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Ripollet es refia del seu comerç

L’àlbum de fotos de la Festa Major de Ripollet 2008  Pàg. 24-27

La Verema, la

segona llar d’infants

de Ripollet obre

portes

 Pàg. 13

Ripollet estreny contactes amb la

Generalitat de Catalunya

Aquest setembre

s’han rebut les

visites dels

consellers Mar

Serna, Joaquim

Nadal i Joan Manel

Tresserras

Ripollet Ràdio estrena temporada. La pro-

gramació compta amb una vintena d’espais di-

ferents. Disposa de butlletins locals horaris, l’in-

formatiu setmanal i dos resums esportius. A

més, retransmet en directe els plens de l’Ajun-

tament.

 Pàg. 29

SUMARI

HISTÒRIA LOCAL

COMUNICACIÓ

EduArt enceta la 2a

edició amb noves

activats plàstiques i

escèniques

 Pàg. 19

Medi Ambient

multiplica la seva

oferta d’activitats

aquesta tardor

 Pàg. 14

Els ripolletencs continuen pre-

ferint el comerç local alhora de

realitzar les seves compres,

especialment de producte fresc,

que supera el 90%. Aquesta és

la principal conclusió de l’estu-

di elaborat per la Cambra de Co-

merç de Sabadell. El perfil del

consumidor més habitual és el

d’una dona d’entre 25 i 55 anys.

El lloc preferit per comprar

l’alimentació és el supermer-

cat i l’equipament personal i

per la llar a les botigues espe-

cialitzades.

Històries de Ripollet i El Fil de la Memòria.

Ema Publicacions ha reeditat l’obra de Manel

Mogas. També ha atorgat el 3er Fil de la Me-

mòria a l’Associació Mai Més i ha presentat l’edi-

ció del 2on, El Ripollet de Carles Ferré.

 Pàg. 23

Més del 90% del fresc es compra a la localitat, segons un estudi de la Cambra de Comerç  Pàg. 3-6

 Pàg. 7, 12 i 21
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Serveis

El dia 8 de setembre va

obrir portes la segona

llar d’infants de

Ripollet i que duü el

nom de La Verema. Si-

tuada  a l’avinguda de

Catalunya, compa amb

61 places per a nens i

nenes de 0 a 3 anys.

Amb aquestes, l’oferta

de Ripollet s’ha ampli-

at a 122 places públi-

ques. La Regidoria

d’Educació té previst

doblar en el futur la ca-

pacitat de La Verema i

La Rodeta del Molí.

El 17 de setembre, l’al-

calde i regidors i regi-

dores del consistori van

realitzar una visita a la

L’oferta d’activitats educatives, que enguany supera

el centenar, està coordinada per la Regidoria d’Edu-

cació amb el suport de Medi Ambient, Salut Pública

i Polítiques d’Igualtat. Compta, com a novetat, amb xer-

rades sobre la mobilitat sostenible, incloses a la campa-

nya A peu a l’escola; tallers sobre el coneixement dels

sentits pels alumnes de primer de Primària i l’activi-

tat del compostatge. Els centres educatius tenen fins el 17 d’octubre per

inscriure’s a través de la web municipal ripollet.cat.

Inici del curs escolar 2008-2009
Voluntaris

per la llengua

Casals

lingüístics

La segona Llar d’Infants Municipal va obrir portes el 8 de setembre amb 61 nens i nenes

llar d’infants, amb la

directora del centre. La

posada en marxa de La

Verema ha suposat la

creació de 10 nous llocs

de treball, a través de la

cooperativa Mirada

d'Infant.

AJUDES PER A LLIBRES

Aquest curs serà el pri-

mer que l’Ajuntament

subvencionarà els llibres

de text del alumnes de

Primària, amb una aju-

da universal de 36 euros

per alumne empadronat

[Guia d’Activitats Educatives 08/09]

al municipi. A més, les

AMPA que ho demanin

podran accedir a ajudes

de 600 i 1000 euros per

a socialització dels lli-

bres de text. El termini

de sol·licitud a l’OAC és

fins el 14 d’octubre.

El 5 de setembre, el

Centre Obert La Placeta

va acollir la celebració de

la cloenda del Casal Lin-

güístic i d'Integració im-

pulsat des de la Comis-

sió Local del Pla Edu-

catiu d'Entorn. L'ac-

tivitat, que ha estat orga-

nitzada per tercer any

consecutiu per la Regi-

doria d'Educació, ha

comptat amb la col·-

laboració dels centres i

serveis educatius.

Aquest octubre l’Ofici-

na de Català de Ripollet

reprén el projecte Vo-

luntaris per la Llengua.

Per informar-se per ser

aprenent o voluntari lin-

güístic cal adreçar-se a

les dependències del

CPNL al 1er pis del

Centre Cultural o al te-

lèfon 93 586 45 73. A

més, s’ofereix un servei

d’autoaprenentage a la

Biblioteca i l’Escola

d’Adults.


