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Primer any de govern. Primer impuls als projectes del PAM 
 
 

• Una prioritat del govern: la cultura 
 
Catàleg de patrimoni de Ripollet. En aquests moments la Diputació de 
Barcelona ja ha finalitzat la primera redacció del catàleg, que es troba en la 
fase de revisió i serà presentat públicament passat l’estiu. 
 
Pla de desenvolupament del Centre d’Interpretació del Patrimoni Molí d’en 
Rata. En un any de funcionament del CIP ja s’ha consolidat a la nostra població 
com a centre de referència de la nostra història local. A més, s’han realitzat 
visites didàctiques al CIP, tant per escolars com per adults, de Ripollet i d’altres 
poblacions; es treballa transversalment amb la resta de departaments 
municipals i s’ha fet un projecte inclòs a la llei de barris a Can Mas. 
Com a un altre element de referència en el nostre municipi, el CIP acull l’escola 
de música, amb més de 100 alumnes de Ripollet que poden cursar diferents 
estudis musicals, en conveni amb Ripollet Educació. 
 
Creació i formació artística. Posada en marxa del programa EduArt, d’educació 
artística en els àmbits de les arts visuals i escèniques. L’EduArt té com a 
objectiu apropar l’art als alumnes de primària i defensa un plantejament 
educatiu i contemporani realitzat per professionals especialitzats. 
 
 

• Ripollet, model de civisme, integració i pluralitat 
 
Pla Educatiu d’Entorn. Amb la celebració d’una jornada de reflexió per avaluar 
el futur, les carències i avantatges del Pla Educatiu d'Entorn, i amb actuacions 
transversals com “Esports als parcs” o l’”Itinerari pel Ripollet Històric”. 
 
Pla de Convivència. Incloent l’elaboració d’un programa per executar dins la llei 
de Barris a Can Mas. En aquest any de govern s’han realitzat diverses 
actuacions de conscienciació, com l’exposició “Gràcies”, a la plaça de Joan 
Abad. 
 
Potenciació de l’ús social del català. Recolzant les campanyes que es realitzen 
des de l’Oficina de Català, com el programa “Voluntaris per la llengua”. 
 
 

• El comerç, l’hostaleria i la indústria, motors econòmics del nostre 
municipi 

 
Suport i foment del comerç local. Amb el recolzament de la regidoria de 
Comerç, s’ha editat l’àlbum “Ripollet pas a pas”, iniciativa de la UBR que ha 
obtingut un èxit total entre els nostres veïns i veïnes. 
 

• Millora dels carrers del nostre municipi 
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Reparació de voreres. Inici pel carrer de Padró, entre la rambla de Sant Jordi i 
el Dr. Bergós, amb un paviment cimentat i antilliscant. 
 
 

• Cobertura a les principals necessitats de la gent gran 
 
Instal.lació d’aparells de gimnàstica. Al bosc dels Pinetons, s’hi ha ubicat un 
circuit esportiu, especialment pensat per a la gent gran, per tal de realitzar 
petits exercicis per millorar la seva elasticitat, els reflexes i la condició física. 
 
 

• Ripollet, una ciutat tranquil.la i segura 
 
Increment dotació policia local. A l’abril es van incorporar 4 nous agents a la 
plantilla de la Policia Local de Ripollet i, juntament amb tres places que es 
cobriran durant aquest any 2008, el cos de seguretat local comptarà amb 48 
persones. 
 
 

• Ajuda a la joventut i a les famílies 
 
Creació noves places de llar d’infants. Construcció de la 2a llar d’infants, al 
barri Pinetons i, a partir del setembre de 2008, ampliació de les places fins a 
assolir les 225 previstes. 
 
Ajuda a l’adquisició de llibres de text. Per al curs 2008-2009 es destinarà una 
partida de 130.000 euros i permetrà arribar a les famílies de 3.305 alumnes 
d'educació infantil i primària de Ripollet, amb una ajuda directa de 36 euros. A 
més, les AMPA dels centres educatius de primària i secundària que presentin 
un projecte de socialització dels llibres de text podran sol·licitar una ajuda de 
600 euros per una línia o de 1000 en cas de dues línies. 
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Estat de les inversions previstes al pacte de govern 
 
Inversió No executada En execució Finalitzada 
Creació arxiu històric X   
Impuls pla de desenvolupament del CIP  X  
Millora instal.lacions esportives  X  
Construcció d’habitatges de protecció 
oficial 

 X  

Construcció d’aparcaments a Can 
Masachs, Primer de Maig i Rizal 

 X  

Centre d’atenció integral per a la gent 
gran 

 X  

Nou centre cívic a Can Mas  X  
Nou centre cívic a Pont Vell i ampliació 
del de Can Clos 

X   

3a llar d’infants municipal X   
Instal.lació de gespa al camp de 
l’Industrial 

X   

Pla d’accessibilitat  X  
Construcció d’un nou tanatori X   
Ajuda famílies adquisició llibres text   X 
Construcció la Nau d’Art X   
Instauració d’un nou sistema de 
recollida selectiva 

 X  

Creació de noves zones industrials  X  
Construcció nou edifici oficines 
municipals 

 X  

Remodelació del parc Primer de Maig X   
Remodelació del parc Norbert Fusté  X  
Remodelació del parc Rizal X   
2a fase de la remodelació del parc M. 
Lluïsa Galobart 

X   

4a fase del parc dels Pinetons X   
Remodelació de la zona verda dels 
“pisos del sindicat” 

  X 

Transformació Casa de Natura en 
centre d’àmbit comarcal 

 X  

Remodelació de la plaça Clos X   
Urbanització de la rambla de Sant 
Esteve 

 X  

Remodelació del carrer de Pizarro X   
Remodelació del carrer del Padró X   
Remodelació de la Ctra. Nac. 150 X   
Construcció del centre de salut mental X   
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Més acció de govern: actuacions realitzades al marge del PAM 
 

• Signatura del conveni de la llei de barris a Can Mas. El pla d'actuacions 
aprovat suma un total de 7.004.000 euros. D'aquests, 5.620.000 aniran 
destinats a actuacions urbanístiques i a la construcció de nous 
equipaments i 1.159.000 euros a una desena de programes socials 
diferents. 

• Nou emplaçament de l’aparcament de camions. Ocupa una superfície 
d'uns 15.000 m2 i compta amb 210 places per a camions, en la seva 
majoria de transportistes de Montcada i Reixac i Ripollet. 

• Remodelació del centre cívic Maragall. Amb un cost per la realització de 
les obres de 143.000 euros, el centre cívic compta amb nous despatxos, 
tant per a l'entitat veïnal com pel Club de Petanca Maragall i l'Associació 
Rociera Alegrías del Sur, a més d'una nova sala polivalent. 

• Instal.lació d’aire condicionat al mercat municipal, amb un cost de 
180.000 euros. 

• Celebració de l’Any Brull. Ha comptat amb un extens programa amb 
activitats centrades en la trajectòria i afeccions de l’artista i la seva 
vinculació amb Ripollet. La cultura popular i la tradició han estat les 
protagonistes del projecte, així com la divulgació de la seva obra i vida a 
partir de diferents exposicions que s’han pogut visitar durant tot l’any. 

• Troballes arqueològiques al parc dels Pinetons, corresponents a l’edat 
del Bronze-Ferro. 

• Adquisició antic casino, que passarà a ser de propietat municipal i es 
destinarà a equipaments culturals, ja que està qualificada com a 
sistemes urbanístics públics. 

• Construcció d’una ludoteca al CEIP Clavé. Les obres van tenir un cost 
d’uns 69.000 euros, creant un espai que dóna servei a prop d'una 
quinzena de nens i nenes que gaudeixen del servei d'acollida matinal de 
8 a 9 del matí, a més d'una cinquantena d'alumnes que es queden al 
servei de menjador. 

• Constitució del Consell Municipal de Joventut. Òrgan col·legiat de 
caràcter consultiu, de participació, d'assessorament, i d'intercanvi 
d'informació, així com de corresponsabilització d'aquelles actuacions que 
així s'estableixen al Pla Local de Joventut de Ripollet 2005-2008, aprovat 
al febrer de 2005. 

• Creació d’un nou model de Casal d’Estiu, sorgit del debat de la Taula de 
participació integrada per les regidories de Joventut i d’Educació, 
representants de les direccions i les ampes de tots els CEIPS de Ripollet 
i el centre d’esplai La Gresca. El pacte local per l’educació en el lleure, 
que començarà a funcionar a partir d'aquest mateix estiu, contempla 
entre d'altres punts la realització dels Casals d'Estiu de forma alternada 
als Centres d'Educació Infantil i Primària públics de Ripollet. A més, 
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durant els properes quatre anys, s'anirà ampliant el nombre de places de 
forma progressiva fins arribar a 600. 

• Posada en marxa del KFTÍ de tarda, que inclou, entre altres, espais de 
formació on els joves podran estudiar, fer deures i tallers especialitzats. 

• Creació del programa “Mes actiu”, adreçat a la gent gran, iniciativa que 
sorgeix de reconèixer el paper actiu de les persones grans del poble, així 
com a partir d'haver detectat les necessitats d'aquest col•lectiu de gent, 
durant tot l'any. 

• Elaboració i presentació del pla d’equipaments esportius de Ripollet. 
Aquest pla té com a objectiu conèixer si les directrius a nivell de gestió i 
infraestructures esportives a Ripollet són les més adequades. Els 
elements que es van tenir en compte a l'hora d'elaborar aquest estudi 
han estat l'enquesta sobre els hàbits esportius dels ripolletencs, 
realitzada per la Regidoria d'Esports, les polítiques municipals en aquest 
àmbit, entrevistes amb les entitats esportives i un treball de camp 
consistent en visitar totes les instal·lacions esportives de Ripollet. El pla 
va posar de manifest que les previsions de gestió del PAME a nivell 
d’infraestructures són correctes. 

• Posada en marxa del projecte “Esports als parcs”, que consisteix en 
l'organització de jocs amb continguts educatius i integradors, i que es 
realitza al parc M. Lluïsa Galobart, al parc Massot i al parc 1er de Maig. 
Esports als Parcs és una de les activitats que forma part del Pla educatiu 
d'Entorn i que converteix l'esport en una eina educativa i de 
sociabilització. 

• Posada en marxa del Punt d’Informació dels Pinetons. El Punt ofereix  
informació de les activitats que s'hi realitzen, com ara itineraris a peu o 
en bicicleta. També es podran fer consultes dels materials del Centre de 
Recursos de la Casa Natura i de l'espai infantil que disposa de jocs i 
contes. 

• Presentació de la iniciativa “Ripollet per quatre camins”, iniciativa 
mediambiental per tal de conèixer millor el nostre municipi i potenciar la 
sostenibilitat de la seva mobilitat, amb una proposta de quatre itineraris 
per la ciutat. 

• Realització del Catàleg de recursos per a l’Educació Ambiental, recull 
dels materials de la Casa de Natura, a disposició de tota la població. El 
format d'aquest dossier és de fitxes, ja que és un recurs ampliable 
perquè constantment s'estan adquirint nous materials. Està classificat 
per tipus de materials (llibres, contes i material audiovisual), i per 
temàtiques (aigua i rius, animals, plantes, residus, contaminació, guies 
per a fer itineraris i sortides,...), tots els recursos que podeu demanar en 
préstec. 

• Aprovació de l’ordenança municipal de medi ambient i espais verds, que 
regula i protegeix el patrimoni verd urbà, des dels parcs a l'arbrat de la 
via pública, així com els criteris de manteniment i el règim de sancions 
contra els qui malmetin la flora i la fauna local, amb multes de fins a 200 
euros. 
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• Inauguració parc de Ferran Ferré. Amb una extensió d'uns 3.300 metres 
quadrats, ha quedat dividit en tres espais: una explanada, la plaça, i la 
zona de jocs infantils. L'obra ha tingut un cost d'uns 720.000 euros que 
ha pagat íntegrament la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. 

• Inauguració parc Maria Regordosa. Aquest espai, de 5.400 metres 
quadrats, ha estat refet completament, així com els seus accessos. La 
reforma ha buscat millorar la relació del parc amb el context urbà, tot 
creant una nova percepció de l'espai, el qual s'ha dividit en bombolles, 
amb diferents usos. L'obra ha tingut un cost aproximat de 800.000 euros. 

• Construcció 2a fase del CEIP Pinetons. Amb aquesta segona fase 
s’ampliarà el centre en 4.600 metres més, entre el centre de primària, el 
gimnàs i la pista esportiva. El cost total final serà d'1,7 milions d’euros. 

• Construcció 2a llar d’infants municipal. Aquesta inversió forma part del 
pla per a la creació de 225 places de llar d'infants. Aquest setembre de 
2008 l’oferta de places municipals serà de 122 places: les 61 de la llar 
d'infants La Rodeta i les 61 noves de la Pinetons. 

• Aprovació reglament d’honors i distincions. El Ple del mes de febrer de 
2008 va aprovar el Reglament d’Honors i Distincions, que regularà, entre 
altres, els nomenaments de places, carrers i edificis municipals, així com 
el títol de fill predilecte o fill adoptiu de Ripollet.  

 
 
 


