PROJECTE ORGANITZATIU DE LA SINDICATURA
MUNICIPAL DE GREUGES DE RUBÍ
PUNTS GENERALS
1. Antecedents.
Milagros Calleja, ja ha fet una gran tasca en tot el temps que ha estat al capdavant de la sindicatura. I per fer un projecte,
s’haurien de revisar molts aspectes i veure en quin punt es troben cadascun d’ells. És una gran persona i amb un cor meravellós
i el seu projecte, és un bon i gran treball. Així que partint d’aquesta base, la sindicatura ha de valorar com continuar aquest
projecte i com afrontar nous reptes.

2. Petita proposta general de projecte.
Una de les coses que proposo, és que el síndic surti del despatx. Sortir al carrer, escoltar, viure-ho i tenir un contacte molt
directe amb les associacions, que són els ulls de la ciutat. Potser programant visites amb un cert temps i tenir un contacte molt
estret amb elles. Jo sempre dic que l’ànima de la ciutat, és la gent, els ulls són les entitats i el cervell és el consistori. Això fa
que Rubí tingui la seva identitat. Donar més pes a les entitats trobo que és vital.

3. Projectes d’especial atenció.
De banda d’altres projectes que ja funcionen a la sindicatura, personalment serien d’especial atenció:
• El treball per a la gent jove a la ciutat.
• Preservar el patrimoni que s’està perdent. (torre del conill, masies, terreny agrícola....).
• La mobilitat, en concret la de vehicles a motor.
• La cura de la gent gran en cases particulars.
• L’atenció a la salut mental.
• Ajudar al petit comerç i autònoms.

4. Les TIC
Ara tot ho fem des del mòbil. S’han de tenir eines informàtiques per que el jovent ens tingui més a la vora. Potser una forma
més moderna per saber que ens tenen allí, sobretot per temes d’exclusió social, discriminació.. etc

5. Acords
Amb tot el teixit empresarial de la ciutat. S’ha de treballar perquè hi hagi una oferta de treball bona i el jovent no surti a
treballar fora. D’aquesta manera evitem desplaçaments i donem vida econòmica a la ciutat.
En aquest aspecte, el petit comerç té molt a dir. No podem consentir que un comerç obri les portes i tanqui als dos mesos.
Hem de veure la situació i treballar en aquest sentit.
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6. L’oci
No existeix oci pels joves a la nostra ciutat. Hem de crear espais on els joves puguin sociabilitat, gaudir, interactuar.... Una
gran alternativa als aparells digitals, que fan introvertits als joves

7. Seguretat ciutadana.
Sabem que és una de les matèries amb més demanda de la població. Falten efectius i vigilància a molts llocs.

8. Implementació.
Dos anys per verificar i anar projectant i dos anys més per la seva realització

9. Exposició final.
Hi ha reptes que costaran molt, però amb un bon equip al darrere ho aconseguirem. Insisteixo amb les entitats. Són del tot
necessari en aquest projecte i vull que estiguin al costat de tot això. Els hi demanarem ajut i voluntaris per cobrir moltes tasques
a les que no podem donar cobertura.
No dic que no s’hagin fet bé les coses fins ara, sinó que la ciutat ha crescut a pas de gegant i l’administració, potser, no ha estat
a l’altura. Posem totes les idees sobre la taula i fem una bona tria. Amb l’ajut de tots, la ciutat creixerà i serà molt més acollidora.
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