LA C I U TAT
R e v i s t a m u n i c i p a l • 1 6 d e j u n y d e 2 0 0 4 • N ú m . 1 1 2 • w w w. r u b i c i u t a t . n e t

Un centro comercial
y de ocio en los terrenos
del Rubí+D regenerará
el barrio de las Torres
Aspecto actual del aparcamiento del
edificio Rubí+D. Foto: Jordi García

Nuevo acceso
estación FGC

Carta abierta
Ocio familiar sin salir de Rubí
Una de las demandas que más frecuentemente me plantean los ciudadanos y ciudadanas es la falta de espacios de ocio en
nuestra ciudad, por lo que muchos de ellos
hacen sus compras o van al cine o a cenar,
por poner un ejemplo, a municipios vecinos.
Como consecuencia de ello, el centro de
Rubí un sábado por la tarde tiene poca vida:
poca gente y comercios cerrados.

Lo más importante es que los rubinenses no tengan que
hacer sus compras fuera de la ciudad, por lo que es necesario traer una oferta de ocio familiar, comercio y restauración
que resulte atractiva, disponiendo de aparcamiento y en
plena ciudad. Esto es lo que pretendemos con la propuesta
de aprovechar el solar situado entre la antigua estación y el
edificio Rubí+D.
La regeneración de esta zona ayudará sin duda a que el
comercio local tenga mayor afluencia de visitantes y por
tanto de clientes. Además, este proyecto va asociado con la
urbanización de la parte exterior del cubrimiento de la vía,
incluyendo un nuevo acceso a la estación y con la construcción también en el barrio de algún nuevo equipamiento.
También se recuperan los antiguos cines para ubicar allí el
punto de atención de la policía local, y equipamientos culturales como exposiciones, teatro, etc. Por último, el proyecto
incluye el colector de la Av. Barcelona y la remodelación de
la parte de la avenida que queda pendiente.
Futuros equipamientos

Oficinas y hotel
Finalización colector Av.
Barcelona /
Urbanización Av.
Barcelona entre c.
Cervantes y la Estación

Zona comercial y
de ocio familiar
- Locales culturales
- Punto de información Policia Local
- Teatro pequeño formato

Se trata de la rehabilitación urbanística de una zona que
merece mejorar su calidad de vida y recuperarla de la progresiva degradación que todos observamos. Otras ciudades
de nuestro entorno ya hace tiempo que emprendieron operaciones similares y con muy buenos resultados.
Con este proyecto pretendemos ayudar a dinamizar y regenerar parte del centro de la ciudad y sobretodo, conseguir
que los ciudadanos de Rubí podamos disfrutar de un día de
ocio sin salir de Rubí. Nos lo merecemos.
Carme García Lores, alcaldesa de Rubí
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Esta es una situación que entre todos hemos de cambiar.
Desde algunos sectores del comercio y desde el
Ayuntamiento, se están haciendo esfuerzos importantes
para que el centro de la ciudad recupere la “vida”, organizando actividades en la calle, de manera que los ciudadanos
se vean atraídos a pasear y el comercio se anime a abrir sus
puertas.

1

Noticies

Agenda
Org.: Esbart Dansaire
Patrocina: Aj. de Rubí

h Casal de Gent Gran
18 11
de Rubí
Entrega de premis del
V Torneig Social de
Domino
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí

19 h plaça Catalunya
Taller de danses parti-

La Festa Major
d’enguany commemora
els 25 anys de festes
majors democràtiques

h Pistes d'Atletisme de
19 18
Can Rosés
III Gran Premi
d'Atletisme de Rubí
Reunió de fons
Org.: UAR i Ajuntament
de Rubí
h La Sala, Teatre
20 18.30
Municipal
Temporada Estable
Patas arriba
amb Amparo Moreno
Preu: 14 euros

16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Leo Rubio
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21.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Revetlla de St. Joan:
Sopar i ball
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí
23.30 h sortida de la
plaça de Pere Aguilera fins
a l’Escardívol
Cercavila de la flama
del Canigó
23.45 h Escardívol
Raval de foc i
crema de la foguera de
Sant Joan
24.30 h Escardívol
Ball amb l’orquestra
L’Anònima
Org.: Colla de Diables de
Rubí amb la participació
dels Tabalers de Terrassa

h plaça Marquès de
24 19
Barberà
Audició de Sardanes
amb la Cobla Marinada
Org.: Foment de la
Sardana
h Biblioteca Mestre
25 21
Martí Tauler
Recital de poesia:
Locas mujeres ciertas
a càrrec de Teatre Lauta
Lectura: Petra Jiménez i
Lidia Montero
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
h Casal de Gent
27 16.30
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Luis Ramos
al 4 de juliol
30 fins
Rubifolk 2004
Grups convidats:
Conjunto artístico Maraguán Camagüey (Cuba),
Escola de ball de Bunyola
(Mallorca-Illes Balears),
Jampadracis Limbazi
(Letònia),
Ballets africains Fambondy (Dakar-Senegal)
i Esbart Dansaire
de Rubí

cipatives
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20.30 h plaça de l’Esbart
Dansaire
Cercavila d’inici del
Rubifolk
22 h pl. Dr. Guardiet
Espectacle inaugural
amb Jampadracis de
Limbazi i Ballets africains Fambondy
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22. h pl. Dr. Guardiet
Espectacle de danses
amb l’Escola de ball de
Bunyola i Maraguán
Camagüey
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22 h plaça Catalunya
Cercavila de torxes
23 h Escardívol
Festa Popular
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19 h pl. Dr. Guardiet
Espectacle de cloenda
amb els grups convidats i
l’Esbart Dansaire

Una festa major “amb molta diversitat i una
programació popular i de qualitat” és l’objectiu de la Festa Major 2004, en què se celebren
els 25 anys de festes majors democràtiques,
segons l’alcaldessa de Rubí, Carme Garcia, i
en què hi haurà un dia més de festa per a
tothom que vulgui participar en qualsevol dels
prop de 160 activitats que s’han organitzat.
L’alcaldessa també ha assegurat que la programació de la festa s’ha volgut fer “a mida
de tots, però intentant contenir el pressupost”.
La Festa Major 2004 oferirà tres grans concerts musicals adreçats a diferents públics:
l’Orquestra Mondragon, Els Pets, i Manu Tenorio. La festa s’iniciarà el divendres 25 de juny
a partir de les 18.30 hores, amb el seguici i el
pregó de Festa Major, i conclourà el dimarts
29 amb el tradicional Piromusical de l’Escardívol a partir de les 23 hores.
Com a novetat, Ràdio Rubí (99.7 FM) tindrà
un estand a la Plaça del Doctor Guardiet des
d’on emetrà una programació especial Durant
tota la Festa Major.

Exposicions
BIBLIOTECA

MESTRE
MARTÍ TAULER

Mirades en diàleg
Coneixement de les religions presents en el nostre país
Fins al 30 de juny
Org.: Associació UNESCO
pel diàleg interreligiós

Les escoles visiten l’Ajuntament

AULA CULTURAL DE LA
CAIXA DE TERRASSA
Olis, dibuixos, collages
i fantasies de
Cartomeu Cucurull
Fins al 23 de juny
Feiners, de 18 a 21 h;
festius, de 12 a 14 h i de
18 a 21 h

ANTIGA

ESTACIÓ

Guinovart, memòria
del blau
de Josep Guinovart
Del 18 de juny al 25 de
juliol
Inauguració: 18 de juny
a les 20.30 h
De dimarts a dissabte de
18 a 20.30 h; diumenges
i festius de 12 a 14 h i
de 18 a 20.30 h
Visita comentada: diumenge, dia 27 a les 18 h

EL

CASTELL

Cartells de festa major
Del 22 de juny a l’11 de
juliol
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h; diumenges
d’11 a 14 h
Org.: Aj. de Rubí

Grup de 3er del CEIP Joan Maragall

Breus

El servei

DAPSI: l’atenció
precoç a l’infant

i els ha cedit, situat al carrer
Lluís Ribas, al costat de la
miniresidència d’avis.
DAPSI, que presta un servei
de caràcter gratuït, atén a
nens i nenes de Rubí i Castellbisbal que presenten
algun tipus de trastorn en el
seu desenvolupament i que
venen derivats o del pediatra, de Serveis Socials, del
COS, o de les mateixes escoles, tot i que poden ser els
mateixos pares qui es posin
en contacte amb aquests
professionals en detectar
qualsevol problema. L’equip
d’aquest servei està format

per professionals especialitzats en desenvolupament
infantil de diverses disciplines com medicina, psicologia, fisioteràpia i logopèdia i
treball social. Els trastorns
més habituals que presenten
els infants són de llenguatge, de tipus emocional,
retard en l’evolució global,
dèficit d’atenció o de psicomotricitat, problemes que a
DAPSI tracten d’una manera
global en el si de la família, a
través de l’escola, d’un
diagnòstic mèdic, i, en definitiva, tota la xarxa de recursos que envolta el desenvolupament de l’infant.

“L’Ajuntament vol donar
suport els serveis adreçats
als infants, sobretot si es
troben en situació de risc,
per la qual cosa s’han d’augmentar els recursos, i la
millora de les instal·lacions
suposa una garantia de qualitat en el servei”. Ana Ma.
Martínez, tinent d’alcalde de
l’Àrea de Serveis a les Persones.
A Rubí, el Servei d’Atenció
Precoç a la població infantil
el presta la cooperativa
DAPSI, concertada amb la
Generalitat de Catalunya, i
que té un conveni amb l’Ajuntament de Rubí des de
l’any 1999, mitjançant el
qual ha canviat d’ubicació
per passar a un habitatge
que l’Ajuntament ha adequat

Durant les últimes setmanes, tècnics de la regidoria de Serveis Urbans i Seguretat han realitzat diverses actuacions a
punt concrets de Rubí per tal de reparar alguns desperfectes
i efectuar algunes millores al mobiliari urbà i als parcs i places
de la ciutat. Entre aquestes, destaquen la reparació de les
voreres de l’avinguda Barcelona, l’entrada del IES La Serreta,
la plaça de les Moreres al carrer Mallorca, o les tanques del
col·legi Maria Montessori.

Entrada de l’IES La Serreta
abans i després de l’actuació
municipal

La plaça de les Moreres,
al c. Mallorca, abans i després
de ser millorada

Nou tallafocs a la zona
de Can Tapis-Can Mir
L’Ajuntament de Rubí, a través de la regidoria de Serveis
Urbans i Seguretat, ha començat les obres per construir un
nou tallafocs a la zona de les urbanitzacions de Can Tapis i
Can Mir. Aquesta actuació s’inclou a la Campanya de Prevenció d’Incendis forestals 2004.

L’IMPES impulsa tallers
d’innovació per a les empreses

Signatura del conveni entre DAPSI
i l’Ajuntament de Rubí

La taxa de cobertura de DAPSI a Rubí, l’any 2003, és
del 7%, mentre que la mitjana a Catalunya és només
del 3,5%. El servei va atendre l’any passat a 284
infants, dels quals el 54% eren nens de 3 i 4 anys; el
25% dels nens tenien de 2 a 3 anys; el 12%, d’un a
dos anys; i el 9% tenien menys d’un any. El fet que
el major percentatge de nens atesos estiguin ja en
edat escolar ha generat que, des de DAPSI, es demani una major implicació de l’assistència sanitària en la
derivació de nens amb problemes per tal d’avançar
l’edat de detecció dels problemes i per tant la seva
solució.
Més informació:
DAPSI, c. de Lluís Ribas, 27-29, esc. A, 1r. 4a.
Rubí – Tel. 93 588 74 74

L'Àrea d'Assessorament a Empreses i Emprenedors de l’IMPES, i el CIDEM de la Generalitat de Catalunya han programat
un cicle de tallers en l'àmbit de la innovació que ha començat
el dia 15 de juny. És la primera vegada que aquesta iniciativa es fa a la ciutat i el seu objectiu es apropar nous serveis
als empresaris del municipi. Els tallers estan adreçats a
empresaris, directius, directors tècnics i tècnics de qualitat i
d'innovació, i estan organitzats en reunions de treball on es
combinen les exposicions teòriques i els casos pràctics. S’imparteixen a la Sala de Juntes de l'Edifici Rubí+D (Rambleta
Joan Miró, s/n).
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Aquest servei d’atenció precoç atén els infants de la
nostra ciutat que tenen de 0
a 6 anys i que poden patir
algun tipus de trastorn que
afecti al seu desenvolupament.

Noves actuacions de Serveis
Urbans i Seguretat

Espai d’opinió política
Un año
de gobierno
municipal (2)
JORDI PEIRÓ, 1ER. TINENT
D’ALCALDE I PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

E
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l pasado día 14 se cumplió un
año de gobierno municipal.
Como anticipaba en el artículo
anterior, en éste desgranaré parte
de la herencia recibida. Estas reflexiones no pretenden justificar los
aciertos o desaciertos de la gestión
desarrollada; persiguen situar algunas problemáticas que han condicionado de manera importante la
acción de gobierno.
Un cambio de gobierno, tras 24
años con la misma fuerza política al
frente de la ciudad, necesariamente es complicado. Si a esto se le
añade la inexistencia de traspaso
de poder alguno, estaba garantizado que íbamos a recorrer a ciegas
un buen trecho del camino, y que
éste estaría plagado de innumerables sorpresas, en su mayoría desagradables.
Citaré algunas de las cuestiones
que nos han ocupado un tiempo
precioso y han absorbido una parte
importante de nuestros esfuerzos:
Encontramos totalmente agotadas
o comprometidas las partidas presupuestarias, lo que nos obligó a
tirar adelante la ciudad durante el
segundo semestre de 2003, como
se dice coloquialmente, “sin un
euro”. Descubrimos irregularidades
graves en el campo municipal de
Can Fatjó. Tuvimos que resolver
dos cuestiones que agravaban la
fluidez del tráfico, como el cierre de
la avda. de la Electricidad o los
pasos elevados de la avda. del
Estatut. Debimos retomar temas
absolutamente conflictivos y complejos como las obras de urbanización de Sant Muç, la finalización de
La Perla, Ximel·lis, el Parc de Ca
n’Oriol y más de una docena de
espacios públicos dejados por los
promotores privados sin finalizar.
Nos encontramos con una realidad
económica sensiblemente peor de
lo que esperábamos y una recaudación municipal bajo sospecha. Nos
hemos encontrado con un territorio
plagado de vertederos y con los
“efectos colaterales” que estos
suponen (molestias a los vecinos,
problemas
de
seguridad
y
medioambientales, tráfico de
camiones pesados por el Camí Vell
d’Ullastrell). Nos tocó reconducir
una Policía Local desmotivada, con
un alto índice de absentismo, sin
medios materiales y con los mismos recursos humanos que en
1991. Tuvimos que coger las riendas de una estructura administrativa anquilosada y abordar la renovación de los directivos. Heredamos
una ciudad donde el mantenimiento de la vía pública, de los parques
y jardines, de las dependencias
municipales y de las escuelas públicas no era la prioridad. Hemos tenido que salir del aislamiento histórico respecto a los municipios de
nuestro entorno y otras administraciones (Diputación, Generalitat,
etc.) y retomar unas casi inexistentes relaciones con el tejido empre-

sarial.
Tampoco podemos obviar el “caso
Tamara”, ni la situación del área de
urbanismo o algunos convenios
urbanísticos lesivos para la ciudad,
ni la problemática de las líneas
eléctricas y la presión social existente, así como una larga lista de
lastres que no han facilitado, precisamente, levantar el vuelo.
Pero todo esto comienza a ser, un
año después, pasado. En la tercera
entrega hablaremos de lo realmente importante: de lo que se ha
hecho. Como se verá, mucho más
de lo que a simple vista todos podemos constatar.

L’acte finalitzà amb una copa de
cava, que gaudiren els més de 300
assistents a l’acte. I aprofitem per
a donar les gràcies a tots els assistents i a tots els ciutadans i ciutadanes que, al llarg d’aquest anys,
hem compartit la construcció d’aquest Rubí.

ARMAND QUEROL, REGIDOR
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
DE RUBÍ

lanificació i coordinació, dues
paraules que són simples, però
que tenen un contingut que,
força sovint, va més enllà del que
ens imaginem, i molt especialment
a l’administració pública.
Segurament que a Rubí, a més,
aquests dos termes han estat
absents de l’agenda de treball de la
casa gran. Moltes vegades, la
improvisació és la norma i l’objectiu
electoral immediat esdevé sagrat.
Si en l’actual mandat no canviem
aquesta dinàmica, la ciutat se’n tornarà a ressentir, com ho ha fet en el
passat. I amics la ciutat no es pot
tornar a ressentir.
Si estem d’acord en què cal que la
ciutat canviï, que avanci i que ho
fem des d’una visió plural, o tenim
paciència per a planificar i dissenyar
o tornarem a fracassar.
No està en l’ànim de CIU i de les
competències que tenim i amb la
responsabilitat que ens pertoca deixar-nos portar per la dinàmica del
joc a curt, i del rendiment polític
immediat, no és l’estil de CIU, no ho
ha estat i no ho serà.
El nostre estil, el mateix que ha presidit l’acció de govern de la
Generalitat de Catalunya durant
vint-i-tres anys, és el del treball
diari, la programació de la feina i
donar resposta a tots els problemes
de la ciutat, però fent-ho conscients
que no tot es pot fer alhora i no tot
té una solució immediata.
Fer el contrari, és enganyar a la ciutadania, oferir falses il·lusions que,
al final, ara, demà o d’aquí un any,
passa dues factures, una de frustració a la ciutadania, la promesa
incomplerta, l’altra, el nyap fet de
forma immediata i que hipoteca el
nostre futur.
A Rubí tenim l’oportunitat de posar
les bases d’una nova forma de fer
política, de fer ciutat, i la primera
responsabilitat la tenim molt directament les formacions que formem
part del govern municipal.
O planifiquem i ens coordinem,
opció en la que creu CIU o bé
actuem de forma desordenada,
defensant estratègies a curt termini, precipitació, improvisació etc.
Nosaltres ja hem triat, i per això
diem el que diem en aquest article.
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NÚRIA BUENAVENTURA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D’ICV-EA
os europeos no respondimos
el 13 de junio al llamamiento
participativo al que estábamos convocados. En la nueva
unión de los 25, más de la mitad
de los electores se quedaron en
casa. Triste balance para un proceso electoral, tan importante
como el que más.
En Europa, sin duda, el gran vencedor fue el Partido Popular
Europeo; en España, el empate
técnico entre el Partido Socialista
y el Partido Popular, demuestra
que cuando la serenidad es la
tónica dominante y los profesionales del desasosiego y de la
movida interesada permanecen
en sus casas y no rompen la tranquilidad del día de reflexión, sin
complicidades coarcitivas, ni miedos escénicos, el resultado es tan
ajustado que a más de uno invita
a la reflexión, y a otros, yo creo
que los más, a pensar que no hay
pena que dure siempre y a soñar
con el 2008 si la legislatura llega
a su fin.
Siguiendo con España, 12 de las
17 autonomías dieron la victoria
al Partido Popular, demuestra ello
que territorialmente de forma
mayoritaria, menos cinco comunidades autónomas, el resto del
electorado español votó PP en primer lugar, demostrando, todo y
no vencer, que los augurios de los
10 puntos de menos respecto al
PSOE era manipulación de quien
acostumbra a ello.
En Cataluña, el PSC ha vuelto a
ganar, pero por primera vez desde
1977 el Partido Popular (PP) ha
superado a CiU como segunda
fuerza política catalana. El PP ha
superado con creces las expectativas y los vaticinios, ha mejorado
el porcentaje respecto a las últimas autonómicas y generales y
empieza a vislumbrarse en un
futuro inmediato como verdadera
fuerza de centro en Cataluña.
En Rubí ha habido un claro vencedor, el Partido Socialista; no obstante, el PP se ratifica como
segunda fuerza política, un espacio que empieza a ser suyo, y ojo
al dato, dobla en votos y porcentaje a los partidos nacionalistas,
uno sufriendo descalabro tras
descalabro, el otro con el freno de
mano puesto ya, atemperando
esa ascensión imparable que
algunos auguraban.
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XAVIER REINALDOS, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
DE CIU

Elecciones
europeas

ICV de Rubí
no renuncia al
passat ni al futur

niciativa per Catalunya Verds a
Rubí vàrem celebrar el 25è aniversari dels ajuntaments democràtics, el passat 27 de maig, en el
Teatre Municipal, La Sala de Rubí.
L’acte, que va ser presentat per
l’actor rubinenc Enric Majó, significà un retrobament de molts ex
regidors i exregidores, representants de la societat civil i ciutadans
i ciutadanes de Rubí amb els que
hem tingut l’honor i la responsabilitat de representar la ciutat des de
l’Alcaldia durant 24 anys, d’aquests
últims 25.
L’acte s’inicià amb un record de
l’Enric Majó, del Rubí d’abans de
l’arribada de la democràcia local i
del treball de molts rubinencs i
rubinenques per a construir col·lectivament un futur que s’obria
ple d’esperances i il·lusions.
Marta Ribas, coordinadora local
d’ICV, va prendre la paraula per a
exposar el procés de renovació que
ICV ha iniciat en aquests darrers
anys i la voluntat de la nostra formació de continuar treballant per a
la ciutat, amb il·lusió renovada,
amb vista a un futur que volem
construir amb el conjunt dels rubinencs i rubinenques.
Seguidament prenguerem la
paraula els tres alcaldes, fent un
repàs del treball realitzat per a
construir col·lectivament el Rubí
que avui tenim. Cal destacar la
coincidència dels tres alcaldes en
l’aposta que va fer primer el PSUC
i després ICV per tirar endavant un
projecte de ciutat que posés l’accent principal en els serveis a les
persones (serveis a les persones
sense cap tipus d’exclusió) i en la
participació dels rubinencs i rubinenques en la tasca de construir
ciutat i ciutadania.
En definitiva, tot i reconèixer els
errors que segur que s’han comès,
ens sentim orgullosos de la feina
feta, a la vegada que continuem
treballant amb il.lusió per als interessos de la col.lectivitat. Perquè
Rubí pugui continuar sent una ciutat oberta, solidària, justa, participativa.

Com volem
actuar?

Pitjor impossible
GRUP MUNICIPAL D’UPR

l día 10 de Juny ens assabentem per la premsa local que
l’alcaldessa ha fet una roda de
premsa en què ha dit que el PSCPSOE farà un centre comercial i
d’oci a Les Torres.
També ens assabentem per la
premsa el mateix dia que ERC farà

E

un pàrquing a l’Escardívol.
O SIGUI ABSOLUTAMENT SURREALISTA. Una alcaldessa que fa una
roda de premsa com a alcaldessa de
tots els ciutadans i després el diari
diu qu el PSC farà la zona d’oci.
ERC, socis de govern, diuen que
faran el pàrquing a l’Escardívol. I els
altres socis què en pensen de tot
això. O és que cadascú tira pel seu
cantó?
No s’ha informat ni a la resta de
grups polítics que, cal recordar-loshi, també representem els ciutadans, ni a les associacions de
comerciants. INCREIBLE.
Si aquesta és la línia d’actuació a
seguir, que Deu ens agafi confessats, perquè qualsevol dia d’aquests
ens fan una roda de premsa dientnos que a Can Ramoneda i Can Roig
es faran els pisos i que el debat del
Pla General d’Ordenació és un simple tràmit perquè ja està tot decidit.

Tots els sectors
socials de Rubí
s’han d’implicar
en el nou PGO
ALTERNATIVA CIUTADANA DE
RUBÍ

a s’ha aprovat el calendari per
debatre definitivament la màxima assignatura pendent del
nostre municipi: el Pla General
d’Ordenació (PGO). D’aquesta planificació, que s’hauria d’haver
posat al dia fa una dècada, com a
mínim, dependrà el Rubí dels pròxims deu o quinze anys: equilibri
entre sòl urbà i espais naturals, la
limitació o no del creixement i la
densitat de població, les zones verdes urbanes i els equipaments que
ens manquen, la política d’habitatge, el trànsit, els aparcaments i els
carrers per a vianants, les zones
comercials o d’oci, i la connexió
entre zones de la ciutat i d’aquesta
amb l’entorn metropolità, entre
altres qüestions.
La moció bàsicament aprovà el
calendari de dos anys per discutir i
aprovar la revisió del PGO, i ACR va
aconseguir que els seus objectus i
criteris generals siguin definits en
el procés de participació oberta
que es plantejava, no pas abans
com es proposava. La moció també
portava en les consideracions un
decàleg de criteris i intencions que
podien ser discutibles per tots els
grups: nosaltres no volíem que es
donés per segur el creixement,
també hauríem estat d’acord a
incloure les propostes d’ERC sobre
les resolucions municipals i del
Parlament per a protegir Can
Ramoneda, Can Xercavins i Can
Roig i sobre la definició del sòl no
urbanitzable, però no tothom està
d’acord amb això, per molt que
ERC digui que aquest debat ja es
va fer. Estem d’acord en què hauria estat millor concretar continguts polítics en la moció, però això
no es pot consensuar en dos dies ni
al marge dels sectors socials. El
debat sobre el PGO ha d’aprofitar
tot el que s’ha treballat des de fa
set anys, s’han de fer nous estudis,
però s’han de tenir en compte
totes les sensibilitats i opinions,
sobretot les dels ciutadans que
pateixen diàriament les greus
mancances de la nostra ciutat.
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