
Moció del Grup Municipal de l’Alternativa d’Unitat
Popular per a promoure el barri de Les Torres

El Barri de Les Torres és un dels principals barris de la ciutat. Com d’altres barris de l’àrea 
metropolitana i de la pròpia ciutat, va ser creat des de zero la dècada dels 70, inicialment 
sense ni tan sols serveis i equipaments. Es va nodrir en els seus orígens de la migració de 
parelles joves provinents de la resta de l’Estat i, des de principis del segle XXI, de persones 
de fora de l’Estat que han pogut rejovenir un barri que estava en procés d’envelliment per la 
manca de permanència de la població. 

“Les Torres - Rubí 2000 ha estat des dels seus inicis un barri popular i relacionat amb la 
immigració” (Les Torres - Rubí 2000. Història i vida. Ajuntament de Rubí, 2010. p. 44). De fet Rubí és en 
general una ciutat que ha crescut de forma ràpida gràcies a les persones nouvingudes i, 
malgrat que algunes persones tinguin la percepció contrària, tal com referma el Pla Local 
d’Habitatge (p.54), a la ciutat es dona un rellevant procés d’integració social en relació a 
l’origen de les persones ja que “pel que fa a l’evolució en els últims 10 anys, es pot veure 
com la distribució de la població estrangera a Rubí no ha seguit patrons de concentració, és 
a dir, que no ha augmentat més en barris on ja hi havia una major presència de persones 
estrangeres o en barris que perden població (25 de Setembre, Les torres, El Mercat o el 
Progrés).”

Les Torres és una zona amb característiques pròpies. D’una banda,

● es troba molt ben situada: cèntrica, ben comunicada, propera als principals 
equipaments de la ciutat

● disposa en el propi barri d’alguns equipaments o espais comunitaris dinàmics com 
una escola, equipaments esportius, abundants places, cert verd, el local de l’AVV o 
també en alguns moments de la seva història la pròpia església de Santa Maria.

● té un teixit comercial i de restauració vius i amb personalitat pròpia que fan servei al 
propi barri, però també té negocis que són pol d’atracció de persones d’altres zones.

● les seves places acostumen a ser espais on la gent del barri es relaciona i hi passa 
l’estona i, per tant, estan plenes de vida, tant a les terrasses dels bars com en els 
espais comuns.

● és atravessada per gent d’altres barris camí de l’estació dels FGC, de l’OAC o del 
Rubi Forma, entre d’altres.

● els habitatges són antics però espaiosos, ben il·luminats i ventilats (amb un preu en 
termes unitaris elevat, segons el PLH).

De l’altra banda,

● Com d’altres barris, està constituït per grans blocs d’habitatge que envolten places, 
el que suposa molta concentració de població en poc espai,

● té una alta densitat de població poc permanent, ja que és des dels seus inicis una 
zona de pas,

● ha arrossegat des dels seus orígens certa visió negativa i connotacions 
d’inseguretat: “el barri de Les Torres - Rubi 2000 havia carregat amb certes 
connotacions d’inseguretat ja molt abans de l’arribada de la immigració 
extracomunitària. Sempre havia estat un lloc d’oci, un punt de reunió els caps de 
setmana, un espai on s’hi trobava molta gent. Aquesta percepció ha anat basculant 
segons el període i les seves circumstàncies, i les connotacions d’inseguretat han 
aparegut i desaparegut cíclicament” (Les Torres - Rubí 2000. Història i vida. Ajuntament de 

Rubí, 2010. p. 46). 



Així doncs, el barri té moltes condicions que són la base d’un lloc on viure amb 
dignitat i seguretat, però recull també algunes de les dificultats derivades d’aquest 
tipus de dissenys urbans dels anys 70. Actualment ens trobem que en aquest context 
tant de crisi com de crispació social, les situacions de conflicte, incivisme i delinqüència 
estan tenint una especial rellevància en unes zones concretes de Les Torres, fet al que 
contribueix també la centralitat del barri dins la ciutat. 

En general aquestes queixes tenen a veure amb l’actuació de persones o grups aïllats sobre
els que es pot acotar una intervenció ja sigui social o també policial, o amb algun 
establiment concret, però el fet és que les actuacions d’aquestes persones arriben 
necessàriament unides amb una percepció col·lectiva d’inseguretat i una realitat de 
crispació i conflicte social. No podem oblidar el fort impacte de la crisi i de les mesures de 
confinament i aïllament derivades de la gestió de la pandèmia en el debilitament del teixit 
social dels barris de la nostra ciutat. 

Per això entenem que es fa necessària una actuació, coordinada i amb recursos suficients, 
més enllà de les intervencions policials en els casos de fets violents o delinqüencials o de 
l’actual dinamització comunitària. Cal destinar-hi més recursos, concertar accions amb altres
administracions, i cercar el finançament necessari per a dur-les a terme, tot adaptant 
l’abordatge a la diversitat de necessitats que ens trobem (soroll, civisme, convivència o 
actes delinqüencials, que es donen normalment en zones determinades).

El propi Pla Local d’Inclusió Social té com a principi rector 08 la “proximitat i atenció a la 
diversitat territorial”, tot afirmant que “l’atenció a la diversitat territorial existent a la nostra 
ciutat és un altre dels eixos imprescindibles. Entre els seus objectius destaca la millora de la
cohesió social i de la qualitat de vida de les persones residents en els barris més 
vulnerables, fet que contribueix a generar barris inclusius, i a superar els desequilibris i 
desigualtats territorials. Això comporta una millora i l’ampliació dels recursos comunitaris 
dels barris més desfavorits de la ciutat per a combatre la dualitat territorial, mitjançant 
l’optimització dels recursos i de l’acostament dels serveis a aquestes zones.” 

Per això creiem que aquesta és una oportunitat per tal de pensar una actuació global en un 
barri de la ciutat que pot esdevenir ampliable a d’altres zones del nostre municipi on es 
detecten necessitats similars, i fins i tot esdevenir exemple per a d’altres municipis. 

Pensem que és important tenir en compte que des de l’Alternativa d’Unitat Popular estem 
promovent des de l’inici de la pandèmia i la situació de crisi i crispació social perspectives i 
pràctiques entorn les polítiques de seguretat i comunitàries que ens ajudin a avançar cap al 
desenvolupament de vides lliures i resilients davant danys potencials i canvis coercitius que 
no desitgem (tal com defineix la seguretat la viquipèdia). Per a construir comunitats segures,
dignes i lliures, cal atendre de forma immediata l’hemorràgia social que produeix qualsevol 
fet violent o conflictiu, sense deixar de treballar a curt, mig i llarg termini la construcció 
comunitària. Aquest plantejament suposa que sigui necessària una correcta i acotada 
actuació policial (actualment la policia, especialment la local, està sobrecarregada amb 
responsabilitats que no li pertoquen davant la manca de presència i recursos d’altres àrees),
la coordinació de diversos serveis municipals, l’aportació de recursos per a acompanyar i 
enfortir les xarxes socials i reduir la desigualtat i la pobresa, així com un treball concertat 
amb la Generalitat.

Fins el moment l’Ajuntament de Rubí ha intensificat les actuacions al barri a través del 
programa de la Diputació “Barris i comunitats motors de transformació social”, que inclou 
actuacions entre gent jove a través de l’esport, i de formació i cerca de feina; s’ha coordinat 
amb Mossos d’Esquadra per a incrementar els patrullatges preventius a la zona; ha exercit 
el dret de tanteig i retracte en habitatges del barri o ha reforçat la presència d’educadores 



de carrer. 

És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Rubí l’adopció dels següents 
ACORDS

1. Incloure en el pressupost 2024 i el pla d’inversions 2024 la rehabilitació de la part 
dels Antics Cinema més oberta al carrer per a donar-li un ús comunitari (per tal de 
permetre salvar les qüestions d’accessibilitat, sortides d’emergència o incendis que 
requereixen d’una intervenció més complexa). Treballar aquest ús amb el veïnat. 
Valorar la integració de l’actual OAC i els serveis que allà es donen amb aquesta 
altra part del local per trencar l’aïllament d’aquell servei.

2. Incloure en el pressupost a mig o llarg termini la rehabilitació de la resta dels Antics 
Cinema. 

3. Recuperar la iniciativa del mercat de segona mà periòdic al barri, així com d’altres 
iniciatives que es puguin proposar i fomentin la relació i la xarxa veïnal.

4. Estudiar la forma d’incorporar l’Escola Montessori en el projecte Patis Oberts, tot 
reorganitzant les activitats que es desenvolupen per les tardes al seu pati.

5. Traslladar part de l’activitat cultural de petit format que es dóna de forma periòdica 
als carrers i places del centre cap a Les Torres, per a fer més permeable la ciutat i el
barri.

6. Implementar un programa d’ “escales actives” que permeti fer acompanyament, 
formació, mediació i assessorament a les escales veïnals quan es produeixin 
conflictes de convivència (brutícia, soroll, impagament de quotes o qualsevol altre 
conflicte de convivència). Ampliar aquest programa, progressivament, a d’altres 
zones de la ciutat. 

7. Regularitzar, sempre que sigui possible i en coordinació amb la futura oficina de 
Drets Energètics, la situació del subministrament energètic i de l’aigua durant el 
període 2022-2023 a totes aquelles unitats de convivència que actualment no el 
tenen cobert de forma regular, sempre i quan tinguin una situació de vulnerabilitat 
social acreditada que faci viable aquesta regularització. Ampliar aquest programa, 
progressivament, a d’altres zones de la ciutat on se’n detecti la necessitat. 

8. Donar un caràcter permanent als recursos destinats actualment al barri per a la seva
dinamització, tot fent-ne les pertinents avaluacions i adaptacions a les diferents 
necessitats i demandes de la zona al llarg del temps.

9. Intensificar la intervenció socioeducativa en els espais on es té detectat que 
acostumen a produir-se conflictes relacionats amb civisme i soroll, especialment de 
forma preventiva però no exclusivament. En primer terme a través d’accions 
socioeducatives, de mediació i de foment de la corresponsabilització amb l’entorn i el
veïnat (missatges de silenci en tancar els locals, interacció i escolta del veïnat, etc.). 
En segon terme amb un abordatge específic i especialitzat per a la gestió de 
conflictes d’àmbit social a l’espai públic. 

10. Mantenir i, quan s’escaigui reforçar, la coordinació policial (Mossos i Policia Local) 
amb els diversos serveis de l’Ajuntament o de la Generalitat (mediació, serveis 
socials, salut, etc.) per a fer un abordatge transversal i efectiu de les situacions 
conflictives que puguin estar associades a situacions d’exclusió social. 

11. Estudiar la implantació d’una prova pilot, coordinada amb la Generalitat de 
Catalunya d’un sistema de prescripció i intervenció social de proximitat en l’àmbit de 



la salut, per tal d’abordar en el propi barri les situacions de vulnerabilitat social 
associades a aïllament, solitud en la gent gran, salut física o mental, manca 
d’expectatives en la gent jove, etc.  Si s’escau, ampliar aquest programa, 
progressivament, a d’altres zones de la ciutat. 

12. Mantenir la presència en el propi barri d’una parella dels cossos de policia locals o 
de la Generalitat mentre no es resolguin els conflictes concrets que es tenen 
localitzats i en els que s’està intervenint. Intensificar aquesta presència quan sigui 
necessari. 

13. Intensificar la neteja amb aigua a pressió en aquelles zones del barri que tenen més 
afluència de població i brutícia. 

14. Millorar l’estat de manteniment i conservació dels jardins del barri a través de la 
intervenció en aquests del propi veïnat, com es fa en d’altres zones. Per a això, 
substituir progressivament les gespes purament decoratives per altres herbàcies i 
per plantes autòctones i de baix recurs hídric, tot permetent la col·laboració veïnal en
la cura de plantes i jardins. 

15. Estudiar la pacificació del trànsit en el tram del Passeig de Les Torres que separa la 
plaça Constitució de la Plaça dels Nens, per tal de millorar la connexió a peu i en 
VMP entre la zona centre (al Nord) i el 25 de setembre (a l’Est) amb Les Torres i el 
barri de Ca n’Alzamora i Can Vallhonrat (al Sud). Actualment la connexió d’aquestes 
zones de Rubí queda tallada per l’alta densitat de trànsit motoritzat en aquest tram 
del Passeig de Les Torres. 

16. Reactivar la comissió de barri, oberta a tota la població que hi viu, amb un paper 
rellevant de les entitats com a dinamitzadores, per a poder fer seguiment dels acords
de la moció i en general de les intervencions al barri, així com propostes d’avaluació 
i millora. 

17. Calendaritzar a curt, mig i llarg termini les accions d’aquesta moció i assignar-hi els 
recursos humans, econòmics i materials necessaris per a dur-les a terme, tot cercant
finançament i col·laboració en les diverses administracions. 

18. Difondre i comunicar els acords de la moció entre les entitats del barri i el veïnat.


