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POUM: entre 90.000 i 100.000
habitants a Rubí
Molt properament s’aprovarà l’última versió del nou Pla Urbanístic
de Rubí (POUM), que tot i recollir diverses de les 46 al·legacions
d’ACR segueix densificant excessivament la nostra ciutat.
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Aquest nou Pla Urbanístic de Rubí (POUM) tot i tenir aspectes positius que s’han millorat
respecte la proposta inicial del 2.008 segueix generant-nos les següents importants
discrepàncies i preocupacions:
Excessiu Creixement de Població:

187 Pisos a l’Escardívol

Entre 90.000 i 100.000 habitants arribarà a tenir Rubí l’any 2.022
si es construeixen els 11.300 habitatges que permet el POUM. Ara
som 74.000 veïns.

En aquesta zona s’hi podran construir 187 habitatges, comerços, un
equipament esportiu, un aparcament soterrat de dues plantes i l’edifici del nou Ajuntament

Pensem que amb l’actual estructura urbana de Rubí permetre
aquest increment és excessiu, ja que densifica i pot rebaixar la qualitat de vida.

Per tant es perd la última oportunitat a Rubí de tenir en el centre un
gran parc obert i polivalent que seria punt de trobada i passeig i podria tenir afectacions importants sobre actes com la Festa Major.

Saturació de Mobilitat i Circulació

Forats d’Extractives i Abocadors

Aquest increment de població suposarà un increment d’uns 13.000
cotxes més circulant per la ciutat.

A la banda oest de Rubí hi ha 11 forats d’activitats extractives d’àrids i argiles que sumen un total de 920.000 m2. Una de les més grans, Can Balasc.

Pensem que amb l’actual trama urbana i configuració de carrers de
la nostra ciutat, el trànsit rodat anirà pitjor tot i haver-hi planificats
nous ponts i carreteres.

El nou POUM permetria la colocació de nous abocadors de materials
inerts o orgànics en aquests forats. Dependria de l’Ajuntament de torn
decidir amb quins tipus de materials es reomplirien els forats existents.

Zona de Can Ramoneda- Sant Muç
En aquesta zona d’especial interés ecològic i paissagístic s’hi requalifiquen 29 hectàrees per poder-hi urbanitzar, en principi equipaments. El
1.997 el govern d’ICV ja hi volia construir 3.000 habitatges.
Pensem que es podria trobar una fórmula per no haver de recolocar les cases de Can Serrallach. Ens preocupa que aquestes 29 ha
en un futur puguin requalificar-se per fer-hi vivendes que quedarien al costat de la nova estació de FGC.

Ronda de Rubí - Nova Carretera
El POUM planifica un nou vial paral.lel a l’autopista de Manresa, E9, que
va des del nou Hospital fins les Fonts. Afectant una part del Parc de Ca
n’Oriol.
S’hauria d’aprofitar la pròpia autopista E9 com a Ronda, en comptes de
gastar-nos els diners construint una nova carretera i així no fer malbé
més territori.

si vols més informació sobre el POUM:

Si vas presentar al·legacions al POUM, l’Ajuntament et respondrà quan estigui aprovat, d’aquí a un temps.
* pots descarregar-te tots els fitxers dels Plànols i Memòries d’aquesta última revisió del POUM des de la nostra plana www.acr.cat
*pots venir a preguntar-nos els dubtes que tinguis al despatx de l’Ajuntament cada dilluns de 20h a 21.30h o trucar al 607 862 402.
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