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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
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
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Encara no disposem de
les farmàcies de guàrdia
del 2012. Podreu consultar-les aviat a
www.rubi.cat

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 2011-2012 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
9h
11 h

La vida continua
dl.: Històries de la vida
dm.: Comunitat
dc.: Rubiblogs
dj.: Antiretro
dv.: Sonido Vinilo
12 h
Rubí or not Rubí
14 h
Informatiu migdia
14.30 h dl.: Esports
dm.: Conecta2
dc.: Condició de mare
dj.: Res com el Vallès
dv.: Esports
15 h
dl.: L’entrevista / Descans del
troglodita
dm.: Radioformula
dc.: Radioformula
dj.: Radioformula
dv.: Punt de mira
16 h
dl.: Peluts
dm.: Música.cat
dc.: Discoteca privada
dj.: Déjame contarte
dv.: El fil de la troca
17 h
Música K Música
18 h
dl.: Cat sons
dm.: Rock n’classics

dc.: Murmurri
dj.: Som d’aquí
dv.: Chaplins on air
19 h
Informatiu COM Ràdio
19.30 h Informatiu vespre
20 h
Raíces del Sur
22 h
dl.: Les Divines
dm.: Res a dir
dc.: Jazz fugaz
dj.: Res + a dir
dv.: Cultura de club
23 h
dl.: Última sessió
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.: Jazz de nit
dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: 303 Trance
24 h
dll.: Guantanamera
dm.: Chelsea Hotel
dc.: Bluebeats FM
dj.: Serrat: cançons a la carta
dv.: 303 trance

dissabte
8h
8.30 h
9h
11 h
11.30 h
12 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Els grups municipals opinen
El descans del troglodita
L’última sessió

www.rubi.cat

13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
23 h

www.radiorubi.fm
Som solidaris
Històries de la vida
Sonido vinilo
Serrat: un temps de cançons
Som d’aquí
Rock n’classics
Gabba Gabba Hey
Bluebeats 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
Sardanes d’autor
16 h
Punt de mira
17 h
Déjame contarte
18 h
Rubiblogs
19 h
Murmuri
20 h Chaplins on air
21 h
Les Divines
22 h
Jazz Fugaz
23 h
Jazz de nit
24 h Sobreviviendo a Murphy

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

El pla de reactivació
econòmica
La greu situació econòmica que patim per la
crisi i el seu efecte més
colpidor sobre les persones i famílies, l’atur,
continuen sent la preocupació més gran de l’equip de govern. No ens
hem cansat de repetir
que els ajuntaments
tenim pocs recursos i
instruments per superar aquesta situació, però
alhora això no pot esdevenir excusa per no ferhi res. Al revés, cal bolcar-se i implicar-se
sense recances per aportar entre tots el nostre
esforç i així deixar endarrere aquests moments
tan durs.
I això és el que portem fent des de ja fa temps
i especialment des del començament del nou
mandat. I el primer resultat és que des del
novembre comptem a la ciutat amb dos instruments que pretenen incentivar i generar les
condicions per facilitar la reactivació econòmica que ha de portar a la creació de llocs de treball. Són el Pla de reactivació econòmica i el
Rubí Brilla. El primer, encarat a donar resultats
a curt i mitjà termini, i el segon, més estratègic. Dos projectes que aposten per l'economia
productiva i sostenible, partint de l’enorme
potencial industrial i empresarial que tenim a
la ciutat. Els dos tenen la seva gènesi de la
suma de moltes aportacions. Són les aportacions de partits polítics, agents socials i econòmics, etc., però com que són projectes vius,
com més gent s’hi impliqui, amb l’objectiu
compartit de la generació de llocs de treball i
l’augment de la nostra competitivitat econòmica, més enfortides sortiran les persones i la
nostra ciutat.

visitem l’ajuntament
Alumnes de l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer van visitar l’Ajuntament

La grave situación económica que sufrimos
por la crisis y su efecto más duro sobre las
personas y familias, el desempleo, sigue
siendo la mayor preocupación del equipo
de gobierno. No nos hemos cansado de
repetir que los ayuntamientos tenemos
pocos recursos e instrumentos para superar
esta situación pero a la vez no puede ser
excusa para no hacer nada. Al revés, hay
que volcarse e implicarse sin recelos para
aportar nuestro esfuerzo entre todos y así
dejar atrás estos momentos tan duros.
Y eso es lo que llevamos haciendo desde
hace tiempo y especialmente con el
comienzo del nuevo mandato. Y el primer
resultado es que desde noviembre contamos en la ciudad con dos instrumentos que
pretenden incentivar y generar las condiciones para facilitar la reactivación económica que debe llevar a la creación de puestos de trabajo. Son el plan de reactivación
económica y el Rubí Brilla. El primero,
encarado a dar resultados a corto y a
medio plazo y el segundo, más estratégico.
Dos proyectos que apuestan por la economía productiva y sostenible, partiendo del
enorme potencial que tenemos en la ciudad a nivel industrial y empresarial. Los
dos tienen su génesis en la suma de
muchas aportaciones. Aportaciones de
partidos políticos, agentes sociales y económicos, etc. pero son proyectos vivos y,
por lo tanto, cuantas más personas se
impliquen, bajo el objetivo compartido de
la creación de puestos de trabajo, y el
aumento de nuestra competitividad económica, más fortalecidas saldrán las personas y nuestra ciudad.

notícies

actuar davant la crisi

Pla de reactivació econòmica
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L’objectiu és
reduir l’atur
t
formació
les energies
renovables obre
nous jaciments
d’ocupació

ots els agents econòmics, socials, les universitats del territori i els diferents partits polítics amb representació municipal han col·laborat fent aportacions que ajudin a reduir
l’impacte que la crisi econòmica està tenint sobre la població i les seves empreses. El
problema més greu és l’atur i per això la major part de les 11 accions incloses al Pla de reactivació econòmica van dirigides a la generació d’ocupació. Pràcticament totes s’han començat a treballar durant el mes de novembre i es caracteritzen per buscar resultats a curt i mitjà
termini.

No està a les mans de cap ajuntament acabar
amb la crisi i, per tant, tampoc amb l’índex d’atur
creixent. A Rubí, però, el consistori no es vol quedar de braços plegats i ha decidit elaborar un Pla
que pal·liï els seus efectes a partir d’accions que
sí que són al seu abast i que poden ajudar per-

Són dos exemples de les accions que recull el Pla
de reactivació econòmica que l’Ajuntament de
Rubí ha posat en marxa aquest mes. Un pla amb
11 accions concretes elaborades amb propostes
del consistori i dels agents socials, econòmics i
polítics de la ciutat.

què noves empreses s’implantin a la ciutat, que
portin nous llocs de treball per als rubinencs i
rubinenques en situació d’atur.

Es tracta de mesures a dur a terme a curt i mitjà
termini i que incideixen directament en la millora
de l’entorn empresarial, les noves tecnologies,
les energies sostenibles, l’activitat comercial i el
suport als emprenedors. Iniciatives que aposten
per la formació de persones, per la mediació per
minimitzar els efectes de la crisi i per la simplificació, transparència i millora dels tràmits administratius.
Una comissió de seguiment avaluarà trimestralment com es van implantant cadascuna de les
11 mesures. Aplicar-les suposarà un cost de
860.000 euros, i es finançarà amb recursos propis de l’Ajuntament i aportacions privades.

Les mesures volen incidir
en la millora de l’entorn
empresarial

El consistori tampoc té competències per evitar
que es produeixin desnonaments per impagaments d’hipoteques, però sí que pot obrir taules
de treball amb el sector financer de la ciutat, com
de fet ja ha engegat, per fer que aquests desnonaments siguin el menys traumàtics possible
amb el suport dels serveis socials. Espais de treball que també poden ajudar que un emprenedor pugui aconseguir el finançament que necessita per engegar la seva nova empresa si presenta un projecte viable.

Pla director de polígons
d’activitat econòmica (PAE)

11 accions
La situació de crisi econòmica no
pot paralitzar la ciutat. Les dificultats són grans, els recursos
escassos i els reptes enormes.

Competitivitat del teixit
industrial: Rubí Brilla

3

El projecte Rubí Brilla persegueix posicionar la ciutat com a referent a escala nacional i internacional en eficiència energètica i
renovables en entorns industrials.

Recerca d’inversors privats
per a projectes empresarials

6

Una de les mesures és la recerca d’inversors privats per a la promoció de l’activitat
industrial, comercial i emprenedora de
Rubí.

Bonificacions IAE

9

Aquesta mesura s’aplicarà principalment
a empreses de nova implantació generadores de llocs de treball, a aquelles que
afavoreixin les polítiques d’estabilitat laboral i les que promoguin l’eficiència energètica.

1

3 objectius: millorar la imatge i el manteniment dels polígons del municipi, normalitzar la situació del Polígon Sud on encara
avui hi ha parts que no han estat recepcionades per l’Ajuntament de Rubí i fer una
posada al dia dels polígons industrials.

Creació d’una taula de
formació professional

4

Aquesta mesura del Pla se centra en el
capital humà i la necessitat d’adequar la
formació de les persones a l’entorn econòmic i social de la ciutat. L’Ajuntament vol
crear d’una taula de formació professional
que ajudi a la generació d’ocupació.

Flexibilització de les condicions dels locals del Mercat i
acords amb els APIS

7

Amb aquesta mesura es vol millorar la promoció de l’activitat comercial a partir de la
flexibilització d’aquestes condicions.

Estalvi i eficiència energètica
als equipaments municipals

10

Reducció d’un 20 % del consum energètic
municipal l’any 2020 i de la despesa econòmica en subministrament mitjançant la
renegociació de contractes, d’actuació
(infraestructures de serveis, de mobilitat,
marca, promoció del sòl, etc.) per aconseguir els nivells de qualitat i serveis que
necessita la indústria del segle XXI.

2

Finestra única per a empreses i simplificació administrativa
Millora de l’atenció de l’Ajuntament a les
empreses. Es preveu que el desembre de
2012 es posi en marxa la finestreta única
empresarial després d’elaborar el catàleg
de serveis que oferirà l’administració i que
podria estar a punt cap al juny de l’any
vinent.

5

Millora de la xarxa de
telecomunicacions

L’existència d’una bona xarxa de telecomunicacions millora la competitivitat de les
empreses ubicades al territori. Per això, s’aposta per la negociació amb operadors de
serveis de banda ampla que permeti que
Rubí millori en cobertura.

Negociació amb entitats
bancàries per millorar l’accés
al finançament

8

Aquesta acció vol la millora de l’accés al
finançament d’empreses i emprenedors.
També es persegueix crear mecanismes de
coordinació entre les entitats bancàries i els
serveis socials municipals davant processos de desnonament.

Posicionament estratègic
de la ciutat al territori

11

Aquest posicionament es vol millorar a partir de la presència de Rubí al CIT, marca
del consorci de l’eix de la B-30 format
també per les ciutats veïnes de Sant Cugat
i Cerdanyola i un important pol d’atracció i
promoció econòmica.

Rubí brilla amb
llum pròpia

notícies

atraure indústries i generar ocupació
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rubí brilla

a

conseguir que el teixit empresarial existent no marxi de la ciutat, atraure noves empreses, generar mercat i llocs de feina, i
incentivar la innovació, el desenvolupament i la investigació (I+D+I) són
les fites que persegueix el projecte Rubí Brilla que s’ha presentat recentment a una quarantena d’empresaris locals i de fora de Rubí, emmarcats en el sector de l’eficiència energètica i les energies renovables.

Rubí és una ciutat amb prop de 500 hectàrees de sòl industrial i amb més
de 3.000 empreses de les quals el 45% són indústries, la meitat de les quals
són manufactureres. El fet que estigui ben comunicada i en un entorn econòmic privilegiat, fa que sigui una ciutat molt atractiva per a la implantació
de noves empreses.

Després de fer un estudi del teixit industrial local, l’Ajuntament de Rubí ha
detectat tres factors crítics que fan perdre competitivitat a les empreses
instal·lades al municipi. El primer, l’elevat consum d’energia i emissions de
CO2, que amb dades de 2005, se situava en el 40 % del total del municipi.
En xifres, això és tradueix en un consum anual de 500 milions de quilowatts
per hora i unes emissions anuals de CO2 de 168 mil tones.
Els altres dos factors crítics de competitivitat són l’increment de les tarifes
elèctriques i el dels preus dels combustibles convencionals.
Aplicar mesures per reduir aquestes despeses implicaria millorar automàticament la competitivitat. El projecte Rubí Brilla és l’eina que ajudarà a aconseguir-ho, ja que permet que Rubí ofereixi un entorn d’innovació i tecnologia (I+D+I) relacionat amb les energies renovables, capaç d’atraure noves
empreses. L’espai de referència en aquest sentit serà el Centre d’Empreses
Can Serra, que està previst que comenci a funcionar durant el primer trimestre de l’any vinent.
La primera trobada amb empresaris ha donat com a resultat la constitució
de dos grups de treball i seguiment de les diferents accions previstes dins
el projecte. L’Ajuntament ja ha començat a aplicar mesures a en l’àmbit intern
que li han suposat aquest any un estalvi de 600.000 €

reduir consum
en energia
és un dels objectius
d’aquest projecte

El Centre d’Empreses
Can Serra serà l’espai
de referència

Rubí recupera
los Premios al
Civismo
LOS GALARDONES SE ENTREGARÁN EL PRÓXIMO 15 DE MARZO, EN EL MARCO
DE UN ACTO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL ATENEU MUNICIPAL

El consistorio ha
convocado la 6ª
edición de los Premios al Civismo,
con que se galardonará el proyecto
que contenga la
acción cívica concreta, participativa y ejecutable
más destacable.
Los trabajos se
podrán presentar
entre el 15 y el 29
de febrero.
El fomento del civismo ha sido un
tema recurrente a lo largo de la
historia de la ciudad. El comportamiento cívico es la base de la
buena convivencia. Respetar la
libertad de los otros implica algunas obligaciones que, si se rehúyen, acaban contraviniendo los
principios de la democracia. Y
ésta necesita ciudadanos y ciudadanas que quieran colaborar en
la construcción y mejora de la
vida colectiva. Sin estos ciudadanos activos y responsables no hay
democracia auténtica. Es por eso
que se habla de civismo.
Precisamente, los Premios al

Civismo pretenden reconocer aquellas acciones, actividades o proyectos que fomenten el civismo y la
mejora de la convivencia en la ciudad.
La primera edición de estos galardones se celebró en
el año 2000 y se han realizado 5 ediciones. Los proyectos galardonados en estos premios han sido muy
diversos, si bien todos ellos perseguían un mismo
objetivo: mejorar la convivencia en la ciudad.
Por poner dos ejemplos, la actividad que en 2004 se
hizo con este galardón fue “Ponte guapo” de la asociación de vecinos de El Pinar, que recogía un acto
de pintada y de mejora del barrio por parte de los
vecinos. En 2005, la última edición hasta el momento, el premio recayó en el IES La Serreta por su proyecto “De Ravensbrück a Rubí”. Se trataba de una
iniciativa que contenía charlas, exposiciones y debates promovidos y organizados por alumnos y profesores sobre el 60 aniversario de la liberación de los
campos de exterminio nazis i el fin de la II Guerra
Mundial, con el objetivo de prevenir actitudes de
intolerancia, racismo y xenofobia entre los jóvenes.
Ahora, el Ayuntamiento vuelve a recuperar estos
galardones, que en esta ocasión llegan a su sexta
edición, con el objetivo de premiar a aquellos trabajos, acciones o proyectos creativos e innovadores que
fomenten el civismo y la convivencia en la ciudad.
El asociacionismo, las entidades, las instituciones, la
ciudadanía... todas ellas trabajan con ilusión y contribuyen a hacer de nuestra ciudad un espacio de
convivencia, respeto y tolerancia para vivir en libertad y armonía. Los Premios al Civismo pretenden
reconocer la importante tarea de todos ellos.

UN PREMIO DOTADO
CON 1.000 EUROS
Pueden optar a los Premios
al Civismo todas las entidades, colectivos y personas a
título individual que presenten una acción, actividad o
proyecto que se haya realizado o se esté llevando a cabo
en Rubí, ya sea en toda la
ciudad o en un ámbito concreto, en el plazo comprendido entre enero y diciembre de 2011, que fomente el
civismo y la mejora de la convivencia en el municipio.
Un jurado evaluará todas las propuestas presentadas, que se podrán hacer llegar al Ayuntamiento
entre el 15 y el 29 de febrero, y emitirá un veredicto
que se hará público el día de la entrega de los galardones, el próximo 15 de marzo.
Los tres mejores proyectos recibirán un reconocimiento y, además, el ganador de esta 6ª edición recibirá 1.000 euros en metálico.
Con estos premios se pretende, de manera indirecta,
promover el civismo y potenciar y hacer visibles
todas aquellas actitudes que tienen que ver con el
respeto, la tolerancia, la educación, la sensibilización, la urbanidad, la cortesía y todos los valores que
estimulen y favorezcan una buena convivencia.

BASES PREMIOS AL CIVISMO 2011
1. La acción, actividad o proyecto se tiene que
haber realizado o estado realizándose en Rubí
(ya sea en toda la ciudad o en un ámbito concreto) en el plazo comprendido entre enero y
diciembre de 2011.
2. Pueden optar a los Premios al Civismo todas
las entidades, grupos, colectivos y ciudadanos y
ciudadanas de Rubí. Sólo podrán presentar un
proyecto por colectivo.
3. Para participar es necesario presentar un proyecto detallado de la actividad, que incluya la
finalidad, a quien va dirigida y una explicación
detallada de la acción (con fechas de ejecución
y una relación de los recursos necesarios).
4. Los proyectos deberán ser inéditos i de extensión libre.
5. Los proyectos se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento de Rubí. El plazo de
presentación se ha establecido entre el 15 y el
29 de febrero de 2012, ambos incluidos.
6. El jurado, presidido por la alcaldesa de la ciu-

dad, estará formado por diversos representantes del mundo asociativo, de la formación y de
la investigación en este ámbito, así como por
personalidades de reconocido prestigio.
7. El jurado valorará, especialmente, que el proyecto de acción:
a. Fomente el civismo y la convivencia en la
ciudad.
b. Esté vinculado con el ámbito concreto de
actuación de quien lo presenta.
c. Sea una acción concreta, bien definida y factible.
d. Sea una idea creativa e innovadora.
8. El primer premio constará de un reconocimiento y una dotación económica de 1.000 euros.
9. El veredicto del jurado será inapelable y se
hará público en el momento de la entrega de
premios, prevista para el 15 de marzo de 2012.
Se pueden consultar les bases completas en
www.rubi.cat/civisme
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tenencia de animales

cuidado responsable
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Mucho más que
mascotas
a

doptar un animal es una de la maneras de tener una mascota en los hogares sin que suponga un coste adicional
excesivo, más allá de la inversión de tiempo
que supone dar de alta al animal en el Registro Municipal de animales de compañía.

un total de 121
perros son los
que mantiene
actualmente el
ayuntamiento

La Feria se traslada en esta
ocasión a la rambla del
Ferrocarril

Los animales que principalmente se abandonan
en Rubí son perros, una cifra que durante el año
pasado aumentó hasta los 194, de los que
actualmente el Ayuntamiento de Rubí, a través
de las empresas que cuidan a estos animales,
mantiene a 121 canes de forma permanente. Es
te mantenimiento tiene un coste diario de algo

más de 400 euros, y supuso al consistorio el año
pasado una inversión de casi 300.000 euros,
entre el mantenimiento diario y el coste de la
identificación (microchip) y esterilización de cada
animal.
Para poder minimizar dichos costes, el consistorio promueve desde hace un par de años, diversas acciones dirigidas a fomentar la adopción de
estos animales por parte de ciudadanos responsables, que tengan un cuidado òptimo de estos
animales a los que adoptan. De hecho, el único

requisito para poder llevárselos a casa es la inscripción de los mismos en el Registro municipal
para poder localizar posteriormente a los propietarios en caso de que el perro se extravíe. Durante el pasado año, gracias a este registro, más de
70 perros pudieron ser retornados a sus casas
tras ser encontrados por el ayuntamiento y 12
perros de diferentes razas encontraron un hogar
en el que vivir.
Además, durante estas ferias, los adoptantes
reciben información sobre las zonas de recreo
para animales en la ciudad y sobre como ser responsable en el cuidado de los animales.

La próxima edición de la Feria de Adopción de
animales de compañía se celebra el domingo 18
de diciembre en la rambla del Ferrocarril de 10
a 14 h, donde habrá una decena de perros además de amplia información sobre la totalidad de
ejemplares caninos disponibles, aunque quien
no quiera esperar a esta fecha, puede adoptar un
perro a través de la página web del ayuntamiento (www.rubi.cat/animals) donde encontrará toda
la información necesaria para poder llevarse a su
casa una de estas mascotas.

}

notícies

¿Dónde están las zonas de
recreo para perros?
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zonas sin limitación horaria

Espacio habilitado en el Parc per la Pau i la Natura
Espacio habilitado en la calle Topazi.

zonas con limitación horaria
de noviembre a marzo: entre las 20 h y las 10 h
de abril a octubre: entre las 21 h y las 10 h
Espacio habilitado en el parterre de la calle Antoni Sedó
Espacio habilitado en la avenida Cova Solera
Espacio habilitado en la plaza Pep Rovira
Espacio habilitado en la avenida de Castellbisbal
Espacio habilitado en el bosque de Ca n’Oriol
Espacio habilitado en la plaza de Jesús i Maria
Espacio habilitado en la calle Ma. Aurèlia Capmany
Espacio habilitado en el pº de la Riera
Espacio habilitado en la avenida de las Olimpíades

zonas con limitación horaria ampliada
de noviembre a marzo: entre las 17 h y las 10 h
de abril a octubre: entre las 20 h y las 10 h
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Espacio habilitado en el Torrent dels Alous
Espacio habiliatdo en el parc de Ca n’Oriol

Algunos de los perros
recogidos en Rubí
En el momento de cerrar esta edición, éstos son algunos de los perros
que estaban esperando ser adoptados y que, si no han encontrado
familia aún, se podrán ver en la feria
de adopciones del próximo 18 de
diciembre.

Angie

Cap

Kayl

Golf

Rock

feria de adopción de animales
18 de diciembre de 10 a 14 h en la Rambla del Ferrocarril
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Consell d’Infants de
Rubí curs 2011-2012

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

e

l Consell d’Infants de Rubí ha celebrat
la sessió de constitució d’aquest curs,
amb presència de l’alcaldessa de la ciutat,
Carme Garcia, i d’alguns pares i mares d’alumnes. Els 36 consellers i conselleres que
han participat han decidit dividir el consell
en dos grups (de 5è de primària a 1r d’ESO
i de 2n a 4t d’ESO) per tractar temes adients
a cada grup, a més amplien el nombre de
participants amb els alumnes de 4t que s’incoporen al consell. Durant aquest any, els
membres treballaran la metodologia i el nou
funcionament del consell que després votaran en un nou plenari.

Nova campanya de
comerç segur

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PPC
de Rubí

“
ciu
Núria Climent
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“

una nova oportunitat per a
Rubí
Davant de la persistència de la crisi econòmica, l’any passat el consistori de Rubí
va engegar l’Acord per al Desenvolupament Econòmic i Social, un document marc que té com a objectiu avaluar
les necessitats laborals i productives de la
nostra ciutat.
En els últims mesos, el socialistes de Rubí

els resultats de les eleccions
generals
Els ciutadans de Rubí han parlat de
nou a les urnes, com ho han fet 3 cops
en poc més d'un any. La set d'urnes
dels espanyols, que profetitzava
Mariano Rajoy, per fi ha quedat tipa. A
escala nacional, majoria absoluta del
Partit Popular i desfeta socialista. A
Catalunya, amb la victòria per primer

la ciutat que volem
En el transcurs dels darrers dotze
mesos hem tingut ocasió de manifestar-nos democràticament en tres
ocasions. La primera vegada, el
novembre del 2010, els rubinencs i
les rubinenques van fer seva la
mateixa necessitat de canvi al govern
de la Generalitat que experimentà
una majoria de ciutadans i ciutada-

ordenances i pressupost per
a un any de més crisi

Aquest mes es debatran al Ple les
Ordenances fiscals (o sigui, els impostos) i el Pressupost de l’Ajuntament
per a l’any vinent. Enguany la discusMarta Ribas
sió té més importància que mai, perPortaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA què la situació és especialment complicada.
El 2012 es preveu difícil, especial-

icv-euia

a

mb motiu de la proximitat de les festes nadalenques, la Policia Local de
Rubí i els Mossos d’Esquadra tornen a
engegar una nova campanya de comerç
segur. El principal objectiu d’aquesta iniciativa és la prevenció de fets delictius
durant aquestes dates, en què es produeix un augment significatiu de l’activitat comercial i, per tant, s’incrementen les
possibilitats de comissió de delictes, principalment relacionats amb el patrimoni.

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Ordenació de l’espai
públic de les terrasses

e

l ple va aprovar, de manera definitiva i
per unanimitat, l’Ordenança reguladora de l’espai públic amb taules, cadires i
altres instal·lacions anàlogues. El text, que
es va aprovar de manera inicial el febrer de
2011, contemplava un temps de moratòria
fins a principis de 2012 perquè tots els establiments s’adeqüin a la nova normativa.

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

l’escola municipal de música
pere burés
El curs passat celebràvem el XXX aniversari de l’Escola de Música i ara
nosaltres, des del grup municipal
d’ERC, sense motiu aparent per celebrar res, volem fer un petit homenatge
a la tasca que dia a dia fan l’equip
docent i l’escola com a institució, vital
per a la nostra ciutat.

espona: massa soroll i poca
transparència
El 23 de juny de 2010, onze mesos
abans de les eleccions municipals, es
van iniciar les obres d’adequació de
l’antiga Espona com a seu del que
sonava com a Centre Nacional de
Dansa i que al final ha estat batejat
com a Centre de Dansa Tradicional.
Gairebé un any i mig després, l’Esbart

hem dissenyat un pla d’onze mesures
concretes contra la crisi i amb una aplicació a curt i mitjà termini per regenerar
l’activitat industrial i crear llocs de treball.
Durant la seva elaboració, hem comptat
amb el consens dels agents socials, econòmics i polítics de la ciutat.
Creiem que hem de promocionar encara
més Rubí des del punt de vista empresarial i mostrar les oportunitats que ofereix
per als emprenedors. És per això que

cop de CiU, la qual cosa avala la política de contenció del govern català
per part dels electors, com avanç del
mateix programa per aturar i contenir
la crisi, que ha de dur a terme el Partit
Popular. A Rubí, el votant més fidel
ha estat el del Partit Popular. Això ha
fet que el partit incrementi en 5,5
punts els resultats de 2008, amb una
participació inferior en 4,5 punts respecte als comicis del mateix any. Tots

nes a la resta de Catalunya. El maig,
eleccions municipals; l’equip de
govern va revalidar l’encàrrec de regir
el destí de Rubí però amb un server
càstig que ignoro fins a quin punt ha
sabut interpretar. De nou al novembre, però del 2011, eleccions a Corts
Generals, nova lliçó per a aquells que
al maig no van saber llegir el sentir del
poble. Hem tancat un cicle electoral,
la ciutadania s’ha expressat i és obli-

ment per a les famílies que ja han
quedat sense cap ingrés o que hi
quedaran en els propers mesos.
També per a moltes altres que han de
sobreviure amb menys sou o amb
més boques per alimentar, perquè
fan suport a aquells més pròxims que
estan en pitjors condicions. I tot plegat, en un entorn on no sembla que
s’apliquin polítiques, des de l’Estat o
la Generalitat, que reactivin aviat l’e-

Una escola de música que té una trajectòria de més de trenta anys a la ciutat és un projecte consolidat. Per l’escola ja han passat milers d’alumnes
que han pogut formar-se en la cultura
de l’expressió musical, la qual no serveix únicament per fer virtuosos de
l’instrument o l’harmonia, o per fer
grans intèrprets o compositors, no! Els
ensenyaments artístics, concretament
els de música, permeten als infants,
Dansaire, entitat que s’havia
d’instal·lar a l’equipament, encara no
ho ha pogut fer perquè el nivell de
soroll i vibracions que genera la dansa
es
superior al permès, amb les
consegüents molèsties per als veïns.
Tothom suposava que les obres
incloïen una insonorització notable,
però els tècnics municipals han reconegut, en una reunió informativa amb
els grups de l’oposició, que no s’havia

protecció i la generació d’oportunitats laborals dels
ciutadans. Així doncs, aquelles empreses de nova
implantació que creïn ocupació gaudiran de bonificacions en l’IAE. Per últim, volem que Rubí sigui
una ciutat industrial, sí, però del segle XXI, que s’especialitzi en l’àmbit de l’R+D i en serveis i productes de qualitat i proximitat. La creació d’una taula de
formació professional, que adeqüi l’oferta educativa de la ciutat a la demanda industrial, ens farà a
tots plegats una societat més forta, més preparada
i amb més recursos per superar la crisi econòmica.

els partits pugen a les generals, excepte ERC,
que obté millors resultats a les locals. El Partit
Popular ha rebut 3.000 vots més que, en clau
municipal, ens afirma que hi ha marge suficient per pensar en un canvi de mapa polític al
municipi, de l‘actual i arcaic model d'esquerra
cap a la modernitat que representen els partits
de centre-dreta, que estan cridats a aportar
tranquil·litat i benestar a les futures generacions de rubinencs. Anant més enllà en la comparació de dades, queda reflectit en els resul-

tats actuals que hi ha 1.662 rubinencs que
confien a votar al Partit Popular en clau de
generals, que no pas al PSC en les eleccions
municipals, la qual cosa ens corrobora l'aspecte abans comentat sobre el canvi del actual
mapa polític, cap a una possible i futura victòria del Partit Popular. És llavors quan podrem
afirmar que realment s'ha tancat el cercle
democràtic, havent passat a escala municipal,
com també a la Presidència de la Generalitat,
un govern del Partit Popular. La societat haurà

mostrat la seva maduresa, i s'hauran trencat
molts tòpics en favor de la mateixa
Democràcia.

gació dels qui ens anomenem polítics entendre
quina és la seva voluntat, quines són les necessitats del poble i no perdre temps en demagògies inútils. Ha arribat l’hora d’actuar amb mà
ferma. És curiosa la interpretació de la “mà
ferma” que fan alguns governants. Si a la
Generalitat “mà ferma” vol dir: retallem pressupost, a Rubí vol dir: incrementem taxes i
impostos; si a la Generalitat vol dir: fer més
amb menys, a Rubí vol dir: segons el que
recapti ja veuré el que retallo i el que faig. Si ens

basem en el resultat electoral, s’entén millor la
política de la Generalitat que no pas la del
govern municipal. A CiU Rubí volem que la
nostra ciutat surti al mapa de Catalunya però
no volem que ho faci ocupant el segon lloc en
el rànquing de ciutats catalanes que més apugen la contribució. Volem un Rubí atractiu a la
inversió dels industrials, amable amb els
comerciants i amant dels ciutadans i les ciutadanes, amb carrers i places nets, ben cuidats i
ben il·luminats, amb espais d’oci per a tothom

on es faci complir l’ordenança de civisme, amb
una administració àgil a l’hora de donar respostes. Ens diuen els que governen a Rubí
que, per governar en temps difícils, cal valentia. Hi estem d’acord, però també cal actuar i
actuar amb sentit de la responsabilitat i fer-ho
amb capacitat de decisió. La ciutat que volem
a CiU Rubí no és la ciutat que tenim però no
deixarem de lluitar per aconseguir-la.

conomia o que millorin les condicions de vida
dels qui més cruament estan patint la crisi.
Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament, com
a administració més propera, ha de tenir eines
per fer costat en aquesta gent. I això vol dir
diners invertits en ajudes bàsiques, en habitatge social, en formació de treballadors i treballadores, i en incentivació de la creació de llocs de
treball. Però la realitat és que per al 2012 es
preveu que l’Ajuntament compti amb prop de
4 milions d’euros menys d’allò que ens aporten

les administracions superiors per poder prestar aquests serveis i que també es redueixi l’ingrés pels impostos relacionats amb l’activitat
econòmica. Per això les decisions que es prenguin aquest desembre són extremadament
importants.
ICV-EUiA defensarem mantenir els serveis d’atenció a qui ho està passant pitjor i allò que
ajudi a reactivar l’economia. Però també
defensarem que no és moment per fer fora personal, perquè l’administració no ha de generar

més atur. Això vol dir que toca fer un esforç
important en austeritat, reduir o eliminar serveis no essencials, eliminar la gestió externa en
altres, reduir el cost de l’estructura tècnicopolítica i aplicar imaginació per mantenir l’activitat cívica i cultural a la ciutat, però amb
menys pressupost. Però també vol dir plantejar
amb serietat els impostos, perquè no s’ofegui
qui menys té, però es garanteixin els ingressos
per poder fer allò prioritari.

joves i adults que hi participen viure i conèixer la
cultura del país: des del concert de Santa Cecília
en homenatge a Pau Casals a la creació de la
Banda que participa de la vida social i cultural de
Rubí. Doncs és així, una de les maneres en què
l’Escola de Música també fa ciutat!
I tota aquesta tasca social, cultural, de formació i
de rigor la duen a terme professionals implicats
en allò que succeeix amb els seus alumnes i més
enllà de les parets que físicament els limiten.

Ara hi ha un repte important a assolir per part de
tothom... de pares, alumnes, docents i equip tècnic municipal d’educació. Necessitem aturarnos, beure un glop d’aigua fresca i repensar-nos.
Reforçar i potenciar els múltiples aspectes de
l’escola que són bons i millorar allò que sigui
millorable; i sobretot, adaptar-nos i adequar-nos
a l’entorn i la realitat actual de la ciutat. Com tots
els serveis i equipaments municipals han estat
fent.

Així doncs, ens arremanguem tots plegats per fer
aquesta feina i obrim bé les orelles per escoltar
els experts en la matèria (que són la gent que dia
a dia treballa a l’Escola de Música) i poder, en un
futur no gaire llunyà, arribar (d’una manera o
altra) a més ciutadans i ciutadanes perquè coneguin, valorin i estimin l’Escola Municipal de
Música de la seva ciutat. www.esquerrarubi.cat
www.arestubau.cat

previst en el projecte inicial perquè creien que
amb mesures correctores al sostre i el terra
especial n’hi hauria prou. Un mes després de
començar les obres, una prova acústica demostrà l’error i es va decidir incorporar, per 19 mil
euros, la insonorització de la paret, però no es va
invertir en una actuació al terra per evitar vibracions i un soroll superior als 100 decibels perquè les prescripcions comercials del terra, recomanat pel mateix Esbart Dansaire, en garantien

la insonorització. Però la nova prova feta just
abans de les eleccions locals prova que el nou
terra evitava l’excés de soroll, però no les vibracions provocades pels salts. A hores d’ara, s’està pendent d’una nova actuació (terra flotant
amb una solera de formigó), amb un cost de 56
mil euros més.
Les reunions demanades pels grups de l’oposició han posat sobre la taula una cadena de despropòsits del projecte Espona, en què es barre-

gen decisions preses per tècnics i pels polítics
impulsors del projecte. Queda clar, però, que a
les empreses constructores no se’ls pot demanar responsabilitats. Potser el primer error va ser
escollir aquell edifici com a equipament per a la
dansa (s'havia fet ja una adequació com a centre cívic del barri). Potser algun grup va voler
capitalitzar electoralment el projecte amb una
inauguració prematura. Potser reduir costos en
allò essencial acaba sortint massa car.

grups municipals

mar als operadors de serveis de banda ampla una
millor cobertura al nostre territori van encaminades
a assolir aquest objectiu.
El document també preveu la flexibilització de les
condicions dels locals del Mercat Municipal i els
acords amb els APIS, la negociació amb entitats
bancàries per facilitar l’accés al crèdit per part dels
emprenedors i la redacció d’un Pla d’estalvi i eficiència energètica per reduir encara més la despesa municipal.
A l’hora de crear aquest Pla de reactivació econòmica, el PSC ha posat una especial interès en la
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aplicarem un Pla director de polígons d’activitat
econòmica (PAE) per millorar el seu manteniment i
imatge, posicionarem el nostre municipi com a
referent nacional i internacional en eficiència energètica amb el programa Rubí Brilla i afermarem la
nostra posició al Catalonia Innovation Triangle
(CIT).
Apostem també per facilitar l’obertura de nous
negocis i la millora dels serveis que els ofereix la
nostra ciutat. La creació d’una finestreta única per
a empreses i la simplificació administrativa dels tràmits sumada amb el nostre compromís de recla-

notícies
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temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (xvi)

Església Evangèlica
Amb aquest article finalitzem la sèrie
de 16 reportatges “Coneix el patrimoni de Rubí” que vam iniciar el maig
del 2010 amb El Castell.

descripció i història
Un dels nombrosos detalls de la façana

Un altre relleu de la façana principal

Les grans finestres

Detall de la façana a sobre de la porta
principal

L’edifici és d’estil neogòtic

L’església evangèlica és un edifici
entre mitgeres amb accessos des dels
carrers Colom i Virgili. L’estructura és
de pilars i jàsseres amb forjat pla. És
d’estil neogòtic, fet que es pot veure a
les arcuacions apuntades de la façana principal.
Està arrebossada i posseeix un gran
valor simbòlic. Les grans finestres
donen lluminositat al recinte. És interessant com l’exterior descobreix la
funció religiosa de l’edifici, mentre
que l’interior destaca per l‘austeritat,
amb una tribuna a banda i banda de
la qual hi ha dues portes, una que
accedeix a la sagristia i una que dóna
al jardí que comunica
amb les escoles.
El 1881 van ser fundades pel mestre i
pastor protestant,
Francesc Albricias i
Bacàs i l’edifici va ser
projectat per Francesc Portillo i Quintana. El pastor, amb
ajuda d’altres, va fundar la societat de
socors mutus anomenada “La Fraternitat”.
L’edifici actual ocupa
117 metres i va ser
inaugurat el 6 de
gener de 1930, al
mateix lloc on hi
havia l’antiga capella
estreta i llarga que va
ser utilitzada fins a la
construcció de la
nova.
En aquella capella
tan sols es podia
celebrar el culte els
dies laborables, que

els dominicals es duia a terme als
edificis de l’escola, ja que els pupitres
tenien doble funció i servien de taula
i de bancs per al culte. Així mateix,
l’harmònium era transportat a través
del jardí des del petit local a l’escola,
habitada els diumenges com a temple. Va ser donat al Museu de Rubí.
L’església té un interessant valor històric, ja que és un dels pocs edificis de
culte no catòlic al qual el remodelatge fet durant la dictadura se li va permetre construir una façana de caràcter religiós.

ubicació
Es troba al carrer Colom, 4.

Museu Municipal. El Castell Ecomuseu Urbà.
Horari: de dimarts a divendres, de 16 a 20 h.
Dissabtes, d’11 a 14 i de 16 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14. (Horari especial de Nadal a
www.rubi.cat/museu)
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Exposició: Gegants de Paper. De la literatura de
“Fil i Canya” a la premsa humorística i satírica
del segle XIX i principi del segle XX
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29 30 31

recomanem

desembre 2011

Del 6 de desembre fins al 15
de gener

Dimarts, 13 de desembre
Conferència: Llibres de coneixement versus internet. A càrrec de Mònica
Baró
Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 19 h

Divendres, 16 de desembre
Cinema VO: Sin identidad. EUA. Dir Jaume ColletSerra
El doctor Martin Harris, descobreix, després d’un
accident, que la seva dona no el coneix i que un
altre home ha assumit la seva identitat.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €. Carnet Biblioteca: 4,5 €. Carnet Cultural
Jove: 3,5 €

Diumenge 18 de desembre
Marató de contes. A favor de La Marató de TV3
La Xarxa

Escaneja aquest codi
amb el teu mòbil i
consulta l’agenda

Activitats de Nadal i
Reis
Consulteu les activitats al programa
adjunt amb la revista. També a
www.rubi.cat/cultura i
www.rubi.cat/comerc

La Sala, Teatre Municipal, a les 12 h. Preu socis La Xarxa: 4 €. No socis: 5 €

Dimecres, 21 de desembre
Temporada estable: El llac dels cignes
Ballet de Moscou
El llac dels cignes, de Txaikovski, en la seva versió original, a càrrec del prestigiós Ballet de Moscou.
La Sala, Teatre Municipal, a les 21 h. Preu: 29 €(entrades a la venda a
www.telentrada.com o al mateix teatre els divendres de 18 a 21 h)
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Divendres, 23 de desembre
Durant un sopar d’amics, tots intenten amagar els
seus problemes personals i passar una estona agradable, però poc a poc, tots comencen a deixar veure
el veritable estat d’ànim.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €. Carnet Biblioteca: 4,5 €. Carnet Cultural
Jove: 3,5 €

Dimecres 28 i dijous 29 de desembre
Story time: Hora del conte en anglès per a nens de 4 a 7 anys 'The Magic
Porridge Pot' a càrrec de Jenny Beacraft

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

Biblioteca Mestre Martí Tauler a les 18 h
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Cinema VO: Cena de amigos. França. Dir Daniele
Thompson

