
Joves i oci nocturn, 
és possible una discoteca pública?

El govern ha incorporat la nostra proposta al Ple
de març per obrir un espai per a l'oci nocturn
juvenil, tot l'any, durant els vespres i nits del cap
de setmana. Així la ciutat tindria un lloc de
trobada referent, estable i segur per a l'oci
nocturn de la gent jove, amb activitat
diversificada per edats, necessitats i èpoques de
l'any. El compromís és que estigui en marxa el
2023.

*Despeses de personal municipal excloses

L’equilibri entre fer suport a la cultura local i realitzar el
que s’entén com a “grans esdeveniments” que generen
atracció a la ciutat provoca debats sovint encesos.
Aquesta primavera hem vist a les xarxes socials i a la
premsa denúncies d’entitats sobre la seva relació amb
l’Ajuntament i el suport que es fa a la cultura local. És el
cas de la Societat de Blues Rubí o l’Esbart Dansaire,
entre d’altres.

A l’AUP Rubí entenem que és de consens que cal
promoure, pel bé de la ciutat i de tota la població, la
cultura generada a Rubí, ja sigui en l’àmbit de la creació,
la producció, la difusió, o la participació en les seves
diverses fases: concerts de grups locals, suport a
creadors i creadores, graffitis d’artistes de la ciutat,
espais per a la creació juvenil, suport a les entitats
culturals, etc.

Paraŀlelament, veiem com el govern de la ciutat (PSC i
En Comú Podem) aposten per projectar el municipi
programant esdeveniments de gran format amb una
despesa pressupostària molt elevada i poca o cap
participació de coŀlectius locals. 

Perquè us en feu una idea, aquestes han estat les
despeses pressupostades els darrers 3 anys en l’àrea de
cultura, excloent el personal municipal. Cal tenir en
compte que les del 2020 no es van poder executar de
forma completa, pel covid19.

L'AUP Rubí apostem per un model cultural que pot no descartar algun gran esdeveniment (de qualitat, cuidat i amb participació d’artistes locals)
però que ha de posar l’èmfasi en la proximitat tant per la creació, la producció com per la difusió cultural, promovent el talent local i la participació de

les entitats en la pròpia programació cultural de l’Ajuntament, i molt especialment en moments clau com és la Festa Major.

Mantenir espais de coŀlaboració,
participació i diàleg permanent

amb les entitats i artistes locals. 

El passat ple de maig vam presentar
una proposta, que ha estat aprovada

per unanimitat, que demana:
 

1.

2. Incrementar el pressupost destinat
al foment de la cultura local.

3. Incloure grups i artistes locals en els
grans esdeveniments

4. Consolidar un calendari anual
d’activitats (i menys concentrat en els

mesos de maig, juny i setembre) i
distribuït per la ciutat

5. Revisar el calendari de soŀlicitud,
justificació i pagament de subvencions

per a facilitar la tasca de les entitats.
6. Donar continuïtat a les activitats

consolidades d’entitats amb convenis
o subvencions nominatives

7. Estudiar amb agents culturals i
entitats la creació d’un equipament

cultural a Rubí.

CULTURA

Rubí, poc pa i molt circ

Betlem Cañizar Bel
la nostra regidora

Què hem proposat
al ple de Rubí?

En aquells actes on s'espera molta afluència, i per
què tothom tingui oportunitat d'aconseguir
entrades, hem proposat que no es reparteixin en
ordre d'inscripció, sinó per sorteig un cop
esgotat el termini. També hem demanat que es
limitin les entrades reservades per a càrrecs
polítics. 

Al ple de l' octubre de 2021 el ple va aprovar per
unanimitat la nostra proposta per tenir quioscs
de jocs a barris i places. Permetrien promoure el
joc i la relació a l'espai públic d'infants i de
persones de totes les edats, a través del joc
tradicional, jocs de taula o fins i tot petits tallers
guiats. Recordem que l'activitat saludable i que
fomenta la convivència a l'espai públic és un dels
eixos de la seguretat ciutadana.

 Equitat en el repartiment d'entrades

Prendre la fresca. Jugar a la plaça.

Seria el cas de los 40 Primavera Pop (més de
140.000€ el 2022) o el Rrandom Festival (més
de 200.000€ el 2022) per contractar artistes.

Quin és el pressupost per a 
projeccció de ciutat i cultura?


