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Plaça Dr. Guardiet:

un espai cabdal per a Rubí,
molt més que una plaça
lAlternativa tinforma !
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NO REPETIM ERRORS DEL PASSAT AMB LA REFORMA DAQUESTA PLAÇA
1 Cal reformar la plaça Dr. Guardiet, però amb una visió global i de ciutat

a No fa pas gaires anys (1994), ja es
van invertir molts diners (més de
300 milions de ptes.) només en la
reforma de lespai superficial de
la plaça, una reforma que, a més,
va limitar moltíssim el seu ús durant
gran part de lany (amfiteatre).

PLAÇA DR. GUARDIET

a La plaça Dr. Guardiet és un espai a El govern actual (PSC i ERC) planteja a El cost daquesta reforma parcial és de
gairebé un milió deuros.
una altra reforma, de nou només sobre
històric i central de la ciutat. Per
làmbit estricte de la plaça, i només de a Des dACR estem dacord en què cal reformar
la seva ubicació és, per tant, molt
la seva superfície.
la plaça i treure lamfiteatre, però creiem
més que una simple plaça.
que la reforma sha de fer dins dun projecte
a Així, descarten qualsevol ús del subsòl
a És un espai estratègic, integrat en
més ampli, sense tantes limitacions, i
(per exemple, fer un aparcament), i
un entorn molt més ampli com el
analitzant les connexions de la plaça i també
també la connexió de vianants entre la
que conformen el nucli històric, la
la mobilitat i els aparcaments necessaris.
plaça Dr. Guardiet i la plaça Catalunya.
plaça Catalunya, lEscardívol i lilla
de vianants. Qualsevol reforma
hauria de tenir molt present aquest
encaix.

2 Què proposem des dAlternativa Ciutadana (ACR)?
Per totes les limitacions que ha imposat el govern, des
dACR no veiem prioritària aquesta reforma parcial
de la plaça, que a més tindrà un cost molt important.

Església
Sant Pere

Illa de vianants

Pensem que és preferible esperar per fer-hi una reforma
global (superfície, subsòl i entorn), basada en els
següents punts

Esquema de la proposta de connexió de les places Dr. Guardiet i Catalunya (àmbit
delimitat per una línia discontínua). La superfície resultant podria arribar a tenir uns
5.700 m2 (comptant la vianització dun tram del Maximí Fornés i del carrer Riera).

1. Integrar la reforma en un Pla de Vianització del
Centre de Rubí (que vagi des de lestació de tren
fins al Castell), en el qual la plaça del Dr. Guardiet
sigui un espai essencial en la connexió entre
lEscardívol i els carrers Maximí Fornés i Francesc
Macià.
2. Estudiar amb detall la viabilitat de fer un gran
aparcament sota les places Dr. Guardiet i Catalunya.
3. Connectar les places Dr. Guardiet i Catalunya,
mitjançant, si és possible, un espai de vianants en
aquest tram del carrer Maximí Fornés.
4. Aprofitar, en el seu moment, les aportacions
ciutadanes relatives a la reforma de la superfície
de la plaça.
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