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Formació per al treball
Rubí és indústria
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Temporada estable d’espectacles

El nou entorn
del Celler
Cooperatiu

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
febrer 2012
7
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21
22

hidalgo-mos
condal
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia

23
24
25
26
27
28
29
30
31

calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
condal
piera
valls
batallé

març 2012
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espert
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ruiz
kronos
baradad

7
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12
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23

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

24
25
26
27
28
29
30
31

ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia

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

La recuperació del
Celler Cooperatiu
Història viva i patrimoni
actiu és el que pretén
assolir el projecte de
recuperació del Celler
Cooperatiu i el seu
entorn. I és el que a poc a
poc estem aconseguint.
Els qui passegeu al voltant del Celler, un dels
edificis modernistes de
referència de la nostra
ciutat i del Vallès, ja deveu haver vist com s’ha
rehabilitat en els darrers anys aquest patrimoni tan singular. La suma i l’esforç de diverses
administracions ho estan fent possible. En
breu haurà acabat la rehabilitació del Celler i
molt aviat començaran les obres que habilitaran un nou espai al voltant de l’equipament i
que obriran definitivament l’edifici a la ciutat.
Queda poc, doncs, perquè el nostre Celler, que
havia patit l’esfondrament de la coberta l’agost de 2007, torni a ser un equipament viu i
actiu per a Rubí. Del problema, en vàrem treure una oportunitat. L’oportunitat no sols de
rehabilitar-lo, sinó de configurar un entorn
obert, amable i accessible per tornar a gaudir
d’un edifici que en temps passat va ser motor
econòmic i productiu de la ciutat. Els temps i
especialment Rubí ha canviat molt des de
començament del segle XX, quan Cèsar
Martinell, arquitecte deixeble d’Antoni Gaudí,
en dirigí la construcció. Però la vocació de servei a la ciutadania i a la ciutat, antany un
poble, del Celler continuarà gràcies a la rehabilitació. Tres espais diferenciats a l’exterior,
amb els seus tres nous accessos, acabaran de
dignificar l’espai i de posar-lo al servei de
rubinencs i rubinenques.

Historia viva y patrimonio activo es lo que
pretende alcanzar el proyecto de recuperación del Celler Cooperatiu y su entorno. Y es
lo que poco a poco estamos consiguiendo.
Los que pasean alrededor del Celler, uno de
los edificios modernistas de referencia de
nuestra ciudad y del Vallès, ya habréis visto
cómo se ha rehabilitado en los últimos
años este patrimonio tan singular. La suma
y el esfuerzo de varias administraciones lo
están haciendo posible. En breve habrá
terminado la rehabilitación del Celler y
muy pronto comenzarán las obras que
habilitarán un nuevo espacio alrededor del
equipamiento y que abrirán definitivamente el edificio a la ciudad.
Queda poco, pues, para que nuestro Celler,
que había sufrido el derrumbe del techo en
agosto de 2007, vuelva a ser un equipamiento vivo y activo para Rubí. Del problema, sacamos una oportunidad. La oportunidad no sólo de rehabilitarlo, sino de
configurar un entorno abierto, amable y
accesible para volver a disfrutar de un edificio que en tiempo pasado fue motor económico y productivo de la ciudad. Los
tiempos y, especialmente Rubí, han cambiado mucho desde comienzos del siglo XX,
cuando César Martinell, arquitecto discípulo de Antoni Gaudí, dirigió la construcción. Pero la vocación de servicio a la ciudadanía ya la ciudad, antaño un pueblo,
del Celler, continuará gracias a la rehabilitación. Tres espacios diferenciados en el
exterior, con sus tres nuevos accesos, acabarán de dignificar el espacio y de ponerlo
al servicio de los y las rubinenses.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEE Ca n’Oriol van visitar l’Ajuntament

Alumnes del Col·legi Balmes van visitar l’Ajuntament
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formación

la oportunidad de un nuevo trabajo

Reinventarse
laboralmente
l

a actual situación laboral, que ha provocado que más de 7.800 personas rubinenses trabajadoras se encuentren sin empleo a finales de enero, según datos de la Generalitat de
Catalunya, está generando que algunas de estas personas dirijan sus esfuerzos hacia nuevos
entornos laborales para poder encontrar trabajo en áreas capaces de generar ocupación.

energias
renovables
habrá 16 cursos
relacionados con
esta temática

Conocedores que esta nueva oportunidad puede
ayudar a los ciudadanos a ampliar sus capacidades de ocupabilidad, el Instituto de Promoción Económica y Social (IMPES) del Ayuntamiento de
Rubí ha programado para este año acciones de formación en algunas de dichas áreas profesionales
en las que podrán participar cerca de 500 personas durante el año.
Por un lado, el IMPES organizará un total de 28 cursos para más de 400 personas en planes formativos de áreas como administración, electricidad, frío
y climatización, atención al cliente y energías renovables, disciplina en la que se harán 16 cursos dentro de la apuesta municipal en esta línea de formación para posicionar a la ciudad como un referente
en este tema, a través del Plan de reactivación económica y el proyecto Rubí Brilla. Los participantes

deben ser personas mayores de 16 años inscritas
como demandantes de empleo en el Servei Català de Col·locació (SOC) de la Generalitat. Algunos
de los cursos que se iniciaran próximamente son
de electricista y mecánica de mantenimiento, de
mantenimiento hidráulico, de montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas y de
instalaciones solares térmicas.
Además, recientemente, el Ayuntamiento ha presentado una nueva figura profesional, los agentes
energéticos, impulsada para potenciar un mercado de ahorro energético que sea capaz de crear
empleo y nuevos mercados emergentes, al tiempo
que reduzca las emisiones de CO2 en los edificios
de toda Cataluña, para adaptarse a la legislación
vigente. Las tres personas que durante 6 meses
han realizado controles energéticos de suministros

Desde hace ya seis años, el consistorio
está implementando también acciones de
formación e inserción en el barrio de El
Pinar, dentro del proyecto "Trabajos en los
barrios".
En esta línea, durante este año el Ayuntamiento podrá continuar con el mismo dispositivo de inserción sociolaboral en esta

municipales y auditorías energéticas en 6 edificios
municipales, han podido adquirir los conocimientos que les habilitan para desempeñar esta nueva
función, al tiempo que ofrecer una serie de propuestas al ayuntamiento para conseguir un ahorro energético de 400.000 kwh y un ahorro económico anual de 97.655 euros.
Otras acciones que se están realizando, algunas
de las cuales duran hasta junio, son el Programa
de Cualificación Profesional Inicial (PQPI) que permitirá a 15 jóvenes de 16 años formarse como
auxiliares en fontanería, calefacción y climatización para proporcionarles una formación básica
y profesional que les ayude a insertarse en el mercado laboral o continuar formándose al concluir
el curso, y los planes de empleo del SOC para la

*

zona, con acciones para la formación integrada, con los talleres de empleo y con
actuaciones de empleo para la contratación
de personas en el barrio, de los cuales se
podrán beneficiar más de 70 personas, y
para lo que ha recibido una subvención de
309.775 euros.

rehabilitación y adecuación de espacios y edificios
públicos y gestionar las herramientas digitales
municipales que permitirán contratar y formar a 26
personas trabajadoras de la ciudad sin empleo.

Principales acciones
• Planes formativos: 28 cursos para 400
personas desempleadas mayores de 16
años e inscritas en el SOC
• Energías renovables: 16 cursos
• Programa de Calificación Profesional
Inicial (PQPI) para 15 jóvenes de 16 años
· Planes de empleo del SOC: 26 personas
• Programa de formación de El Pinar para
34 personas

más información: www.impes.es Servicio de primera acogida. Rambleta de Joan Miró, s/n Tel.: 93 581 39 00
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programa de formación
e inserción en El Pinar

El nou entorn del
Celler Cooperatiu

notícies

la 3a fase dels treballs, a licitació

cr07

obres

l

a rehabilitació del Celler Cooperatiu encara la recta final amb la licitació de la 3a fase de les obres, que consistirà en l’adequació de
l’espai exterior de l’edifici, a hores d’ara envoltat per una tanca.

Així, es crearan tres espais diferenciats a l’exterior del Celler, tenint en compte els tres nous accessos de l’edifici. A l’entrada nord (c/ Pintor Murillo), que
dóna accés al primer pis de l’equipament, es crearà una plaça que comunicarà amb el porxo d’accés al Celler, on l’Ajuntament està estudiant la possibilitat que, en un futur, s’hi instal·li un bar amb terrassa exterior. Just davant
de la porxada es mantindran 3 moreres, entre les quals es col·locaran tres
bancs, mentre que a la cantonada amb el c/ Pintor Coello s’instal·laran 5 cadires més, tot creant un espai de trobada i relació. A l’entrada oest (c/ Pintor
Coello), en una cota més baixa, es crearà una altra plaça, en la qual es plan-

taran 6 lledoners, intercalats amb 5 bancs. I a l’entrada est (c/ Federico García Lorca) es plantaran 4 lledoners més i es col·locaran 4 bancs.
Amb aquests treballs es pretén millorar la circulació dels vianants als carrers
que envolten el Celler, fent més amples algunes voreres. Els desnivells que
hi ha a l’entorn de l’edifici se salvaran amb la construcció de diversos murs
de contenció, així com la creació d’escales i rampes, de manera que els tres
nous espais seran accessibles a persones amb mobilitat reduïda.

Una obra en tres fases
La rehabilitació del Celler es va iniciar l’any 2009 amb la reparació de la coberta, que s’havia esfondrat l’agost de 2007, el reforç dels fonaments dels murs
perimetrals i l’execució dels elements estructurals necessaris per incorporar
un ascensor i noves escales interiors. Posteriorment es va dur a terme la 2a
fase dels treballs, que és previst que acabi aquest mes de febrer. Aquesta
segona fase ha consistit a completar els elements arquitectònics que mancaven a l’edifici, seguint estrictament el projecte original de Cèsar Martinell,
així com condicionar l’interior del Celler per adaptar-lo al seu nou ús com a
centre cultural.
Amb l’execució de la tercera fase, que es licitarà properament, finalitzarà l’arranjament d’aquest edifici històric i del seu entorn. Aquesta rehabilitació
haurà costat uns 2.345.000 euros, 697.000 dels quals han estat subvencionats pel Ministeri de Foment i 500.000 més pels Fons Feder.

Entrada nord
Es crearà una nova
plaça que comunicarà amb la porxada de l’edifici

La supressió de la
tanca donarà amplitud al carrer

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I TREBALL

Rubí és indústria
Les 400 hectàrees de sòl industrial de Rubí converteixen la nostra ciutat en la segona zona més gran d’aquestes característiques de tot Catalunya, només superada
per la Zona Franca.
Fins l’arribada de la crisi econòmica, els 10 polígons
existents a Rubí ocupaven prop del 90 % de l’oferta disponible de sòl industrial. Ara l’ocupació no
arriba al 80 %.
L’objectiu de l’Ajuntament de Rubí és millorar l’entorn industrial per atraure noves empreses que a la
vegada generin ocupació.
Per reactivar l’economia local, el consistori ha dissenyat tot un seguit de programes i actuacions que
aquesta nova secció de La Ciutat recollirà al llarg de
tot aquest any 2012.
Una de les accions que ja fa temps que formen part
de l’agenda del govern local és el posicionament
estratègic de la ciutat dins el CIT, sigles en anglès
(Catalonian Innovation Triangle) del consorci d’activitat econòmica que formen les ciutats de Rubí,
Sant Cugat i Cerdanyola, seguint l’eix de la B-30,
que es va constituir el 13 de febrer de 2008 amb l’objectiu de convertir-se en una de les zones de Cata-

Catalonian Innovation Triangle (CIT)
3 % de l’activitat econòmica de
Catalunya
90 km2 de superfície
26 Polígons d’activitat econòmica (PAE)
+ de 200.000 habitants
+ 10.000 empreses i 90.000 treballadors
+ 50.000 estudiants

lunya amb major projecció econòmica gràcies a la
implantació industrial de Rubí, el potencial tecnològic de Sant Cugat i les sinèrgies que atrau Cerdanyola amb la seva oferta de coneixement al voltant de la UAB i el sincrotró.

RUBÍ = CIT = RUBÍ
La ciutat, dins d’aquest triangle de promoció econòmica, resulta molt més atractiva com a espai per
ubicar una empresa perquè, en pocs quilòmetres de
distància, aquesta disposarà de pràcticament totes
les eines que necessita per desenvolupar la seva
activitat i fer-la competitiva.
Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola fa anys que treballen conjuntament perquè econòmicament siguin
reconegudes com un únic territori. Un total de 266
senyals que les identifiquen com a part del CIT
s’instal·laran en els pròxims mesos a la xarxa viària,
zones urbanes, accessos als polígons i plafons d’informació d’empreses existents a cadascuna de les
ciutats. Aquestes senyals complementaran les
actuals que indiquen com accedir a les zones industrials i als espais d’interès econòmic des d’una perspectiva més local.
A banda d’unificar la imatge a nivell de senyalització, el CIT també posarà en marxa durant aquest
primer semestre una plataforma digital

ELS POLÍGONS A RUBÍ
1- La Llana
2- Carretera de Terrassa
3- Molí de la Bastida
4- Can Rosés
5- Sant Genís
6- Can Sant Joan
7- Cova Solera
8- Ca n’Alzamora
9- Can Pi de Vilaroch-Rubisud
10- Can Jardí-Can Vallhonrat

(www.cit.cat) on qualsevol empresa interessada trobarà informació relacionada amb
els parcs empresarials, els polígons d’activitat econòmica i els centres universitaris i
d’innovació que el conformen. En aquest espai virtual es podran localitzar totes les
empreses actives, així com les ofertes de sòl disponible.

RUBÍ TÉ 10 POLÍGONS AMB MÉS DE 1000 EMPRESES

La primera acció que permetrà identificar
visualment Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola
amb el CIT és la uniformitat de senyalització
que s’implantarà en els pròxims mesos

Rubí té un total 1.010 empreses de branques d’activitats tan diverses com el metall,
els components elèctrics, la química, l’alimentació, el paper i les arts gràfiques, el
transport i magatzem o el comerç a l’anegrós, entre d’altres.
Dels 10 polígons que hi ha a la ciutat, són el de Cova Solera amb 274 empreses, el
de Can Jardí amb 226 i el de Can Rosés amb 215 indústries, els que tenen major
volum d’empreses, segons dades del Cens de naus i terrenys industrials elaborat per
la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, l’any 2011.
En l’actualitat, segons les dades del cens de l’Oficina municipal de Serveis a l’Empresa (OSE) hi ha 275 espais de sòl industrial en disposició de ser ocupats, ja sigui
perquè es troben en venda i/o lloguer, ja sigui perquè s’ha deixat de detectar activitat econòmica.
Per afavorir l’ocupació d’aquests espais, a finals de l’any passat, el consistori va posar
en marxa un portal immobiliari en col·laboració amb els administradors de finques
i APIS que operen als Polígons de la ciutat, al que es pot accedir mitjançant les pàgines web www.rubi.cat i www.rubiempresa.net.
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preinscripcions escolars 2012-2013
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Preparant el camí
per al nou curs
e

portes obertes
aquestes jornades
ajuden a les famílies a escollir
centre pels fills i
filles

Més de 900 alumnes
començaran el Cicle
Infantil a les escoles

ls 23 centres d’educació primària i
secundària de la ciutat han previst
durant aquest mes les habituals jornades de portes obertes que anualment duen a
terme per tal de donar a conèixer els programes educatius i les instal·lacions als nous
alumnes que, possiblement, s’incorporin a un
d’aquests centres el curs vinent, i les seves
famílies.
Tot i que el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya no ha fet públiques les
dades de preinscripció d’aquests nous alumnes
(en el moment del tancament d’aquesta edició),

segons les municipals, uns 705 alumnes que ara
mateix cursen el 6è curs de primària i al voltant
de 980 del grup d’edats de 2-3 anys són els
alumnes que el curs vinent es podrien incorporar bé a algun dels centres de secundària o bé a
algunes de les escoles de primària de la ciutat.
En el cas dels alumnes de primària, fins a la primera setmana del mes de març les escoles
públiques estan organitzant les jornades que
ajudaran les famílies a poder escollir amb més
coneixements, tant dels programes educatius
com de les instal·lacions i el professorat, quina

*

és l’escola que volen per als seus fills i filles; mentre que l’escoles concertades i els instituts de
secundària les faran durant aquest mes de
febrer.
Són les escoles bressol i les escoles municipals
d’art i música, que habitualment convoquen les
inscripcions el mes de maig, les que les faran
més tard. En concret, La Bruna ha convocat la
jornada per al 12 de març de 17 a 19 h, Sol Solet
per al 19 de març de 17.15 a 19.15 h i La Lluna
el 23 de març a la mateixa hora; mentre que l’Escola de Música farà la trobada el 16 de març a
les 19 h i per conèixer l’Escola d’Art Edra cal

posar-se en contacte amb la direcció del centre.
Una de les principals novetats per al curs vinent,
a l’espera de les modificacions que pugui introduir la Generalitat quan aprovi els pressupostos,
és l’inici de la construcció de les instal·lacions
definitives de l’escola Bosc per a la qual hi ha
prevista una inversió de 600.000 euros. Aquesta escola, que des del curs 2010-2011 desenvolupa la seva activitat de forma provisional en
diversos mòduls prefabricats, tindrà el curs
2012-2013 dos nous grups de P-3 que faran
inviables les actuals instal·lacions.

més informació: programació detallada i venda d’entrades: www.rubi.cat/educacio
Consulteu la guia de l’ensenyament amb les escoles

Junts per la promoció del civisme
d

es de l’any 2010, el Consell dels infants i el Consell de la gent gran de Rubí treballen per a la promoció del civisme a la ciutat, aportant idees per sensibilitzar la
ciutadania pel que fa a la importància d’actuar cívicament. El civisme és un
tema cabdal per als membres de tots dos consells. Tant és així, que van decidir compartir valors i intercanviar opinions sobre aquest tema en el marc d’una trobada
intergeneracional, que va tenir lloc al desembre.

Durant aquesta trobada intergeneracional, que va
comptar amb la dinamització del servei municipal
de Mediació Ciutadana, infants i gent gran van
debatre sobre el civisme en relació a diferents
àmbits de la vida quotidiana i van intercanviar els
seus respectius valors de convivència.

dues generacions poguessin intercanviar
les seves opinions sobre temes d’interès
comú, tenint en compte la diferència d’edat.
Els temes que es van treballar van ser la comunicació entre generacions, l’oci i el temps lliure, l’ús
de l’espai públic i les relacions des de la diferèn-

notícies

trobada intergeneracional
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CIVISME

12 persones
formen part
del Consell
de la gent
gran i 46 del
consell dels
infants

Integrants del Consell
dels infants i del Consell
de la gent gran

El Consell dels infants de Rubí va mostrar especial
interès en opinar sobre l’ús dels espais públics i la
convivència a les places i espais d’oci de la ciutat,
ja que consideren que jugar és un dels drets, recollits a la Convenció dels Drets de l’Infant (1989),
amb què més se senten identificats. Per la seva
banda, el Consell de la gent gran es va centrar més
en els drets de la 3ª edat en relació a algunes actituds i comportaments incívics al carrer que es
recullen a l’Ordenança de bon veïnatge i ús de l’espai públic, relacionats amb la tinença responsable
d’animals, les pràctiques d’ús impropi de l’espai
públic i les actituds de convivència quotidiana que
sovint afecten a les persones grans o amb dificultats de mobilitat.
Durant el taller es van crear 4 grups de treball, formats per joves i gent gran, amb l’objectiu que totes

cia. En general, els participants van coincidir en el
fet que existeixen certs prejudicis en relació a
determinats col·lectius i que aquests prejudicis
afecten la convivència i generen conflictes als
espais públics.

El Consell dels infants, un òrgan
molt actiu
El Consell dels infants de Rubí té diversos projectes en marxa.
La recentment creada comissió d’adolescència ha
començat a treballar per donar a conèixer el Consell a tota la ciutadania. Properament crearan un
blog on exposaran els temes que treballen en el
marc del Consell dels infants i, paral·lelament,
escriuran un article que es publicarà l’any vinent a
la revista de participació infantil “Protagonistes
ja!”, editada per la Diputació de Barcelona.

reusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreu

Nova edició de voluntaris per la llengua

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

j

a és oberta la inscripció per a una nova
edició de “Voluntariat per la llengua”.
És un programa de participació ciutadana que facilita que les persones que habitualment parlen català es trobin amb persones que volen practicar-lo i conversin en un
ambient real i distès. Les persones interessades es poden inscriure fins al 20 de febrer
al formulari que trobaran al web municipal
(www.rubi.cat/catala) o bé al Servei Local de
Català (C/ de Santa Maria, 17 2n pis) o al
telèfon 93 697 54 05. Només cal disposar
d’una hora a la setmana per participar, ja
sigui com a voluntaris o com a aprenents.

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

“

ciu
La riera i el torrent dels
Andreu Hernández
del Grup
Alous, nets i desbrossats Regidor
Municipal de CiU

“

las estrecheces convergentes
Unas comunicaciones seguras y rápidas
son sin duda una pieza clave en el desarrollo económico de las ciudades. En un
municipio como el nuestro más aún si
cabe, en el que nuestras carreteras y las
autopistas que pasan cercanas a nuestro
municipio, el segundo más industrial después de Barcelona, garantizan el transporte eficiente de las mercancías que

Rubí deberá ponerse las pilas y
afrontar medidas drásticas
cuanto antes
El camino más corto para salir de la crisis
pasa por reconocer la realidad y no seguir
engañados sobre cuál es la situación de la
economía española y de los desequilibrios
financieros de las diferentes administraciones públicas. El Partido Socialista ocultó
desviaciones hasta el final y se negó a reconocer la verdad.

habemus ordenances
Finalment hi va haver “fumata blanca” a
les ordenances fiscals per a l’any 2012 i
aprovades al Ple del mes de desembre.
S’ha de dir que resulta sorprenent l’aprovació d’aquestes ordenances amb l’únic
vot favorable, i poc exigent, del grup
municipal d’ACR al costat dels vots del
govern municipal (PSC-ERC).
Sens dubte la retirada dels pressupostos
de l’ordre del dia deixa entreveure la fragi-

el govern d’artur mas
s’oblida de Rubí

Aquest gener s’han presentat els
pressupostos de la Generalitat pel
2012, i hem evidenciat que el govern
d’Artur Mas s’ha oblidat de Rubí. En
Marta Ribas
les
inversions, només preveu iniciar la
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA construcció de l’escola El Bosc, però
no hi ha diners per rehabilitar el Pau
Casals, ni per construir l’hospital, ni

icv-euia

d

urant desembre i gener, Parcs i Jardins Catalunya, l’empresa encarregada del manteniment del medi natural de
Rubí, ha efectuat les tasques de desbrossament del torrent dels Alous i de part de
la riera de Rubí. Aquests treballs formen
part del conjunt d’actuacions que es porten a terme per mantenir, preservar i millorar l’entorn natural del municipi.

Més de 100 fans al
facebook de la rierada

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

l

a pàgina de Facebook de la commemoració del 50è aniversari de la rierada supera ja el centenar de fans.
Aquest és un dels canals que el consistori
ha posat a disposició dels rubinencs per tal
que puguin col·laborar en la reconstrucció
dels fets d’aquell 25 de setembre de 1962.
A banda d’aquesta pàgina i del perfil que el
consistori té creat a Twitter, els ciutadans
poden seguir tota la informació sobre la
commemoració del 50è aniversari de la
rierada a través de www.rubi.cat/rierada.

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

L’escanyament de les economies supramunicipals a
l’economia dels ajuntaments
Si la crisi que estem patint totes les
societats a escala mundial ja és profunda, només ens cal que, a més,
entre administracions ens anem fent
la guitza posant cada vegada més al
límit l’economia financera dels estaments públics. I és que, al final, sem-

Plantilla municipal: massa
gent o organització deficient?
Quan van maldades econòmicament, els tòpics sobre l’administració
pública i sobre el seu personal s’amplifiquen fins al punt que part de la
“solució” de la crisi és optar per retallar sous i fins i tot fer gent al carrer.
L’Estat espanyol no arriba a la propor-

entran y salen de nuestros numerosos
polígonos industriales. Unas vías eficientes son al fin y al cabo, oportunidades, de
recibir y intercambiar ideas, productos,
activos económicos y riqueza cultural.
Es precisamente ahora, ante la crisis
económica que vivimos cuando más
debemos agudizar nuestro ingenio, siendo ambiciosos con lo que podemos ofrecer como ciudad, sabiendo vender Rubí
como punto de encuentro industrial, de

La realidad es implacable. Al drama de los
cinco millones de parados se suma el descubrimiento de unas cuentas falseadas,
consecuencia de un diagnóstico erróneo ,
de una mala gestión y de un irresponsable
gasto público del Gobierno del Partido
Socialista.
Aunque el descubrimiento es negativo, es
la condición para que podamos comenzar
a trabajar sin vacilación para construir una
salida a la crisis. No nos conformamos ni
nos resignamos y por eso hemos empren-

litat i feblesa del govern municipal. Una
feblesa que contrasta amb la fermesa de
tots els grups municipals de l’oposició de
mantenir les seves propostes de rebaixar
l’increment del 12% de l’IBI, la qual cosa
va ser possible gràcies a aquesta fermesa.
L’abstenció va ser, com darrerament és
força habitual, per al Partit Popular, mentre
que el vot contrari va ser d’ICV-EUA i CiU,
però per motius diferents.
CiU va presentar un vot particular que
suposava una esmena parcial del text ini-

per acabar les obres del Pla de barris
al Pinar, ni per arreglar el col·lector de
Can Xercavins. I només faig referència a oblits en inversions que ja estaven compromeses. Podríem parlar
també que no hi ha partides al
Pressupost per construir el nou institut del 25 de Setembre, ni la Via
Verda ni el Tramvallès, ni per fer una
planta de tractament d’envasos, que
són altres inversions planificades a
pre és l’administració més propera a
la ciutadania, la local, els ajuntaments, la que ha de garantir els serveis essencials per a la ciutadania i,
alhora, gestionar els pocs recursos
que hi ha, i que cada vegada són
menys.
Tant la Generalitat com l’Estat estan
retallant cada vegada més les aportacions que feien als municipis.
Aquests diners anaven destinats,

ció de personal públic de la majoria
de països europeus, i Catalunya és a
la cua en nombre de treballadors de
l’administració dins de l’Estat. Però la
impressió de molts és que hi ha plantilles inflades, sobretot als ajuntaments, que serien una mena d’oficina de col·locació d’amics i companys
de partit.
Malauradament, de casos de nepotisme i amiguisme, de contractacions

La supresión de la gran mayoría de las bonificaciones en el citado peaje muestra una estrechez de
miras en lo que se refiere a las políticas de mobilidad
y de medio ambiente. Es sin duda un paso atrás en
la descongestión de las carreteras comarcales y las
salidas de las ciudades para canalizar el tráfico
hacia las autopistas, evitando así también las concentraciones de CO2 en las horas punta. El desastre
ya está servido. Cerciórense de acopiar paciencia si
van a Terrassa por la carretera.

dido un camino de rigor y seriedad. Y lo hemos hecho
tomando medidas extraordinarias que responden a
una situación extraordinaria, y que son necesarias
para que España recupere su salud económica y vuelva a ser una economía creíble en el mundo: haciendo
compatible el compromiso con la estabilidad económica y la preocupación por las personas, manteniendo la
actualización del poder adquisitivo de las pensiones,
tal y como anunciamos durante la campaña electoral,
y evitando que, una vez más, sean los más débiles los
perjudicados de dichos ajustes al no eliminarse ningún derecho social. Por eso, el aumento del esfuerzo

fiscal tiene carácter progresivo, y se reparte el sacrifico
entre todos los ciudadanos de manera justa de forma
que el mayor esfuerzo recae en las rentas más altas.
Estamos convencidos que este esfuerzo colectivo va a
permitir a España iniciar la recuperación de la confianza y volver a la senda del crecimiento y del empleo. Son
medidas que responden a la necesidad de afrontar el
primer problema de España que es el paro y que solo
se puede vencer si hay facilidad para la financiación de
la economía del país, algo que el déficit público impide.El camino para salir de la crisis será duro, pero estos
primeros pasos nos encaminan por la senda segura. Y

es hora que todas las administraciones públicas sean
responsables y asuman que no es posible seguir
viviendo a crédito. Cuanto antes Rubí emprenda el
camino de la sensatez, menos doloroso será el remedio. Negarse a reconocer la verdad, como nos
demuestra la experiencia que estamos viviendo en el
conjunto de España, solo sirve para hacer más doloroso el despertar a la realidad.
Esperamos que el equipo de gobierno del PSC y ERC
escuchen nuestras propuestas para los presupuestos
de 2012 y aborden definitivamente las reformas
estructurales que nuestro Ayuntamiento necesita.

cial. Un vot particular que es concretava principalment en la rebaixa de les taxes i preus públics fins a
situar-los al 4,25%, molt lluny del 12% d’increment
proposat pel govern municipal. S’ha de dir que, tot i
que les nostres al·legacions es van acceptar pel que
fa a una rebaixa substancial del 6% de l’IBI, el vot
favorable a les ordenances no va ser possible, ja que
aquest incloïa aquesta darrera qüestió de rebaixar
les taxes i preus públics que finalment no es va produir.
Bé, el govern municipal ja té el sostre d’ingressos de
cara al proper any (aproximadament entre 67 i 69

milions d’euros), ara ens manca saber en què se’ls
gastarà (o malgastarà).
El fracassat pla d’inversions locals (FEIL) va servir per
dur a terme inversions als ajuntaments –a canvi de
deixar un forat encara més gran a la hisenda estatal–
però no va servir per a la finalitat per la qual va ser
creat, és a dir, per reactivar l’ocupació.
A la nostra ciutat l’esperen uns anys de poca inversió,
ja que segurament no es repetiran aquests fons, i vist
que hi haurà poca inversió, em pregunto si PSC i
ERC sabran gestionar aquest pressupost, ja que
aquest mandat es caracteritzarà més per la gestió

que per la inversió.
En principi, en el proper pressupost no figura cap
inversió, per tant, tocarà racionalitzar la despesa
(l’esquerra progressista li diu retallades quan les fa
CiU o ara també el PP). La feina és difícil, ja que el
41% dels ingressos corrents (36% l’any 2007) es
destina a pagar la plantilla del personal i el 14% a
pagar deutes financeres (9,7 milions d’euros en interessos i amortització del capital). La resta anirà a
pagar les polítiques de foment i la cartera de serveis
que presta l’Ajuntament. El temps dirà si n’hi ha per
a tot.

Rubí que encara no tenien data de realització.
Però això no és el més greu. El pitjor és que, a
més, el govern de CiU retalla per segon any els
diners que aporta als ajuntaments per dur a
terme serveis públics importants per a la ciutadania. Es rebaixa un 18% més l’aportació per a
les escoles bressol, o un 30% més l’aportació
per a l’escola de música i un 27% els diners pel
foment de l’ocupació. O encara més greu: es
pretén reduir a la meitat el nombre de persones
que reben la Renda Mínima d’Inserció (paga

que reben les famílies que no cobren res i
necessiten ajuda per sobreviure). I això en un
any en què es calcula que 300 mil persones
més es quedaran sense cap ingrés a
Catalunya... I en paral·lel, ens apugen les taxes
per accedir a serveis bàsics (fent-nos re-pagar
pels serveis sanitaris o pujant un 12% el preu
del transport públic) i fan suport al PP a Madrid
quan decideix apujar-nos un 10% més
l’Impost de Béns Immobles.
Tots plegats, uns impresentables, que amb

una mà ens retallen els serveis públics i amb
l’altra ens els fan pagar més cars que mai, i que
ens volen fer creure que no hi ha més remei.
Doncs NO és cert: hi ha alternativa. Apujant els
impostos als rics i als qui més contaminen, lluitant contra el frau fiscal, fent veritable austeritat en l’administració pública, però sense retallar un euro en educació, salut ni serveis
socials. Si es vol, es pot. ICV-EUiA hi seguirem
insistint tant a Rubí com al Parlament com a
Madrid. www.icv-euia.cat

sobretot, a pagar una part important de serveis
públics tan importants com, per exemple, les
escoles bressol. Si les aportacions per part del
govern català i espanyol continuen amb la
mateixa tendència, ens podem trobar que
aquest 2012 tinguem un 40 % menys de
recursos per destinar a les escoles bressol
municipals a la nostra ciutat.
Aquest escenari, que es repeteix amb les escoles de música i art, però també amb les obres
de la Llei de barris que s’està fent al Pinar, o

amb les polítiques actives d’ocupació que es
fan des de l’IMPES, és un desastre, es miri per
on es miri. Aquells avanços que han costat 30
anys d’assolir (places d’escoles bressol públiques, cursos de formació ocupacional per a
persones aturades i de capacitació professional per a persones treballadores...) tiraran
enrere en menys de 2 anys fins a la meitat. I la
nostra ciutat, i, en definitiva, el nostre país, no
pot assumir aquesta davallada de serveis
essencials.

Des d’ERC Rubí vetllarem perquè aquesta
retallada anunciada de les transferències que
les administracions supramunicipals han de
fer al nostre Ajuntament afectin tan poc com
sigui possible a la qualitat dels serveis municipals. I, a més, ens posarem al costat de la ciutadania per continuar reclamant una millora
del finançament local.
www.esquerrarubi.cat
www.arestubau.cat

per interessos de partit, tothom en coneix a la
majoria d’ajuntaments. De fet, la contractació
de càrrecs de confiança i de lliure designació
està vinculada gairebé sempre amb persones
que formaven part de les llistes electorals dels
partits que manen als ajuntaments. La seva
capacitat professional s’ha de suposar, perquè
el que prima és la confiança i sobretot la fidelitat a qui mana. També n’hi ha, de personal
directiu, que aporta màsters i titulacions diverses, a banda que siguin també del partit. Però,

qui d’aquest personal parteix de les opinions
del personal dels diversos serveis municipals
per intentar millorar-los, fer-los més àgils, estalviar temps, evitar duplicitats...?
Està sobredimensionada la plantilla municipal
a Rubí? En aquest moment, són gairebé 640
persones. Entre 2003 i 2009, la plantilla havia
passat de 430 persones (ja aleshores es parlava d’excés de personal) a unes 670. La despesa en personal es preveu encara per sobre del
40% per al 2012, un percentatge distorsionat

per la baixada d’ingressos corrents (transferències de l’Estat i la Generalitat, sobretot). La
proporció de treballadors municipals i nombre
d’habitants és a Rubí similar a la d’altres ciutats
de l’entorn. Fa 8 anys que ACR demana una
auditoria externa de recursos humans per
millorar el rendiment de la plantilla, a més de
comptar amb l'opinió dels mateixos treballadors per millorar els serveis públics locals.

grups municipals

Rescindir la bonificación del 100% del precio del
peaje a los usuarios habituales no sólo es castigar a
aquellas personas que van a trabajar para sustentar
a sus familias y al país sino que supone una nueva
traba para el establecimiento de nuevas iniciativas
generadoras de riqueza en Rubí.
A partir de ahora será bastante más dificil no sólo
crear nuevas oportunidades de trabajo, sino premiar a las personas y negocios que cada día apuestan por Rubí, localizando sus actividades en nuestra
ciudad y manteniento los puestos de trabajo aún y
los mazazos de la crisis.
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innovación y en definitiva de futuro.
En el PSC no nos queremos conformar con los planes que algunos, como la Generalitat de Catalunya,
han previsto para Rubí: aprovechar la crisis económica para relegarla a un segundo plano. Me refiero
con esto, entre otras maquinaciones, al último despropósito del gobierno de CiU: cambiar el sistema
de bonificaciones y decuentos del peaje de la C-16
- Autopista de Montserrat a la altura de Les Fonts.
Nosotros consideramos esta vía un punto clave en
la conectividad de Rubí tanto con el resto de la
comarca hasta Manresa como hacia Barcelona.

notícies

cultura

el cicle de cinema vo comença al març
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Nova temporada
d’espectacles
l

teatre

música

espectacles
familiars

a nova temporada d’espectacles arriba al Teatre Municipal La Sala amb la intenció d’oferir programació cada cap de setmana. Com a novetat, cal destacar que s’ha iniciat una
col·laboració amb l’Escola Municipal de Música Pere Burés per oferir el Cicle de Música de Cambra. Amb tot, fins al juny l’equipament municipal acull fins a 22 propostes culturals. A més
dels espectacles infantils i la proposta de teatre i dansa local, per a aquesta nova temporada s’ha incrementat la participació d’artistes de la ciutat dins de la programació amb la presentació oficial de l’Agrupació Rubí Musical Segle XXI, l’obra de Xavier Serrat “Quan s’apaguen
les espelmes” o l’actuació de Roser Colillas en l’espectacle La Ventafocs, entre altres.

• Diumenge 5 de febrer a les 12.30 h
En Joan sense por. Cia Egos Teatre
• Diumenge 4 de març a les 12.30 h
Grim Grim o la Blancaneus i els 7 porquets. Cia. La Pera Llimonera
• Diumenge 15 d’abril a les 12.30 h
Projecte mu…!. Cia. Alcavot
• Diumenge 6 de maig a les 18.30 h
La Ventafocs (el musical amb ritme dels 50). Cia. La Roda Produccions
• Dissabte 4 de febrer a les 21 h
Versión 3.0. Cia. Leftovers. Rubí a escena dansa
• Diumenge 5 de febrer a les 18.30 h
Rubí Musical Segle XXI. Rubí a escena música
• Divendres 23 de març a les 21 h
ÒPERA: Madama Buterfly. Cia. Teatre Lírico d’Europa
• Divendres 30 de març a les 21 h
Concert de violoncel. Òscar Alabau
• Dijous 3 de maig a les 21 h
Música catalana del segle XIX al XXI.
Cicle de música de cambra. Daniel Ligorio
• Dissabte 12 de maig a les 21 h
Parrita en concert.
• Dissabte 19 de maig a les 21 h
Don Giovanni. Cicle de música de cambra. Orquestra Terrassa 48
• Diumenge 10 de juny a les 18.30 h
Concert de sardanes. Foment de la sardana de Rubí
• Diumenge 12 de febrer a les 18.30 h
Quan s’apaguen les espelmes. Xavier Serrat. Dir. Miquel Murga
• Dissabte 3 de març a les 21 h
La maternitat d’Elna. D’Assumpta Montellà. Dramatúrgia Pablo Ley
Direcció Josep Galindo
• Dissabte 17 de març a les 21 h
La Celestina. Cia. Atalaya de Sevilla
• Diumenge 18 de març a les 18.30 h
Vostè ja ho entendrà. Amb Carme Sansa. Dir Xavier Albertí
• Dissabte 14 d’abril a les 21 h
El jardí de les malícies. Cia. Teatre al detall
• Dissabte 21 d’abril a les 21 h
Matèria viva. De Teresa Franquesa. Amb Marialba Esquius.
Dir. Nicolas Hermansen
• Dissabte 5 de maig a les 21 h
Reugenio, hablamos. Cia. Saben aquell que diu
• Diumenge 20 de maig a les 18.30 h
L’espera. De Remo Biosi. Cia. Teatre Lliure / Bitó Produccions
• Dissabte 30 de juny a les 18.30 h
Sarsuela catalana: L’esquella de la torrassa. De Frederic Soler Pitarra
i Joan Sariols. Cia Òpera Còmica de Barcelona

Sala Infantil de la Biblioteca Mestre Martí Tauler (C. Aribau, 5), a les 18 h
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Dilluns, 27 de febrer
Els Dilluns al Cinema!: productes audiovisuals rubinecs.
A càrrec de Sergi i Xavi Pérez Barranco
Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler (C. Aribau, 5), a les 19 h
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Kids Time: Hora del Conte en català i en anglès per a nens de 4 a 7 anys
Música, contes, jocs i cantarelles en anglès per gaudir amb els petits a la
biblioteca. KIDS TIME és un projecte que pretén animar als pares a comunicarse amb els seus fills en anglès i a gaudir a través dels contes, moixaines, cantarelles i jocs rítmics.
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Dilluns, 20 de febrer i dilluns 19 de març
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Divendres, 2 de març
Cinema VO: La voz dormida (Espanya) Dir.: Benito
Zambrano
Pepita és una jove andalusa que viatja a Madrid a
la posguerra per ser a prop de la seva germana,
que es troba embarassada i a la pressó.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet Cultural
Jove 3,5 €

Dijous, 8 de març
Dia de la dona. Conferència: Què ens diuen les dones que escriuen?
Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler (C. Aribau, 5), a les 19 h

Divendres, 9 de març
Cinema VO: No habrá paz para los malvados
(Espanya) Dir.: Enrique Urbizu
L’inspector de policia Santos Trinidad es veu involucrat en un crim i hi ha un testimoni que ha
aconseguit escapar. Trinidad comença la persecució d’aquest home.

Escaneja aquest codi
amb el teu mòbil i
consulta l’agenda
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Divendres, 16 de març
Cinema VO: The Artist (França)
Dir. Michel Hazanavicius
George Valentin és un actor d’èxit del cinema mut,
però l'arribada del cinema sonor marca el final de la
seva carrera, mentre la jove Peppy Miller comença a
ser impulsada cap al firmament de les estrelles.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet Cultural
Jove 3,5 €

Si no heu rebut
la revista La Ciutat
a casa vostra,
aviseu-nos
al correu
laciutat@ajrubi.cat
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La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet Cultural
Jove 3,5 €

