
 

 

 

Principals actuacions de l’equip de govern municipal durant l’any 2007.- 

Cultura 

a Inauguració i posta en marxa del CIP Molí d’en Rata. Equipament 
municipal destinat a la difusió, conservació, recerca i gestió del 
patrimoni de Ripollet. Exposició permanent: Protagonistes. Sis 
ripolletencs que deixen petjada (Josep Maria Brull, Joan Creus, Emma 
Maleras, Gaietà Renom, Lluïsa Sallent i Andreu Solà). 

a 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. 

a Troballes arqueològiques al parc dels Pinetons. Aquestes troballes 
corresponen a un poblat de l’Edat del Bronze-Ferro. 

a Creació de l’Eduart, projecte d’educació artística en els àmbits de les 
arts visuals i escèniques que substitueix l’anterior programa 
d’extraescolars. L'EduArt neix amb l'objectiu d'apropar l'art als alumnes 
de primària i defensa un plantejament educatiu i contemporani realitzat 
per professionals especialitzats. 

a El CIP acull l’Escola de Música. Mitjançant un conveni, més de cent 
alumnes de Ripollet, des dels dos anys fins adults, podran cursar 
diferents estudis musicals. 

a Inauguració d’una nova sala d’exposicions. Des d’aquest moment, 
Ripollet compta amb dos espais preparats per donar cabuda a autors de 
tot tipus: locals, professionals i nous talents. 

a Presentació del Pla d’Acció Cultural. Amb el pla, s’ha fet una diagnosi 
de la realitat cultural de Ripollet i s’han detectat les necessitats i 
demandes dels agents culturals. 

 

Joventut 

a 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. 

 



 

 

 

a Nou model de Casals d’Estiu. La regidoria de joventut i la d’educació 
han format una taula de treball amb els representants dels centres 
educatius de Ripollet, per tal d'elaborar, de manera conjunta, un nou 
model de casals d'estiu pel període 2008-2011. 

a Posta en marxa del KFTÍ de tarda, amb una alta implicació i 
participació per part dels joves d’entre 12 i 16 anys. 

 
Educació 
 

a Posada en marxa del CEIP Pinetons i adjudicació de la segona fase 
de la construcció, amb un import de 4.968.500 euros per a la 
construcció de l’escola de primària, el gimnàs i la pista esportiva. La 
primera fase ha tingut un cost de prop d’1,7 milions d’euros i s’hi han 
construït 3.402 m2 per al parvulari de tres línies. 

 
a Construcció d’una ludoteca i un vestidor annex al CEIP Clavé. 

Aquest espai dóna servei als nens i nenes que gaudeixen del servei 
d’acollida matinal i dels que es queden al menjador escolar. 

 
a Construcció de la 2a llar d’infants municipal que, inicialment, acollirà 

els nens i nenes de La Rodeta del Molí que l’any 2008 estarà en obres 
per tal que durant el curs 2008-09 pugui acollir la segona línia. 

 
a Celebració de les 3r Trobades d’Educació Trobada Institut-

Empresa. Organitzada per la regidoria d’Educació, juntament amb 
alguns centres educatius, va tenir per objectiu posar en contacte el món 
de la formació professional amb l’empresa, per poder donar a conèixer 
les demandes i ofertes de cadascú. 

 
a Cobriment de la pista poliesportiva del CEIP Tatché. 

 
 
Sanitat 
 

a Posada en marxa del nou Centre d’Urgències del SAP Cerdanyola-
Ripollet, que funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, ofereix 
atenció sanitària urgent, amb possibilitats de diagnosi i teràpies 
complementaries als centres de salut. L'objectiu és poder atendre un 
important percentatge de les urgències que fins ara s'adrecen als serveis 
hospitalaris. 

 
a Presentació del CAP Pinetons. Aquest equipament, de 1.600 m2, 

obrirà dos anys abans del previst per la Conselleria gràcies a què 
l’Ajuntament avança el cost de l’obra, pressupostada en uns 2 milions 
d’euros. 



 

 
 
 
Serveis Socials 
 

a Primera pedra del Centre d'Atenció Integral de la Gent Gran. El nou 
equipament tindrà 144 places de residència assistida i 32 places de 
centre de dia i estarà organitzat en tres edificis. La primera fase 
suposarà una inversió de 17 milions d'euros i finalitzarà en 18 mesos. 

 
a Primera celebració del Mes Actiu, programa adreçat a la gent gran de 

Ripollet, amb una vintena d’activitats de caire tant lúdic com formatiu. 
 

a Posta en marxa del Centre Ocupacional i Centre especial de treball 
de la Fundació Catalònia. Les instal.lacions estan ubicades a terrenys 
municipals cedits per un període de 50 anys. 

 
 
Urbanisme 
 

a Signatura del conveni de la llei de barris a Can Mas. El pla 
d’actuacions suma un total de 7.004.000 euros, dels quals 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. 

 
a Remodelació del parc Maria Regordosa. El parc, de 5.400 m2, s’ha 

refet totalment, buscant la millora de la relació del parc amb el context 
urbà. L’obra ha tingut un cost d’uns 800.000 euros. 

 
a Remodelació del parc Ferran Ferré. Aquest espai, d’uns 3.300 m2, 

està sent objecte d’una reforma integral, a punt de finalitzar, que ha 
tingut un cost aproximat de 720.000 euros. 

 
a Sorteig de 128 habitatges de protecció oficial a la zona Pinetons. 

Aquests pisos seran construïts per l’empresa pública IMPSOL, juntament 
amb els 172 de la segona fase. El procés d’adjudicació de la segona 
promoció s’iniciarà durant els propers mesos. 

  
a Nou emplaçament de l’aparcament de camions, a un espai d’uns 

15.000 m2 i 210 places per a camions. 
 

a Remodelació del centre cívic del carrer de Maragall, amb una sala 
polivalent i nous despatxos tant per l’AV Maragall com pel Club Petanca 
Maragall i l’Asociación Rociera Alegrías del Sur. 

 
a Finalització de la remodelació de la plaça Pere Quart i del mercat 

municipal. Les obres del Mercat, que han tingut un cost d’1.410.000 
euros, han canviat totalment la fesomia d’aquest equipament municipal.  

 



 

 
 
 

Quant a la plaça Pere Quart es va obrir al públic coincidint amb el Sant 
Jordi a la Rambla. 

 
a Construcció d’un nou dipòsit d’aigua als Pinetons. El dipòsit té una 

capacitat de 6.000 m3 i se suma als dos existents. Amb aquests dipòsits 
Ripollet disposarà de reserves suficients per mantenir el servei sense 
interrupcions durant 24 hores, en cas d’emergència. 

 
a Inauguració de la 3a fase del parc dels Pinetons, amb una extensió 

de 3,7 hectàrees. 
 

a Inici de les obres de l’aparcament soterrani del parc del riu Ripoll 
amb 272 places entre lloguer i rotació. 

 
 
Esports 
 

a Continuació del pla director del poliesportiu municipal, amb la 
construcció d’una nova piscina exterior, la remodelació de la piscina 
petita i la construcció d’un vestíbol-consergeria, així com la substitució 
de la coberta de la piscina. 

 
a Presentació del pla d’equipaments esportius de Ripollet, que ha 

permès conèixer que les directrius a nivell de gestió i infraestructures 
esportives són les més adequades. 

 
a Posta en marxa del projecte “Esports als parcs”, organitzat 

juntament amb la regidoria de Joventut i emmarcat dins el Pla d’Entorn. 
Aquesta iniciativa, adreçada als joves en risc d’exclusió, consisteix en 
l’organització de jocs amb continguts educatius i integradors que ajudin a 
motivar-los en l’estudi i el treball. 

 
Comerç 
 

a Campanya de Nadal “Tot a un pas”, organitzada conjuntament amb la 
Unió de Botiguers per tal de potenciar el comerç local. 

 
a Col.laboració amb els actes de celebració del 20è aniversari de la 

Unió de Botiguers de Ripollet. 
 
a Celebració de la 6a i la 7a edició del Ripostock. 

 
 
Medi ambient 
 

a Posta en marxa del Punt d’informació dels Pinetons, que 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. 

 
a Presentació del “Ripollet per quatre camins”, iniciativa mediambiental 

que serveis per conèixer millor el nostre municipi i per potenciar la 
sostenibilitat de la seva mobilitat. 

 
a Realització del Catàleg de Recursos per a l’Educació Ambiental. 

Aquest catàleg recull els materials amb els quals compta la Casa de 
Natura i que estan a disposició de tota la població. 

 
a Mes de 1.800 internautes visiten el “Compartir cotxe” de ripollet.cat 

en el seu primer any de vida. Aquest servei permet posar en contacte 
les persones interessades en trobar altres amb qui repartir les despeses 
del trasllat en vehicle privat a la feina o lloc d'estudi, amb els 
conseqüents beneficis per la butxaca i el medi ambient. 

 
a Aprovació de l’ordenança municipal de medi ambient i espais 

verds. 
 

a Realització d’activitats, tallers i xerrades incloses dins de les agendes 
de temporada de la regidoria de medi ambient (bolets, energia solar, nits 
astronòmiques...). 

 
 
Altres 
 

a Vistiplau a la creació de la nova estació de tren Ripollet Nord. El 
projecte haurà de ser ratificat per aquest Ajuntament i pel departament 
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 

 
a La Policia Local efectua campanyes específiques de seguretat. 

Aquestes campanyes s’han realitzat en coordinació amb el cos dels 
Mossos d’Esquadra. 

 
a Homenatge a Joan Creus, amb la denominació del pavelló municipal 

com a Pavelló Municipal Joan Creus. 
 

a Homenatge a Joan Abad, amb la denominació de la plaça situada 
davant del pavelló municipal d’esports Joan Creus. 


