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La porta cap a un nou futur

El passat mes d’abril vam presentar la 
nova imatge de Veïns per Rubí: el nostre 
nou logotip continua sent de color verd, 
però més viu, i representa per nosaltres 
els conceptes de sostenibilitat i natura, 
que ha de ser part important del nou 
model urbà de la nostra ciutat.

També reflecteix la frescor, l’alegria i 
l’esperança de canvi que representa el 

nostre equip i la ciutadania de Rubí.
La nova imatge vol projectar també la 
nostra actitud oberta a la participació 
ciutadana, que ens ha de permetre 
completar la redacció del que serà el 
programa electoral per a les eleccions 
municipals de 2023. Estem fent carpes 
per recollir propostes.
Un programa de tots i totes per 
iniciar el procés de canvi a la nostra 
ciutat. Treballem conjuntament per 
ser l’alternativa als partits polítics de 
sempre.

En aquesta edició:
ACTUALITAT, URBANITZACIONS, PLENS 
MUNICIPALS, PROPOSTES

info@veinsrubi.org
Seu Social de Veïns per Rubí:
Avinguda Barcelona 3, 1-2
Tel. 93 854 88 77

Contacta amb 
el nostre regidor

Toni García
620 19 21 08O
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Actualitat

Aumenta la delincuencia en Rubí

Los datos de criminalidad de Rubí 
publicados por el Ministerio del Interior 
indican un incremento importante de 
los delitos en nuestra ciudad en el año 
2021:

- 150 robos con violencia e intimidación 
(1 cada 2 días aproximadamente)

- 281 robos con fuerza en domicilios, 
establecimientos y otras instalaciones 
(3 cada 4 días)

- 704 hurtos

- 81 robos de vehículos

- 38 delitos contra la libertad sexual

Y en total 3.723 infracciones penales 
(más de 10 diarias de media)

Hemos podido manifestar nuestra 
preocupación en dos juntas locales de 
Seguridad.

Desde Veïns per Rubí exigimos más 
medios policiales, tanto de policía local 
como de Mossos, la lucha contra la 
reincidencia con modificaciones en 
el código penal o la lucha contra la 
desigualdad que genera conflictos.

Volvemos a recordar que la responsable 
máxima de la seguridad en Rubí es la 
alcaldesa, y está demostrando no estar 
a la altura, más ocupada con su cargo 
en la Diputación de Barcelona, que con 
la lucha contra la inseguridad en nuestra 
ciudad.

Según el estudio de satisfacción 
ciudadana publicado por el Ayuntamiento 
de Rubí, la mayor preocupación de los 
vecinos y vecinas es la inseguridad y la 
delincuencia.

Exigimos vivir en una ciudad segura, y no 
tener miedo cuando salimos a la calle.

Veïns per Rubí defiende las políticas de 
seguridad ciudadana sin complejos.

Fotografía: Ajuntament de Rubí

Fotografía: Mossos d’Esquadra
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Toni García, candidato a la alcaldía

Trabajamos para impulsar el cambio en Rubí

es la única alternativa viable a los 
partidos políticos de siempre, con un 
proyecto propio, 100% local, de vecinos 
y vecinas que no tienen vinculación con 
otros partidos políticos con sede fuera 
de nuestra ciudad, en Barcelona o Madrid.

Estos siete años de experiencia dentro 
de la institución, como oposición, nos 
han permitido ver en primera línea 
las carencias en la gestión política de 
nuestra ciudad, y las oportunidades 
perdidas, no solo desde 2015, sino desde 
hace más de veinte años.

Nuestro proyecto para las municipales de 
2023 permitirá iniciar la transformación 
de Rubí, con un programa centrado en la 
mejora de la seguridad, el mantenimiento 
del espacio público, la limpieza, el verde 
urbano... Que nos permitirá vivir en una 
ciudad más sostenible y amigable.

El pasado mes de abril, la Asamblea 
General de Veïns per Rubí eligió, por 
unanimidad, a Toni García como 
candidato a la alcaldía en las elecciones 
municipales de mayo de 2023.

En la rueda de prensa para anunciar la 
candidatura, Toni explicó que el cambio 
en la imagen de VR quiere representar 
también la necesidad de cambio en 
nuestra ciudad, las ganas de la gente, 
de los vecinos y vecinas, de transformar 
nuestro municipio.

Durante los 43 años de democracia, 
en Rubí han gobernado el PSUC, ICV, 
después el PSC, y han formado parte 
de gobiernos ERC, CiU, y han dado 
apoyo externo PP y CIudadanos. Han 
gobernado prácticamente todos los 
partidos, o han  dado su apoyo.

Llegado este momento, Veïns per Rubí 
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Els Plens - La nostra posició

Nou contracte d’autobús urbà

S’ha adjudicat el nou contracte de 
transport urbà.

El nostre grup ha optat per abstenir-se 
en la votació donat que, malgrat que la 
freqüència ha augmentat en algunes 
línies, creiem que un contracte de més 
de 50 milions d’euros, hauria de tenir 
en compte les necessitats reals de 
mobilitat de cadascuna de les zones de 
la nostra ciutat.

Per exemple, Can Barceló o Ximelis, no 
tenen servei dins de la urbanització, i la 
línia 7 Sant Muç - Can Solà, només té 
una freqüència d’un vehicle per hora.

Considerem insuficients les actuals 
modificacions per aconseguir que el 
transport urbà sigui una alternativa real 
de mobilitat sostenible envers el vehicle 
privat.

Tenim urbanitzacions on no 
arriben els autobusos urbans

Rubí és la tercera ciutat de 
Continua el clientelisme de PSC i 

Comuns

De nou, Comuns Rubí (abans ICV) 
ha tornat a demostrar que estan en 
política per lucrar-se i col·locar a dit 
als seus amics.

El que era regidor fins al mes de juliol 
de 2021, el Sr. Pau Navarro, va deixar 
el seu lloc per un acord amb el seu 
grup municipal, però l’endemà va 
ser nomenat a dit com assessor de 
l’alcaldessa (amb un sou de 50.000 
euros).

A això hem de sumar l’elecció 
controvertida, com a gerent de 
l’empresa municipal PROURSA, d’altre 
membre dels Comuns (hi havia 
una candidata amb un currículum 
superior).

Recordem també que, en el seu 
acord de govern, En Comú Podem 
va acordar amb el PSC la pujada més 
gran de sous de l’equip de govern de 
tota la història.
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Els Plens - Les nostres mocions
VR demana una atenció 
personalitzada a la gent gran en els 
bancs

Línies elèctriques d’Alta Tensió

Veïns per Rubí va presentar una moció 
en el ple de febrer per reclamar a les 
entitats financeres amb oficina a Rubí, 
una atenció presencial digna als seus 
clients, especialment a la gent gran, i la 
supressió de comissions abusives per 
a les persones amb una vulnerabilitat 
acreditada.

Hem tornat a reclamar, en el ple 
d’octubre, que la Generalitat de 
Catalunya compleixi el conveni signat 
amb l’Ajuntament de Rubí per desviar la 
línia de Can Fatjó.

Volem també que s’iniciïn estudis per 
desviar la resta de línies que passen pel 
nucli urbà.

Més activitats en tots els barris 

El nostre grup també va demanar en 
el ple municipal, l’organització de més 
activitats culturals i d’oci, més enllà del 
centre de la ciutat, i tenir en compte 
tots els barris i urbanitzacions de Rubí.

Cal dir que l’equip de govern, de PSC i 
En Comú Podem, van votar en contra 
de la nostra proposta, entenent que la 
situació actual ja és la correcta.

Inspecció de ponts 

També vam presentar una moció 
per iniciar una inspecció de tots 
els ponts del municipi, que van ser 
construïts durant els anys 60 i 70. 
Aquest procediment determinarà les 
actuacions de rehabilitació i reforç que 
siguin necessàries per allargar la vida útil 
dels ponts, així com la redacció d’un pla 
de manteniment.
Continuem treballant en la millora de 
Rubí.
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Sabies que...?

El POUM que no llega

Hace 16 años que se inició la redacción 
del Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal (POUM), y en 2019 se desistió 
de su tramitación. 

Estamos en 2022 y todavía no se ha 
comenzado la nueva redacción. En 2020 
se alquiló un local para la que será nueva 
oficina del POUM, con un alquiler de 1.694 
euros al mes, y todavía está cerrado, y 
pendiente de una obra de 316.290,87 
euros.

Tenemos un Plan Urbanístico de hace 35 
años, hecho que muestra la necesidad 
de un cambio político en nuestra ciudad.

Los 40 Primavera POP

Este año se ha incrementado el 
presupuesto para la realización de los 40 
Primavera Pop hasta los 121.000 euros, 
respecto a los 83.000 euros de 2019. 
Hemos preguntado en el pleno municipal 
a qué se debe ese incremento de casi 
un 50%, y no hemos recibido respuesta.

Las entidades de cultura popular de Rubí 
no ven incrementado su apoyo en la 
misma medida.

Desde Veïns per Rubí continuaremos 
priorizando a las entidades de nuestra 
ciudad, frente a otras propuestas 
dudosas en presupuesto.

Fotografia: Ajuntament de Rubí

Fes-te simpatitzant

Pel canvi de Rubí

Contacta’ns
www.veinsxrubi.org 
info@veinsrubi.org

Podràs rebre informació de la 
actualitat de la nostra ciutat. 

Es gratuit
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Sabies que...?

No podem permetre que es 
continuïn malbaratant els 

diners públics

La despesa en manteniment 
i neteja ha de ser prioritària 

davant elements ornamentals

Habitatge

Carrils bici

Les polítiques d’habitatge, ara dirigides 
per En Comú Podem, continuen sent un 
fracàs.

L’any 2018 el govern municipal del PSC 
ens va anunciar la construcció de 6 
habitatges d’uns 40 m² al carrer Maria 
Aurèlia Capmany, així com un alberg 
per a situacions d’emergència al carrer 
Belchite. 4 anys després encara no 
s’han iniciat les obres. Fracàs absolut del 
govern municipal, que basa la seva acció 
política en el clientelisme.

Veïns per Rubí continuarà treballant per 
canviar la decadència política a Rubí, 
amb polítiques d’habitatge públic més 
ambicioses, com en altres municipis del 
nostre entorn.

La ciutat de Rubí és la que més ha 
gastat per habitant de tota Espanya en 
il·luminació nadalenca amb un total de 
280.000 euros.

El túnel de llum i altres elements 
interactius, ens han costat en tres 
períodes nadalencs gairebé 600.000 
euros, sense comptar la il·luminació 
tradicional. Una despesa que, segons 
els nostres càlculs, ens hauria permès 
comprar en propietat el túnel de llum.

Es demostra una vegada més, que tenim 
un govern que malbarata els diners 
públics. S’ha gastat més en túnels de 
llum que en habitatge públic.

Llums de nadal a Rubí

Passen els anys, i continuem tenint una 
xarxa de carrils bici ridícula. Des de Veïns 
per Rubí treballarem per una mobilitat 
més sostenible.
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Artícle d’opinió

Les urbanitzacions TENIM problemes, 
però NO SOM el problema

Canal de WhatsApp

Sònia Gómez
Mestra de Primària

A què ens referim quan parlem 
d’urbanitzacions? 

L’actual govern, malgrat provar 
desesperadament d’ocultar-ho 
mitjançant noves regidories i la polèmica 
Taula d’urbanitzacions, veu en aquestes 
un problema. Principalment d’extensió 
que, com bé destaca la mateixa 
administració a l’espai web que dedica 
a aquesta part del municipi, gairebé 
duplica la del nucli urbà central i els 
polígons. 

Però les urbanitzacions som més que una 
extensió... Som persones. Rubinenques 
i rubinencs que vam escollir aquests 
espais del nostre municipi per viure, 
però que cada cop més sovint ens 
qüestionem si podem aplicar-nos aquest 
gentilici.

Som veïns i veïnes (algunes amb 
mobilitat reduïda) que depenem del 
transport privat per arribar al nostre 
nucli urbà, amb barris on no circula cap 
mena de transport públic i amb camins 
inaccessibles o inexistents que no 
fomenten desplaçaments sostenibles, i 
no permeten gaudir ni a esportistes ni a 
mascotes de la natura que ens envolta i 
ens ha acollit. 

Som moltes famílies amb infants que 
no disposem de parcs infantils als quals 
puguem anar caminant i on els nens i 

nenes puguin jugar i socialitzar.
Els i les nostres joves han d’improvisar 
plans a escales, voreres o zones verdes 
descuidades perquè no disposem 
d’espais de relació.

La nostra gent gran passeja per la 
calçada i es recolza a façanes, per 
manca de bancs on seure a descansar 
i xerrar.  També troba a faltar punts de 
reunió, veient com darrerament, en lloc 
de millorar, l’entorn s’ha anat degradant 
amb els anys.

A les urbanitzacions, com a tot Rubí, 
mereixem millores en equipaments, 
serveis, manteniment i neteja, seguretat...

El canvi està a les nostres mans.

1- Envia ALTA al 650 26 77 16 per Whatsapp

2- Rebràs notícies a què tenim accés com a 
grup municipal

3- Si et vols donar de baixa envia BAIXA al 
mateix número

Contacta amb Veïns per Rubí

www.veinsxrubi.org
info@veinsrubi.org

Afegeix #veinsxrubi a les xarxes 
socials

@veinsxrubi


