ESPAI I INFRAESTRUCTURES
JUSTIFICACIÓ
Apostem per ser Proactius i Referents:
1. Donant resposta a demandes internes de nous serveis tant del C.O. com del CET.
2. Donant resposta a demandes externes de col·lectius fràgils susceptibles de rebre
formació i inserció sociolaboral a CIPO.
3. Apostant progressivament per les energies renovables de manera referent:
Volem ser un aparador d’energies renovables! Això consolida encara més la
nostra presència al Parc del Nord perquè el fa més singular.
Necessitem adaptar les instal·lacions del carrer Himàlaia a les noves demandes dels
usuaris del Centre Ocupacional especialment pel que fa a l’Atenció a l’ Envelliment.
Les noves activitats productives del Centre Especial del Treball necessiten espais
suficients i adaptats: Economia circular, Jardineria i Medi Natural.
El nou equipament de Castellar del Vallés compleix els requisits anteriors però caldrà
buscar-ne d’altres.
La inserció laboral de nous col·lectius d’exclusió social al CET fan necessaris espais de
gestió, formació i seguiment.
Les adaptacions i reubicacions dels actuals espais han ser ocasió de millores qualitatives
de l’Edifici del carrer Himàlaia:
La ubicació històrica al carrer Himàlaia i ara el procés de finalització del Parc
del Nord és una bona oportunitat per ser uns veïns mes visibles i proactius.
L’arribada del tren dels FGC, la proximitat de la Biblioteca del Nord, el proper
equipament policial al costat de la mateixa, fan d’aquest indret una mena de
centre del districte Nord.
La major centralitat el fa més accessible als serveis i esdeveniments que s’hi
vulguin celebrar o instal·lar permanentment: Serveis d’atenció a l’envelliment,
Formació per a la inserció de col·lectius fràgils, entre d’altres. Tot plegat obert a
necessitats i col·lectius propers.
El mateix edifici s’hauria de convertir progressivament en un aparador
d’energies renovables un cop substituït el fibrociment: Geotèrmia, Energia
fotovoltaica, Tèrmica i biomassa, Mini eòlica, Electrolinera... Aquestes millores
ens han de situar al mapa ciutadà de la lluita contra el canvi climàtic.

