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”..........
93 699 84 53
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
17 batallé
setembre 2010
octubre 2010
18 espert
15 gibert
1 ruiz
19 farell
16 batllori
2 kronos
20 aldea
17 pont
3 baradad
21 ruiz
18 garcia
4 oriol
22 kronos
19 calsina
5 gibert
23 baradad
20 parrilla
6 batllori
24 oriol
21 progrés
7 pont
25 gibert
22 xapelli
8 garcia
26 batllori
23 hidalgo-mos
9 calsina
27 pont
24 condal
10 parrilla
28 garcia
25 piera
11 progrés
29 calsina
26 valls
12 xapelli
30 parrilla
27 batallé
13 hidalgo-mos
31 progrés
28 espert
14 condal
29 farell
15 piera
30 aldea
16 valls
Farmàcies obertes tots els dies: kronos (de 9 a 22 h) i xapelli (de 9 a 21 h)

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 / 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 / progrés c. verge de fàtima, 13. 93 697 79 93 / 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

programació 2010-2011 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.: Res com el Vallès
dv.: Esports
15 h
dl.: L’última sessió
dm.: Catsons
dc.: Música.cat
dj.: Som d’aquí
dv.: Punt de mira
16 h
dl.: Ona triesportiva
dm.: Rock’n’classics
dc.: Discoteca privada
dj.: Déjame contarte
dv.: Meeting point
17 h
Música K Música
19 h
Informatiu COM Ràdio
19.30 h Informatiu vespre
20 h
Raíces del Sur
22 h
dl.: Les Divines
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.: Tempo di fuga

23 h

24 h

dj.: El fil de la troca
dv.: Cultura de club
dl.: Pelotas fuera
dm.: La negra nit
dc.: Jazz de nit
dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: 303 Trance
dll.:Defcon tres
dj.: Serrat: un temps de
cançons
dv.: 303 trance

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
20 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Els grups municipals opinen
El descans del troglodita
L’última sessió
Son solidaris
Peluts
Guantanamera
Serrat: un temps de cançons
(rep.)
El fil de la troca (rep.)
Rubí magazine
Bluebeats FM

www.rubi.cat

21 h
23 h

www.radiorubi.fm

Imsomnia
Studio 21

diumenge
9h
10 h
11 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals opinen
(rep.)
11.30 h A peu de camp
15 h
Tempo di fuga (rep.)
16 h
Meeting Point (rep.)
17 h
Peluts (rep.)
18 h
Gabba Gabba Hey (rep.)
19 h
Som d’aquí (rep.)
20 h Rock’n’classics (rep.)
21 h
Les Divines (rep.)
22 h
La negra nit (rep.)
23 h
Discoteca privada (rep.)

30 anys de

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Esport i salut
Fer esport és fer salut. Però
l’esport també és un component bàsic en l’educació
i la formació personal, ja
que transmet valors com
l’esforç, la col·laboració i
l’esperit solidari, entre
d’altres. Sota aquesta premissa, l’Ajuntament té
entre les seves prioritats el
foment de la pràctica
esportiva a tots els nivells.
Amb l’objectiu de fomentar i incorporar la ciutadania a la saludable pràctica de l’esport,
l’Ajuntament treballa donant suport a l’actuació
importantíssima que fan les entitats esportives de
la ciutat, vertebradores de la pràctica esportiva,
amb les diverses i múltiples accions promogudes
per l’equip de govern i amb la creació de nous
equipaments i la posada al dia dels que ja tenim.
Un bon exemple d’això serà la inauguració durant
aquest mes del nou centre esportiu municipal 25
de setembre, així com l’ampliació de la zona
lúdica d’aigües de la piscina coberta de Can Rosés.
Amb la nova zona esportiva del 25 de setembre es
dota la ciutat d’un nou equipament esportiu allà
on acaba la Rambla del Ferrocarril i ens anem
posant al dia en matèria de centres esportius.
L’any 2011 l’iniciarem amb un nou pavelló a la
Llana, que acollirà diverses disciplines esportives.
I gràcies a la inversió municipal i estatal hem
pogut condicionar i millorar nombroses
instal·lacions esportives municipals.
Així doncs, ja només queda que tots i totes trobem
temps entre les tasques i ocupacions diàries per
fer una pràctica tan saludable com l’esport. Amb
independència de l’edat i de quins són els nostres
gustos esportius, no tenim excusa per no practicar-lo.

Hacer deporte es hacer salud. Pero el deporte
también es un componente básico en la educación y la formación personal ya que transmite
valores como el esfuerzo, la colaboración y el
espíritu solidario, entre otros. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento tiene entre sus prioridades
el fomento de la práctica deportiva a todos los
niveles. Con el objetivo de fomentar e incorporar
a la ciudadanía en la saludable práctica del
deporte, el Ayuntamiento trabaja apoyando la
actuación importantísima que realizan las
entidades deportivas de la ciudad, vertebradoras de la práctica deportiva, con las diversas y
múltiples acciones promovidas por el equipo de
gobierno y con la creación de nuevos equipamientos y la puesta al día de los que ya tenemos.
Un buen ejemplo de ello será la inauguración
durante este mes del nuevo centro deportivo
municipal 25 de setembre, así como la ampliación de la zona lúdica de aguas de la piscina
cubierta de Can Rosés. Con la nueva zona
deportiva del 25 de setembre, se dota a la ciudad de un nuevo equipamiento deportivo
donde termina la rambla del Ferrocarril y nos
vamos poniendo al día en materia de centros
deportivos. 2011 lo iniciaremos con un nuevo
pabellón en la Llana, que acogerá diversas disciplinas. Y gracias a la inversión municipal y
estatal hemos podido acondicionar y mejorar
numerosas instalaciones deportivas municipales.
Así pues, ya sólo queda que todos y todas
encontremos tiempo entre las tareas y ocupaciones diarias para hacer una práctica tan saludable como el deporte. Con independencia de la
edad y de cuáles son nuestros gustos deportivos, no tenemos excusa para no practicarlo.

visitem l’ajuntament
Alumnes de l’IES L’Estatut van visitar
l’Ajuntament

notícies
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la práctica de actividades deportivas en la ciudad
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Rubí, ciudad
deportista

Más de 1.400
niños y jóvenes
participaron
durante el curso
2009-2010 en
los programas
escolares

s

e calcula que 20.927 rubinenses practican deporte en las instalaciones de la ciudad, ya sea a través de clubs como federados, por libre,
en los programas municipales o a través de las escuelas. Esta cifra supone casi un 30 por ciento de la población de la ciudad. Sin embargo, esta muestra no recoge a todos los deportistas
del municipio, ya que un 54 por ciento de los rubinenses afirman practicar algún deporte.
natación
uno de los
deportes que se
puede practicar
por libre

La explicación es que la actividad deportiva más
habitual es caminar y entre las más practicadas
están el ciclismo recreativo y el footing, todas ellas
realizadas al aire libre.

Mejoras en Can Rosés
Desde el 9 de septiembre, el Complex Esportiu de
Can Rosés, dispone de una zona lúdica de aguas.
A partir de ahora los usuarios de este equipamiento municipal, gestionado por el Club Natació Rubí,

podrán acceder a una serie de servicios tan sugerentes como zonas de Spa, con cascadas y chorros, una zona infantil, tumbonas subacuáticas,
sauna, baños de vapor y duchas de sensaciones.
Para realizar esta mejora se han invertido 490.000
euros.
Estas mejoras forman parte de las últimas obras
de adecuación de las instalaciones de Can Rosés,
que incluyen, por ejemplo, la colocación de una
nueva cubierta en la piscina exterior.

La piscina de Can
Rosés ha ampliado
instalaciones con esta
nueva zona de spa.

Gimnasia rítmica

Ciclismo

Futbol

notícies
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¿sabías que...
hay 63 espacios en los que se
puede practicar deporte en la
ciudad, desde pistas polideportivas a piscinas o gimnasios,
sumando los de titularidad
pública y privada?

Deportes para elegir, también en la escuela
Si hay una actividad extraescolar por excelencia, es el deporte. Práctica física y escuela de
valores, al mismo tiempo, se convierte en la
elección prioritaria de padres y madres. En los
Juegos Deportivos Escolares se pone a disposición de los usuarios una oferta amplia y variada: atletismo, gimnasia deportiva, balonmano,
baloncesto, danza deportiva, patinaje artístico,
fútbol sala, taekwondo, fútbol 7, hockey línea y
voleibol. El programa va destinado a los alumnos de educación primaria y secundaria, es
decir, a niños, adolescentes y jóvenes, desde los
6 a los 19 años. El amplio abanico de actividades es posible gracias a la colaboración de
catorce entidades locales.
Inscribirse en los Juegos Deportivos Escolares
permite al niño practicar alrededor de dos o tres
horas semanales de deporte en los entrenamientos, según la planificación del equipo
correspondiente. Estos ejercicios preparatorios
se desarrollan en los equipamientos municipales o en las instalaciones deportivas de las diferentes escuelas de la ciudad. Pero la actividad
no acaba con estos entrenamientos. El fin de

Patinaje

Hoquei

semana se desarrollan las competiciones que
en estas categorías suponen una motivación
extra, una excusa para pasar un rato con los
amigos y, principalmente, para reforzar los valores de trabajo en equipo o la importancia del
esfuerzo.

información
e inscripciones

i

En la escuela o el instituto, a
través del profesor de educación
física o del AMPA.
En la oficina de los Juegos
Escolares (en el Escardívol). Tel.
93 588 72 73.
Más información:
www.rubi.cat/esports

Cursa de Sant Muç

Inauguración el 25 de
septiembre a las 11.30 h
Jornadas de puertas
abiertas:
25 de septiembre:
• 12 h (visita guiada para
entidades vecinales y
deportivas).
• de 16 a 20 h visitas guiadas a toda la ciudadanía
26 de septiembre:
• de 10 a 14 h y de 16 a 20 h
visitas guiadas a toda la
ciudadanía

el cem 25 de setembre abre puertas

notícies
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Nueva zona
deportiva
e

l nuevo Centre Esportiu Municipal (CEM) 25 de setembre se inaugurará el sábado 25, coincidiendo con la fecha de conmemoración de la riada del año 1962 que dio nombre al barrio donde se
ubica la nueva instalación. Las puertas del nuevo equipamiento se
abrirán el 1 de octubre. Piscina, spa, salas de actividades dirigidas y
pistas de pádel son los elementos con los que la ciudad amplía los
espacios en los que realizar actividades deportivas.
El día 25 de septiembre, a las 12 h, se inaugurará el nuevo equipamiento y acto seguido las entidades vecinales y deportivas conocerán a través
de una visita guiada los diferentes servicos del complejo construido y gestionado por la empresa Duet Sports. La ciudadanía en general podrá visitarlo el sábado por la tarde y el domingo, 26 de septiembre, todo el día.

padel
el complejo deportivo
cuenta con 4 pistas

Nuevos juegos en la
zona infantil

El CEM 25 de setembre tiene una superficie total construida de 11.000 m2
distribuidos en 4 plantas y ha supuesto una inversión de 9,3 millones. Ocupa
4.215 m2 de los 23.000 m2 de superficie del Parc de la Pau i la Natura.
En la primera planta se encuentra el restaurante, una zona de fitness y tres
salas para actividades dirigidas. En la segunda hay una piscina de 25 x
12,5 m, la zona de aguas termales, saunas y spas, salas y consultorios de
estética, 2 salas de actividades dirigidas y los vestuarios. Las dos plantas
restantes se destinan a aparcamiento subterráneo con una capacidad cercana a las 200 plazas. La oferta se completa con cuatro pistas de pádel
en el exterior del edificio.
Duet Sports también ha mejorado el entorno del
complejo deportivo con la substitución de 168
més informació
metros lineales de valla en la pista polideportiva
www.rubi.duetsports.net
exterior y la remodelación y equipación de los 618
www.rubi.cat/esports
m2 de la zona infantil, así como los accesos al complejo deportivo en la calle Edison.

i

Les urbanitzacions
recuperaran 12 hectàrees
de zona verda
L’Ajuntament de Rubí està portant a terme tres projectes de millora ambiental a la ciutat gràcies a una subvenció del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local
(FEOSL). S’han destinat més de 410.000 euros a l’execució d’aquestes obres, una de les
quals, la recuperació natural d’un talús a la riera de Can Solà, està a punt de ﬁnalitzar.
L’aportació del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) ha permès portar a terme un
projecte d’intervenció paisatgística a 12 hectàrees
del Torrent de Can Solà (Torrentó de Can Mir). Les
obres, adjudicades a l’empresa rubinenca Parc i Jardins Catalunya, SL, per un import de 206.812,39 euros,
és previst que acabin la primera quinzena de desembre.
Amb aquesta intervenció, l’Ajuntament pretén millorar paisatgísticament tota la zona des del punt de
vista ambiental. En aquest sentit, s’està netejant el
torrent, retirant tot aquell material impropi que hi
pugui haver, com ara runes, mobiliari, plàstics o llaunes. Això reduirà el risc d’incendi i permetrà el correcte desguàs de l’aigua. A més, també s’està creant una
zona recreativa pública.
Els treballs es van iniciar amb les tasques de neteja
de tota la zona, fent un desbrossament selectiu de
les espècies invasores per tal que les autòctones

Imatge virtual de com quedarà el Torrentó de Can Mir

es puguin desenvolupar i colonitzin aquest espai.
S’està parant una especial atenció a netejar la llera
del torrent de manera que faciliti el pas de l’aigua en
cas de pluges abundants.
Aquestes obres s’han aturat els mesos de juliol i
agost pel risc d’incendi que existeix durant els mesos
d’estiu, i s’han tornat a reprendre a començament de
setembre. Ja s’ha desbrossat la zona compresa entre
l’avinguda de Can Mir i la plaça d’Alella. Ara els treballs continuaran des d’aquest punt cap al carrer
d’Anglessola.

UNA ZONA DE PASSEIG
El projecte també preveu desbrossar els diferents
senders d’accés perquè siguin aptes per passejar-hi.
El recorregut principal, d’uns 1.400 metres (seguint
el curs de la llera del torrent), unirà la zona d’entrada,
a l’avinguda de Can Mir, amb el carrer d’Alva Myrdal, on és previst el punt de sortida. L’actuació pre-

veu la instal·lació d’escales de travesses i baranes,
així com els petits moviments de terres necessaris
per a la instal·lació d’aquestes estructures. També
s’adequaran les zones d’estada, que seran petites
àrees planes, situades a prop dels punts d’accés des
de la urbanització i al costat d’algun arbre que pugui fer ombra.
D’altra banda, el FEOSL també ha subvencionat
la recuperació natural i les mesures per garantir
l’estabilitat del talús del marge dret de la riera de
Can Solà. Aquestes obres, adjudicades a l’empresa
Romero Gamero, SA, per un import de 152.462,40 euros, ﬁnalitzaran aquest mes de setembre.
Abans d’iniciar el projecte, un tram d’uns 60 metres
d’aquesta riera estava afectat per la urbanització
d’uns habitatges que envaïen el seu curs. Les piscines i els patis d’aquestes ediﬁcacions ocupaven la
zona ﬂuvial i havien desplaçat la llera del torrent uns
3 metres de mitjana.
Això va provocar l’existència d’un talús pràcticament
vertical, d’uns 5 o 6 metres d’alçada totalment inestable, amb el consegüent perill de col·lapse i risc tant
per a les persones com per als béns.
L’actuació que ha portat a terme l’Ajuntament de
Rubí ha consistit a estabilitzar el talús, deixant-lo en
el seu estat original. Per això s’ha construït un calaix
de formigó a la zona d’actuació, que ha quedat encaixat al corredor.
Ara, un cop acabats aquests treballs, es durà a terme la recuperació natural del torrent amb diferents
espècies vegetals, totes elles autòctones, per contribuir a la biodiversitat. La plantació es farà durant les
properes setmanes, l’època més idònia per a aquest
tipus d’actuacions.

El calaix de formigó canalitzarà l’aigua de la riera de Can Solà

Per últim, el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local també ha subvencionat el projecte executiu de creació de 4 franges forestals de
protecció d’urbanitzacions al terme municipal
de Rubí. Les obres, adjudicades a l’empresa Contratas Ancar, SL, per un import de 53.244,65 euros,
és previst que acabin durant la primera quinzena
de novembre.
Aquestes franges es troben a Can Serrafossà (localitzada al Camí de Can Serrafossà, amb una superfície d’1 hectàrea), a Castellnou-Sector B (al carrer
de Banyoles, amb 0,51 ha), a Can Tapis (Sant Muç,
localitzada entre el Camí de Can Tapis i l’av. de Can
Bosc, amb 2,5 ha) i al CEIP Joan Maragall (situada
entre l’escola i el carrer del Turó, amb 1,66 ha).
Són terrenys forestals situats als marges immediats de les urbanitzacions, que comporten un
risc de propagació d’incendis forestals. Aquestes
obres permeten reduir el risc de foc, continuant la
tasca marcada als plans de prevenció d’incendis
forestals (PPI) de Rubí. Els treballs consisteixen en
el desbrossament, la tala selectiva i tot un seguit
de treballs de recuperació de la qualitat de la vegetació. A banda de disminuir el perill d’incendi forestal, també s’afavoreix la correcta estructuració
de les diferents espècies vegetals davant les espècies invasores.
Ara per ara, la franja de Can Tapis ja està pràcticament acabada. Els operaris han fet tot el tractament silvícola. Els trossos de fusta gran que s’ha
generat amb la desbrossada s’han tallat en unitats
més petites perquè puguin ser retirats més fàcilment. Després que les obres s’hagin hagut d’aturar
durant l’estiu per l’elevat risc d’incendis, ara han
tornat començar.

A la part superior del calaix s’hi plantarà hidrosembra en les properes setmanes
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rubí a escena, el teatre local a la sala
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Noves propostes
culturals de tardor
r

ubí a escena és una nova proposta cultural que permetrà conèixer el teatre i la música
que es creen a Rubí, de la mà d’artistes i músics de la ciutat, i es podran veure tant a la
temporada estable de La Sala com a l’auditori de la Biblioteca. Pel que fa al cicle de cinema VO,
aquesta tardor la proposta serà Cinema i literatura, amb films basats en obres literàries.

dansa
a més de teatre, la
temporada estable
inclou espectacles de
dansa

La primera d’aquestes propostes teatrals locals
és l’obra de Llum de taverna de la Cia. la Càmara Teatre – Rubí que es podrà veure del 24 al
26 de setembre en diferents horaris i la següent
serà el concert L’amor del poeta de Schumann/Chopin a càrrec de Laura Taulé (piano) i
Germán de la Riva (baríton) a l’auditori de la

A més, la biblioteca, que enceta també un nou
període d’activitats després del període
estiuenc, comptarà amb la presència de diversos autors catalans que vindran a presentar les
seves obres i a xerrar amb els seus lectors, com
ara Maria Barbal, Màrius Serra, Olga Xirinacs i
d’Enric Larreula.

Consulta la
programació
completa a
www.rubicat.cat/
cultura

L’obra “Un déu
salvatge” es podrà
veure al novembre

Biblioteca ja al mes d’octubre. Altres espectacles d’aquest cicle són els concerts de La Señora de González i Barroc i Romanticisme a Alemanya que es podran veure al novembre, i la
cantada popular d’òpera al desembre.
El Cicle de cinema VO començarà les seves projeccions habituals dels divendres a la nit a La
Sala el pròxim 1 d’octubre. La primera de les
projeccions és l’última pel·lícula del director
Roman Polanski, L’escriptor, basada en la
novel·la del mateix nom de Robert Harris, tot i
que també es podrà veure la trilogia Millenium
o El retrat de Dorian Gray.

Pel que fa a la temporada estable de La Sala,
podrem veure l’obra de teatre Un déu salvatge,
dirigida per Tamzin Townsend al novembre,
amb Ramon Madaula, Vicenta N’Dongo, Roser
Camí i Óscar Rabadán o al desembre al Ballet
de Moscou amb El trencanous.
També tornen a partir del mes d’octubre els
espectacles familiars: Una màgia de cine, amb
el mag Selvin; l’obra Papirus, amb la Cia. Xirriquiteula o Zing-zing amb la Cia. Roberto G.
Alonso en són les propostes.

els resultats de l’oficina municipal d’informació al consumidor
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El client “sovint”
té la raó

notícies

consum

d

urant els vuit primers mesos de 2010, l’OMIC ha tramitat les consultes i reclamacions de
1.680 ciutadans que consideraven que no s’havien respectat els seus drets com a consumidors. El servei ha aconseguit, en el que portem de 2010, que es retornin 44.936,76 euros
als reclamants i 144.000 euros durant l’exercici passat.

serveis
pràcticament el 50%
de les reclamacions
són per serveis

Es poden presentar
reclamacions presencialment i a través del web
municipal www.rubi.cat

Principalment, a l’OMIC arriben reclamacions relacionades amb diferents serveis, sobretot els de telefonia. L’any 2009, pràcticament el 50% de les
reclamacions gestionades tenien relació amb
empreses proveïdores d’aigua, electricitat, gas o
telèfon. En aquest darrer àmbit, l’OMIC ha gestionat la devolució de 16.952,93 euros fins a l’1 de
setembre d’enguany.
En tot cas, les mediacions d’aquest servei de
defensa dels drets dels consumidors no tenen
com a única solució el reemborsament dels diners.
De vegades, el client vol que se li apliqui una promoció, que se li faci una reparació o un canvi, que
es resolgui un contracte sense penalització, que se

li doni una explicació o, només, que se li demanin
disculpes. D’altra banda, l’OMIC també tramita les
denúncies administratives de Consum, amb les
quals els usuaris informen d’irregularitats sense
demanar una reparació, només per evitar que es
repeteixin.
Com fer una reclamació o consulta
Les consultes o reclamacions es poden fer presencialment a les nostres oficines, aportant-hi la documentació necessària (factures, albarans, tiquets,
garanties, contracte, etc.), a través de la pàgina
web de l’Ajuntament de Rubí (Carpeta Ciutadana),
per correu electrònic, per fax o per telèfon.

Sector

Percentatge

Quantitat

Serveis

42,53 %

19.191,91 €

Assegurances

17,89 %

8.036,94 €

Entitats bancàries

14,45 %

6.493,21 €

Serveis professionals

12,15 %

5.459,08 €

Serveis turístics

6,40 %

2.874,75 €

Comerç

4,56 %

2.047,22 €

Altres

1,65 %

741,93 €

Electrodomèstics

0,39 %

173,72 €

{

Devolucions
en metàl·lic
Des de l‘1 de gener
fins a l‘1 de setembre
de 2010.

Més informació: C/ Dr. Robert, 19 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 588 70 32 - Fax 93 588 45 26 - www.rubi.cat/omic
Matins: de dilluns a dijous de 9 a 14 h. Tardes: dimecres, de 16 a 18.30 h. Divendres tancat.
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Nou projecte de
formació ocupacional

“
psc
Josep Antoni Serra
Regidor del Grup
Municipal Socialista

l’

IMPES inicia aquest mes la formació
especialitzada de 50 persones en atur.
Es tracta del projecte Iniciatives Locals d'Ocupació per a la Qualitat i la Dinamització del
sector de serveis a les persones (ILOQUID),
amb l'objectiu de fomentar la inserció laboral i la millora de l'ocupabilitat de persones
en situació d'atur. El projecte està cofinançat
pel Ministeri d'Administracions Públiques
amb recursos del Fons Social Europeu, la
Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.

Comença el nou curs
amb normalitat

“
“

pp

erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Nova escultura per
l’Onze de Setembre

“

u

na nova escultura recordarà els fets
de l’Onze de Setembre de 1714. Es
tracta de “Dempeus”, una obra de l’artista rubinenca Pepa de Haro, que va guanyar el concurs que va convocar l’Ajuntament. La peça, formada per quatre tubs de
ferro que es mouen per l’aire, va ser inaugurada durant la celebració de la darrera
Diada Nacional de Catalunya, està ubicada a la plaça Onze de Setembre i substitueix l’antic monòlit.

prou de retallades: vaga
general

icv-euia

“
inici de curs, el passat 7 de setembre, una setmana abans de l’habitual, es va produir sense cap incidència destacable. L’activitat a les 3
escoles bressol municipals, en canvi, es
va iniciar a partir del 13 de setmbre. Com
a novetat, cal destacar que l’escola bressol ‘Sol Solet’, ubicada a l’edifici d’El
Bullidor, ha estat remodelada durant l’últim any, té una capacitat per a 127 alumnes de fins a 3 anys i un total de 10 aules
per a diferents usos.

Podem presumir de tenir a Rubí moltes entitats esportives, molts clubs
que fomenten l’esport i atletes reconeguts, però l’esport també ha d’arribar a aquelles persones que en volen
gaudir com un element de qualitat de
vida. Cada cop són més els rubinencs i rubinenques que volen viure

ICV-EUiA donem suport a la vaga
general del dia 29 de setembre convocada pels sindicats contra la reforma
laboral impulsada pel Govern del
Marta Ribas
PSOE i amb el suport de CIU i PNB. I
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA instem a tots els rubinencs i rubinenques a sumar-s’hi, per defensar els
seus drets.

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

l’

En l’àmbit de l’esport per a
tothom, Fets!

acr
Grup Municipal
d’ACR

per una educació de qualitat
i d’accés per a tothom
Si d’una cosa n’hem d’estar segurs és
de què l’educació és un dels temes cabdals per assegurar un futur ric i pròsper
per a la nostra societat, i més tenint en
compte que actualment estem vivint
una crisi de la qual en sortirem si tenim
ciutadans competents, amb coneixements, i preparats per als nous reptes

ens en sortirem!
Comencem un nou curs polític molt
complicat. Segurament és dels cursos
més complexos dels últims anys...
Se’ns presenten damunt de la taula
diferents temes de molta transcendència en el desenvolupament del dia a
dia dels ciutadans. En primer lloc,
mentre alguns països sembla que
comencen a sortir de la crisi, ara qui

més diàleg
En els darrers mesos l’equip de
govern ha renunciat a part dels valors
i de les actituds que havia manifestat
en el passat. Estem notant una deriva
del govern molt negativa envers a l’oposició, que no genera un mínim
comú a compartir més enllà de les
dinàmiques govern - oposició.
Hi ha retards a l’hora de respondre

alternativa ciutadana demana reduir els diners que
reben els partits
Des de l'any 2003, Alternativa
Ciutadana de Rubí, en compliment
del nostre codi ètic, està renunciant a
una part dels diners que rep pel fet de
ser un grup municipal amb representació a l’Ajuntament. De la mateixa
manera, ha estat demanant des d'a-

l’esport d’aquesta manera. I des del
govern municipal hem recollit aquesta demanda i la transformem en Fets:
el proper dia 25 de setembre s’inaugura el CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 25 DE SETEMBRE que disposarà de dues piscines cobertes, zona
termarium amb hidromassatge,
aigua d’ambient, sauna i bany de
vapor. Amb espais de confort i relax,
sala de condicionament físic, sales

Aquesta reforma laboral que no pretén generar ocupació, sinó facilitar
l’acomiadament. I ens posen com a
excusa per a aprovar-la la crisi econòmica actual. Crisi que no ha creat el
mercat de treball, ni els sindicats, ni
encara menys els treballadors i treballadores, però que són els qui l’acabaran pagant, si no es fa marxa enrera.
La crisi econòmica que vivim al nos-

que sorgeixen dia rere dia.
És per això que ara hem de treballar fort
per propiciar una bona educació per als
nostres fills i filles: tant la que els
puguem oferir des de casa, perquè és
vital que els pares ens hi involucrem,
com la que es dispensi a les escoles.
I per això cal recursos pedagògics, tècnics i humans que puguin garantir que
els nois i noies de la nostra ciutat i del
conjunt de Catalunya siguin capaços

pateix directament la crisi no són els
grans governs, sinó els pobles i ciutats,
els ajuntaments. Uns consistoris que
fa anys que demanem a crits una nova
llei de finançament local per tal de
poder respondre amb garanties a les
crides dels ciutadans i a les seves
demandes.
Aquesta crisi que ens afecta segurament ens farà retallar projectes i pro-

les preguntes de l’oposició, fins i tot
quan s’ha demanat en diverses ocasions. Manca informació detallada
sobre l’evolució econòmica i financera
de l’Ajuntament. El regidors troben
limitacions a l’accés als diferents
expedients administratius. Manca
reconeixement per part de l’equip de
govern, per exemple, d’endarreriments en l’execució de l’obra pública.
Les formes i les maneres, en definitiva

leshores a la resta de grups que
també fessin el mateix, però sense
èxit.
Els grups municipals a Rubí rebem
una quantitat de diners mensuals,
una part per haver obtingut representació a l'Ajuntament i una altra
segons el nombre de regidors que
tinguem. Segons els barems actuals,
ACR hauria d'estar rebent 2.500
euros mensuals (1.500 per haver

Generalitat de Catalunya. Els socialistes treballem per augmentar la qualitat de vida dels ciutadans i, entre altres qüestions, això també
passa per poder disfrutar d’espais on practicar
l’esport de competició o l’esport lúdic.
Aquest mes de setembre, doncs, disposarem
de dos centres de qualitat per posar-nos en
forma, relacionar-nos, divertir-nos i relaxarnos. Desitgem que en gaudiu!

tre país és resultat, en part, de la conjuntura
econòmica internacional i l’especulació financera dels grans grups econòmics, però també
de les polítiques econòmiques neoliberals dels
governs del PSOE i del PP, amb la col·laboració
de CiU i PNB, que ens han portat a un model
econòmic, laboral i social injust, amb més de 4
milions d’aturats i aturades a Espanya i
600.000 a Catalunya, treball precari, baixos
salaris i pensions, i un estat de benestar dels
més dèbils d’Europa.

Ara volen resoldre-ho regalant diners públics a
bancs i grans empreses privades, augmentant
l’edat de jubilació als 67 anys, reduint les pensions i el sou dels treballadors/es públics i, amb
la reforma laboral, facilitant l’acomiadament,
no reduint la temporalitat i limitant la negociació col·lectiva i el poder dels treballadors organitzats.
Des d’ICV-EUiA fem una crida a tots els rubinencs i rubinenques a dir prou. Perquè no
podem seguir tolerant polítiques econòmiques

i socials que perjudiquen els joves, les dones,
els aturats/des, els pensionistes i, els empleats
públics. Cal passar a l’acció per tal d’evitar que
continuïn enriquint-se uns pocs a base de retallar els drets de la majoria de la població. I l’acció, ara mateix, és sumar-se a la Vaga General
del 29 de setembre. I obrir els ulls a la gent del
nostre entorn perquè tothom s’hi sumi.

d’assumir aquells coneixements que els seran
necessaris quan siguin adults.
Com es pot assolir, però, aquest objectiu si
Catalunya, precisament, és la comunitat autònoma a on menys s’inverteix en aquest àmbit? En
aquests moments, s’hi destinen 1.400 euros
menys per alumne que, per exemple, a
Cantabria;1.200 menys que a Castilla–La
Mancha, i 1.100 euros menys que a Galícia.
D’altra banda, pel que fa a la inversió que es realitza als centres educatius, cal dir que aquesta
s’ha vist reduïda en 76,7 milions d’euros i, a més

a més, en set anys, el govern tripartit només ha
aconseguit eliminar vint dels centenars barracons
que dominen l’àmbit educatiu.
Està ben clar que, tenint en compte que aquest
govern no ho ha fet, tots els altres haurem d’arremangar-nos les mànigues de la camisa i posar fill
a l’agulla per buscar solucions a una situació
quasi bé insostenible. Actuacions com la gratuïtat
dels llibres de text, la consecució d’ajudes a les
famílies en matèria de transport escolar o de menjador, alhora que la millora de la convivència a les
nostres aules i la incorporació dels valors de l’es-

forç i de respecte al professor, han de ser assumides com a objectius primordials per assegurar
una educació de qualitat i de fàcil accés a tothom.
I, en aquest sentit, el nostre partit considera que
pot fer-hi, i molt. Perquè creiem que futur vol dir
coneixement i que, per arribar-hi amb totes les
garanties d’èxit, s’hi ha d’invertir temps, ganes i,
està clar, diners. Ens agrada assumir nous reptes
i posar-hi tots els sentits perquè... en definitiva, es
tracta del que seran i voldran ser els nostres fills i,
amb això, no s’hi juga.

postes que afavorien directament els ciutadans i
ciutadanes. És per això que ara més que mai són
totalment necessàries unes polítiques d’esquerres i unes polítiques socials que garanteixin un
benestar a tothom. Tant des del govern de
l’Ajuntament de Rubí com des del govern de la
Generalitat, a Esquerra Republicana seguirem
treballant per desenvolupar i estendre una
manera de fer que ens acosti cada cop més a un
confortable estat del benestar.

A més a més, aquest any és un any de canvis,
tant al govern de la Generalitat com al govern
municipal. És un any d’eleccions en què cal tenir
present el moment polític pel qual travessem. És
un moment clau, de cruïlla, pel que fa a les relacions Catalunya – Espanya i important per al
futur del nostre país. Com diu en Joan
Puigcercós, president d’ERC: “ara cal fer una
nova estrebada capaç de generar contradiccions
i conseqüències concretes en el conjunt del sis-

tema polític”.
Podem afirmar, doncs, que tenim dues grans
crisis a sobre nostre: la del capitalisme, del sistema ferotge de neoliberalisme, i la de l’autonomisme. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya
no dubteu que aquest any, com sempre, seguirem lluitant per sortir d’aquestes crisis, per assolir un millor estat del benestar i una independència absoluta de la nostra nació.
www.arestubau.cat www.esquerrarubi.cat

les actituds d’aquell qui té la responsabilitat de
governar, són les que poden permetre acords
amplis i la creació d’un espai de confiança, un
mínim d’acció conjunta i això a Rubí s’ha perdut.
L’oposició ha demanat un ple extraorinari per
parlar de la situació econòmica i financera de
l’Ajuntament; ho ha fet seguint la llei, un ple
conseqüència de la manca d’informació i de la
negativa a facilitar dades de què s’ha fet, com
s’ha fet i on som, sobretot en un moment de

crisi econòmica, o el fet que davant d’una
devolució de diners de l’Ajuntament a l’Estat,
els regidors de l’oposició ens n'hem assabentat
per la premsa, i estem parlant de més d’un
milió i mig d’euros, partida suficientment
important.
Nosaltres només podem posar la voluntat d’escoltar i ser constructius, però el govern ha de
ser qui, de forma generosa, vulgui compartir
també amb la resta de grups la governabilitat
de la ciutat en uns moments en què cal més

sumar que no pas dividir. Generar consens no
és fàcil, liderar tampoc, però aquesta responsabilitat és del govern, i el nostre govern ni
cerca el consens ni lidera els temes de ciutat.
Sembla més aviat un equip pendent de no perdre la cadira que no pas d’encarar la ciutat cap
al futur. Tenim oportunitats que podem aconseguir si realment les compartim tots plegats.
www.ciu.cat/rubi

obtingut representació i 500 per cada regidor
que ha obtingut –2 regidors). ACR esta renunciant a 1.000 euros mensuals i només en rep
1.500 al mes. La resta de grups municipals
estan rebent mensualment el següent: PSC
(7.500 €), ICV-EUA (3.500 €), PP (3.000 €),
ERC (2.500 €) i CIU (2.500 €) sense haver
renunciat a res. Al Ple municipal del mes de
juliol, ACR va presentar una moció per revisar a
la baixa la quantitat de diners mensuals que

reben els grups municipals. Aquesta moció es
va aprovar per unanimitat, amb el compromís
que durant el mes de setembre els diferents
grups municipals treballarien per consensuar
una xifra de reducció. No podia ser de cap altra
manera, ja que en època de vaques grasses
cap grup, a excepció d‘ACR, es va voler reduir
els diners mensuals que rebien; ara no els
queda més remei. És de justícia i de coherència demanar a la resta de grups municipals de

l’Ajuntament que facin també un esforç econòmic per tal de col·laborar en la necessària i
imprescindible reducció del dèficit públic de
l’Estat, tenint en compte la situació de profunda crisi econòmica en què ens trobem i tenint
en compte l'afectació que està tenint en la nostra societat.

grups municipals

instal·lacions, amb la propera inauguració del
Pavelló de la Llana, amb la millora de diferents
camps esportius, de la Pista Francesc Calvo i
del Pavelló de Can Rosés, a Rubí es produeix el
Canvi Real. Mai a la nostra ciutat s’havia fet tant
per la promoció de l’esport, tant per l’esport
d’alta competició com per l’esport per a
tothom. I totes aquestes actuacions han estat
possibles per la voluntat i esforç del govern
municipal, però també pel suport econòmic
d’altres administracions, especialment de la
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d’activitats dirigides on es podran fer graons,
body power, ciclisme en pista coberta, Pilates,
ioga i pàdel.
Abans d'aquesta data, en concret el dia 9 de
setembre, també s'inaugurarà l'ampliació de
les instal·lacions de la fins ara única piscina
municipal, la del Complex Esportiu de Can
Rosés amb la instal·lació de zona termarium
amb hidromassatge, aigua d’ambient, sauna i
bany de vapor.
Amb la posada en marxa d’aquestes

notícies
cr14

temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (iv)

Torre Salduba
història

Vista lateral dels finestrals originals

Torreta superior

Des del terrat es veu l’autopista

Detall d’una imatge de Sant Jordi que
es troba a la façana

Imatge de la tanca original

No es pot parlar de la Torre Salduba, com a element aïllat, s’ha de parlar de les Torres d’en
Massana, que s’ubiquen en una zona residencial de Rubí a tocar amb el terme municipal de
Sant Cugat del Vallès. Aquestes construccions
estan envoltades de grups d’arbres de gran
interès que encara avui li donen un cert aire de
ciutat jardí noucentista. És un conjunt format
antigament per cinc torres de similars característiques. Aquestes construccions actualment
són conegudes pel CEIP Torre de la Llebre, la
Torre Massana, la Torre Arís i la Torre Salduba.
Són cases amb planta baixa i dos pisos i fins i
tot torre mirador en algun cas. Presenten un
porxo amb columnes sobre una petita escala
que sostenen una terrassa al primer pis.
Assoleixen un estil molt proper al racionalisme
alemany, basat en l’ús del formigó que es fa
present en els elements del recobriment. Les
finestres es tanquen amb un sistema de persianes de llibret, conegudes popularment com a
mallorquines i la coberta és de planta catalana.
La família Massana, originària de Barcelona, va
adquirir la propietat dels terrenys al voltant del
1920. Eren empresaris de la construcció i van
construir cinc torres de gran categoria en els
terrenys pròxims a la masia, amb camps de
tenis, piscina i zones ajardinades, d’aqui prové
el nom genèric de les Torres. Els anys de la
guerra civil (1936-1939), es van col·lectivitzar i
es van allotjar refugiats, molts d’ells madrilenys,

a més s’hi va establir una Colònia d’Assistència
Infantil. Acabada la guerra, s’hi van allotjar
voluntaris alemanys de la Legión Cóndor.

obres i millores
Les reformes i millores que s’han realitzat a l’edifici s’han canalitzat a través de l’Escola Taller
“Torre Salduba” Centre d’Energies Renovables,
que va iniciar la seva activitat al juny de 2008
amb 20 alumnes treballadors d’entre 16 i 25
anys i en situació d’atur, i ha estat constituïda
per dues especialitats: energia fotovoltaica i
energia tèrmica, que han permès implementar
elements d’estalvi energètic i energies renovables en aquest edifici municipal per tal de convertir-lo en un espai expositiu, formatiu i informatiu d’eficiència energètica. El projecte de formació i treball està subvencionat pel Servei
d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social
Europeu. Ara, per completar la reforma completa d’aquest edifici, manquen la realització de
les tasques de pintura de les instal·lacions i
rehabilitació de la fusteria de portes i finestres.
La reforma definitiva d’aquest espai podria estar
finalitzada a partir del primer trimestre de l’any
pròxim.

ubicació
La Torre Salduba es troba al barri de Ca
n’Alzamora, tocant a Can Vallhonrat, a l’avinguda Massana, davant del CEIP Torre de la
Llebre.

Museu Municipal. El Castell Ecomuseu Urbà, a les 12 h
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Charli Mag: Moments Màgics
Espectacle de màgia dirigit a nens i nenes a partir de 5 anys.
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setembre 2010

Diumenge, 19 de setembre

Dijous, 23 de setembre
octubre 2010

Paisatges en jazz
Basat en poemes de Federico García Lorca
Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 19.30 h

24, 25 i 26 de setembre
Rubí a escena - Teatre. Llum de taverna, Cia. la Càmara Teatre – Rubí
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25 26 27 28

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

La Sala, Teatre Municipal. Divendres 24 i dissabte 25, a les 21 h, i diumenge 26
a les 18.30 h. Preu: 12 €

Divendres, 1 d’octubre
Cinema VO: El escritor (Alemanya, parlada en
anglès) Dir.: Roman Polanski
Basada en la novel·la de Robert Harris. Un
escriptor té l’encàrrec de completar les memòries d’un antic primer ministre britànic. Però els
secrets que anirà descobrint posaran en perill la
seva vida.

Espectacle familiar:
Una màgia de cine, a càrrec del mag Selvin
La Sala, Teatre Municipal, a les 12.30 h

Divendres, 8 d’octubre
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Cinema VO: El mal ajeno (Espanya)
Dir.: Òscar Santos
Diego es un metge acostumat a situacions
límit que s’ha immunitzat davant el dolor
dels altres.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet
Cultural Jove 3,5 €

Si no heu rebut
la revista La Ciutat
a casa vostra,
aviseu-nos
al correu
laciutat@ajrubi.cat

Més informació a www.rubi.cat

Diumenge, 3 d’octubre

mb
Queda’t a
el dia! t que no vulguis

✁

La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet Cultural
Jove 3,5 €
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