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Comencen les sessions presencials
del procés participatiu del Pla local
d'habitatge de Rubí
Durant aquesta setmana es podran fer aportacions en una taula a la biblioteca
municipal

En marxa el procés participatiu del Pla local d'habitatge de Rubí | Ajuntament de Rubí

Aquest mes de juliol va arrencar el procés de participació ciutadana per a l'elaboració del Pla local
d'habitatge de Rubí, que s'allargarà fins el 12 d'octubre a través de la plataforma Rubí Participa
(http://participa.rubi.cat/) . Aquest mes de setembre, a més, hi haurà dos punts de participació
presencial, que comencen aquesta mateixa tarda.
[noticia]7548[/noticia]
A causa de les mesures de restricció per la Covid-19, el calendari inicialment previst s'ha modificat
i s'han establert dos punts de participació, a la biblioteca Mestre Martí Tauler i al Mercat Municipal,
des d'avui i fins el 3 d'octubre.
Biblioteca Mestre Martí Tauler (c. Aribau, 5)
Dilluns 21 de setembre: de 17 a 20 h
Dimarts 22 de setembre: de 17 a 20 h
Dimecres 23 de setembre: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
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Dijous 24 de setembre: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Divendres 25 de setembre: de 10 a 14 h i de 17 a 20 h
Mercat Municipal (c. Cal Gerrer, s/n)

Dimarts 29 setembre: de 11 a 13 h
Dimecres 30 setembre: de 11 a 13 h
Dijous 1 octubre: de 11 a 13 h i de 17 a 19 h
Divendres 2 octubre: de 11 a 13 h i de 16 a 19 h
Dissabte 3 octubre: de 11 a 13 h
També hi haurà tres tallers participatius presencials: una sessió amb personal tècnic municipal que
servirà per recollir una mirada transversal sobre les necessitats i estratègies prioritàries en matèria
d'habitatge (2 d'octubre); un debat obert a la ciutadania on s'exposarà la diagnosi i es posaran en
comú objectius i estratègies (8 d'octubre, les inscripcions ja es poden fer al web municipal
(http://www.rubi.cat/plalocalhabitatge) ); i una sessió amb actors socials i professionals que
comptarà amb la participació dels agents que formen part de la Mesa pel dret a l'habitatge,
d'entitats gestores i APIs, entre d'altres (20 d'octubre).
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