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Decepció per les
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Carreteres al
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Pàg. 25

Un any després que es fes pública la troballa de vàries sitges amb
material ceràmic d’un poblat íber
al parc dels Pinetons, s’han localitzat a pocs metres, als terrenys

on s’està construïnt la residència
per a gent gran, restes humanes
d’almenys 30 individus que van
viure en aquesta zona a l’Edat de
Bronze, fa més de 3.000 anys.

Un any del nou govern municipal
de Ripollet
Els socis del

Les troballes, que ja han estat retirades per estudiar-les, signifiquen una de les descobertes arqueològiques més importants de
Catalunya dels darrers anys.

ESTIU
Cinema, música i piscina contra la calor. El
Certamen de Curtmetratges, els concerts del
Festival de Músiques del Món i les escapades a
la piscina són algunes de les principals opcions
per gaudir del juliol a Ripollet.
Pàg. 19, 22 i 28

govern PSC i CiU
destaquen que ja
han realitzat o
començat la meitat
de les actuacions
previstes

Pàg. 9

Govern
La reforma de l’Industrial es farà a l’estiu

Pàg. 26-27

Es localitzen restes d’almenys 30 individus d’un poblat de fa més de 3.000 anys

La vaga del
transport deixa
buits supermercats
i benzineres

juliol 2008

8

COMUNICACIÓ
Lliurats els IV Trofeus Infosport. El programa d’esports de Ripollet Ràdio va retre homenatge als 27 màxims golejadors i anotadors de
la passada temporada, en un acte molt participatiu, celebrat a la Sala d’Actes del Centre
Cultural i retransmès en directe.

Pàg. 29

JUNTA DE GOVERN DEL
28 DE MAIG
Es van aprovar diversos
assumptes relacionats
amb els equipaments
educatius. Així, es va
acordar la tramitació
de la contractació del
mobiliari de la segona
escola bressol, per un
import de 59.800 euros,
així com el repintat dels
centres CEIP Vidal i
l'Escola d'Adults Jaume
Tuset, per un import
d'altres 59.800 euros.

JUNTA DE GOVERN DE
L’11 DE JUNY
Es va decidir la contractació d'uns jocs infantils.
Es tracta d'una xarxa tridimensional que s'ubicarà
a la zona de jocs del parc
Norbert Fuster, on, a
més, s’estan realitzant
feines, per part de la
Brigada Municipal, per
retirar la creosota que
encara resta a la zona.
Aquesta contractació es
realitzarà per un import
de 10.318,20 euros.

PROJECTES SOLIDARIS
A proposta del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació
Internacional, la Junta
de Govern Local va autoritzar l'adjudicació
d'uns 68.000 euros a
projectes de desenvolupament. Així, es
van atorgar 23.983 euros
a Ripollet Solidari per a
la continuació del projecte de Posoltega, 6.079
euros a Mans Unides
per a la Índia, 19.180 al
Casal Cubà de Ripollet
i Cerdanyola per a finançar la segona fase
d'un hospital i, per últim, 18.500 euros al
Col·lectiu de Famílies
Acollidores per al projecte d'un àpat diari per
als infants de la daira de
Bir Ganduz. Finalment,
es van contractar diversos serveis que fan
referència a la celebració de La Gibrelleta, com ara els equips
de so, els de producció
i les actuacions que es
desenvoluparan durant
els dies de Festa Major.

MILLORES AL CARRER DE
PIZARRO
D'altra banda es va donar
llum verda a la licitació de
les obres de remodelació
del carrer de Pizarro en el
tram comprès entre la
rambla de Sant Esteve i
el carrer de Sant Josep per
un import de 684.375
euros. Aquesta remodelació, que començarà
un cop finalitzin les obres
de la rambla de Sant
Esteve, consistirà en la
reurbanització del carrer,
que passarà a ser d'un sol
sentit en direcció al carrer
de Sant Josep. El 50%
del projecte estarà finançat pel Pla Únic
d’Obres i Ser veis de
Catalunya (PUOSC) i
l’altra meitat l’assumirà l’Ajuntament.
REMODELACIÓ DE
L’INDUSTRIAL
Entre els acords de més
envergadura es va dur a
terme l'aprovació inicial
del projecte de remodelació i millora del camp
de futbol de l'Industrial,
amb un pressupost base

PARTIT DE L’ESDILA-PAJARIL DISPUTAT RECENTMENT AL CAMP DE L’INDUSTRIAL

de licitació de gairebé
300.000 euros, que ara
s'exposarà al públic durant 15 dies a efectes que
es puguin presentar les
al·legacions i suggeriments oportuns.
OBRES AL JULIOL I AGOST
Aquestes millores, emmarcades dins la tercera fase del Pla Director
del Poliesportiu, consistiran en la construcció
d’uns nous vestuaris per
als àrbitres, així com

l’adequació d’unes escales que permetin als
jugadors accedir al
camp des dels vestuaris, sense haver de passar pel públic, com es
feia fins ara.
El projecte també contempla la millora de les
grades i la seva adequació per a la futura col·locació d’una marquesina.
El termini d’execució
d’aquestes obres és de
quatre mesos i mig i el

volum més gran de
l’obra es realitzarà entre els mesos de juliol i
agost, amb l’objectiu
d’afectar el menys possible a les activitats que
es desenvolupen a
l’equipament.
Està previst que al setembre puguin començar totes les competicions esportives
programades per a la
nova temporada amb
les obres gairebé finalitzades.

AVÍS

L’Ajuntament encarrega un inventari dels
edificis públics i el mobilitari urbà
Al llarg de les properes setmanes, l’empresa Coresolutions realitzarà, per encàrrec de
l’Ajuntament, un inventari dels edificis
públics i mobiliari
urbà dels carrers, places i zones verdes, amb

l’objectiu de disposar
d’una base de dades actualitzada del patrimoni
municipal, detectar
carències i facilitar el
manteniment de la via
pública.
El personal de l’empresa contractada realitza-

rà un llistat i fotografies i anirà degudament
identificat.
En cas de dubte, es poden adreçar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 93 504 60 01 o
amb la Policia Local
092 ó 93 504 60 06.

