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Col·locació de deflectors
Els deflectors es construeixen 
amb unes tècniques 
de bioenginyeria que 
reprodueixen les estructures 
naturals existents a la natura. 
La seva funció és subjectar les 
terres, estabilitzar i protegir 
els marges del riu, estructurar 
nuclis densos de vegetació 
i impedir que faci malbé 
algunes infraestructures.

El Ripoll, riu de futur
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Arranjament de la llera entre ponts
Les actuacions a la llera del riu 
posaran les bases perquè el riu tingui 
eines per renaturalitzar-se i que les 
espècies autòctones recuperin el seu 
espai. Per això, cal extreure aquells 
elements que no li són propis, com la 
canya americana o altres residus.

https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes-de-premsa/33042
https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes-de-premsa/32423


Cap a una millor gestió
dels residus

Porta a porta
El gran repte que suposa la 
recollida porta a porta dels 
residus que generem a casa 
és una de les grans apostes 
del govern municipal. Aquest 
camí marca el gran repte: hem 
de seguir treballant perquè, 
en un futur, Ripollet sigui una 
ciutat de Residu Zero.
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Pel control ambiental
Protegim l’aire que respirem amb 
controls ambientals exhaustius de 
les emissions de l’Ecoparc-2 i de les 
activitats contaminants.
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https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes-de-premsa/l2019impacte-atmosferic-de-l2019ecoparc-a-ripollet-es-plasma-en-una-exposicio-itinerant


La gestió directa dels serveis 
municipals a través de 
l’empresa municipal Genera 
garanteix l’estabilitat del 
seu personal, a més de la 
transparència en la seva 
gestió, l’obertura del seu 
consell d’administració a 
la participació ciutadana, 
així com la sostenibilitat 
i la qualitat dels serveis 
municipalitzats.

No només són paraules
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Genera, empresa municipal, un 
equip que integra una seixantena de 
treballadores i treballadors dedicades 
a cuidar de les persones. Escoles-
bressol, neteja d’equipaments, 
consergeries i manteniment i, en un 
futur proper, la gestió de l’aigua.

https://youtu.be/lHorm6O4qh8
https://www.seu-e.cat/ca/web/generaripollet/govern-obert-i-transparencia


Més espais per
a les persones
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Ripollet ha guanyat espais públics per 
a les persones, transformant carrers i 
places del centre en zones exclusives 
per a vianants. La plaça de l’Onze de 
Setembre i els carrers de la Sagrera, 
Nou i Escoles són un exemple d’espais 
per conviure, amables, on es fan 
activitats i es dinamitza el comerç.

https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/31764
https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/32310


Invertim per estalviar

Seguim amb la renovació de 
l’enllumenat públic, sumant 400 punts 
de llum més als que ja hem substituït 
fins ara. Aquesta darrera inversió 
suposarà un estalvi d’entre el 60 i 
el 70% del consum d’energia anual 
actual.

Amb el Pla de cobertes 
fotovoltaiques ja tenim 
una eina per planificar la 
col·locació de plaques 
d’energia solar fotovoltaica a 
edificis públics municipals. 
Amb aquesta actuació 
continuem treballant en 
l’estalvi energètic i en la 
protecció del medi ambient.
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https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/lajuntament-de-ripollet-projecta-la-renovacio-de-lenllumenat-public-a-diferents-punts-del-municipi

