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El diari amic
NOTÍCIES AMIGUES

Edició especial amb el més destacat dels
debats entre alcaldes i entitats en el Tercer
Parlament Metropolità, celebrat a Rubí
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Aquesta setmana... Tercer Parlament Metropolità23ª Trobada Ciutadana

Una Àrea Metropolitana més gran
Els municipis de la segona corona
reclamen formar part de l’AMB i gaudir
de la primera zona tarifària de transport
INFORMA...

Núria
Bonet Icart

Els municipis de la segona corona metropolitana reclamen
tenir els mateixos avantatges i
facilitats que els que pertanyen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Municipis com Rubí i Mollet delVallès van aprofitar el marc del
Tercer Parlament Metropolità
de 20 minutos per reclamar
que els títols de transport
comptabilitzin com si es tractés de la primera corona i no
de la segona. Així mateix, com
a pobles travessats per grans
infraestructures viàries, Barberà delVallès, Ripollet i Montcada i Reixac s’afegeixen a les
reivindicacions i demanen
més recursos per a poder-les
creuar a peu i fer-les més segures i amables als ciutadans.
Pertànyer a l’AMB suposaria per a diversos municipis de
la segona corona gaudir dels
preus de la xarxa de transport
públic de la primera zona tarifària, és a dir, més econòmics.
«Calculem que unes 300.000
persones van a Barcelona a treballar i estem pagant com a segona corona», lamentava l’alcaldessa de Rubí, Carme García, i insistia que municipis
com el que encapçala, així com
Mollet o Granollers «tenim
vocació de ser àrea metropolitana i tenim els mateixos problemes que els municipis que
en formen part».
Contra l’estructura radial
Per a l’alcalde de Viladecans,
Carles Ruiz, el problema del
transportpúblicnoéstantlainversió, sinó el fet que «és un sistema radial que se centra a
SantsEstacióiPlaçaCatalunya»
iapostavapercrear«unaxarxa»
entre els municipis de rodalia,
araconnectatsobligatòriament
a través de Barcelona ciutat.
El transport públic metropolità ha perdut busos urbans

LA VEU DEL FUTUR

Dos estudiants de Rubí
van inaugurar el Tercer
Parlament Metropolità. Van
intervenir com a representants de la comissió de
Preadolescents i dels més
joves del Consell d’Infants.

ERIC DE LA SERNA Q
«Podrem votar d’aquí a tres
anys», va recordar l’Eric
davant els alcaldes i va
reivindicar els drets, però
també els deures, dels
adolescents.

JÚLIA LUCAS Q «Hem de fer
entendre que els nens no ens
passem tot el dia jugant, sinó
que sentim la ciutat i volem
formar part d’ella».

DEBATS ENTRE DIARIS I LLIBRES.

a causa de la manca de recursos de les arques municipals,
un fet que va criticar el president de l’associació per a la
Promoció del Transport Públic, Ricard Riol. Alhora, el carril Bus-VAO creat a la C-58 no
té parada a municipis per on
passa i que estaven representants al Parlament Metropolità, un fet que va destacar el
president de l’Associació de
Prevenció d’Accidents de
Trànsit, Ole Thorson, i que va
ser criticat pels alcaldes.
Creuar les grans infraestructures que cusen els municipis de l’àrea metropolitana
és una odissea, segons van
destacar entitats i edils. L’alcaldessa de Barberà del Vallès,
Ana del Frago, va lamentar que
«no es té en compte el pas per
als vianants o com creuar diverses infraestructures de l’Estat», com és el cas de l’autopista AP-7. Del Frago va posar
d’exemple la construcció
d’una barrera ferroviària finançadaambfonsmunicipals.

El vestíbul de la Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí va ser l’escenari de
la fotografia de grup dels participants en els debats del Tercer Parlament Metropolità. Es pot veure els representants de la Generalitat, els
alcaldes, els portaveus de les entitats del Tercer Sector i els dos membres del Consell d’Infants, entre els diaris. FOTO: MIQUEL TAVERNA

Una gran alianza para superar la crisis
Entidades sociales y ayuntamientos reclaman un Pacto
Nacional «urgente» para
abordar la crisis Alcaldes
del área metropolitana y entidades sociales reclaman una
gran «alianza estratégica» entrelasadministracionesylasociedad civil para trabajar unidos y superar la crisis actual.
En la inauguración delTercer Parlament Metropolità, la
presidenta de laTaula delTercer Sector, Àngels Guiteras,
instó a las administraciones
a reforzar el papel de las entidades sociales y hacer partícipe a la sociedad civil porque,
de no hacerlo, «las ciudades
pueden empezar a descohesionarse socialmente». La alcaldesa de Rubí, Carme Gar-

cía, recogió el guante. «Cada
vez colaborar con las entidades es más imprescindible no
solo por motivos económicos,
que también, sino porque nosotros no podemos llegar a todo el mundo», admitió.
Las entidades desempeñan a día de hoy «su papel
más relevante de la historia
reciente», en opinión del director general de Administració Local de la Generalitat,
Joan Cañada, quien ensalzó la
voluntad de éstas de ofrecerse para superar las dificultades. Por esta razón, apoyó
que los gobiernos las hagan
partícipes para «lograr que las
políticas sean más justas».
Además, «todos tenemos un
objetivo común. Nos preocu-

pan las personas», apostilló la
directora del Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials
(ICASS), Carmela Fortuny,
quien animó a no solo reaccionar, sino a «escuchar para tomar buenas decisiones»
y anticiparse a los problemas.
Falta de recursos
Además de la alcaldesa de Rubí, también participaron los
alcaldes deViladecans, Mollet
del Vallès, Ripollet, Montcada i Reixac, Barberà delVallès
y Molins de Rei.Todos ellos se
mostraron preocupados por
la actual falta de recursos y la
asunción de competencias
que les corresponden.
«Los alcaldes están en la
primera línea de fuego y, a

menudo, suplen a otras administraciones asumiendo responsabilidades sin que se les
asigne un presupuesto», reconoció el director general, Joan
Cañada, para quien una excesiva presión sobre los consistorios podría llegar a poner en
riesgo el sistema democrático.
En su opinión, así como
para García, la crisis actual supone un cambio de paradigma social y económico, por lo
que será necesario abrir un
debate sobre qué elementos
son fundamentales «para garantizar la justicia social de todos los ciudadanos» y cuáles
no, pues en el futuro, probablemente, no todos los servicios públicos puedan ser universales y gratuitos. M. P.
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Crecen la ‘pobreza
energética’ y los
abuelos que deben
sustentar familias
Afecta sobre todo a ancianos con casas
mal acondicionadas para el frío o el calor.
Pagan deudas de los hijos con su pensión
INFORMA...

Maica
López

A la falta de trabajo y a los riesgos que ello comporta se ha
sumado un nuevo tipo de carencias. Se trata de la pobreza energética, tal y como la denominó el coordinador de
Creu Roja en Catalunya, Enric
Morist, en elTercer Parlament
Metropolità de 20 minutos.
Perjudica sobre todo a ancianos que no tienen las casas
acondicionadas para afrontar
olas de frío o el calor intenso.
«Durante el último temporal de invierno, atendimos a
unas 20.000 personas. Muchos
deellosnoqueríanestufasporque no pueden mantenerlas.
Pedían mantas», argumentó.
Los más afectados
En la misma línea se manifestó Magdalena Blasco, directora de Avismón, entidad que
trabaja con la gente mayor.
Aseguró que se tratará de uno
de los colectivos más afectados durante los próximos años
a causa de los actuales recortes en sanidad o la congelación de pensiones, entre otros.
El alcalde de Ripollet, Juan
Parralejo, coincidió con Blasco: «Es el colectivo más vulne-

Teleasistencia
de pago
La teleasistencia es uno de los
servicios más usados por la
gente mayor. En algunos ayuntamientos es gratuito y en otros
se ha de pagar simbólicamente.
Como en Montcada i Reixac,
que ha pasado de 200 a 600 beneficiarios en los últimos años.
Han de pagar entre 2 y 8 euros.
Por su parte, Clèlia Sassatelli,
portavoz de INSERCOOP, reclamó más medidas para que ayudas como el PIRMI lleguen a todos los necesitados y que «no
sea un punto de llegada, sino
que sea un punto de partida».

rable», sentenció, a la vez que
reclamó a la Generalitat la
«elaboración de un Pacto Nacional para garantizar todos
los servicios a la gente mayor».
Por su parte, la alcaldesa de
Barberà delVallès, Ana del Frago, lamentó la situación de
«muchos ancianos que están
soportando las cargas económicas de sus hijos, como las
hipotecas de sus viviendas,
porque estos se han quedado
sin trabajo». «Gracias a sus
pensiones, muchas familias
pueden ir tirando hacia adelante», explicó. A su vez, pidió
«nuevos recursos» para destinarlos a estas situaciones familiares «que hasta ahora eran
totalmente desconocidas».

Denuncien segregació en les
vacances infantils segons si
els pares són rics o pobres
Els ajuntaments defensen
que mantenen els ajuts. «Els
campus s’estan convertint en
les vacances dels nens pobres
i les colònies, els campaments i els viatges internacionals, en les vacances dels
rics». Amb aquesta frase resumia el vicepresident de la
Fundació Catalana de l’Esplai, Carles Barba, el risc d’exclusió social que suposa que
no hi hagi recursos suficients.

«Cal una aliança social
perquè no hi hagi exclusió en
aquest àmbit», va reclamar
Barba, després d’exposar
que des de la Fundació s’estan captant recursos per tal
d’eliminar els límits a l’accés
de les activitats de lleure infantil i juvenil.
Els alcaldes van defensar
que estan mantenint les partides pressupostàries dedicades als campus d’estiu. N. B. I.

CARA A CARA ENTRE ALCALDES I ENTITATS
QUATRE BLOCS, 12 PROBLEMÀTIQUES Q El Tercer Parlament Metropolità

Carme García, alcaldessa de Rubí

«Els que
detectem primer
els problemes
som els
ajuntaments»

es va dividir en quatre blocs de debat. Els
alcaldes estaven enquadrats en dos
grups, d’acord amb el nombre d’habitants
als quals representen en els seus
municipis. Les entitats, 12 en total,
estaven dividides en quatre grups de tres.
Obrien el debat les entitats, que tenien un

hanparticipatenelstresParlamentsMetropolitans,ques’hancelebrataL’Hospitalet
(2010),SantaColoma(2011)iRubí(2012)

Josep Monràs, alcalde de Mollet

«L’Estat té
un problema
de prioritats, no
de recursos»
Juan Parralejo, alcalde de Ripollet

«Proximitat,
lideratge,
coordinació,
imaginació
i diàleg ens
trauran de
la crisi»

minut per exposar la qüestió que volien
plantejar. Els alcaldes tenien, a continuació, un minut per respondre. Tot seguit,
s’establia un torn de rèplica de 30 segons
per a l’entitat i 30 segons per als alcaldes.
Enguany, com que diversos alcaldes
responien la mateixa entitat, es va poder
copsar més bé com treballa cada municipi
les mateixes problemàtiques.
Maria Elena Pérez, alcaldessa de Montcada

«S’està
disminuint
l’estructura
del benestar,
que garantia
la igualtat»

«Contra el
populisme, hem
de recuperar
la política amb
majúscules»

94

alcaldes i portaveus d’entitats

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans

«El pagament
per les receptes
obliga els
ajuntaments
a fer un esforç
suplementari»
«Deixar de
prioritzar el
cotxe té un
desgast polític»

«Els municipis
són els que més
esforços fem»
Ana del Frago, alcaldessa de Barberà

«És evident que
es posen en risc
projectes com
les escoles
bressol si no
s’hi destinen
més recursos»
«És necessària
la col·laboració
contra l’atur»

Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei

«Habitatge,
educació
i escola dignes,
això és el que
ens preocupa
i ocupa»

«La crisi ens
agafa amb
un Estat del
benestar i una
democràcia
poc madurs»

«El que ens
demaneu les
entitats ho
estem fent!»

«Sortirem de
la crisi, però
amb quin grau
de cohesió?»

IMPLICACIÓ DEL TERCER SECTOR Q Bona part de les entitats participants en el Tercer Parlament Metropolità van ser triades a
partir d’un debat intern propi en la Taula del Tercer Sector de Catalunya que, com va recordar la seva presidenta, Àngels Guiteras,
reuneix a més de 4.000 entitats socials. Aquest treball previ va garantir que s’exposessin públicament problemàtiques de plena
actualitat, com la pobresa, l’accés a l’habitatge, l’exclusió social, l’ocupació, la renda mínima d’inserció o les retallades en ajuts.
Enric Morist
Creu Roja

Jordi Roglà
Càritas

Javier Bonomi
Fedelatina

Carles Barba
Fund. Cat. Esplai

Magdalena Blasco
Avismón

Jaume Clupés
FEDAIA

«Els ajuntaments
han d’ajudar
en la reducció
de les tarifes»

«Ara s’ha d’actuar més enllà
d’estratègies i
bons propòsits»

«El 50% de
l’atur juvenil és
font de conflicte
a municipis»

«Mantinguem
l’equitat i l’accés
al temps de
lleure educatiu»

«És important
que la gent gran
pugui viure
a casa seva»

«La infantesa
no s’ha posat
seriosament
sobre la taula»

«El nou augment
dels preus de
l’energia serà
un problema»

«Molta gent no
podrà jugar al
primer equip: no
té on entrenar»

«S’han de
mantenir serveis
i no trencar la
cohesió social»

«Cada cop hi ha
més vacances
per a pobres
i per a rics»

«La perspectiva
de futur seva
és diferent a la
d’altres grups»

«S’haurien
de potenciar
serveis com els
Centres Oberts»

Ricard Riol
PTP

«Han retallat en
busos urbans
quan tenen
més usuaris
que una piscina
municipal, però
segurament no
llueixen tant a
la fotografia»

Salva Castañer
ONCE

«Les webs
municipals
han de ser
accessibles:
no ens podem
perdre l’oferta
pública, no
som ciutadans
de segona»

Santi Torres
Arrels Fundació

«S’ha d’insistir
en la prevenció,
no voldríem
trobar-nos amb
gent que ara
està sense
feina abocats
al carrer d’aquí
a 10 anys»

Clèlia Sassatelli
INSERCOOP

«Quan millori
la situació
econòmica
no es podran
reinserir
laboralment els
aturats que ara
tenen entre 25
i 40 anys»

Ole Thorson
P(A)T/Cat. Camina

«Menys
accidents vol
dir menys
despeses per
als ciutadans»
«Calen plans
de seguretat
viària»

Ramon Vila
Fundació PIMEC

«Empresaris
i autònoms
estan fent un
esforç creant
i mantenint
llocs de treball»
«Creiem en el
treball en xarxa»
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Cau fins un 97% l’ajut
a l’ocupació i un 47%
el temps de formació
La mitjana catalana de fracàs escolar és del 32% i els alcaldes

temen que pugi, ja que cada vegada hi ha menys recursos
INFORMA...

Marta
París

Les retallades en educació del
Govern central i català per
combatre el dèficit estan dificultant molt la tasca dels
ajuntaments per combatre el
fracàs i l’abandonament escolar.Tant és així que, tal com
va denunciar l’alcaldessa de
Rubí, Carme García, «s’ha retallat un 97% en polítiques
d’ocupació», mentre que l’alcalde de Viladecans, Carles
Ruiz, va subratllar que «les
hores de cicles formatius
s’han reduït un 47%, passant
de 2.000 a 1.200 hores».
«El fracàs escolar és una
xacra de la nostra societat i no
sé si els ajustos en educació el
faran augmentar encara
més», va alertar l’alcalde de
Mollet, Josep Monràs.
Fracàs i abandonament
Mollets del Vallès, Montcada
i Reixac, Rubí, Barberà delVallès i Molins de Rei són alguns
dels 80 municipis catalans
que en els darrers anys han
posat en marxa plans educatius d’entorn –com el de Ripollet, per exemple, que atén
70 nens– per coordinar i dinamitzar iniciatives educatives
en diferents àmbits.
A més, molts d’ells disposen de projectes Pont, amb els

Agilitar tràmits
als empresaris
Els municipis metropolitans
aposten per simplificar, reduir
i agilitzar els tràmits administratius que han de realitzar els
emprenedors per crear una
empresa, com fan a Molins de
Rei, per exemple. A més, molts
ofereixen assessorament –Mollet ha atès 250 consultes– o donen suport d’altres formes
–Barberà ha concedit 8 microcrèdits a empresaris–. D’altra
banda, el president de la Fundació PIMEC, Ramon Vila, es va
oferir als alcaldes per ajudar als
autònoms que es trobin a l’atur.

que busquen oferir una sortida laboral a aquells joves que
abandonen els estudis abans
d’hora. Montcada i Reixac, per
exemple, els facilita el contacte amb el món laboral per tal
que facin pràctiques en empreses, segons va dir l’alcaldessa Mª Elena Pérez. A Molins de
Rei també n’hi ha, per bé que
en aquest municipi del Baix
Llobregat el 87% finalitza l’ensenyament obligatori, mentre que la mitjana catalana de
fracàs escolar supera el 30%.
D’altra banda, els municipis intenten compensar les retallades amb ajuts específics
per a les famílies amb menys
recursos. «Els nens no tenen la
culpa de res i la situació familiar no ha d’afectar-los. No pot
ser que no estudiïn perquè la
seva família no té diners per

Varias guarderías podrían
no abrir en septiembre
El futuro de algunas guarderíasmunicipalesdel área metropolitana pende de un hilo.
Todos los alcaldes que participaron en el Tercer Parlament
Metropolità alertaron de la situación financiera de los parvularios públicos.
«Hay el riesgo de que en
septiembre muchas guarderías no abran», alertó el alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz,
quien agregó que muchos
consistorios ya no saben qué
recortar. En esa misma línea
se manifestó su homólogo de

Ripollet, Juan Parralejo, quien
cree que, de no hallar una solución, la educación pública
de 0 a 3 años «se va al traste».
«No sabemos si podremos
aguantar la situación», apostilló la alcaldesa de Montcada, Maria Elena Pérez.
Todos coincidieron en señalar que la situación se debe
a la falta de financiación de
los ayuntamientos, no sólo en
cuestión de jardines de infancia. «La excesiva presión sobre los ayuntamientos es inasumible», agregó Paz. M. P.

a llibres», va afirmar l’alcalde
de Ripollet, Juan Parralejo.

Alcaldesientitats enpledebatdurantelTercer
Parlament Metropolità. H. FERNÁNDEZ / M. TAVERNA
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«Si nos levantamos bien
temprano, bien temprano...»
Los estragos de la crisis centra los corrillos entre los invitados al Parlament
antes y después del debate. Los niños insuflan optimismo a alcaldes y entidades
INFORMA...

Toni
Ayala

Cuando la gran mayoría de los
participantes en elTercer Parlament Metropolità se levantó de
la cama el pasado viernes aún
eradenoche.DecaminoalabibliotecaMestreMartíTauler,es-

cenario de los debates, se hizo
de día. Parecía una premonición.Y es que el tema estrella en
los corrillos que se formaron
duranteeldesayunodebienvenida era la negra crisis y sus
consecuencias.«¿Cómoquieres
queesté?Mal,noquerrásquete
diga que estoy bien»... «Nos faltan recursos»... «Tenemos que
buscar convenios para subsistir»... «Estamos obligados a ponerle imaginación»... Éste era el
pensamiento que rondaba por

El reloj de los
Supertacañones
Un tictac tictac sonó en la sala
de los debates cada vez que algún alcalde o entidad hablaba
más tiempo de lo asignado. Fue
bautizado como el de los Supertacañones del Un, Dos, Tres. En
la segunda parte del Parlament,
se tuvo que recortar tiempo de
palabra a los alcaldes. «Otro recorte más», debieron pensar.

lacabezadelosasistentes.Pero,
en medio de toda la oscuridad,
el rayo de luz lo puso la pequeña Júlia Lucas, miembro del
Consell d’Infants de Rubí y la
benjamina del Tercer Parlament Metropolità. Al más puro estilo Pep Guardiola, emuló
al entrenador del Barça y les espetó a los asistentes: «Si nos levantamos bien temprano, bien
temprano...» aún se pueden
mejorarlascosas.Esedía,quien
más quien menos, madrugó.

Diversas imágenes del antes y el durante de los debates del Tercer Parlament Metropolità, con la
bienvenida, el desayuno, la inauguración oficial y con la pequeña Júlia Lucas apelando al «si nos levantamos bien
temprano...». Los debates suscitaron la atención de los medios de comunicación. FOTOS: H. FERNÁNDEZ / M. TAVERNA

La vida efímera de les notícies
Una exposició realitzada per
l’escola d’art i disseny de Rubí amb prop de 2.000 exemplars de 20 minutos va donar
la benvinguda als diputats
Milers i milers de notícies. Positives i negatives, sobre victòries i sobre derrotes, de naixements i de morts, de creacions i de destruccions...
Totes elles omplen pàgines de
diari. Es van superposant i,
dia rere dia, van dibuixant la
història més recent. Malgrat
tot, la seva vida és efímera i
només les portades resten en
el record col·lectiu.

Amb aquesta premisa es va
concebre la instal·lació Art en
portada, que va donar la benvinguda als participants del
Tercer Parlament Metropolità
de 20 minutos divendres a la
Biblioteca Mestre MartíTauler
deRubí.Alumnesdeprimerde
l’Escola d’Art i Disseny Edra de
la localitat van ser els seus autors. Per elaborar-la, han utilitzat prop de 2.000 exemplars
del diari, des dels seus inicis,
l’any 2000, quan es deia Barcelona y m@s fins avui dia.
«El concepte de la mostra és
que les notícies desapareixen a

l’aireinomésquedenlesportades en la ment», va explicar la
directora d’Edra, Blanca Serrano, una de les coordinadores
d’aquest projecte. Així, a través del muntatge que han fet es
veucom,unmuntdediarisque
estan a terra, emprenen el vol
per lluir les seves portades.
En aquest repàs, a través de
les portades de 20minutos, de
la història dels darrers 12 anys
s’hi van poder veure des dels
tràgics 11-M i 11-S, vius en la
memòria de tots, fins a la multitudinària i emotiva manifestació contra ETA a Barcelona

Diferents punts de la instal·lació.
HUGO FERNÁNDEZ / MIQUEL TAVERNA

arrel de l’assassinat d’Ernest
Lluch i que va aplegar un milió
de persones.També es repassa
la victòria de la selecció espanyola al Mundial de Sud-àfrica, la rua del FC Barcelona
l’anyenquèesvaaconseguirel
triplet, els primers increments
dels preus dels pisos pel boom
immobiliari, el passos fins a
arribar al nou Estatut, la primera edició del Govern tripartit o la darrera victòria electoral de CiU, entre d’altres.
Art en portada es pot visitar avui, diada de Sant Jordi,
a la Biblioteca Municipal. A
partir de demà estarà ubicada
a la sala d’exposicions Antiga Estació de Rubí. MAICA LÓPEZ

