MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR
CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER LA INSTAL·LACIÓ DE PANELLS
INFORMATIUS A LA XARXA DE CENTRES CÍVICS, EQUIPAMENTS CULTURALS I
ESPORTIUS
Ningú posa en dubte el volum d’activitat sociocultural i esportiva a la nostra ciutat. Tot i
que les entitats a vegades utilitzen els mitjans de comunicació existents a la ciutat,
manquen espais físics, especialment en llocs de concurrència, per poder anunciar les
seves activitats.
El novembre del 2015 es va aprovar la “MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL
D'ALTERNATIVA D'UNITAT POPULAR CAV-POBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) PER
MILLORAR L’ATENCIÓ I INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA”, on un dels acords deia:
“15. Incrementar la dotació de panells municipals per a la difusió d’activitats d’entitats i
de l’Ajuntament, com a canal complementari de la difusió de la informació institucional i
ciutadana. Cal col·locar molts més panells dels que ja tenim, i s’ha de controlar que es
facin servir com a cartelleres d’informació pública i municipal, i no d’empreses
privades”.
Però aquest acord, com molts d’altres d’aquesta mateixa moció, encara no s’ha dut a
terme.
D’altra banda, sovint el veïns d’una zona es queixen de que no han rebut informació, o
no de manera suficient, sobre actuacions que es duen a terme a l’espai urbà. Creiem
que exposant de manera adequada la informació en punts de proximitat aquest tipus
de queixes veïnals es reduirien amb escreix.
El model de panells informatius que actualment tenim a Rubí, coneguts com a
“pirulins”, no és el més adequat per assegurar que tota la informació d’interès ciutadà
arribi de la millorar manera possible: el format cilíndric no ajuda a visualitzar els
anuncis, tampoc la informació que s’hi penja, qualsevol persona o empresa hi pot
enganxar cartells i ningú fa control del què s’hi anuncia ni de l’actualització dels
continguts. Malgrat tot això, a la ciutat no hi ha cap altra lloc on poder penjar la
informació i expressar-se lliurament.
Per tant, hi ha la necessitat de crear un espai d’informació al carrer que complementi
aquests “pirulins”. És per això que proposem implementar un nou tipus de panell
informatiu, complementari a l’actual, que adreci les mancances esmentades.
Proposem instal·lar panells informatius rectangulars tipus “finestra” (veure fotos) que
estiguin situats a l’entrada dels equipaments de la ciutat (existents o que aviat estaran
en marxa). Els panells estarien gestionats pel personal d’aquests equipaments
(Ateneu, Casino, Antiga Estació, Pavelló Can Rosés, Pavelló de la Llana, Centre
Cultural de la Caixa de Terrassa, entrada Castell, Centres Cívics, El Celler, el Mercat,
Casal de la Gent Gran, etc). També caldria estudiar la possibilitat d’instal·lar-ne en
altres punts clau de la ciutat, i que estarien gestionats pel personal de l’equipament
més proper (ex: sortida estació). El sistema proposat ja s’utilitza en altres ciutat i ajuda
a fer arribar la informació a la ciutadania.

Fotos d’exemples:

Per tot això, proposem al ple els següents acords:
1) Instar a l’equip de govern a instal·lar nous punts d’informació tipus “finestra” a partir
de la creació i definició d’una xarxa de panells informatius.
2) Instar a l’equip de govern a preparar un protocol de gestió, actualització i
manteniment d’aquests panells informatius per fer-lo arribar al personal que gestiona
els equipaments corresponents. El protocol determinarà qui en pot fer ús i sota quines
condicions i s’haurà de consensuar amb tots els grups municipals. Finalment, el
protocol s’haurà d’aprovar per ple per a la seva aplicació.
3) Instar a l’equip de govern a que tota la informació institucional que es consideri
d’interès públic (activitats socioculturals i esportives, realització d’obres al barri, etc) es
faci pública en aquests panells informatius, seguint el protocol que s’estableixi.
4) Instar a l’equip de govern a informar degudament i a qui pertoqui sobre el
funcionament del nou sistema de difusió d’activitats.

