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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
maig 2010
25 xapelli
26 hidalgo-mosc
27 condal
28 piera
29 valls
30 batallé
31 espert

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal
piera
valls

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia

farmàcies
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

juny 2010
1 farell
2 aldea
3 ruiz
4 kronos
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

Nous espais per a la ciutat
Tot i que aquest any li ha
costat una mica més, la
primavera ja ha arribat
de ple a la nostra ciutat. I
a Rubí ho hem celebrat
de moltes maneres: amb
Sant Jordi i altres festes
populars que organitzen
les entitats i amb les
moltes festes de barri
que any rere any organitzen les associacions
de veïns i on els rubinencs i rubinenques
escalfen motors preparant-se per a la Festa
Major de Rubí, que ja tenim a tocar. Però
aquest any ho podrem celebrar d’una manera
especial i és que al mes de juny obrirem un
nou parc urbà a la ciutat.
Es tracta d’un nou parc de més 8.000 metres
quadrats on abans se situava el solar de l’antiga Bòbila Saltó, al centre del barri de la
Serreta. A més, també estrenarem abans de
l’agost dos nous espais verds a la ciutat, com
són la perllongació del parc de Ca n’Alzamora,
a tocar de Can Sedó i el parc de Can Sant Joan.
Aquest darrer, amb més de sis hectàrees, està
situat a una de les entrades de la ciutat i
donarà la benvinguda d’una manera especial
a tothom que hi vingui.
Apostem per una ciutat on puguem gaudir de
diferents espais públics on relacionar-nos i on
trobar-nos. Us convido, doncs, que feu vostres
aquests nous parcs urbans. Al privilegi que té
Rubí, gràcies als nombrosos entorns naturals
que ens envolten i que ens conviden a passejar, a poc a poc però sense pausa, hi anirem
afegint parcs que fan de la nostra ciutat un lloc
per viure i gaudir.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEIP Pau Casals van visitar l’Ajuntament

A pesar de que este año le ha costado algo
más, la primavera ya ha llegado de lleno a
nuestra ciudad. Y en Rubí lo hemos celebrado de muchas maneras: con la celebración
de Sant Jordi y otras fiestas populares que
organizan las entidades y con las muchas
fiestas de barrio que año tras año organizan
las asociaciones de vecinos y donde los y las
rubinenses calientan motores preparándose
para la Fiesta Mayor de Rubí, que ya la tenemos cerca. Pero este año lo podremos celebrar de una manera especial y es que
durante el mes de junio abriremos un nuevo
parque urbano en la ciudad.
Se trata de un nuevo parque de más 8.000
metros cuadrados donde antes se situaba el
solar de la antigua Bòbila Saltó, en el centro
del barrio de la Serreta. Además también
estrenaremos antes de agosto dos nuevos
espacios verdes en la ciudad, como son la
rehabilitación del parque de Ca n‘Alzamora
y el parque de Can Sant Joan. Este último,
con más de cuatro hectáreas, está situado en
una de las entradas de la ciudad y dará la
bienvenida de una manera especial a todo
el mundo que venga.
Apostamos por una ciudad donde podamos
disfrutar de diferentes espacios públicos
donde relacionarnos y donde encontrarnos.
Os invito, pues, que hagáis vuestros estos
nuevos parques urbanos. Al privilegio que
tiene Rubí, gracias a los numerosos entornos
naturales que nos rodean y que nos invitan
a pasear, poco a poco pero sin pausa, iremos
añadiendo parques que hacen de nuestra
ciudad un lugar para vivir y disfrutar.

notícies
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tema del mes

xii fira del joc, l’esport i la salut

cr04

La rambla s’omple
de jocs, esports...
i salut
a

ls tradicionals jocs i activitats esportives que cada any acull la rambla del Ferrocarril amb
la celebració d’aquesta proposta lúdico-festiva, s’incorporen aquest any algunes propostes de promoció de la salut.

Prop de 130 activitats
programades

La XII Fira del Joc, l’Esport i la Salut modifica
aquest any la seva denominació ja que s’amplien
els tipus d’activitats que l’Ajuntament, amb la
col·laboració d’una vintena d’associacions i d’entitats locals, està preparant per al pròxim dissabte 5 de juny de 17 a 21 hores.
Principalment, i amb l’objectiu d’ampliar l’oferta
d’aquesta fira que l’any passat va modificar el
seu horari per adaptar-se als horaris familiars, hi
haurà activitats relacionades amb la salut, com
ara una caminada popular, tallers de risoteràpia,
d’estirament, d’intercanvi de receptes saludables
o de tècniques de relaxació, entre altres opcions.

Aquesta nova proposta alternarà amb les prop
de 130 activitats diferents en uns 40 espais, on
els nens i les nenes, el pares i les mares i tota
la família, podran gaudir de jocs tradicionals,
multiculturals, cooperatius, gegants, de taula,
d’aigua, de gran format, de córrer...; ins tal·lacions lúdiques com el Laberint o Canals i
canalons!; espais esportius on practicar minitennis, tennis de taula, bàsquet, circuit de bicicletes, circuit de karts ecològics, esgrima, bitlles i voleibol; i un gran nombre de tallers amb
diferents propostes: circ, disfresses, construcció de joguines, pintar, maquillatge, xapes o
memòria.

recomanacions
1. Posa’t crema solar i porta una gorra
per protegir-te del sol.
2. Amb roba i sabates còmodes t’ho
passaràs encara millor.
3. Si véns amb transport públic no
tindràs problemes d’aparcament.

A més, hi haurà els tradicionals espais lúdics
per a nens i nenes de fins a 6 anys, amb el racó
per als més petits de menys d’1 any, racons de
la llar, circuit d’arrossegalls, contacontes, espais
per jugar amb el pare i la mare, entre d’altres.
L’any passat, més de 10.000 persones van participar en les activitats de la fira, que va reunir
aproximadament 130 activitats diferents en un
total de 3.687 metres quadrats, gràcies a la
modificació dels horaris i a la confluència d’altres activitats com la Cloenda dels Jocs Escolars
i la Festa de l’Esport de la Diputació de Barcelona. De fet, algunes de les activitats, com els

tallers d’avions i de titelles, van arribar a exhaurir completament les existències de material per
participar als tallers.
La fira vol promoure les activitats de joc i el
valor de la convivència, alhora que intenta
recuperar les tradicions del lleure i de l’intercanvi lúdic al carrer entre persones de diferents
edats, cultures i capacitats. Al mateix temps, de
forma conjunta amb l’Agència de Protecció de
la Salut de la Generalitat de Catalunya, vol
fomentar els programes de salut centrats en la
pràctica d’una alimentació i activitat física saludables.

cr05
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598
nuevos árboles
en Can
Sant Joan

rubí estrena zonas verdes y parques

Los nuevos
parques urbanos

cr07

equipamientos

notícies

La Ciutat 175 OK:LA CIUTAT 25/05/10 11:25 Página 7

e

ntre primavera y verano, Rubí dispondrá de tres nuevos parques
urbanos. Uno en Can Sedó, que quedará pràcticamente unido con
el de Ca n’Alzamora una vez concluyan a finales de junio las obras de
prolongación del colector existente . El segundo, en el barrio de la Serreta, es la plaza Josep Tarradellas, más conocida como Bòbila Saltó, que
se inaugurará el próximo 12 de junio. El tercer nuevo espacio natural que
gana la ciudad se encuentra en Can Sant Joan con más de 6 hectáreas
para pasear que se abrirán a la ciudadanía durante el mes de julio.

bòbila saltó
el diseño del parque
se distribuye en 3
niveles

Los tres nuevos espacios suman casi 9 hectáreas de zonas verdes y de paseo,
una superficie equivalente a la de nueve campos de futbol. El incremento de
zona de paseo va acompañado de un aumento de árboles: un centenar en
la plaza Josep Tarradellas y cerca de 600 en Can Sant Joan.

Los 8.000 metros cuadrados de la plaza de Josep Tarradellas se dividen en
tres platafomas que permiten aprovechar al màximo el desnivel existente entre
la parte más elevada del terreno y la que ocupa la cota inferior. Los tres niveles están conectados entre sí a través de escaleras y rampas siguiendo un
camino bordeado por árboles y completado con bancos, fuente y papeleras.
En la plataforma inferior, a la altura de la c/ General Castaños, se encuentra
la parte más ajardinada, con caminos y espacios de descanso. La plataforma intermedia es un espacio de transición en la que se prevé la construcción de un centro escolar para niños de 0 a 3 años. La plataforma superior
se sitúa a la altura de la calle Santa Fe e integra esta vía dentro del parque
eliminando las aceras y favoreciendo que disminuya la velocidad del tráfico.
La unión de los parques de Ca n’Alzamora y Can Sedó superan las dos hectáreas de terreno. La prolongación del colector que discurre entre los dos parques permitirá ganar 120 metros lineales más de zona verde y una importante mejora de los márgenes del torrente que queda al descubierto y que
discurre hasta la estación de RENFE.
Las seis hectáreas del parque de Can Sant Joan, se han concebido como
una gran zona verde que combina espacios de paseo y de descanso con
zonas de ocio y juegos infantiles. Se prevé que la ciudadanía pueda utilitzar
el nuevo espacio durante el mes de julio.

El parque de Ca
n’Alzamora se ha
ampliado

Les escoles municipals d’Art i
Música ampliaran el seu espai
El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) subvenciona amb
610.544,38 euros dos projectes de millora d’equipaments socioeducatius de la ciutat. Es
tracta de l’Escardívol i la Finca Font del Ferro, i en tots dos casos, les obres ja han començat.
L’espai de l’Escardívol es redistribueix
A l’ediﬁci de l’Escardívol, que compta amb una superfície total útil de 1.079 m2, actualment hi desenvolupen les seves activitats l’Escola de Música,
l’Escola d’Art i Disseny (EDRA), l’Esbart Dansaire de
Rubí i l’emissora municipal de la ciutat, Ràdio Rubí.
Amb el trasllat de la biblioteca municipal Mestre Martí Tauler a la nova seu del carrer Aribau i
preveient que l’Esbart Dansaire es desplaçarà a
l’ediﬁci Espona cap al mes de setembre, quedaran diversos espais buits a l’Escardívol. Tenint en
compte aquesta nova disponibilitat d’espai, el
consistori ampliarà les escoles d’art i de música i,
a la vegada, millorarà les instal·lacions de climatització, electricitat i pintura en parts de l’ediﬁci. Les
obres per dur a terme aquestes actuacions han estat adjudicades a l’empresa SPIE Ibérica de Mantenimiento y Montaje, SA, per un valor de 399.424,38
euros.
L’actuació a la planta soterrani afectarà les zones
que ara ocupen l’Escola d’Art i l’Esbart Dansaire. A
la zona de l’Escola d’Art es modiﬁcaran algunes distribucions per adequar millor els espais actuals. A
més, l’EDRA guanyarà la zona que ara ocupa l’entitat
dansaire, que es destinarà a tallers. Paral·lelament, es
dotarà aquests espais d’una climatització i ventilació
adequades.

A la planta baixa, els treballs consistiran a substituir
la barana existent per adaptar-la a la normativa vigent. A la sala polivalent s’instal·larà un sistema de
ventilació, ja que actualment és inexistent.
A la planta primera es concentraran els equips directius i els serveis administratius de les escoles de
música i d’art. A més, també s’hi instal·larà la sala de
professors, una sala-menjador i es reservarà un espai
únicament per al servidor de l’Escola d’Art. La zona
que ﬁns ara ocupava la Biblioteca es redistribuirà per
crear diferents espais on desenvoluparles activitats
de l’EDRA. S’hi instal·laran dues sales d’ordinadors per
a trenta usuaris cadascuna, dues sales multimèdia
teoricopràctiques i una sala polivalent. Paral·lelament,
es repararan les instal·lacions de l’aigua als lavabos
d’aquesta planta, que presenten problemes diversos.
Pel que fa a la instal·lació climàtica, se substituiran
tots els aparells existents per altres de nous, adaptats
a les característiques de les diferents sales.
L’actuació a la planta segona consistirà a suprimir el
despatx que es troba situat al fons del passadís per,
d’aquesta manera, facilitar l’accés lliure i directe a
l’escala d’incendis. A més, també s’enderrocaran dos
envans per tal d’obtenir un espai ampli per a l’aula
Frederic Mompou de l’Escola de Música.
A banda de totes aquestes actuacions, també es pintarà l’escala i la part baixa de la façana.

Més de 30 persones a la Finca Font del Ferro
Actualment, el Centre Especial de Treball de la Finca Font del Ferro compta amb 17 treballadors contractats, 10 dels quals són treballadors de viver amb discapacitat.
A banda de l’activitat productiva, la Finca Font del Ferro també treballa l’activitat assistencial a través de dos serveis. D’una banda, el Servei Ocupacional d’Inserció, on es formen un
total de vuit persones amb l’objectiu que adquireixin uns hàbits laborals i uns coneixements
professionals que els facilitin la seva integració al mercat laboral o en un Centre Especial de
Treball. I, de l’altra, el Servei de Teràpia Ocupacional, que treballa l’autonomia de 13 persones
a través de l’ocupació terapèutica.

El FEOSL permetrà potenciar les noves lí- ments interiors i instal·lacions. També s’adequarà
nies de producció de la Finca Font del Ferro l’escala de comunicació interior i es construirà el
L’altre equipament que es reformarà gràcies als
diners provinents del FEOSL és la Finca Font del
Ferro, un centre agrari per a la integració social
i laboral de persones adultes amb discapacitat
psíquica que funciona des de l’any 1986. Aquesta
instal·lació es troba situada en una ﬁnca rústica de
propietat municipal d’unes tres hectàrees, al carrer Mallorca, i disposa, entre d’altres, d’un viver de
plantes i d’una escola-taller.
El projecte d’adequació i reforma de la Finca Font
del Ferro ha estat adjudicat a l’empresa Construccions Trade, SL, per un import de 211.120 euros.
Els treballs consistiran en diverses actuacions de
millora de la instal·lació elèctrica i l’habilitació de
la nau construïda l’any 2006 que haurà d’acollir la
nova escola taller. S’acabarà de construir l’altell,
els paviments, les parets divisòries i els tanca-

pont d’accés des del nivell de l’ediﬁci principal.
Les obres es completaran amb la construcció
d’un nou cobert per al tractament manual dels esqueixos de planta nova i la consolidació d’un talús
de més de 6 metres d’alçada, en una longitud de 25
metres.
Aquestes millores permetran augmentar la producció de la Finca Font del Ferro, especialitzada
en diferents plantes ornamentals (aromàtiques,
arbustives i de temporada). La intenció és potenciar les dues noves línies que s’han introduït
recentment: la producció de plantes per a la xerojardineria (que no necessiten gaire aigua per sobreviure) i la reutilització de substrat per vendre’l
posteriorment com a compost.

notícies
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economia

l’activitat econòmica al municipi

cr10

Rubí, ciutat comercial i industrial
r

potencial
industrial

ubí compta actualment amb 4.044 activitats industrials i comercials registrades al Cens
d’Activitats de la ciutat. El marcat accent industrial de Rubí, que s’ha convertit en un dels
seus símbols d’identitat, ens podria fer pensar que la indústria és el sector predominant pel
que fa al nombre d’activitats implantades al municipi. Tot i així, aquest “rànking” l’encapçala
el sector serveis i comerç, ja que més del 70% de les activitats registrades a Rubí pertanyen al
sector terciari. Ara bé, quan parlem de potencial econòmic, el sector industrial guanya amb
escreix, ja que el 48% de l’ocupació a la ciutat correspon al sector industrial.

el 48% de l’ocupació
de la ciutat correspon
al sector de la indústria

Els dos sectors que tenen més presència a la ciutat pel que fa al nombre d’activitats registrades
al cens són el de serveis i comerç, que suposen
gairebé el 72% del total de les activitats implantades a Rubí, i l’industrial, amb un 26%. La resta
de sectors, entre ells l’agrícola, el ramader, l’energètic, el miner, el de gestió de residus i el de
radiocomunicació, no arriben al 2% del total de
les activitats del municipi.
Pel que fa als serveis, predominen les activitats
corresponents al tipus “serveis en general”, com

130; i les botigues de parament per la llar, que
compten amb 125 establiments.
En total, aquests 632 comerços ocupen una
superfície útil de més de 78.500 m2, el que
representa una mitjana d’uns 125 m2 per activitat. En el cas dels serveis, la superfície útil és de
més d’uns 247.000 m2, el que suposa uns 190
m2 de mitjana. La façana comercial de Rubí té
una longitud d’uns 5.350 metres distribuïts en
149 carrers. Els 11.000 metres de façana de serveis es reparteixen en 247 carrers.

El 70% de les activitats
es desenvolupen dins
del nucli urbà

ara tallers de reparació de vehicles, perruqueries
i centres d’estètica, centres sanitaris, entitats
bancàries i gestories, entre d’altres. Aquest grup
representa el 67% del total. El segueixen les activitats de restauració (ho són 312 de les 1.304
activitats de serveis registrades), entre les quals
predominen els bars, cafeteries i restaurants.
Dels 632 comerços que hi ha instal·lats a Rubí,
un grup molt nombrós (195) està especialitzat en
productes quotidians alimentaris (forns de pa,
supermercats, fruiteries i carnisseries, etc.).
També són significatius els comerços d’”equipaments de la persona”, com ara rellotgeries i botigues de roba, calçat i llenceria, dels quals n’hi ha

La majoria d’activitats, un 70,28%, es desenvolupen dins el nucli urbà, especialment aquelles
relacionades amb els serveis i el comerç. També
hi ha algunes indústries de baixa incidència
mediambiental que estan situades dins el nucli
urbà. Els polígons industrials engloben el 29,72%
de les activitats.
Totes aquestes dades s’extreuen de l’anàlisi del
cens d’activitats que, des de finals del 2008, han
dut a terme conjuntament l’Ajuntament de Rubí
i la Diputació de Barcelona. El consistori ja disposava del seu propi cens, que ara s’enriquirà i
actualitzarà amb la informació recollida durant
l’últim any.

Font: Elaboració pròpia

0,40 %
Sense
classificar

0,62 %
Activitat de
radiocomunicació

0,62 %
Activitat
de gestió
residus

71,76 %

26,43 %

0,10 %

0,07 %

Activitat recreativa,
comercial, de servei
i altres.

Activitat
industrial

Activitat
agrícola
ramadera

Activitat
energètica
minera

activitats comercials
•
•
•
•
•
•
•
•

Automoció i carburants: 23
Comerç mixt (hipermercats, basars, etc.): 31
Equipament de la llar: 125
Equipament de la persona: 130
Lleure i cultura: 43
Quotidià alimentari: 195
Quotidià no alimentari: 48
Altres (articles informàtics, telefonia mòbil, etc.): 37

activitats de serveis
•
•
•
•
•
•
•

Esportius: 20
Musicals, d’espectacles, d’oci i relacions: 14
De restauració: 312
D’hostaleria: 9
De jocs i atraccions: 6
Culturals i socials: 69
Serveis en general (reparació de vehicles, agències de viatges, perruqueria i
estètica, serveis sanitaris, gestories, etc.): 874
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Nova subvenció per a
accions d’ocupació

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

“

l’

Ajuntament ha rebut més de 200.000
€ de la Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat de la Diputació de Barcelona per a
accions de suport a les polítiques locals de
desenvolupament econòmic. La meitat
seran per accions de recerca activa d’ocupació de l’IMPES i la resta per a propostes
per a les empreses engegades des de l’Oficina de Serveis l’Empresa i el Servei d’Estratègies Locals de Desenvolupament.

Inscripcions als
campus poliesportius

icv-ea
Marta Ribas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EA

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“
f

ins al 18 de juny es poden fer les inscripcions al Campus poliesportius
que organitza l’Ajuntament. Adreçats a
nens i nenes de 6 a 14 anys, aquests
campus promouen la pràctica de diversos esports. Per aquest estiu, hi ha una
capacitat de 80 places per torn, tant a
l’IES la Serreta com al Pavelló Poliesportiu de Can Rosés. Inscripcions i informació: Oficina de l’Esport per a Tothom (c/
Joaquim Blume, s/n, tel. 93 588 82 07)

Casals d’estiu

erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

l

es preinscripcions per als casals d’estiu, per a infants de 3 a 12 anys, que
s’oferten als CEIP de la ciutat, tindran lloc
del 7 a l’11 de juny. Els casals tindran lloc
de l’1 al 31 de juliol, de 9 a 14 h (alguns
centres ofereixen servei de menjador). Les
inscripcions es poden fer al c/ General
Prim, 33-35, 2n pis, a les consergeries de
les Escoles de la ciutat o bé a través del formulari a la pàgina web de l’Ajuntament,
www.rubi.cat/educacio.

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

nuestros parques, nuevos
parques
Como parte integrante de la sociedad
mediterránea que somos, en Rubí el
espacio público va más allá de un
área común y se convierte en punto
de encuentro, de convivencia, de
relación, de vida. En este sentido,
para el PSC, ampliar, mejorar y mantener nuestros parques y jardines ha

lideratge contra la crisi
L’estiu passat (després de mesos d’insistir-hi per part nostra) es va aprovar un
Pla d’acompanyament de la crisi a Rubí,
consensuat entre tots els partits del consistori, els sindicats, comerciants i
patronal. D’aquell Pla (i també després
de molts mesos d’insistir-hi), per fi
aquest mes de maig ens han lliurat un
balanç parcial sobre allò fet i no fet, el

la immigració i les esquerres
El Partit Popular de Rubí va presentar al Ple d'abril una moció per
demanar que l'Ajuntament de Rubí
faciliti les dades del padró municipal
a la Policia per tal de solventar les
possibles situacions d'immigració
irregular que es detectin. Ens vam
quedar sols, cap formació política va

immigració?
Un dels temes dels quals es parla més
últimament, tant a Rubí com a
Catalunya en general, és el de la immigració. Des que Plataforma per
Catalunya ha engegat la seva campanya electoral, el PP ha corregut a
“posar-se al dia” amb temes d’immigració i sembla que, per a ells, el pal
de paller d’aquesta campanya serà

la nostra raó de ser
La nostra raó de ser és Catalunya. El nostre nacionalisme té les persones en el
centre de la seva prioritat, per això diem
que no volem que ningú quedi al marge
del progrés de la societat. Afirmem que
som un sol poble, fem bandera de la
igualtat d’oportunitats i volem promoure
l’excel·lència en tots els àmbits. Aquest
sentiment de país i de persones és la raó

el psc ocupa espais de la nova
biblioteca amb l’àrea de cultura!
El PSC ha decidit traslladar l'Àrea de
Cultura i Cooperació a l'edifici de la
nova Biblioteca Municipal de Rubí.
L'argument donat per la regidora
Neus Muñoz és "ho hem decidit per
unificar els serveis de cultura a l'espai de la biblioteca atès que aquesta

sido una prioridad que estamos
haciendo realidad. La mejora de las
rotondas de las entradas de Rubí, de
los principales viales –ese toque de
color–, adecuar progresivamente las
zonas de juegos infantiles, hacer un
mantenimiento sostenible de la jardinería y, sobre todo, crear nuevos
espacios de relación. Para ello a la
hora de planificar un parque pensamos en las personas (familias, perso-

nombre de persones que se n’han
beneficiat i els diners gastats i previstos.
Vagi per davant que ICV-EUiA ens felicitem que es pogués signar aquell Pla
ara fa un any i que allò aprovat hagi
pogut beneficiar una part de la ciutadania més afectada per la crisi a la ciutat.
Però encara queda molt per fer.
És ben cert que des de l’Administració
local no es poden atacar tots els efectes

votar-la favorablement, només
nosaltes.
Els que volen amagar les dades dels
immigrants il·legals a l’Estat són responsables que siguem el lloc de la
Unió Europa on menys probable és
que un immigrant il·legal sigui
expulsat per les forces de seguretat,
siguem una societat on els immigrants que volen entrar de forma

assenyalar que “primer, els de casa”.
Un comentari que amaga al darrere
un sentiment de por vers la diferència.
Tot i això, entenem que hi hagi persones que, mogudes per experiències o
situacions personals, puguin arribar a
veure els nouvinguts com a una amenaça. És una qüestió de competència
en els recursos econòmics i en les ajudes socials. Hi ha molta gent “d’aquí”
que necessita assistència i ajuda per

de ser del nacionalisme català.
En les darreres setmanes, a escala local,
se’ns vol negar aquesta posició central de
CiU. Hem llegit que, per a CiU, Rubí no és
prioritari; que la nostra única prioritat és
ocupar el govern de la Generalitat. I no és
veritat. En els darrers mesos CiU només
ha presentat al Ple mocions que fan referència a Rubí i als seus ciutadans,
mocions rebutjades sistemàticament
pels qui denuncien que per a nosaltres

serà el centre neuràlgic de la cultura
a la nostra ciutat".
El problema és que els espais de la
nova biblioteca no s'han dissenyat ni
projectat preveient col·locar aquestes dependències municipals que,
per tant, ocuparan espais destinats a
altres usos, fet que afectarà el funcionament normal de l'espai. Aquesta
"ocupació" modifica principalment
espais destinats a aules d'estudi

frutaremos de las grandes creaciones en parques y jardines. A punto de empezar a disfrutar
de la plaza de la Bòbila, este espacio de casi
8.000 m2 y más de 100 árboles esponjará una
zona de la Serreta muy densa urbanísticamente hablando y necesitada de este tipo de espacios. El gran parque de Can Sant Joan, tocando
al barrio del 25 de Setembre, con más de
45.500 m2, además es punto de llegada y salida del Camí del Torrent dels Alous conectando
con nuestro parque por excelencia: el Parque

de Ca n'Oriol. El Arboretum del Castell fue un
compromiso del PSC del 2007 y será una realidad en el 2011. Siempre creímos que el Castell
se merecía un entorno adecuado y así será: un
parque con 150 árboles de los cinco continentes donde se combinará el ocio, el conocimiento, la pedagogía y la calidad de vida de los ciudadanos de Rubí.

de la crisi a la ciutat, però en la situació actual, la
resignació no és una opció possible. I cal, més
que mai, un lideratge clar i molta valentia.
Les dades aportades pel govern aquest mes de
maig són un primer pas del primer pas. Ara ja
hauríem d’haver fet el segon pas d’aquest primer
estadi i tenir un balanç complet dels efectes de
les mesures aplicades i d’on ens hem quedat
curts. I hauríem d’haver passat a la següent fase
per conèixer com ha evolucionat la crisi a Rubí i
quines són les noves necessitats de la ciutadania

per dissenyar un nou pla de xoc actualitzat i realista.
ICV-EUiA estem convençuts que això cal fer-ho
abans de l’estiu, per poder aplicar el nou pla
durant la segona meitat d’any i tenir marge suficient per introduir el que calgui a les ordenances
fiscals i els pressupostos de l’any vinent. I creiem
que aquest debat ha de ser públic i de discussió
de prioritats polítiques (no només tècniques).
Però veiem que l’equip de govern continua sense
liderar aquest procés amb valentia. Així que ho

farem nosaltres, amb totes les eines disponibles.
Perquè Rubí s’ho mereix.
Forçarem, si cal, un Ple extraordinari per tractar
aquesta qüestió i, ben aviat, farem públic el nostre paquet de noves propostes per atacar la crisi a
la ciutat. Però ja us avancem que es basarà en un
estalvi de 2.000.000 d’euros en despesa no prioritària de l’Administració local, per destinar-los a
noves mesures per generar ocupació i a més ajudes socials per a les persones més necessitades.
www.giremrubi.blogspot.com

legal ho tenen molt més difícil que els que
entren de forma il·legal. Per la majoria dels
immigrants, complir les lleis no surt a compte
i violar les nostres lleis no té cap risc.
¿Com podem exigir als immigrants la integració als principis democràtics i del nostre Estat
de Dret si la seva primera experiència vital és
que violar les lleis és l’opció més racional?.
Els ajuntaments d’esquerres no fan res per
controlar als immigrants il·legals, però en

canvi si que vigilen que els pares compleixin
les normes de residència pel que fa a la matriculació dels seus fills en les escoles. Entrar de
forma il·legal al nostre país, per les esquerres,
és menys greu que matricular-se en una
escola que no et correspon per domicili.

part de l’administració. I també n’hi ha de nouvinguda que la necessita. Aquesta és la qüestió
fonamental: els recursos han d’anar destinats a
qui els necessita, sense prevalença de l’origen.
Qui necessiti ajudes les ha d’obtenir.
En aquest sentit, des d’Esquerra creiem que
només sent una societat 100% inclusiva i cohesionadora creixerem com a país. Defensem que
les persones nouvingudes, com la resta, han de
poder gaudir de drets i, alhora, han de tenir obligacions. I hem de vetllar perquè els drets se’ls

atorguin, però també perquè compleixin les
seves obligacions com a ciutadans, de la mateixa manera que ho ha de fer la resta de persones
que viuen al país.
Des d’Esquerra treballarem sempre per una
total inclusió d’aquestes persones a Catalunya:
hem estat els impulsors de la Llei d’acollida en la
qual propiciem entrevistes amb els nouvinguts,
els oferim cursos de català (11.700 fins al
2015), els formarem en el mercat laboral i
també sobre el model de societat en el qual es

troben.
L’objectiu final, a la ciutat de Rubí i al conjunt del
país, ha de ser integrar totes les persones nouvingudes. Més integració farà que aquestes persones estimin i respectin la terra que les ha acollit.
www.arestubau.cat
www.esquerrarubi.cat

Rubí no és prioritari. Mocions com la rebaixa de la
taxa de recollida de residus o per la creació d’un
consell local de joventut han estat rebutjades per
PSC i ERC.
Des de l’esquerra ben pensant (ICV) ens acusen de
ser xenòfobs i electoralistes en el tema de la immigració. De la immigració, se n’ha de parlar i se l’ha
d’abordar sent conscients que presenta riscos i
oportunitats. Només aquells que som capaços de
veure’n les oportunitats i combatre’n els riscos
serem capaços d’afrontar el repte que se’ns pre-

senta. Aquells que només hi veuen riscos, però
també aquells que només hi veuen oportunitats, no
estan preparats per afrontar-lo.
Tenim un tarannà positiu, no defugim els temes
que preocupen la ciutadania, escoltem tothom,
però no rebem lliçons de moralitat d’altres forces
polítiques, d’aquells que recentment han votat en
contra del respecte als drets humans a Cuba (ICV)
o aquells que no saben ni de quins temes es tracta
als plens de l’Ajuntament i que afecten la ciutadania que directament pretenen representar.

La nostra raó de ser és Catalunya i la construcció
d’un país, en llibertat, respecte, tolerància, però
també reforçant les tradicions, la llengua i sense
renunciar al que som i el que és més important: al
que volem ser. Per tot això CiU continuarà ocupant
una posició central a casa nostra i aspirem legítimament a ser mereixedors de la confiança d’una
majoria del poble de Catalunya i també de Rubí per,
entre tots plegats, construir la Catalunya del demà,
i per què no, el millor país del món.
http://www.ciu.cat/rubi

independents a la planta baixa i a l'espai destinat a cafeteria.
I nosaltres ens preguntem: i què en diu ERC, el
soci de govern del PSC, d‘aquest assumpte?
Res, no diu res! "Zero patatero", seguint la seva
tònica de seguidisme al PSC durant tot el mandat.
Des d'ACR trobem molt preocupant i considerem molt greu barrejar el que és un servei
públic a l'abast de tothom (biblioteca), amb
una àrea de gestió municipal que clarament té

unes directrius polítiques. No hauríem de sotmetre aquest espai a cap mena d'intervenció
política ni utilitzar-lo com a instrument partidista. L'ocupació d'aquest espai afectarà espais
previstos per a altres usos, perdrem les aules
d'estudi independents, deixarem d'oferir un
servei previst i afectarà el funcionament diari
d'aquest equipament i el seu personal.
Darrere aquest trasllat veiem més un capritx
del PSC per aprofitar l'impacte mediàtic que ha
tingut aquest nou equipament a la ciutat, per

remarcar que això és una obra seva. El que
hauria de fer l'equip de govern és treballar per
dotar aquest espai del personal necessari per
poder desenvolupar correctament les seves
tasques i treballar per cobrir tots els usos que hi
estaven previstos (aules d'estudi independents, arxiu municipal, radio, cafeteria...). Per
tant, des d'Alternativa Ciutadana de Rubí
diem: No al trasllat de l'Àrea de Cultura i
Cooperació a l'espai de la nova biblioteca.
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nas mayores, gente joven, ciclistas...) a la hora
de decidir su diseño, pavimento y mobiliario
urbano. La creación del nuevo parque de Ca
n‘Alzamora, con más de 13.000 m2 enlazando
con el parque del paseo de Les Torres era una
tarea pendiente que hemos hecho realidad. La
legítima demanda de los vecinos de Ca n'Oriol
de un parque en la zona de la avenida
Olimpíades se ha podido realizar complementando el parque de la calle Ciclisme. Pero será
en 2010 donde los rubinenses veremos y dis-

grups municipals
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temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (I)

Museu Municipal
Castell Ecomuseu
Urbà
història

Sitja ibèrica

Finestral segle XIII

Finestral gòtic

Grafit

Festejadors

Al mes d’agost de 1233, el rei Jaume I, va
autoritzar la construcció d´una casa forta per
defensar-se dels seus enemics. La nova edificació venia a substituir l’anterior castell, situat
al turó de Sant Genís. L’any 1361, els senyors
de Torrelles, que n’eren els propietaris, van
convertir aquesta casa forta en el nou Castell
de Rubí. El domini per part d’aquesta família
va durar més d’un segle i cal emmarcar-lo en
l’expansió dels Torrelles per nombrosos castells
a tota l’àrea del Vallès i del Baix Llobregat fonamentalment així com en negocis de navegació
marítima. D’aquesta època són els grafits que
es poden veure al cos est del Castell, on apareixen vaixells (tres mercants i un de guerra). El
nostre Castell va anar passant a mans de diversos propietaris fins que l’any 1987, va ser comprat per l´Ajuntament de Rubí, convertint-lo al
1996 en ecomuseu. Amb les millores realitzades al 2009 és el Museu Municipal de Rubí
integrat dins la Xarxa de Museus Locals de la
Diputació de Barcelona. El Museu treballa el
valor identitari de la ciutat de Rubí a través de
la seva història i a través del seu patrimoni,
entès sempre en un sentit ampli i rigorós.
Estretament lligat al territori i a les necessitats
que els seus pobladors li han donat al llarg dels
segles.
L´exposició permanent “Rubí, l´evolució d´un
poble”, ens porta des del present més immediat fins a la prehistòria. Aquest viatge comença amb un seguit d´entrevistes audiovisuals a
diferents personatges i ens va acompanyant
pas a pas, per la transició política, la rierada, la
postguerra i la guerra, entrem en una habitació
modernista i així fins a passar a una segona
sala on repassem a través del patrimoni
l´època d´esplendor del Castell, i seguim amb
peces medievals, romanes i íberes.
El Museu pretén no només reunir una
col·lecció d´objectes, sinó que vol fer viu un
patrimoni que ha marcat el nostre esdevenir.

obres i millores

Exposició permanent

Dins el perímetre del Castell, s´hi ha realitzat
diverses intervencions arqueològiques entre
el 1986 i el 2009, els resultats d’aquests
treballs van posar en evidència l’existència
d’ocupació des d’època ibera fins els nostres dies.

L’any passat es van invertir 340.000 € del
FEIL per a fer les millores d’accessibilitat al
Castell, amb la construcció d’un sistema de
rampes adaptades al pati exterior i a l’interior
es va substituir l’escala per una altra de
metàl·lica amb esgraons de fusta i també es
va instal·lar un ascensor, i es van milorar l’aïllament i la climatització de la sala polivalent
i dels despatxos. Per aquest 2010 i dins de
les obres del FEOSL, s’hi inverteixen
1.380.657 € per a la construcció d’un amfiteatre a l’aire lliure, per a usos culturals, i s’acondiciona l’entorn paisatgístic del castell.

ubicació
C/ del Castell, 35
Tel.: 93 588 75 74
Correu: museu@ajrubi.es
Més informació: www.rubi.cat/cultura
El Castell de Rubí, està construït al cim d’un
turó a 143 metres sobre el nivell del mar, als
peus del qual, per la vessant est, discorre la
riera de Rubí.
Horari: de dimarts a divendres.
De 16 a 20 h; dissabtes, d'11 a 14 i de 16 a
20 h, i diumenges i festius, d'11 a 14 h

Taller: L’ordinador a l’oficina: ofimàtica.
Primera aproximació a aquest àmbit de la informàtica centrat en la divulgació
dels diferents paquets accessibles pel gran públic i les seves característiques
principals.
Telecentre Zona Mercat (c. Joan Ramón Jiménez, 18) de 10 a 12 h. Taller gratuït

Del 31 de maig al 22 de juny
Aules d’estudi
Si necessites un espai per estudiar durant l’època
d’exàmens, t’oferim una bona alternativa sense
moure’t de Rubí, amb horari nocturn i un bon
ambient d’estudi.
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler. C. Aribau, 5
De dilluns a divendres de 21 a 1 h. Dissabtes i diumenges de 18 a 22 h. Per a més informació: Servei de
Joventut - Espai Jove Torre Bassas (C. Sabadell, 1820. Tel. 93 697 90 04)

1 2
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31
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Dilluns, 31 de maig

recomanem
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De l’1 al 15 de juny
Exposició: La representació dels cossos de les dones
Pretén fer una lectura crítica de la representació que fan els mitjans de
comunicació audiovisuals del cos femení per tal de posar en evidència els
prejudicis adquirits, que contribueixen que tinguem una percepció condicionada del propi cos (exposició elaborada per l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació)
Vestíbul de l'edifici Rubí+D, de 9 a 21 h

Divendres, 4 de juny
Cinema VO: Un home solter. Dir. Tom Ford
George Falconer és un professor universitari de 52
anys que lluita per donar-li sentit a la vida després
de la mort del seu company Jim. Mentre rep consol
de la seva amiga i veïna Charley, no aconsegueix
veure el futur amb claredat.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h
Preu: 6 €, carnet biblioteca 4’5 €, carnet cultural
jove 3’5 €
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Hora del conte: “Contes a dues veus”. A càrrec de Fes-t’ho com vulguis
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, a les 18. 30 h
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Del 10 de juny a l’11 de juliol
Exposició: Col·lectiva Claraboia. 25 anys-25 artistes
Per tal de commemorar els seus 25 anys s’han escollit 25 artistes (pintors,
escultors, fotògrafs, dibuixants, il·lustradors i autors d’altres estils) que
representen el món artístic de Rubí que ha passat pel taller al llarg de tots
aquests anys pel col·lectiu
Antiga Estació-Sala d'Exposicions

Dijous, 10 de juny
Conversa amb l'autor: Imma Monsó
Conversa sobre el seu llibre “Una tempesta”.
Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 19.30 h.

Dijous, 17 de juny
Un viatge musical i literari. A càrrec de Gerard
Quintana.
Xerrada sobre la seva música a través de l'obra
literària que més l'ha influiït.
Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler,
a les 19.30 h.
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Dimecres, 2 de juny
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Trobades informatives
sobre les obres
Els informem que ja s’han iniciat les
obres dels 19 projectes ﬁnançats pel
Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).
Aquestes obres mantindran ocupades a més de 200 persones, 83 de les
quals es trobaven en situació d’atur.
D’altra banda, a la ciutat hi ha en
marxa altres obres i projectes que
formen part de les inversions que
enguany milloraran el nostre municipi, com la rehabilitació del Celler

Cooperatiu, les obres al Mercat Municipal o el Pla de voreres.
Per tal de facilitar informació sobre
aquestes actuacions al màxim nombre possible de veïns i veïnes, us
convidem a participar a les trobades
informatives següents, en les quals
s’oferirà atenció especial a les obres
més pròximes a la zona de cada trobada. Les persones assistents rebran
un dossier amb informació de tots
aquests projectes.

LES SESSIONS INFORMATIVES TINDRAN LLOC A LES 19 H
EN ELS LLOCS SEGÜENTS:

2 juny
3 juny
21 juny
22 juny
5 juliol
6 juliol

> CEIP Montessori (C/ Monturiol, 53)
> Centre Cívic de Ca n’Oriol (c/ Sòria, 5)
> Ediﬁci Rubí+D (Rambleta Joan Miró, s/n)
> Biblioteca Mestre Martí Tauler (C/ Aribau, 5)
> AAVV Castell nou Sector C (c/ Cólera, s/n)
> AAVV Can Fatjó (Av. Castellbisbal, 1)

