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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
93 699 84 53
martí i tauler”..........
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
juny 2010
16 condal
17 piera
18 valls
19 batallé
20 espert
21 farell
22 aldea
23 ruiz
24 kronos
25 baradad
26 oriol
27 gibert
28 batllori

29 pont
30 garcia

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

juliol 2010
1 calsina
2 parrilla
3 lorente
4 xapelli
5 hidalgo-mosc
6 condal
7 piera
8 valls
9 batallé
10 espert

farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli

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

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 Festa Major ja arriba
Ja tenim a tocar la Festa
Major, un dels moments
que, amb més desig i
il·lusió, esperem durant
tot l’any els rubinencs i
les rubinenques. Una
festa que ens fem nostra
des del primer dia fins al
darrer instant. Estem
vivint temps complicats,
tots en som conscients,
però aquestes celebracions ens calen, encara que sigui per trobar un
petit respir al dia a dia. Seran dies de trobades
al carrer, de gaudir de l’espai públic de manera col·lectiva, amb grans i petits, amb activitats perquè tothom es pugui sentir a gust. Ja la
coneixeu, és la nostra festa, que com cada any
es fa gràcies a la tasca de les nostres entitats i
especialment de tots nosaltres que la fem, any
rere any, més gran i important que l’any anterior.
Igual que en el 2009, comptarem amb un pregoner rubinenc, un pregoner d’excepció. Es
tracta de l’Albert Sans, que durant 35 anys va
ser director de l’Esbart Dansaire de Rubí, i que
ha passejat amb orgull el nom de la nostra
ciutat portes enfora. Pensem que serà tota una
sort poder-lo escoltar en un dels punts àlgids
de la nostra festa.
Estigueu atents a les novetats de la Festa
Major. Les trobareu al programa que adjuntem
a la revista. Així, per exemple, trobareu que la
festa serà de quatre dies de celebració, com
cada any, però aquest cop la començarem el
dissabte. Fins avui hem viscut la il·lusió que
arribés la Festa Major, ara ja la podrem gaudir i
un cop acabada ningú no ens traurà el record
dels dies gaudits amb intensitat.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEIP 25 de Setembre van visitar l’Ajuntament

Ya tenemos aquí la Fiesta Mayor, uno de los
momentos que con más deseo e ilusión
esperamos durante todo el año los y las
rubinenses. Una fiesta que hacemos nuestra
desde el primer día hasta el último instante.
Estamos viviendo unos tiempos complicados, todos somos conscientes, pero estas
celebraciones nos hacen falta, aunque sea
para encontrar un pequeño respiro en el día
a día. Serán días de encuentros en la calle,
de disfrutar del espacio público de manera
colectiva, con mayores y pequeños, con actividades para que todo el mundo se pueda
sentir a gusto. Ya la conocéis, es nuestra
fiesta, que como cada año, se lleva a cabo
gracias al trabajo de nuestras entidades y
especialmente de todos nosotros que la
hacemos, año tras año, más grande e
importante que el anterior.
Igual que en 2009, contaremos con un pregonero rubinense, un pregonero de excepción. Se trata de Albert Sans, que durante 35
años fue director del Esbart Dansaire de
Rubí. Durante muchos años ha paseado con
orgullo el nombre de nuestra ciudad puertas
afuera y pensamos que será toda una suerte
poder escucharle en uno de los puntos álgidos de nuestra fiesta.
Estad atentos a las novedades de este año
de la Fiesta Mayor. Las encontraréis en el
programa que adjuntamos con la revista.
Así, por ejemplo, veréis que la fiesta será de
cuatro días de celebración, como cada año,
pero esta vez la empezaremos el sábado.
Hasta hoy hemos vivido la ilusión de que
llegara la Fiesta Mayor, ahora ya la podremos disfrutar, y una vez finalizada, nadie
nos quitará el recuerdo de los días disfrutados con intensidad.

notícies
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tema del mes

comencen les obres d’una plaça emblemàtica

cr04

La remodelació de
la pl. Dr. Guardiet,
en marxa
a

quest mes de juny han començat les obres de remodelació de la plaça del Doctor Guardiet. Es preveu que estiguin acabades durant el primer trimestre de l’any 2011 i la inversió és d’1.350.721,40 euros, subvencionada en 650.000 euros pel Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat.

prop de 5.000 m2
és la zona d’actuació
a la plaça

La zona d’actuació és de 4.911 m2, entre els
carrers de Santa Llúcia i Maximí Fornés, i comprèn la reurbanització de la plaça del Dr. Guardiet i del carrer Riera, de manera que aquest
darrer es converteix en carrer de vianants. El
carrer Santa Llúcia canvia definitivament el sentit de circulació. Pel que fa a l’accés als aparcaments afectats pel tancament a causa de les
obres, es fa pel carrer Sant Joan. Fins que

Més
informació:
www.rubi.cat/
guardiet

aquestes s’acabin (previst per al primer trimestre del 2011), tot l’espai afectat restarà tancat,
excepte la part més propera a la plaça de Catalunya, tocant a Maximí Fornés, que continuarà
oberta els dies de Festa Major, després també es
tancarà.
El projecte elimina l’amfiteatre que hi ha actualment davant de l’església de Sant Pere i la plaça
serà d’un únic nivell amb paviment de pedra
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afectacions a la mobilitat de la zona
L’inici de les obres ha provocat el
canvi de sentit de circulació al
carrer de Santa Llúcia, en el tram
comprès entre els carrers Riera i
Sant Joan, per tal de garantir la
sortida a Can Fatjó o l’accés al
centre pel carrer d’Espoz i Mina.
Es prohibeix el pas de vehicles
(excepte els de les obres), a partir
de l’alçada del carrer de Santa
Llúcia, pel carrer de la Riera en
direcció a Maximí Fornés. L’accés
als aparcaments dels carrers afectats pel tancament de les obres es
farà des del carrer de Sant Joan,
en el cas del carrer de Sant Sebastià (que permetrà el doble sentit
de circulació), i des del carrer de
Maximí Fornés en el cas del carrer
de Xercavins (vegeu el plànol).

Per tal de garantir el pas d’entrada i sortida dels vehicles dels
aparcaments del carrer de Sant
Sebastià s’han suprimit els estacionaments que hi ha actualment. També es prohibeix l’estacionament de vehicles al carrer de
Torrijos, en el tram entre Santa
Llúcia i passeig de la Riera, mentre durin les obres.
Per regular i facilitar l’accés dels
vehicles des del carrer de Gimnàs
cap al carrer de Cadmo i el pont,
s’ha col·locat semàfors a la cruïlla
d’aquests carrers, que es mantindran un cop acabin les obres.
D’altra banda, es garanteix la
mobilitat dels vianants amb itineraris senyalitzats per les zones
afectades per les obres.

natural ocre, combinada amb franges de quarsita vermella. Pròxima a la sortida de l’església
hi haurà una font ornamental, mentre que en els
dos extrems de la plaça es concentraran dues
zones de descans amb bancs, gespa i espais de
jocs infantils. L’arbrat actual, compost per til·lers
i tipuanes, es preserva i reubica envoltant l’espai
central, i s’incorporen noves espècies d’arbres de
flor, com ara pruners i arbres de l’amor.
Paral·lelament, al front edificat del carrer de la
Riera, es plantarà una alineació d’alzines.

les activitats de festa major,
a l’amfiteatre del castell
L’actual plaça del Doctor Guardiet es feia servir
per a espectacles de Festa Major i enguany, amb
motiu d’aquestes obres, l’espectacle inaugural
amb Antonio Canales i Amador Rojas, el concert
de Festa Major o l’actuació de l’Esbart Dansaire,
passaran a celebrar-se al Parc del Castell, a
l’amfiteatre que s’està construint actualment.
El nou disseny de la pl. Dr. Guardiet permetrà que
es puguin celebrar activitats culturals com la Fira
de Sant Galderic o Sant Jordi, entre altres.

Imatge virtual aèria de
com quedarà la plaça,
un cop finalitzi la seva
remodelació.

Projectes per estalviar
Dels 19 projectes que enguany subvenciona el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), 2 tenen l’objectiu de millorar l’eﬁciència energètica de diferents
equipaments municipals. Un cop s’hagin aplicat les millores previstes en aquests ediﬁcis, l’Ajuntament de Rubí estalviarà més de 630.000 kW/h a l’any, l’equivalent al 6 % del
consum total anual d’aquests equipaments. Totes dues obres han estat adjudicades a
l’empresa rubinenca José Sánchez Gil per un import de 268.802,68 euros.
Les mesures incloses al projecte per a la millora
de l’eﬁciència energètica de diversos equipaments públics, educatius, esportius i de serveis
de Rubí comportaran un estalvi econòmic estimat
de 51.000 euros a l’any. Aquestes millores, a més,
suposaran una reducció anual de 292.000 quilos de
CO2 a l’atmosfera. El projecte ha estat adjudicat a
l’empresa rubinenca José Sánchez Gil per un import
de 168.146,15 euros.
Les actuacions es duran a terme en 9 ediﬁcis educatius (CEIP Joan Maragall, CEIP Maria Montessori,
CEIP Torre de la Llebre, CEIP Ramon Llull, CEIP Schola, CEIP Teresa Altet, Finca Font del Ferro, El Bullidor
i l’Escardívol), en 3 equipaments esportius (al camp
de futbol i el pavelló de Can Rosés, i al camp de futbol del 25 de Setembre), així com en 4 ediﬁcis de serveis municipals (casa consistorial, Rubí+D, Policia
Local i Mercat Municipal).
Després d’analitzar aquests 16 equipaments, s’ha
determinat quin és el màxim ús energètic en cadascun i s’han establert les mesures d’estalvi més adequades en cada cas.

Els sistemes de climatització i, especialment, el
sistema de calefacció són els que generen més consum energètic en una desena d’aquests ediﬁcis.
Destaca especialment el consum de climatització
de la casa consistorial (72 % del total) i del CEIP Torre de la Llebre (71 % del total) i el sistema de calefacció del CEIP Teresa Altet (69 % del total).
La il·luminació és un altre dels usos que genera més
consum energètic. Al CEIP Joan Maragall suposa el
41 % del consum total d’energia de l’ediﬁci, mentre
que al CEIP Ramon Llull aquest percentatge arriba
al 38 %.
Els equips per al funcionament de les instal·lacions
també comporten un consum energètic notable,
especialment al Mercat Municipal (51 %) i al camp
de futbol del 25 de Setembre (45 % del total).
Per últim, també s’aplicaran mesures per reduir el
consum de l’aigua calenta sanitària, que és especialment elevat al camp de futbol de Can Rosés (49
% del total).

Algunes de les actuacions que es duran a terme en aquests ediﬁcis, en funció de
les seves característiques i necessitats, són:
• La instal·lació de termòstats programables per activar la climatització quan convingui, per tal
d’evitar-ne el funcionament en hores i dies en els quals no hi ha ningú a l’ediﬁci.
• La col·locació de vàlvules termostàtiques als radiadors per poder obrir i tancar automàticament el pas de l’aigua calenta segons la temperatura desitjada.
• El canvi dels ﬂuorescents actuals per models de baix consum.
• La instal·lació de detectors de presència, amb l’objectiu d’apagar o encendre la il·luminació
d’un espai en funció de la presència o no de persones a la zona.
• La instal·lació de modelitzadors de consum elèctric que permetin augmentar l’eﬁciència elèctrica localitzant, quantiﬁcant i eliminant consums no desitjats originats per causes diverses.
• La instal·lació de panells d’energia solar fotovoltaica (aquesta mesura només s’aplicarà al Bullidor).
• La col·locació d’airejadors a les aixetes que redueixen el cabal d’aigua.

L’Ajuntament de Rubí també renovarà les
instal·lacions de climatització i el sistema de control associat de l’ediﬁci Rubí+D. Aquest projecte
també ha estat adjudicat a l’empresa rubinenca
José Sánchez Gil, per un import de 100.656,53 euros.
Després d’analitzar l’estat actual d’aquestes
instal·lacions, el consistori ha detectat diverses deﬁciències que cal reparar per aconseguir un sistema més eﬁcient i adaptat a la normativa vigent. En
aquest sentit, es reformarà la climatització interior
i exterior, el sistema de control, el de descalciﬁcació
de l’aigua de consum, el sistema d’aigua freda/calenta i les bombes d’impulsió per distribuir l’aigua.
Pel que fa a la climatització exterior, s’ha detectat un
problema en els conductes d’aire, que estan oxidats
i deteriorats. Per aquest motiu seran substituïts per
aconseguir el correcte funcionament de la màquina,
augmentant el rendiment del sistema i reduint pèrdues,
tant econòmiques com energètiques i ambientals.
En el cas de la climatització interior, es canviarà
la conducció a la sala de calderes, ja que les canonades actuals es troben deteriorades. Com que la

caldera de gas natural funciona correctament, no
s’hi farà cap actuació. Simplement se seguirà fent el
manteniment habitual.
L’ediﬁci Rubí+D disposa d’un sistema de control de
climatització que actualment no funciona correctament. El projecte preveu la realització d’un estudi
i la posterior instal·lació d’un nou sistema domòtic
per controlar la climatització de l’ediﬁci des de la
zona de recepció, des d’on es pugui visualitzar la
temperatura de les diferents sales i planiﬁcar el sistema de forma eﬁcient energèticament.
Pel que fa a la instal·lació d’aigua calenta sanitària, el principal problema detectat ha estat la corrosió de les canonades, com a conseqüència de la
forta presència de calç a l’aigua. En aquest sentit,
s’haurà de substituir tot el sistema de canonades
i el de bombes hidràuliques. A més, s’instal·larà un
descalciﬁcador per evitar futurs problemes.
Per últim, es crearan 6 ﬁnestres practicables (2 per
planta) per a la ventilació natural de l’ediﬁci, que
disposaran de les prestacions tèrmiques i acústiques més adequades per a aquest ediﬁci.

La Ciutat 176 OK:LA CIUTAT 11/06/10 10:33 Página 8

hospital vicente ferrer de rubí

Uncentrosanitari0
de proximidad

cr09

sanidad

notícies

La Ciutat 176 OK:LA CIUTAT 11/06/10 10:33 Página 9

e

l nuevo Hospital Vicente Ferrer de Rubí podría comenzar a construirse durante el primer trimestre de 2011 según el proyecto
arquitectónico de Corea & Moran Arquitectura i Cesc Duran Arquitectes Associats. El centro sanitario será de proximidad y podrá atender
una población de hasta 200.000 personas de Rubí, Sant Cugat y Castellbisbal.
El hospital, que se ubicará en unos terrenos situados en Can Sant Joan,
tendrá una superficie total de 22.471,68 m2, una superficie construída de
16.371,68 m2, y un coste aproximado de 45 millones de euros. El edificio, diseñado por arquitectos que han realizado otras obras públicas en el
sector sanitario como el CAP Sant Genís de Rubí, los hospitales de Reus
y Mollet, o la Unidad de quemados del Vall d’Hebrón, será una construcción de tres plantas adecuada a la topografía del terreno, ya que aprovechará la pendiente del solar para reducir el impacto visual e integrarla con
el entorno desde el punto de vista paisajístico. En las diferentes plantas,
además de una planta subterránea de aparcamiento con capacidad para
200 vehículos, se ubicarán:
• Planta semisubterránea con 33 boxes de urgencias, unidades de diagnóstico por la imagen y cirugía.
• Planta baja con un total de 44 consultas externas, hospital de día, gabinetes de endoscopia, servicios generales, muelle de carga y descarga,
y el módulo de instalaciones y logística.
• Primera planta con administración, hemodiálisis renal, cafetería y la unidad de sociosanitario.
El nuevo Hospital Vicente Ferrer atenderá todos los procesos programados de poca o mediana complejidad de la mayoría de especialidades, así
como las pruebas diagnósticas más frecuentes (radiografías, ecografías,
mamografías, tomografías, resonancias...) y la atención urgente, leve y
menos grave de medicina, pediatría y traumatología, para reducir los desplazamientos a Terrassa a aquellas situaciones estrictamente necesarias
que requieran atención de alta complejidad.
Además, el hospital acogerá la mayoría de las consultas de medicina especializada (pediatría, cardiología, ginecología, neurología, etc.), ubicadas
ahora en los centros de atención primaria de las poblaciones a las que da
servicio, así como otras que completarán la cartera de servicios de los hospitales de Mútua Terrassa y Consorci Sanitari de Terrassa.
Por lo que se refiere a urgencias, el hospital contará con especialidades
de medicina, traumatología y pediatría, así como analítica y exploraciones radiológicas básicas, dispondrá de un área con camas de observación para estancias inferiores a 48 horas, y diversas unidades especializadas (hospitalización a domicilio, hemodiálisis, diagnóstico por la imagen,
laboratorio clínico de urgencias, hospitalización sociosanitaria con camas
de convalecencia...).

Continua en la página siguiente

atención especializada
además de urgencias,
también se realizarán visitas a especialistas
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Continúa de la página anterior. Hospital Vicente Ferrer de Rubí

unidad de cirugía sin
ingreso (ucsi)
consultas externas
y gabinetes
Las especialidades que se ubicarán en
este nuevo equipamiento serán:
·
·
·
·
·
·

Medicina interna
Pediatría
Cardiología
Pneumología
Aparato digestivo
Oncología

·
·
·
·
·

Hematología
Endocrinología
Neurología
Alergología
Reumatología

Se trata de la Unidad de Cirugía Sin Ingreso (UCSI) alternativa a la cirugía convencional, pero sin ingreso hospitalario, que utilizarán los servicios siguientes:
· Cirugía general
· Cirugía ortopédica y
traumatología
· Cirugía vascular
· Cirugía pediátrica
· Cirugía maxilofacial
· Urología

·
·
·
·
·
·
·

Ginecología
Oftalmología
ORL
Clínica del dolor
Digestivo
Neumología
Cardiología

diagnóstico por la
imagen
dispositivo asistencial
· Camas de estancia
media: 25
· Consultas: 33
· Gabinetes: 13
· Boxes de
urgencias: 33
· Camas de observación de urgencias: 10
· Boxes CMA (Cirugía
Mayor Ambulatoria):
16

· Salas de operaciones
CMA: 4
· Salas de operaciones
CmA (Cirugía menor
Ambulatoria): 2
· Box de hospital de
día: 25
· Puntos de diálisis
renal: 16

· Salas de radiología
simple: 3
· Salas de exploración
teledirigida: 1
· Salas de ecografías: 2
· Salas de ecografía
intervencionista: 1
· Salas de mamografíes
con estereotaxia: 2

· Sala de ecografía
mamaria: 1
· Sala de ortopantomografías: 1
· Sala de tomografías: 1
· Sala de resonancia
magnética: 1

trabajo

notícies
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contratación de personas desempleadas

cr11

Nuevos planes de
ocupación local
e

l Ayuntamiento inicia un plan extraordinario de ocupación local, que prevé la contratación durante seis meses de 159 personas en situación de desempleo para desarrollar 7
proyectos municipales en sectores y actividades que pueden generar nuevos puestos de trabajo, como las energías renovables, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la
rehabilitación de edificios y equipamientos de titularidad o uso público y espacios públicos.
nuevas
tecnologías
las tic también son
objeto del plan de
ocupación

ación
más inform al de
El plan de ocupación se dirige a personas desocupadas e inscritas como mínimo, desde hace
6 meses como demandantes de empleo en el
servicio público de ocupación, y que no cobren
la prestación y/o subsidio de paro o les falte un
mes para agotarla. Tendrán preferencia aquellas
personas que hayan participado en acciones
formativas relacionadas con los 7 sectores seleccionados, los jóvenes hasta 30 años y trabajadores/as con discapacidad y otros colectivos en
situación de riesgo.
Este nuevo plan tiene un coste de 1.232.500 €,
de los cuales el consistorio aporta 240.000 €,
pretende fomentar la ocupación de personas en
situación de desempleo y mejorar su capacidad
de adaptación al cambio, su calificación y competencias profesionales, mediante la adquisición
de la experiencia laboral y la formación profesional. Recibirán 100 horas de formación, en aspectos como herramientas para la búsqueda de trabajo, autoempleo, trabajo en equipo,
rehabilitación de edificios, formación básica de
prevención en la construcción, soldadura, recuperación de alcorques, automatismos en el control de riego, TIC en las administraciones públicas, digitalización de documentos y diseño de
páginas web.

i

nicip
Instituto Mu
(IMPES)
Económica
Promoción
s/n
a Joan Miró,
et
bl
m
Ra
,
Rubí+D
00
139
58
93
tel.
impes.es
informacio@

159 contrataciones:
1 98 contratados para rehabilitación de edificios, equipamientos y viviendas públicas.
2 19 contratados para digitalización y tratamiento documental, con el fin de modernizar y adaptar la administración local a las nuevas tecnologías con un proceso de digitalización de los
fondos documentales municipales.
3 16 contratados para rehabilitación de los alcorques
que se encuentran en la vía pública. Se harán tareas
de corrección de la altura, colocación de manta antigerminante, reposición de arena y otros materiales.
4 11 contratos para alfabetización y dinamización del
uso de las TIC y la gestión telemática.
5 7 contratados para dinamización y creación de
portales webs de servicios municipales, con el
fin de potenciar el acceso electrónico de la ciudadanía a una información de calidad, ágil y
rápida a partir de los nuevos medios tecnológicos.
6 5 personas contratadas para rehabilitación y
mejora de los sistemas de riego en edificios y
equipamientos públicos con el fin de mejorar la
eficiencia y ahorro energético.
7 3 contrataciones para el proyecto de las TIC en
la gestión documental y los archivos municipales.

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusb
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Ajuts a l’IBI per a
diversos col·lectius

“
psc
Anna M. Martínez
Regidora del Grup
Municipal Socialista

f

ins al 15 d’octubre gent gran i persones
en situació d’atur amb escassa capacitat econòmica així com les famílies monoparentals (que d’aquesta forma quedaran equiparades a les famílies nombroses), poden
sol·licitar els ajuts a l’Impost de Béns Immobles, segons les bases que va aprovar el ple
de l’Ajuntament celebrat el 27 de maig de
2010. Més informació sobre aquests ajuts a
www.rubi.cat/tramits.

Inscripcions als
concurs de monòlegs

“

es persones interessades en participar al VI Concurs de Monòlegs s’han
d’inscriure abans del 2 de juliol a l’ÇEspai Jove Torre Bassas presentant un
currículum artístic i el text del monòleg.
Els dies 14, 15 i 16 de juliol es farà la fase
de classificació, de la qual sortiran els 3
finalistes. Els premis tenen una dotació
de 1.000 € per al guanyador, i de 300 i
200 euros per als segon i tercer classificat, respectivament. Més informació:
www.rubi.cat/joventut

POUM descafeïnat

icv-euia

“
pp
Grup Municipal
del PP (article
escrit per Noves
Generacions de
Rubí)

erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Mixing colors 2010

“

e

l 3 de juliol tindrà lloc el Mixing Colors
2010. Com a novetat principal de l’edició d’enguany, es farà el I Concurs de
BreakDance de Rubí (de 12 a 18 h). A
partir de les 10 h comença el V Concurs
de Graffiti de Rubí. La jornada finalitzarà a
les 22 h amb el concert amb Cooking
Bananas (MUCHO MUCHACHO & Cookin'Soul) i Gran Pueblo. Inscripcions, a través del correu mixingcolors@ajrubi.cat.
Més informació: www.rubi.cat/joventut.

Els grans projectes acostumen a tenir un
recorregut que, habitualment, resulta
complex i llarg en el temps. El nostre hospital, l’hospital Vicente Ferrer, és un d’aquests grans projectes. Vam iniciar el
camí l’any 2001, quan els socialistes
érem a l’oposició, amb una moció presentada pel PSC al Ple Municipal que
volia fer palesa la necessitat de tenir un

Aquest juny s’aprova el Pla d’ordenació
urbanística de la ciutat, que fixa com ha
de ser Rubí durant els pròxims 12 anys
(creixement de població previst, nous
barris, noves infraestructures i equipaMarta Ribas
ments...). Lamentablement, ICV-EUiA no
Portaveu del Grup
ens hi sumem. O més aviat ens n’han deiMunicipal d’ICV-EUiA xat fora.
Des que fa dos anys es va aprovar inicial-

“
l

un gran projecte!

acr
Grup Municipal
d’ACR

rubí, la ciudad sin ocio
Es una realidad evidente que todos
los jóvenes que desean disfrutar de
cualquier tipo de ocio tienen que salir
de Rubí para ir a otras localidades
vecinas. Esto es así fin de semana tras
fin de semana. Hasta el punto que
algunos rubinenses han asumido que
Rubí es una ciudad pequeña, ciudad

poum: la responsabilitat de
fer encaixar les peces per
decidir el futur de Rubí
Finalment el nou POUM ha vist la llum
del final del túnel, més de 20 anys després d’haver-se redactat per primera
vegada. Només aquest ja ha de ser un
motiu de satisfacció per a la ciutat, ja
que la planificació dels propers 12
anys està garantida amb aquest nou

és possible
En primer lloc bona Festa Major. És
molt probable que quan el lector llegeixi aquest article, el Pla d’ordenació
urbana (POUM) ja sigui una realitat a la
nostra ciutat.
El POUM s’aprova 14 anys després de
l’inici dels primers treballs per a la seva
modificació en el llunyà 1996. Les lleis i
les necessitats de la nostra societat

equipem la ciutat i després,
si cal, ja creixerem
Fa uns dies, quatre grups municipals,
PSOE, ERC, CIU i PP, van aprovar de
manera provisional el nou Pla d'ordenació urbanística municipal, conegut
també per la sigla POUM. Aquest instrument urbanístic estableix quin és el
model de ciutat que volem per als propers 12-15 anys. L'any 1997 molts

hospital de referència al territori. Quan
l’any 2003 vam guanyar les eleccions
municipals, aquest projecte es va situar
en lloc preferent a la nostra agenda política. Fins al 2004, el resultat d’aquesta
demanda per part del govern de l’època
(CiU) havia estat negatiu. És a partir d’un
govern d’esquerres, i amb clara vocació
de servei a les persones, que es recull la
necessitat de la nostra ciutadania de tenir
un centre hospitalari de referència i que

ment al Ple Municipal (o més ben dit,
des d’abans), Iniciativa i Esquerra Unida
reclamàvem a l’equip de govern més
valentia en el plantejament d’aquesta
planificació del Rubí del futur. Més
valentia en obrir el debat a la ciutadania
i més valentia en proposar solucions per
als problemes prioritaris de la ciutat.
Però no se’ns ha fet cas. I com a mostra
un botó: de la trentena d’al·legacions
que vam presentar al projecte, només
se’ns n’ha acceptat una.

dormitorio, y que como tal no podemos disponer de ocio. Ese pensamiento es el resultado de la política
de desidia y abandono en materia de
juventud que ha llevado a cabo el
Ayuntamiento dirigido, durante 24
años por ICV y desde 2003 por los
socialistas. Ellos no creen en una ciudad de primera, sino en esa ciudad
dormitorio e industrial, más bien
pequeña y sin molestar mucho, que

Pla. Però hi ha altres elements que ens
han de fer estar satisfets. Per aquest
motiu, Esquerra ha donat el seu suport
al Pla.
Tenim un creixement controlat de la
població que permetrà que els nostres
fills puguin continuar vivint a la ciutat,
però mantenint la seva essència de
poble, d’aquest poble que encara reconeixem tots plegats. A més, es limita de
manera estricta l’expansió territorial: a

s’han modificat en aquests anys i la nostra ciutat ha anat perdent oportunitats
d’avançar i posar-se al capdavant de les
ciutats importants del país. Fer-ho era
possible.
El POUM no és una vareta màgica que
de la nit al dia canviarà la nostra ciutat,
tampoc no és la resposta als reptes que
tenim per davant. És una eina de gestió
que tindran els governs municipals dels
propers, com a mínim, 12 anys. El

rubinencs i rubinenques ja ens vam
oposar aleshores a la proposta de planejament urbanístic que el govern
municipal del moment proposava,
basat essencialment en un gran creixement residencial a la zona agrícola
de Can Ramoneda. Ara, sobre la base
d'un Rubí de 74.000 habitants, amb
barris d'elevada densitat, amb una
manca més que evident de serveis i
equipaments, amb poques zones ver-

generarà nous llocs de treball.
Els socialistes hem treballat molt per millorar la salut
de la nostra ciutat des de tots els punts de vista.
Des de l’atenció primària, al gener de 2008 es va
inaugurar el tercer Centre d’Atenció Primària, el CAP
Sant Genís, un dels 94 centres que s’han construït a
Catalunya en el període 2004-2010. Hem estat testimonis actius de les millores en l’atenció continuada
al servei de primària i l’increment dels serveis d’atenció domiciliària, així com la millora en les especialitats.

Des de l’Ajuntament hem potenciat la salut pública,
incrementant les accions de protecció i promoció,
així com l’elaboració del primer Pla municipal de
salut de Rubí.
No descansem. La salut és un bé molt preuat i cal
dedicar tots els esforços possibles perquè la ciutadania rebi la millor atenció. Aristòtil va dir “l’esperança
és el somni de l’home despert”. Els socialistes vam
tenir un somni l’any 2001, i com a “persones despertes” vam lluitar perquè la nostra esperança i el nostre somni, l’hospital de Rubí, fos una realitat. FET!

Ara ja amb el projecte definitiu sobre la taula, ICVEUiA considerem que aquest POUM no resol, al
nostre parer, els principals reptes de Rubí:
No fa suficient habitatge protegit. Creiem que
almenys la meitat de l’habitatge nou que preveu el
POUM hauria de ser públic i, la majoria, de lloguer.
En canvi, el que preveu no arriba al 40 %.
No aposta prou per la mobilitat sostenible. El Pla
preveu augmentar els carrils de circulació a l’avinguda de l’Estatut i a la C1413 (desdoblant-la a l’altre costat de la riera), en comptes de reduir la capacitat de vehicles i apostar amb valentia pels via-

nants i carrils bici. Tampoc preveu suficients aparcaments per a una ciutat de noranta mil habitants.
Genera risc de més tancament d’empreses, amb el
propòsit de transformar zones industrials en zones
d’habitatge, sense condicions paral·leles de garantir que l’activitat empresarial es quedarà a la ciutat,
generant feina.
Es menja 130.000 m2 del parc de Ca N’Oriol i
280.000 m2 de les Valls de Sant Muç. Alhora que,
en tots dos casos, augmenta l’espai previst per
construir respecte de l’aprovació inicial.
Es perd l'oportunitat de crear un gran espai cívic a

l’Escardívol, on preveuen construir 187 pisos, densificant més la població del centre, sense aprofitar
per fer créixer l’espai lliure d’aquest punt clau de la
ciutat. A més, s’eliminen tots els espais d’aparcament lliure i gratuït del centre, sense crear-ne de
nous.
I tampoc es resolen els dubtes sobre els abocadors, perquè es deixa el problema a mercè d’un
futur pla especial que reguli l’ús dels actuals forats
d’extractives i possibles d’abocadors
Per aquests motius, i molts d’altres, ICV-EUiA de
Rubí diem NO a aquest POUM.

les va bien a ellos. Desde Noves Generacions
del Partit Popular queremos una ciudad viva,
una ciudad que tenga el ocio que buscan los
rubinenses fuera de Rubí, eso quiere decir que
una fabrica ocupada de forma ilegal no se
puede considerar ocio apropiado para Rubí y
es insuficiente, en culaquier caso. Ocio es pensar en todos los jóvenes, no sólo en unos, buscar zonas adecuadas y habilitar actividades
para ello. Ocio es permitir zonas de bares musicales, facilitar zonas de ocio en las afueras y

polígonos, mejorando la comunicación a su
vez. Fomentar las zonas deportivas y realizar
actividades deportivas nocturnas como se
hace en muchas ciudades. Estamos en época
de exámenes, ¿y los jóvenes que ahora pasan la
noche estudiando?, ¡pues cómo no!, tienen que
irse a otras ciudades donde encuentran bibliotecas y salas de estudio que no cierran a las 12
como en Rubí, lo que es completamente insuficiente.
En Rubí una sola medida en política de juven-

tud y de ocio sería positiva, ya que el
Ayuntamiento no ha realizado ninguna, queriendo después que los jóvenes estén contentos con su ciudad.
Pero no sólo afecta a los jóvenes, cualquier ciudadano que quiera disfrutar de ocio en Rubí
simplemente no lo encontrará, con lo que su
única solución sería salir de Rubí.
El Partido Popular quiere un Rubí para todos,
que guste a todos, y pese a la incapacidad del
PSC, se puede hacer.

diferència d’altres intents de revisió del POUM,
aquesta vegada no es preveu la construcció de
milers d’habitatges allà on tots volem que hi hagi
un gran parc: el Parc de les Valls de Sant Muç,
amb 140 hectàrees de terreny, serà l’espai natural protegit més important de la ciutat. Un espai
que inclourà els terrenys rurals i agrícoles de Can
Ramoneda, Can Roig i Can Xercavins.
El POUM també planifica i distribueix de manera
equitativa sobre el territori els equipaments que
la ciutat necessitarà en un futur: equipaments

sanitaris, educatius, culturals, esportius, etc. El
dèficit d’espais que actualment té la ciutat s’ha
de solucionar en els propers anys, si es construeixen els equipaments que preveu el POUM.
També es planifica la transició d’aquelles zones
on ara conviuen indústries i habitatges: la convivència és difícil, herència de tots aquests anys
sense planificació efectiva. Ara les indústries es
podran anar traslladant a les zones industrials,
deixant els espais dels barris per a habitatge,
comerç i zones verdes.

Finalment, el sector de l’Escardívol, amb un gran
espai central de 14.790 m2, que permetrà continuar celebrant la Festa Major i tots aquells esdeveniments ciutadans que faran que Rubí continuï
sent Rubí.
I a les portes de la Festa Major d’enguany, no puc
deixar de desitjar a tothom que gaudeixi d’aquests dies de festa, que participi de les activitats
i que faci que Rubí continuï viva. Bona Festa
Major!
www.arestubau.cat / www.esquerrarubi.cat

POUM serà una eina que a mans d’uns o altres
pot tenir resultats diferents i contradictoris.
En mans d’un govern que ambicioni una ciutat
moderna amb vocació de lideratge al seu entorn,
que cregui en les seves oportunitats de futur, que
cregui en la seva promoció econòmica i social
però que alhora vulgui preservar el seu patrimoni
natural, el POUM pot ser útil. Rubí pot avançar
molt amb aquest nou instrument urbanístic, ara,
però, cal fer-lo passar de l’àmbit de les idees i de
les paraules a la realitat dels fets, cosa que no tots

saben fer, moltes vegades el paper ho aguanta tot.
El POUM en mans d’un govern conformista, que
posa la tàctica de la permanència del poder per
damunt del compromís amb la gent. Un govern
que és capaç de renunciar al fons per l’estètica,
que sacrifica un espai com la plaça Dr. Guardiet,
en comptes de fer un projecte de gran abast, que
ens tanca la plaça tres setmanes abans de Festa
Major, només per garantir-se’n la reinauguració
abans de les eleccions, incapaç de col·laborar
amb altres ajuntaments per cercar inversions o

dificultant la creació d’activitat econòmica amb la
tramitació lenta i burocràtica de les llicències.
Amb un govern així aquest Pla és una eina inútil,
no servirà per a res, més enllà, és clar, de generar
de nou frustració a la ciutat.
Amb un nou govern de gent que es fixa fites
importants però amb la perseverança i convicció
que canviar la ciutat és possible, amb un nou estil,
amb noves idees, el canvi és possible.
www.ciu.cat/rubi

des, amb una estructura viària molt feble i
escassa, el nou POUM ens planteja que es
puguin construir més de 11.000 habitatges, fet
que ens portarà a ser una ciutat de pràcticament 100.000 habitants en les properes dècades. Realment Rubí està preparat per absorbir
aquest volum de creixement? Equipem primer
la ciutat i després ja ens plantejarem si hem de
créixer! Volíem un nou POUM, sí, però fet amb la
complicitat i la participació real del teixit social
de la ciutat, i no fet des dels còmodes despatxos

dels tecnòcrates a sou de l'Ajuntament. No
volem un POUM que torni a proposar la conversió d'una part de les terres agrícoles de Can
Ramoneda en sòl urbanitzable, per molt que de
moment ens diguin que hi volen posar algun
servei universitari, i no pas habitatges. De debò
volen que ens ho creguem això? No volem un
POUM que hipotecarà per sempre més el darrer
gran espai lliure que resta al centre de la ciutat,
l'Escardívol. Aquest és un espai estratègic i neuràlgic de Rubí, en gran part de titularitat pública

i qualificat com a zona verda i d'equipaments,
que des de fa anys desenvolupa el paper d'un
espai multifuncional que s'adapta al llarg de
l'any a les necessitats de la ciutat (aparcament,
Festa Major, RubiFira, etc.). Volem una millora a
l'Escardívol, sí, sempre que sigui perquè el convertim en un veritable parc polivalent de caràcter públic, sense cap ús privat ni habitatge. Més
informació a www.acr.cat
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doni servei als municipis de Rubí, Castellbisbal i
Sant Cugat.
El camí va començar quan el 2006 l’Ajuntament de
Rubí va fer la cessió dels terrenys per a l’hospital a la
Generalitat de Catalunya. El passat mes de maig
vam poder veure el projecte guanyador i la imatge
del nostre hospital. Un equipament accessible, i
sobretot sostenible, integrat al Parc de Ca N’Oriol i
respectuós amb l’entorn que l’acollirà. Un nou motor
econòmic per al territori, que potenciarà l’activitat
empresarial vinculada a l’activitat hospitalària i que

grups municipals
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temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (II)

Ateneu Municipal
història

Coronament d’una de les dues pilastres que delimiten l´entrada principal,
d’influència modernista

Detall pintura interior del sostre d’una
de les sales

Vitralls de la torreta

Detall del la barana del balcó amb
ferro forjat

Xemeneia del sostre

Moble restaurat (que es conserva a la
permanent del Museu)

Va ser la torre de Climent Riba, un pagès
rubinenc emigrat a Xile que es va enriquir
amb el comerç de guano. Es va acabar de
construir el 1912 pels manobres Francesc
Rovira i Màrius Marcel. Malgrat que no hi ha
documents que ho acreditin, es creu que va
ser obra de Lluís Muncunill Parellada, arquitecte municipal de Rubí entre 1892 i 1925.
Si es fa un estudi comparatiu amb altres treballs d’aquest arquitecte, es poden veure
clars punts en comú, com la casa Escudé
(1905) o la casa Galí, ambdues de Terrassa.
L’actual construcció és d’un estil colonial.
Consta d’un cos polièdric amb soterrani,
planta i primer pis cobert per un terrat, amb
la torrassa o miranda a una cantonada, coronada per una teuladeta a quatre vertents.
Grans finestrals i balcons que es distribueixen per les quatre façanes, i uns jardins que
en principi eren vinyes, envolten el conjunt.
L’edifici té un acabat exterior lliscat i pintat, i
amb influències gaudinianes, les més importants de les quals són els coronaments de les
dues pilastres que delimiten l’entrada principal que està a nivell de carrer. Estan construïts per rajoles trossejades, a l’estil de la
famosa barana de la plaça del Parc Güell de
Barcelona. Un altre element típic modernista
és l’interior de la torre Riba amb parets de
línies corbes, com la Pedrera o casa Milà.

Altres elements modernistes són les decoracions pintades que encara es troben a les
estances.
Un altre element interessant són els vitralls
de colors de les finestres de la torrassa.
També destaquen els treballs de ferro forjat a
les baranes dels balcons i de les finestres del
pis superior. Alguns dels mobles de la casa
d’estil genuïnament modernista es conserven
al Museu Municipal Castell Ecomuseu Urbà.

obres i millores
L’Ateneu es troba tancat actualment per
obres de millora. S’hi fan treballs de pintura
tant exterior com interior, així com reparació
d’esquerdes i fisures interiors i exteriors.
Aquests treballs de pintura restauraran
també les cenefes originals interiors. També
es realitza la reparació del badalot, la supressió de barreres arquitectòniques al bany i la
reparació i substitució de fusteries. Els treballs finalitzaran amb la reparació de les instal·lacions d’electricitat, fontaneria o climatització, entre altres, per adequar-les a la normativa vigent. La inversió en aquestes millores és de prop de 100.000 euros.

ubicació
L’Ateneu municipal es troba al carrer Xile,1,
al centre de Rubí.

Concert Chopin. A càrrec de Daniel Ligorio
Considerat per la crítica i el públic com un dels joves pianistes de més projecció del panorama nacional.
Biblioteca Mestre Martí Tauler (C/ Aribau, 5).
Sala d’exposicions, a les 20 h
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juny 2010

Dilluns, 21 de juny

recomanem
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Del 26 al 29 de juny
Festa Major de Sant Pere
26 de juny
12 h: Pl. Pere Aguilera. Pregó de Festa Major, a
càrrec d’Albert Sans i Arís
22.30 h: Parc del Castell. Espectacle inaugural:
Mano a mano, Antonio Canales & Amador Rojas
27 de juny
24.30 h: L’Escardívol. Concert: Macaco
28 de juny
22.30 h: Parc del Castell. Actuació de l’Esbart
Dansaire de Rubí
29 de juny
23 h: L’Escardívol. Piromusical.

juliol 2010
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Consulteu el programa complet d’activitats
adjunt a la revista i a www.rubi.cat/cultura

Del 5 al 9 de juliol

Estiu Jove 2010:
Mixing Colors 2010: 3 de juliol de 2010
V Concurs de Graffiti de Rubí i I Concurs de Break
dance de Rubí
De les 10 a les 18 h

e
ctivitat qu
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Retalla l’a
dràs guar
així la po
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’t
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lidar-te’n
ob
no
r
pe
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on vulgui

VI Concurs de Monòlegs de Rubí
“Aquí no et prendrem per boig”
14, 15, 16 i 17 de juliol, a diferents bars de la ciutat
Torneig de cartes Magic del tipus Legacy 1.5
(no DCI)
16 de juliol, a l’Espai Jove Torre Bassas, a les 17 h
Cinema Jove
Casanegra (2 de juliol). Summer Wars (9 de juliol).
[REC]2 (23 de juliol)
Espai Jove Torre Bassas, a les 19 h.
Tallers joves: Fotografia digital, Break Dance,
Pilates, Dansa del ventre, Danses de Bollywood
Informació i inscripcions a l’Espai Jove Torre Bassas

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

De l’1 al 29 de juliol

mb
Queda’t a
s
el dia!
no vulgui

✁

Els Juliols de la UB: Biblioteca 2.0: web social i
altres innovacions
Coordinació: Dídac Margaix, bibliotecari de la
Universitat de València.
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler
(C. Aribau, 5)
Horari: de 16 a 20.30 h (curs de 20 o 30 hores)
Més informació www.rubi.cat/biblioteca
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