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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”..........
93 699 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
30 ruiz
15 valls
novembre 2010
16 batallé
14 gibert
desembre 2010
17 espert
15 batllori
1 kronos
18 farell
16 pont
2 baradad
19 aldea
17 garcia
3 oriol
20 ruiz
18 calsina
4 gibert
21 kronos
19 parrilla
5 batllori
22 baradad
20 progrés
6 pont
23 oriol
21 xapelli
7 garcia
24 gibert
22 hidalgo-mos
8 calsina
25 batllori
23 condal
9 parrilla
26 pont
24 piera
10 progrés
27 garcia
25 valls
11 xapelli
28 calsina
26 batallé
12 hidalgo-mos
39 parrilla
27 espert
13 condal
30 progrés
28 farell
14 piera
31 xapelli
29 aldea
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
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“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

La millora de l’atenció
a la ciutadania
Al llarg dels darrers anys
hi ha hagut transformacions que han afectat de
forma directa als models
d’atenció ciutadana: un
entorn normatiu canviant, la continua evolució de les noves tecnologies, una administració
que ha de saber fer front
amb rapidesa a noves
demandes i diferents reptes, i un canvi en
l’actitud dels ciutadans en vers l’administració
que demana models de relació mes propers,
que li permetin resoldre de forma mes fàcil i
àgil les seves demandes.
Son moltes les persones que s’adrecen cada
dia als centre públics a la recerca d’informació,
per iniciar algun procediment, abonar algun
tribut, etc. Es obligació i prioritat del nostre
ajuntament poder donar resposta a totes
aquestes demandes. Conscients d’aquesta
importància, i gràcies a la inversió del Fons
Estatal d’Inversió Local, s’ha treballat perquè
Rubí gaudeixi d’un nou espai cèntric on facilitar la comunicació amb la ciutadania.
La gestió integrada dels serveis d’informació i
atenció, que son el primer nivell d’interacció
entre l’ajuntament i la ciutadania, suposa la
necessitat de constituir unitats especialitzades
en la funció d’informar i atendre sobre tots els
serveis i activitats de l’administració. Les
avantatges d’aquest model organitzatiu son la
millora en la qualitat de l’ informació i del servei i la optimització dels recursos.
I aquesta millora i el facilitar la resposta són els
objectius del nou model d’Atenció Ciutadana
que esta treballant Rubí. Un model que, a
més, planteja els reptes de continuar amb el
desenvolupament de la OAC presencial en el
territori, com ara l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de Les Torres i posar en funcionament els sistemes d’atenció telefònica i telemàtica per
millorar i facilitar la relació de la nostra administració amb els rubinencs i rubinenques.

Durante los últimos años ha habido transformaciones que han afectado de forma
directa a modelos de atención ciudadana:
un entorno normativo cambiante, la continua evolución de las nuevas tecnologías,
una administración que tiene que saber
hacer frente con rapidez a nuevas demandas y diferentes retos, y un cambio en la
actitud de los ciudadanos hacia la administración que pide modelos de relación más
próximos, que le permitan resolver de forma
más fácil y ágil sus demandas.
Son muchas las personas que se dirigen
cada día a los centros públicos en busca de
información, para iniciar algún procedimiento, abonar algún tributo, etc. Es obligación y prioridad de nuestro ayuntamiento
poder dar respuesta a todas estas demandas. Conscientes de esta importancia, y gracias a la inversión del Fondo Estatal de
Inversión Local, se ha trabajado para que
Rubí disfrute de un nuevo espacio céntrico
donde facilitar la comunicación con la ciudadanía.
La gestión integrada de los servicios de
información y atención, que son el primer
nivel de interacción entre el ayuntamiento y
la ciudadanía, supone la necesidad de
constituir unidades especializadas en la
función de informar y atender sobre todos
los servicios y actividades de la administración. Las ventajas de este modelo organizativo son la mejora en la calidad de la información y del servicio y la optimización de los
recursos.
Y esta mejora y el facilitar la respuesta son
los objetivos del nuevo modelo de Atención
Ciudadana que está trabajando Rubí. Un
modelo que, además, plantea los retos de
continuar con el desarrollo de la OAC presencial en el territorio, como la Oficina de
Atención Ciudadana de Las Torres, y poner en
funcionamiento los sistemas de atención
telefónica y telemática para mejorar y facilitar la relación de nuestra administración
con los y las rubinenses.

visitem l’ajuntament
Alumnes de l’Escola Regina Carmeli van visitar l’Ajuntament
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mobilitat

centenari del cos local de policia

Policia Local, un
segle més tard
c

ent anys han fet canviar els organigrames de la Policia Local, algunes competències, els protocols d’actuació, les eines del seu treball i moltes més coses, però no han modificat una premissa que ja ve
dels temps de Miquel Domé, el primer guàrdia: ésser la referència de
seguretat més propera per als rubinencs.

nuevos vehículos

Fins al 1980
no hi va
haver agents
femenins
al cos, avui
en són 10

Si Miquel Domé assistís avui a una reunió de coordinació de la Policía Local no podria creure el
que tindria davant dels seus ulls. Domé, va
ser el primer en vestir l’uniforme de guàrdia
urbana a Rubí. Aquest any fa un segle que va
ser nomenat, estrenant no només un càrrec,
sinó tot un cos de seguretat. Cent anys després que Miquel Domé fos encarregat de l’ordre a Rubí, el cos té 100 agents.
El 12 de gener de 1910, Miquel Domé, era
contractat per l’Ajuntament de Rubí, com a
policia local. Fins aleshores, els que feien el
treball més semblant eren els serenos, però
l’arribada de Domé obre la nova pàgina d’aquesta història.
En tot cas, l’estructura actual, la d’una policia
moderna sorgeix poc després de la transició
democràtica, quan s’imposa el model d’una
policia especialitzada en diversos grups.

el parque móvil se ha
modernizado en los
últimos años

Miquel Domé a la seva foto
institucional al 1910

Moments de cent anys d’història
*Fotos cedides per SECE

1918 - 1920. Miquel Domé amb d’altres rubinencs a
la Font del Bullidor. (I. Marroyo)

1969. El agents de l’epoca entre els gegants a les
festes de Sant Roc. (Arxiu Roset)

1973 - 1974. Els policies devant l’Ajuntament amb
els vehicles del cos. (J. Sánchez)

La Ciutat 180 OK:LA CIUTAT 09/11/10 10:05 Página 5

}

En adaptació permanent
Les modificacions més significatives en el cos
local van arribar amb la Guerra Civil i amb la rierada de 1962. Des de 1910 fins al 1936 la
Policia Local va estat composta per només un
agent. En tot cas, a principis d’aquest període
Rubí tenia una població de 4.000 habitants.
A partir de la Guerra Civil es produeix el primer
creixement del cos, val a dir que anecdòtic, ja
que dos antics mossos d’esquadra es van ajustar la gorra de policies locals. En aquest període
els membres del cos rubinenc s’hauran de
coordinar amb la Guàrdia Civil.
La darrera sacsejada va arribar com a conseqüència de la rierada de 1962. El desastre va
suposar per a la Policia Local el pas definitiu
cap a la seva modernització. La ciutat va rebre
el suport del govern central, per superar el cop.
Rubí havia crescut amb les industries, per això
la plantilla del cos de policia va augmentar, l’absorció dels serenos i amb la incorporació de
nous efectius.

El programa del Centenari
(del 20 al 30 de novembre)
Activitat pública al carrer

!

Sabies que...?
Dades per conèixer una mica millor
el cos de Policia Local

El primer vehicle
(una moto) no es
va incorporar a la
Policia Local fins al
1968. Ara, el cos
disposa de dotze
vehicles patrulla,
quinze motos
incloent-ne cinc de
propulsió elèctrica
i quatre bicicletes.
(Foto: M. Mora)

Dissabte 20 a les 10h, a la Rambla del Ferrocarril:
exhibició canina, de defensa policial i de cotxes.

Bicicletada del centenari
Diumenge 21 a les 9,30h, entre la Prefectura i el
Polígon La Llana (es requereix inscripció)

Xerrada per a gent gran
Dilluns 22 a les 11h, al Casal Primer de Maig,
informativa sobre robatoris i estafes

Activitats per escolars
Dijous 25, a La Sala, mostra de les activitats de
cooperació internacional de la policia (a les 9h)
i activitat sobre seguretat viària (a les 12h)

Acte institucional

El cos s’ha anat
modernitzant i ara
s’organitza en tretze unitats especialitzades que s’encarreguen des de
donar suport a les
víctimes dels delictes fins a l’educació
viària, passant per
la coordinació dels
efectius propis, l’escorta dels càrrecs
públics o la vigilància en bicicleta del
centre entre d’altres
tasques concretes.
(Foto: J. Queralt)

La col·lecció més
gran d’articles
policials de
Catalunya pertany
a l’agent rubinenc,
David Rodríguez,
que ha estudiat la
història del cos.

Dimecres 30 a les 19h, a La Sala, acte de reconeixement als agents de policia

1978. Foto dels membres del la Policia Local (L.
Villar / J. Queralt)

1989 - 1990. Parc mòbil de la Policia Local.
(Foto: Rubricata)

2009. Exhibició de la unitat canina. (Foto: Lídia
Larrosa)

La Llana, en procés de
transformació
L’espai on estan ubicats el pavelló de La Llana, en construcció, i la Masia de Can Serra,
que es començarà a rehabilitar en les pròximes setmanes, és una zona en ple procés de
transformació. El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) ﬁnança,
amb prop d’1.822.000 euros, tant el voltant dels dos espais com la climatització del nou
pavelló. Quan acabin les obres, la ciutat guanyarà una nova zona esportiva i un espai
dedicat als emprenedors.
El projecte de rehabilitació de l’entorn del pavelló
de La Llana contempla la plantació d’arbres al voltant del recinte esportiu per aportar qualitat ambiental als diferents espais on es desenvoluparan
activitats.
Les obres, que està executant l’empresa Romero Gamero S.A. per un import de 1.724.996 euros,
consisteixen en la urbanització de l’entorn del

En aquests moments s’estan enllestint
els sistemes de contenció.

pavelló i de l’aparcament, així com la construcció d’un rocòdrom. També s’està instal·lant el sistema d’abastament i evacuació d’aigua, el reg i
l’enllumenat urbà.
S’estan habilitant dos accessos directes des del
carrer del Pont de Can Claverí: un per a vianants,
que condueix directament al complex esportiu;
i un altre per al trànsit rodat, que connecta amb

El pavelló de La Llana s’està construint en un solar de 13.971 m2

PROP D’UN CENTENAR DE PLACES D’ESTACIONAMENT
L’aparcament, que comptarà amb 77 places per a automòbils estacionats en bateria, 2 de les quals estaran adaptades per a minusvàlids, estarà ubicat a la zona sud.
Paral·lelament, al carrer de Can Claverí hi haurà 18 places per a automòbils aparcats en ﬁlera.

l’aparcament. Al carrer de Can Serra s’habilita un accés per a vianants i vehicles a la vegada, amb connexió directa a la zona de la Masia de Can Serra.

es poden utilitzar de forma simultània, 1 camp
d’handbol, 1 de futbol sala, 1 de voleibol, 1 de
bàsquet de competició i 2 de bàdminton.

Les obres d’adequació de l’entorn del complex esportiu de La Llana, que afecten uns 7.800 m2, segueixen el calendari d’actuacions. En aquests moments s’estan enllestint els sistemes de contenció.
Pel que fa als treballs d’instal·lació de calefacció al
complex esportiu, també ﬁnançats pel FEOSL, les
obres ja han ﬁnalitzat. Ara només queda comprovar el correcte funcionament del sistema, un cop
es disposi del subministrament de gas, previst en
les properes setmanes.

• A la planta primera se situen els accessos principals, l’administració, una sala polivalent, els serveis públics i de restauració, així com les grades
per als espectadors amb un aforament per a 674
persones.

Un pavelló de més de 4.500 m2
L’abril de 2009 es col·locava la primera pedra del
nou pavelló poliesportiu de La Llana. Aquest equipament s’està construint en un solar de 13.971 m2,
amb un desnivell de 7 metres entre els carrers del
Pont de Can Claverí i de Can Serra, on es troba la
cota més baixa i l’accés al recinte. Pel carrer situat
a la cota més alta s’accedirà al nivell dels aparcaments. Tant l’accés a l’ediﬁci com a les zones comunes s’han projectat perquè siguin accessibles a
persones amb mobilitat reduïda.
L’equipament té una superfície construïda de
4.707 m2, distribuït en 3 plantes:
• La planta baixa estarà destinada a la pràctica
de l’esport i comptarà amb sis vestidors, magatzems, la infermeria i una pista de 62 x 35 metres,
unes dimensions que permetran encabir l’única
pista estatal amb mides homologades (60 x 30
m) per a competicions d’hoquei línia. A això se
li suma que l’espai es convertirà en el centre
català de tecniﬁcació d’aquest esport, després
que a ﬁnals del 2008 se signés un conveni amb
la Federació Catalana de Patinatge.
A part de la pràctica de l’hoquei línia, també
s’ha dissenyat l’espai per a l’entrenament i competició d’altres disciplines. S’han plantejat 3
pistes de bàsquet divisibles amb cortines que

• La planta segona ocupa un espai de 52 m2, reservat per una cambra d’instal·lacions.
Tot i la vessant esportiva de l’equipament, l’objectiu
inicial a l’hora de construir la nova infraestructura
era dotar la ciutat d’un espai polivalent per a fer
activitats multitudinàries a la ciutat. De fet, aquest
nou equipament es pot entendre també com un recinte ﬁral i com un espai on, per exemple, es puguin
fer concerts.
El pavelló suposa una inversió de 4.519.500 euros,
dels quals 1.497.100 euros estan subvencionats pel
Consell Català de l’Esport. Les obres és previst que
ﬁnalitzin a ﬁnals d’aquest any.
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nova oficina d’atenció al ciutadà

Millorar l’atenció
al ciutadà

cr09

equipaments
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Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del centre s’ha traslladat al nou
edifici del carrer Narcís Menard on, des del dilluns 15 de novembre, va començar a prestar els serveis a la ciutadania en aquest nou equipament municipal, en el seu horari habitual: de dilluns a divendres de
8.30 a 14 i de 16 a 19 h i els dissabtes de 9 a 13 h.
nova oac

El canvi d’ubicació s’emmarca en un procés específic de millora de l’atenció
presencial, en un entorn més adequat, amb més lluminositat i espais amplis
per a la ciutadania que, alhora, permeti millorar l’espera de les persones que
acudeixen a fer els tràmits a l’OAC o a l’Oficina d’Atenció al Consumidor
(OMIC). Així, a més de la zona d’espera a l’entrada de l’oficina, s’ha establert

s’impulsarà la
tramitació telemàtica
i telefònica

136
ciutadans són
atesos diàriament a l’OAC

un altre espai, al costat dels punts d’atenció directa, amb una vintena de cadires per facilitar el temps d’espera, que en el 60% dels casos és inferior als
tres minuts.
El nou edifici té una superfície de 185,22 metres quadrats distribuïts en tres
plantes. A la planta baixa s’ha ubicat l’OAC i les altres dues plantes permetran donar un impuls als tràmits telemàtics que es poden fer de forma no presencial i a l’atenció telefònica. Amb l’objectiu d’evitar que la ciutadania s’hagi de desplaçar fins a l’OAC, es destinaran dos llocs de treball en una altra
planta de l’edifici, per atendre les demandes que es puguin fer via telemàtica i/o telefònica.
A més, al llarg de l’any vinent, continuarà augmentant el nombre de tràmits
que es poden fer de forma centralitzada des d’aquesta oficina, on al llarg de
2009 es van incorporar les bonificacions en el rebut de l’aigua, els censos
d’animals i els permisos de l’illa de vianants. Actualment, un total de 16 tràmits i obertures d’expedients diversos, a més de la gestió del padró i el registre municipal, es poden iniciar des d’aquesta oficina.
Tots aquests canvis, adreçats a modernitzar i augmentar l’eficàcia dels serveis municipals, estan emmarcats en un pla local d’equipaments i espais
municipals en el qual l’Ajuntament està treballant i que permetrà continuar
amb el desplegament territorial de les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) que
es va iniciar amb l’obertura de l’OAC de Les Torres.

*

més informació: www.rubi.cat/oac

S’ha ampliat l’espai i
millorat les
instal·lacions
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ciudadanía

incremento de trámites municipales online

cr10

La oficina abierta
las 24 horas
r

ealizar un trámite con el Ayuntamiento es cada vez más sencillo. Además de la ampliación de las Oficinas de Atención al Ciutadano, las gestiones con la administración local
también se pueden realizar a través de la web, que durante este año ha ampliado las posibilidades de acceder on line, dando cumplimiento a la ley 11/2007 de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos.

gestión
presencial
y online
la ciudadanía tiene
más opciones para
realizar trámites con
la administración

Durante este año se han incrementado las gestiones que los ciudadanos pueden realizar con
el Ayuntamiento a través de la web municipal.
Desde www.rubi.cat/tramits se puede obtener
información sobre la diversidad de trámites y
gestiones que ofrece el consistorio, tanto presenciales como online, así como enlaces con trámi-

trar una entidad o acceder al pago de impuestos
mediante el Organisme de Gestió Tributària,
entre otros. El número de trámites se va a ir
ampliando durante el próximo año.
Por otra parte, cabe destacar que en la Carpeta
Ciudadana los trámites se clasifican según si se
accede con o sin identificación. Para conseguir

tes de otras administraciones y, por supuesto, el
acceso a la Carpeta Ciudadana, desde donde
podrá realizar una serie de trámites on line:
desde solicitar un certificado de empadronamiento hasta presentar una queja en la Oficina
Municipal de Información al Consumidor, regis-

la identificación o PIN, se puede hacer de forma
virtual en la misma Carpeta Ciudadana, o bien
presencialmente en cualquier oficina de atención
ciudadana. Una vez que se obtenga el certificado, se podrá acceder a realizar trámites que
requieran de identificación, seguimiento de
expedientes, consulta de datos del padrón, etc.

El nuevo edificio de la
OAC abre sus puertas el
15 de noviembre

Trámites on line
www.rubi.cat/tramits
En la web municipal también se
encuentra el banner que permite acceder
directamente a la Carpeta Ciudadana

Además, desde julio funciona el nuevo sistema
de Avisos, Quejas y Sugerencias, también accesible desde la Carpeta Ciudadana, mediante el
cual la ciudadanía puede avisar desde algún
desperfecto de la vía pública hasta sugerencias
de mejora de la ciudad o de servicios municipales.

dia contra la violència de gènere 2010

Mou-te contra la
violència de gènere

cr11

dona

notícies
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l 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere a
tot el món, una efemèride que impulsa l’Organització de les Nacions Unides (ONU) des
de 1999. Enguany, un total de 57 dones de tot l’Estat, 11 d’elles a Catalunya, han perdut la
vida a causa de la violència masclista.

L’Ajuntament de Rubí, cada any, programa diverses activitats relacionades amb aquesta commemoració. El diumenge 21 de novembre, coincident amb l’acte central de la lectura del manifest,
convida a la ciutadania a manifestar de forma
activa el seu rebuig contra aquesta violència.
Mou-te contra la violència de gènere és una acti-

vitat en què poden participar tant adults com
nens i nenes, recorrent un circuit de 400 metres
d’anada i tornada. El trajecte, que es podrà fer
caminant, passejant o en patinet, s’ubicarà a la
rambla del Ferrocarril a partir de les 11 hores, on,
de forma simultània, es farà també la lectura del
manifest del Dia contra la Violència de Gènere.

20 dones
han sol·licitat a
Rubí la teleassistència mòbil

Entre altres activitats,
es recullen signatures a
diferents punts de la ciutat.

Atendre les dones

}

Un total de 4.595 dones han realitzat algun
tipus de consulta presencial o telefònica al
Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD).
Dones derivades a serveis del SIAD
• Servei jurídic: 125 dones
• Assistència psicològica: 60 dones
• Tramitació de teleassistència mòbil (TAM): 20
• TAM (són telèfons d’assistència mòbil per
víctimes de violència de gènere)
• Allotjament temporal per violència domèstica
• Servei per a la diversitat sexual

*

La resta de les dones que han adreçat alguna
consulta al SIAD han estat derivades a altres
serveis municipals o dirigides a algunes de les
activitats específiques per a aquest col·lectiu
que organitza la Regidoria de la Dona al llarg
de tot l’any, com el casal d’estiu de dones, on
n’han participat 50, o les accions per promoure la salut, que va tenir la participació d’un
miler de dones.

més informació i inscripcions: Regidoria de la Dona, rambleta Joan Miró, s/n, tel. 93 581 39 00.
De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de dimarts a dijous de 16 a 19 h. www.rubi.cat/dona

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusb

La Ciutat 180 OK:LA CIUTAT 09/11/10 10:06 Página 12

Estalvi en l’enllumenat de nadal

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

h

i haurà 3 tipus diferents de figures
decoratives: les de fil lluminós, que es
llogaran com en altres anys; figures amb
llums tipus LED propietat de l’Ajuntament,
dissenyades i confeccionades per personal
municipal i per l’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (EDRA); i figures sense llum elaborades
amb materials reciclats que es col·locaran als
arbres. L’estalvi serà de 37.000 euros respecte l’any passat.

“
“

Mònica Querol
Portaveu del PP
de Rubí

Espai educatiu per a
les famílies

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

l’

Ajuntament, amb la Diputació de
Barcelona, ha impulsat l’Espai Educatiu per i amb les famílies. El projecte és
un espai real de debat en què poden participar tots els col·lectius de persones
implicades en les diverses etapes educatives i de desenvolupament dels infants de
la nostra ciutat, es a dir, des de les famílies als professors dels centres escolars,
passant pels educadors de les escoles
bressols, treballadors de centres sanitaris
o entitats de lleure infantil i juvenil de la
ciutat.

el futur no està escrit

icv-euia

pp

es Torres – Rubí 2000: història i vida
és el títol del llibre que ha publicat
l’Ajuntament sobre la història, les vivències i l’evolució d’aquest barri rubinenc.
El procés de recerca de l’informació ha
implicat als veïns del barri que han aportat les seves vivències. L’edició d’aquest
llibre, del que s’han editat 2.000 exemplars, format part d’un projecte de cohesió social d’aquest barri.

“Ni independentista, ni de derechas”
y “Ser catalán es trabajar duro y con
las ideas claras” son los dos compromisos que los socialistas ofrecemos
desde el próximo 28 de noviembre a
los catalanes en el nuevo gobierno de
la Generalitat. Son dos citas literales
de nuestro primer secretario José

Què passarà el pròxim 28 de novembre
a les eleccions autonòmiques? N’hi ha
que ja es donen per guanyadors (CiU) i
d’altres que semblen haver tirat la tovallola (PSC)... Jo crec que ningú pot dir
Marta Ribas
què passarà. Perquè, mal que els pesi a
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA alguns, el futur no està escrit. En aquest
cas, el futur no el decideixen els mercats, ni els poderosos, ni els mitjans de

La història del barri de
Les Torres, en un llibre

l

montilla, con las ideas
claras

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

la congelació dels impostos:
un miratge fàcil de desmuntar
Els ciutadans de Rubí ja estem acostumats a les actituds de l'equip de
govern de l'Ajuntament de Rubí, que
ens vol fer combregar amb rodes de
molí. L'executiu ens porta una vegada
i una altra a la confusió i, també, en
aquesta ocasió, amb la qüestió de les

fora l’autobús de l’illa de
vianants!
Des d’Esquerra Rubí sempre hem
apostat per un comerç de ciutat fort.
Hem apostat, hem cregut i hem treballat per dinamitzar-lo i millorar-lo.
Des de la Regidoria de Comerç, des
del 2003, hem procurat fer les coses
fàcils als comerciants tot oferint-los la
possibilitat de tenir un comerç amb

som-hi, ens en sortirem
Ens trobem en una cruïlla com a
nació, amb la confluència de diverses crisis, una crisi econòmica que a
Catalunya és més profunda i intensa
que a la resta del món occidental,
una taxa d’atur el doble que la mitjana d’Europa. Les nostres empreses
pateixen les restriccions de crèdit
que impedeixen la seva expansió i en

cal modificar les subvencions a les entitats
Des d’Alternativa Ciutadana hem estat
estudiant les subvencions que
l’Ajuntament dóna cada any a les diferents entitats i associacions de veïns
de la nostra ciutat. Totes les entitats
que té registrades l’Ajuntament poden
sol.licitar subvencions cada any per
cobrir les despeses per les activitats

Montilla, un hombre que dice lo que
piensa y hace lo que dice, habiendo
llevado Catalunya al cambio real que
necesitaba.
El PSC mantiene la nave de sus ideas
con rumbo constante y firme, nuestros valores, nuestras ideas, nuestros
objetivos no variarán por mucha
marejada que otros quieran crear. Ni
somos independentistas ni lo hemos
sido nunca ni lo seremos. Creemos

comunicació, sinó la ciutadania amb el
seu vot.
L’únic que és clar és que hi ha molts
treballadors i treballadores que estan
decebuts, i amb raó. Ni Zapatero ni
Montilla els han fet el pes, el PP i CiU
ens tracten com si no tinguéssim
memòria i no recordéssim què han fet
ells (o deixat de fer), quan han estat al
govern. I si ens guiem pel que ens
diuen a les tertúlies, “tots els polítics

ordenances fiscals, ho ha tornat a fer.
S'omple la boca de paraules boniques com comprensió, solidaritat i
complicitat a l'hora d'explicar-nos que
no es vol incrementar la pressió fiscal
perquè, “és clar, en temps de crisi,
això seria un disbarat”, i per demostrar-nos-ho anuncia que “congelarà”
els impostos. I tots contents: “ja hem
complert”, pensen els nostres polítics
al govern.

valor afegit, un comerç de proximitat
i proper als ciutadans.
Un dels exemples d’aquest treball i
compromís amb el comerç, i els rubinencs i les rubinenques és la proposta i compromís que vam adquirir en
entrar a formar part de l’equip de
govern: vianitzar el centre de Rubí.
Veníem d’un centre de ciutat on predominava el vehicle privat, d’un centre mort i sense una zona comercial-

alguns casos la seva supervivència.
Estem davant d’una crisi social, s’està
posant en dubte pilars del nostre estat
del benestar amb mesures com la
congelació de pensions, la manca de
desenvolupament de la llei de serveis
socials, el fracàs escolar (un 30% d’alumnes no aproven els estudis de
secundària), i la possibilitat real que
una generació de joves tinguin menys
perspectives de futur que els seus

que fan. Hi ha tot un procés establert
per fer les peticions d’ajuda que principalment són diners però també es
poden sol.licitar per exemple equips
de megafonia, taules, cadires, etc.
L’any 2009 es va aprovar un pressupost de 450.000€ per subvencionar
les activitats de 160 entitats: esportives, culturals, de joventut, de promoció de la dona, de civisme, de solidaritat , de comerciants, AMPAs i associa-

Estos siete años de Gobierno Tripartito de
izquierdas en Catalunya, liderado por el PSC,
ha dado como resultado una forma de gestionar donde las personas hemos sido la prioridad. Pero no habrá un tercer tripartito, las condiciones independentistas de ERC y ICV son
inasumibles para un Govern que quiera trabajar para salir de la crisis. En cambio CiU, con
sus silencios, ambigüedades y engaños juegan
al despiste y al enredo, mostrandose a favor de
la via independentista en ocasiones y sin cerrar

la opción al pacto con el PP en otras. Ante tal
falta de valentía o de cambios de estrategia, en
el PSC seguimos con las ideas claras: relación
Catalunya-España mediante l’Estatut, trabajar
duro para reactivar la economia y mantener las
politicas sociales. Por eso creemos que el próximo 28 de noviembre Rubí volverá a ser
Montilla, volverá a ser Socialista.

són iguals”. Doncs no és cert. No us deixeu
enganyar.
Aquestes eleccions són clau. Ens hi juguem si
sortim d’aquesta crisi amb solucions d’esquerres
o de dretes. I no són etiquetes sense sentit: parlem de sortir de la crisi defensant la justícia, l’equitat i el territori (com defensem les esquerres
de debò) o fer-ho retallant encara més els drets
socials i laborals (com vol la dreta i alguns que
abans es deien d’esquerres).
Per això, si et consideres un treballador o treba-

lladora afectat per la crisi, que vol que s’apliquin
polítiques d’esquerres de debò, t’insto a no fer
cas de les enquestes i a rebel·lar-te contra aquesta onada de “passotisme”, d’embadocament
mediàtic i de conservadorisme. Perquè no va ser
des del sofà de casa que es va acabar amb el
franquisme o es van assolir els drets socials que
ara perillen, sinó lluitant-los i mobilitzant-nos. Ara
cal marcar com sortim d’aquesta crisi. Els que
tenen el poder econòmic i mediàtic tenen clar
com els interessa a ells, sortir-ne. A ells els inte-

ressa que tu no et moguis. I a tu? No és moment
per resignar-se: el 28 de novembre vés a votar. I
fes-ho sabent qui et defensa a tu i els teus.
Tens l’oportunitat de dir PROU al fet que sempre
paguem la crisi els mateixos. En vas tenir l'oportunitat el 29 de setembre fent vaga, o donant-hi
suport des del teu lloc de feina precari o des de la
teva condició d’aturat o aturada. Ara pots fer-ho
votant. No perdis l'oportunitat. Si tu no fas política, te la faran els altres.

El cert, però, és que tot això és només un
miratge per tal d'acontentar-nos, per tal de fernos creure que volen fer-hi alguna cosa.
Però, de debò, de debò tot això que ens diuen
és cert? En realitat, la teòrica congelació d’impostos propis que diu que farà l'executiu és un
engany; un engany, d'altra banda, fàcil de desmuntar. A España (Rubí no n'és una excepció),
els ciutadans han perdut, en el darrer any, un
poder adquisitiu del 3 per cent. Per tant, això vol
dir que qualsevol proposta que no contempli

una davallada impositiva ja significa, a la pràctica, un increment de la pressió fiscal per als rubinencs i, en conseqüència, un empitjorament de
l'estat actual de les economies familiars.
A tot això, cal afegir-hi el 5 cent al qual es va condemnar el funcionariat. Tot plegat, doncs, prova
que la realitat és una altra de molt diferent de la
que ens mostra l'equip de govern, i que, finalment, es pot deduir molt fàcilment que, en realitat, el funcionariat rubinenc te una penalització
i, per tant, un augment impositiu del 8 per cent,

mentre que per a la resta dels rubinencs aquest
és d'un 3 per cent.
Que frenin, doncs, que s'ho pensin una mica
més a l'hora de dir-nos què meravellosos, generosos i bones persones que són. Amb la congelació no n'hi ha prou. Per anar bé, per tal que els
rubinencs ho notessin de debò, els impostos
haurien de baixar. Si no pot ser, si no és possible, si més no, que ens ho diguin, que ens expliquin per què. Potser els arribaríem a entendre.

ment forta. A més a més, fa uns mesos teníem
un centre amb una elevada contaminació
acústica i ambiental pel qual passaven 6.700
cotxes al dia.
Amb l’illa de vianants hem guanyat qualitat de
vida i salut, tenim una ciutat més segura per al
vianant, guanyem amb sostenibilitat i estem
enfortint comercialment el centre.
És evident que sense els cotxes pel centre de
Rubí, la gent surt més a passejar i a gaudir de
la ciutat, però un cop aconseguit això, hem de

fer un pas endavant. La implantació de l’illa
s’emmarca en un projecte per enfortir el centre
que té diferents fases. En primer lloc vam retirar els cotxes, en segon lloc hem remodelat la
plaça del Doctor Guardiet i, com hem dit, ara
ens cal un pas fer un pas endavant molt important: Esquerra Republicana de Rubí volem que
s’elimini el pas del l’autobús per l’illa, que sigui
100% pels ciutadans que hi passegin. Creiem
que l’illa ha de ser dels vianants i pe als vianants! En podreu trobar més informació al web

d’Esquerra Rubí www.esquerrarubi.cat i a la
pàgina Facebook d’Esquerra Rubí.
Des d’Esquerra, doncs, agafem el compromís
de seguir treballant en aquesta fase del procés
d’enfortiment del centre. Ara toca eliminar l’autobús del centre! Som gent valenta!
www.esquerrarubi.cat
www.arestubau.cat

pares.
En aquesta cruïlla també ens trobem amb el
trencament d’una dinàmica de relacions entre
Espanya i Catalunya. Amb la sentència del
Tribunal Constitucional, Espanya ha dit prou i
ha fixat els límits de l’autogovern de Catalunya;
és més, en la pràctica, amb la connivència del
PSC-PSOE s’estan fent passos enrere en la
construcció nacional de Catalunya. Els darrers
dies, amb l’atac a la llengua catalana que és el
pal de paller de la nostra identitat com a nació,

es fa més necessària una reacció ferma des del
catalanisme.
Finalment aquests tres vectors conflueixen en
un estat d’opinió: no anem bé, Catalunya perd
embranzida, ja no som aquella locomotora
econòmica que érem, ja no som un dels quatre
motors d’Europa.
Tot això ho podem superar si ens posem a treballar de valent, de forma rigorosa, amb esforç
i voluntat d’assumpció de riscos. Ens en sortirem si al capdavant del país tenim un govern

fort, un govern cohesionat, amb un projecte de
país, que abasti el conjunt i la col·lectivitat,
però també que esdevingui referent individual,
un govern que transmeti confiança, que visualitzi un lideratge serè, que faci de les infraestructures, l’educació, la sanitat i la cohesió
social el seu eix prioritari. Artur Mas està preparat, és a punt, li cal la nostra confiança i el nostre suport. Som-hi, ens en sortirem!.
www.ciu.cat/rubi

cions de veïns. Les subvencions rebudes van
estar en una forquilla entre els 50€ (cas d’algunes AMPAs) i els 60.000€ (cas de l’Unió
Esportiva Rubí).
Hem revisat els canvis en les subvencions que el
Govern ha fet en aquests últims anys degut a la
crisi i hem comprovat que a algunes entitats se’ls
ha reduït un 25% el pressupost, en altres un
15%, d’altres no han sofert canvis i a algunes fins
i tot se’ls ha pujat la subvenció més d’un 10% !.
Aquesta manca d’igualtat i tracte entre les diver-

ses entitats fet pel Govern municipal PSC-ERC
no l’entenem i el trobem incoherent.
Tampoc entenem com a algunes associacions
de veïns ubicades en les urbanitzacions amb
poca població se’ls dóna 2.500 €per a les activitats de la festa de barri anual. I altres associacions de barris més poblats reben menor subvenció.
Per tot això vam portar al Ple d’octubre una
moció demanant que es crei una comissió amb
polítics de tots els grups i tècnics per tal que es

revisin i es defineixin uns nous criteris i bases per
decidir quants diners i en funció de què s’ha de
subvencionar a Rubí. Pressionarem per tal que
hi hagi uns criteris justos, molt concrets i molt
objectius per tal que els diners que s’atorguen a
les entitats no puguin dependre de les simpaties,
amiguismes o interessos que els diferents
governs de la ciutat puguin tenir les entitats.

cr 13

en una España de orientación federal donde
esté integrada una Catalunya que gestione,
mediante el pleno desarrollo de l’Estatut, su
propio autogobierno. Nuestra prioridad son las
personas, la gestión de un pueblo no de su
identidad. Por ello nuestro compromiso es
mantener las políticas de izquierdas como ha
sido tónica estos últimos siete años en la
Generalitat, las políticas sociales y de educación, la activación de la economía, las infraestructuras, el estado del bienestar…

grups municipals
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temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (VI)

Masia Can Serra
història

Façana posterior

Porta adovellada

Tres finestres de la primera planta

Finestra de nova factura

Fornícula en forma de mitja lluna

Escala interior

La masia de Can Serra es troba al final de la
Plana que rep el mateix nom, molt a prop de
les vies del ferrocarril. El mas és de planta rectangular, amb quatre crugies, planta baixa, un
pis i golfa. Probablement seguint una estètica
del segle XIX, la façana va ser refeta als anys
vuitanta mantenint una composició molt ordenada amb una porta adovellada de mig punt
de pedra sorrenca, les tres finestres de la primera planta amb brancals i llinda i una finestra geminada a mà esquerra que trenca la
simetria. A les golfes, probablement construïdes durant el segle XIX, hi ha sis finestres d’arc
de mig punt. També a la façana es presenta
una fornícula en forma de mitja lluna que mostrava una escultura. La distribució interior ha
estat molt distorsionada per nous usos. La
coberta és a dues vessants de teules aràbigues
amb ràfec de peces ceràmiques. La masia
estava relacionada amb el seu molí hidràulic
instal·lat a la riera. Pel que fa als diferents
noms que ha rebut al llarg del temps, és difícil
precisar els primers noms de la propietat, però
durant els darrers segles s’ha anomenat Serra
de Molí i Serrallach. La major part de les seves
terres eren horts, però amb el temps van minvar per fer-ne construccions industrials a
sobre. Hi ha documentació de l’any 1230 en
què s’esmenta la propietat de Guillem dels
Horts. Se sap que al segle XIV va pertànyer a
Bernat Rovira. L’any 1512 el va regentar Antoni

Serra del Molí i el 1611 era propietat de Joan
Serra i successivament van arribar altres propietaris. Durant la desamortització de 1836, la
residència va retornar a una família que ja
havia estat propietària durant el segle XVII, els
Oms. Al segle XX va ser restaurada i ha tingut
usos d’escola taller i casa d’oficis.

obres i millores
El projecte de rehabilitació de la Masia Can
Serra tindrà un pressupost de 776.000
euros. Els treballs de millora convertiran
aquest equipament en un viver d’empreses
relacionades amb les energies renovables i
l’eficiència energètica. Les obres adequaran
l’espai per a aquesta finalitat. Així, a la planta baixa s’habilitaran sales de reunions,
dotze despatxos d’entre 10 i 14 m2 i espais
comuns. A la primera planta, hi haurà onze
despatxos de les mateixes característiques,
dues sales de reunions amb dispositius que
les fan polivalents i altres serveis comuns.
La rehabilitació de l’immoble també s’aprofitarà per a la implantació de sistemes d’energies renovables i eficiència energètica.
Les obres tindran lloc durant el pròxim any.

ubicació
La Masia de Can Serra es troba en uns
terrenys entre els carrers Pont de Can Claverí
i carrer de la Serra.

Espectacle de titelles per a infants d’1 a 6 anys
El Castell Ecomuseu Urbà, a les 12 h

Diumenge, 21 de novembre
Lectura del manifest amb motiu del 25 de novembre:
Mou-te contra la violència de gènere!
Fem que la ciutat de Rubí, avanci en la lluita de sensibilització contra la violència de gènere. Vine a caminar,
a passejar o a patinar la distància que puguis.
Rambla del Ferrocarril, a partir de les 11 h

Divendres, 26 de novembre
Cinema VO: Pájaros de papel (Espanya)
Director: Emilio Aragón
Història d'un grup d'artistes de vodevil després
de la guerra civil que formen, al costat d'altres
ànimes perdudes, una curiosa família que
intenta viure cada dia com qualsevol altre, amb
les seves misèries i les seves alegries, amb
l'al·licient de la música i les cançons.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet Cultural
Jove 3,5 €

Dissabte, 27 de novembre

La Sala, Teatre Municipal, a les 21 h.
Preu: 15 €

Divendres, 3 de desembre
Cinema VO: Las viudas de los jueves (Espanya)
Director: Marcelo Piñeyro
Basada en la novel·la de Claudia Piñeiro
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet Cultural
Jove 3,5 €

desembre 2010
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Divendres, 26 de
novembre
Conversa amb l’autor: a càrrec d’Enric
Larreula
Auditori Biblioteca Mestre Martí Tauler,
a les 19.30 h

mb
Queda’t a
el dia! ivitat que no vulguis

✁

Temporada Estable: 'Un Déu Salvatge’ de
Yasmina Reza. Amb: Ramon Madaula,
Vicenta N'Dongo, Roser Camí i Óscar
Rabadán. Direcció: Tamzin Townsend

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

ct
ra
Retalla l’a í la podràs guarda
aix
e’n
perdre’t i
oblidar-t
o
n
r
e
p
on vulguis

Si no heu rebut
la revista La Ciutat
a casa vostra,
aviseu-nos
al correu
laciutat@ajrubi.cat
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Espectacle de titelles: En Ximpa a la selva. Sinilos Produccions
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novembre 2010

Diumenge, 21 de novembre

recomanem
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