Recull

d'aportacions

de
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sobre

el

POUM

-

EQUIPAMENTS

Aquest és un resum del que es va comentar durant el debat de la primera xerrada del
POUM organitzada per ACR, que es va centrar en el tema dels equipaments. Tot el que
s’escriu són aportacions dels assistents al debat. A la pàgina www.acr.cat/POUM hi ha
penjat el diagnòstic previ fet per ACR.
EN GENERAL
Cal repensar com volem l’Escardívol i al Rubí+D; es proposa recuperar, si més no en
part, aquells equipaments que hi havia abans, especialment la piscina soterrada de
l’Escardívol, ja que a l’estiu a Rubí manquen piscines a l’aire lliure. Per la resta, es
considera que l’Escardívol ha de quedar com a un espai obert i d’esbarjo. La idea d’una
“megazona” d’oci al Rubí+D no agrada. Tampoc es veu econòmicament viable.

EQUIPAMENTS CULTURALS
- Es comenta que la prioritat no hauria de ser construir o rehabilitar nous espai, sinó
que en general el que cal és potenciar i millorar la gestió d’aquells que ja tenim.
- Es demana que les entitats intentin compartir espais i col·laborar entre elles per tal
de reduir despeses i reduir despeses.
- Es comenta la idea de que certs equipaments comparteixin usos culturals i d’oci per
tal d’assegurar-ne la viabilitat econòmica, així com per potenciar l’activitat que es
faci en ambdós àmbits (per exemple, el Celler).
- Es considera molt greu que la Torre Bassas, espai on els joves poden realitzar
activitats, no figura en el Pla d'Equipaments Culturals. Aquest, però, no és l’únic
espai que el Pla obvia (Casal Popular, Torre Salduba – totalment restaurada i sense
ús). A més, han aparegut nous actors culturals com són el CRAC o l’Espai Cultural
de la CGT que també cal tenir en compte.
- Es reclama l’ús públic de l'espai del Casino, concretament es menciona la possibilitat
d’obrir-lo com a zona de ball.
- Es comenta que l’equipament municipal dels Antics Cinemes de les Torres no pot
estar tancat i que caldria donar-li un ús sociocultural. Una forma de fer-ho seria
reconvertint-lo en Hotel d’Entitats, cogestionat per aquestes i l’Ajuntament. La
creació d’un Hotel d’Entitats fomentaria la col·laboració entre entitats, la coneixença
entre elles i podria arribar a representar un estalvi per a l’Ajuntament (no caldria
pagar tants lloguers de locals repartits per la ciutat). També seria un bon lloc per
ubicar els famosos “bucs” d’assaig reclamats des de fa temps. A més seria un punt
cultural de referència i de trobada per a molts rubinencs.

- El Rubí+D, no ha de servir únicament, per a posar-hi equipaments comercials, sinó
que hauria de tenir un centre de estacionament d'autocars per a serveis
interurbans.
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- Afegim una aportació feta via Rubitv: Es necessiten a la ciutat "bucs" d'assaig pels
músics, centres cívics, una xarxa de biblioteques de petit format als barris,
renovació del teatre la Sala, WiFi als parcs i jardins, recuperació dels antics cinemes,
vivers d'empreses, etc.

EQUIPAMENTS ESPORTIUS
- Tot i que no té relació directa amb el tema equipaments, es diu que l'Ajuntament no
hauria de subvencionar l'esport professional, ja que no n’és la seva funció; el que
cal és fomentar l'esport de base.
- Es parla d’obrir els patis de les escoles i els seus equipaments esportius per tal que
la gent pugui practicar esport de lleure no professional, ja que es detecta que
manquen espais d’aquest tipus a la nostra ciutat. Tot i així, en el debat surt el tema
de les assegurances, que semblen ser necessàries per poder obrir aquest tipus
d’equipament, i que es diu que és un dels motius pels quals aquesta opció ha estat
sovint descartada per l’Ajuntament; caldria veure quines són les opcions i si
realment aquest aspecte és un impediment per dur a terme la proposta.
- Es comenta que hi ha pocs espais amb aparells esportius a l’aire lliure,
concretament en zones verdes, on poder practicar exercici. També es diu, però, que
els que hi ha actualment semblen força perillosos, sobretot pels nens que juguen a
les mateixes zones.
- Es comenta que abans de posar en marxa qualsevol altre equipament esportiu cal
abans assegurar el manteniment i correcte funcionament de les instal·lacions que ja
tenim.
- Es deixen varies preguntes sobre la taula: 1) el rocòdrom es fa servir suficientment
o està infrautilitzat?, 2) l'oficina de "L'esport per a tothom" quina tasca te
assignada? 3) Es comenta que no queda clar quins són els criteris per assignar la
gestió dels equipaments, un exemple és el cas del pavelló de la Llana.
- S'informa que l’ús actual la pista "Francesc Calvo” és una mica caòtic per manca
d’espai i horaris.
- Al pavelló de La Llana, el club "cent patins", que té l’equip de hoquei a primera
nacional, té problemes per poder entrenar i practicar el seu esport.
- Es demana que, en els cas dels camps de futbol d’aquells clubs que reben
subvencions de l’Ajuntament, aquest en garanteixi l’ús per part dels ciutadans que
vulguin practicar esports “amateurs".
- Es presenta un plantejament generalista sobre el tema dels equipaments esportius
de municipalitzar-los i que l'Ajuntament se’n faci càrrec, amb una gestió de
finestreta única.
- Es comenta la necessitat de millorar els camins al voltant de la ciutat per a fer
esport atlètic.
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- Afegim una aportació feta via Rubitv: Priorització de la millora del camp d'Esports
del 25 de Setembre, que està en una situació lamentable (segons el comentari).

EQUIPAMENTS SANITARIS
- No es considera que actualment faltin CAPs a Rubí. Pel que fa a l’Hospital, es veu
més viable aconseguir una cogestió público-privada a l’Hospital General de Sant
Cugat, que pas la construcció d’un nou Hospital a Rubí.

EQUIPAMENTS EDUCATIUS
- Tots els assistents estan d’acord amb tot el que s’exposa a la presentació de
diagnòstic (veure presentació a www.acr.cat/POUM) i no es fa cap aportació nova
sobre el tema.

Rubí, 16 de juny de 2012

3

