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Sumari — Ripollet celebra el seu orgull LGTBI Pàg. 6 El Pla d’usos de la
Casa del Pont Vell Pàg. 10 Un mosaic gegant recordarà la lluita contra
la pandèmia Pàg. 12 Fem Memòria sobre el Ripollet republicà Pàg. 14 Els
PFI, garantia contra el fracàs escolar Pàg. 16 Un cineasta local triomfa a
Netflix Pàg. 18 Els Wild Mamas presenten el seu nou disc Pàg. 24
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HORARIS
D’ESTIU
ALS EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
OAC

Del 15 de juny al 15
de setembre
Atenció prioritàriament
telefònica i telemàtica
De dilluns a divendres,
de 8.30 a 14 h
935 046 000
oac@ripollet.cat
Cita prèvia:
citaprevia.ripollet.cat

ESPORTS

Piscina descoberta
De dilluns a diumenge
i festius, de 10.30 a
14.30 h i de 16 a 20 h
Cita prèvia:
citaprevia.ripollet.cat
936 929 752
Piscina coberta
Tancada del l’1 al 31
d’agost
Resta d’instal·lacions
De dilluns a dissabte,
de 7 a 23 h, i diumenges
i festius, de 7 a 19 h

DESENVO— CULTURA
Cultural
LUPAMENT Centre
De dilluns a divendres,
9 a 13.30 h i de 15
ECONÒMIC de
a 22 h; dissabte, de 9
Ocupació, Empresa
i Comerç
Del 2 al 8 d’agost
i del 23 al 31 d’agost
Atenció telefònica
i telemàtica, de 9 a 14 h
935 807 642
Ocupació
orientacio@ripollet.cat
Empresa
empresa@ripollet.cat
Comerç
comerciutat@ripollet.cat
Del 9 al 20 d’agost,
els serveis romandran
tancats

CASAL
DE JOVES

De dilluns a divendres,
de 17 a 20 h, i dimecres,
de 10 a 13 h
Durant el mes d’agost,
només en horari de
tarda

a 14 h i de 17 a 21 h,
i diumenge i festius,
tancat
CIP Molí d’en Rata
Dimarts, de 9 a 13 h.
Resta d’horaris,
concertats amb
cita prèvia
Biblioteca Municipal
A partir del 21 de juny,
de dilluns a divendres,
de 16 a 20.30 h;
dimecres, de 9.30
a 14 h i dissabtes
al matí, tancat
Tancat del 26 de juliol
al 22 d’agost

CASAL
D’AVIS

Tancat. Només obert
per a tallers i activitats
programades

MERCAT
MUNICIPAL
Del 18 de juny al 10
de setembre
Dilluns, de 8 a 13 h
De dimarts a dissabte,
de 8 a 14 h
Divendres, de 18
a 20. 30 h
Del 9 al 21 d’agost
i la tarda dels
divendres 6 i 27
d’agost, l’equipament
romandrà tancat

DRETS
SOCIALS

Del 18 de juny al 10
de setembre
Atenció al públic
telefònica i presencial
amb cita prèvia
Cita prèvia:
de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h.
Tancat dimarts a la
tarda, fins al 13 de
setembre
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DESTAQUEM

Un operari de la Brigada collant la bandera al balcó de Cal Teixell

Orgull de Ripollet
Ripollet se suma un any més a la commemoració del
Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. A l’Ajuntament
i a la façana de Cal Teixell onegen ja les banderes de
l’Arc de Sant Martí i del Pollet LGTBI, respectivament,
a més de difondre el manifest signat per l’Ajuntament i
l’Observatori, Contra l’LGTBI-fòbia i per la Llei Trans.
Segons recull el Manifest de l’Orgull LGTBI, no tot
és positiu aquest dia, ja que fins al moment hi ha hagut 94 incidències per LGTBI-fòbia arreu del territori, “una xacra d’odi que no para d’augmentar i un
exemple és Ripollet, on hem patit tres atacs al mural
de memòria històrica LGTBI”, ha denunciat el regidor de Polítiques LGTBI, Fran Sánchez.
L’Ajuntament i l’Observatori contra l’Homofòbia valoren positivament que el Govern català hagi creat la
Conselleria de Feminismes i Igualtat, però també esperen “que sigui per un canvi real i molt necessari per
a aquestes polítiques públiques LGTBI”. També exigeixen que la Llei Trans Estatal sigui una realitat immediata, fent valdre la gran feina feta per la Plataforma
Trans Estatal. La moció, que va aprovar l’Ajuntament
de Ripollet al Ple del passat mes de febrer per l’aprovació de la Llei Trans, ha estat secundada per més de
trenta municipis catalans i molts altres de tot l’Estat.
A causa de la precarietat que la pandèmia ha portat,
l’Observatori demana a les administracions un com-

promís amb polítiques públiques que facin de les
nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat
sexual en totes les seves manifestacions. Tanmateix,
defensa reforçar els serveis de suport emocional i psicosocial per a les persones LGTBI.
Les polítiques LGTBI de Ripollet són un referent
a l’Estat i li han valgut el reconeixement als Premis
17 de maig de l’Observatori contra l’Homofòbia i
la medalla “Trans-Friendly” de l’ATA — Associación Trans Andalucía-Sylvia Rivera. L’any 2013, el
Ple Municipal va declarar, per unanimitat, Ripollet
“municipi en contra de l’homofòbia i la transfòbia”.
Com a actuacions més destacades trobem l’organització del primer Orgull descentralitzat (2016), la col·
locació del primer monument als activistes LGTBI
(2017) i el pintat d’un mural reivindicatiu gegant al
parc el riu Ripoll (2020). A més, l’Ajuntament de
Ripollet manté des de fa anys una estreta col·laboració amb l’Observatori contra l’Homofòbia i l’entitat
Gais Positius.
En el marc de la commomoració de l’Orgull, Ripollet es prepara ja per la sisena Diada LGTBI, l’Orgull
de Ripollet!, que tindrà lloc el cap setmana del 17
de juliol, que inaugurarà oficialment el mural de la
memòria històrica LGTBI del parc del Riu Ripoll, a
més d’altres actes dins la programació.
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AGENDA
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.

Reserva
d’invitacions

Dijous 1
Taller de cuina japonesa
A les 18 h, al Casal de Joves
Places limitades. Inscripcions
a joventut@ripollet.cat i a
@ripolletjove. Inclòs a la
programació de la Ikigai
Japan Week.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 2
Els manga
imprescindibles
de la Biblioteca
A les 17 h, a @biblioripollet
Inclòs a la programació
de la Ikigai Japan Week.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Acte d’homenatge
A les 20 h, davant el CAP
Pinetons (av. de Catalunya, 18)
A les víctimes de la COVID-19
i als col·lectius que han
esdevingut essencials durant
la situació de pandèmia
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Reserva

El guardià de la nit
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Adaptació del conte Els tres
desitjos, d’Isaac Bashevis Singer,
escriptor jueu polonès que,
fugint del nazisme, va emigrar als
Estats Units a l’any 1935 i que
el 1978 va rebre el Premi Nobel
de Literatura. Espectacle amb
música, danses i instruments
d’arreu del món. A càrrec de la
Cia. Bufanúvols. Per a infants
a partir de 3 anys.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Cinema anime:
d’invitacions
A Silent Voice
A les 22 h, al pati
del Centre Cultural
Adreçat a joves a partir de 16
anys. Inclòs a la programació
de la Ikigai Japan Week.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 3
Acte d’homenatge
A les 10 h, al parc
de Norbert Fusté
A Maite Martín Val
Organitza: AV de Sant Andreu
i AV de Can Vargas
Comerç a la fresca
De 18 a 24 h, a la plaça
de l’Onze de Setembre i als
carrers Montcada i Nou
Fira d’artesania i comerç de
proximitat, amb parades de
degustació i música en directe.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Reserva
d’invitacions

Concert:
Camaleon
Seas Squad
A les 19 h, al pati
del Centre Cultural
A càrrec de l’Associació
Musical Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Diumenge 4
Mostra internacional
de Danses Folklòriques
A les 18.30 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
Amb danses de Perú i de la Illa
de Pasqua
A càrrec de la
Reserva
Comissió
d’invitacions
Ripolletenca
d’Activitats
Culturals —
C.R.A.C.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Exhibició de balls
Country Line Dance
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
A càrrec de l’Associació
Ripollet Country.
Organitza:
Ajuntament
Reserva
de Ripollet
d’invitacions
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Dimecres 7

—
Dilluns 5
El món a través del
dibuix: El dibuix és
humà. Taller d’il·lustració
per a adults (1a sessió).
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Mirarem el dibuix més enllà
d’una disciplina artística.
Descobrirem que dibuixar és un
acte humà i reprendrem aquell
gaudi de pintar i dibuixar de la
infància. A càrrec de Javigaar.
Per a adults. Places limitades.
Cal inscripció prèvia
a biblioteca@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dimarts 6
Ripolletres: ¡Quédate!
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Presentació i conversa al voltant
del nou llibre de l’escriptora local
Tamara Marín.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Laboratori creatiu:
Estampació
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants a partir de 4 anys.
A càrrec d’Anna Nieto, de
Talleret Craft. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a
biblioteca@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Divendres 9
La cabra Serafina,
il·lustrat en directe
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Una versió actual d’un conte
tradicional, divertit i enginyós.
A càrrec de Blai Senabre i Anna
Font. Per a infants a
partir de 4 anys.
Reserva
Organitza:
d’invitacions
Ajuntament
de Ripollet
Concert: Wild Mamas
and Friends Show
A les 19 h, al Teatre Auditori
del Mercat Vell
Presentació del seu EP Monkey
In The Kitchen, amb tot
d’artistes convidats. A càrrec de
l’Associació Musical Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Reserva
d’invitacions
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REPORT

+ Info

Ripollet, ciutat LGTBI

El mural del parc del riu Ripoll s’inaugurarà oficialment el 17 de juliol

Aquest juliol, Ripollet celebrarà, per sisè any
consecutiu, un Orgull descentralitzat, un símbol
de què significa l’alliberament del col·lectiu LGTBI
per a Ripollet. Des de l’any 2015, en què es va constituir una Regidoria de Polítiques LGTBI (una de
les primeres ciutats del país en tenir-ne), Ripollet
ha fet importants avanços cap a la conscienciació
per la igualtat real d’aquest col·lectiu.
A més de ser, des del 2013 i per unanimitat del Ple
d’aleshores, el primer municipi català “en contra de
l’homofòbia i la transfòbia”, Ripollet ha estat pionera també en detalls com ara el monument dedicat als
activistes LGTBI en la defensa i conquesta dels seus
drets i llibertats, dels primers col·locats a tota Espanya.
Però la lluita pel col·lectiu LGTBI va molt més enllà
del simbolisme i la festivitat. L’Ajuntament manté des
de fa anys convenis amb l’Observatori contra l’Homofòbia i l’entitat Gais Positius. Això permet el funciona-

ment d’un punt d’informació i atenció psicològica a
tot el col·lectiu, amb personal format per l’Observatori
que ofereix una primera atenció en casos d’agressions
a més d’activitats de sensibilització i assessorament.
Per part de Gais Positius, fan tests gratuïts, anònims i
confidencials de VIH i d’altres malalties de transmissió
sexual, que han tingut molt bona acceptació i acollida.
D’altra banda, el Casal de Joves disposa d’un punt lila
LGTBI per canalitzar l’atenció als joves, en un entorn
de proximitat.
El pròxim pas serà la creació de la Taula LGTBI que,
igual que passa ja amb la Taula Feminista, haurà de ser
el punt de trobada d’Ajuntament amb entitats i activistes per fer front comú als problemes i reivindicacions del col·lectiu. Està previst que la taula es constitueixi durant el mes de juliol.
Totes aquestes iniciatives han fet de Ripollet una
ciutat referent pel que fa al tractament de les polítiques LGTBI a Espanya. Recentment, l’Asociación de
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onal cinema a la fresca LGTBI al pati del
Centre Cultural, on es projectarà la pel·lícula Una mujer fantástica. L’endemà hi
haurà el gruix de les celebracions, amb la
inauguració, al migdia, del mural de memòria històrica LGTBI del parc del riu
Ripoll. Amb l’assistència d’activistes i entitats, s’aprofitarà per reconèixer a Mar Cambrollé per la feina feta amb la Plataforma
Trans Estatal.
Dissabte 17, a la tarda, serà el torn de la
festa al pati del Centre Cultural. L’acte començarà amb una xerrada d’educació sexual a càrrec de la pedagoga Marta Alba, amb
la col·laboració de Proud LGTBI Ripollet,
i continuarà amb un espectacle Drag i un
El monument en memòria dels activistes LGTBI, inaugurat l’any 2017
concert de pop a càrrec de Bonitx, un arTransexuales de Andalucía ha guardonat la ciutat amb tista no binari. Abans, hi haurà l’acte de clausura de
el títol de “Trans-friendly”, el segon municipi de l’estat l’exposició del Centre Cultural, amb la presència d’acque ho aconsegueix (el primer a Catalunya), i l’Obser- tivistes històrics del FAGC.
vatori contra l’Homofòbia va premiar l’Ajuntament
amb un Premi 17 de Maig pel mural del parc del riu Jordi Pi Lletí / Agència
Ripoll, en homenatge a la memòria històrica de la lluita i la reivindicació LGTBI.
L’Orgull de Ripollet! 2021
La Diada LGTBI de Ripollet se celebrarà els dies 16 i
17 de juliol, de manera descentralitzada, tot i que l’entitat Proud LGTBI Ripollet va organitzar un seguit
d’actes el 28 de juny, Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI. Des d’aquell dia onegen a l’Ajuntament i al
balcó de Cal Teixell les banderes de l’arc de Sant Martí, i al Centre Cultural es pot visitar l’exposició amb
motiu dels 45 anys del Front d’Alliberament Gai de
Catalunya, primera entitat de l’estat.
La celebració començarà divendres, amb el ja tradici-

#RipoLGTBI
Observatori contra
l’Homofòbia — OCH
—
Cada darrer dimecres
de mes, de 10 a 13 h,
al telèfon 699 901 651
Per a suggeriments, dubtes
o assistència, podeu escriure a
coordinacio@och.cat

Els actes de l’Orgull van començar el 28
amb una xerrada de Proud LGTBI Ripollet

Cita prèvia, consultes
i més informació
Gais Positius
Tel. 932 980 642
De dilluns a divendres,
de 10 a 14 i de 16 a 18 h
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Reserva
d’invitacions

Cinema a la fresca:
Nosotros (Us)
A les 22 h, al pati del Centre
Cultural
Adreçat a joves a partir de 16 anys.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
Dissabte 10
Donde habita el alma:
quan la poesia es fusiona
amb la dansa i el teatre
A les 12 i a les 18 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
A càrrec d’Urban Show-Epidemic.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Reserva
d’invitacions

Concert: Skartxa
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
A càrrec de l’Associació Musical
Kanyapollet.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Reserva
d’invitacions

Dilluns 12

Dijous 15

El món a través del
dibuix: Dibuixar les
persones. Taller
d’il·lustració per a adults
(2a sessió).
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
Aprendrem a enfocar la figura
humana i el retrat del natural,
sempre a través del joc i del plaer
del dibuix. A càrrec de Javigaar.
Per a adults. Places limitades.
Cal inscripció prèvia
a biblioteca@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

Presentació del llibre
No estamos tan bien
A les XX h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Amb el seu autor, Rubén Serrano
Activitat inclosa dins els actes de la
Diada LGTBI, l’Orgull de Ripollet!
2021.
Organitza: Ajuntament de Ripollet

—
Dimecres 14
Laboratori
creatiu: Creem un
endrapasomnis
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants a partir de 4 anys.
A càrrec d’Anna Nieto, de
Talleret Craft. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a
biblioteca@ripollet.cat
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

—
Divendres 16
I això, qui ho ha dit? Reserva
d’invitacions
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
A càrrec de Sandra Rossi.
Per a infants a partir de 4 anys.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
Cinema a la fresca LGTBI:
Una mujer fantástica
A les 22 h, al pati del Centre
Cultural
Adreçat a joves a partir de 12 anys.
Activitat inclosa dins els actes de la
Diada LGTBI, l’Orgull de Ripollet!
2021.
Organitza: Ajuntament Reserva
d’invitacions
de Ripollet

—
Dissabte 17
Inauguració del mural
LGTBI
A les 12 h, al parc del Riu Ripoll
Inauguració del mural sobre la
memòria històrica del moviment
LGTBI. Activitat inclosa dins els
actes de la Diada LGTBI, l’Orgull
de Ripollet! 2021.
Organitza: Ajuntament de Ripollet
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Clausura de l’exposició
“45 anys del FAGC”
A les 18 h, al Centre Cultural
Tancament i visita guiada
a l’exposició amb presència
d’activistes històrics de l’entitat.
Activitat inclosa dins els actes
de la Diada LGTBI, l’Orgull de
Ripollet! 2021.
Organitza: Ajuntament de
Ripollet
Diada LGTBI, l’Orgull
de Ripollet
A les 19 h, al pati del Centre
Cultural
Xerrada d’educació sexual
a càrrec de Marta Alba, pedagoga
i sexòloga.
Support Your Local Drags!
Espectacle Drag i Pole Dance
amb Estrella Xtravaganza, Lily
Polyester, Venus Hartman i
Saphira Halliwell.
Concert pop amb Bonitx
Presentat per Ly i Tanina Sativa.
Activitat inclosa dins els actes de
la Diada LGTBI, l’Orgull
de Ripollet! 2021.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet
Reserva
d’invitacions

Espectacle musical amb
suport visual*
A les 19 h, al Teatre
Auditori del Mercat Vell
A càrrec de Rhythm’n’Moyo.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—
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Diumenge 18
Desconfinadament (2)
Voleu caldo? Dues tasses!
Reserva
A les 19 h, al Teatre Auditori d’invitacions
del Mercat Vell
Lectures dramatitzades
de poesia i teatre.
Organitza: La Marfanta Teatre

—
Dilluns 19
El món a través del
dibuix: Dibuixar
al carrer. Taller
d’il·lustració per a adults
(3a sessió).
A les 19 h, a la Biblioteca
Municipal
El dibuix social també és un acte
social. Aprendrem a representar
el nostre entorn. El color i la
improvisació com a eina de
representació. Dibuixar ràpid
i en un entorn canviant. A càrrec
de Javigaar. Per a adults. Places
limitades. Cal inscripció prèvia
a biblioteca@ripollet.cat

—
Dimecres 21
Laboratori creatiu:
Decorem un test
per una planta
A les 18 h, a la Biblioteca
Municipal
Per a infants a partir de 4 anys.
A càrrec d’Anna Nieto, de
Talleret Craft. Places limitades.
Cal inscripció prèvia a
biblioteca@ripollet.cat.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Divendres 23
Las travesuras de Eros
A les 19 h, a l’Espai
M. Aurèlia Capmany
Quatre contes basats en relats de
Quim Monzó, Daniel Samper
Pizano, Pedro Zarraluki i Sandra
Rossi. Espectacle de relats eròtics.
Per a públic adult.
Organitza: Ajuntament
de Ripollet

—

Reserva
d’invitacions

10

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 017 — Juliol 2021

FILEM PRIM
El Pla d’usos de la
Casa del Pont Vell

Des que l’Ajuntament de Ripollet va adquirir la
casa de la Carretera de l’Estació, hi havia la voluntat de convertir-la en un Casal de Barri, obert a
tots els ripolletencs i ripolletenques.
Com a punt de partida de la nostra proposta s’agafen els diferents processos participatius fets fins al
moment. Després de l’anàlisi de la casa, s’ha pogut
comprovar el seu valor patrimonial com a document
històric del passat de Ripollet. L’edificació principal
és de planta baixa i planta pis, i havia estat un habitatge i també una merceria. Per la part posterior, amb
accés des del carrer Doctor Gil, hi ha un pati i unes
edificacions annexes que havien estat estables, corts,
galliner, pallissa i, fins i tot, hi ha un cup soterrat de
grans dimensions.
Tota la casa és un fidel exponent del què havia estat
l’economia de subsistència de les famílies de començaments del segle XX. Els espais més interessants de l’edifici es troben a la planta baixa i són els que es proposa
museïtzar. La casa haurà de donar resposta a una sèrie
d’usos sense perdre aquesta memòria històrica.
Els espais a rehabilitar es repartirien en planta baixa i
en planta pis. Donades les necessitats del nou equipament, es proposa també una ampliació en alçada de

+ Info

planta primera per l’obtenció d’espais de dimensions
més grans.
Es proposa fer l’accés al nou equipament a través de
l’entrada del carrer del Doctor Gil, 3. Allà s’arribaria a
un espai de recepció des d’on es podria accedir al pati
que faria alhora de distribuïdor i a les sales de planta
baixa així com pujar a la planta primera. Es proposa
crear un nou nucli d’escala i ascensor que donaria ús
a tot l’equipament a través d’unes passeres adossades
als dos cossos dels edificis existents que permetrien
l’accés a les sales de planta primera alhora que farien
de porxo de la planta baixa.
La proposta té diferents espais que, per les seves proporcions i la no concreció d’un ús, són de socialització dels futurs usuaris. Així mateix, el fet que l’accés
es faci a través d’un espai obert facilita la comunicació entre els usuaris com a punt de trobada. La diversitat de sales multiús de dimensions diferents permetran fer activitats per grups de més o menys gent. Tot
plegat acabarà de definir-se en el projecte executiu
que redactarà l’AMB. L’organització de les activitats
formarà part de la gestió del futur equipament.
Manuel Julià i Macias / Arquitecte i arqueòleg
Marta Urbiola i Domènech / Arquitecta
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Altres
activitats
Activitats del Casal
de Joves
Activitats per a joves a partir
de 12 anys. Places limitades.
Inscripcions gratuïtes a
joventut@ripollet.cat i
@RipolletJove.
Cada dimarts, a les 17 h
Taller de cuina
Divendres 9 i 23 de juliol, a les
18 h
Taller d’smoothies
A partir del 6 de juliol,
dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Taller de rap
A partir del 20 de juliol,
dimarts i dijous, de 17 a 19 h
Taller de graffiti
Inscripcions gratuïtes a
administracio@versembrant.cat

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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Exposicions
CENTRE CULTURAL
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
Servei d’atenció LGTBI
Cada darrer dimecres
de mes, de 10 a 13 h,
al telèfon 699 901 651
A càrrec de l’Observatori contra
l’Homofòbia
Per a suggeriments, dubtes
o assistència, podeu escriure a
coordinació@och.cat
Cursos de primera
acollida per a persones
migrades
Inscripcions amb cita prèvia
trucant a Creu Roja CerdanyolaRipollet-Montcada al
936 916 1 61. Places limitades.
Del 12 al 28 de juliol,
els dilluns i dimecres,
de 17 a 18 h
Coneixements laborals
Fins al 27 de juliol, els
dimarts, de 12 a 13 h
Coneixement de la
societat catalana
Organitza: Creu Roja

—

Sala 1
De l’1 al 23 de juliol
“Ripollet. Blanc i Negre”
Mostra de l’Associació Fotogràfica
Ripollet — AFR.
Tornem a l’essència de la
fotografia, amb el treball amb què
l’entitat ha reinterpretat la nostra
ciutat: tota la màgia i el caliu del
blanc i negre al servei
de l’art.
Sala d’Art
De l’1 al 23 de juliol
“Contes per estimar-te
millor”
Mostra de l’Agrupació FotoCine Cerdanyola-Ripollet —
AFOCER.
Aquest projecte fotogràfic es basa
en la interpretació per part de 70
membres de l’entitat, del llibre
Contes per estimar-te millor,
d’Àlex Rovira i Francesc Miralles.

Vestíbul
Fins al 17 de juliol
“45 anys del Front
d’Alliberament Gai
de Catalunya”
Inclòs al programa de la Diada
LGTBI, l’Orgull de Ripollet! 2021.
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TEIXINT VINCLES
Toñi Jiménez i Juanma Muñoz
Artistes

El mosaic dels
herois i les víctimes
de la pandèmia
Ripollet homenatjarà als
treballadors essencials i les ja 75
víctimes de la pandèmia a la localitat, amb un mosaic gegant,
que es col·locarà al fris de 21 metres de la façana de l’esquerra del
CAP Pinetons. L’obra anirà a
càrrec de la mosaïcista-muralista, Toni Jiménez (54) i l’enginyer
informàtic Juanma Muñoz (56),
que trigaran prop de dos anys en
completar-la.
Què significa per vosaltres fer
aquest mosaic?
JMM. Una gran oportunitat per
fer una obra que perduri. Quan la
Toñi em fa la proposta, de seguida
vaig pensar en el fris d’un monument clàssic però portat a l’actualitat. El mosaic consistirà en una interpretació de l’impacte del virus
i les seves onades i la lluita de les
persones, representades en figures
humanes, de mig cos, de diferents
oficis i situacions.
T.J. Fa temps que estava treballant amb Patrimoni poder fer un
mosaic i quan em van proposar

aquest projecte, vaig sentir que
agafava una gran responsabilitat.
Entre la importància del tema, l’espai on va, la mida que tindrà... Li
he donat moltes voltes i he trencat
mil fulls. Al principi vaig pensar
en un skyline, després vaig derivar cap a una mena de Guernica,
perquè sentia que molta gent havia patit molt... però també volia
reflectir l’esperança... I en aquest
punt de caos vaig contactar amb
el Juanma, que és un gran artista i
que ha fet el disseny amb les idees
de tots dos i l’ha escalat perquè jo
el pugui tessel·lar, que vol dir cobrir una superfície amb fragments
de materials sense deixar cap espai.
Com vas arribar al mosaic?
T.J. Vaig viure a Ceuta fins que em
vaig casar i allà hi havia poc a fer.
Pintar, dibuixar... i també estava
envoltada de mosaics. Vaig començar a experimentar fa 25 anys.
Primer a casa meva: decorant les

parets del pati, els testos, safates,
miralls i cada cop li vaig agafar més
afició. Tens una cosa vella i quan
la cobreixes de mosaic li dones una
segona vida.
Com definiries els teus
mosaics?
T.J. Toco sobretot la ceràmica. Faig
filigranes amb les peces que el componen, amb les alicates, treballant
cada petit fragment i donant-li formes impossibles. Barrejo tècniques
clàssiques, amb fons geomètrics
com feien els grecs i els romans,
amb modernes, com el trencadís
de Gaudí, per a les figures.
D’autodidacta a mestra.
T.J. Són molts anys experimentant, viatjant. I m’encanta fer
tallers i cursets, per compartir i
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—
“Volem
reflectir
la realitat
del que ha
passat, però
fugint del
dramatisme.”
—
Els artistes, davant el mosaic de Josep M. Brull, al carrer Padró

també aprendre de les companyes.
És un art encara minoritari, però
gràcies a Internet ara el pot arribar
a molta més gent.
Fas molts motius vegetals.
Sí. Vaig dirigir un mosaic d’un
bosc amb flors per a la façana de
l’Ateneu de Cerdanyola que es diu
L’Albareda. M’agrada molt construir paisatges a través de les seves
fulles i flors. Però també investigo
la figura humana i creo a partir del
suport que em trobo. Hi ha un
munt de tècniques, eines i materials: ceràmica, pedres, vidre... i fins
i tot roba.
Què voldreu transmetre amb
aquest gran mosaic que fareu a
Ripollet?
JMM. Volem reflectir la realitat

Simulació de la proposta artística

del que ha passat, però fugint del
dramatisme. La idea és que la gent
observi i sigui activa, omplint amb
la seva ment allò que no entén o
que interpreta. I que cada vegada
que torni a passar i se’ls miri trobi
alguna cosa nova. Aquesta és, al
cap i a la fi, l’essència de l’art.
T.J. Volem expressar la naturalesa humana. Aquesta pandèmia

ha portat patiment, però també molts reptes i superació que
mai ens haguéssim imaginat. En
aquest mosaic també hi ha un
trosset del meu cor, amb la figura
d’un avi i un net en un raconet, en
record al meu pare, que va morir
per la COVID-19.
Toni Miralles
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FEM MEMÒRIA
El nostre Ripollet
republicà (1931-1936)
Any 1931: es proclama la República a l’Estat Espanyol. Si bé es
tracta d’un esdeveniment d’impacte nacional, també va tenir
repercussions a escala local. Sorprendrà a més d’una persona la
implicació que el nostre poble
va tenir durant els successos dels
anys republicans els quals eren un
reflex del què succeí a gran escala.
Els ripolletencs no van ser simples espectadors dels fets del
període 1931-1936, sinó que hi Dones amb la bandera republicana a Barcelona, el 15 d’abril de 1931
van participar activament. Des
de la política i els valors, al patrimoni, passant per què som avui. Per construir el futur de Ripollet enl’educació, l’associacionisme i la cultura, el nostre tre tots i totes, aprenent del passat. Tanmateix volem
poble no seria el mateix abans i després d’aquells aprofitar per demanar la vostra col·laboració per tal
anys. La desmemòria que el feixisme va imposar no de fer més participativa i constructiva aquesta expova ser suficient i, encara avui, la societat en la qual sició, perquè si bé s’organitza des del GER, el CIP i
vivim construeix part dels seus pilars democràtics l’Arxiu, necessitem l’ajut de la ciutadania que pugui i
sobre bases fonamentades durant aquell període vulgui donar-nos un cop de mà. I això com es pot fer?
republicà.
Doncs molt fàcil: buscant per casa qualsevol objecte,
document, fotografia, carta, bandera... relacionat amb
Precisament, aquest any, encara malauradament pan- aquells anys 1931-1936, i cedint-lo temporalment per
dèmic, se celebren 90 de la proclamació de la Repú- l’exposició, contactant directament amb el CIP Molí
blica. Des del CIP Molí d’en Rata, conjuntament d’en Rata, al telèfon 935 946 057 o al correu electròamb l’Arxiu Municipal i el GER — Grup d’Estudis nic molidenrata@ripollet.cat. Des de les institucions
Ripolletencs, estem treballant en una exposició que organitzatives ens assegurem de la conservació i devocommemori i ens apropi a aquell Ripollet republicà. lució en bon estat del material que, de ben segur, serà
La mostra està pensada per presentar-se de cara a les de gran ajuda.
Jornades Europees de Patrimoni, a l’octubre, i a les Per qualsevol dubte, podeu contactar amb el GER
Jornades de Memòria Històrica, al novembre.
a través del correu grupdestudisripolletencs@gmail.
Des d’aquest escrit fem una crida a la ciutadania per com, i per xarxes socials (Facebook o Instagram).
lluitar contra la desmemòria, perquè només recor- Gràcies anticipades per la vostra col·laboració.
dant d’on venim podrem saber, com a mínim, qui i
GER — Grup d’Estudis Ripolletencs

Informació municipal
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REMODELACIÓ

Carrer
de
2a Fase
Sant Sebastià
PRESENTACIÓ
DE PROPOSTES
DE MILLORA

Recollida de propostes
Fins al 15 de juliol de 2021
Recollida de propostes
(Whatsapp)
636 289 615
A/e: participa@ripollet.cat

+ Info

Més informació
ripollet.cat
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REPORT

Ripollet
Impulsa

Inscripcions
als PFI
El Programa de Formació i Inserció (PFI) de
l’Ajuntament, que es va iniciar l’octubre de 2020
amb dues noves especialitats –Auxiliar d’hoteleria:
cuina i càtering i Auxiliar de vivers i jardins–,
mantindrà pel curs vinent l’oferta formativa.
Aquesta s’emmarca en el projecte Ripollet Vital,
que vol desplegar una nova línia formativa i ocupacional vinculada al cultiu de la vinya i al vi, així
com a aspectes com la sostenibilitat, el producte de
proximitat i la visió de gènere. Al darrer curs han
participat un total de 30 alumnes i 4 de cada 5 han
manifestat la seva voluntat de continuar estudiant.
Malgrat la situació de la COVID-19, els PFI s’han
desenvolupat amb certa normalitat aquest curs, utilitzant recursos formatius en línia i mantenint totes
les mesures de seguretat, sobre les quals han rebut
formació, a l’hora d’utilitzar les aules de cuina i els
espais d’horta i jardineria. L’alumnat també ha realitzat diferents sortides i accions de coneixement de
l’entorn, ha rebut visites i xerrades d’empreses locals i
han participat activament en activitats com la lectura
del 8M al Teatre Auditori del Mercat Vell o la visita a
la Fira ‘Connecta’t a l’FP’.
La formació professional en l’àmbit de cuina i càtering
ha permès l’aprenentatge en tècniques de preelaboració, processos d’elaboració culinària i preparació
i muntatges de càtering. En el cas de vivers i jardins,
aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en cultius, en producció de planta en hivernacles o en centres de jardineria, col·laborant en la preparació del terreny i en la implantació i manteniment
de jardins, parcs i zones verdes, així com rebre i condicionar flors i plantes. Aquest any ha permès recuperar
gran part de la zona d’horta de Ripollet, ubicada al
costat del polígon industrial del Molí d’en Xec.

Pràctiques a empreses
Darrerament l’alumnat ha realitzat el període de pràctiques a les empreses, completant el currículum del
PFI de 180 hores en centres de treball. Cal destacar el
gran nombre d’empreses locals que ha volgut formar
part del PFI, per tal que l’alumnat pugui combinar
la formació amb l’experiència, així com a les entitats
que, desinteressadament, han ajudat en la tasca formativa. A més, els joves del PFI han estat preparant-se
per a les proves trimestrals i l’avaluació extraordinària
que els permet l’accés a inscriure’s a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Aquest any ha presentat la sol·licitud el 88% de l’alumnat.
Inscripcions
Ripollet Impulsa ja ha obert les preinscripcions del
jovent que vol participar en el PFI 2021-2022. Aquest
juliol continuarà el procés de selecció de les 15 places disponibles per a cada especialitat formativa,
amb la previsió d’iniciar els cursos durant el mes de
setembre. Les persones de 16 a 21 anys interessades
a inscriure’s poden fer-ho a l’adreça electrònica formacio@ripollet.cat o bé trucant al telèfon de Ripollet
Impulsa 935 807 642.

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 017 — Juliol 2021

17

EN PRIMERA PERSONA
L’experiència dels participants del PFI d’Auxiliar de muntatge d’instal·lacions elèctriques i
d’aigua i gas de l’institut
Palau Ausit
Adrián Marín: “Estudiar mai
se m’haviat donat bé i el PFI m’ha
ajudat perquè té molta pràctica.
Estar a una empresa ajuda a tenir
experiència i saber com és la vida
després d’acabar els estudis. Si no
t’agraden els deures ni estudiar per
als exàmens, el PFI és molt millor
i els mestres estan sempre per ajudar”.
Aitor Méndez: “El PFI és una
sortida bastant bona per seguir en el món dels estudis.
Els mestres són macos, igual que els companys. El que
m’ha agradat més són les pràctiques, perquè aprens
molt en contacte amb el món empresarial”.
Carlos Cordero: “He après molt. A les pràctiques
m’he desenvolupat basant bé, ja que tot el que m’ha
posat pel davant he sabut què era i com es feia. Aquest
PFI m’ha estat de gran ajuda i el recomanaria al 100%”.
Èric Luque: “M’ha ajudat a entendre coses que
mai hagués pensat i a avesar-me al món laboral. Vaig
començar una mica dubitatiu i per sorpresa meva em
vaig trobar una família en forma d’amics”.
Joan Cases: “Vaig entrar per fer alguna cosa aquest
any i al cap del temps em vaig adonar que m’agradava molt i hi tenia facilitat. I a partir d’aquí vaig començar a treure
molt bones notes i se m’han obert
les portes per continuar estudiant
un Grau Mitjà o anar a l’escola
d’adults”.
Joan Noria: “Vaig entrar perquè m’ho van recomanar els mestres. Vaig començar regular, però
m’he adaptat i m’ha agradat bastant i les pràctiques també”.

Julián González: “M’ho va recomanar el meu
psicopedagog i és una de les millores decisions que he
pres, ja que aquest PFI et dona moltes sortides, a treballar o un Cicle Mitjà. I el millor que m’emporto són
les amistats i l’experiència en empresa, que ajuda molt
al nostre creixement”.
Manuel Canel: “He pogut fer moltes amistats i he
pogut concentrar-me més en el tema deures, perquè
som menys gent. Els mestres són també molt bones
persones i amb els alumnes hem fet una família”.
Pol Puerto: “Em vaig apuntar al PFI per les sortides que tenia. Vaig començar sense saber res de l’electricitat i he aconseguit molts bons resultats i hi tinc
traça, per la qual cosa estic molt content”.
Víctor Pumares: “El PFI m’ha ajudat molt a tenir
uns estudis, ja que a l’ESO vaig tenir mala sort i aquí
he trobat el meu lloc. M’ha agradat molt l’experiència
d’estar la Palau, fent el PFI que m’ha obert les portes a
seguir estudiant i tenir un futur, perquè em veia sense
estudis, sense ESO i sense res i és una sortida per als
nois com jo per després seguir estudiant”.
El Gremi d’Instal·ladors de Cerdanyola-Ripollet-Montcada ha col·laborat amb el
PFI, facilitant les pràctiques dels alumnes. Segons el
seu president, José Manuel Tejada, “la feina dels PFI
és molt important perquè ajuda a conèixer el món laboral, inculcant als alumnes perquè segueixin estudiant”. Considera que “des de les empreses s’han de potenciar aquests sistemes, per poder aconseguir que no
es perdin aquests oficis, ja que hi ha una gran carència
de professionals en aquest sector”.
Més informació: www.iespalauausit.com
Toni Miralles

Alumnes del PFI de l’Institut Palau Ausit

Palau
Ausit
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PRIMER PLA
Genaro Rodríguez
Ripolletenc, guionista de l’èxit de Netflix Xtremo

Tràiler
d’Xtremo!

“Em faria molta il·lusió
incloure Ripollet a una
pel·lícula”
Us esperàveu aquest èxit amb Xtremo?
No, no ens l’esperàvem gens. Vam fer la pel·lícula amb
un pressupost modest, amb l’objectiu de com a molt
entrar entre les 10 més vistes a Espanya. Però ens hem
trobat que la setmana de l’estrena la pel·lícula ha estat
al núm. 1 mundial i hem superat films amb molt més
pressupost, com l’última de Zach Snyder. Estem molt
contents i desbordats amb l’acollida de la pel·lícula.
Per la gent que no l’hagi vista, podem dir que és
una pel·lícula d’acció pura?
És una pel·lícula d’acció per als fans del gènere. La columna vertebral de la història són seqüències d’acció
una darrere l’altra, amb una història de venjança típica
com tants films dels anys 80 i 90, però feta aquí, a Barcelona. La ciutat és un personatge més de la pel·lícula,
de fet. Però el que buscàvem era precisament
això, fer una pel·lícula comercial i d’acció.
Ets l’ideòleg de Xtremo. Quant temps
fa que portes la idea de fer-la fins
que ha estat realitat?
Aquesta història la vam crear entre
en Teo García i jo, amb guió d’Iván
Ledesma. Portem donant-li voltes
des de 2003, hem gravat diferents
teasers al llarg dels anys. Hem estat
treballant al món del cinema des
de fa temps, al sector dels especialistes d’escenes d’acció. Hem estat
molts intentant-ho de mil ma-

neres, fins que vam contactar amb un productor que
ens va obrir les portes de Netflix. Estem molt contents
amb com ha anat tot plegat. Ha estat un camí molt dur
i de molta feina durant 18 anys, és una satisfacció veure
com de bé ha funcionat.
Algun moment vau pensar a deixar-ho córrer?
La veritat és que no. Ni el Teo ni jo hi hem pensat mai,
en deixar-ho estar. Sempre ens ha fet moltíssima il·lusió, el somni d’en Teo era des de sempre ser actor d’arts
marcials i al final ho ha aconseguit. I a mi dissenyar les
escenes d’acció m’apassiona: tinc formació en arts marcials i una companyia d’especialistes, vaig gaudir molt
preparant-ho, però van ser uns últims sis mesos molt
durs preparant els actors i tot l’equip per les escenes de
risc. Va ser dur però també molt divertit.
T’hauria fet il·lusió fer sortir Ripollet a alguna
escena?
La idea l’he tinguda sempre, però volíem donar molt
de protagonisme a Barcelona. Com que la pel·lícula s’havia de veure a tot el món, amb una estrena a 86 països i en 14 idiomes, també havíem
de buscar la figura de la ciutat com a reclam.
Però per al futur sempre tenim present ficar-hi
Ripollet, em faria molta il·lusió. Si Netflix i els
productors ens donen llum verda ens encantaria fer una seqüela i les que vinguin. Allà sí
que hi ficarem Ripollet i el que sigui!
Jordi Pi Lletí / Agència
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EN BREU
Cap de setmana amb doble homenatge a Ripollet
El divendres 2 i el dissabte 3 de juliol Ripollet viurà dos actes d’homenatge. El primer, divendres, servirà per recordar totes les víctimes
ripolletenques de la COVID-19
durant l’any i mig de pandèmia, 75
al tancament d’aquesta edició, així
com a tots els treballadors considerats essencials, especialment

durant els mesos més durs. Serà
davant el CAP Pinetons, a partir
de les 20 h, al mateix espai on ben
aviat començarà a elaborar-se un
mosaic gegant commemoratiu de
21 metres. A l’acte hi haurà parlaments i l’enterrament de la càpsula
del temps amb els missatges de veïns i veïnes. Estarà amenitzat amb

música en directe, a càrrec de la
Societat Coral “El Vallès”.
L’endemà, dissabte 3, a partir
de les 10 h hi haurà un acte de
record a l’estimada mestra Maite Martín Val, qui també va ser
presidenta de l’AV Sant Andreu i
que va morir durant els mesos de
la pandèmia.

Visita la
nova web!
Mira
l’entrevista!

S’estrena la nova web
municipal
Acaba d’entrar en funcionament la nova
web municipal ripollet.cat, intuïtiva i accessible, que suposa una única porta d’entrada
de la ciutadania a l’Ajuntament, amb criteris
d’administració oberta i transparència. Molt
pensada per als dispositius mòbils i les xarxes
socials, ofereix accés a informació del consistori, els serveis i equipaments i la ciutat, així
com al Portal Govern Obert i Transparència
i a la nova Seu electrònica, amb més de 60
tràmits que s’aniran ampliant. També inclou
unes completes seccions d’actualitat i d’agenda, amb accés l’hemeroteca de les notícies i
a l’històric de les publicacions municipal.
A més, aviat també incorporarà el portal tributari. El nou web municipal, que serà actualitzat de forma transversal pels diferents
departaments de l’Ajuntament, ha suposat la
substitució de les antigues webs.

El dissenyador Arnau
Jorba guanya el concurs
Futur Adlib 2021
El jove dissenyador Arnau Jorba va proclamar-se guanyador del prestigiós concurs de
moda eivissenc Futur Adlib, amb la seva
peça Boogie Wonderland. El jurat, presidit
per Elio Rafael Berenguer Berhanyer, va valorar en la peça aspectes com la creativitat,
l’originalitat, la inspiració, la qualitat de la
confecció, la complexitat, els acabats, l’harmonia, la cohesió i la valoració del resultat
final en relació amb la temàtica del concurs.
La peça Boogie Wonderland d’Arnau Jorba i
Mira, de 23 anys i amb una forta vinculació
sentimental a la moda balear, fa honor a la
cançó del mateix nom. Està inspirada en la
dècada en què es va originar la moda Adlib
Eivissa, els anys setanta, amb l’arribada dels
hippies a l’illa.
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Opinió
Nova web i més transparència
En el moment d’escriure aquestes línies les treballadores
municipals, l’empresa SEMIC i les regidores de Decidim
estem abocant els darrers de molts esforços per deixar enllestida la nova web municipal. La nova web serà un mitjà
important de la relació de l’Ajuntament amb les veïnes de
Ripollet, però és només una de les peces de l’actual fase
de modernització de l’administració local, la qual ja es
ve treballant des del mandat anterior i que ens permetrà
establir un nou model d’atenció ciutadana. Model que
parteix d’un projecte de ciutat transversal on no posem
el focus únicament en els avenços tecnològics sinó en el
canvi relacional entre l’Ajuntament i les persones, amb
l’objectiu d’empoderar-les. La web municipal, la seu electrònica, l’Oficina d’Atenció Ciutadana o la centraleta telefònica son portes d’entrada a l’Ajuntament, la cara visible
i, per tant, és on hem d’abocar més esforços per canviar
l’experiència de la ciutadania. Cal esdevenir una administració per a totes les persones; facilitadora, accessible i
flexible, que posi al centre les demandes i necessitats de les
persones i que les acompanyi amb molta pedagogia en tot
aquest procés de canvi. A més la seu electrònica, espai web
on les persones, entitats i empreses poden accedir a la informació i als tràmits electrònics, ens permetrà avançar en
transparència, base del bon govern i principi democràtic
ineludible. Aquest és un treball al qual tot l’Ajuntament,
amb una plantilla escassa, ha invertit grans esforços. Així,
un dels principals índexs de transparència de les administracions públiques a Catalunya, l’Infoparticipa, ens ha
permès obtenir el març de 2021 un resultat de 78 sobre
100 en transparència. Treballarem per l’any vinent aconseguir el Segell Infoparticipa, que actualment s’assoleix amb
un resultat de 90 sobre 100 en el cas de municipis d’entre
10.001 i 50.000 habitants. Malgrat la manca de recursos,
des de Decidim ens comprometem a continuar treballant
per un Ajuntament proper, transparent i amable i agraïm
a totes les treballadores municipals l’ingent treball i esforç
realitzat per assolir-ho.

Decidim: De la política altruista
al govern més car de la història de
Ripollet
Els regidors Pilar Castillejo i Oriol Mor han cobrat durant dos anys una dedicació del 95% a l’Ajuntament de
Ripollet, i han continuat treballant durant aquest temps
fora del consistori. Des del Grup Municipal Socialista de
Ripollet demanem que assumeixin el seu error: els dos regidors de Decidim Ripollet, Pilar Castillejo i Oriol Mor,
han de dimitir per un comportament, com a mínim poc
ètic.
El govern de Decidim ha fallat a Ripollet, aprovant dedicacions al ple i canviant-les l’endemà amb un decret d’alcaldia del Sr. Osuna, una actuació que és irregular, d’amagat a l’oposició i ocultant informació a la ciutadania; quan
els socialistes de Ripollet hem denunciat el cas, Decidim
s’ha vist obligat a esmenar la seva irregularitat i votar d’urgència un nou canvi de dedicacions al ple. Un canvi que
ha comportat un increment de les hores de dedicació de
l’equip de govern i de facto un increment de les seves retribucions, passant a tenir 3 persones al 100%, 2 regidories al
75 de dedicació i les altres 2 al 50% de dedicació.
Ara, en plena crisi del coronavirus i entre tants problemes
de pobresa, desigualtat i tancaments de negocis i empreses, l’Ajuntament pagarà cada any 218.504 € euros de retribució bruta per un govern poc transparent, gens ètic
i políticament mentider. Els qui han defensat la política
altruista i deien que la política local no havia de ser retribuïda i s’ha de fer de forma voluntària i per un interès
comunitari, costen 70.000 euros més a l’any que l’últim
govern amb alcaldia socialista.
Un govern gens transparent i poc ètic, que aprova canvis
retributius amb resolucions d’alcaldia d’amagat i sense cap
ètica perquè ja fins i tot han tret el seu codi ètic de la seva
web. Un codi ètic que van publicar fa ara 6 anys i al que
dèiem entre altres coses que hi havia limitació de mandats
a 2 legislatures.
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Seguimos diciendo No al nuevo
sistema de recogida de basuras
En el pasado Pleno Ordinario del mes de septiembre, el
Gobierno de DECIDIM (con el apoyo o voto favorable de
SOM Ripollet y el concejal del Grupo Mixto -antes ERCpara entendimiento del lector) aprobaron el inicio de lo
que será el nuevo modelo de recogida de basuras denominado popularmente como “porta a porta” y que supondrá, a criterio de sus promotores, una mejora cualitativa
en la gestión de nuestros residuos urbanos. En el Pleno
de Marzo del presente año, se aprobó la implantación,
seguimiento y control del nuevo contrato de recogida de
residuos en la modalidad “porta a porta”, destinando una
partida de 2.120.978 euros para los próximos cinco años
en concepto de información del sistema, logística y formación de educadores ambientales.
En Ciudadanos, único partido opuesto frontalmente a
dicho sistema, pensamos totalmente lo contrario, por ello
ya en nuestro programa electoral éramos partidarios de un
modelo alternativo y soterrado a los contenedores existentes hoy en día, cuyo impacto visual y medioambiental solo
genera malos olores y quejas de quienes deben soportarlos
delante de sus casas. El sistema que el Gobierno va a impulsar encarecerá el coste del recibo de las basuras en un
20% al tiempo que generará numerosas incomodidades e
inconvenientes a nuestros vecinos por la segmentación de
los horarios de recogida que dicho modelo impone (deberemos sacar la bolsa de basura en la franja horaria que se
nos diga) así como en la forma de su depósito (no exento
de malos olores). Pero lo más importante será la pérdida
del anonimato. La administración, el Ayuntamiento en
este caso, será conocedor de la propiedad de todas y cada
una de las bolsas o contenedores que accedan al sistema y
podrá establecer criterios de exacción del impuesto según
el nivel de reciclaje o imponer sanciones si ello fuera necesario. Ripollet, que ha sido escogido como “conejillo de
indias” para la implantación de este método en el Vallés
Occidental, no puede ser aleccionado en tan breve espacio
de tiempo y sin tan siquiera haber realizado una campaña
de información a fondo sobre sus vecinos. En Ciudadanos pensamos que el caos y el malestar están asegurados,
como ha pasado recientemente en el Barrio de Sant Andreu en Barcelona. Tiempo tendremos para constatarlo.
Mientras tanto, sigamos diciendo NO al “Porta a Porta”.

Porta a porta
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Després de demanar informació sobre el porta a porta, l’equip
de govern ens diu que durant el primer trimestre del proper any
es posarà en marxa el nou model de recollida de les escombraries, conegut com el porta a porta. Amb aquest sistema cada veí
ha de seguir un calendari setmanal que indica cada dia quines
fraccions es poden treure al carrer, i només es recolliran aquestes. I a més, com el nom indica, cadascú treu el seu cubell a la
porta de casa, al vespre, i allà es recull durant la nit. A Ripollet,
des de fa molts anys, funciona el model amb cinc contenidors,
els veïns ja podem separar els residus. I si ja tenim actualment un
sistema que es basa en el reciclatge, amb contenidors diferenciats per cada una de les fraccions, cal treure els contenidors i fer
un canvi que ens afectarà a tots i cada un dels veïns de Ripollet?
Des del GRUP MUNICIPAL SOM RIPOLLET creiem que
si ho fan tal com ens ho expliquen i es fa bé, podem donar recolzament al porta a porta i un cop mes, fer costat al govern de
Decidim per tirar endavant el canvi. Amb el sistema que tenim
ara, les persones podem reciclar si volem. Però a la pràctica el
que està passant és que molt poca gent ho fa. Tenim bons resultats amb el paper i el vidre, però no passa el mateix amb l’orgànic
i la resta, on les dades indiquen que només arribem a un 36% de
recollida selectiva.
Amb el porta a porta, que funciona a molts altres llocs de Catalunya, d’Itàlia, del País Basc o d’Europa, es demostra que s’assoleixen resultats de més del 80%. Per arribar a les xifres de recollida selectiva que Europa ens obliga a tenir, està vist que cal un
sistema que ens determini molt més com hem de fer la separació.
Però insistim que el porta a porta, perquè funcioni, s’ha de fer
bé. No tots els carrers de Ripollet són iguals. Sens dubte a la
zona del centre i als barris amb més cases unifamiliars, el porta a
porta serà més senzill. Des del GRUP MUNICIPAL SOM RIPOLLET, vigilarem i en cas que no es faci correctament denunciarem públicament les errades. Principalment estarem molt
pendents de com es posa en marxa als barris més densos, amb
pisos més alts i sobretot amb voreres més estretes. Caldrà trobar
solucions adients per aquests casos, i ser flexibles per trobar les
fórmules que permetin combinar la millora de la recollida amb
les condicions, no ja de cada carrer, sinó de cada bloc de pisos.
Per fer-ho serà necessari habilitar canals que permetin, a qualsevol hora i qualsevol dia, que els veïns expliquin els seus punts
de vista i les seves inquietuds. Posar a la seva disposició telèfons
d’atenció les 24 hores del dia. I, sobretot, escoltar aquestes propostes, ser flexibles i saber adaptar el model que tenim sobre el
paper a la realitat dels carrers i blocs de pisos de Ripollet. Per
qualsevol incident o critica que tingueu, us fem a mà del nostre
correu electrònic: grupmunicipalsomripollet@yahoo.com
Desitgem el millor per a la nostra ciutat i per a la nostra gent! El
canvi real només arribarà si és compartit i consensuat.

Informació
municipal
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L’impacte atmosfèric
de l’Ecoparc a Ripollet
Dins el projecte sobre la qualitat de l’aire a
Ripollet, que porta a terme el Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica
de Catalunya, s’ha realitzat l’estudi d’impacte atmosfèric d’Ecoparc del Besós S.A. en la població,
presentat recentment.
Aquest estudi s’ha portat a terme amb la premissa
que, actualment, no hi ha legislació referent als límits
d’immissió de unitat d’olor màxims que pot tolerar
la població. Les dades han estat obtingudes de sis receptors distribuïts al nucli urbà i els resultats es basen
en els valors d’emissió màxims permesos a partir de
2022, segons l’Autorització Ambiental Integrada. Si
comparem amb altres legislacions vigents, l’impacte
de les emissions d’olor provinents de l’Ecoparc del
Besòs sobre les zones habitades de Ripollet no superaria la majoria de les lleis relatives a olors a països
europeus. Tan sols compliria la normativa específica
del Piemont italià.
Segons els mapes de valors per determinar l’impac-

te mitjà al territori, que recull els valors mitjans per
cada hora del dia, les concentracions que poden
arribar al nucli urbà de Ripollet indiquen valors
mitjans petits. Però si analitzem els mapes de valors màxims i l’estudi d’episodis, l’estudi desvetlla
que, tot i el compliment de la legislació, la població de Ripollet està exposada a impactes per episodis d’olor de forma regular, que afecta el nucli urbà
més proper al receptor nord-est de l’Ecoparc i que
es donen, sobretot, en horari nocturn, entre les 21
i les 23 h. Quant als mesos, els pics de concentració
d’olor es donen els mesos més càlids de l’any, entre
juny i setembre.
Entre les conclusions del projecte destaca que, de
totes les poblacions properes a l’Ecoparc del Besòs,
Ripollet és la que podria considerar-se la més afectada per les emissions d’aquesta instal·lació. És per això
que es fa necessària la instal·lació de monitoratge en
continu per seguir analitzant l’impacte atmosfèric
de l’Ecoparc a Ripollet, tal com estava previst a la següent fase del projecte.

24

Agenda cultural i de ciutat a Ripollet 017 — Juliol 2021

LA CONTRA
Wild Mamas
Grup de rock local
Els Wild Mamas estrenen el
seu nou disc, Monkey In The
Kitchen, en format vinil i carregat d’adrenalina. Els autors
de Ripollet Kapital, la banda
de rock&roll garage de Ripollet
presentarà el seu treball el pròxim 9 de juliol al Teatre Auditori, acompanyada d’artistes i sorpreses. En parlem amb Miguel
Medina, guitarra i veu, i Aleix
Monzó, baix.
Com ha estat la gestació
d’aquest disc?
A.M. Nosaltres ens hem encarregat
de la gravació i la producció. Ha estat un disc cuinat a casa i entre nosaltres i amb els nostres amics, com
ens agrada.
M.M. El vam gravar fa un temps
als estudis de Kanyapollet, als Locals d’Assaig de Ripollet, abans que
el Raúl Medina marxés a Mèxic,
perquè quan tornés ja tinguéssim
feta la promo i els concerts buscats.
L’ha produït i masteritzat Jorge Explosión, als estudis Circo Perroti de
Gijón i la discogràfica Sweet Grooves Records s’ha interessat per nosaltres i ens està portant la distribució i la promoció.
Quanta adrenalina hi ha
en aquest
disc?

A.M. Respecte al primer disc, hi cançons
més tranquil·les, però
continua tenint molta
adrenalina.

Escolta
el 1r single,
Sueños

—
“Ens agradaria
compondre
més en català
i castellà”
—

Què significa
per a vosaltres
la figura del
“monkey”, el mico?
A.M. Representa els nostres valors.
M.M. El mico i la mama són el
més primitiu i el que impulsa les
nostres inquietuds més bàsiques i
divertides.
Incorporeu la figura
femenina.
A.M. L’Ona Osuna, que ja havia
col·laborat amb nosaltres, entra al
grup de forma estable. Està estudiant piano al Liceu i té ganes de
posar el seu granet de sorra i estem
convençuts que ho farà molt bé.
M.M. La tindrem a l’actuació del
Teatre Auditori del dia 9. I també
hem de dir que el teclat del disc el
vam gravar amb la Laura Díaz i que
comptem amb la Sara Medina com
a il·lustradora dels dos discos, perquè ens agrada molt el que fa.

Com us definiu en el
tema de la llengua?
A.M. És un debat sempre obert i
totes les llengües ens donen coses
molt positives. Hi ha cançons que
requereixen l’anglès, per l’estil i altres que són castellà o català per fer
arribar millor el missatge.
M.M. No ens tanquem a res, però
sí que és veritat que ens agradaria
compondre més en català i castellà.
Què ens podeu dir del
concert del dia 9 al
Teatre Auditori?
A.M. Estem contents perquè ja
podrem tenir el 70% d’aforament al
teatre.
M.M. Farem un show una mica
diferent d’un concert normal, perquè comptarem amb amics que
cantaran coses amb nosaltres, gent
de Ripollet i de fora. Hi haurà a col·
laboracions molt divertides i
alguna cosa esbojarrada i és
tot una mica sorpresa.
Toni Miralles

