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Què hem fet
Com ho hem fet

Desenvolupament
econòmic



Hem millorat
els polígons industrials

La millora del polígon 
Cadesbank, conjuntament 
amb l’Ajuntament de 
Montcada i Reixac i la 
Diputació de Barcelona, és 
una realitat.

Alhora, treballem en la recerca 
de subvencions per donar res-
posta a les demandes de les 
empreses: és una prioritat la 
millora de les pavimentacions, 
de les senyalitzacions, de les 
voreres i dels carrils bici.

+
info

Creiem en el poder que ens dona 
l’associacionisme: l’Ajuntament 
treballa conjuntament amb l’ AER—
Associació Empreses Ripollet per 
seguir millorant les nostres zones 
industrials i les condicions del nostre 
teixit productiu.

https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/comencen-les-obres-de-modernitzacio-dels-poligons-cadesbank-i-martinet-de-ripollet


Apostem pels nous
models econòmics

La creació d’un viver 
d’empreses és una de les 
prioritats d’aquest nou model. 
Un espai capaç de generar 
sinergies entre empreses i que 
sigui tecnològicament punter.
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Promovem l’emprenedoria i 
l’economia social i solidària perquè son 
promotores de canvis socials. Ripollet 
Pedala n’és un exemple. Un nou servei 
que complementa la compra en línia 
del Mercat Municipal portant els 
productes a casa de forma gratuïta.

Engeguem Ripollet Vital, un 
projecte que esdevé una eina 
de recuperació del patrimoni 
cultural i econòmic de la vinya 
a Ripollet com a instrument 
pel desenvolupament 
econòmic i social local.

https://www.ripollet.cat/serveis/ripollet-impulsa/empresa
https://www.ripollet.cat/ajuntament/comunicacio/sala-de-premsa/notes-de-premsa/compra-en-linia-ripollet-pedala
https://www.ripollet.cat/actualitat/noticies/32121


Dinamitzem el comerç

Alhora, invertim recursos en la 
formació dels i les comerciants 
segons les seves necessitats: 
noves tecnologies, tendències 
i canvis, entre d’altres.

+
info

A partir de la creació de campanyes 
específiques, la nostra aposta és clara: 
fer una ciutat amb un teixit comercial 
dinàmic i creatiu perquè una ciutat 
viva és capaç de fer front als reptes 
que planteja la globalització.

La Targeta Més, la targeta de Ripollet, 
és una mostra d’aquest treball.
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Amb la digitalització del 
Mercat Municipal es posa 
en marxa el nou servei de 
compra en línia, acostant així 
aquest servei a nous públics 
que descobriran en el mercat 
productes de qualitat ben a 
prop de casa.

https://www.ripollet.cat/serveis/ripollet-impulsa/comerc/targeta-mes-la-targeta-de-ripollet
https://mercatderipollet.com/


La formació laboral,
prioritària

A través del projecte 
Metalvallès, hem creat 
noves vocacions industrials 
en joves i en dones a partir 
d’un divers catàleg de tastets 
ocupacionals.
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Hem elaborat itineraris formatius 
relacionats amb l’esport, la salut, la 
cuina, la restauració, el medi ambient 
i l’agricultura ecològica. Seguint el 
nostre model de treball en xarxa, 
aquestes rutes són el resultat del 
treball conjunt amb la comunitat 
educativa. Els PFI—Programes de 
Formació i Inserció per a joves de 16 
a 21 anys que no han acabat l’ESO 
permeten aprenentatges vivencials, 
vinculats a l’entorn, i inclouen 
pràctiques a empreses, permetent 
adquirir competències necessàries per 
al món del treball.
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https://www.ripollet.cat/serveis/ripollet-impulsa/formacio
https://www.ripollet.cat/serveis/ripollet-impulsa/formacio/programes-de-formacio-i-insercio-pfi


Més recursos
per a la cerca de feina

Alhora, potenciem El Club de la Feina, 
una eina per millorar l’ocupabilitat de 
les persones en atur, posant al seu 
abast informació, orientació, tècniques 
de recerca de feina i acompanyament 
en la inserció.

+
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Hem ampliat l’oferta formativa 
per donar eines a les persones 
que les capacitin en el seu 
procés d’adaptació al mercat 
laboral.

+
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https://www.ripollet.cat/serveis/ripollet-impulsa/copy_of_ocupacio/servei-local-docupacio
https://www.ripollet.cat/serveis/ripollet-impulsa/copy_of_ocupacio/espai-de-recerca-de-feina

