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Can Mas fa seu el projecte

d’intervenció integral del barri

L’encesa de llums i la campanya Cap nen sense una joguina, tret de sortida del Nadal  Pàg. 22-23

Informació útil
sobre els pisos de

protecció oficial de

l’IMPSOL
 Pàg. 12

El CIP recupera la memòria de la
tradició de la vinya a Ripollet

La mostra recopila

informació,

imatges i objectes

per mantenir viu el

record dels orígins

agrícoles de la

població

Commoció per la mort violenta d’una jove

de 14 anys. La ciutat va mostrar el seu rebuig i

solidaritat amb tres manifestacions silencioses

i la declaració institucional de dos dies de dol.

Un equip de psicòlegs fa assessorar els centres.
 Pàg. 27
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Nova edició de la

campanya
d’informació juvenil de

prevenció de la Sida
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Adjudicat el nou
servei de transport

adaptat d’atenció
domiciliària
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Un any després de la signatura del

conveni entre l’Ajuntament de

Ripollet i el Govern de la Genera-

litat per a cofinançar el Pla de mi-

llora de Can Mas, ja s’han assen-

tat les bases de la majoria dels

seus projectes i actuacions. Així,

al mes de març obrirà l’oficina de

serveis del pla de Can Mas, amb

un telecentre i un Kftí, l’Espai

Dona i del servei sòciosanitari.

Aquest 2009 també es crearà un

centre obert per a infants i comen-

çarà la renovació del Parc del Pri-

mer de Maig, entre d’altres.

Carol Garcia, primma donna del Liceu. La

mezzosoprano ripolletenca ha protagonitzat el

paper protagonista de La Ventafocs, una òpera

produïda per Els comediants i dirigida per Joan

Font. L’espectacle estava dirigit a nens i nenes.
 Pàg. 20

 Pàg. 19

En aquest primer any s’han assentat les bases de la vintena d’actuacions que es faran  Pàg. 3-6
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Can Mas

En marxa el Pla de millora del barri
S’està construint el Centre Cívic i l’Oficina de Serveis de Can Mas, amb un cost de més d’1 milió d’euros

CENTRE CÍVIC

La imminent inaugura-

ció del nou Centre Cí-

vic del parc del Primer

de Maig serà la prime-

ra de les actuacions cul-

minades al barri de Can

Mas. La seva construc-

ció ha costat uns 340.000

euros i acollirà la seu de

l’Associació de Veïns del

barri de Can Mas. A

més, serà l’espai de re-

ferència per a les acci-

ons culturals del Projec-

te d’Intervenció.

En aquests moments

s’estan ultimant els dar-

rers detalls de l’obra i

tramitant l’adquisició

de mobiliari per equi-

par-lo.

L’OFICINA DE SERVEIS

També s’estan fent obres

als nous locals municipals

que l’Ajuntament ha ad-

quirit al parc de Rizal,

que acolliran la seu l’ofi-

cina del Projecte i nous

serveis, com ara un casal

de joves (segon Kftí), el

Telecentre, l’Espai Dona

i una oficina d’atenció ciu-

Un any després de la

signatura del Projec-

te d’Intervenció

Integral del barri de

Can Mas (PIIBCM), ja

han començat a

caminar bona part de

la vintena d’actuaci-

ons previstes, que

donaran ja els seus

primers fruits aquest

2009, amb l’obertura

de nous equipaments

i serveis. La iniciativa

forma part del pro-

jecte que Ajuntament

i Generalitat duran a

terme conjuntament

al barri, amb una

inversió de més de 7

milions d’euros a

realitzar en 4 anys. VISITA D’OBRES DEL NOU CENTRE CÍVIC DE CAN MAS

tadana. Inicialment esta-

va previst llogar, però fi-

nalment s’ha volgut

comprar uns locals per-

què quedin per al barri.

Costaran uns 700.000

euros, entre compra i re-

forma i 60.000 euros

equipar-los. La previsió

és que puguin obrir la

propera primavera.

Aquest 2009

obriran el nou

Centre Cívic del

parc del Primer de

Maig i els nous

locals del parc de

Rizal
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 Els locals del parc de Rizal obriran la propera
primavera

 Acolliran un nou Kftí, un Telecentre, l’Espai de
la dona i el Servei d’Atenció Sòciocomunitari

Nous locals del parc de Rizal

Serà la seu del Projecte i de nous serveis per al barri

Els locals del parc

de Rizal acolliran

l’oficina tècnica i

d’informació del

Projecte, així com

nous serveis.

Tindrà horari de 8

a 21 hores.

� Oficina del Pla:

Donarà informació

sobre les oportuni-

tats que dóna el Pro-

jecte al barri (activi-

tats, ajuts, serveis,

etc.).

Serà la seu del

PIIBCM i un espai

de referència per als

programes de cultu-

ra i d’acció social co-

munitària.

�  Kftí: S’hi instal·-

larà el segon casal de

joves de Ripollet,

amb 30 places, integrat

a la futura xarxa des-

centralitzada que im-

pulsarà la Regidoria de

Joventut de l’Ajunta-

ment de Ripollet.

S’hi duran a terme ac-

tivitats adreçades a jo-

ves de 12 a 17 anys, en

coordinació amb l’ins-

titut.

Té un pressupost glo-

bal de 286.000 euros.

VISITA D’OBRES ALS NOUS LOCALS MUNICIPALS DEL PARC DE RIZAL

� Telecentre: Al matí

s’hi desenvoluparan ac-

tivitats formatives, ges-

tionades pel Patronat

d’Ocupació, relaciona-

des amb les noves

tecnologies i la recerca

de feina i, a la tarda, el

Telecentre oferirà el

servei de connexió gra-

tuïta a Internet.

Té un pressupost de

150.000 euros.

� Espai Dona: S’hi

traslladaran tots els

serveis de la Regidoria

de Polítiques d’Igualtat,

actualment al Centre

Cultural.

Destinarà 21.400 euros

per actuacions al barri

de Can Mas.

� Atenció socio-

comunitària: Es trac-

ta d’un nou equip, for-

mat per un/a Educa-

dor/a social i un/a

Treballador/a social

específics per donar

suport al PIIBCM.

Una de les seves pri-

meres intervencions

d’aquest equip serà

ajudar i fer de mit-

jancers a les comuni-

tats de veïns en te-

mes de rehabilitació

de les finques.
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 Es vol dignificar el parc, que continua éssent
molt utilitzat, tot i que està molt obsolet

 Can Mas tindrà un Centre Obert per a Infants
per fer reforç fora de l’horari escolar

Objectiu 2009

Renovació del parc del Primer de Maig i nou

Centre Obert per a Infants

PARC DEL PRIMER DE

MAIG

La seva renovació

s’ha pressupostat en

900.000 euros. És el

parc més antic de la

localitat i el pulmó

verd del barri.

S’ha encarregat un

estudi de viabilitat

econòmica d’un pos-

sible pàrquing soter-

rani. A més, s’ha de-

manat el projecte de

remodelació a l’Àrea

Metropolitana de

Barcelona (qui re-

centment també  va

fer el de Maria

Regordosa).

La proposta tindrà

en compte les apor-

tacions realitzades

per la Comissió

EL PARC DEL PRIMER DE MAIG SERÀ RENOVAT

EL CEIP EL MARTINET ACOLLIRÀ EL NOU CENTRE OBERT PER A INFANTS

d’Urbanisme del

Grup Promotor del

PIIBCM, joves del

Kftí, col·lectiu

d’skaters i de dones

de Can Mas i el

CEIP Martinet.

L’inici d’obres està

previst aquest 2009.

CENTRE OBERT PER A

INFANTS

S’acondicionarà un

espai dins el CEIP

El Martinet per

ubicar-hi el Centre

Obert, per a nens i

nenes de 3 a 12 anys,

amb suport de mo-

nitoratge.

Està coordinat amb

el mateix centre i

està dotat amb

130.000 euros.

[Funcionament]

La Llei de Barris preveu

la creació de la Comis-

sió d’avaluació i segui-

ment, òrgan on partici-

pen membres de l’Ajun-

tament, de la Generali-

tat i d’entitats del barri.

A més d’aquest òrgan,

s’ha creat el Grup Pro-

motor, on s’integren re-

presentants de tots els

grups municipals, enti-

tats veïnals, culturals i es-

portives amb presència

al barri; del CEIP Mar-

tinet, dels Mossos i ve-

ïns del barri. Aquest

Grup ha constituït dues

comissions, una per a

l’àmbit urbanístic i una

altra per al social. La

presidència del Projec-

te recau en la 1a tinenta

d’alcalde, Rosa M.

Martín, i la coordinació

tècnica té duos vessants,

una urbanística i una so-

cial, amb l’execució ope-

rativa des dels diferents

departaments munici-

pals implicats.
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 La majoria dels programes socials i culturals ja
s’han començat a treballar

 L’actuació integral del Projecte contempla des
de la vessant social a la urbanística

Projectes 2009-2011

Aquest 2009 s’hauran de

definir usos del futur

Centre d’Activitats de

Can Mas (1,5 milions

d’euros). S’obrirà un

debat ciutadà mitjan-

çant les comissions i al-

tres grups específics.

Quant a la renovació del

parc Rizal i permea-

bilització de la illa inte-

rior (1,1 milions), s’ha

encarregat un estudi de

viabilitat d’un pàrquing

soterrani.

La reurbanització del

carrer de Sant Jaume

(700.000) s’ha començat

a discutir a la Comissió

d’Urbanisme, que hau-

rà de trobar una solució

Altres programes en marxa

� Cultura de manteniment d’edificis d’habitatges:

Programa d’informació sobre la rehabilitació. Gestiona
la gratuïtat dels TEDI (diagnòstic “mèdic” de  l’estat de
les finques). Adjudicat a CERTUM. Dotat amb 200.000
euros.
� Programes d’integració social: Accions per millo-
rar la convivència entre les persones. 130.000 euros.
� Dinamització comercial: S’ha fet un estudi quantita-
tiu del comerç del barri. També s’ha encarregat a la Cam-
bra de Comerç de Sabadell un pla de mesures a adoptar
per millorar el comerç. Es fa en col·laboració amb la Unió
de Botiguers. Programa dotat amb 140.000 euros.
� Cultura de proximitat: Ja ha començat La veu del
barri, que enregistra testimonis de vida de veïns. Col·-
labora el departament d’Història de l’IES Can Mas i alum-
nes d’ESO. D’altra banda també cal destacat l’ACC (Ac-
ció Cultural Comunitària) on artistes i veïns crearan con-
juntament. Dotació: 100.000 euros.
� Participació ciutadana: És l’eix principal del PIIBCM.
Compta amb un Comitè de seguiment i avaluació, el Grup
Promotor i les comissions d’Urbanisme i Social. S’han
celebrat un total de 8 trobades. Pressupost: 44.600 euros.
� Tallers interculturals: 24.000 euros.
� Programa de comunicació: Es crearà una revista
pròpia, una web i diverses accions per donar a conèixer
el Projecte d’Intervenció Integral de Can Mas. 60.000
euros.

a la seva trama mixta

urbana i industrial.

Finalment, cal afegir el

programa de medi-

a m b i e n t a l i t z a c i ó

d’equipaments, com ara

plaques solars, mesures

d’estalvi d’aigua i ener-

gia, etc. S’hi destinaran

200.000 euros.

D’altra banda, el Pro-

jecte comportarà altres

inversions colaterals,

com ara plans d’ocupa-

ció per eliminar barre-

res arquietecòniques,

que durà a terme el Pa-

tronat d’Ocupació.

EL LOGO DEL PROJECTE




