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
síndica 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
farmàcies
març 2011
1 xapelli
2 hidalgo-mos
3 condal
4 piera
5 valls
6 batallé
7 espert
8 farell
9 aldea
10 ruiz
11 kronos
12 baradad
13 oriol

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
condal
piera
valls
batallé
espert

28
29
30
31

farell
aldea
ruiz
kronos

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 / espert pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / 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 / valls ctra. de Terrassa, 16-18

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

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

Plaça Dr. Guardiet, un espai
recuperat per a la ciutat
El proper dia 6 de març,
tot aprofitant la rua
infantil
del
Carnestoltes, es farà la
primera activitat a la
nova plaça del Dr
Guardiet. Un espai
remodelat i que totes i
tots els rubinencs i
rubinenques podrem
gaudir tot l’any. I a
finals d’aquest mes també es durà a terme
a la plaça un mercat ecològic, que s’anirà
repetint mensualment.
Amb les obres de reforma de la plaça del Dr
Guardiet hem recuperat per Rubí, un espai
central, cèntric i emblemàtic per a passejar
i per a gaudir-ne tot l’any; es a dir un espai
relacional i de trobada. A més a la plaça es
desenvoluparan activitats de caire cultural i
altres tipus d’activitats, com el mercat ecològic o la celebració anual de la fira de Sant
Galderic per posar un parell d’exemples.
Cal destacar i donar valor que el nou disseny de la plaça ha sorgit de la ciutadania,
doncs van ser els rubinencs i rubinenques
que van participar al procés participatiu
que es va desenvolupar al llarg de l’any
2009 els que van decidir com havia de ser el
futur espai i quins elements i usus eren
indispensables de ser-hi.
Ara també és el moment d’agrair a tots els
veïns i veïnes la paciència per les incomoditats que han hagut de patir al llarg dels
darrers mesos d’obres, i com no, de convidar-los a gaudir i donar vida a la nova
plaça del Dr Guardiet.

visitem l’ajuntament
Alumnes de l’Escola Joan Maragall van visitar l’Ajuntament

El próximo día 6 de marzo, aprovechando
el desfile infantil del Carnaval, se hará la
primera actividad en la nueva plaza del
Doctor Guardiet. Un espacio remodelado y
que todas y todos los rubinenses podremos
disfrutar todo el año. Y a finales de este
mes también se llevará a cabo en la plaza
un mercado ecológico, que se irá repitiendo mensualmente.
Con las obras de reforma de la plaza del
Doctor Guardiet hemos recuperado para
Rubí un espacio central, céntrico y emblemático para pasear y para disfrutar todo el
año, es decir un espacio relacional y de
encuentro. Además, en la plaza se desarrollarán tanto actividades culturales como de
otro tipo, como el mercado ecológico o la
celebración anual de la feria de Sant
Galderic, por poner un par de ejemplos.
Cabe destacar y valorar que el nuevo diseño de la plaza haya surgido de la ciudadanía, pues fueron los rubinenses que participaron en el proceso participativo que se
desarrolló a lo largo del año 2009 los que
decidieron cómo debía ser el futuro espacio
y qué elementos y usos eran indispensables.
Ahora también es el momento de agradecer a todos los vecinos y vecinas la paciencia por las incomodidades que han tenido
que sufrir en los últimos meses debido a las
obras y, cómo no, a invitarlos a disfrutar y
dar vida a la nueva plaza del Dr. Guardiet.
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festes i tradicions

carnaval 2011

El Carnaval estrena
la pl. Dr. Guardiet
a

mb l’arribada d’aquesta festa popular en què grans i petits gaudeixen
de la disbauxa, les disfresses, les rues, la música, etc., els nens i les
nenes de la ciutat seran els encarregats de posar el color de la festa en
un dels escenaris més emblemàtics de la ciutat, la plaça del Doctor Guardiet, amb diverses activitats durant la Matinal de Carnaval a la nova plaça
el diumenge 6 de març amb una tisorada infantil inaugural.

rua de dissabte
la rua de dissabte és
un dels actes més
participatius
d’aquesta festa

4.000
persones van
participar a
la rua al 2010

Aquest any la festa del
carnaval està dedicada a
l’art, com reflecteix el cartell
guanyador del concurs “Pintando el Carnaval”, dissenyat per José Ángel Ligero, en una edició que ha tingut una gran participació, amb 46 treballs presentats, des de llocs
tan diversos com Guadalajara, Osca, Roquetas
de Mar (Almeria), Irun, Navarra, Àlaba, Jumilla
(Múrcia) i poblacions d’arreu de Catalunya
(Mataró, Terrassa, Barcelona, Valldoreix, Badalona, Lleida i Rubí).
Però la festa ja haurà començat uns dies abans.
El Concurs de Truites del Dijous Gras (3 de març
a les 19 h) donarà l’inici a la festa amb aquest
esdeveniment popular amb degustació inclosa
que l’any passat van tastar un centenar de persones que es van apropar al Mercat Municipal.

la rua i el carnestoltes

Cartell guanyador del
concurs de Cartells de
Carnaval 2011

El gran esdeveniment, pel volum de participació
ciutadana que genera, és la Rua de Carnaval de
dissabte a la tarda (5 de març a partir de les 19
h), on se celebra, a més, la cercavila i el Con-

Les imatges del Carnaval

Rua infantil de l’any passat.

Al concurs de comparses van participar l’any passat
20 grups

L’enterrament de la sardina posa fí a la festa de
Carnaval

Pel que fa a la rua infantil, que es farà el matí de
diumenge 6 de març a partir de les 12 h a la
plaça de Pere Aguilera, inclourà diverses activitats pels carrers de la ciutat per on passarà, com
la plaça de Catalunya, on hi haurà tallers de
maquillatge, disfresses, jocs tradicionals i l’activitat “Pinta la sardina de Carnaval”, on els nens
i les nenes podran pintar la sardina que es cremarà a l’enterrament de la sardina de dimecres
9 de març; la Rambla del Ferrocarril, on conclourà la rua, amb jocs inflables; o la plaça del Doctor Guardiet que serà estrenada pels nens i les
nenes de la ciutat a partir de les 11.30 h, amb
activitats com un circuit de cotxes antics per als
petits i bicis balance bike per als més agosarats,
jocs inflables i un espectacle de ball infantil.
L’enterrament de la sardina, el dimecres 9 de
març, posarà el punt final a la festa del Carnaval
2011, amb la concentració del seguici fúnebre
(18 h) a la plaça Pearson, on la companyia Cremallera Teatre explicarà la història del Rei Carnestoltes i la Vella Quaresma i des d’on sortirà la
cercavila per anar fins a l’Escardívol, on el foc
posarà el punt i final amb la cremada de Sa
Majestat Carnestoltes.

}

curs de Comparses de Carnaval. L’any passat, al
voltant de 4.000 persones van seguir la rua de
Carnaval pels carrers de la ciutat i van participar
20 comparses al concurs, a més de les que participen sense concursar. La rua d’aquest any s’iniciarà a la plaça Pere Aguilera i conclourà a la
plaça de Salvador Allende, on es farà el Pregó del
rei Carnestoltes cap a les 20.30 h a l’Envelat de
Carnaval que s’instal·larà a la plaça, on es procedirà més tard al lliurament dels premis a les
comparses guanyadores.

Sabies que...?
L’Escola d’Art organitza un concurs
de màscares des de fa 24 anys

Coincidint amb
aquestes dates i la
temàtica del
Carnaval, des de fa
24 anys, l’Escola
d’Art i Disseny de
Rubí Edra organitza un concurs de
màscares entre l’alumnat dels seus
tallers, però que
també està obert a
tota la població
rubinenca.
L’any passat hi van
participar 143 propostes, amb diferents tipus de
màscares (convencionals, decoratives, innovadores i
de concepte).

Les màscares també
es poden veure en la
mostra que s’organitzarà del 3 al 25
de març, cada tarda
de dilluns a dijous
de 18 a 21 hores, a
l’espai polivalent de
l'Escardívol ubicat
al vestíbul de l'antiga biblioteca, on el
dia de la inauguració a les 19.30 h es
farà el lliurament
dels premis d’aquesta XXIV edició. A
més, hi haurà una
projecció digital de
totes les màscares
presentades a l'aparador de La
Botiga de Rubí Oficina de Turisme.

a les 11.30 h:
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a
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tissorada infa
iet
del Dr. Guard

Al concurs de truites es fa una degustació popular

A l’envelat es fa el lliurament del concurs de comparses

La rambla del Ferrocarril acull activitats infantils
diumenge al matí

Els treballs
es troben a
la recta
final

La plaça del Dr.
Guardiet, a punt
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remodelació d’un espai emblemàtic
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obres

l

es obres de remodelació de la plaça del Doctor Guardiet entren a
la recta final. Tot està pràcticament a punt perquè, el proper dissabte 6 de març, els participants a la festa de Carnaval estrenin
aquest nou espai, que ha patit una important transformació en els últims
8 mesos. Les obres, que es van iniciar el passat mes de juny, i han suposat una inversió d’1.350.721,40 euros, subvencionada en 650.000 euros
pel PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya) de la Generalitat.
Abans que comencessin les obres de remodelació, l’espai central de la plaça
estava ocupat per un amfiteatre que només s’utilitzava de forma molt esporàdica com a atri de l’església de Sant Pere i com a escenari d’espectacles
culturals de gran envergadura que en breu es podran realitzar al nou auditori a cel obert del Castell. Com a resultat de les obres, la nova plaça té un únic
nivell i està pavimentada amb pedra natural de color ocre, combinada amb
franges de quarsita vermella. A prop de la sortida de l’església, s’hi ha col·locat
una font ornamental, mentre que als dos extrems de la plaça es concentren
dues zones de descans amb bancs, gespa i espais de jocs infantils.

L’arbrat existent, format per til·lers i tipuanes, s’ha preservat i s’ha reubicat
envoltant l’espai central. També s’han incorporat noves espècies d’arbres de
flor, com ara pruners i arbres de l’amor. Paral·lelament, al front edificat del
carrer de la Riera, s’ha plantat una alineació d’alzines.
Els treballs han afectat una superfície de 4.911 m2, entre els carrers de Santa
Llúcia i Maximí Fornés. Aquest projecte engloba tant la reurbanització de la
plaça del Doctor Guardiet, que està a punt de finalitzar, com del carrer de
la Riera. L’actuació en aquest darrer espai, per convertir-lo en una zona de
vianants, és previst que s’iniciï després de l’estiu.

La nova plaça, un disseny compartit
El disseny de la nova plaça és fruit d’un treball inicial amb les entitats usuàries de l’espai i veïns de la zona, que van participar en diferents tallers participatius per donar la seva opinió sobre com havia de ser aquest espai.
Aquesta implicació ciutadana es va ampliar a tota la població mesos més
tard, convidant la ciutadania a participar en una votació popular per escollir el projecte a desenvolupar entre 3 propostes presentades. Més d’un miler
de ciutadans van triar el projecte Nucli Rubeo, que és el que s’ha executat.

zona infantil
la nova plaça disposa
d’una zona de jocs
infantils en un dels
seus extrems

Simulació de com quedarà la plaça, un cop
estiguin enllestides les
obres

Rubí, ciudad
de convivencia
ZONAS DE RECREO PARA PERROS

A los perros les
gusta ir sueltos y
correr por una
gran extensión de
terreno. Hasta
ahora, esto no
estaba permitido.
De hecho, la Ordenanza Reguladora
de la Tenencia de
Animales de Rubí
prohíbe explícitamente que estos
animales puedan
ir sueltos por la
calle. Ahora, sin
embargo, esto
será posible en
una de las 12
zonas de recreo
para perros que el
Ayuntamiento ha
creado recientemente en diferentes puntos de la
ciudad.

En estos espacios, donde de todos modos se tienen que
cumplir todas las normas de seguridad e higiene, no
hay que llevar atados a los perros con la correspondiente cadena o correa, salvo en el caso de los perros
potencialmente peligrosos, que obligatoriamente tienen que ir atados y con bozal.
Estos espacios se dividen en dos grandes grupos:
zonas sin limitación horaria y zonas con limitación
horaria. Las zonas sin limitación horaria son espacios
cerrados donde se puede llevar a los animales sueltos
a cualquier hora del día. Las zonas con limitación
horaria, en cambio, son espacios abiertos con la
siguiente restricción horaria: horario de verano (de
abril a octubre), los animales se podrán llevar sin atar

desde las 21h hasta las 10h; y el horario de invierno
(de noviembre a marzo) comenzará a las 20h y terminará a las 10h.

MÁS CONTROL PARA HACER FRENTE
AL INCIVISMO
La Policía Local ha interpuesto una treintena de multas desde que entró en vigor la nueva Ordenanza
Municipal reguladora de Tenencia de Animales, el 25
de marzo de 2010. Son sanciones relacionadas con la
no recogida de defecaciones de animales, la no identificación de las mascotas o el hecho de no llevarlas atadas, tal y como obliga la ordenanza.
Estos días, agentes de la Policía Local vestidos de pai-

sano han intensificado la vigilancia en las zonas donde
se ha detectado un mayor grado de incivismo, especialmente en cuanto a la no recogida de los excrementos
de los perros por parte de sus propietarios.
El incremento de la vigilancia se está llevando a
cabo en paralelo a una campaña informativa por
parte de una decena de agentes cívicos que distribuyen folletos de la campaña "Él no puede hacerlo, tú
sí" sobre las obligaciones que deben cumplir los propietarios de mascotas, recogidas en la ordenanza.
Infringir cualquiera de los aspectos que regula la
ordenanza puede suponer la imposición de sanciones
de entre 30 y 901 euros, en función del grado de las
infracciones.

ZONAS DE RECREO PARA PERROS
SIN LIMITACIÓN HORARIA
1
2

Parc per la Pau i la Natura
Carrer del Topazi

ZONAS DE RECREO PARA PERROS
CON LIMITACIÓN HORARIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Torrent dels Alous
Parterre C/ Antoni Sedó entre
C/ Ciutat de Mendoza y C/ Doctor Ferran
Av. Cova Solera – C/ Luxemburg
Pl. Pep Rovira
Av. de Castellbisbal
Bosc de Ca n’Oriol
Parc de Ca n’Oriol
Pl. de Jesús i Maria
C/ Mª Aurèlia Capmany –
C/ Carrasco i Formiguera
Parc Passeig de la Riera
(entre C/ 1er de Maig y C/ Bailén)
Av. de les Olimpíades

Rubí, ciudad
de convivencia
TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

Des de l’any 2004,
ja han fet servir
aquesta fórmula
una vuitantena de
rubinencs en sancions imposades
pel departament
de Justícia.
L’Ajuntament de Rubí està ultimant el reglament, que previsiblement s’aprovarà durant el primer
semestre d’aquest any, que permetrà que ciutadans i ciutadanes
rubinenques que hagin estat sancionats per l’administració local
per accions incíviques recollides a
l’ordenança de bon veïnatge i d’ús
de l’espai públic, puguin commutar, de forma voluntària, la multa
per un treball que beneficiï a tota
la comunitat.

El document concreta l’equivalència entre el tipus de
sanció i el nombre d’hores de treballs que s’hauran de
fer (veure quadre 1), així com els tipus de treballs que
es podran desenvolupar en funció de les capacitats de
la persona sancionada. Són treballs de suport a feines
que actualment ja es desenvolupen des del propi
Ajuntament o d’altres que es realitzen des de les entitats locals. Pel que fa les primeres, aquestes estan
relacionades amb l’atenció i l’ajuda a les persones, la
col·laboració en campanyes, accions de manteniment i
neteja d’espais públics, suport a tasques d’informació i
prevenció, així com tasques relacionades amb el
mediambient i el reciclatge.
Pel que fa les activitats de suport a accions que es desenvolupen des de les entitats, l’Ajuntament signarà
un conveni de col·laboració amb aquelles que estiguin
interessades en el sistema de prestacions de mesures
substitutòries de reparació del dany en benefici del a
comunitat.
L’Ajuntament de Rubí ja va ser pioner l’any 2006 en
establir un conveni amb el departament de Justícia de la Generalitat per commutar penes judicials
per treballs en benefici de la comunitat, tot i que el
programa s’aplica des de l’octubre de 2004. Des d’aleshores, un total de 76 persones que han substituït
actes incívics han canviat les seves multes per treballs.

Tipus de sanció

Multa

Lleu

Fins a 300 €

20 hores

Greu

De 301 a 600 €
De 601 a 900 €
De 901 a 1200 €
De 1201 a 1500 €

40 hores
60 hores
80 hores
100 hores

Molt greu

De 1501 a 1800 €
De 1801 a 2100 €
De 2101 a 2400 €
De 2401 a 2700 €
De 2701 a 3000 €

120 hores
150 hores
180 hores
210 hores
240 hores

76 rubinencs han substituït penes
judicials per treballs a la comunitat

Hores de treball en benefici
de la comunitat

L’ordenança de Civisme es pot
consultar i descarregar a
www.rubi.cat/ordenances

Nuevas propuestas
de viajes

notícies

vuelven los viajes culturales
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servicios para gente mayor

e

l próximo 7 de marzo se inicia el período de inscripción para la oferta de viajes para
gente mayor que anualmente ofrece el Ayuntamiento de Rubí, una oferta que este año
incluye nuevos destinos a Málaga, Gandía, el Vall d’Aran y Girona, con un total de 750 plazas.

De los nueves destinos que se ofrecen, Cantabria,
Almería, Asturias, Málaga y Galicia ofrecen viajes
de siete días de duración, y los otros cuatro,
Navarra, Gandía, Valle de Aran y Gerona, salidas
de seis días. Cada destino tendrá dos salidas para
50 persones cada una en diferentes fechas que
van desde mayo a octubre, excepto al Vall d’Aran,
Galicia y Girona donde se hará un único viaje.

esa misma tarde y hasta el día 17 de marzo, de
16 a 19 h, se irán entregando las solicitudes (sólo
50 diarias) previa presentación del DNI. La asignación de plazas se hará por riguroso orden de inscripción y si alguna persona quiere realizar más de
un viaje, debe inscribirse como reserva en el
segundo viaje. La primera de las salidas será a
Galicia en el mes de mayo.

a partir del 7 de
marzo
se pueden inscribir
en servicios a las
personas

Este año se
ofrecen 750
plazas y nueve
destinos
diferentes

Las salidas se organizan
para grupos de 50 personas
en cada uno de los viajes

El coste total de cada viajes es de 368,16 €, pero
con la subvención del 20% del mismo que realiza el Ayuntamiento, finalmente las personas
mayores que se inscriban abonarán 294,53
euros. Hasta este año un total de 2.759 personas
mayores de 65 años han participado en estos viajes culturales que el consistorio organiza desde el
2006.
Las solicitudes se pueden recoger el lunes 7 de
marzo a partir de las 8 h en el Área de Servicios
a la Personas, C. Prim, 33-35, 2ª planta (se entregará una solicitud por persona). Posteriormente,

*

los destinos de 2011
-Cantabria: del 14 al 20 de mayo y del 7 al 13 de junio
-Almería: del 22 al 28 de septiembre y del 13 al 19 de octubre
-Asturias: del 1 al 7 de julio y del 3 al 9 de octubre
-Navarra: de 15 al 20 de mayo y del 10 al 15 de julio
- Málaga: del 18 al 24 de octubre y del 24 al 30 de octubre
- Gandia: del 25 al 30 de septiembre y del 2 al 7 de octubre
- Vall d’Aran: del 23 al 28 de mayo
- Galicia: del 8 al 14 de mayo
- Gerona: del 4 al 9 de septiembre

más información: Área de Servicios a las personas, c/ Prim, 33- 35, 2º planta, 08191 – Rubí. Tel. 93 580 70 00 (www.rubi.cat/gentgran)
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Neix el mercat de
productes ecològics

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

e

l 26 de març començarà a funcionar el
Mercat Ecològic del Vallès a la plaça del
doctor Guardiet. Es tracta d’un mercat itinerant que també recorrerà les poblacions de
Cerdanyola, Sant Quirze i Barberà, segons
un conveni signat per representants de les
quatre administracions locals el passat mes
de juliol al Consell Comarcal. A Rubí, el Mercat s’obrirà cada darrer dissabte de mes, disposarà de 15 parades, 10 a disposició dels
firaires itinerants i 5 més destinades a comerciants locals de productes artesans.

Nou cicle de conferències al Castell

“

a

Concurs de cartells
de Festa Major
ins al 29 d’abril es poden presentar els
treballs al concurs de cartells de Festa
Major 2011. S’han de lliurar a qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà i el
guanyador obtindrà un premi de 800
euros i s’anunciarà el 6 de maig. Per a consultar les bases completes del concurs:
www.rubi.cat/cultura.

Cuántas veces hemos dicho aquello
de: “al final lo que importan son las personas”. Casi siempre es cierto. Y en
política municipal más. Desde el PSC
creemos que tan importante como los
valores que nos representan, nuestro
compromiso con la gente de izquierdas, nuestro esfuerzo por hacer un

fem balanç

S’acosta el final del mandat i cal rendir
comptes. Des d’ICV-EUiA hem exercit,
durant 4 anys, una oposició dura, però
constructiva. Hem presentat més d’una
moció per Ple; hem fet al·legacions i
Marta Ribas
propostes de millora a tots els principals
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA projectes del govern; hem encapçalat la
reclamació de replantejar les prioritats
pressupostàries per donar resposta

icv-euia

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del PP
de Rubí

mb la xerrada “L’estela Ibèrica de
Can Fatjó”, a càrrec de Roger Riera
Vargas, el 24 de març comença un nou
cicle de conferències al Castell. L’eix
temàtic d’aquest cicle gira entorn d’algunes de les peces arqueològiques recuperades al nostre municipi. Donar a conèixer a la ciutadania la importància històrica
d’aquestes peces així com destacar-ne la
seva vinculació amb l’indret que avui
ocupa la vila de Rubí són els objectius de
les conferències. Més informació:
www.rubi.cat/museu

cuestión de personas,
cuestión de valores

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“

f

acr
Grup Municipal
d’ACR

que rubí deje de ser la eterna
ciudad de tercera es posible
Corre un mail por Internet en el que un ciudadano que cotiza y paga sus impuestos,
no tiene ayudas sociales porque trabaja,
puesto que las ayudas son para los recién
llegados, que no han cotizado y no tienen
empleo conocido. Denuncia que las ayudas les sirven para pagar recibos cuantiosos de televisión a la carta, telefonía móvil,
etc. Así como que algunos de los que

el compromís i la il·lusió:
les claus del treball
d’Esquerra aquests 4 anys
Quan decideixes fer una aposta personal i col·lectiva, com hem fet des
d’Esquerra, el primer que et passa
pel cap és preguntar-te perquè t’hi
poses. I la primera resposta ha de ser
que tens les coses clares i les idees
fermes per posar el teu gra de sorra

gràcies
El passat dia 15 de febrer es va fer
públic que jo no tornaria a encapçalar les llistes electorals de CiU a les
properes eleccions municipals del 22
de maig. Curiosament també va ser
un febrer de 2002 quan vaig assumir
el càrrec de regidor en substitució de
Pere Torres i posteriorment encapçalar la llista de CiU en substitució de

el “nyap” de conveni entre
ficosa i ajuntament
Fa 30 anys que a Rubí tenim un Pla
General que va servir per ordenar el
caos urbanístic franquista, però ja fa
temps que ha quedat obsolet; des del
1997 s’ha intentat renovar el planejament amb un Pla d’Ordenació
Urbanístic Municipal (POUM) que
encara no ha estat aprovat definitiva-

mundo más justo, equitativo y habitable o nuestras preocupaciones por las
preocupaciones de los demás, tan
importante como eso son las personas
que los lideran. Y Carmen García lo
engloba todo, el “desde” los valores
socialistas hasta el “por” los valores
socialistas. Carmen es una alcaldesa
que es Rubí desde que se levanta hasta
que se acuesta, que prioriza los problemas y cuestiones que nos afectan a los

valenta als efectes de la crisi; hem participat de l’activitat de la ciutat; ens
hem posicionat, políticament, en els
principals temes que afectaven la gent
de Rubí… i hem denunciat, quan ha
calgut, allò que no s’estava fent bé des
de l’equip de govern.Al nostre parer,
tanquem mandat podent dir, amb el
cap ben alt, que hem treballat el millor
que hem sabut (o pogut) i que ens hem
posicionat amb coherència i claredat

cobran el desempleo lo hacen a toda prisa
porque llegan tarde a un trabajo no declarado por el que no pagan impuestos ni
contribuyen a la Seguridad Social.
Pero ¿por qué no me sorprendo al leerlo?
Porque es la cruda realidad. Y aunque
habla de Córdoba, parece estarlo haciendo de Rubí. En Rubí, con un 19% de paro,
superamos la tasa de desempleo comarcal, catalana y nacional, como lo hacemos
con un 15% de inmigración.
Eso si, si lo denunciamos, nos llaman

per millorar i canviar les coses de la
ciutat que t’ha vist créixer, veurà créixer els teus fills.
Hem pogut canviar les coses en
aquests darrers anys?, i el més
important, , en què ho ha notat la ciutat i les persones que hi formem part,
que Esquerra hagi estat a govern? Si
aquestes preguntes no tinguessin
resposta, aquest vespre no podria
explicar amb convenciment les coses

Lluís Ridao.
Molt han canviat les coses en aquests
9 anys, des d’un punt de vista polític
CiU estava al final del mandat del
President Pujol i a l’inici d’una transició cap a un nou lideratge de l’avui
president Mas.
La situació econòmica també ha canviat i estem davant d’una crisi global
que ens està afectant més intensament que altres països i que de ben

ment. El mes de novembre la Direcció
General
d’Urbanisme
de
la
Generalitat (DGU) va fer arribar un
informe al Govern PSC+ERC on es
plantejaven importants millores o
aspectes a tenir en compte del POUM
del qual una part important n’ és el pla
parcial urbanístic que afecta a la zona
de Can Pujol (cas FICOSA) pel barri de
Sant Genís.
Les observacions fetes per la DGU en

ese árbol que se secó y hay que reponerlo, por
esa caquita de perro en la acera, por las reuniones con los trabajadores de empresas con problemas, por ese vecino con la música alta hasta las
tantas... Ésta es también Carmen García. Porque
una alcaldesa debe estar al pie del cañón en lo
grande y en lo pequeño, en lo que afecta a
muchos y en lo que afecta a uno. Y Carmen
García es una alcaldesa, es nuestra alcaldesa. Y
queremos que lo siga siendo.

ideològica en tots els temes de ciutat (tot i que
alguns d’aquests posicionaments han estat difícils d’explicar o d’entendre, inicialment. Però el
temps ens ha acabat donant la raó).
Però no acabaríem bé la feina si, com a oposició,
no féssim balanç del que ha fet o deixat de fer el
govern municipal. Analitzant una per una les propostes que el PSC feia el 2007, tanquen mandat
havent complert menys del 40% del seu programa. Han deixat pel camí (sense complir) la creació de 500 habitatges públics, les polítiques acti-

ves de joventut o de participació, la creació de
l’hospital, dels nous jutjats, de la nova estació de
tren… els carrils bici (no n’han fet ni un) o l’aparcament a la pl. de la Sardana o a la pl. del Doctor
Guardiet (els dos eren al programa), o la retirada
de les línies d’alta tensió, o les altres 4 escoles
bressol que prometien, o el 4t CAP… I el més
trist és que tot això no han deixat de fer-ho perquè
han destinat els diners a atendre les necessitats
de la ciutadania pateix la crisi amb més cruesa,
sinó per duplicar el personal de l’Ajuntament,

quadriplicar els càrrecs de confiança, adquirir
una gran flota de vehicles i construir alguna
infraestructura megalòmana difícil de mantenir,
a partir d’ara. Aquests són els temes que s’han
endut el gruix del pressupost els darrers anys.
Però si en una cosa és evident que aquest govern
ha fracassat és en el POUM, el gran projecte de
l’alcaldessa, que tanca 8 anys al govern amb el
més calent a l’aigüera, i amb un vaixell sense
rumb i que fa aigües.

racistas. Los mismos que se llenan la boca hablando
de derechos, progresismo y multiculturalidad, los
que dicen que no defendemos los intereses de los
rubinenses en el paro, asalariados, autónomos o
pequeños empresarios. Los que los días de huelga, a
la fuerza y con piquetes, hacen cerrar a los autónomos y los pequeños empresarios. Los mismos que
pisotean los derechos de los trabajadores.
Pero, vayamos al grano. ¿Cuáles son nuestras propuestas para Rubí?
Generar empleo. Reactivando la industria local, invirtiendo en el mantenimiento y mejora de nuestros polí-

gonos, con pleno acceso a la banda ancha y cobertura de telefonía, promocionando el suelo industrial de
Rubí, consiguiendo inversión, reconversión e implantación de nuevas industrias de valor añadido.
Motivando a emprendedores, autónomos con incentivos fiscales vinculados a la generación de empleo.
Primero los de casa. Ejemplo, tienes un hijo casado
que está en el paro y su mujer también y tienen dos
niños de tres años y de seis meses. Tu vecino está en
la misma situación. Con tu pensión solo puedes ayudar a una de las dos familias. ¿A cual de las dos ayudarías?

Educar en libertad. Una sociedad sin una educación
de excelencia se convierte en una sociedad manipulable, que acaba por acomodarse a las políticas del
subsidio, propias de las izquierdas. Solo una sociedad libre y preparada es capaz de darse cuenta que
sin esfuerzo no hay recompensa.
¿Utopía? No. Eso es lo que algunos se empeñan en
hacernos creer. Es perfectamente posible, solo hace
falta creer en Rubí y en los rubinenses y en sus capacidades. Y tener un equipo sólido, capacitado, fuerte
y valiente para asumir retos.

que han canviat a la nostra ciutat. Com des del
treball, la constància, la proximitat i els compromisos acomplerts hem arribar fins aquí.
Sense perdre de vista que algunes coses les
haguéssim pogut fer millor, sense dubte.
Avui la nostra ciutat és diferent a la de fa quatre
anys. No només hem fet coses tangibles a les
quals ens hem compromès, com l’illa de vianants, la remodelació de la pl. Guardiet, el
Centre de Dansa Tradicional Catalana, el
Celler, el centre cívic del Pinar, la millora de les

escoles, l’acompanyament del teixit comercial... Els compromisos assolits han provocat
un canvi que no es toca amb els dits, però que
és percep amb el cor. Avui tenim més orgull de
pertànyer a Rubí, perquè hem explicat tot el
que es fa, hem treballat colze a colze amb les
entitats i les persones. Ha estat un canvi de
model ciutadà, donant més valor i guanyant
terreny pels vianants. Avui les persones vivim
més de cara a Rubí, passejant i gaudint de
zones que fa uns anys no existien, com els

nous espais ciutadans distribuïts per la ciutat, i
hem obert el centre a tothom. I això ha estat un
canvi conceptual, una manera de viure diferent aquesta ciutat.
Els reptes però no s’acaben aquí, i el que ahir
era una incògnita per molts, avui és una realitat. Amb la confiança que ens heu donat hem
transformat la ciutat, amb una mica més de
força som capaços de molt més.
www.arestubau.cat
www.esquerrarubi.cat

segur generarà importants canvis en la nostra
societat.
Rubí també ha canviat durant aquests anys,
Rubí ha passat d’un govern liderat per
Iniciativa a un govern liderat pel PSC. Com a
grup i personalment he tingut responsabilitats
de govern en aquests anys tan amb Iniciativa
com amb el PSC, però amb més competències
de gestió directe en l’etapa de govern del PSC.
Tothom que es dedica a la política està exposat
a la crítica, al judici, al control i al qüestiona-

ment de la seva feina, la seva trajectòria i en
segons quins casos de la seva pròpia vida, fins
i tot a una ridiculització burlesca de si mateix
amb més o menys simpatia.
Però al final el que val és el convenciment
intern que un mateix té de la seva feina, de la
seva contribució a la ciutat i al seu projecte
polític, tot reconeixent humilment que es podia
fer de forma diferent i fer-ho millor.
Tinc el convenciment personal de que és possible una alternativa al PSC, en clau de ciutat,

més enllà de les fronteres polítiques, vull que
CiU sigui un dels puntals d’aquesta alternativa,
per això cal preparar un equip i un projecte
capaç de sumar sensibilitats i d’obrir-se a la
ciutat, pensat més en clau de ciutat que de
partit, i pensant més en allò que ens uneix, que
no en allò que ens diferencia. El nou equip de
CiU, renovat amb noves il·lussions i noves
cares serà l’expressió d’aquest canvi, un canvi
per millorar. Gràcies. www.ciu.cat/rubi

relació a aquest pla parcial i que coincideixen
amb les que ACR ja havia plantejat i criticat i
que el govern del PSC+ERC no va acceptar són:
1) la necessitat de reservar una zona per a equipaments educatius de 10.000m2. 2) una reserva mínima de sostre comercial que permeti la
creació de comerç. 3) inclusió de la parcel·la
industrial de Siemens al pla per mantenir l’homogeneïtzació del mateix com a terrenys residencials.
Per altra banda respecte del conveni urbanístic

signat entre l’Alcaldessa i la família Pujol i
Artigues, denunciem l’ incompliment per part
de l’empresa FICOSA d’acceptar una de les
ofertes de compra d’una finca dins del municipi
de Rubí. FICOSA ha adquirit recentment la
fàbrica de SONY a Viladecavalls, on hi vol traslladar la fabricació i els treballadors. També
creiem que la contraprestació a l’Ajuntament
enlloc de ser de 4,8 milions hauria d’haver estat
no inferior a 15 milions per tota l’operció de
requalificació.

Dubtem també que, FICOSA respecti el conveni
i acabi instal·lant a Rubí el centre d’excel·lència
I¬+D de processos i desenvolupament.
Des d'ACR acceptem una certa ’expansió de
Rubí a Can Pujol però cal evitar l’edificació massiva i cal fer bé les coses. Tal i com queda establert en el informe de la DGU i per tot el que hem
exposat anteriorment, considerem que aquest
pla parcial té moltes mancances; cal refer i tornar a presentar a aprovació inicial al Ple de
l’Ajuntament aquest pla parcial i TOT EL POUM!

grups municipals

de El Pinar, de los más de 1.400.000 euros de
subvenciones anuales en impuestos, de la nueva
biblioteca o del nuevo pabellón de La Llana, de la
plaza del Dr. Guardiet, de planes estratégicos
para apoyar nuestras industrias o de una ciudad
ordenada, habitable y respetuosa con el medio
ambiente Todo eso es Carmen. Pero también
podríamos hablar de la preocupación por los parques y jardines, por mejorar el aparcamiento, por
aquella acera por donde no pasan los carritos, por
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rubinenses, sean estos sumar esfuerzos para
tener una gran biblioteca digna de una ciudad
como Rubí o estudiar la ubicación problemática
de un contenedor de basura y su posible solución. Y sabemos que goza de la confianza de los
ciudadanos porque dice lo que hace y hace lo
que dice, sin tapujos ni trampas, llamando a las
cosas por su nombre, tanto las buenas como las
malas.
Podríamos hablar de la mejora de la urbanización

notícies
cr14

temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (IX)

Església de Sant
Pere de Rubí
història
L’església apareix documentada per primera
vegada el 986, tot i que a partir d’indicis sorgits
de les excavacions de la plaça del Dr. Guardiet
es creu que es va a construir a sobre d’un petit
temple paleocristià o visigòtic. Durant les obres
d’eixamplament de l’església, portades a terme
a final de segle XIX, van aparèixer sepultures
medievals, tant al subsòl de la nau central com
a l’antiga sagrera, la necròpolis ubicada a la
banda sud del temple, espai que actualment
ocupa la plaça del Doctor Guardiet.

descripció
La torre de l’església

Arc de la porta que dóna a la plaça

Detall de la cúpula

Un dels altars interiors

L’altar major

L'església romànica de Sant Pere és una de les
grans mostres d'art medieval a Rubí. Pel fet de
trobar-se emplaçada entre dos edificis, només
deixa veure dues de les seves façanes. Entre
els segles XI i XIX hai ha hagut diferents etapes
constructives que queden reflectides a les diferents parts del temple.
Destaca un finestral carregat d'elements reaprofitats que es va col·locar posteriorment. A
sota de la columna hi ha un capitell a l'inrevés
que fa de base, mentre que a la part superior,
el capitell és una prolongació de la columna i
es caracteritza per les fulles d'acant dels rebaixos dels angles i per la creu antropomòrfica del
frontis. A sobre, hi ha un altre capitell o àbac
que representa una gàrgola en forma d'au,
símbol de l'ànima humana. La porta principal
es va refer al segle XIII i es va emmarcar amb
arquivoltes i capitells amb decoració floral. Al
segle xv desapareix l’absis i s’afegeixen capelles laterals configurant una planta de tres

naus. A més, es va construir el campanar.
Entre els segles XVI i XVIII es van construir les
capelles laterals, però no va ser fins al 1884
quan es va dur a terme l’eixamplament que
gairebé va doblar la capacitat de l’església.
Durant la Guerra Civil, els anarquistes van cremar l’església i molts objectes de valor van ser
destruïts. Un cop acabada la guerra, es va restaurar l’altar. D’aquesta època és el retaule de
Sant Pere que es troba a l’altar major, esculpit
per Rafael Solanic. El fresc de la volta del sostre va ser pintat per Francesc Fornells, i representa el fundador de l’orde carmelità, sant
Simó Stock; santa Teresa de Jesús i sant Lluís
Gonzaga flanquegen la Mare de Déu a la
Capella de la Immaculada. El teginat de fusta
del sostre és de l’artesà rubinenc Lluís
Miranda.
La capella del Santíssim, restaurada recentment, alberga el retaule barroc de gran valor
artístic de Francesc i Jaume Rubió; la Capella
de Sant Roc té imatges del copatró Sant Roc,
Sant Isidre i Sant Antoni Abat. El fresc del
mural va ser pintat per Miquel Gomita; la
Capella del Sant Crist, tot i que originàriament
albergava un retaule barroc de fusta daurada,
actualment té un crucifix de l’escultor Jordi
Baró, rèplica del que es cremà durant la
Guerra Civil; per últim, hi ha el baptisteri, amb
una pica de pedra d’estil gòtic, però dels segles
XVIII-XIX, on antigament es batejaven els
nadons.

ubicació
L’església de Sant Pere es troba a la pl. Dr.
Guardiet, núm. 9.

XIV Concurs de truites al Mercat Municipal
De 17 a 19 h. Recepció de les truites a la parada 24
Les tres millors truites tindran un premi en vals de compra per valor de
100 €el 1r premi, 50 €el 2n premi i 30 €el 3r premi
Parada 24 del Mercat Municipal (C/ Cal Gerrer, s/n)

7
14
21
28

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31

recomanem

Dijous, 3 de març

cr15

març 2011

Divendres, 4 de març
Microtaller de body percussion per a nens i joves
De 10 a 18 anys, impartit per Jordi Soler
Els divendres del 4 al 25 de març de 18.30 a 20.30 h.
Ateneu Municipal (C/ Xile, 1)

Dissabte, 5 de març
Dissabte de Carnaval
Rua de Carnaval amb el rei Carnestoltes
Cercavila de comparses per acompanyar el rei
Carnestoltes
Sortida: Pl. Pere Aguilera, a les 19 h
Pregó de Sa Majestat el rei Carnestoltes i lliurament
de premis a les comparses
Envelat pl. Salvador Allende, a les 20.30 h
Ball de Carnaval
Envelat pl. Salvador Allende, a les 23 h

Dimarts, 8 de març
Dia de la Dona
A les 12 h: lectura del manifest. Pl. Pere Aguilera
A les 12.30 h: Vermut popular. Pl. Pere Aguilera
A les 18 h: Les dones entren a l’Ajuntament (places
limitades. Cal inscripció prèvia trucant a la Regidoria
de la Dona)

Divendres, 11 de març

Diumenge, 13 de març
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Espectacle familiar: El rei que s'avorria. Cia. Rosa Fité.
La Sala, Teatre Municipal, a les 12.30 h
Preu socis La Xarxa: 4 €, preu no socis i adults: 5 €

Dimecres, 16 de març
Temporada estable: Copenhaguen
De Michael Frayn. Dir. Ramon Simó
Bitò Produccions i Teatre Nacional de Catalunya
Amb Pere Arquillué, Lluís Marco i Rosa Renom
La inquietant història ens relata la trobada a
Copenhaguen de dos dels científics que van fer
possible la creació de la bomba atòmica.
La Sala, Teatre Municipal, a les 21 h
Preu: 19 €

✁

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

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

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

Dijous, 24 de març
Cicle de conferències al Museu: L’estela ibèrica de Can Fatjó
Auditori del Museu a les 19 h
Auditori del Castell-Ecomuseu Urbà, a les 19 h
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