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L’Ajuntament
prepara el Pla Director
del Clavegueram
per als pròxims anys
El nou pla permetrà dotar la ciutat
de les infraestructures adequades
per a un llarg període de temps i
inclourà, entre d’altres, les obres del
col·lector del carrer Mallorca que el
Jordi Peiró,
consistori ha presentat a les
Tinent d’alcalde
Associacions de Veïns de Ca n’Oriol,
la zona més afectada quan l’actual col·lector
es col·lapsa.

Les inversions en aquest apartat
suposaran per a l’Ajuntament una
despesa global de més de 2.000
milions de les antigues pessetes per
a “una assignatura pendent que té la
nostra ciutat”, segons el regidor de
Serveis Urbans i Seguretat, Jordi
Peiró. Aquesta important inversió per
a la ciutat, que s’inclourà en el Pla
d’Actuació Municipal (PAM) que l’Ajuntament ha d’aprovar pròximament, precisa que es faci d’una forma

planificada i acurada.
Dintre de les inversions que l’Ajuntament ha previst per a aquest mandat
2004 – 2007, que es faran “de forma
immediata”, segons Jordi Peiró, hi ha
les actuacions a l’avinguda de Castellbisbal, amb un nou col·lector, i al
Torrent de l’Oriol, ja que, respecte a
aquestes dues, l’Ajuntament ha rebut
la “confirmació de les subvencions
per part dels fons de cohesió per
poder fer les obres”.
La resta de les obres inclouen dos
nous col·lectors a les urbanitzacions i
els del carrer Mallorca i el carrer
Monturiol, encara que tots ells resten
pendents de la presentació del Pla
director que el consistori vol encarregar a l’empresa Sorea.  B.G.

El col·lector del carrer Mallorca
té dues possibles solucions
L’informe, que l’Ajuntament de Rubí va encarregar a Aigües de
Barcelona, proposa dues solucions per millorar els problemes d’estancament d’aigua, quan hi ha pluges importants, a causa de l’estat
del col·lector del carrer Mallorca.

L’estudi, presentat als veïns de les dues associacions del barri, indica
que l’actual col·lector té capacitat suficient però que el desenvolupament del barri ha generat una sèrie d’irregularitats, com ara perforacions internes o revolts molt tancats, que són les que provoquen que,
en casos de pluja intensa, disminueixi la capacitat de transport del
col·lector i l’aigua quedi estancada a l’avinguda de l’Estatut.
Per resoldre aquestes irregularitats, l’estudi proposa dues solucions i
la millora de la cambra on conflueixen els col·lectors de recollida d’aigües i de la captació de l’aigua de superfície, quan plogui, amb la instal·lació de més reixes i embornals a diferents carrers de la zona.
Aquesta obra inicial té un cost de 33.000 euros.
La primera de les solucions, tot i que és la de major pressupost amb
més de 4,2 milions d’euros, proposa ubicar tres dipòsits o basses de
captació a diversos punts de la ciutat per recollir l’excés d’aigua.
Aquesta proposta té com a principal inconvenient el cost del manteniment dels dipòsits ja que a Rubí es recullen tan aigües pluvials com
fecals.
L’altra opció, que l’Ajuntament considera més viable, proposa la construcció d’un nou col·lector d’1,80 metres de diàmetre que reculli l’aigua que no pot absorbir el del carrer Mallorca, el qual tindria un cost
de 753.000 euros.
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Aquest nou pla director del clavegueram de la ciutat substituirà l’antic,
que data dels anys 80, i permetrà
planificar tant el desenvolupament
com el posterior manteniment d’unes
infrastructures cabdals per a la ciutat. El pla estarà enllestit dintre d’un
any aproximadament.
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Agenda
22

11 h Museu Etnogràfic
Vallhonrat, pl. Montserrat
Roig, s/n
Visita guiada a la
col·lecció Pons Cirac
Cal concertar visita:
tel. 93 588 75 74, de
9.30 a 13.30 h
17.30 h c. Sant Pere, 13
Conf.: La raza atlante
a càrrec de Pere Bel
Org.: S.T. Rama Viveka
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16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Actuació dels grups
artístics del C.C.A.
L’Alcazaba
12 h Casal Popular
Festa de la Poesia
Org.: ARCA
11 h El Castell
Descobreix una joia del
museu: l’ex-vot de Sant
Muç i la Mare de Déu
del Roser, el bust romà
del jaciment de Ca
n’Oriol i les peces
"Gerro Dalí" i "Escac i
Mat".
Cal concertar visita:
tel. 93 588 75 74, de
9.30 a 13.30 h

h Centre d’Atenció a la
24 16
Gent Gran del carrer

22.30 h Masia de Ca
n’Oriol
Pack-escenes:
Morir a Bagdad
Cia. Col·lectiu per la pau
Preu: 6 euros
24 h El Celler
Chill out
a càrrec de dj
Entrada gratuïta

L’Ajuntament visita les
escoles

9 a 14 h L’Escardívol
29 De
Tallers: Dona, activitat
física i salut
Inscripcions: oficina
d’Esport per a Tothom
de dilluns a dijous, de 9 a
14 h i de 16 a 18.30;
divendres, de 9 a 14 h
Org. : Aj. de Rubí
Visita de l’alcaldessa,
Carme García,
i el regidor
d’Educació, José A.
Quesada,
al CEIP Pau Casals

19 i 22.30 h El Celler
Pack-escenes:
La guinda
Cia. Nico Baixas
Preu: 6 euros
1.15 h
Chill out
a càrrec de dj
Entrada gratuïta
h Ermita de Sant Muç
30 12
Aplec de primavera i
festa dels Xatos
amb la Cobla Jovenívola
de Sabadell
Org.: Foment de la
Sardana de Rubí

Lepant, 31-33
Setmana de la Cultura i
la Salut: Exps. pintura,
tallers, classes de ioga,
gimnàs, sevillanes i
conferències
17.30 h: espectacles
Org.: Casal 1r de Maig

La visita al CEIP
Teresa Altet

h Biblioteca Mestre
26 18.30
Martí Tauler

LA CIUTAT 20 DE MAIG DE 2004

Lliurament de premis
del X Concurs de Punts
de Llibre
Titelles: Dalí, una
història fantàstica
a càrrec de David Lan
h Auditori del Castell
27 20
Documental: Les mans
d’en Pons Cirac
Conferència: L’Àngel
del Cristall a càrrec de
Miquel·la Pons Romero
22.30 h El Celler
Pack-escenes:
Ariadna i Teseus
Cia. Ariadna Roig
Entrada gratuïta
h La Sala, T.M.
28 22.30
Cinema vo: À bout de
souflle
Dtor: Jean-Luc Godard
Preu: 4 euros

18.30 h La Sala, T.M.
Pack-escenes: Pol
Cia. Marcel·lí Antúnez
Preu: 6 euros

Exposicions
AULA CULTURAL DE LA
CAIXA DE TERRASSA
XXVII Exposició de
treballs manuals
27 de maig - 6 de juny
Inauguració: 27 de maig
a les 18 h
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí

ANTIGA

ESTACIÓ

Discapacitats
21 de maig - 6 de juny
Inauguració: 21 de maig
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
Org.: Esc. d’Art i Disseny

EL CASTELL

22 h local del Centre
Excursionista, pg. de la
Riera, 30-32
Cicle audiovisuals de
muntanya
Expedició al Sótano de
las golondrinas
(Grup Espeleològic Rubí)

Descobreix el patrimoni de la ciutat
Del 22 al 30 de maig
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h; diumenges
d’11 a 14 h.
Org.: El Castell-Ec. Urbà,
la Fundació Museu-Biblioteca i el Museu
Etnogràfic Vallhonrat

L’alcaldessa i el regidor també han visitat
el CEIP Torre de la
Llebre

Activitats d’estiu al programa
Un estiu de gresca
L’Ajuntament de Rubí presenta de nou el programa d’activitats “Un estiu de gresca”
adreçat a nens nascuts entre els anys 1990
i el 2000. L’objectiu d’aquest programa,
que s’iniciava l’any 1987 amb oferta de
casals d’estiu, és difondre les activitats de
lleure i vacances que ofereixen diferents
escoles i entitats de la ciutat.
El període d’inscripcions s’inicia el pròxim 24 de
maig i es tancarà el dia 4 de juny.
La documentació necessària per formalitzar la inscripció és la següent:
• Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor
• Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social
• Fotocòpia de la cartilla de vacunacions
• Una fotografia mida carnet
El pagament es farà per ingrés bancari

Breus

El servei

Cursos sobre Internet
i noves tecnologies
Per Francesc Sutrias, regidor del Comissionat per a la
Societat de la Informació, “l’objectiu dels cursos que oferim
és apropar les noves tecnologies, d’una banda al ciutadà i,
de l’altra, a les entitats, d’una forma més específica amb cursos adreçats al reforçament de la seva autonomia, per tal
d’evitar la fractura digital i incrementar el percentatge de
Francesc Sutrias,
població informatitzada. A més, l’esforç d’aquest any s’ha
regidor del Comissionat de la Societat traduït en un increment del pressupost destinat als cursos,
de la Informació
que ha passat dels 32.000 € del 2003 als 44.000 € del 2004.
Aquesta inversió suposa un important salt qualitatiu del servei que s’ofereix a la ciutat.”
que permetrà aprofundir
molt més en les noves tecnologies.

• Informàtica i internet bàsics
Per a usuaris sense coneixements informàtics
Durada: 16 hores, de dilluns a
dijous
• Internet i correu electrònic:
Per a usuaris amb coneixements
informàtics
Durada: 16 hores, de dilluns a
dijous
• Linux i “OpenOffice”
Adreçat a usuaris amb alts
coneixements d’informàtica i
noves tecnologies
Durada: 32 hores, dimecres i
divendres

mandat.
Pel que fa als cursos, el més
nou d’enguany és la creació
d’un curs d’informàtica a
nivell d’usuari per aquelles
persones que no tenen cap
coneixement en aquest
àmbit, per tal de cobrir un
buit en l’ensenyament d’aquestes matèries a Rubí.
Aquest nou curs també
inclou continguts bàsics
d’internet i correu electrònic. A més, el comissionat
ha planificat un curs d’internet i correu electrònic íntegre per a persones amb
coneixements d’ofimàtica

Respecte a la matrícula dels
cursos, que s’aplica aquest
any per primera vegada, la
quota va des d’1 euro per
als monogràfics, 3 per a la
majoria d’accions, i 6 per als
cursos de 32 hores. El preu
d’aquesta matrícula simbòlica vol corresponsabilitzar
els usuaris en relació al
seguiment dels cursos un
cop iniciats. Aquests preus
simbòlics van ser aprovats
en les ordenances fiscals
per al 2004 i no representen
ni el 7% del cost real de
cada curs.  B.G.

• Tallers monogràfics de curta
durada
Adreçat a usuaris amb coneixements en noves tecnologies
Durada: 4 hores, dissabtes
• Per a entitats amb registre
municipal
Informàtica i internet per a entitats
Adreçat a representants d’entitats sense coneixements en
noves tecnologies
Durada: 32 hores, de dilluns a
dijous
• Creació de webs per a entitats
Adreçat a usuaris amb coneixement en noves tecnologies
Durada: 32 hores, de dilluns a
dijous
Requisits
• Més de 16 anys a l’inici del curs.
• Les entitats han de tenir registre
municipal.
• Els cursos no es poden fer
simultàniament, i cal haver fet

els cursos bàsics o acreditar formació suficient abans de fer-ne
els superiors.
• No es pot reservar més d’un
curs alhora ni per a terceres
persones.
• Per a les entitats, només pot
assistir on representant o dos si
comparteixen ordinador. No es
poden simultaniejar els cursos
en nom de l’entitat.
Lloc
Rubí Desenvolupament, Centre
Cívic de Ca n’Oriol, Centre Cívic de
Can Fatjó i Ateneu
Preinscripcions
Fins al 28 de maig.
Tel. 902 36 52 37
De 10 a 13 h i de 16 a 18 h
El pagament s’haurà de fer 15 dies
abans de l’inici del curs al Comissionat per a la Societat de la Informació, rambleta de Joan Miró s/n,
edifici Rubí + D, de dilluns a divendres de 10 a 13 h i dilluns i dimecres de 16 a 17 h.

La alcaldesa de Rubí, Carme García, y el Jefe de la Policía Local,
Miquel Pedrosa, presentaron hace pocos días dos nuevos vehículos
de reciente adquisición, rotulados con la nueva imagen que este
cuerpo de seguridad tendrá de ahora en adelante y de forma unificada en toda Catalunya. Rubí es uno de los primeros municipios
que adopta la nueva rotulación de los vehículos, así como el nuevo
uniforme que los agentes estrenaron el pasado mes de marzo. La
presentación de la nueva imagen de la policía local se completó
con una rueda de prensa en la que Miquel Pedrosa hizo balance de
las actuaciones policiales de los primeros meses del año. Pedrosa
reconoció que todavía no está satisfecho del servicio que prestan
a los ciudadanos, aunque sí dijo que se están viendo los primeros
frutos de “la apuesta decidida que ha hecho el equipo de gobierno
para mejorar este servicio”. Pedrosa destacó un descenso del 75%
en el absentismo de la plantilla, que en su opinión se debe “a una
mayor motivación de los agentes que ahora disponen de más
medios para su trabajo”. También se refirió al incremento de las
denuncias por violencia de género registradas en estos cuatro
meses: 24 denuncias respecto a las dos que se produjeron durante todo el año pasado. Este incremento, según Pedrosa, se debe “a
la mayor sensibilización e información de los agentes ante esta
problemática después de la participación en un curso sobre violencia doméstica coordinado por la regidoria de la mujer”. Pedrosa
también mencionó el incremento en un 836% del número de
detenciones, o el paso de 30 a 431 vehículos mensuales retirados
por la grúa municipal. Asímismo, ensalzó la labor de los agentes
ante los incidentes producidos el 14 de marzo entre ciudadanos de
procedencia magrebí y latinoamericana, y el registro y decomisado de drogas y armas blancas producido unas semanas atrás tras
la pelea entre dos bandas . Pedrosa cree importante “actuar con
contundencia ante este primer brote de violencia entre bandas
para evitar que se propague como ha ocurrido en otras poblaciones vecinas”. Por su parte, la alcaldesa de Rubí, Carme García,
manifestó su satisfacción “por las actuaciones de la policía local
que afectan tanto a
la mejora de la
seguridad como de
la via pública”, y
anunció la voluntad del equipo de
gobierno para que
la policía de barrio
comience a funcionar en el año 2006
coincidiendo con la
llegada de los Mossos de Esquadra a
Rubí.

El calendari per a la revisió del
Pla General d’Ordenació de Rubí
L’equip de govern tripartit ha posat sobre la taula el seu calendari
de revisió del Pla General d’Ordenació (PGO). Si aquest es compleix, el municipi de Rubí tindrà aprovat un nou PGO 20 anys després de l’última revisió, és a dir, a l’abril de 2006. Probablement
uns 12 anys més tard del que caldria esperar en un municipi
immers en l’àmbit metropolità i en un estadi de desenvolupament
urbanístic com el de Rubí. De fet, segons dades municipals, els
54.000 habitants a l’any 1996, l’estructura de la trama urbana, el
nivell d’equipaments de la ciutat, les urbanitzacions en precari i les
activitats que degradaven els espais naturals; apuntaven ja a una
urgent necessitat d’ordenació i planificació general urbanística.
Això encara no s’ha dut a terme, i actualment quasi som 70.000
habitants. Queda clar, doncs, que la revisió és força urgent, i la
previsió d’aprovació definitiva d’aquí a dos anys sembla raonable
atesa la seva complexitat. Malgrat això, i davant del resum del
calendari que se’ns ha presentat, des d’Alternativa Ciutadana ens
qüestionem diversos punts: d’una banda, es planteja que el primer
pas és l’aprovació de l’inici dels treballs de revisió. Creiem que cal
tenir en compte que el debat sobre la revisió del PGO va començar
amb la proposta fallida de l’avanç de revisió de l’any 1997, la qual
incorporava el Pla Estratègic de la Ciutat i l’Estudi del Sòl No Urbanitzable. Posteriorment, a més d’altres treballs sectorials, es va
elaborar el treball del Taller d’Idees anomenat Proyecto Ciudad, i
també propostes sorgides de moviments ciutadans com la del
Fòrum 60.000. Evidentment, tot això planteja que en la revisió no
es pugui partir de zero, ja que existeix aquest conjunt de treballs
i debats previs. Un altre punt que qüestionem és com es definiran
els objectius i criteris generals del pla, ja que, en principi, el procés de participació ciutadana es planteja després d’aquesta definició cabdal. I, per tal que la participació ciutadana no es converteixi en una simple consulta, caldria invertir aquest ordre. D’aquesta
manera podríem aconseguir una participació real i vinculant de la
ciutadania, si més no, per a definir els objectius i criteris del Pla,
en definitiva, el model de ciutat que volem.
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Les novetats més importants de la programació d’aquest semestre, amb un
total de 40 cursos per a 310
usuaris, són la descentralització dels cursos, la redefinició dels seus continguts i
que s’ha d’abonar una
matrícula de tipus simbòlic.
La descentralització té l’objectiu d’apropar els cursos a
tots els ciutadans i ciutadanes amb independència del
lloc on visquin. Aquesta
cobertura territorial és un
pas més en la millora de la
qualitat dels serveis que
presta del Comissionat, un
dels objectius per aquest

D’altra banda, es continuarà
oferint formació en programari lliure (Linux i OpenOffice), cursos de creació de
webs per a entitats i
monogràfics de 4 hores. L’oferta proposada s’adreça
tant a la població en general
com a les entitats rubinenques que estiguin incloses al
registre municipal.

La Policía Local estrena nueva
imagen

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

ste es el primero de los artículos con los que pretendo valorar, cuando queda poco menos
de un mes, la gestión del gobierno
municipal en su primer año de
andadura.
En primer lugar conviene situar el
contexto: un nuevo gobierno después de 24 años; una herencia que
desgranaré con mayor detenimiento
en el próximo artículo; una ciudad
bajo mínimos y con unos déficits
que se arrastran durante más de
una década; y un joven, y como no,
inexperto equipo de gobierno que
ha tenido que abrirse camino en
medio de innumerables dificultades
e inercias.
Nos engañaríamos si hiciésemos un
balance triunfalista, porque aunque
se haya hecho mucho, cualquier primer año de gobierno que se precie
no permite que se palpen en la calle
los cambios, ni tampoco que se
puedan publicitar muchas de las
actuaciones que se llevan a cabo.
Creemos que es saludable la autocrítica y debemos aprender de los
errores cometidos, errores que, por
otra parte, es inevitable cometer
cuando se toman decisiones de
gobierno en situaciones de turbulencia.
De la misma forma, seria un insulto
a la inteligencia pretender que en un
año, y con los condicionantes que al
principio indicaba, se diesen grandes transformaciones. Lo que si ha
existido ha sido mucho trabajo soterrado, de fundamento, para establecer nuevas bases y colocarnos en
una posición que nos permita avanzar: las vías están arregladas, la
locomotora y los vagones encarrilados, la caldera va incrementando la
presión, y aunque el combustible
sea limitado, comenzamos a coger
velocidad.
Para liberar nuestra angustia cotidiana y no perder la perspectiva,
procuramos no olvidar que los mandatos son de cuatro años, pero nos
parece más importante que nuestros conciudadanos así lo entiendan
para juzgarnos en condiciones. Sin
duda, cuando cumplamos nuestro
segundo año, estarán en mejor disposición para hacerlo y nosotros
para rendir cuentas.
La estabilidad y contar con un
gobierno amplio, han sido valores
necesarios para afrontar la situación
actual. Esto no necesariamente ha
sido entendido por muchos conciudadanos, pero a pesar de lo saludable que puede parecer gobernar en
minoría, las circunstancias requirieron y requieren de un gobierno fuerte; que se “remangue” para reorientar la situación.
La actitud de la oposición ha contribuido a que el primer año haya trascurrido dentro de una cierta tranquilidad institucional. Destacamos la
actitud colaboradora en general de
todos los grupos, algunos con
mayor sentido de la responsabilidad

E

LA CIUTAT 20 DE MAIG DE 2004

4

y visión de ciudad que otros. Por
nuestra parte hemos ejercido con
convicción la transparencia y
hemos pretendido, una veces con
más éxito que otras, sumar voluntades de la mayoría de los grupos
como demuestran los Plenos
Municipales. Asumimos también,
con el grado de autocrítica o reafirmación según los casos, la puntual
contestación ciudadana ante decisiones del gobierno o las legítimas
pretensiones de resolver en meses
lo que en décadas no se pudo o
quiso solucionar.
En nuestra próxima cita trataré de
que se conozca, y se comprenda,
en que condiciones hemos tenido
que administrar este primer año.

Ara toca Europa.
El 13 de juny
eleccions
NÚRIA BUENAVENTURA, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL
D’ICV-EUIA

CV, l’esquerra verda, és una
força inqüestionablement europeista. Per la seva trajectòria,
per les seves conviccions i per la
seva implicació continental amb els
anhels dels pobles i la gent
d’Europa.
ICV, com a part integrant del moviment europeista ha fet un llarg
camí defensant una Europa unida,
democràtica i solidària (i abans lligant aquesta lluita amb la de les llibertats democràtiques i nacionals a
Espanya i Catalunya).
ICV ha estat present al Parlament
europeu des de l’any 1987, ocupant una de les vicepresidències
del PE des del 1994 fins al 1999,
impulsant diferents fòrums (Fòrum
Parlamentari Euromediterrani),
presidint les comissions de Política
Regional i Fons Estructurals, impulsant treballs en defensa del reconeixement del català i altres llengües minoritàries (multilingüisme),
i fonamentalment portant al
Parlament europeu la veu, les
denúncies i les demandes dels
representants de les terres i dels
col·lectius afectats per les agressions ambientals i socials (defensa
del Ter, contaminacions per nitrats,
el túnel de Bracons, la petroquímica de Tarragona, la contaminació
del Bessós, entre altres).
ICV forma part de les comissions i
treballs del Grup Parlamentari del
Verds, canalitzant i coordinant,
conjuntament amb els col·lectius
afectats, les campanyes i denúncies més significatives dels darrers
anys: el No al transvasament de
l’Ebre, la tragèdia del Prestige, contra els transgènics, i en l’elaboració
de propostes innovadores (moltes
d’elles recollides a les directives i
normatives de la UE) relacionades
amb la nova cultura de l’aigua, la
nova cultura energètica, la seguretat alimentària, els processos de
pau i desarmament, etc.
ICV vol una Europa de la ciutadania, de la solidaritat, de l’ecologia,
dels drets socials, dels treballadors

I

i de les treballadores, dels joves, de
la igualtat entre dones i homes, de
les llibertats individuals i col·lectives.
ICV ha defensat i defensa activament una Constitució de la UE
(superadora de les inèrcies, sumes
de tractats i esgotament de l’impuls
polític del passat), que proclami
solemnement la vigència de la
Carta dels Drets Fonamentals, que
reconegui el paper de les regions
constitucionals i les històriques i les
ciutats, de les seves llengües; que
instauri els principis de l’ecologisme
i del desenvolupament sostenible,
que faci de la cultura de la pau i de
prevenció de conflictes el millor instrument per una nova globalització
en un món diferent.
ICV vol més Europa, una Europa
unida, federal i democràtica, social
i ecològica per a globalitzar la
democràcia i els drets humans.
Una Europa que escolti la veu dels
pobles oprimits, com ara Palestina,
que s’impliqui en la reforma dels
organismes internacionals per a
acabar amb la pobresa, per a promoure el comerç just i la cooperació, i per a adaptar les normes
econòmiques i comercials al servei
dels objectius socials i ambientals.
ICV vol una Europa amb més ambició i identitat política, més integrada i més solidària..., per a influir en
les relacions internacionals.

On està la participació i el consens
“socialista”?
MÒNICA QUEROL, PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP

F

ins fa ben poc, aquesta revista, La Ciutat, dedicava un
espai per a la gent gran, en el que
la mateixa gent gran col·laborava
activament. I ens preguntem, com
és que aquest espai ha desaparegut? Perquè la gent gran encara
segueix desitjant participar.
També fins fa ben poc, aquesta
revista, La Ciutat, dedicava un
ampli espai a la gent jove, a la participació dels diferents col·legis i
instituts de Rubí. Desgraciadament
aquesta col·laboració dels joves ha
desaparegut, i, tot i que es manté
un espai per a ells, es fa des de la
“no col·laboració” i l’espai ha quedat minvat i envaït per les fotografies dels col·legis que visiten
l’Ajuntament, amb l’alcaldessa. No
dubtem de la bellesa de dites fotografies, com tampoc ho fem de la
importància que els joves coneguin
l’administració local de ben a prop,
però volen dir que aquestes fotografies són més actualitat, són més
informació o són més importants
que la col·laboració dels alumnes
dels diferents instituts i col·legis de
la nostra ciutat o que la col·laboració dels diferents col·lectius juvenils?
Posem un altre exemple, tot i que
ens en deixarem molts en el tinter.
Què ha passat amb la participació
dels barris, de les associacions de

veïns? Per què ja no participen
activament a la revista La Ciutat?,
o es tracta que la revista La Ciutat
deixi de ser un òrgan d’expressió i
passi a ser una agenda cultural del
que fan els barris?
Bé, hom pot apreciar que l’esperit
de participació s’ha perdut i això
només és el principi. Esperem que
no s’allargui massa en el temps.

Rubí, ciutat
europea, ciutat
moderna
XAVIER REINALDOS, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE
CIU

E

stem a les portes d’una nova
cita electoral, els rubinencs i
els catalans estem convocats a
unes noves eleccions, les quartes
en un any i per a escollir el
Parlament europeu. Algú pot pensar que parlaré de les eleccions i
no només és això.
Aprofitem que els propers dies es
parlarà molt d’Europa i dels europeus, de la Constitució europea i
de la nova Europa de 25. Doncs
bé, voldria parlar des d’un altre
vessant.
Si som EUROPA i ho som, cal que
Rubí sigui també una ciutat europea, una ciutat moderna.
Normalment l’europeisme ha estat
associat en el nostre país amb
modernitat, doncs bé, cal que Rubí
sigui de debó una ciutat moderna,
una ciutat europea.
Per això cal un govern municipal
fort, ja el tenim, un govern plural
també el tenim. Tenim la base per
a avançar molt bé i de valent,
doncs cal fer-ho. Ara tanquem un
cicle electoral d’un any, tenim pel
davant tres anys, en principi,
sense una contesa electoral que
ens afecti. Tenim tres anys per a
treballar, per a fer de Rubí una ciutat europea, una ciutat moderna.
A partir d’un nou Pla d’Ordenació
Urbana, que ens defineixi un
model de ciutat plenament integrat en el seu entorn, amb vocació
de lideratge conjuntament amb les
nostres ciutats veïnes. Hem de
construir una ciutat moderna
sobre la base de que primer són
les persones, per tant, hem de
tenir una ciutat amb mobilitat sostenible, és a dir, equilibri entre les
persones i els vehicles. També ha
de ser una ciutat accessible, és a
dir, que tothom independentment
de les seves circumstàncies físiques pugui circular per la ciutat, i
accedir a tots els edificis públics.
També hem de tenir una ciutat
amb millors serveis públics, millors
serveis generals (transport, mercat, neteja) i també millors serveis
personals. Una ciutat on la qualitat
dels serveis sigui primer, perquè
els serveis bàsics ja han estat
complerts.
Rubí ha de ser una ciutat homologada amb les de la resta d’Europa,
una ciutat sostenible i moderna.
D’avui per demà això no és fàcil,

cal treballar de valent, el govern
municipal però també la societat
civil, ens cal l’impuls de la gent en
tots els àmbits per tal de construir
aquesta ciutat moderna i europea.
Ara que parlarem d’Europa, parlem
també de Rubí Europa.

El calendari per a
la revisió del Pla
General
d’Ordenació de
Rubí
GRUP MUNICIPAL D’ACR

L’equip de govern tripartit ha posat
sobre la taula el seu calendari de
revisió del Pla General d’Ordenació
(PGO). Si aquest es compleix, el
municipi de Rubí tindrà aprovat un
nou PGO 20 anys després de l’última revisió, és a dir, a l’abril de
2006. Probablement uns 12 anys
més tard del que caldria esperar en
un municipi immers en l’àmbit
metropolità i en un estadi de
desenvolupament urbanístic com el
de Rubí. De fet, segons dades
municipals, els 54.000 habitants a
l’any 1996, l’estructura de la trama
urbana, el nivell d’equipaments de
la ciutat, les urbanitzacions en precari i les activitats que degradaven
els espais naturals; apuntaven ja a
una urgent necessitat d’ordenació i
planificació general urbanística.
Això encara no s’ha dut a terme, i
actualment quasi som 70.000 habitants. Queda clar, doncs, que la
revisió és força urgent, i la previsió
d’aprovació definitiva d’aquí a dos
anys sembla raonable atesa la seva
complexitat.
Malgrat això, i davant del resum del
calendari que se’ns ha presentat,
des d’Alternativa Ciutadana ens
qüestionem diversos punts: d’una
banda, es planteja que el primer
pas és l’aprovació de l’inici dels treballs de revisió. Creiem que cal
tenir en compte que el debat sobre
la revisió del PGO va començar amb
la proposta fallida de l’avanç de
revisió de l’any 1997, la qual incorporava el Pla Estratègic de la Ciutat
i l’Estudi del Sòl No Urbanitzable.
Posteriorment, a més d’altres treballs sectorials, es va elaborar el
treball del Taller d’Idees anomenat
Proyecto Ciudad, i també propostes
sorgides de moviments ciutadans
com la del Fòrum 60.000.
Evidentment, tot això planteja que
en la revisió no es pugui partir de
zero, ja que existeix aquest conjunt
de treballs i debats previs.
Un altre punt que qüestionem és
com es definiran els objectius i criteris generals del pla, ja que, en
principi, el procés de participació
ciutadana es planteja després d’aquesta definició cabdal. I, per tal
que la participació ciutadana no es
converteixi en una simple consulta,
caldria invertir aquest ordre.
D’aquesta manera podríem aconseguir una participació real i vinculant
de la ciutadania, si més no, per a
definir els objectius i criteris del Pla,
en definitiva, el model de ciutat que
volem.
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