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telèfons d’interès
ajuntament............................ 93 588 70 00
alcohòlics anònims.................. 93 317 77 77
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
ateneu municipal..................... 93 588 74 73
biblioteca “mestre
martí i tauler”.......... 93 588 70 00 ext. 4559
bombers................................ 93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa.............. 93 586 67 00
cap-2 anton de borja.............. 93 588 45 55
cap-3 sant genís..................... 93 699 17 29
casal de la gent gran.............. 93 588 44 87
cementiri............................... 93 588 77 22
centre d’orientació
sanitària (cos)......................... 93 588 73 73
correus................................. 93 699 14 02
creu roja............................... 93 697 92 04
deixalleria ............................ 93 699 49 95
espai jove torre bassas............ 93 697 90 04
fecsa - endesa........................ 900 77 00 77

jutjat 1.................................. 93 586 08 51
jutjat 2.................................. 93 586 08 52
jutjat 3.................................. 93 586 08 53
jutjat 4..................................93 586 08 54
jutjat 5..................................93 586 08 55
omic (of. inf. consum).............. 93 588 70 32
oficina de gestió
tributària (orgt)......................93 586 23 80
oficina de treball
de la generalitat..................... 93 587 25 63
oficina local d’habitatge
(proursa)...............................93 588 66 93
mossos d’esquadra (comissaria) 93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències............... 088
policia local........................... 93 588 70 92
policia local urgències....................... 092
policia nacional...................... 93 588 76 94
policia nacional urgències................... 091
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501

registre civil......................... 93 586 08 94
rubí+d (impes, ose).................. 93 581 39 00
rubí verd............................... 93 591 30 03
rubí via................................. 93 591 30 03
sece (enllumenat públic)........... 93 588 77 99
síndic de greuges.................... 93 697 21 59
sorea (avaries)......................... 902 250 370
tanatori................................ 93 588 66 55
taxi (adaptat).......................... 609 893 037
taxis rubí.............................. 93 699 24 89
taxis ràdio taxi...................... 93 586 08 88
telèfon verd ......................... 900 130 130
(si es truca des d’un mòbil).......93 699 98 01

farmàcies de guàrdia
febrer 2010
8 batllori
9 pont
10 garcia
11 calsina
12 parrilla
13 lorente
14 xapelli
15 hidalgo-mosc
16 condal
17 piera
18 valls
19 batallé
20 espert

21
22
23
24
25
26
27
28

farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori

març 2010
1 pont
2 garcia
3 calsina
4 parrilla
5 lorente

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

xapelli
hidalgo-mosc
condal
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

farmàcies

batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal
piera
valls
batallé

aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 /
batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93
699 87 09 / estatut av. de l’estatut. 93 699 16 51 / farell c. sant
jordi, 25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1. 93 697 49 42 / gibert
c. torres oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo c. sabadell, 79. 93 697
36 40 / kronos ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / lorente c.
verge de fàtima, 7. 93 586 23 11 / oriol c. safir, 28. 93 699 43 98 /
parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / piera pl. josep sapés,4. 93
697 7163 /pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34 56 / xapelli c. víctor català, local 22. 93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699
50 12 / serra pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / valls ctra. de
Terrassa, 16-18

Farmàcies obertes tots els dies: kronos (de 9 a 22 h tots els dies de l’any) i
xapelli (de 9 a 21 h tots els dies de l’any)

programació 2009-2010 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
9h
12 h
14 h
14.30 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
dl.: Esports
dm.: Conecta2
dc.: Retrats
dj.: Com el Vallès no hi ha res
dv.: Esports
15 h
dl.: Ona triesportiva
dm.: Catsons
dc.: Música.cat
dj.: Paisatges humans
dv.: Punt de mira (rep)
16 h
Radiofòrmula musical
17 h
dl.: Rock de Luxe
dm.: Rock’n’classics
dc.:Discoteca privada
dj.: Som d’aquí
18 h
Música K Música
19 h
Informatiu COM Ràdio
19.30 h Informatiu vespre
20 a 22h Raíces del Sur
21 h dj.: Punt de mira
22 h
dl.: Les Divines
dm.: Gabba Gabba Hey

23 h

24 h

dc.:Tempo di fuga
dj.: El fil de la Troca
dv.: Cultura de club
dl.: Def con Tres
dm.: Big Ass Radio
dc.: Jazz de nit
dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: 303 Trance
dj.: La negra nit
dv.: 303 trance

23 h
24 h

diumenge

dissabte
8h
8.30 h
9h
11 h
11.30 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Els grups municipals opinen
Com el Vallès no hi ha res (rep.)
Som solidaris
L’última sessió
Canto popular latinoamericano
Guantanamera
Voces latinas
Discoteca privada (rep.)
Rock’n’classics (rep.)
Cultura de Club (rep.)
Bluebeats FM
Imsomnia

www.rubi.cat

www.radiorubi.fm
Big Ass Radio(rep.)
La negra nit (rep.)

@

9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
23 h
24 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals opinen (rep.)
A peu de camp
Punt de mira (rep.)
Tempo di fuga (rep.)
Peluts
Gabba Gabba Hey (rep.)
Som d’aquí (rep.)
30 anys de Ràdio Rubí
El fil de la troca (rep.)
Les Divines (rep.)
Sobreviviendo a Murphy (rep.)
Jazz de nit (rep.)

30 anys de

laciutat@ajrubi.cat
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“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

La nostra gent gran mereix
una bona oferta cultural
Rubí té en aquests
moments més de 9.800
persones més grans de 65
anys. Arribats en aquest
punt de la vida, és
moment de tancar l’etapa
laboral i obrir-nos a noves
experiències que ens
aportin benestar. Ens ho
mereixem. Hem dedicat
bona part del nostre
temps als altres: a la feina,
als fills i, cada cop més, també als néts.
Des de l’Ajuntament de Rubí volem contribuir
perquè la nostra gent gran, encara amb energies i
ganes de fer coses, ho pugui fer amb comoditat i
a preus assequibles. Per això ja fa tres anys que
oferim la possibilitat de fer viatges culturals
d’una setmana arreu de l’Estat. Hi trobareu tota
la informació en l’article central d’aquest número de LA CIUTAT.
Són ja més de 2.000 els rubinencs i rubinenques
que ho han provat i repetit en els 3 anys que
dura el projecte. Moltes d’aquestes persones,
sovint, m’han manifestat que n’estan encantats;
i només el fet de sentir-los explicar les seves
noves experiències m’omple de satisfacció.
Estem treballant perquè la nostra gent gran, un
dels col·lectius sovint més vulnerables econòmicament parlant, es trobi a gust a la ciutat, hi tingui els serveis que necessita i trobi l’oferta lúdica
i cultural que, de forma equivocada, podria semblar no prioritària. Però ho és. Perquè aquesta
oferta permet millorar la qualitat de vida d’una
part molt important de la nostra població, tot
just en un bon moment de la vida, quan tenim
tot el temps del món per dedicar-nos a nosaltres
mateixos.

Rubí tiene en estos momentos más de 9.800
personas mayores de 65 años. Alcanzado este
punto de la vida, es momento de cerrar la
etapa laboral y abrirnos a nuevas experiencias
que nos aporten bienestar. Nos lo merecemos.
Hemos dedicado buena parte de nuestro tiempo a los demás: al trabajo, a los hijos y, cada
vez más, también a los nietos.
Desde el Ayuntamiento de Rubí queremos contribuir a que nuestra gente mayor, todavía con
energías y ganas de hacer cosas, pueda hacerlo con comodidad y a precios asequibles. Por
eso hace ya tres años que ofrecemos la posibilidad de hacer viajes culturales de una semana
a cualquier parte del Estado. Encontraréis toda
la información en el artículo central de este
número de LA CIUTAT.
Son ya más de 2.000 los rubinenses los que
han probado y repetido en los 3 años que dura
el proyecto. Muchas de estas personas, a
menudo, me han manifestado que están
encantadas, y sólo el hecho de escucharles
explicar sus nuevas experiencias me llena de
satisfacción.
Estamos trabajando para que nuestra gente
mayor, uno de los colectivos a menudo más
vulnerables económicamente hablando, se
encuentre a gusto en la ciudad, tenga los servicios que necesite y encuentre la oferta lúdica
y cultural que, de forma equivocada, podría
parecer no prioritaria. Pero lo es. Porque esta
oferta permite mejorar la calidad de vida de
una parte muy importante de nuestra población, justo en un buen momento de la vida,
cuando tenemos todo el tiempo del mundo
para dedicarnos a nosotros mismos.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEIP Torre de la Llebre (foto esquerra)
i del CEIP Pau Casals (fotos a sota) van visitar
l’Ajuntament

notícies
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participació

primer pla municipal de salut

cr04

La salut, un
tema a debat
l’

equipaments
sanitaris
el tercer cap, sant
genís, ha estat el
darrer inaugurat a la
nostra ciutat

Caminades “Per fer
salut, surt a caminar”
que s’organitzen cada
any a Rubí

Ajuntament de Rubí ha endegat un procés participatiu per elaborar el primer Pla municipal de salut de Rubí, amb l’objectiu de planificar i establir accions concretes per prevenir les malalties, protegir i promocionar la salut i, en definitiva, incrementar el nivell de salut
de la població rubinenca. Aquest procés s’adreça a tota la ciutadania en general, a professionals de l’àmbit de la salut (tant de medicina com d’infermeria, entre d’altres), de benestar i
serveis socials, educadors i tècnics municipals, i a les entitats locals, tinguin o no vinculació directa amb la salut.
La primera fase d’aquest pla, el diagnòstic de
salut de la població, ha estat definit d’acord amb
els indicadors de l’“Estudi de la percepció de la
salut dels ciutadans i professionals de la salut a
Rubí”, elaborat el 2007 per l’Associació per a la

quiàtrica, especialment les drogodependències
en els joves, i la patologia social, en concret, la
violència. Aquests problemes de salut són també
una part dels que més els afecten, tret de la patologia oncològica, juntament amb els problemes

Prevenció i la Promoció de la Salut (CEPS), i
altres dades objectives que ha treballat el Consorci Sanitari de Terrassa i que constitueixen el
diagnòstic de la salut de la ciutat i determinen si
és saludable o no, com ara població, nivell de
dependència, xifres d’aturats, habitants per
metge, causes de mortalitat, estils de vida pel que
fa al consum de determinades substàncies, alimentació, obesitat, contaminació de l’aigua o
zones verdes, entre d’altres.
Segons l’estudi de 2007, els problemes de salut
que més preocupen la població de Rubí són la
patologia oncològica; les malalties neurològiques,
principalment les demències; la patologia psi-

reumàtics, cardiovasculars, ossis, respiratoris i
endocrins.
Pel que fa a la percepció de l’estat de salut,
aquest és bona quan es refereix a la població
infantil, a la seguretat ciutadana i al fet que es
tracta d’un municipi amb una població jove. En
canvi, la percepció de l’estat de salut és dolenta
pel que fa a la manca de recursos sanitaris, l’alt
nivell de patologia, especialment entre la població adulta, i el deteriorament del medi ambient.
Les propostes dels participants en l’estudi per
optimitzar el funcionament dels serveis sanitaris
passen per millores en l’organització del sistema
sanitari, increment del nombre de professionals

• Taxa de mortalitat total (2005): 6’4/1000, per sota de la de Catalunya (8’9/1000 el
mateix any).
• Causes de defunció (2005): malalties isquèmiques i pulmonars (homes) i malalties
cerebrovasculars i relacionades amb el deteriorament cognitiu (dones).
• Malalties més ateses als CAP (2008): hipertensió arterial, alteracions del metabolisme,
obesitat, tabaquisme, trastorns de l’estat ànim i dolor osteoarticular.
• Total de població adscrita als tres CAP (2008): 83.129 persones.
• Visites als CAP de Rubí (2007): 564.792 visites.
• Visites als COS de Rubí (2006): 15.153 visites.

sanitaris per atendre la població, la millora del
tracte personal dels professionals, de l’educació
sanitària des de les farmàcies, centres escolars
i l’atenció primària i de la coordinació del treball
entre tots els agents implicats.

El tercer taller, obert a tothom, servirà per determinar
quines són les accions que s’haurien de portar a terme
en relació amb aquestes prioritats detectades. Aquest
taller, que s’organitza a l'IES La Serreta (c. Lepant, 1),
tindrà lloc dijous 25 de març (de 18 a 21 h).

Tres tallers participatius

Com participar-hi

Ara comença la fase de redacció del pla, el debat
dels tallers participatius que s’organitzen entre els
diversos sectors de població que hi vulguin participar, en el transcurs dels quals podran expressar les seves opinions respecte a aquest tema.
Els dos primers seran els tallers deliberatius per
tractar quines són les prioritats en la salut, tant
per als professionals i tècnics com per a la ciutadania. Aquests tallers es faran divendres 19 de
febrer (de 9.30 a 14 h) per als primers i dissabte 27 de febrer (de 9.30 a 14 h) per als segons,
tots dos a l'Escola de Música del complex cultural l'Escardívol (c. Joaquim Blume, 28).

Per poder participar en aquest procés de definició
del primer Pla municipal de salut de Rubí, no és
obligatori inscriure’s prèviament, tot i que es recomana fer-ho per facilitar la preparació de la documentació a lliurar en els tallers i els grups de treball
de les diferents sessions. Per formalitzar la inscripció, cal trucar al 93 588 70 00, enviar un correu
electrònic a participacio@ajrubi.cat o fer-ho a través del formulari que trobareu al web del procés a
www.rubi.cat/pladesalut.

cr05

algunes dades
de la salut dels rubinencs

notícies
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Viajes para
personas mayores

notícies

viajes culturales para personas mayores

cr07

noticias

u

n total de 15 viajes y 750 plazas es la oferta 2010 de los Viajes Culturales para personas mayores que ofrece el Ayuntamiento de Rubí: Cantabria, Galicia, Costa de Almería, Asturias, Navarra, Cazorla y Burgos son los destinos escogidos para las salidas que tendrán lugar de abril a octubre. Desde el
11 de febrero se realizan las inscripciones en el área de Servicios a las Personas.
El precio real del viaje es de 362,71 euros por persona, de los cuales el
Ayuntamiento de Rubí subvenciona el 25% del coste del viaje, 90,67 €
por persona y queda por 272,04 euros. Desde 2006, más de 2.000 personas han disfrutado de estos viajes culturales.

¿Quién puede inscribirse?
• Personas a partir de 65 años empadronadas en Rubí.
• Pensionistas de jubilación del Sistema Público de Pensiones, a los pensionistas por invalidez, viudedad, etc., y a las personas prejubiladas
que hayan cumplido los 60 años.
• Pueden participar con los cónyuges o parejas y, excepcionalmente las
personas menores de 65 años i/o no empadronadas en Rubí, si son
cuidadores o acompañantes de una persona con discapacidad que
reúna los requisitos de edad y empadronamiento.
• Podrán participar los hijos discapacitados, que acrediten una minusvalía mínima del 45% que les permita viajar y lo hagan compartiendo
habitación con los padres.

autocar
los desplazamientos
de estos viajes se
realizan en autocar

Asturias, Galicia o
Navarra son, entre
otros, los destinos para
el 2010

destinos
•
•
•
•
•
•
•

Galicia: del 6 al 12 de abril i del 10 al 16 de abril
Burgos: del 11 al 16 de abril
Cantabria: del 24 al 30 de abril, del 15 al 21 de mayo y del 7 al 13 de junio
Navarra: del 9 al 14 de mayo, del 20 al 25 de junio, del 25 al 30 de julio y del 6 al 11 de septiembre
Asturias: del 1 al 7 de junio y del 17 al 23 de septiembre
Sierra de Cazorla: del 5 al 10 de julio
Almería: del 22 al 28 de septiembre y del 13 al 19 de octubre

Más información: www.rubi.cat/gentgran
Las solicitudes se pueden recoger en el Área de Serveis a les Persones,
C/ del General Prim núm. 35, 2a planta (a partir del 11 de febrero)

Nuevas inversiones para
proyectos municipales
El Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (FEOSL) es es la nueva versión para
el año 2010 de las ayudas que el gobierno central
creó por primera vez el año pasado con el FEIL. Los
6,2 millones de euros que recibirá el Ayuntamiento
de Rubí por este concepto servirán para ejecutar
un total de 18 proyectos. Esta cifra que se suma a
los 16 proyectos que el presupuesto municipal ha
programado para este año dentro del capítulo de
inversiones, y a los que destinará 8,5 millones de
euros. En total, casi 15 millones de inversión para
realizar una treintena de proyectos.
Al igual que sucediera durante el 2009 con el FEIL,
todas las obras ﬁnanciadas con el FEOSL deberán
iniciarse en el mes de abril, como muy tarde, y estar
ﬁnalizadas el 31 de diciembre de este año, salvo casos excepcionales. Los proyectos seleccionados por
el Ayuntamiento de Rubí están relacionados con la
creación de nuevos espacios culturales y recreativos, la mejora de centros deportivos y educativos,
actuaciones de mejora ambiental, de innovación y
nuevas tecnologias y actuaciones de ahorro y eﬁciencia energética.
La creación de un arborétum y un anﬁteatro en la
zona del Castell, que sustituirá al situado actualmente en la plaça del Dr. Guardiet, la adecuación
y mejora de la zona deportiva de Can Mir, diferentes actuaciones de mejora del entorno natural de
las Urbanizaciones, la construcción de un rocódromo en La Llana o la mejora del complejo cultural
l’Escardívol y la Finca Font del Ferro, son algunos

de los proyectos que se
pondrán en marcha duTodas las
rante el primer semestre
de este año.
inversiones en
De forma paralela, siwww.rubi.cat/
guiendo los procedimieninversions
tos ordinarios de la administración, más lentos, se
ejecutarán las inversiones que el Ayuntamiento
ha incluido para este año en los presupuestos municipales, entre las que destacan la urbanización
de la calle Bartrina y la plaza dels Sindicats, dotado
con 1,4 millones de euros, la continuación de las
obras del Pinar, con una inversión cecana a los 2 millones de euros, nuevos pisos públicos de alquiler
cerca de la Plaza de Andalucía y la rehabilitación y
nueva urbanización de la plaça nova de Les Torres.
A todas estas actuaciones se suman una treintena
de obras más que actualmente están en marcha o a
punto de iniciarse en el municipio y que ﬁnalizarán
también durante este 2010. Es el caso de la zona deportiva del Parque de la Pau i la Natura, las obras del
Mercado Municipal, el pabellón de la Llana, el Celler
o la reforma de la masía de Can Serra.
La coincidencia de diferentes obras que afectan
prácticamente todo el municipio hace necesaria
una información adicional a la ciudadanía por lo
que La revista LA CIUTAT informará mensualmente
a través de un especial en las pàginas centrales con
articulos relacionados con las obras ﬁnanciadas
por el FEOSL.

INVERSIONS MUNICIPALS 2010

Pla de Barris al Pinar

Urbanización calle Bartrina y pl Sindicatos

Mejoras polígonos indust

1.904. 000 €

1.400. 000 €

350. 000 €

PROJECTES FEOSL 2010
Proyectos de mejora en los centros deportivos
•
•
•
•
•

Instalación de calefacción en el complejo deportivo de la Llana.
Sustitución de riego campo de fútbol de Can Rosés.
Adecuación y mejora de la zona deportiva de Can Mir.
Reforma y adecuación vestuarios Campo de Fútbol Can Fatjó.
Adecuació y mejora vestuarios Campo de Fútbol 25 de Setembre.

Proyectos de Innovación y nuevas tecnologías
• Ampliación de la red de fibra óptica hasta Can Serra y complejo deportivo de la Llana.
• Ampliación de la red de ﬁbra óptica entre la Biblioteca y ediﬁcio de ecologia
urbana y seguridad.
• Ampliación de la red de ﬁbra óptica entre el IMPES y el Mercado Municipal.
• Equipamientos y sistemas de telecomunicación para el nuevo ediﬁcio de la
OAC y la nueva Biblioteca.

Proyectos de mejora en
los equipamientos educativos
• Adecuación y mejora Finca Font del Ferro.
• Adecuación y mejora del Escardívol.

Proyectos de ahorro y eﬁciencia energética
• Adecuación y reforma de la climatización del Rubí+D.
• Mejora eﬁciencia energética de diversos equipamientos públicos
educativos, deportivos y de servicios.

Proyectos de mejora mediambiental
• Recuperación del margen derecho de la Riera de Can Solà.
• Creación de 4 franjas perimetrales de protección forestal en
las urbanizaciones de Rubí.
• Intervención paisajística en el Torrent de Can Solà.

Proyectos para la creación de nuevos espacios
culturales y de ocio
• Construcción de un anﬁteatro y recuperación paisajística en el entorno del Castell.
• Adecuación del entorno del complejo deportivo de La Llana.

s industriales

Rehabilitación del Casino

600. 000 €

Rehabilitación y nueva urbanización de la
plaza Nova de Les Torres

500. 000 €

notícies
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mobilitat

millores al servei de bus urbà

cr10

Rubí, per la
mobilitat
sostenible
l’

Ajuntament de Rubí està portant a terme tot un seguit de mesures per fomentar la mobilitat sostenible a la ciutat. La primera quinzena de febrer entren en funcionament les millores en el servei d’autobús urbà, que afectaran les línies L1, L2, L3 i L6 sense variar les freqüències de pas. El consistori també ha adquirit 5 motos i 4 bicis elèctriques per promoure els
desplaçaments sostenibles entre els treballadors municipals.

L’Ajuntament ha
adquirit 5 motos
elèctriques

La primera modificació introduïda al servei d’autobús urbà, producte de la demanda ciutadana,
comportarà una nova connexió entre les línies L1
i L3 a l’avinguda de Can Fatjó, a l’alçada del carrer
Diamant. Aquest nou punt de transbord serà molt

L’altre gran canvi previst fa referència a la línia L2.
El nou recorregut, que seguirà enllaçant Can Vallhonrat amb el Pinar, passarà pel 25 de Setembre. A més, el nou itinerari connectarà els tres
barris amb el Mercat Municipal.

útil per aquells ciutadans que vulguin desplaçar-se
de Can Serrafossà a Sant Muç, ja que no els caldrà baixar fins al centre per canviar de línia.
La L1, a més, variarà el seu itinerari a la zona de
Can Serrafossà. Un cop al carrer Prudència, el
recorregut seguirà pel carrer Joventut i finalitzarà
al carrer Fortuna. Així, el consistori dóna resposta
a la demanda dels veïns, que sol·licitaven que l’autobús passés per dins del barri. Aquesta línia
també recupera la carretera de Sabadell, una via
on feia anys que no hi circulava l’autobús urbà com
a conseqüència d’unes obres que s’hi estaven fent.
Una altra de les modificacions previstes afecta la
línia L6, que arribarà fins el Pont de Claverí per
donar resposta als veïns de Can Serrallach. A més,
el recorregut passarà per davant del nou pavelló de
La Llana.

Vehicles elèctrics per als
treballadors municipals
Amb la voluntat de reduir les emissions de CO2
a l’atmosfera, l’Ajuntament ha adquirit 5 motos
elèctriques model Vectrix VX1 que s’incorporaran
a la flota de la Policia Local.
Amb aquest tipus de vehicles, el consistori preveu un estalvi energètic i econòmic important. I
és que, a banda que els motors elèctrics no generen gasos contaminants, consumeixen un 90%
menys que els de benzina.
Paral·lelament, l’Ajuntament també ha comprat
4 bicis elèctriques, amb l’objectiu de promoure
la mobilitat sostenible entre els treballadors municipals durant l’horari laboral.

la vitalitat empresarial de la ciutat

Trenta una empreses
noves l’any passat

cr11

ocupació
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algrat la crisi econòmica que presideix la majoria d'economies occidentals des de fa
un any i mig, es comencen a produir signes de reanimació; una reanimació discreta, però que en certa forma afavoreix un clima de confiança diferent que l'experimentat en
els darrers mesos i que permet pensar, tal com manifesten els analistes econòmics, que la
recessió ha tocat fons.
formació
la formació contínua afavoreix la
incorporació al
mercat laboral

Actualment
hi ha 4.306
autònoms a
Rubí

S’afavoreixen iniciatives
empresarials generades
per treballadors que
volen crear el seu propi
negoci

Passejar pels carrers de Rubí permet conèixer
parcialment alguns d'aquests signes en forma
de nous negocis, que posen de manifest la vitalitat empresarial que caracteritza la ciutat.
Aquestes noves empreses, recentment constituïdes, són fruit en molts casos de l’autoocupació,
o sigui, són persones que han perdut la feina i
que capitalitzen l'atur o busquen altres tipus d'ajuts per crear el negoci propi, per crear el seu
lloc de treball.
Segons dades que no inclouen el mes de desembre, l’any 2009 a Rubí el nombre d'empreses de
creació recent ha estat de trenta-una (la majoria
d’autònoms, excepte una societat limitada). En
aquest sentit, tant la Generalitat de Catalunya
com l'Ajuntament de Rubí, mitjançant el seu Servei a l'Empresa, estan dedicant atenció especial
a afavorir les iniciatives empresarials generades
per treballadors que tenen la voluntat de crear el

seu propi negoci. A més de l'assessorament que
ofereixen, es duu a terme una formació contínua
per preparar les persones a les noves demandes
que exigeix la vida laboral.
L'any 2009 el nombre de persones ateses pel Servei a l'Empresa de l'Ajuntament de Rubí ha estat
de 269 i els plans d'empresa presentats s’han
incrementat el 5% respecte a l'any anterior.
El Servei a l'Empresa, en l’apartat d'ajut per a la
creació d'empreses, ofereix assessorament en
l’elaboració del pla d’empresa, que elabora juntament amb l’emprenedor/a i que determina si el
projecte és viable tècnicament i econòmicament;
així mateix, fa l’avaluació del pla i el seguiment
de procés de creació.
Aquesta orientació resulta fonamental, sobretot
per conèixer els recursos per a les vies de finançament i subvencions existents que són la base
fonamental d'una iniciativa empresarial, personal.

com es pot contactar amb l'oficina de servei a l'empresa?
Oficina de Serveis a l'Empresa: Rambleta de Joan Miró s/n. Telèfon: 93 581 39 00
e-mail: rubiempresa@rubiempresa.net. Web: http://www.rubiempresa.net/
Una vegada es contacta amb l’OSE, es convoca a una entrevista amb el personal tècnic,
que té per objectiu conèixer la seva idea empresarial i valorar si es comença a treballar el
pla d’empresa, així com informar de les passes que cal seguir per donar d’alta l’empresa.

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbr
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Preinscripció escolar
fins al 16 de febrer

l

a previsió de places per aquest curs és
de 1.620 alumnes per primària i secundària, entre els 12 Centres d’Educació Infantil i Primària (CEIP), els 4 Instituts d’Educació Secundària (IES) i els 6 centres
concertats. Les preinscripcions als centres es
poden fer fins al 16 de febrer al mateix centre on es vol accedir en primera opció. Més
informació a www.rubi.cat/educacio.

“
psc
Anna M. Martínez
Regidora del Grup
Municipal Socialista

“

Campanya d’emergèn- icv-ea
Marta Ribas
Portaveu del Grup
cia per a Haití
Municipal d’ICV-EA

“
pp

l’

Ajuntament ha fet una donació de
5.000 €per la campanya d’emergència
“Resposta als efectes del terratrèmol a Haití:
fase de reconstrucció” iniciada pel Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament.
A més, en col·laboració amb el Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional i els IES de la ciutat, han iniciat una
campanya de recollida d’ajuda econòmica
per als damnificats d’Haití al número de
comte 2013 0178 21 0201516294 de
Caixa de Catalunya, fins al 28 de febrer.

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“

Punt obert de tractament
d’imatges digitals
ciu

Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“

d

es de novembre es troba en funcionament el Punt Obert de Tractament d’Imatges Digitals, un nou telecentre especialitzat en l’assessorament sobre l’edició i el
tractament d’imatges digitals i està ubicat al
local del Grup Fotogràfic el Gra, al primer pis
de l’Antiga Estació. L’horari és dilluns i dimecres de 19 a 21 hores, i per fer-ne ús cal
estar donat o donada d’alta a la Xarxa de
Telecentres de Rubí.

acr
Grup Municipal
d’ACR

hospital vicente ferrer
El passat dia 12 de gener, l’alcaldessa
de Rubí, juntament amb la consellera
de Salut de la Generalitat de Catalunya
i els alcaldes de Sant Cugat i
Castellbisbal, va fer una visita a la
Fundació Vicente Ferrer. Aquest acte
significà la “posada de llarg” de la decisió conjunta i compartida que
l’Hospital de Rubí, que ha de donar

transparència i participació,
també en l’urbanisme
El passat mes de gener, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds
– Esquerra Unida i Alternativa vam
presentar al Ple una moció proposant
que es creï a Rubí un consell assessor
d’urbanisme i política territorial. Seria
un nou òrgan de participació de la ciutadania on s’informaria i es debatrien

El aparcamiento en Rubí, cosa
de magos
ICV y ERC de Rubí piden el Pleno a la
Audiencia Nacional que archive la
causa contra los directivos del clausurado periódico Egunkaria por presunta colaboración con banda armada
(ETA). Lo hacen enarbolando el derecho de la libertad de expresión. De

tu decideixes
Des d’Esquerra Republicana de
Catalunya hem engegat una campanya en la qual TU DECIDEIXES.
Volem que tu triïs el futur de
Catalunya, perquè volem avançar
junts en la construcció del nostre
país.
De vegades ens equivoquem, sí, i
segurament hem pres decisions errò-

la biblioteca no pot ser una
excepció
Hem inaugurat la nova seu de la biblioteca. Un gran equipament per a la ciutat, iniciat en l’anterior mandat municipal i que ara es posa en funcionament.
Estem molt satisfets d’aquest nou
equipament i d’haver col·laborat des
del moment inicial en la seva materialització. De fet parlem de biblioteca,

cal protegir el rierol de xercavins i el turó de can calopa!
Alternativa Ciutadana va decidir el
passat desembre adherir-se al
Manifest per aturar la contaminació i
la degradació ambiental del rierol de
Xercavins signat per 14 enitats rubinenques a principis del mes passat.
Aquest rierol passa per Can Mir, Can
Xercavins i afluenta a la Riera prop del

servei als tres municipis, porti el nom
de Vicente Ferrer.
Aquesta realitat, que els socialistes
perseguim des de l’any 2001, cada
cop és més a prop. En breu, cap a final
de febrer, podrem visualitzar la imatge
de l’edifici la construcció del qual és
previst que comenci a final d’aquest
any 2010.
Segueix sent una gran notícia i no ens
cansarem de repetir-ho. En un panora-

totes les decisions i planificacions
importants en temes urbanístics a la
ciutat. I demanàvem que es creés de
forma ràpida, per poder actuar ja en
processos urbanístics que estan
oberts a la ciutat, com ara el POUM o
convenis urbanístics diversos que
condicionaran de forma important la
planificació futura de la ciutat. Però la
moció no va prosperar. PSC, CiU i PP
hi van votar en contra.

qué libertad de expresión hablan: ¿de
la libertad para hacer apología del
terrorismo?, ¿de la libertad de llevar
pistolas?, ¿de la libertad para usarlas?, ¿o del derecho pisoteado de las
víctimas para reclamar justicia?
¿Quizás hablan de la libertad de
miembros de ICV-EUiA para reventar
actos de otras formaciones políticas
en aras de la libertad de expresión?
¡No me ha quedado claro!

nies. Però per poder rectificar hem
d’haver après dels errors i això és el
que hem fet i farem. Ens hem aturat,
hem mirat al nostre voltant, hem
reflexionat i, si ha calgut, hem fet un
pas enrere.
La reflexió passa per escoltar i recollir
les opinions de la gent i això és el que
fem posant en marxa la campanya
Catalunya decideix! Volem arribar a

però creiem que és més que una biblioteca. Ha de ser un centre cultural que
incorpora una biblioteca i aquí apareix
el nou repte de l’equip de govern i del
conjunt dels representants polítics:
omplir de contingut aquest nou espai.
Construir no és difícil, només cal pressupost per fer-ho; omplir de contingut
és el repte de debò. Cal dinamitzar
aquest nou espai, donar-li vida cultural i
social. Cal que aquest nou espai esde-

Vapor Nou.
ACR considera que arreglar els vessaments d’aigües fecals de les urbanitzacions que es venen donant en
aquest rierol, que l’han convertit en
una claveguera a cel obert, ha de ser
un dels temes més prioritaris a solucionar per a la conservació del medi
ambient que té Rubí.
La pressió d’aquestes entitats ha fet
que l’Ajuntament hagi iniciat una

tenint en compte que és la primera llei d’aquest
tipus a tot l’Estat, les polítiques municipals de
salut pública ja s’hi havien avançat. Des de
l’Ajuntament de Rubí, i ja fa gairebé 7 anys, l’aposta per la salut era, i continua sent, una de les
nostres principals prioritats polítiques.
El tercer Centre d’Atenció Primària en Salut, a
Sant Genís, inaugurat l’any 2007, el 1r Pla municipal de salut, que es troba en l’inici del procés
participatiu, i les gestions incansables per fer de
l’hospital una realitat han estat les fites estrella de

la tasca que el grup municipal socialista ha dedicat al seu objectiu ampli de vetllar per la salut
dels rubinencs i les rubinenques.
Ens tornem a felicitar. Volem veure la imatge del
nostre hospital i volem veure com es construeix
aquesta realitat, el somni d’una persona que ja va
explicar al seu dia i que, fruit del treball constant
i productiu, en breu serà un gran equipament
per a una meravellosa ciutat.

No és perquè sí que ICV-EUiA parlem de participació i de transparència en els àmbits bàsics
de polítiques públiques a la ciutat. Aquests
valors sempre han estat puntals en les propostes dels nostres programes i en la nostra forma
de fer les coses. Som una coalició transparent i
participativa en el nostre funcionament intern,
i lluitem perquè també ho siguin la resta de
partits i les mateixes institucions. I creiem fermament en la importància de la participació de
la ciutadania per millorar l’acció política i com a

principal òrgan de control de la seva pràctica.
De fet, la democràcia és això: el poder del
poble.
Però en aquest moment de crisi de credibilitat
de la política, especialment de la urbanística
en el cas dels municipis, ens refermem encara
més en la necessitat d’augmentar la transparència i la participació en les decisions importants de ciutat, i per això vam presentar aquesta proposta al Ple. Lamentem que altres partits
no ho vegin d’aquesta forma, especialment el

PSC, que té l’alcaldia i que va aprovar fa 5 anys
un reglament de Participació Ciutadana a Rubí
que encara no ha desplegat.
Tot i la frustració en aquesta moció, a ICV-EUiA
seguirem lluitant en aquest sentit. Però cal que
la ciutadania també reclamem més qualitat
democràtica exercint el nostre dret a la participació en els afers públics i el nostre poder per
canviar les coses.

Lo que está claro es la falta de libertad de los
rubinenses para aparcar nuestros vehículos.
¿Se habrán planteado estos de ICV, EUiA y ERC
que los rubinenses no podemos aparcar libremente? Si vives en Can Oriol, Can Fatjó, el
Centro, Zona Mercado, Zona Norte, el 25 de
Septiembre, Las Torres…, cuando llegas de
trabajar, o tienes plaza de aparcamiento de
pago, o necesitas transformarte en mago para,
cual truco propio de Copperfield, reducir el
vehículo a tamaño coche de juguete y, dentro

de tus bolsillos, entrarlo en el ascensor, si tienes, sino a patear.
Y aquí es donde entra el PSC-PSOE en acción.
Perdón, ¡inacción! ¿Dónde está el plan de movilidad?, ¿dónde las plazas de aparcamiento gratuitas prometidas?, ¿dónde queda el sueño de
que los aparcamientos de Salvador Allende (La
Pista) y 11 de Setembre abran todos los días las
24 horas?..., por cierto ¿alguien sabe como funciona la zona naranja de L’Escardívol? Todavía
más difícil, ¿alguien sabe como aparcar en el

centro los días cercanos a Reyes o cualquier
otra festividad cuando el Escardívol queda
inutilizado, no por un día, sino por dos, tres o
cuatro días y coincide con días en los que los
aparcamientos de pago están cerrados? Quizás
Copperfield pudiera darles la solución, porque
está claro que los que nos gobiernan no la tienen y no quieren escuchar nuestras soluciones.

més de 140.000 persones d’arreu del territori
per saber el que pensen sobre el govern de la
Generalitat i quines han de ser les línies a
seguir per tancar un futur pacte de govern:
volem que marqueu quins són els motius sine
qua non per tornar a ser al govern de la nació.
Dividim les propostes en quatre grans eixos:
respostes a la crisi, polítiques socials, territori i
infraestructures, reivindicacions i republicanisme, i reivindicacions davant el govern de

l’Estat espanyol.
És per això que fem una crida als que vulgueu
dir el que penseu: ho recollirem i posteriorment
ho farem públic. Els interessats podeu passar
pel local d’Esquerra (c/ Sant Josep, 16, baixos), dilluns i dimecres de 10 a 12 o de 17 a 19
i divendres de 10 a 12 hores o bé podeu visitar
la pàgina web
www.esquerra.cat/catalunyadecideix
És el moment d’acostar-nos a tu, de decidir i de

participar activament de la política: vols fer
sentir la teva veu? Si penses que Esquerra s’ha
equivocat en algun moment, fes-ho saber i proposa nous objectius.

vingui una nova referència de la cultura i la ciutadania. El nou auditori ha de ser un espai de referència en el debat i la participació ciutadana,
entitats i grups han de portar a terme activitats
d’exposició, lleure o reunions. N’hem de fer un
espai de centralitat i de referència.
La nova biblioteca també ens demostra un altre
fet no menys important. A Rubí som capaços de
pensar en gran i de materialitzar-ho en una obra
de gran envergadura. Aquest esperit de pensar
en gran també ha d’impregnar tots i cadascun

dels projectes de ciutat. Sembla que només el
projecte de la biblioteca s’ha fet amb aquesta
ambició positiva que exigim des de CiU. Sembla
que altres projectes de la nostra ciutat no neixen
o no es gestionen amb aquest principi d’esdevenir autèntics referents ciutadans.
El Centre de la Dansa ha perdut l’adjectiu “nacional” i ens preocupa la limitació pressupostària
amb què neix. El Centre d’Empreses de Can
Serra serà un viver d’empreses i no un centre de
recerca en energies renovables. El projecte de

reforma del mercat es limita a modificar-ne l’entorn exterior i generar més espai comercial, però
no en reforma l’interior. Hem renunciat a fer de la
plaça Dr. Guardiet un autèntic punt central de
trobada de la gent al centre de la ciutat. La il·lusió,
l’esforç, l’ambició positiva de la nova biblioteca
s’hauria de traslladar a tots el projectes de ciutat.
I lamentablement no sempre és així.
http://www.ciu.cat/rubi

negociació amb l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) per tal de solucionar-ho. De totes maneres ACR considera que aquest procés no es pot
quedar només en reparar o fer un col.lector nou,
el que s’ha d’exigir és un pla globlal de restauració de tot el torrent de Xercavins per on hi passa
el rierol contaminat.
ACR és partidària de que es creï una comissió
de seguiment de les accions que es prenguin
per resoldre el problema, i que inclogui entre
d’altres a les entitats de la ciutat.

ACR també es planteja portar el cas a la Fiscalia
de Medi Ambient si el projecte restaurador no
prosperés adequadament.
Per altra banda ACR va presentar aquest gener
unes al.legacions al Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat al Projecte
de decret de declaració del parc natural de la
Serra de Collserola sobre la incoporació del Turó
de Can Calopa (situat a la part més sud de Rubí
tocant a la Riera i prop de la carretera de Molins)
a l’àmbit del Parc Natural de la Serra de

Collserola, ja que actualment aquesta zona no hi
està inclosa i aquest enclavament estratègic
conformat per aquest turó i el tram de la Riera
adjacent tenen un elevadíssim i reconegut interès geològic i paleontològic i també un elevat
interès ecològic, i són essencials per al manteniment de la connectivitat de la fauna de la Serra
de Collserola amb la Serra de Sant Llorenç del
Munt-Serra de l’Obac.

cr 13

ma engrescador pel que fa a la salut, treballem
amb il·lusió per fer realitat els nostres somnis.
La Llei de salut pública de Catalunya, aprovada
per unanimitat al Parlament, ens obre possibilitats de treball integrador, progressista, innovador
i transformador de la realitat de l’atenció en salut
al nostre país.
Prestacions i serveis, tant d’atenció individual
com col·lectiva i de riscos ambientals, formaran
part de la cartera de serveis que la llei atorga als
municipis. Tot i aquest nou marc normatiu i

grups municipals
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tiempo libre

conoce el medio natural de rubí (xix)
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De Can Serrafossà
a las ruinas de
Can Riquer Vell
o

s invitamos a hacer un paseo por el Rubí rural, un paseo que nos permitirá adivinar
cómo era el paisaje de Rubí hace tan sólo unas décadas. La vegetación destacada son
los cultivos: los campos de cerezos de Can Serrafossà, los sembrados de herbaceas, campos
de oliveras e higueras.Otro aliciente de este itinerario es disfrutar de buenas vistas como el
perfil recortado de Montserrat, Sant Llorenç de Munt y la sierra de Collserola con el Puigmadrona. La riqueza faunística y vegetal de toda esta zona le confiere un importante papel de
conector biológico.

cómo llegar Se inicia el recorrido desde la calle del Congost, situada en el barrio de Ximelis. Desde esta calle se
accede a pie al torrente Fondo y desde aquí a la Masía de Can Serrafossà. Pasada la Masía se encuentra un cruce
y se toma el camino de la derecha. A 50 m de este cruce, se toma un camino a la izquierda que tiene una cadena de acceso de vehículos y una indicación de itinerario. A lo largo de todo el recorrido se encuentra señalización
blanca y verde.
distancia 10 Km ida y vuelta.
tiempo de recorrido 60 minutos aproximadamente.

1

Masía de Can Serrafossà: El edificio principal tiene planta baja,
un piso y buhardillas, con tejado
a doble vertiente con alero de
piezas cerámicas. Es una de las
pocas masías donde todavía
perdura la actividad agrícola.

2

Pasada la masía, continuar por
el camino y al siguiente cruce ir a
la derecha hasta encontrar el
candado de vehículos. Continuar
por este camino que se adentra.

3

9

Ximelis

Congost

Seguir las indicaciones blancas y verdes. Procurar pasar
por el margen de los campos
de cultivo.

2

8

1

7 6
4

5

Torrente de Can Pi de la
Sierra

Torrent
Fondo

5
3

5

6

7

8

Marrubi: herbácea de
hojas de 2-5 cm de long.
Con una densa superficie
arrugada con flores blancas. Se ha utilizado tradicionalmente en infusiones
como remedio antitos.

Después de pasar el
torrente se encuentra un
camino asfaltado por el
que hay que continuar por
la derecha. Se encuentra
un poste de señalización
del Vallès Natural. Tomar el
camino que asciende hacia
la sierra de la Oleguera.

Afloramiento geológico
constituido por capas de
areniscas.

Camino Real de Terrassa
en Catellbisbal

9

Escombros de Can Riquer, la
antigua masía de Meians,
mencionada el año 1241. En
el s. XVIII es una masoveria y
en el s. XIX se denomina
Riquer Vell, al haberse construído un nuevo casal en tierras de Catellbisbal.

Carnaval
11 de febrer, Dijous gras
(Concurs de Truites al Mercat Municipal, 17 h)
13 de febrer, Dissabte de carnaval
18.30 h Arribada i pregó de Sa Majestat el rei
Carnestoltes a la Pl. Catalunya
19 h, Rua de Carnaval. 23 h, Ball de Carnaval
14 de febrer, Matinal infantil
12 h Rua infantil
De 12 a 14 h, festa per diferents carrers i places
de la ciutat.
17 de febrer, Enterrament de la sardina
18 h, concentració seguici fúnebre a la pl. Dr.
Pearson
Més informació: www.rubi.cat/cultura

Fins al 16 de febrer
Preinscripció escolar per a educació infantil, primària i secundària obligatòria.
Les preinscripcions es poden fer al mateix centre on
es vol accedir en primera opció.

De l’11 de febrer al 21 de març
Exposició fotogràfica: “Vida i mort de Las Maras a El Salvador”
Aquesta exposició fotogràfica repassa l’estètica i la vida d’aquests joves,
majoritàriament salvadorenys, que, amb els seus tatuatges al seu rostre i al
seu cos, gesticulen amb les mans el seu propi llenguatge.
Antiga Estació-Sala d'Exposicions. Horari: De dimarts a dissabte: de 18 a
20.30 h. Diumenges i festius: d'11 a 14 i de 18 a 20.30 h

Dimecres, 24 de febrer
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De l’11 al 17 de febrer

recomanem
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Hora del conte
A càrrec de la Cia. Imagineu
Biblioteca Mestre Martí Tauler-Espai infantil.
(C/ Aribau, 5), a les 18.30 h

Temporada Estable
“Ojos verdes” Miguel de Molina in memoriam
Cia. Lazzigags-La Barni
Ojos verdes és un viatge musical per la crònica
d'Espanya a partir de la biografia de Miguel de
Molina.
La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30 h.
Preu: 9 €

Diumenge, 7 de març
Temporada Estable. Espectacle familiar: “Tina, la bruixa fina”.
Cia Tàbata Teatre
La Sala, Teatre Municipal, a les 12.30 h.
Preu: 5€, 4€socis de la Xarxa

Edita Institut Municipal de Comunicació. Ajuntament de Rubí Fotografia Area3 Disseny doss.cat Fotomecànica i impressió C.G. Canigó
Distribució Distrirubí, S.L. Dipòsit legal B 51721-2005 a/e laciutat@ajrubi.es web www.rubi.cat

Més informació a www.rubi.cat

Diumenge, 28 de febrer
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