ENTREVISTA DIARI de RUBÍ a Vicenç Rabadán, candidat d’ACR
“El consens sobre el Rubí futur ha d’anar més enllà dels partits i comptar amb la ciutadania”
“No som polítics sinó persones que fan política per millorar la ciutat”

-

Quina lectura fa ACR del mandat que finalitza?

Les eleccions de 2007 van significar una certa tornada a la “normalitat”, inclosa una
abstenció de més de la meitat dels electors, però amb el manteniment d’ACR com a grup
municipal. Des del primer ple del mandat, les nostres propostes han estat diferents i
incòmodes per a la política convencional. El mandat ha estat marcat per la crisi, però més
enllà de la manca de recursos, hi ha hagut un tema clau frustrant, el POUM, que no
depenia dels diners.
-

Què considera que ha estat el pitjor i el millor?

Pendent des de fa més de 15 anys i bàsic en molts aspectes de la ciutat, el fracàs del
POUM és el més destacat. Però també s’ha paralitzat a Rubí la descentralització per
districtes aprovada el 2006, no s’ha fet res al Parc de Ca n’Oriol, el conflicte pel lideratge al
PSC-PSOE ha afectat l’Ajuntament... El millor és que s’ha mantingut la convivència a la
ciutat malgrat la crisi i certs missatges que s’acosten a la xenofòbia.
-

Tema POUM. Creuen que la decisió de rebutjar-lo per part de la Generalitat els ha
donat la raó i perquè?

Hi ha aspectes clau del POUM que la Comissió d’Urbanisme ha qüestionat que són els que
havia criticat ACR: creixement excessiu, edificació a l’Escardívol, massa sòl de zona verda
destinat a equipaments, la inviabilitat econòmica del Pla, obviar prescripcions de
departaments de la Generalitat ... I en el POUM, no només han fallat socialistes i ERC, sinó
també PP i CiU, cal no oblidar-ho. El consens sobre el Rubí futur ha d’anar més enllà dels
partits i comptar amb la ciutadania.
-

Què ha aportat ACR a la ciutat en aquest període?

Amb encerts i amb errors, és lògic, hem estat un grup municipal que ha aportat una visió
política local i independent d’interessos de les cúpules dels partits convencionals. Els
nostres regidors s’han mirat tots els papers, hem augmentat la informació a la ciutadania,
hem donat suport a iniciatives de la societat civil... i hem intentat argumentar sempre el
nostre vot, com es pot comprovar mirant les actes dels plens.
-

Com creu que ha canviat la ciutat i la política local en aquests 4 anys des que va ser
regidor?

La ciutat s’ha estancat una mica per la crisi, i el teixit associatiu recula progressivament
perquè no hi ha renovació i l’administració local no hi ajuda. Quant a l’àmbit institucional,
el tarannà del govern ha mostrat un PSC-PSOE frustrat per no tenir majoria absoluta, tot i
que el pacte amb ERC els ha servit igual. En moltes ocasions, tota l’oposició s’ha posat

d’acord davant la manca de transparència del govern municipal. El menyspreu a les
opcions minoritàries ha substituït l’aparent obertura al consens dels socialistes després de
guanyar el 2003.
-

Sergi Garcia ha deixat ACR per formar part de les llistes de CiU. Dos mesos després,
com valoren aquest fet? Caldria canviar en el seu codi ètic per evitar això?

Respectem l’opció personal de tothom, malgrat no compartir la manera en què s’ha
concretat aquest canvi. Agraïm i reconeixem la tasca que ha fet representant ACR, una
tasca lloada ara pels mateixos que l’havien menystingut abans. Sobre si és o no un
trànsfuga, que cadascú tregui les seves conclusions. Cap canvi del codi ètic, que no ens
proposem, no pot suplir l’ètica i la coherència personals.
-

Què volen suggerir amb el seu lema de campanya “fem un reset a la política”?

Som conscients que és un eslògan arriscat, sobretot de cara a molta gent gran o aquells
que no estan acostumats als ordinadors, però el “reset” és una acció clau en informàtica: si
has de sortir d’una situació de bloqueig o reiniciar un programa, cal pitjar Control, Alt i
Suprimir. Fent un símil amb la política, ACR vol continuar a l’Ajuntament per controlar les
actuacions que s’hi aproven i informar-ne a la ciutadania; també volem suprimir la
prepotència dels partits, els càrrecs de confiança, el clientelisme cultural... Si la gent està
d’acord amb això, l’opció realista és votar Alternativa Ciutadana de Rubí.
-

Com definiria la llista que presenta ACR?

La llista d’ACR és molt similar a les presentades el 2003 i el 2007, amb algunes
incorporacions importants de gent jove amb unes visions de la política local sense els
condicionants dels més veterans. No és fàcil ser conseqüent amb la no professionalització i
la rotació de càrrecs, però no som polítics sinó persones que fan política per millorar la
ciutat.
-

En què basaran el seu programa. Eixos principals.

Seguim sent fidels a dos conceptes clau: la participació real de la ciutadania i la
sostenibilitat ambiental, urbanística i social. Hem elaborat un programa de treball que té
62 pàgines, en què proposem accions contra les mancances que trobem a Rubí. És obvi
que les ciutats van millorant progressivament si hi ha recursos, però també progressa
l’abstenció i la desconfiança en els gestors d’unes institucions que semblen plataformes
laborals per als partits convencionals.
-

Quina representativitat esperen tenir en el proper mandat?

No som partidaris de les “travesses”, malgrat que és fàcil deixar-se arrossegar per
enquestes i comentaris. Fa 8 i 4 anys, ACR no apareixia en les enquestes, però varem
aconseguir dos regidors. Alguna candidatura podria pujar, o tanmateix baixar, per inèrcies
d’eleccions recent o futures, i constatem que la feina institucional seriosa no obté massa
rèdits electorals, però aspirem a mantenir la confiança de ciutadania activa i crítica.

-

Estarien oberts a hipotètics pactes de govern després del 22 de maig?

Si ens fixem en els atacs, amb amenaces de querella incloses, que hem rebut aquest
mandat i en les diferències de concepció de la democràcia, és difícil que ens ofereixin
participar en el govern municipal. Nosaltres no ens tanquem a res, però defensant
radicalment el nostre programa de treball.
-

Què en pensen sobre que es presenti PxC, Ciutadans i la FAVR?

Són tres candidatures més, tot i que la primera representa unes idees que rebutgem
clarament. La segona de les opcions ja es va presentar fa quatre anys, i no ha fet gaire cosa
a Rubí després de no entrar a l’Ajuntament. I la candidatura “veïnal” també ha estat força
desapareguda després dels resultats testimonials del 2007. Però el que tenim clar és que,
tot i rebutjar la xenofòbia i la demagògia en el tema lingüístic, qualsevol candidatura
hauria de tenir dret a explicar les seves idees a la població.

Perfil del candidat:
J. Vicenç Rabadán Perea . Nascut a Madrid fa 50 anys i resident a Rubí des del 1964.
Casat i amb un fill.
Periodista (llicenciat en Ciències de la Informació, any 1982, UAB) i professor de
Periodisme a la UAB des de 1991.
Membre de la Coordinadora d’Urbanisme Ciutadà de Rubí des de 1997.
Membre de l’assemblea d’Alternativa Ciutadana de Rubí des de 2002. Regidor d’ACR
en el mandat 2003-2007.

