
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ALTERNATIVA D’UNITAT POPULAR (AUP -
CAV - POBLE ACTIU) PER A LA INCORPORACIÓ D’INFORMACIÓ 
D’INTERÈS HISTÒRIC LOCAL A LA VIA PÚBLICA

Rubí, com moltes altres poblacions, té un patrimoni històric important que sovint
molts  ciutadans  desconeixen.  Creiem,  doncs,  que  és  necessari  donar-lo  a
conèixer i posar-lo en valor, cosa que no sempre hem sabut fer. 

Aquesta proposta intenta establir els mecanismes per capgirar aquesta inèrcia.
Caldria dur a terme un exercici de justícia vers la nostra història, la nostra gent,
el nostre territori i, en definitiva, la nostra memòria.  A Rubí hi ha 232 elements
catalogats i només un tant per cent molt baix estan senyalitzats.

La voluntat d’aquesta proposta és endegar una acció de divulgació del nostre
patrimoni que serveixi de punta de llança per assolir i completar projectes més
ambiciosos.

L’última iniciativa es va fer a finals de l’any 2013 amb la col·locació d’una vintena
de tòtems divulgatius, plaques i faristols informatius dels elements patrimonials
més destacats de la ciutat. Aquesta acció, com després ha quedat palès, no va
tenir cap continuïtat perquè no hi havia un projecte pensat i coordinat al darrere.
Tot i les seves mancances, podríem considerar que és un primer pas, però no es
pot considerar ni de bon tros suficient.

Fer visible i treballar per posar en valor el nostre patrimoni és apostar per una
cultura d’empatia dels ciutadans amb el seu territori, cosa que repercuteix en el
fet que l’espai públic sigui de més qualitat i estigui més ben conservat. No és una
frase feta ni només ho diem nosaltres, s’ha constatat allà on s’ha fet.

El  nomenclàtor  d’una  ciutat  és  una  de  les  formes  més  visibles  que  té
l’Ajuntament  per  tal  de  donar  rellevància  a  uns  determinats  fets,  indrets  o
personatges  tot  atorgant-los  un  espai  concret:  un  carrer,  una  plaça,  una
avinguda,  etc.  D’aquesta  manera,  s’assegura  que  pervisquin  en  la  memòria
col·lectiva, i alhora se’ls fa un reconeixement que, en molts casos, els fa justícia.

Alguns dels objectius que ens podríem proposar podrien ser: incidir en el reforç
de la idiosincràsia pròpia de Rubí, crear un sentiment de pertinença més fort a la
ciutat,  recuperar  les  arrels,  afavorir  l’interès  per  aquelles  persones  que
contribuïren en diversos àmbits al  progrés de Rubí,  recuperar uns noms que
explicaven com era el paisatge en temps antics, donar a conèixer usos i costums
ja desapareguts i històries de poble que ajuden a entendre el present. En resum,
fer més nostre l’espai públic, sovint despersonalitzat i buit de contingut. 

Tenint en compte que molts veïns ignoren qui foren bona part dels rubinencs que
han donat nom a una colla de places i carrers de la nostra vila, ni si van viure a



l’edat  mitjana o a l’època contemporània,  potser fóra convenient indicar-ho a
cada placa, com ja s’ha fet en altres ciutats.

Ara encara sabem, però potser ja no tothom, qui era el doctor Guardiet o Pere
Aguilera; menys rubinencs tenim coneixença de Cati Curet o Pere Esmendia, i
pràcticament només a una minoria ens sonen els noms de Pep Rovira, Josep
Sapés o Josep Turu.

Passa una cosa similar amb topònims històrics com ara el carrer Fondo, la plaça
del Domènec, el torrent de Cal Cairot, el Racó dels Petons o la baixada de les
Pedres. Creiem que caldria incorporar-los a la senyalització actual perquè són
part de la nostra història, de la memòria dels nostres avis, dels records de ciutat
que no ens podem deixar perdre.

Tot i ser conscients que per dur a terme aquesta acció no seria obligatori fer-ne
partícips  òrgans  de  treball  com  la  Comissió  de  Nomenclàtor  i  la  Taula  de
Patrimoni, sí que creiem que seria convenient i necessari que hi fossin. En tots
dos grups caldria fer una revisió de les funcions pròpies i nomenar una nova
composició  perquè  ambdues  fa  molts  anys  que  no  es  convoquen  ni  es
reuneixen.

Si parlem de la Comissió del Nomenclàtor, a banda de concretar una composició
més lògica i coherent que l’anterior, la seva posada en marxa hauria de poder
servir per esmenar la deficient i, en molts casos, errònia senyalització que hi ha
a les vies públiques de la ciutat.

En l’actualitat, i després de la darrera intervenció, feta durant el primer mandat
socialista,  a la  ciutat  conviuen plaques antigues i  noves,  algunes amb greus
faltes d’ortografia, d’altres simplificades (en previsió d’afegir-hi el text explicatiu a
la mateixa placa), i encara d’altres amb una alteració del nom original que ratlla
l’absurd.

L’avantatge  de  fer  un  treball  previ  més  acurat  i  de  fer  una  contextualització
correcta  seria  evitar  situacions curioses,  com ara  que noms de  carrers  com
l’actual  Colom o  Prim no  es  confonguin  amb un  ocell  o  amb l’adjectiu  prim
perquè es refereixen a un navegant i a un general. O que a Virgili, que dóna nom
a un carrer, se li atorgui una virtut de poeta mentre que en realitat es tractava
d’un metge, per la qual cosa es confon el Virgili clàssic amb Pere Virgili, doctor.
Fins i tot, i ara potser exagerant una mica, caldria examinar la conveniència de
fer un petit canvi a la plaça Onze de Setembre. Es tractaria, tan sols, d’afegir
l’any. Així, no hi hauria cap dubte sobre l’onze de setembre a què es refereix la
placa, perquè de l’any 2001 ençà, quan passes per la plaça i veus aquesta data,
més d’una persona deu pensar en els atemptats terroristes comesos sobre les
Torres  Bessones  i  el  Pentàgon  i  potser  no  pas  en  la  heroica  defensa  de
Barcelona davant les tropes de Felip V el dia 11 de setembre de 1714.



Una  altra  mancança  urgent  que  s’hauria  de  resoldre  és  que  dels
aproximadament 700 noms de carrers, places, avingudes i travesseres existents
a Rubí, només 19 fan referència a dones (dels quals 11 són noms de religioses),
i només un d’aquests vuit restants és el d’una rubinenca. Per contra, hi ha uns
220 homes representats al  nomenclàtor local.  I  no creiem que això sigui  per
mala fe, sinó més aviat per deixadesa actual i, evidentment, per discriminació en
el passat. Només per aquest motiu ja es justifica la necessitat  de convocar i
dotar de recursos aquesta comissió.

Des de l’AUP creiem que és urgent emprendre accions per conservar, difondre i
dinamitzar el patrimoni cultural de Rubí en totes les seves expressions, incloent-
hi també el patrimoni immaterial.

Per aquesta raó, i amb aquest objectiu, aquesta proposta s’afegeix a la moció,
també  presentada  pel  nostre  grup,  presentada  i  aprovada  per  unanimitat  el
passat mes de novembre, que reclamava una política activa i efectiva en matèria
de patrimoni local.

Per  tot  l’argumentari  acabat  d’exposar,  el  grup  municipal  d’Alternativa
d’Unitat  Popular  proposa  els  següents  acords  a  la  resta  de  grups  del
plenari:

1. Incorporar informació addicional a les plaques de senyalització de les vies
públiques dedicades a personalitats rubinenques i  a fets o topònims d’interès
local.

2.  Encarregar  a  l’equip  tècnic  que correspongui  la  coordinació  del  treball  de
recerca i  posterior proposta del  contingut  de la informació final  que s’hi  hagi
d’incorporar.

3. Crear i convocar una nova comissió del nomenclàtor.

4. Dotar dels mitjans econòmics i humans necessaris per dur a terme aquesta
proposta.

5. Dur a terme i culminar aquesta proposta durant el primer semestre de l’any
2017.

Rubí, 2 de setembre 2016


