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A finals de 2015 el govern de Deci-
dim va iniciar unes primeres reunions
amb el col·lectiu de patinadors per
iniciar el procés de definició d’un ska-
tepark al municipi, que en un principi
s’havia d’instal·lar al Parc Gassó Var-
gas. Allà, un any més tard, es van ins-
tal·lar uns primers elements per a pa-
tinadors com a solució provisional
però els veïns de la zona van mostrar
el seu rebuig a la construcció de l’s-
katepark en aquella ubicació, per la
qual cosa, poc temps després es van
retirar aquests elements. Ja a mitjans
de 2017 el consistori va presentar un
pla de millora del parc dels Pinetons
amb un pressupost d’un milió d’euros
finançat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Aquest pla de millora con-
templava, entre d’altres, la construcció
d’un skatepark al centre del parc. Les
obres ja s’han finalitzat i des d’aquest
mateix estiu els patinadors compten

amb unes instal·lacions de 1.100 me-
tres quadrats amb rampes, escales i
baranes situades en diferents nivells.
L’empresa encarregada de la cons-
trucció de l’skatepark ha estat Arga-
massa, que ja ha fet diverses instal·la-
cions similars en d’altres municipis.
Durant aquestes primeres setmanes,
patinadors de diversos nivells s’han
acostat a l’skatepark i de fet, en caps
de setmana, acostuma a estar molt
ple. Manolo Rodríguez, president de
l’Associació Bullpark, que ja fa anys
que aglutina adeptes dels esports ur-
bans i que ha col·laborat en el projec-

te, explica que “amb tanta gent que
practica aquest esport a Ripollet i als
voltants, potser el parc s’ha quedat
petit” i comenta que “pel que em va
dient la gent que hi puja diàriament,
hi ha dies que no es pot ni patinar” re-
ferint-se als patinadors de més nivell.
Tot i així, Rodríguez fa una bona valo-
ració de les instal·lacions, “ha quedat
molt bé, els acabats que ha fet l’em-
presa són molt bons”. “Té elements
més variats, per a diferents modali-
tats” comenta Rodríguez, en compa-
ració amb la “bowl” del parc Primer
de Maig que “és per a patinadors amb
un nivell més alt”, explica.
L’èxit de l’skatepark és palpable i de-
nota les ganes que tenien els patina-
dors d’unes instal·lacions així, en una
visita al parc es poden trobar famílies
amb infants, adolescents i joves, no
tan sols del municipi sinó vinguts d’al-
tres pobles. Parlem amb un grup de
joves vinguts de Barcelona i el Mares-
me, que és el primer dia que visiten
les instal·lacions. I opinen, com molts
dels aficionats locals, que el parc està
prou bé, millor que d’altres amb ins-
tal·lacions més antigues.          ! AP

Patinadors de diferents edats i modalitats conviuen a les instal·lacions  8 Anna Puertas

L’skatepark compta
amb elements on 
poder practicar 
diferents modalitats

S’obre el nou skatepark als Pinetons
amb gran èxit entre els patinadors 

TEMA DE LA SETMANA

L’skatepark està rebent visites de patinadors de fora del municipi  8 Anna Puertas
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Segon mandat, mateixa prioritat. El
govern està decidit a canviar la forma
de gestió del servei d’abastament
d’aigua i que qui s’encarregui sigui
l’empresa pública Genera. En el pri-
mer mandat, l’oposició ho va impedir.
En aquest segon, amb la nova com-
posició del ple, estan decidits a fer-
ho possible. I no han volgut esperar
per recuperar el projecte. En el primer
ple ordinari, celebrat el passat dijous
25, ja es van aprovar diversos punts
relacionats amb la ‘municipalització’.
Per unanimitat es va prorrogar el con-
tracte actual fins a l’octubre de 2020.
Amb els vots favorables de Decidim
i ERC es va donar llum verda a l’ad-
hesió a l’Associació de municipis i
entitats per l’aigua pública (AMAP).
Es tracta d’una entitat creada per
promoure i donar suport als municipis
que es volen encaminar cap a la ges-
tió pública de l’aigua i de la qual par-
ticipen 23 ajuntaments. L’adhesió té
un cost d’uns 1.100 euros anuals.
SOM, Cs i el PSC van votar en contra
i es van pronunciar contraris a la mu-
nicipalització.
I per últim i més important es va do-
nar llum verda a l’inici de la tramita-
ció de l’expedient administratiu de
l’estudi de la forma de gestió i es va
constituir una nova comissió. En for-
maran part els portaveus dels quatre
grups de l’oposició i la tinent d’alcal-
de Pilar Castillejo, que farà de presi-
denta. Els hi acompanyaran cinc tèc-

nics municipals i una representant
dels usuaris, que serà la presidenta
de l’Associació de Veïns de Sant An-
dreu, Teresa Martínez. Es va aprovar
amb els vots favorables de Decidim i
ERC; l’abstenció del PSC, que es va
queixar que ha estat el govern qui ha
escollit tots els membres de la comis-

sió, i el vot contrari de Ciutadans i
SOM que va explicar que són contra-
ris a la municipalització, que són par-
tidaris de mantenir el model de gestió
actual però que es s’hauria d’aprofitar
el nou contracte per exigir la substi-
tució de les canonades de fibroci-
ment.                               ! D. Rúa

L’últim ple ordinari abans de les vacances va ser el 25 de juliol 8 D. Rúa

El govern va 
recuperar el tema 
en el primer ple 
ordinari, al juliol

El govern enfila des del primer ple del
mandat la municipalització de l’aigua

Consens per eliminar els patronats 
Fa més de trenta cinc anys que les competències de cultura, esports i ocu-
pació es gestionen a través de patronats. Unes estructures administratives
amb pressupost i consell d’administració propis. Uns organismes que tenen
els dies comptats. El govern va proposar al ple de juliol iniciar la dissolució
del PMC, el PMO i el PAME. Es tracta d’un dels canvis més importants que
es poden fer en l’organització de l’Ajuntament. L’alcalde, JM Osuna, va ex-
plicar que l’objectiu és “simplificar l’estructura per guanyar en eficiència
i millorar també el servei als veïns”. Amb la integració dels treballadors
dels patronats a la plantilla de l’Ajuntament també es vol fer front als pro-
blemes que hi ha de manca de personal. Tal i com va reconèixer l’alcalde
el punt negatiu de la dissolució és la pèrdua dels consells, uns espais de
participació on a més de polítics i tècnics també tenen veu i vot els repre-
sentants de les entitats locals. Des del govern proposen crear nous espais
“per debatre sobre polítiques de cultura, esports i ocupació”.
L’oposició va veure amb bons ulls la proposta de dissolució. Tots els grups
van votar a favor a excepció de SOM que es va abstenir. El compte enrere
pels patronats ja ha començat. Ara es crearà una comissió d’estudi polític
i tècnic i amb els resultats es tornarà al ple. Però la intenció del govern es
tenir pressa la decisió abans de finals d’any.



Un any més l’exportaveu d’ERC al
Congrès dels Diputats Joan Tardà va
visitar Ripollet durant la Festa Major.
En aquesta ocasió la secció local
d’Esquerra el va convidar a un acte
sobre nova ciutadania on també va
participar l’exdiputada de la forma-
ció, Anna Surra. La trobada es va fer
al Kebab Tandori i va comptar amb
l’assistència de veïns vinguts d’al-
tres païssos i representants d’enti-
tats. Durant la seva intervenció, Su-

rra, d’orígen uruguaià i assistent so-
cial de professió, va exposar alguns
problemes que es troben els nouvin-
guts. Per la seva banda, Tardà va ex-
plicar que com a partit republicà
“creuen en la fraternitat” i en el fet
que “ningú és més que ningú”. Va
afirmar que el projecte independen-
tista és integrador, “s’han de garantir
les vides dignes a les persones faci
el temps que faci que viuen a Cata-
lunya i per això cal repartir millor la
riquesa”. A l’acte també van anar un
grup de membres del CDR que van
poder intercanviar opinions amb
Tardà sobre l’estratègia independen-
tista en acabar l’acte.          ! RdR

RdRP.6 POLÍTICA 

Tardà: “Som republicans, creiem en la
fraternitat i ningú és més que ningú”
Anna Surra i Joan
Tardà van parlar de
nova ciutadania en
un acte d’ERC

Tardà durant l’acte  8 David Rúa 

4a Marxa de torxes i ofrenes florals 
per celebrar l’Onze de Setembre

La celebració de la Diada Nacional de
Catalunya començarà el dimarts dia
10 a la nit. Esquerra Repúblicana or-
ganitzarà la 4a Marxa de Torxes. Co-
mençarà a la seu del partit, a la Ram-
bla Sant Jordi 8, a les 23.15 i anirà
fins a la Plaça Onze de Setembre. Un
cop allà es farà la lectura del manifest
davant el monument de Rafael de
Casanova. 
L’endemà al matí, el mateix Onze de
Setembre, es durà a terme l’acte ofi-

cial. Començarà a les 10h amb les
ofrenes de les entitats i associacions.
Estarà amenitzat per la Societat Coral
‘El Vallès’ que interpretarà peces com
Cant a Ripollet, El Cant de la Senyera
i Els Segadors i hi haurà també altres
actuacions i intervencions. L’acte es
tancarà amb l’ofrena institucional
dels regidors de l’Ajuntament. 
Per la tarda l’activitat es concentrarà
novament a Barcelona. Enguany la
manifestació convocada per les en-
titats independentistes es fa a l’en-
torn de la Plaça d’Espanya i la Gran
Via de les Corts Catalanes amb el le-
ma ‘Objectiu independència’. La sec-
ció local de l’ANC organitza un any
més la participació local.      ! RdR

Ofrenes de l’any passat  8 RdR

L’acte organitzat per
l’Ajuntament manté
el mateix format 
dels últims anys
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Endesa reclama al consistori el 50% 
del deute de les famílies vulnerables

Aquest estiu la companyia elèctrica
Endesa ha enviat una carta als ajun-
taments catalans per tal de reclamar
el pagament del 50% del deute ge-
nerat per les famílies vulnerables
que no poden pagar el rebut i a les
quals per aplicació de la llei de me-
sures contra la pobressa energètica
se’ls hi ha de mantenir el servei. En
el cas de Ripollet la xifra reclamada
per Endesa és de prop de 200.000

euros. Una quantitat que l’empresa
apunta que correspon a 202 con-
tractes vulnerables. La reclamació
d’Endesa inclou com a data màxima
per al cobrament l’1 d’octubre i
amenaça amb tallar el servei a les
famílies a partir d’aquesta data. 
La Generalitat ha advertit aquesta
setmana a Endesa que la llei l’impe-
deix tallar el servei i que si ho fa
s’enfronta a possibles sancions. I
des del món local s’han convocat di-
verses reunions per donar una res-
posat conjunta. Des de l’Ajuntament
de Ripollet expliquen que aquest di-
mecres ja han participat en una pri-
mera trobada a la Diputació de Bar-

celona per tal de sumar-se a les ac-
cions col·lectives. 
Els consistoris recorden que només
les subministradores d’aigua van vo-
ler signar els convenis l’any 2017.
Llavors eren els ajuntaments i les di-
putacions les que van instar a les
empreses a signar acords per pagar
a mitges les factures, però no les de
llum i gas no ho van fer. Ara no hi ha
convenis ni tampoc la llei té cap re-
glament que estableixi amb claredat
qui ha de fer front a les factures que
les famílies vulnerables no poden
pagar. 
Segons Endesa el deute a tot Cata-
lunya arriba als 21 milions d’euros.

La companyia 
elèctrica demana a
l’Ajuntament gairebé
200.000 euros 
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Accident mortal
a la C58 per una
sortida de via
Els serveis d’emergències rebien la
nit de diumenge a dilluns, a les
2.21h, l’avís d’un accident al punt
quilomètric 7.3 de la C-58, és a dir
en el terme municipal de Ripollet gai-
rebé a l’altura del Baricentro. Un
vehicle havia sortit de la via, per cau-
ses que encara s’estan investigant, i
havia topat amb un fanal. El xoc va
provocar la mort del conductor i va
ferir de gravetat al passatger davan-
ter, que va ser traslladat a l’Hospital
de la Vall d’Hebron de Barcelona en
estat crític. L’accident va mobilitzar
tres patrulles dels Mossos d’Esqua-
dra, quatre dotacions dels Bombers
de la Generalitat i tres ambulàncies
del Sistema d’Emergències Mèdiques
(SEM). Amb aquest accident i un altre
registrat el mateix dia a Lleida la xifra
de víctimes mortals durant el 2019 a
la xarxa viària interurbana de Cata-
lunya arribava a les 121.   !D. Rúa

El Comitè de Dones engega nova-
ment la programació d’actes el dia 8
de cada mes. El corresponent al mes
de setembre serà aquest diumenge
al Café Chiloé del carrer Afores 36-
38. Serà un Micro Obert de dones.
Començarà a les 20h i si bé les per-
sones participants han de ser dones
l’activitat està oberta perquè la gau-
deixi tothom com a públic. Sota el tí-
tol ‘Compartint riqueses’ s’espera
que les participants cantin, recitin
poesia, interpretin, ballin o toquin...
es tracta de mostrar, explicar, comu-
nicar i compartir.
Amb la tornada a l’activitat el comitè
recupera també les accions men-

suals més reivindicatives. Aquest di-
jous 5 convocava una concentració
pels feminicidis a les 19h a la Plaça
del Molí. Ho faran el primer dijous de
cada mes. La d’aquesta setmana
arriba quan ja es comptabilitzen 67
dones assassinades en el que por-
tem d’any.

!David Rúa

El Comité de Dones
organitza una nova
sessió de Micro
Obert No-Mixte 

Micro Obert feminista 
el diumenge dia 8 

Primer micro obert 8 Arxiu





La setmana passada engegàvem
una enquesta per conèixer l’opinió
dels lectors sobre la Festa Major. Ho
fèiem des de les pàgines de l’edició
en paper i a revistaderipollet.cat,
amb un apartat que encara està ac-
tiu. La participació ha estat força
elevada i agraïm també el to i la
qualitat de la majoria de les respos-
tes obtingudes. Al tancament d’a-
questa edició ja superaven les 120.
Evidentment no és un estudi esta-
dísticament vàlid però creiem que
pot ajudar a tenir una idea de la va-
loració que fan els veïns dels quatre
dies de festa. Quan tanquem l’en-
questa facilitarem totes les respos-
tes a la Comissió de la Festa Major. 
El primer titular que deixen les res-
postes és l’alt grau de satisfacció.
Un 54,7% valora la Festa Major amb
un notable o un excel•lent i només
el 17,9% la suspèn.  
El correaigües i els focs artificials
són amb diferència els actes que
més han agradat als enquestats, que
també esmenten els carretons, el
Holi o els concerts, entre d’altres.
També hi ha una resposta força re-
petida a la pregunta de quin acte
caldria afegir al programa. Es troba
a faltar el Mercat Medieval, les pa-
rades de venda de productes arte-
sans, que molts consideren que s’-
haurien d’incorporar a l’oferta actual
del Mercat de la Vinya. Entre les pro-

postes per fer créixer el programa
també s’apunta a més activitats pels
adolescents, més varietat en els es-
tils musicals dels concerts i inclús
que s’opti per caps de cartell més
populars. 
Es confirma que com va dir l’alcalde,
JM Osuna, durant el pregó: “Festa
Major hi ha una, però hi ha més de
38.000 formes de viure-la”. Així que
en els comentaris trobem per a tots
els gustos. S’han de tenir en comp-
te, perquè són uns quants, els que
es queixen de les molèsties per so-
roll a Pinetons o prop del Xiringo del
COP. També hi ha que reclamen
ombra a la Plaça Clos i es nota pre-
ocupació per l’incivisme i el consum
d’alcohol al carrer. Tanmateix cal
apuntar els comentaris que lamen-
ten la coincidència d’actes, sobretot
dissabte, o el fet que el confeti sigui
dilluns, dia laborable pels que no tre-
ballen a Ripollet. 
Entre els missatges positius hi ha
força que agraeixen l’esforç de les
entitats locals, que reconeixen l’àm-
plia oferta d’activitats per a totes les
edats i que es satisfan per la posada
en marxa dels punts lila.  

!RdR
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Tres de cada quatre respostes no
canviarien les dates de la Festa Ma-
jor. Agrada que sigui l’últim diumen-
ge d’agost. I de fet entre el 25% de
respostes que optarien per canviar la
data, la gran majoria faria el canvi
precisament per garantir que fossin
l’última setmana d’agost, malgrat
que dissabte o diumenge ja fos al se-
tembre. És a dir aquest any haurien
optat per fer-la una setmana des-
prés. Una opció per evitar edicions
tan prematures seria, per exemple,
fixar la festa el cap de setmana des-
prés de l’últim dijous d’agost.    

Canviaries la data de la Festa? 8 RdR

Més de la meitat de respostes valoren 
la Festa Major amb notable o excel·lent

Gràfic amb la valoració
de la Festa Major.
Aquesta edició obté
molt bona nota.
Aproven aquesta edició
un 82,1% i més de la
meitat li posen un
notable o un excel·lent.

8 Revista de Ripollet

Contundent no
al canvi de data 

ENQUESTA REVISTA DE RIPOLLET

Amb més de 120 
respostes es posa 
de manifest un alt 
grau de satisfacció 

SOCIETAT
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Els Grallers de Ripollet celebren 10
anys amb una gran segona Trobada

Ja fa 10 anys que els Gegants de Ri-
pollet compten amb una colla de gra-
llers que acompanyen musicalment
les seves sortides. Els grallers van
celebrar pel seu 5è aniversari una
trobada de grallers que va comptar
amb la participació de cinc colles i
dues entitats locals. Ara, pel 10è ani-
versari, l’entitat ha plantejat una 2a
trobada amb el doble de participants:
vindran deu colles de grallers i cinc
entitats ripolletenques.
L’objectiu de la trobada és posar en
valor la gralla, un instrument ben
present a la cultura popular catalana,
i és per això que participaran diver-
sos grups de grallers vinguts d’arreu
de Catalunya. A més, també hi haurà
una plena representació dels grups
de música al carrer locals. !AP

Dissabte 7 de 
setembre una 
quinzena de colles
faran cercavila 

Els grallers a la passada Festa Major  8 A. Puertas

Gralles des del 
20è aniversari 
dels Gegants
Les gralles ja havien sonat fa
anys pels carrers de Ripollet però
no va ser fins l’any 2009 que des
dels Gegants de Ripollet es van
proposar tornar a tenir un grup de
grallers que acompanyés les figu-
res ripolletenques. Així, l’any
2010, durant la Trobada de
Gegants del Vallès i 20è aniversa-
ri dels Gegants de Ripollet, les
gralles van sonar per fer ballar en
Pere, l’Elisenda, en Gonçal, la
Teresa, en Jordi i la Mariona,
gegants i gegantons ripolletencs.
Allò van ser els inicis i des d’ales-
hores la colla s’ha anat fent gran,
creant repertori i aconseguint una
sonoritat més completa.
Els grallers han acompanyat els
Gegants de Ripollet en diverses
sortides a Catalunya, França,
Navarra i Menorca entre d’altres,
així com també han col·laborat
amb diverses entitats i grups.

Graller dels Gegants l’any 2010 8 A.P.

Horaris de 
dissabte i colles
participants
17.30h Cercavila. Recorregut:
Plaça Font, Rbla. Sant Jordi, Rbla.
Sant Esteve, antigues pistes de
l’ESBAR
19h Espectacle central, a les anti-
gues pistes de l’ESBAR
21h Final de festa

Colles participants:
Grallers dels Gegants de Ripollet,
Grallers dels Gegants de Barberà
del Vallès, Grallers dels Gegants
de Santa Coloma de Gramenet,
Grallers de l’Anguila (Gavà),
Grallers dels Gegants del Port
(Tarragona), Grillats amb Canya
(La Selva), Grallers Si Fa Sol (Baix
Llobregat), Grallers dels Gegants
de Montornès del Vallès,
Grallarriga (La Garriga), Banda
Txaranga de la Coral El Vallès,
Rhythm’n’moyo, tabalers dels
Diables de Ripollet, Gitanes de
Ripollet i Gegants de Ripollet.
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S’obren les inscripcions pels tallers
del Centre Cultural i de les entitats 

Tallers de fusta, vidre, cuina en fa-
mília, pintura, puntes de coixí, sar-
danes o ioga són algunes de les op-
cions que ofereix l’Ajuntament al
Centre Cultural aquest nou curs. La
novetat són els tallers ‘makers’ en
família. Seran els dissabtes i hi haurà
un cada mes amb l’objectiu d’apro-
par la tecnologia i la creació. Es trac-
tarà la impressió 3D, la programació
amb Scratch i els robots, entre d’al-

tres propostes.
L’inici del curs als tallers del Centre
Cultural serà el 30 de setembre. Les
inscripcions es poden fer a partir del
dilluns dia 9 de forma presencial al
Centre Cultural.
L’oferta de cursos i tallers es publica
en el llibret ‘Ripollet és cultura!’ on
també hi ha l’oferta d’activitats or-
ganitzades per les entitats com ara
cursos de diferents estils de dansa,
teatre, manualitats o fotografia, per
exemple. La publicació inclou infor-
mació dels equipaments públics i la
relació de serveis que ofereixen. 

! RdR

La principal novetat
són els tallers 
‘makers’ per fer 
en família

Taller maker de Ripolab  8 Arxiu 
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IT. CAPÍTULO 2 Dv a dj: 16.10 17.45 19.20 22.30 Matinal:
11.30 
ÉRASE UNA VEZ EN HOLLYWOOD Dv dj: 16.00 19.10
22.20 
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA Dv a dj: 16.15 18.10 20.15
Matinal: 12.10 
MASCOTAS 2 Dv a dj: 16.00 18.20 21.00 Matinal: 12.15 
ANGRY BIRDS 2 Dv a dj: 16.10 Matinal: 12.25 
OBJETIVO WASHINGTON D.C Dv a dj: 16.45 19.30 22.45 
ANNA Dv a dj: 23.00 
EL REY LEÓN Dv a dj: 16.00 18.20 20.35 Matinal: 12.15 
PLAYMOBIL LA PELÍCULA Dv a dj: 16.00 Matinal: 11.50
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW Dv a dg i dc i dj: 18.00
21.00 Dl i dm: 18.00
SPIDER MAN: LEJOS DE CASA Matinal: 11.50 
PADRE NO HAY MÁS QUE UNO Dv a dg i dc i dj: 16.25
18.30 20.30 22.45 Dl i dm: 16.25 18.30   
ALADDIN Matinal: 11.45     
INFIERNO BAJO EL AGUA Dv a dg i dc i dj: 20.15 22.25 
Dl i dm: 22.25   
QUIEN A HIERRO MATA Dv a dj: 16.20 18.30 20.40 22.55 
TOY STORY 4 Matinal: 12.00     
CHICOS BUENOS Dv a dj: 16.20 18.20   
HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD 
Dv a dg i dc i dj: 20.45 23.00

A 47 METROS 2: EL TERROR EMERGE Dv a dj: 22.50
ERASE UNA VEZ EN…HOLLYWOOD Dv a dj: 18.00 20.00
22.30
PADRE NO HAY MAS QUE UNO Dv a dj: 18.00
MASCOTAS 2 Dv a dj: 16.30 18.15
INFIERNO BAJO EL AGUA Dv a dj: 16.15 21.15 22.50
ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA Dv a dj: 16.15
EL REY LEON Dv a dj: 16.15
IT: CAPITULO 2 Dv a dj: 16.15 18.00 20.00 22.45
QUIEN A HIERRO MATA Dv a dj: 16.15 19.15 20.50 22.50
OBJETIVO: WASHINGTON D.C. Dv a dj: 18.15 20.30 22.45
DORA Y LA CIUDAD PERDIDA Dv a dj: 16.15 18.15 21.00
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW Dv a dj: 20.00 22.45

Crítiques Cartellera
Del 6 al 12 de setembre

Cerdanyola del Vallès
www.elpuntvalles.com

Montcada i Reixac
www.cinemesmontcada.com

Tres films ambientats o produïts a països nòrdics
que ens aporten diversos graus d’horror.  La més
dura és la de Poppe, que ens fa viure com espec-
tadors, en un brutal pla seqüència de 72 minuts, la
matança de 69 joves noruecs perpetrada per un
neonazi en un campament d’estiu a Utoya. Terror
pur i real. Tensió extrema. Moland, en canvi fa un
remake d’un anterior film seu, en clau d’humor
negre, un thriller certament sorneguer, amb molts
morts, això si, i un Liam Neeson (foto) que continua
com venjador implacable, tot i que involuntària-
ment. I per últim, el terror estilitzat que ens porta
el director de “Hereditary”. A “Midsommar”, al
contrari que en aquella tenebrosa proposta, juga
amb la lluminositat del solstici de l’estiu suec, en
una comunitat llunyana, tancada en costums
ancestrals i on arriben uns joves estudiants nord-
americans per preparar una tesi doctoral. Darrera
la vistositat d’uns decorats i vestuaris acolorits i
molt florits, s’amaga la conducta sinistra d’una
comunitat, aparentment venerable, però que es pot
veure com una secta perillosa. Conté també un
sentiment de venjança contra el mascle, per la
qual cosa el film ha rebut acusacions de misogin.
El film peca d’un excés de metratge i una certa
pretensió expositiva, però no deixa indiferent. 

‘Utoya. 22 de julio’
Dir.: Erik Poppe – Noruega, 2018

!Joana Raja

‘Venganza bajo cero’
Dir.: Hans Petter Moland – G.Bretanya,
Noruega, 2019

‘Midsommar’
Dir.: Ari Aster – EUA, 2019
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DISSABTE 7

ENCANTS DELS ATURATS 
De 9 a 15h, a la pl. de Pere Quart
Mercat de l’Associació d’Aturats i Parados Unidos

DIRECTES DE SAM VIU:
OPEN DAY MUSIC 
TRIBUTO A ESCORPIONS
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

2a TROBADA DE GRALLERS 
DE RIPOLLET
A les 17.30h a la Plaça Font
Cercavila per la Rambla
Més informació a la pàg.12 

DIUMENGE 8

MAÑANITAS FLAMENCAS
De les 10.30 a les 15.30h, carrer Cot n.7
Concerts a la Peña Flamenca La Macarena

DIRECTES DE SAM VIU:
LA INCOMBUSTIBLE
A les 13 h, al parc del riu Ripoll

MICRO OBERT FEMINISTA 
COMPARTINT RIQUESES
A les 18h al Café Chiloé, C. Afores 36 - 38
Actuacions de dones, no mixtes. Obert a tots els
públics. Organitzat pel Comité de Dones. 
Més informació a la pàg. 8

BALL PER A LA GENT GRAN 
De 18 a 20h al Casal d’Avis

DIMARTS 10 

MARXA DE TORXES 
A les 23.15h, seu d’ERC - Rambla 8
La marxa anirà fins la Plaça Onze de Setembre on es
llegirà el manifest
Més informació a la pàg. 6  

DIMECRES 11

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA 
A partir de les 10h, Plaça Onze de Setembre
Acte oficial d’ofrenes florals al monument de Rafael
Casanova
Més informació a la pàg. 6 

Agenda 
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Com cada any el Futbol Sala
Ripollet va organitzar el Tor-

neig Internacional, enguany l'or-
ganització va ser conjuntament amb
el Club Manresa Futbol Sala. El tor-
neig va acostar al poble equips de
nivell com El Pozo Murcia, l'Indus-
trias Santa Coloma o el FC Barcelo-
na.
El torneig va enfrontar equips sèniors
per una banda i equips de categoria
juvenil per una altra. El Centre d'Es-
ports Futsal Mataró es va imposar a
la final amb molta superioritat al
Manresa (5-1). Els mataronins van
deixar fora del torneig al Ripollet (2-
6) i al filial de l'El Pozo Murcia (2-6).

Per la seva banda l'Industrias Santa
Coloma va guanyar el Torneig en ca-
tegoria juvenil. En una final molt
igualada es van imposar al juvenil
de l'El Pozo Murcia (5-4). Els mur-
cians van ser el botxí del juvenil del
Ripollet (1-3). El juvenil local va apro-
fitar el torneig per presentar al re-
novat equip que dirigirà Nico Seoane,
antic conegut de la casa.

!Ferran Rigat

El Futsal omple el Joan
Creus amb grans equips
El FS Ripollet torna 
a portar el millor
futbol sala durant
el Torneig 

L’equip juvenil del FS Ripollet davant El Pozo 8 Ferran Rigat

Lucila Pascua és inesgotable,
amb 36 anys ha fitxat pel Ca-

dí La Seu i tanca així l'etapa
d'un any al Lointek Gernika. L'equip
urgellenc, que va ser tercer a la lliga,
serà el vuitè equip que defensarà en
la seva carrera i dirigida per Bernat
Canut disputarà la seva divuitena
temporada en la Lliga DIA, la màxima
categoria del bàsquet estatal i jugarà
l'Europacup. La pivot ripolletenca
aportarà experiència i joc interior, ja
que ocupa la segona posició en la
classificació de rebots de la Lliga
DIA. L'any passat, amb l'equip basc,
va registrar de mitjana 2,7 punts i
3,9 rebots amb una valoració de 5,5
en 14 minuts de mitja. Pascua in-
tentarà millorar els seus registres i
ampliar encara més el seu palmarès
en el qual figuren una lliga, una Su-
percopa europea, dues copes de la
reina i dues Supercopes.        !FR

Pascua canvia
d’equip, fitxa
pel Cadí La Seu

Pascua passant revisió 8 Cadí La Seu

Equips sèniors finalistes  8 Manresa FS
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Arriba setembre i amb ell els
equips donen la benvinguda

a la nova temporada. La majoria
d'equips locals començaran durant
aquest mes les seves respectives lli-
gues amb nous objectius.
Els primers a estrenar el curs seran
els equips de futbol. El Ripollet CF
començarà la seva aventura al grup
4 de Segona Catalana a casa del
Sant Julià de Vilatorrada el dissabte

vinent a les 17h. El diumenge serà
torn per al Pajaril, a les 18h visitarà
l'estadi del Castellbisbal a la cerca
dels tres primers punts. Per la seva
banda el FS Ripollet retornarà a Se-
gona B Nacional el proper cap de
setmana al Pavelló Joan Creus con-
tra l'Aliança Mataró, el 14 a les
18.30h. Una setmana després, el 21
a les 16.30h, serà el femení qui do-
narà el tret de sortida al mateix pa-
velló i contra el mateix rival que el
masculí. L'Hoquei retornarà a Pri-
mera Catalana a casa contra el Bell-
Lloc el dia 14 a les 19.30h. El Bàs-
quet s'esperarà fins al 28 a casa del
Tàrrega.         !F.Rigat

Els equips locals donen la
benvinguda al nou curs
El Ripollet CF i el 
Pajaril seran els 
primers en estrenar
la temporada

El CF Ripollet és un dels primers equips en obrir la temporada 8 Arxiu Ruben al Mundial  8 Arxiu

Rubén López té una important
cita en el seu horitzó, els Jocs

Olímpics de Tòquio 2020. El gimnas-
ta ripolletenc es prepara per poder
disputar la cita olímpica a terres ni-
pones. Al mes d'octubre López es
jugarà aconseguir el bitllet als Jocs
en el Mundial que es disputarà a
Stuttgart (Alemanya) on es repartiran
places per a Tòquio.
Amb un combinat de cinc gimnastes
més l'equip espanyol està preparant
la cita amb diversos enfrontaments
amistosos internacionals. López va
participar en un d'ells a finals d'agost
a Suïssa. 

!F.Rigat

López busca
una plaça per
Tòquio 2020 



Bústia rebuda el dia 1 d’agost 
Un año más nos hemos encontrado hoy, a las siete de
la mañana, que empieza el nuevo horario de autobu-
ses Font y la buena organización que han previsto
para el mes de agosto. 

Es triste, que cada año pasa más de lo mismo... en la
cuarta parada ya estaba totalmente lleno, gente que
se ha quedado sin subir, y los que estamos dentro,
apretados, señores, damos gracias por recortar una
zona, pero si este es el precio a pagar... me parece
increíble. 
Por favor, pido a la empresa que ponga refuerzo a
esas horas, la gente en agosto TRABAJA.

Propongo a todos los municipios que las próximas
elecciones municipales se celebren a finales de año,
para así coincidir sus aumentos de sueldos con la subi-
da anual, es más discreto. 
En nuestro pueblo podemos dar gracias que dicen han
sido moderadas, amén de lo que ha pasado por los
alrededores.
Las comparaciones son odiosas. No nos comparemos
con nuestros vecinos, municipios con más población y
por consecuencia más contribuyentes….
Me parece lamentable la forma de comenzar una
nueva legislatura.
Les hemos dado un voto para gestionar el municipio a
su antojo.
Pero en base a qué presupuesto se va a aplicar dicho
gasto, si estamos con el presupuesto del 2019 que es

un prorrogado del 2018 y en el que NO estaban con-
templados estos gastos, ¿de dónde va a salir el dine-
ro?
Después no nos quejemos que vayamos acumulando
deuda y mucho menos cuando para el 2020 nos apli-
quen subidas en los impuestos.

Podrán replicar con 40 y tantos argumentos, pero la
cosa es sencilla: si no hubiesen habido elecciones, el
curso legislativo seguiría igual. Esto es el pensamiento
de los ciudadanos de a pie.

Aplauso para ERC, y a todo el resto de partidos también
aplausos.  Ojalá para todo el resto de asuntos a tratar
en lo que queda de legislatura se pongan de acuerdo

tan fácilmente.

Darrerament he vist que en més d’un punt de la llera
del riu Ripoll s’acumulen deixalles. No es tracta de
brutícia del carrer, es tracta de gent que va a llançar
restes d’obres, materials i altres residus al riu. En la
imatge que acompanyo hi ha tot de fustes com a mos-
tra del que vaig veure a l’agost. És una vergonya que
no hi hagi evolució i seguim com als anys vuitanta
havent de lluitar contra els abocadors il·legals en
espais verds. Potser caldria fer més difusió de la dei-
xalleria. Informar de les multes per llançar deixalles al
riu. I vigilar i agafar als qui ho fan. No hi ha dret. 

Bústia: El autobús
en agosto
Sandra

PARTICIPACIÓP.18 RdR

Por favor, las
municipales en
diciembre
Transeúnte

El riu com
abocador
Manel G.



La Vinyeta

20.056
pàgines vistes

Especial Festa Major 

Més a la web 

Dissabte d’esports, de correaigües,
de foc, de Lorca i de rap feminista

Valora la Festa Major. Dona la teva
opinió sobre l’edició d’aquest any

El més llegit de l’1 d’agost a l’1 de setembre

1.939
seguidors 

1.373
seguidors 

1.978
seguidors 

revistaderipollet.cat

Àlbum de fotos de la Festa Major
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No és un fet puntual. Com denuncia el lector que
ens ha enviat aquesta imatge, és habitual veure
els contenidors del carrer Montcada amb bosses
al costat i també la vorera bruta. Una situació
especialment desagradable durant l’estiu per la
pudor que provoca.  

Observatori



Revista de Ripollet: Com comences en el món de
la pirotècnia? 
Manolo Osuna: En el meu cas és vocació. De petit
m'entusiasmava veure els focs artificials i en aquell
moment mai m'hauria imaginat treballar d'això. La pri-
mera vegada que vaig veure un castell de focs va ser
aquí al poble, a la Festa Major. Any rere any els anava
a veure, tot i que a vegades arribava tard per no llegir
el programa. Cada any se sumava aquella passió i al
final vaig començar a moure'm per aprendre. Vaig co-
mençar d'ajudant i estava amb els Diables, així vaig
agafar experiència. Quan em vaig veure preparat vaig
decidir escriure una carta a Pirotècnia Igual i en qüestió
de pocs dies em van contractar.

RdR: Quin va ser el teu primer contacte? 
M.O: Va ser amb un noi de Terrassa que treballava amb
pirotècnia valenciana, feia d'aprenent. Quan vaig co-
mençar professionalment va ser el 1989.

RdR: I poc després de començar vas començar amb
els Castells de Focs de la Festa Major de Ripollet. 
M.O: La meva empresa era la que preparava el Castell
de Focs, i encara el prepara. Al principi anava a acom-
panyar fins que al final em va tocar a mi encarregar-
me. Recordo que la primera vegada que els vaig pre-
parar em va fer molta il·lusió, eren els castells que jo
vivia de petit. Però han passat els anys i em fa la mateixa
il·lusió que la primera vegada.

RdR: Llavors ho continues organitzant amb la ma-
teixa empresa? 
M.O: Això mateix, segueixo amb la Pirotècnia Igual.
Estic molt orgullós del mestre que em va ensenyar.
Però aquesta feina t’obliga a innovar constantment. He
hagut d’inventar nous sistemes per millorar i trobar
nous efectes per agilitzar la feina. Si no innoves et que-
des enrere.

RdR: Com a pirotècnic vas participar activament
amb els Diables de Ripollet. 
M.O: Em vaig integrar a la colla poc després que es
formés. Era un grup d'amics que va començar a moure
l'entitat a partir de les trobades a la cafeteria més antiga
del poble, el Faro. En aquell moment era un passerell
però a poc a poc vam moure la colla i a mi em va servir
per aprendre molt. Amb els Diables vaig aprofitar per
fer petits muntatges als finals del correfoc i amb el
temps em vaig encarregar de la pirotècnia, al final ens
vam encarregar nosaltres del piromusical de Carnaval.

RdR: Què ha de tenir un bon castell de focs?
M.O: La gent el que busca és que la sorprenguis. O
comences amb un principi molt potent, encadenar el
castell de forma interessant... ha de tenir un ritme i
molta varietat de colors per arribar al prefinal amb tot-
hom enganxat. A més, l’espai on fem el castell a Ripollet
ens permet jugar amb rodes a la base. Al final cal trobar
alts i baixos.  

Manolo Osuna
Pirotècnic encarregat del Castell de Focs de Festa Major

‘Visc la preparació del castell de focs de
Festa Major amb la il·lusió del primer dia’

Un dels moments cabdals de la
Festa Major és el Castell de
Focs Artificials. De ben petit a
Manolo Osuna aquest moment
el deixava fascinat, tant era així
que va decidir dedicar-se a la
pirotècnia. A poc a poc va 
adquirir l'experiència suficient
per endinsar-se en aquest món.
Osuna fa més de vint-i-cinc
anys que està darrere dels focs
artificials de Festa Major,
aquells que quan era petit el
deixaven bocabadat. Un somni
fet realitat amb altres reptes
que mai hagués imaginat
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RdR: Mai havies participat en un concurs de Castells
i aquest any ho vas fer al de Pamplona. Com és? 
M.O: Cal dir que era la primera vegada que participava
perquè és un concurs d’autor. Era el vintè aniversari
dels Focs Artificials de Pamplona, és l’únic concurs
d’aquest tipus. Són nou dies i cada dia un dels nou pi-
rotècnics o pirotècniques de diferents parts del món.
Mai havia participat en un concurs perquè normalment
vas en nom de l’empresa i es fan coses molt bèsties i
poc creatives, per això em va motivar.  En aquest cas
és la teva obra d’art particular.

RdR: En aquest concurs participen els millors pi-
rotècnics del món. Com contacten amb tu? 
M.O: Un company de l’empresa va conèixer al director
artístic de Pamplona i em va posar en contacte. Em
vaig trobar amb ell a Barcelona i va prendre apunts de
la meva feina. Quan faltaven dos mesos per començar
el concurs em va trucar. Quedava molt poc temps però
no m’ho vaig rumiar gaire, era una oportunitat única. 

RdR: Vas quedar tercer. T’ho esperaves? 
M.O: Com tots els concursos té els seus inconvenients.
Per un error fora del meu control em van penalitzar.
Vaig seguir les premisses que demanaven i em vaig
emportar la màxima puntuació però l'error em va deixar
en tercer lloc. Tot i això ha estat una gran experiència
i d'aquí a dos anys tornaré més preparat. A més m'han
reconegut l'espectacle com el més arriscat que s'ha
fet mai per San Fermí, tot un orgull.

RdR: Ha sigut el repte més gran de la teva carrera? 
M.O: L’altre gran repte va ser el Cap d’Any del 2018 a
Montjuïc. Per primera vegada vam col·locar rodes da-
rrere les columnes de Puig i Cadafalch. Tenia expe-
riència però va ser un repte molt gran pel que significa
aquell dia. Vaig acabar molt content, tot va anar rodat.

RdR: Ja penses en el Castell de la propera Festa
Major? 
M.O: No, però sí que puc avançar que serà millor perquè
treballarem amb millor material. !Ferran Rigat



Revisteta
Anna Puertas 

La guanyadora del premi de juny-juliol és la Chloé Garcia,
de 7 anys. Moltes felicitats!
Ja pots passar  a recollir el teu premi per la redacció de la
Revista de Ripollet.

El premi de juny-juliol és
per a...

Els guanyadors del curs 2018 - 2019
Fem un repàs dels dibuixos premiats durant el curs passat a la secció “Aquí
tu ets el protagonista”

SETEMBRE: Valeria Martínez

DESEMBRE: Cloe Fernandez

MARÇ: Uriel Lleonart

OCTUBRE: Mario Leyva

GENER: Carla Morales

ABRIL: Arnau Quirant

NOVEMBRE: Lucía Corrochano

FEBRER: Leyre Villalba

MAIG: Anna Murillo



Endevinalla
NO SÓC PORC I FURGO PER TERRA, NO SÓC
BOU I PORTO BANYES, NO SÓC ESCARABAT I
M’ENFILO I CAMINO SENSE CAMES . QUI SÓC?

Quan sapigueu la solució podeu 
dibuixar-la aquí al costat. Sort!

SÓC: 

Envia’ns allò que vulguis ja siguin dibuixos, textos,
contes o fotografies. Tú també fas la Revisteta. 
Porta’ns tot allò que vulguis al C/ del Sol 35, 1er pis,
o bé envia’ns-ho a revistaderipollet@gmail.com

Juguem per aprendre
Coneixeu bé Ripollet? Hem amagat el nom de sis
carrers entre totes aquestes lletres. Posa a prova
els teus coneixements i troba’ls tots. Sort!

La solució de la revisteta passada és: el got!

Comencem
el nou curs!
Si tu també vols partici-
par a la secció “Aquí tu
ets el protagonista” de
La Revisteta, pots fer-
ho!

Anima’t i envia’ns els
teus dibuixos, fotogra-
fies que hagis fet o tex-
tos que hagis escrit i no-
saltres ho publicarem.
Així participareu en el
concurs de dues ENTRA-
DES DE CINEMA! Cada
mes hi ha un guanya-
dor/a. Pots fer-ho a:

revistaderipollet@gmail.com
o bé portar-ho a la redacció al
carrer del Sol, 35, 1r pis



¡GRAN OPORTUNIDAD!
LO   CAL EN VENTA. Semi -
só  tano a 20 mts Rbla.
Sant Jordi, 200 mts +
posibilidad de altillo.
Ideal taller, almacén, tras-
tero, guardamuebles, co -
ches, etc. T. 654.91.39.42
(de 13 a 15h)

Se vende piso en Cer -
danyola reformado para
entrar a vivir. Zona Los
Abetos. 3 habitaciones.
PV. 179.000€
T. 620.07.57.83

Cédulas, Certificados
ener            géticos, Ins  pecci o -
nes ITE: T: 677.41.28.29

Señora para limpieza y
cuidado personas ma -
yores con experiencia. T.
663.13.44.87

Chico para cuidar perso-
nas mayores, o pintor,
ayudante de paleta,
acompañante de transpor-
tista... T. 633.13.86.89

Señora con papeles y
referencias para cuidar
personas mayores o lim-
pieza. Externa o jornada
completa. T. 633.52.56.85

Cuidado personas ma -
yo res, canguro o limpie-
za. T. 602.64.33.01

Me ofrezco como estilis-
ta profesional a domici-
lio. T. 662.45.08.23

Señora muy responsable
para cuidar personas
mayores (tardes). 
T. 699.70.60.41

Chica responsable con
referencias busca traba-
jo por horas, limpieza,
cuidado ancianos, can-
guro... T. 631.87.16.99

Señora para cuidar
abuelos(as), jornada
com  pleta o media.
T. 666.65.36.42

Chica responsable con
referencias busca traba-
jo por horas o noches. 
T. 632.65.82.12

Auxiliar de enfermería
se ofrece para cuidar
personas mayores con
referencias y experien-
cia, o para cualquier tra-
bajo en fábrica. 
T. 689.82.58.53.

Se ofrece señora para
trabajar con personas
mayores, interna.
T. 660.98.72.11

Me ofrezco para servicio
doméstico fija o fines
semana. T. 644.32.88.06

Chica con experiencia
para cuidar personas
mayores, interna. 
T. 632.94.27.06

Chica se ofrece para
cuidado personas ma -
yo res, interna. 
T. 602.01.97.95

Chica se ofrece para
cuidar personas mayo-
res. T. 688.22.81.66

Chica responsable y con
experiencia para cuida-
do personas ma yo res y
limpieza.  T. 604.26.71.64

Trabajar en casas, con
experiencia. 
T.697.27.81.13

Para cuidar personas
ma yores, interna o por
horas. T 605.59.07.40

Señora se ofrece para
cuidar personas ma -
yores. T. 698.88.39.45

Señora con experiencia
y responsable se ofrece
pa ra cuidar personas
ma yo res y limpieza. 
T: 689.82.58.53

Para cuidado personas
ma  yores, preferiblemen-
te interna. 
T. 612.50.80.33

Busco trabajo de cuida-
do personas ma yores,
limpieza, canguro y ca -
ma rera. T: 651.35.77.21

Electricidad, fontanería,
lampistería en ge neral y
pe queños arreglos del
ho gar. Parti cular y econó-
mico. T: 617.81.99.59

Necesitamos un oficial
de 1ª con experiencia en
electricidad, fontanería,
calefacción y aire acondi-

cionado y un ayudante con
carnet de conducir.
T.653.91.30.16

Espai La Palma, es lloga
local per celebracions o
reunions. 
T: 620.472.772

Nou Espai Polivalent
www.LaBobilaRipollet.co
m + de 140 m2 per a fes-
tes, reunions... Com   ple -
 ta ment equipat. 
T: 93.461.95.44

Espai polivalent de Ri po -
 llet. Carrer Mon tu riol.
Gran sala interior i gran
pati exterior. Bar bacoa. 
T: 646.27.32.90

Espai polivalent El tren.
Es lloga per celebra-
cions, reunions... I ara
al tre local amb parc de
boles. 619.62.96.24 
(Facebook)

Trasters en lloguer de
5,5m2 a 10m2. Zona
cen   tre (C/ Afores, 12) 
T: 93.586.44.01/
676.97.02.60

Videncia y tarot, consul-
tas presenciales por te -
léf o no, por visa, terapia
de relajación. Con mi
videncia y la ayu da de mis
guias te puedo ayudar. 
T: 93.586.52.09 Ara celi.

60 cèntims € la paraula i surt durant 4
setmanes. Més informació al 93 691 21 12

ES VEN 

S’OFEREIX

Anuncis per paraules

ALTRES

RdR
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ES LLOGA

ES NECESSITA
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El teu Ripollet

Porta’ns les teves fotos antigues fetes a
Ripollet al carrer del Sol, 35, 1r pis, 
la retornem al moment.

RdRMIRANT ENRERE

Dia de La Palma, Miguel Bonache
López i Mari Carmen Angulo. 
Any 1960 
(A la memòria de Miguel Bonache, 1953-2019)
8 Cedida per Carlos Bonache

Sudoku
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Nocions bàsiques de cura masculina
Ells cada vegada ho tenen més
clar: cuidar-se no és només cosa
de noies. Per això, les seves "ruti-
nes de bellesa" es tornen més ela-
borades. Aquí teniu una petita
guia:

La pell masculina necessita fór-
mules més lleugeres
Com apunta Pedro Maggi, funda-
dor de la signatura Skeen, "la pell
de l'home és una mica més grui-
xuda (exactament mig mil·límetre)
que la de la dona i generalment
més grassa (a causa de la impreg-
nació de testosterona)." Per això,
les textures en gel o loció són les
que millor s'adapten a la seva pell.

Les cremes del contorn d'ulls no
s'estenen en la parpella
La directora tècnica de Slow Life
House, Laura Parada, aconsella
aplicar-les exclusivament en la
zona de potes de gall i la parpella
inferior, amb suaus copets amb el
tou del dit anular, i sempre en
direcció des del lacrimal a l'exte-
rior. "D'aquesta manera té un lleu-
ger efecte drenant."

Els productes exfoliants es reti-
ren amb aigua
Un peeling una o dues vegades per
setmana és fonamental per a
mantenir la pell lliure d'impureses.
No obstant això, aquest deu ser el
més suau possible, ja que suficient
sofreix la pell masculina amb l'a-
faitat. Per a això, els productes
exfoliants s'han de retirar amb
aigua i no amb una tovallola o
paper higiènic a manera d'escata.

Els productes de fixació ca -
pil·lar no es treuen sols
No només això, sinó que cal evitar
que s'acumulin dia rere dia, per-
què el pèl es partiria. Eduardo
Sánchez, director de Maison
Eduardo Sánchez aconsella "ras-

pallar el pèl abans d'anar-se’n a
dormir en el cas d'haver utilitzat
fixadors en esprai, escumes i gels
de pentinat".

Encara que no et maquillis, la
teva pell necessita una neteja
diària
La pol·lució obstrueix els teus
porus diàriament. Només fa falta
que passades un cotó amb una
mica de netejador per la teva cara,
abans d'anar a dormir, i veuràs
que no surt precisament blanc. Per
això, aquest pas és fonamental
dins de la cura masculina –i del
femení, clar–. Utilitza fórmules
delicades però eficaces, per a no
estressar la pell.

! Bellezaactiva.com /AMIC



Recupera la pell després
de les vacances

Les vacances ens deixen
plens de bons records,
d’imatges i de sensa-
cions agradables. Però
també es deixen notar en
la nostra pell, que torna a
la rutina més deshidrata-
da, amb  taques… Però
això té solució i pots
començar a recuperar-la des
d’ara mateix. 

Quins són els principals pro-
blemes amb els quals torna la
pell després de les vacances?
El principal problema que ens
trobem sol ser la deshidratació.
Les altes temperatures, el clor de
les piscines i la sal del mar
col·laboren en la pèrdua d’humi-
tat de la nostra pell. Però, a més,
el sol provoca fotoenvelliment i
desencadena l’acció dels radicals
lliures que són els causants de
les arrugues i de la pèrdua de fer-
mesa. Per això, els tres tipus de
tractaments facials més sol·lici-
tats a la tornada de l’estiu són els
d’eliminació de taques, d’hidrata-
ció intensiva i els antioxidants,
per a recuperar la pell dels danys
solars. També hem de tenir en

compte els brots d’acne deguts
al fet que la pell pateix un en -
grossiment a causa de l’exposi-
ció solar i això provoca un tapo-
nament dels porus.

Si tens qualsevol d’aquests pro-
blemes post exposició solar o bé
te’n preocupen d’altres relacio-
nats amb la teva pell, apunta’t al
TALLER FACIAL que farem el
proper DIJOUS 19 DE SETEM-
BRE a la farmàcia on podrem
tractar individualment les teves
preocupacions.

APUNTA’T! LES PLACES SÓN
LIMITADES!

Ens pots trucar per telèfon, pre-
sencialment a la farmàcia o
envia’ns un missatge privat al
nostre instagram @farmaciapi-
netons.
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Escolliu el matalàs adequat
Del matalàs que escollim en
dependrà la qualitat del nostre
descans i, per tant, la regeneració
del nostre organisme. 
Per això hem de conèixer els tipus
de matalassos que existeixen
actualment en el mercat i veure
quin s’adapta millor a les nostres
necessitats.
Per exemple, els matalassos de
molles poden perjudicar-nos molt
si la seva carcassa no és bona. 
En canvi, els d’espuma formen

una base homogènia que es con-
verteix en una bona i flexible
superfície de suport. 
El làtex és una altra de les millors
opcions per als que busquen una
base ferma però suau com per no
pressionar en els músculs. 
Finalment, els viscoelàstics són
els més nous i destaquen per la
seva gran adaptabilitat al cos i
tacte molt tou.
Font: www.decoraymas.com

RdR

! AMIC



Pasta a la
crema amb
espinacs

Ingredients (per 4 persones):
• 400 gr. de pasta al gust
• 300 gr. d'espinacs
• 2 grans d'all
• 400 cc. de nata líquida
• 40 gr. de formatge parmesà
• oli oliva, sal i pebre
• Pinyons (opcional)

Elaboració:
Coem la pasta al dente segons les
instruccions del fabricant, escorrem
i reservem.
Coem els espinacs amb una mica
de sal i els escorrem molt bé. A con-
tinuació els ofeguem en una paella
amb una mica d'all i julivert i un
grapat de pinyons (opcional). Re -
servem.
Aboquem la nata líquida en una
cassola, la coem a foc suau, salpe-
brem i afegim el formatge parmesà
ratllat, remenem fins que espesseixi
una mica, no ha d’espessir molt. Li
afegim els espinacs.
Col·loquem la pasta en els plats i
tirem per sobre la salsa amb els
espinacs. Empolvorem amb una
mica més de parmesà i servim.

GUIA DEL MENJAR P.29RdR



Edita: Associació Ràdio Ripollet. 
Di re c ció: David Rúa 
Re dacció: Anna Puertas i Ferran Rigat.
Co l·la bora dors: Án gel Es te ve, Joan
Puig, Joa na Raja, Jau  me Sariol i Jordi
Porras. 
Co lum nis tes: Kàtia G. Samper, Ni colás
Cas te llano, Ra mon Mar tos, Pius M.
Gassó, Eloi Isern i Jordi Allepuz. 
Col·la bora dors polítics: Jacint Padró,
Alberto Castro, Josep Gabarra, Víctor
Diéguez, Jordi Soldevila, Valentí Nieto,
Nicolás Romero, Iolanda Bethencourt.
Direcció co mer  cial: An na Rifà. 
Admi nis tració: Nú ria Raja. 
Di s  seny:  Sergi Jimé nez. 
Im pres sió: Gra ma graf sccl. 
Dipò sit legal: B-34345-85. La revista no
es fa responsable ni és solidària amb les
opinions dels col·laboradors.

REVISTA DE RIPOLLET
C/ del Sol, 35 - 08291 Ripollet
Tel. 93 691 21 12  
Fax. 93 594 71 06
revistaderipollet@gmail.com
www.revistaderipollet.cat

Aigua (avaries)
Ajuntament
Alcohòlics Anònims
Ambulàncies
Urgències mèdiques
Ambulatori  CAP I
Ambulatori CAP II
Urgències  CAP II
Ambulatori Pinetons
Autobusos Font
Autobusos Sarbus
Biblioteca
Bombers (Urgències)
Butà
Centre Cultural
Comissaria Mossos 
Comissaria (urgències)
Correus
Creu Roja (Oficines)
Deixalleria
Fecsa/Endesa (avaries)
Funerària
Gas (avaries)
Oficina de Català
Parròquia S.Esteve
Policia Local
Revista de Ripollet
Ripollet Ràdio
Serveis Socials
Taxis
Teatre Auditori
Veterinària (Urgències)

902 250 370
93 504 60 00
93 317 77 77

061
112

93 594 64 20
93 594 21 11
93 594 22 16
93 594 65 37
93 580 18 18
93 580 67 00
93 586 42 30

112
93 725 62 77
93 504 60 25
93 592 46 00

112
93 691 62 02
93 691 61 61
93 586 32 03
800 760 706

93 580 97 10
900 750 750

93 586 45 73
93 692 15 85
93 504 60 06
93 691 21 12
93 594 20 48
93 504 60 07
93 692 58 23
93 580 91 92
689 51 65 10

Telèfons
d’interés

DV. 6 SETEMBRE
NOVELL 

Ctra. Barcelona, 216 (Cerdanyola)
DS. 7 SETEMBRE

RIZAL (9 a 21 h) c/ Rizal, 1 D (Rip.)
SANT ANDREU (9 a 21 h)

c/ Sant Andreu, 4 (Rip.)
RIVERA (21 a 9 h)

c/ Sant Ramon, 182 (Cerd. de dalt)
DG. 8 SETEMBRE

RIZAL (9 a 21 h) c/ Rizal, 1 D (Rip.)
SANT ANDREU (9 a 21h) 
c/ Sant Andreu, 4 (Rip.)

ALVAREZ (21 a 9 h) c/ Reyes -
Galeries Unicentro (Mercat Fontetes)

DL. 9 SETEMBRE
RIZAL c/ Rizal, 1 D (Ripollet)

DM. 10 SETEMBRE
HIDALGO VALLS

Av. Canaletes, 11 (Cerdanyola)
DC. 11 SETEMBRE  

RIZAL (9 a 21 h) c/ Rizal, 1 D (Rip.)
SANT ANDREU (9 a 21h) 
c/ Sant Andreu, 4 (Rip.)

SELVA (Cerdanyola) (21 a 9 h) 
c/ Torrent, 12 (darrera església Cerd.)

DJ. 12 SETEMBRE  
AUDITORI

c/ La Lluna, 6 (Ripollet)

Farmàcies
de guardia

RdRP.30

Amb la col·laboració de:



ADVOCATS
Advocats Ripollet: 615 95 97 94
Inter-Alia: 93 586 35 15
Mònica Abelló: 93 592 19 47
ANIMALS I VETE RINÀRIA
Clínica Veterinària Gosbet:93 580 71 67 
Pinetons veterinària: 93 463 86 45 
ASSEGURANCES
Nonell i Canals: 93 580 58 52
ASSESSORIES I GESTORIES
AC Gestión Empre sa  rial: 93 691 85 39
Gestoria Carreter Felip: 93 594 60 14
Gestoria Franco: 93 692 46 62
Lozoya & Joher: 93 594 90 80
Noves Gestions: 93 592 23 13
ARQUITECTES
Artecnic: 680 10 12 51
AUTOESCOLES
Tatchepol: 93 691 77 79
BARS I CAFETERIES 
Bar l’Olivera: 602 120 930
CENTRE AUDITIU
OIR+: 93 692 90 90
CENTRE DE IOGA
Samsara: 629 34 79 63
ENSENYAMENT
English Torras: 93 580 66 48
FARMÀCIES
Els Pinetons: 93 691 70 59
Rizal: 93 586 30 04
FISIOTERAPEUTES
Fisiosalut: 93 692 76 24 
INFORMÀTICA
Bitland Computers: 93 691 71 79
INSTAL. ELÈCTRI QUES I CALEFACCIÓ
Alpe Instal·lacions: 610 44 21 25
Instaldou: 653 91 30 16
OFTALMOLOGIA
C. Oftalmológico Ripollet: 93 592 13 35
ODONTOLOGÍA
Clínica dental Gilmart: 93 580 55 82

Clínica dental Mayo: 93 691 67 18
Clínica dental Molí: 93 692 63 18
Clínica dental Neus Solé: 93 691 64 53
Clínica Dental Ripollet: 93 692 75 54
ÒPTIQUES
Vision Prix: 93 692 90 90
PERFUMERIES
Basilio Catalán: 678 43 68 43
Perfumeria Heri: 93 691 11 32
PERRUQUERIA I ESTÈTICA
Fanny Dou: 93 002 80 76
Gemuna Perruquers: 93 592 02 86
PERSIANES
Persianas domésticas: 93 742 63 19
PSICOLOGIA,PEDAGOGIA I 
LOGOPÈDIA
Creixent Entre Rialles: 679 87 71 21
Gabinet Bocàlia: 645 55 59 10
Psicòleg JA Pastor de Pablo: 93 580 84
19
Psicòloga Meritxell Colell: 93 691 23 73
PUBLICITAT
Revista de Ripollet: 93 691 21 12
REFORMES
Antoni Canals: 679 48 86 51
Carbó Projectes: 699 51 09 39
Joaquim Saló: 678 01 50 12
Paños Rodrigo: 93 586 46 16
Pinturas Basilio: 616 78 13 99
RESIDÈNCIES
El meu avi: 93 592 01 26
RESTAURANTS
Can Martí: 93 591 27 34
La Mar Chica: 93 692 05 01
Los Abetos: 93 692 11 48
ROSTISSERIES
Ca L'Elvira: 93 592 08 91

Guia Comercial 
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Anuncia’t a la
nostra guia. Truca

al 93 691 21 12
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