MOCIÓ DEL GRUP POLÍTIC MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR CAVPOBLE ACTIU (AUP-CAV-PA) I ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) PER
CONFIGURAR UNA OFERTA D'ACTIVITATS ADIENT I COMPLERTA PER A INFANTS I
JOVES DURANT LES VACANCES DE NADAL
Segons l’IDESCAT, una part important de la ciutadania de Rubí, aproximadament uns
13.000 habitants (17.3%), són menors de 14 anys. Cal, doncs, dotar la ciutat durant tot
l’any, també durant el període nadalenc, d’activitats per a aquesta franja d’edat. L’AUP
considerem que en els últims anys la programació durant les vacances d’hivern
(període comprès aproximadament entre els dies 22 de desembre i el 7 de gener) ha
anat disminuint i que l’oferta d’activitats per al públic infantil i juvenil és més aviat
escassa, limitant-se a la pista de gel, el trenet, el tió gegant, animació al carrer –
promoguda per les associacions de comerciants - i una fira més aviat desangelada.
Creiem que un Ajuntament que ha centrat la seva estratègia en el concepte “Ciutat
Amiga de la Infància” com a eix fonamental de treball hauria d’oferir activitats més
enllà de promoure el comerç a la ciutat, posant el focus en l'atenció i
desenvolupament d'infants i joves.
Les diverses mancances que detectem a l’actual programació són:
- Descoordinació entre la programació i horaris/vacances dels nens i famílies: la carpa
de nadal, que amb una programació prou atractiva i equilibrada seria un gran recurs
per infants, joves i pares, realitza l’activitat entre el 5 i el 24 de desembre, dies en què
encara hi ha activitat escolar. També ho fa en un horari (les activitats comencen a les
19h) difícilment compatible amb els hàbits dels infants en període lectiu. Creiem que
l’activitat de la carpa hauria de centrar-se més aviat en el període no lectiu dels infants
i compatible amb els horaris tant dels infants com dels adults que els acompanyen.
- Manca d’oferta de casals per a infants i joves. Aquesta manca d’oferta perjudica a
moltes famílies en la seva conciliació laboral, i a més es perd una oportunitat per a
educar els infants i joves fora de l’àmbit escolar. Enguany, durant el període de
vacances, s'ha realitzat un sol casal participat per l'Ajuntament (Escola 25 de
Setembre), del que a més se n’ha fet un promoció escadussera per tal de ser accessible
al conjunt de la ciutadania.
- Manca d’oferta d’espais lúdics i de desenvolupament per a la infància i jovent, com el
Saló de la infància i joventut, que s’havia fet a la ciutat de Rubí fins no fa gaire anys.
- Festa de Cap d’Any: creiem que l’Ajuntament hauria d’oferir una festa de Cap d’Any,
dirigida sobretot als joves, per evitar desplaçaments innecessaris a altres ciutats
aquella nit, així com oferir al públic juvenil una activitat a la seva ciutat.
- La programació actual té com a gran atracció i pol d'activitat la pista de gel, molt
qüestionable des del punt de vista de la sostenibilitat energètica. En aquest sentit,
recordem que ja vam presentar una proposta en el marc del Projecte Rubí Brilla per a
desenvolupar, i aplicar, un protocol de festes sostenibles i en el que aspectes com la

pista de gel, així com altres elements poc sostenibles (per exemple, tubs de llum),
caldria reconsiderar (http://www.auprubi.cat/2016/11/27/rubi-brilla/).
- Preus elevats per a un alt percentatge de la població i que pot esdevenir una barrera
d'accés i per tant una forma d'exclusió (per exemple la pista de gel costava 6€ per
nen). A més, no hi havia cap sistema d’adaptació per tal que persones amb dificultats
de mobilitat poguessin gaudir de l’activitat de la pista de gel. En aquest sentit, caldria
assegurar que tota la ciutadania pot accedir i participar de les activitats que es fan.
- Manca de difusió de les activitats, tant del propi Ajuntament com de les associacions
de comerciants. En aquest sentit, recordem la moció aprovada per unanimitat i que
encara no s’ha complert (Moció per la instal·lació de panells informatius a la xarxa de
centres cívics, equipaments culturals i esportius" - http://www.auprubi.cat/wpcontent/uploads/2017/04/2017_03_29_panells_informatius.pdf).
Cal, per tant, que l'Ajuntament de Rubí recuperi el seu rol proactiu i propositiu per tal
de garantir una oferta lúdica equilibrada, de qualitat, sostenible i que respongui a les
necessitats de la població més enllà de la publicitat i l’efectisme. Per tot l’anterior
exposat, l’AUP proposem a la resta del plenari els següents acords:
1. Organitzar i articular una oferta d'oci a Rubí durant les vacances de nadal
dirigida a infants i joves, vetllant per l’existència i promoció d'espais i activitats
accessible per a tothom, independentment de la seva condició econòmica,
física o cognitiva.
2. Vetllar per oferir una programació ajustada a la realitat i horaris dels infants i
pares i mares treballadores, i que cobreixi de manera prioritari el període de
vacances.
3. Promocionar i facilitar la realització de casals d'oci, amb la col·laboració
d'entitats de lleure infantil i juvenil, culturals o AMPAs locals.
4. Recuperar la Festa de Cap d'any organitzada per l’Ajuntament.
5. Recuperar la realització del Saló de la infància i joventut organitzat per
l’Ajuntament, que inclogui activitats per aprendre i relacionar-se, com activitats
que promoguin l’activitat física (jocs per córrer i saltar, un rocòdrom, llits
elàstics...), jocs de taula, tallers per a diferents edats i de diferents temàtiques
(manualitats, música, cuina...), etc. Es proposa també prioritzar entitats i
organitzacions de Rubí perquè gestionin les activitats d’aquest espai, que ha de
ser un espai tancat i de fàcil accés.
6. Complir el compromís adquirit en el marc del Pla Director de Rubí Brilla i vetllar
perquè les activitats de les festes de nadal, així com qualsevol activitat durant
l’any, siguin sostenibles des del punt de vista energètic, així com de la
generació de residus.

7. Realitzar una bona difusió de la programació, tant en paper com habilitant els
mitjans digitals adients per fer accessible la difusió de les activitats i
l'accessibilitat de tots els col·lectius presents a la ciutat, i complint la moció
sobre panells informatius aprovada el març del 2017.

