Sessió de treball de pressupostos participatius
en el Consell Municipal de la Salut
Dimecres 22 de juny de 2022
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Resum del Taller participatiu
•
•
•
•

Dia: Dimecres 22 de juny de 2022
Lloc: Reunió online via ZOOM
Hora: de 13.30 a 15.00
Participants: Membres del Consell de la Gent Gran de Rubí.

Xavier Tort, responsable de la gestió de la dinàmica, dona la benvinguda a tothom i obre una ronda de presentacions.
A continuació es fa una ronda de presentació de totes les persones participants.
Elena Montesinos. Regidora der participació ciutadana de l’Ajuntament de Rubí, agraeix la participació de tothom.
A continuació, Xavier Tort explica breument en què consisteix el Procés de Pressupost Participatiu 2023 de
l’Ajuntament de Rubi.
I posteriorment es demana a totes les persones que hi participen que pensin les propostes que volen presentar durant
la sessió.
Es dona la paraula a cadascuna de les persones assistents. Cadascuna d’elles presenta les seves propostes, i les explica
a la resta de participants. Durant aquestes presentacions es demanen aclariments i detalls, quan és necessari, tant per
part dels participants com des de l’organització.
Un cop presentades totes les propostes i resolts els dubtes, es demana als participants que donin suport a fins a 2
propostes.
Un cop realitzada la priorització s’ordenen les accions de més a menys votades.
Proposta
Espais frescos per a les onades de calor
Connexió de bus entre els CAPS de Rubí i els hospitals de Terrassa
Crear un punt fixe de salut i disposar de “cubs informatius” permanents
Ombra a les zones d’esport a l’aire lliure
Augment de circuits per fer exercici a l’aire lliure
•

Suports
5
3
3
1
0

A priori, si totes les propostes fossin tècnicament valides, quedarien seleccionades per passar directament a
votació les propostes assenyalades de color verd de fons.

Es recorda que caldrà que totes les propostes prioritzades siguin validades tècnicament, per tal de garantir que
reuneixen els criteris tècnics establerts i que el seu import no superi els 125.000 euros.
Finalment, es recorda que la proposta del taller que hagi obtingut més suports i que sigui tècnicament viable
passarà directament a la fase de votació.
La resta de propostes s’incorporaran al procés, per tal que siguin validades tècnicament, i les que compleixin els
requisits, passin a la fase de priorització.
S’agraeix l’assistència i col·laboració de totes les persones que hi han participat i es tanca la dinàmica.
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Participants al taller:
-

Carmen Garcia – Cap del servei de Salut Pública
David Bea – Creu Roja
Montse – CAP Mútua
Àngel – CAP Mútua
Silvia – CAP Mútua
Maite – CAP Mútua
Miquel- Consell Municipal de la Gent Gran

Assistents per part de l’organització;
-

Elena Montesinos- Regidora de Participació Ciutadana
Mar Lobato- Responsable de l’Àrea de Bon Govern
Pilar Muñoz – Tècnica de l’Àrea de Bon Govern
Xavier Tort Casals- Dinamitzador del taller

Propostes presentades

Títol:

1- Espais frescos per a les onades de calor
Proposta:
Cada cop són més habituals els cops o les onades de calor, que afecten al conjunt de la població, però
especialment a determinats col·lectius més vulnerables.
Caldria identificar els centre cívics i/o altres equipaments públics que puguin servir com a “espais frescos” quan hi
ha onades de calor, de forma que la ciutadania que ho necessiti els conegui i els pugui utilitzar.
Això suposa fer un “Catàleg d’espais” però també, si calgués, preveure la inversió econòmica pertinent per
condicionar els espais que puguin ser necessaris per poder disposar d’espais frescos en el conjunt de la ciutat.

Comentaris:
•
•

S’informa que aquest mes s’ha aprovat una moció en el ple de l’Ajuntament per elaborar el catàleg d’”
Espais frescos” de la ciutat.
Es comenta que en aquest projecte d’inversió per als pressupostos participatius es poden incloure tant
“zones d’ombra a l’espai públic” com inversions en equipaments “de totxo”.

Vots:

 (5)
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2- Connexió de bus entre els caps de Rubí i els hospitals
de Terrassa
Proposta:
Tot i que els CAPS i CUAP de Rubí tenen cada cop una borsa més amplia de serveis, hi ha molts pacients que
prefereixen ( o necessiten ) l’atenció en un servei més especialitzat, el que suposa haver de traslladar-se als
diferents centres sanitaris de Terrassa.
Per aquest motiu es proposa que s’estableixi una bona connexió en transport públic (bus ) entre els centres
sanitaris de Rubí i els de Terrassa, tant pel que fa a que les connexions siguin el més directes possibles, com pel que
fa a les freqüències de pas.

Comentaris:
•
Vots:

 (3)

3- Crear un punt fix d’informació sobre salut, i disposar de
“cubs” permanents que facilitin la creació de
campanyes
Proposta:
La proposta es centra en l’adquisició d’un material que es construeix amb diferents cubs ( s’adjunta enllaç), de
forma que permet amb un únic material realitzar diferents campanyes, canviant la disposició dels cubs o
personalitzant i singularitzant aquella informació que és específica de cada campanya.
Això permet aprofitar i optimitzar la informació que es manté, i només cal canviar aquella que és diferent,
minimitzant els esforços i optimitzant els recursos.
Es planteja que inicialment ja es puguin definir diferents campanyes que poden realitzar-se cada any (per exemple
sobre les onades de calor, sobre determinats dies o campanyes anuals de promoció de la salut, etc.) i que a més es
vinculin mitjançant un codi QR a les pagines informatives que es consideri pertinents.
Pel que fa a la seva ubicació, es proposa que es plantegi un espai on es puguin ubicar de forma permanent com a
“Punt d’informació de salut” si bé per les seves característiques, també es poden anar situant en diferents espais
en funció de la campanya que s’estigui realitzant.
Disposar d’un material d’aquest tipus permetria fer, de forma senzilla i molt econòmica, més i millors campanyes
de salut.
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Enllaç: https://www.oedim.com/display-expositor-totem-cubos-encajables-de-carton

Comentaris:
•
Vots:

 (3)

4- Ombra a les zones d’esport a l’aire lliure
Proposta:
A Rubí hi ha diferents espais per a la pràctica de l’esport individual en parcs i zones verdes, però molts
d’ells no tenen ombra, i per tant durant els períodes de més sol i calor ( que cada vegada son més amplis
i habituals a Rubí ) no es poden utilitzar, ja que per un costat els aparells cremen i per l’altre, la insolació
no permet la pràctica de l’esport durant moltes hores del dia.
Com a exemple concret s’indica la zona d’esport que hi ha al Parc ce Ca N’0riol
Es proposa que en aquesta edició de Pressupostos participatius s’inclogui un projecte que prevegi com a mínim la
instal·lació de zona d’ombra a la zona d’esport de Ca n’Oriol, però es planteja als serveis tècnics que valorin si hi ha
altres zones que també es puguin incorporar, i que el seu cost total es puguin incloure en aquesta edició dels
pressupostos participatius, que permeten una partida màxima per projecte de 125.000 euros.
Es planteja també que aquests espais disposin de fonts.

Comentaris:
•
Vots:

 (1)
5- Augment d’infraestructures i circuits per fer exercici a
l’aire lliure
Proposta:
Un dels eixos que s’inclou en el Pla de Salut de Rubí és el de disposar de circuits a l’aire lliure per a la
pràctica de l’esport: Vies verdes, materials d’esport per a l’us individual o la pràctica de l’esport en grup,
etc,
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Es proposa que en aquesta edició dels pressupostos participatius es defineixi algun projecte concret
d’aquest tipus que no estigui previst encara però que se n’hagi identificat la seva conveniència , i que es
pugui implementar dins dels 125.000 euros previstos.

Comentaris:
•
Vots:

 (1)
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