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
emergències ............................
112
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
juliol 2011
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
pont
piera
valls
batallé
condal
farell
aldea
ruiz

29 kronos
30 baradad
31 oriol

agost 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

farell
aldea
espert
kronos
baradad
oriol
gibert
kronos
condal
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
condal
piera

setembre 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli

farmàcies
aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 /
batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93
699 87 09 / 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
Som 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

Prioritat: la reactivació
econòmica
L’Ajuntament ja ha marcat les seves prioritats de
govern, que tindran com
a objectiu principal
pal·liar els efectes de la
crisi i treballar per crear
les condicions que ens
superar-la.
permetin
Rubí té potencial per sortir d’aquesta situació i
reiteradament
ha
demostrat la seva capacitat de sacrifici i treball
per superar moments durs com el que estem
passant. Amb la col·laboració de tothom, l’objectiu estarà més a prop de ser assolit.
La nova organització de l’Ajuntament respon en
aquest objectiu i fixa les prioritats polítiques del
mandat. Aquestes són la reactivació econòmica,
la cohesió social i el manteniment de l’espai
públic. La reactivació econòmica passa per la
planificació econòmica de la ciutat, tot reforçant
les polítiques de promoció econòmica, formació
laboral, treball i foment del comerç. La cohesió
social es configura al voltant de la prestació dels
serveis personals amb especial atenció al desenvolupament de la Llei de dependència. El
manteniment de l’espai públic treballarà la
convivència, la seguretat i la dignificació de les
nostres places i carrers.
A més, l’Ajuntament, tot seguint criteris d’austeritat, ha simplificat la seva estructura. Això no
sols permetrà un estalvi important, sinó que
donarà flexibilitat, eficiència i coherència a la
nostra actuació.

visitem l’ajuntament
Alumnes del Col·legi Maristes han visitat l’Ajuntament

Alumnes de l’Escola Ramon Llull han visitat l’Ajuntament

El Ayuntamiento ya ha marcado sus prioridades de gobierno, que tendrán como objetivo
principal paliar los efectos de la crisis y trabajar para crear las condiciones que nos permitan superarla. Rubí tiene potencial para salir
adelante con esta situación y reiteradamente
ha demostrado su capacidad de sacrificio y
trabajo para superar momentos duros como
el que estamos pasando. Con la colaboración
de todos, el objetivo estará más cerca de ser
alcanzado.
La nueva organización del Ayuntamiento
responde a este objetivo y fija las prioridades
políticas del mandato. Estas son la reactivación económica, la cohesión social y el mantenimiento del espacio público. La reactivación económica pasa por la planificación
económica de la ciudad, reforzando las políticas de promoción económica, formación
laboral, trabajo y fomento del comercio. La
cohesión social se configura en torno a la
prestación de los servicios personales con
especial atención al desarrollo de la Ley de
Dependencia. El mantenimiento del espacio
público trabajará la convivencia, la seguridad y la dignificación de nuestras plazas y
calles.
El Ayuntamiento por tanto, siguiendo criterios de austeridad, ha simplificado su estructura. Eso no solo permitirá un ahorro importante, sino que dará flexibilidad, eficiencia y
coherencia a nuestra actuación.

notícies

gestió municipal

nou mandat 2011-2015

cr04

Austeritat
davant la crisi

6 grups
polítics
formen el
nou
consistori

L

a màxima prioritat del nou equip de govern, format per 8 regidors i regidores del Partit Socialista de Catalunya, és la lluita contra la crisi i l’afavoriment de la creació de llocs de treball.
Les mesures d’austeritat s’imposen en aquest escenari i l’Ajuntament fa el primer pas amb la simplificació i la reducció de l’estructura municipal, els càrrecs de confiança, i la congelació dels sous
dels regidors i regidores després de la reducció del 5 % aplicada el passat mes d’octubre.

l’alcaldessa
recollint el
bastó
aquest serà el
tercer mandat de
carme garcía lores

Fer polítiques que propiciïn la reincorporació al
mercat laboral dels rubinencs i rubinenques que
es troben actualment a l’atur i que a l’hora permetin l’accés per primera vegada dels joves és el repte
que s’ha marcat el nou equip de govern, encapçalat per Carme García Lores. La primera mesura
per aconseguir-ho és desenvolupar un pla de
reactivació de l’economia i de treball. L’alcaldessa
va destacar aquesta prioritat en el discurs de
presa de possessió del càrrec de l’11 de juny, però
també en va avançar la resta de línies de treball
que marcaran el mandat: transparència en l’acció

municipal, millora de l’atenció a la ciutadania i els
canals de comunicació, així com garantia del
manteniment de l’espai públic.
Va posar especial èmfasi en el treball pel manteniment i la millora de la cohesió social, que ha de
combatre la xenofòbia, a partir d’un esforç en l’educació en la tolerància però sense defugir d’aplicar les normes de convivència.
L’alcaldessa va dir que vol que Rubí continuï sent
“una ciutat acollidora, gresol de persones de diverses procedències que fan de la nostra ciutat la
seva llar i el seu projecte de vida”.

Els 25 nous regidors i
regidores van prendre
possessió del seu càrrec
l’11 de juny

Els regidors i regidores del nou govern

Carme García Lores, AlcaldessaPresidenta

Manuel Velasco, 1er tinent d’alcaldia. Regidor-coordinador de l’area
de Planificació, Ecologia Urbana i
Seguretat. Regidor de Serveis
Municipals i Medi Ambient. Regidor
de Seguretat. Regidor de
Planificació Urbana i Habitatge.

Ana Maria Martínez, 2a tinenta
d’alcaldia. Regidora-coordinadora de l’àrea Cohesió Social i
Serveis a les Persones. Regidora de
Serveis Socials. Regidora de Salut.
Regidora de Civisme, Ciutadania i
Solidaritat.

Neus Muñoz, 3a tinenta d’alcaldia. Regidora coordinadora de
l’àrea de Promoció Econòmica,
Hisenda i Règim interior. Regidora
d’Administració General.

L’alcaldessa cobrarà un 30 % menys del sou que
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
recomana per a un alcalde/ssa d’una població
amb prop de 75.000 habitants i els regidors i
regidores congelen o redueixen els seus emoluments respecte de fa 4 anys, com a mesura
d’austeritat.
En la mateixa línia, es redueix de forma substancial el nombre de càrrecs de confiança respecte
al que es va aprovar en començar el mandat
anterior. Si l’any 2007 hi havia 15 persones coordinant o assessorantel govern, l’estructura del
nou consistori només inclou 8 càrrecs d’aquestes característiques, la qual cosa representa un
estalvi del 52,50 %.

L’estructura municipal se
simplifica i es redueix a 4
macroàrees

}

mesures exemplificants

Sabies que...?
5 dels 8 regidors de l’actual equip de
govern són dones. L’any 79 només hi havia
1 regidora entre els 25 representants del Ple

!

Planificació Estratègica i Govern
Substitueix l’antiga àrea de Govern. A les polítiques de comunicació, participació i d’igualtat,
s’afegeix la planificació econòmica i de ciutat,
amb una atenció especial a les polítiques que
afecten directament els joves.

Promoció Econòmica, Hisenda i Règim
interior
Manté els continguts de l’anterior àrea de
Serveis Centrals i incorpora les polítiques de promoció econòmica i treball, així com les de
comerç.

Cohesió Social i Serveis a les Persones
EEs configura al voltant de les polítiques de servei a les persones i es manté amb els mateixos
continguts que l’anterior mandat, donant prioritat a les accions encaminades a promoure la
cohesió social.

Planificació, Ecologia Urbana i
Seguretat
Fusiona sota una mateixa coordinació política
les antigues àrees de Desenvolupament Urbà i
d’Ecologia Urbana i Seguretat.

Jaume Buscallà, 4rt tinent d’alcaldia.
Regidor-coordinador de l’àrea de
Planificació estratègica i govern. regidor de Planificació Econòmica i de ciutat. Regidor de Promocio econòmica i
treball. Regidor de Comunicació.
Comissionat d’emancipació juvenil

Josep Manel Castro, Regidor
d’Hisenda i Serveis econòmics.
Regidor de Llicències
Urbanístiques i Activitats. Regidor
d’Esports.

5 dels 8 regidors de l’equip de govern són
dones. L’any 1979 només hi havia 1 regidora
entre els 25 representants del Ple.
Gairebé la meitat dels representants polítics
de l’Ajuntament de Rubí són dones. Un total
de 10 davant els 25 membres que conformen
el Ple. Al primer ajuntament democràtic,
l’any 1979, només hi havia una representant
femenina. És la mateixa xifra (10) de cares
noves respecte al mandat anterior. Hi ha 4
regidors i regidores, però, que ja havien format part de consistori en èpoques anteriors
al darrer mandat. És el cas de Vicenç
Rabadán (ACR), Francesc Hinojosa (ICV-EUiA),
Núria Climent (CiU) i Joan Carles Boronat (PP).
S’estrenen: Jaume Buscallà del PSC;
Jonathan Cobo, Alfonso Manjón i Noelia
Borque del PP; Víctor Puig i Joaquim San
Nicolàs de CiU; i Agustín César Martínez
d’ACR.

Maria Mas, Regidora de Comerç.
Regidora d’Educació i Atenció a la
infància. Regidora de Promoció
de la Cultura

Belén Meneses, regidora d’Espai
Públic. Regidora d’Obra Pública.
Regidora de Governança.
Regidora de Mobilitat

Preparados para
superar los 37 ºC

notícies

ola de calor
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verano

c

uando los termómetros se disparan con temperaturas superiores a
los 36,6 ºC es necesario tomar precauciones ante la pérdida de líquidos y sales minerales que podría agravar una enfermedad crónica o provocar deshidratación y agotamiento. Las personas mayores de 75 años y
los niños son colectivos vulnerables a los efectors de una ola de calor. Los
Centros de Atención Primaria (CAP) y los servicios de salud municipales
coordinan acciones para atender a la población en casos de emergencia.

beber es
imprescindible

En Rubí hay un colectivo de unas 500 personas que los tres centros de atención primaria (Antón de Borja, Sant Genís y Mutua) consideran de especial
riesgo ante una ola de calor. La cifra de personas vulnerables es, sin embargo, superior a las 10.000 personas entre personas mayores, bebés, personas con discapacidades, de mobilidad reducida, enfermos crónicos o que
tomen medicación relacionada con el sistema nervioso.

con la hidratación se
reponen los líquidos
perdidos

El Ayuntamiento dispone de dos dispositivos adicionales para detectar posibles emergencias: el servicio de telealarma al que actualmente están conectadas 1.200 personas y el servicio de ayuda domiciliaria que reciben más de
500 rubinenses. El consistorio ofrece a las personas vulnerables la posibilidad de pasar las horas de mayor calor en una residencia local a partir de la
valoración de su CAP. El coste de la estancia irá a cargo de los servicios sociales municipales y la Policia Local se encargará del traslado al centro. En
momentos de temperaturas muy elevadas encontrarse mal, con dolor de
cabeza, convulsiones, somnolencias, náusea o pérdida de conocimiento pueden ser síntomas de haber padecido un golpe de calor.

Los abanicos y las
zonas de sombra son
grandes aliados frente
al calor

Los usuarios del CAP Sant Genís serán atendidos en el
CAP Antón de Borja del 1 de agosto al 2 de septiembre
De lunes a viernes, de 8 a 20 h y los sábados de 9 a 17 h:
CAP Antón de Borja (c/ Inventor Edison s/n. Tel. 93 588 45 55)
Urgencias fuera de este horario, sábados, domingos y festivos:
CAP Mutua Rubí (c/ Prat de la Riba 20-22. Tel.: 93 586 67 00)

i

Pintadas y carteles fuera de lugar
CIVISMO: LAS PAREDES Y EL MOBILIARIO URBANO NO SON UN ESPACIO DE
EXPRESIÓN CIUDADANA

Lamentablemente,
hacer pintadas y
ensuciar las paredes se ha convertido en una acción
incívica habitual.
Limpiar estos
espacios cuesta
cada año unos
18.000 euros a los
ciudadanos. Anualmente se eliminan
alrededor de 200
pintadas en paredes municipales.

Según la Ordenanza municipal reguladora de la
buena vecindad y del buen uso del espacio público, no
está permitido hacer grafitis, pintadas, manchas o
garabatos en cualquier elemento del espacio público.
La ordenanza también prohíbe aquellas pintadas en
bienes privados visibles desde la vía pública que no
tengan la autorización del propietario. También está
prohibida la colocación de adhesivos, rótulos y papeles, excepto en los lugares habilitados. Y es que estas
prácticas contaminan visualmente el entorno urbano.
Algunos lugares donde se suelen hacer pintadas son
paredes limpias, fachadas amplias y mobiliario urbano, como bancos, papeleras y señales de tráfico. Esta
suciedad suele aparecer en parques, plazas y jardines
por toda la ciudad.
Cada año, el Ayuntamiento limpia alrededor de unas
200 pintadas en muros y paredes municipales, ya que
son los espacios donde tiene competencias. El coste de
estas actuaciones ronda los 18.000 euros al año.
Cuando las pintadas se efectúan en fachadas privadas, la responsabilidad de limpiar dichas paredes
recae en los propietarios de estos edificios.

¿Cómo se eliminan las pintadas?
Existen 3 métodos para eliminar un grafiti:
Productos decapantes: Se cubre la pintada con un pincel
impregnado de un líquido que permite ablandar la pintura sin
dañar la superficie. Se deja actuar unos minutos y se elimina con
agua a presión.
Chorro de arena: Es muy similar al método anterior, pero en este
caso se utilizan micropartículas de arena para eliminar la pintura.
Repintado: En los casos en que la pintura está muy adherida a la
pared, la alternativa es volver a pintar toda la superficie afectada.

JÓVENES AGENTES CÍVICOS
Detectar las pintadas y grafitis y ponerlas en conocimiento del servicio municipal correspondiente
para que las elimine es una de las muchas tareas de
los diez agentes cívicos que actualmente trabajan en
Rubí.
A parte de detectar, mediante la observación directa
y el contacto con la ciudadanía, las buenas prácticas, las conductas incívicas y las irregularidades en
la vía pública para derivarlas al departamento
correspondiente, estos jóvenes también deben informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el comportamiento cívico y sus beneficios; establecer y mantener el contacto directo con los referentes de los
diferentes agentes sociales de Rubí (asociaciones de
vecinos, comercios, entidades, etc.); atender las quejas, preguntas y sugerencias que puedan surgir;
trasladar al Servicio de Mediación Ciudadana situaciones conflictivas entre vecinos; y colaborar con los
diferentes programas municipales que tienen como
finalidad mejorar la convivencia.

así

no

así

sí

En Rubí desde hace una década
La figura del agente cívico se empezó a impulsar en
Rubí, de forma pionera en toda la comarca, el año
2001. En ese momento se contrataron 3 personas en
situación de desempleo en el marco de la convocatoria de la Generalitat de Catalunya del programa de
planes de ocupación. Desde entonces, más de una
treintena de personas han desarrollado estas funciones.
En el año 2010, el consistorio llevó a cabo un plan de
ocupación en el que participaron 6 mujeres en situación de desempleo que, durante medio año, desarrollaron la tarea de agente cívico.
A finales del año pasado, el Ayuntamiento apostó
por otro colectivo: jóvenes sin trabajo y con pocos
estudios susceptibles de sufrir exclusión social.
Mediante la Casa de Oficios de Infojove, estos chicos
y chicas han estado formándose en la profesión de
agente cívico y, desde este año, ya desarrollan las
tareas que se les han asignado.
El objetivo de su presencia en la calle es ofrecer una
atención más cercana y efectiva a la ciudadanía, así
como poder detectar incidencias, buscar su causa y
llevar a cabo las acciones correspondientes para
solucionarlas.

¡ASÍ SÍ!
La Ordenanza municipal reguladora de la buena
vecindad y del buen uso del espacio público prohíbe
hacer grafitis y pintadas en cualquier elemento del
espacio público, excepto en aquellos lugares que
cuentan con una autorización expresa.
Este es el caso del muro de la C-1413a que, durante
el festival Mixing Colors, se convierte en el escenario
ideal para que los grafiteros puedan plasmar sus
creaciones artísticas.
El Ayuntamiento, consciente de la necesidad de este
colectivo de disponer de espacios donde poder
expresarse artísticamente, organiza cada año un
concurso de grafitis en el marco de este festival.
El año pasado, más de un centenar de jóvenes participaron en este certamen.
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incendis forestals

especial atenció a les urbanitzacions

La prevenció com
a millor arma
l

a gran majoria d’incendis forestals es produeixen durant aquesta època de l’any. Però
l’estiu no n’és el responsable: en més del 90% dels casos hi ha la mà de l’home al darrere. Això sí, les altes temperatures, l’ambient sec i una acumulació de biomassa al bosc afavoreixen la propagació de les flames, per la qual cosa, durant aquests mesos, hem d’extremar
les precaucions.

franja forestal
de can tapis

Per aquest motiu, des del 15 de març i fins al proper 15 d’octubre es prohibeix encendre foc als
boscos de Catalunya. La Generalitat, com cada
any, ha impulsat aquesta mesura per tal de prevenir els incendis forestals.

vol incendi forestal al municipi i d’avisar els bombers. Aquesta persona també s’encarrega d’informar a la població de les diferents mesures de prevenció, recollides en un ban que ha editat
l’Ajuntament.

Així, durant aquest període de temps, totes aquelles activitats que comportin risc d’incendi forestal a Rubí (cremar rostolls, utilitzar bufadors en
obres prop de terrenys forestals, llançar coets o
focs d’artifici, etc.) han de ser autoritzades prèviament per part de l’Ajuntament o per la Direcció
General de Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Rubí, com cada
any, ha posat en marxa el Pla d'informació i vigilància complementària contra incendis forestals
(PVI) de la Diputació de Barcelona, que estarà
operatiu fins a començament de setembre.
En el marc d’aquest pla, Rubí disposa d’un informador encarregat de detectar ràpidament qualse-

actuacions contra els incendis

Panoràmica de la
capçalera i la vall
forestal del torrent de
Can Guilera

Cada any, el consistori porta a terme diferents
actuacions per prevenir els incendis forestals i per
facilitar el pas dels vehicles d’emergència a les
zones boscoses. Enguany s’estan arranjant els
camins de Can Fonollet i de Can Guilera i un tram
del camí de Les Martines, mentre que l’any passat
es va actuar al camí de Can Riquer Vell, al camí dels
Llenyataires, al camí Ral i al camí de Can Barceló.
A més, aquest estiu seran molt útils les 4 franges forestals de protecció a les urbanitzacions
que es van crear l’any passat gràcies a la subvenció del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).

notícies

economia

oportunitats de negoci al mercat
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Nous espais
comercials
e

l nou espai comercial “La plaça” agrupa un total de set nous locals comercials amb
accés des de la nova plaça del Mercat Municipal i des de l’interior d’aquest equipament comercial. Des de fa uns mesos, el Mercat Municipal ha estrenat nova façana,
un nou accés, la millora de l’aparcament i una nova plaça exterior de 2.453 m2, per tal d’impulsar el comerç en aquest eix proper a l’illa de vianants.

Els nous locals comercials ocupen una superfície
global de 1.253 m2, repartits entre la planta baixa
i dues plantes més, i destinats a usos comercials
(6) i a oficines (1).
A la planta baixa, s’hi ubiquen tres locals amb
accés des del carrer i una superfície de 74 m2, 131

m2 i 162,49 m2, tot i que el de 131 es pot dividir
en dos de 62 i 69 m2. La resta de locals es troben
localitzats de la manera següent: dos a la primera
planta, amb unes superfícies de 273,10 m2 i
292,04 m2, i el setè, per a oficines, amb una superfície de 352 m2.

espai de jocs
la plaça té una zona
lúdica per a infants

La nova plaça del mercat
unifica aquesta zona
comercial

Dades interessants

}

A la zona comercial del Mercat Municipal hi ha una total de 25.000 habitants i a més
està a tan sols dos minuts del principal eix comercial de la ciutat, l’illa de vianants.

*

preus

flexibilització dels pagaments

Els preus la concessió administrativa dels
nous locals han estat fixats per l’Ordenança fiscal 25, que estableix com a preu
base del metre quadrat 848 euros per
als locals de la planta baixa, 706 euros
per als de la primera planta i 565 euros
per a les oficines de la segona.

De tota manera, com que són uns locals
ubicats en un equipament municipal
com és el Mercat, l’Ajuntament de Rubí
està estudiant fórmules per facilitar la
flexibilització del pagament d’aquestes
concessions, que es farien, inicialment,
per un període de 18 anys.

Hi ha
7 locals
comercials,
un dels quals
està destinat
a oficines

més informació: A la pàgina web del Mercat Municipal: www.rubi.cat/mercat o a través de l’adreça de correu electrònic mvb@ajrubi.cat.
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Aitor López, millor
nota de selectivitat

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

a

itor López, el rubinenc que ha tret la
millor nota de selectivitat de tot Catalunya, va ser felicitat per l’alcaldessa,
Carme García, i per la regidora d’Educació,
Maria Mas. La nota d’Aitor va ser de 9,7 i
ha estat a Navarra formant-se per la seva
participació en les Olimpíades de Biologia
de Taiwan de juliol. Aitor López ha estat un
dels 686 alumnes que aquest any han cursat el batxillerat en alguns dels centres que
hi ha a la ciutat.

La paraula preferida
dels rubinencs: amistat

e

l Servei Local de Català i el Comissionat de Política Lingüística de l’Ajuntament van desvetllar les paraules preferides que més rubinencs comparteixen, en
el marc de la Festa Major. Així doncs, la
paraula guanyadora és amistat, seguida de
xiuxiuejar i amor. Aquest joc lingüístic va
començar el 5 de maig i es tractava de triar
la paraula preferida emplenant una butlleta i dipositant-la al Servei Local de Català,
a la Biblioteca Municipal o a Ràdio Rubí.
També s’hi podia participar en línia. En total,
s’han rebut 360 paraules.

“
pp
Rafael Páez
Regidor del PPC
de Rubí

“
ciu
Núria Climent
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“

Sobre las casi obsesiones de
erc
“Que el PSC no arribi a cap tipus d’acords, ni puntuals ni permanents
amb el PP” (Declaraciones de ERC)
El pasado 22 de mayo hubo elecciones municipales, y nos guste más o
menos, los electores nos pusieron a
cada formación en nuestro sitio. No

rubí, ciutat cultural
En arribar l’estiu, als rubinencs i les
rubinenques ens ve de gust voltar
pels carrers i gaudir de les nostres
places, algunes tot just estrenades.
Acabem el mes de juny amb la botiga
al carrer, la revetlla de Sant Joan i la
seva gran foguera encesa amb la
flama del Canigó i la Festa Major de
Sant Pere. Entrem al juliol i una nova

amb la salut no s’hi juga

icv-euia

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

a

El pasado pleno del 21 de junio se dio
a conocer el nuevo organigrama
municipal, cuya estructura y retribuciones refuerzan la línea de austeridad que aplica el gobierno socialista
de Rubí, especialmente desde el
comienzo de la crisis.
Las medidas de ahorro se concretan

Perquè ningú digui que fem demagògia, primer de tot us exposem els fets:
la retallada en sanitat pública que està
imposant
la
Generalitat
de
Convergència i Unió i el president
Marta Ribas
Mas ja ha suposat que a Rubí ens
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA quedem sense servei de rehabilitació,
sense servei al CAP Sant Genís a l’agost, sense endocrinòleg ni reumatò-

Inici dels primers cursos a Rubí de L’Escola
Oficial d’Idiomes

l setembre s’obrirà la matriculació a
l’Escola Oficial d’Idiomes de Rubí, que
de moment estarà ubicada a l’IES Duc de
Montblanc. Oferirà cursos d’anglès i francès
en horari de tarda i vespre. La presentació
de les sol·licituds es podrà fer via telemàtica de l’1 al 5 de setembre i de forma presencial del 2 al 5 de setembre, i el test de
nivell es farà del 7 al 9 de setembre.

nuevas medidas de austeridad para un nuevo gobierno

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

la cultura popular i tradicional més viva que mai a la
nostra ciutat!
Acabem de passar una nova Festa
Major. Una festa marcada per la crisi,
en què les activitats promogudes per
les entitats de la ciutat han estat nombroses i diverses. Entre totes elles
crec que és just destacar les que
duen a terme les entitats de cultura

el repte de millorar la gestió reduint sous i retribucions
El primer Ple del nou mandat va complir amb el ritual de constatar la nova
organització del consistori i, sobretot,
d’aprovar què cobraran els càrrecs
electes, els grups municipals i els
càrrecs de confiança. Pel que fa a la
nova estructura de regidories, es nota

tanto en la reducción de personal
como de los sueldos de los representantes políticos. La primera en liderar
esta rebaja ha sido la alcaldesa,
Carme Garcia Lores, que a partir de
ahora cobrará un 30% menos de lo
que la Federación de Municipios de
Catalunya recomienda para el primer
edil de una población de 75.000
habitantes. El resto de regidores también ha reducido o congelado sus

es nuestra preocupación ni nuestra
obsesión pensar quien puede ser
clave para la gobernabilidad de la
ciudad, en todo caso será la ocupación y preocupación del PSC, partido
más votado y que por tanto, recibió el
encargo de la ciudadanía de formar
gobierno. En todo caso la aritmética
es la que es y es la que dice como se
suman al menos trece votos (mayo-

edició del Rubí Folk, enguany l’onzena, que ens apropa a la cultura d’altres pobles i que dimensiona la nostra
ciutat internacionalment.
Qui digui que Rubí és una ciutat dormitori, s’equivoca de ple: només cal
sortir al carrer en aquestes dates per
tenir-ne plena certesa. La ciutadania
de Rubí té ganes d’expressar que la
cultura és una de les seves prioritats:
els rubinencs i les rubinenques tenim

leg a la ciutat (només n’hi haurà un
de cada a Terrassa per donar servei a
una població de 300.000 habitants) i
amb una reducció important en
hores de visita d’infermeria al CAP
Mútua. Això per començar… però
n’hi haurà més. El setembre se’ns
traurà almenys una de les dues
ambulàncies nocturnes que donen
servei a la ciutat, i segur que ens
esperen més sorpreses que encara

popular i tradicional de la nostra ciutat: castellers, geganters, diables,
òmnium, esbart, sardanistes... Són
activitats que sempre tenen èxit, perquè són les que ens fan sentir com a
casa, les que ens recorden d’on
venim i quina és la nostra identitat.
És molt important continuar mantenint i ampliant aquestes activitats a
les diferents festes que se celebren a
la nostra ciutat. Perquè només d’aque hi ha un govern en minoria (lluny
de la majoria que cerquen obsessivament els partits convencionals) i amb
uns canvis de delegacions si més no
sorprenents, potser a l’espera d’aconseguir pactes els propers mesos.
L’organització municipal en quatre
macroàrees ha servit per justificar,
per ara, una reducció a menys de la
meitat dels càrrecs de confiança:
dels 8 que en queden, 3 es mante-

tos de crisis económica los rubinenses se
esfuerzan cada día para que con menos puedan garantizar a sus familias una vida digna. Y
esto pasa por priorizar sus gastos, aunque a
veces signifique tomar decisiones difíciles. Con
menos recursos y personal nuestro equipo de
gobierno también se ha comprometido a dar lo
mejor de si mismos, mejorando la ciudad de
manera económicamente responsable, sin
olvidar que el principio de la austeridad es
hacer lo máximo con lo mínimo.

ría) y como no se suman, así de tozudos son los
números.
El PP de Rubí apuesta sólo por cumplir su programa electoral. Desde el PP de Rubí nos presentamos a las elecciones con las ideas muy
claras, con una serie de propuestas electorales
que obtuvo el respaldo del 19,36% de los
votos, convirtiéndonos en la segunda fuerza
más votada de Rubí y principal partido de la
oposición. Desde el PP dijimos alto y claro NO
a un pacto de gobierno con el PSC, por nuestro

programa, por nuestros principios, por respeto
a nuestros votantes y porque los socialistas son
los principales responsables de la gestión que
hemos sufrido en Rubí y con la que, como es
obvio, no estamos de acuerdo.
Por lo tanto nuestra preocupación actual es
mirar hacía el futuro, trabajar desde la oposición con la mente y las manos abiertas a toda
propuesta que se aproximen a nuestro programa y conseguir y dar lo mejor a la Ciudad de
Rubí, apostar por crecer y en el 2015 tener la

oportunidad de formar gobierno. Otros (ERC)
parecen preocupados por ver si llegan a sumar
o no para entrar en un gobierno y tener su cuota
de poder, como ya la han tenido en el pasado y
sobre todas las cosas que el PP no sea decisivo, pues parece ser que 4.596 ciudadanos no
piensan así.
Lo dicho el pasado 22 de mayo las urnas pusieron a cada uno en su lugar.

set de cultura, volem que la cultura surti al
carrer i aprofitem totes les ocasions que se’ns
brinden per demostrar-ho.
Amb la situació de crisi actual hem estat capaços de gaudir d’una Festa Major d’una setmana i d’un Rubí Folk de cinc dies, i tot això gràcies a la gran implicació de les entitats culturals
i associatives que han volgut col·laborar organitzant molts dels actes. No podem deixar perdre aquesta empenta de les entitats, seria bo
que ens plantegéssim no restringir tota l’activi-

tat a només aquests dies i l’allarguéssim als
altres caps de setmana d’estiu amb una campanya del tipus Rubí a la fresca o Rubí viu l’estiu. Quin luxe per a tots nosaltres poder gaudir
de concerts de jazz a la plaça de l’Aurora, de
vermuts musicals a la plaça Catalunya, de sardanes a la plaça del Dr. Guardiet i de totes
aquelles propostes que ens acompanyin a les
nits d’estiu, refrescant-les, donant-nos l’oportunitat de gaudir amb la família i els amics dels
espais oberts de la ciutat.

Forma part del tarannà mediterrani passar
moltes hores al carrer i una bona forma de serhi és mitjançant una oferta d’oci cultural ben
àmplia que impliqui i promocioni una de les
nostres més grans riqueses locals: les entitats.
Si som capaços de fer-ho en aquestes dates
assenyalades, hem de ser capaços de continuar-ho fent tot l’any, no ens posem límits.

no coneixem.
La justificació que ens donen per fer aquesta
retallada de serveis bàsics és que cal retallar
despeses. Però el que hi ha al darrere NO és
això. La realitat és que s’està empitjorant el servei públic de salut perquè la gent no tingui més
remei que pagar una mútua privada. O com diu
el personal mèdic en alguna de les seves pancartes: “si tienes prisa, usa la VISA”
Fins ara, a Catalunya, i també a Espanya, hem
tingut un dels millors sistemes de salut del

món. Ara ens diuen que ens el volen fer “més
eficient” copiant el que fan sistemes que són
molt pitjors que el nostre. Això no té ni cap ni
peus.
Per què no retallen despesa en càrrecs tècnics
intermedis (i no en infermers o metges)? o eliminen la despesa en medicaments no genèrics
en el sistema públic. O redueixen allò que s’encarrega a empreses privades externes. O lluiten de debò contra el frau fiscal, que a Espanya
és el 23% del PIB, i així tindrem més ingressos

per poder mantenir un bon sistema públic de
salut, i de pensions, i d’educació… Però, és
clar, això suposaria reduir ingressos als rics,
reforçar encara més el sistema públic en general i reduir el negoci del sector privat. I això ens
beneficiaria a la majoria de la població, però no
als qui ara estan governant ni als seus amics.
Parlin clar d’una vegada: vostès, senyors i senyores de CiU, el que pretenen és convertir el
dret a la salut de tots, en el negoci d’uns pocs.
D’això jo en dic indecència.

questa manera apropem la nostra cultura a
tothom, als que som aquí des de sempre, però
també a tots aquells que han vingut fa menys
temps, i que volen saber, aprendre i estimar tot
allò que té a veure amb la seva terra d’acollida.
A la ciutat tenim una gran quantitat de persones que deixen les seves hores i els seus esforços per tirar aquestes entitats endavant. I mai
podrem agrair prou la feina que fan.
L’administració és cert que massa vegades
posa complicacions i dificultats on hi hauria

d’haver complicitat i acompanyament.
Per això des d’Esquerra reivindicarem, en un
moment que ens fa falta com mai aquest
voluntariat cultural, que l’Ajuntament es posi al
servei de les entitats i, sobretot, de la cultura.
Al setembre tindrem un nou exemple de com
l’esforç i la voluntat de treballar pel poble es
veuen recompensats amb bona afluència de
públic i grans actuacions. Serà en el marc de la
festa major petita de Rubí, per sant Roc.
Esquerra a Rubí vol animar totes aquelles per-

sones que creguin que poden aportar el seu
granet de sorra per la nostra ciutat i per la nostra cultura, que no s’ho pensin, que busquin
aquella entitat que més els motivi, i que s’hi
apuntin. Només amb la suma d’esforços individuals podrem continuar fent de la cultura
popular i tradicional un veritable pilar de la cultura de la nostra ciutat.
www.esquerrarubi.cat
www.arestubau.cat

nen com a assessors nomenats per l’alcaldia,
com abans, mentre que els altres 5 passaran a
ser alts directius i han de demostrar titulació i
experiència professional, ser idonis segons un
òrgan extern i, a proposta de l’alcaldia, ser
nomenats pel Ple, tot i que tres càrrecs anteriors ocupen, de moment, tres llocs.
Els sous d’alts directius són una mica inferiors
al que cobraven el mandat passat (al voltant
del 10%, excepte el de l’àrea urbanística, que
baixa un 15%), mentre els 3 assessors baixen

a menys de 40 mil euros. Baixen també els
sous d’alcaldessa, tinents d’alcaldia i regidors
en exclusiva, mentre que es mantenen pràcticament les retribucions de portaveus i regidors
sense delegació. Els grups municipals tenen
les assignacions del final del mandat anterior i
un lloc d’assessor amb retribució equivalent a
un regidor ras.
No cal ser un gran analista per entendre que la
crisi i la reducció de recursos dels ajuntaments
provoquen una certa austeritat, però cal no

oblidar la insistència d’ACR en la reducció
retributiva i de càrrecs de confiança, o algunes
reivindicacions del moviment 15-M en general.
Alternativa renuncia al 25 % de l’assignació del
seu grup (potser algun altre grup podria passar
de les paraules del Ple a la reducció efectiva) i
al lloc d’assessor, a més d’una part substancial
de la retribució de portaveu. Com algú diria:
“Que n’aprenguin”.

grups municipals

mucho más allá de querer dar ejemplo desde
la administración municipal y mostrar solidaridad con el ciudadano afectado por la crisis
económica. Se trata de un nuevo funcionamiento del gobierno municipal, que no sólo
debe servir a las personas, sino que debe
adaptarse a su situación para entender y atender mejor sus necesidades. Ahora éstas pasan
por tener unos servicios básicos de calidad,
acceder a un empleo y mejorar sus condiciones laborales y económicas. En estos momen-
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sueldos.
Para aplicar esta austeridad de manera más
efectiva se han reorganizado las áreas de
gobierno y su personal. Así pues, se ha pasado
de 15 asesores en 2007 a 5 asesores de grupos
políticos y 3 cargos de confianza, lo que supone un ahorro a las arcas municipales de un
52,50%. También se han reducido las tenencias de alcaldía de 8 departamentos a 4 macro
áreas.
Desde el PSC creemos que estas medidas van

notícies
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temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (XII)

Escoles Ribas
història

Grans finestrals a les aules

Aquest edifici, dissenyat per l’arquitecte
municipal de Castellar del Vallès, Emili
Sala i Cortès, es va construir gràcies als
germans Ribas: Frederic, Rossend i Lluís,
fabricants de vellut a la fàbrica Vapor Nou.
Quan va morir el darrer germà, Lluís, va
deixar un llegat per construir aquesta
escola amb la finalitat que hi estudiessin
gratuïtament els fills dels seus treballadors.
També es va construir l’orfenat Ribas a la
Vall d’Hebron.

descripció

Amplis jardins que recorden les escoles
angleses de l’època

L’ornamentació és present a tot l’edifici

Decoració amb ceràmica vidriada

La font del pati

Les reixes de ferro forjat

L’edifici és de planta rectangular i les aules
es comuniquen amb un passadís que
dóna a un pati, amb una font circular.
A les escoles, rodejades d’amplis jardins
que recorden les escoles angleses de l’època, es poden veure tres parts ben diferenciades: una nau central que sobresurt
una mica més que les altres i dues naus
laterals. Al mòdul lateral dret hi ha l’antiga
secció de nenes, que podien sortir a jugar
als jardins, mentre que el mòdul lateral
esquerre era l’antiga secció de nens, els
quals havien de jugar al pati.
Aquest centre educatiu va ser pensat per
oferir un màxim nivell educatiu. L’arquitectura i la funció social s’uneixen, fins i
tot consta d’una sola planta, ja que qualsevol barrera, com les escales, s’elimina
per tal que els nens i les nenes no es
facin mal. Seguint aquest criteri d’espai
confortable, totes les aules tenen grans
finestres per on entra la llum natural. A
l’interior hi havia altres dependències,

com la secció de “Corte y planchado” o la
de treballs manuals a la part de les
nenes, i l’aula de “Física, química i antropometria” o la de Música, Religió i Moral
a la banda dels nens.
Es tracta d’un espai carregat de decoració. Les reixes de les tanques exteriors,
gran treball de ferro forjat, són barrots
verticals reforçats com les columnes
salomòniques units per barres horitzontals que presenten motius florals i vegetals. L’ornamentació, de gran qualitat,
reflecteix una unitat estilística modernista que barreja elements noucentistes,
historicistes o altres de gust clàssic. Els
elements historicistes es troben a la façana principal, que acaba amb campana i
als capitells d’estil corinti de les pilastres.
Els timpans es decoren amb relleus
carregats d’iconografia relacionada amb
les arts i les ciències. El modernisme es
plasma a la forja de la tanca exterior i a
les predominants línies ondulants de la
part superior de la façana o el mobiliari
original de l’època de l’interior fets amb
fusta de noguera. La ceràmica vidriada
també és un factor clau d’aquest estil:
aquesta decora la font del pati, els vidres
de colors dels finestrals amb figures florals, vegetals i geomètriques o la teulada,
la part superior de la qual està guarnida
amb un tema vegetal que recorda les
fulles de trèvol.

ubicació
L’escola ocupa una illa de cases entre els
carrers de Lluís Ribas, Joaquim Bartrina,
Duran i Bas, i Cervantes.

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

Dijous 21, 18.30 h, Xocolatada i jocs infantils. 19.30 Mostra d’art. 22 h
Havaneres. Divendres 22, 21.30 h, sopar de germanor. Dissabte 23 a les
10 h, Mercat de la rampoina; 19.30 h, animació infantil; 21 h, botifarrada; 23.30 h, música amb The Cabrians. Diumenge 24, a les 13 h, vermut
musical; 19 h, sardanes; 23 h, nit de cantautors. Dilluns 25, 9 h, missa
de difunts; 17 h, orxatada i fartons.

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

recomanem

166a Festa del carrer de Sant Jaume
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juliol 2011

Del 21 al 25 de juliol

Carrer de Sant Jaume

Dissabte, 3 de setembre i
diumenge 4 de setembre
Festa Major de Sant Roc

✁
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Activitats de cultura popular i tradicional.
Pròximament podreu consultar el programa a
www.rubi.cat/cultura

Divendres 22 i divendres 29
de juliol
Juliol Musical a la terrassa
El ball de la capoeira (div. 22) amb Eva Virgili
Recasens, Akwaba, Fundació Privada Catalana.
Una història del blues (div. 29) amb Julio Vallejo i
Benoît Poinsot

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

Terrassa de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, 22 h

Dissabte, 23 de juliol
Mercat Ecològic del Vallès
Productes d’elaboració ecològica

Fins al 31 de juliol
Bibliopiscina
Lectura a la fresca
Horari: de dilluns a divendres de 10 a 14 h
Piscina d’estiu de Can Rosés
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Plaça del Doctor Guardiet, de 9 a 14 h

