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Preinscripció curs escolar 2013-2014
Formació per a emprenedors
Programació cultural
Rubí Brilla: comerç sostenible

Nou impuls municipal
a la lluita contra la crisi

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 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 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. 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
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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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 2012-2013 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
6 a 9 h Tot notícies Rubí
9h
Rubí al dia
12 h
dl.: Mirant amunt
dm.: Serrat, cançons a
la carta
dc.: L’internauta
dj.: Antiretro
dv.: Rubiblocs
13 h
dl.: Estem al pou
dm.: Ultima sessió
dc.: Bio rock
dj.: Fil de la troca
dv.: Res com Vallès
14 h
Informatiu
14.30 h dl.: L’entrevista
dm.: Grups municipals
dc.: Mots irisats
dj.: Sapiència
dv.: Som terra
15 h
dl.: Empenta
dm.: Rubiblogs
dc.: Catsons
dj.: Bio Rock
dv.: Punt d Mira

16 h

dl.: Café concert
dm.: Sonido Vinilo
dc.: Discoteca Privada
dj.: Déjame contarte
dv.: Temps de Cançó
17 h
Raíces del sur
19 h
dl.: L’entrevista
dm.: Grups municipals
dc.: Mots irisats
dj.: Sapiència
dv.: Som terra
19.30 h Informatiu
20 h
dl.: Free kiks football
dm.: Nómadas
Musicales
dc.: L’altra cara de la
lluna
dj.: Valors a l’alça
dv.: Chaplin’s on air
21 h
dl.: Ultima sessió
dm.: Gabba gabba hey
dc.: Jazzfugazz
dj.: Punt de mira
dv.: Ultima sessió
22 h
dl.: L’ internauta

www.rubi.cat

@

23 h

24 h
01 h

www.radiorubi.fm

dm.: Mumury
dc.: Bluebeats
dj.: Musica.cat
dv.: Cultura de Club
dl.: Guantanamera
dm.: Chelsea hotel
dc.: Murphys
dj.: Jazz de nit
dv.: Pulsar
dj.: Serrat a la carta
Autolist

dissabte
8h
Punto de encuentro
8.30 h Sardanes d’autor
9h
Mirant amunt
10 h
Som solidaris
11 h
Els grups municipals
11.30 h El descans del troglodita
12 h
Ja ens podem morir
14 h
Informatiu+música
15 h
Última sessió
16 h
Serrat un temps de cançons
17 h
Temps de cançó
18 h
Sonido vinilo

19 h
20 h
19 h
19 h

Gabba gabba hey
Bluebeats
Tunner Time
Studio 21

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre
11 h
Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Sardanes d’autor
16 h
Punt de mira
17 h
Déjame contarte
18 h
Rubiblocs
19 h
Chaplins on air
20 h
Antiretro
21 h
Jazz fugazz
22 h
Jazz de nit
23 h
Això és un
misteri
24 h
Sobreviviendo
a Murphy

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

El pla de mesures extraordinàries
2013 ens permetrà combatre
plegats la crisi al nostre municipi
El Ple de l’Ajuntament de Rubí ha donat llum
verd al pressupost municipal
d’aquest any, i amb ell al
paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi
2013. Aquesta és una eina d’un
valor inqüestionable, que ha
de servir per donar resposta als
ciutadans i ciutadanes en un
moment com l’actual, marcat
per una greu crisi econòmica.
La capacitat dels consistoris és
limitada, cada vegada més es
retallen subvencions i vies
directes d’ingressos, i això repercuteix en la
seva competència per impulsar projectes. Però
l’Ajuntament de Rubí, lluny de retallar aquesta partida, enguany n’ha augmentat la dotació, que passa d’1,1 milions d’euros a gairebé 3
milions.
El paquet de mesures extraordinàries de lluita
contra la crisi hauria estat impossible sense l’eficàcia, la prudència i la contenció en la gestió
diària de l’Ajuntament durant els darrers exercicis. Aquest rigor ens permet ara disposar
d’uns recursos que aniran destinats a estar al
costat de la ciutadania, a través de la vintena
d’accions concretes que recull el text.
El paquet de mesures extraordinàries 2013
esdevé a partir d’ara per a tota l’organització
un full de ruta, estableix les bases per assegurar l’estat del benestar dels nostres conciutadans, és un compromís per enfortir lligams amb
la ciutat i permet ajudar la població a combatre la crisi econòmica sota la premissa de crear
ocupació. Ara només esperem que el feu vostre per assolir l’èxit que va tenir el mateix
paquet el 2012.

El Pleno del Ayuntamiento de Rubí ha dado luz
verde al presupuesto municipal de este año, y
con él, al paquete de medidas extraordinarias
de lucha contra la crisis 2013. Esta es una herramienta de un valor incuestionable, que debe
servir para dar respuesta a los ciudadanos y
ciudadanas en un momento como el actual,
marcado por una grave crisis económica.
La capacidad de los consistorios es limitada,
cada vez más se recortan subvenciones y vías
directas de ingresos, y esto repercute en su
competencia para impulsar proyectos. Pero el
Ayuntamiento de Rubí, lejos de recortar esta
partida, este año ha aumentado la dotación,
que pasa de 1,1 millones de euros a casi 3 millones.
El paquete de medidas extraordinarias de
lucha contra la crisis habría sido imposible sin
la eficacia, la prudencia y la contención en la
gestión diaria del Ayuntamiento durante los
últimos ejercicios. Este rigor nos permite ahora
disponer de unos recursos que irán destinados
a estar al lado de la ciudadanía, a través de la
veintena de acciones concretas que recoge el
texto.
El paquete de medidas extraordinarias 2013 se
convierte a partir de ahora para toda la organización en una hoja de ruta, establece las
bases para asegurar el estado del bienestar de
nuestros conciudadanos, es un compromiso
para fortalecer lazos con la ciudad y permite
ayudar a la población a combatir la crisis económica bajo la premisa de crear empleo. Ahora
sólo esperamos que lo hagáis vuestro para
alcanzar el éxito que tuvo el mismo paquete en
2012.

visitem l’ajuntament
Alumnes de l’Escola 25 de Setembre van visitar
l’Ajuntament
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educació

menys alumnes pel curs 2013-2014

Quina serà la
meva escola?
d

urant aquest mes, les escoles i els instituts de la ciutat estan celebrant les jornades de
portes obertes per tal que les famílies dels nous alumnes puguin escollir el centre en què
volen preincriure els seus fill i filles per al curs 2013-2014. Un curs que vindrà marcat pel
descens de l’oferta de places, ja que el nombre d’alumnes s’ha reduït.

projecte educatiu
a les jornades de
portes obertes,
les famílies
poden conéixer
els projectes
d’escoles i instituts

No tancarà cap escola,
encara que hi haurà
menys línies de P3 i 1r
d’ESO

Fins al dia 22 de març, les famílies rubinenques
amb fills i filles en edat escolar podran fer el procés de preinscripció en algun dels centres educatius de la ciutat, on aquests puguin bé
començar una etapa escolar nova, bé continuarne una d’iniciada. Amb aquesta finalitat, les
escoles estan duent a terme les jornades de portes obertes, a excepció de les escoles bressol,
municipals que les faran el pròxim mes d’abril.
El nou curs escolar 2013-2014 començaran a
les escoles rubinenques tres grups menys, un
de P3 i dos de primer d’ESO, com a conseqüèn-

cia d’un descens de la natalitat. Així, a l’Escola
del Bosc s’elimina una de les línies de P3. De
la mateixa manera l’institut La Serreta es queda
amb tres grups de primer, perdent un, i el
Torrent dels Alous es queda amb dos, en lloc
dels tres que tenia. Per tant, el nombre de
grups de P3 serà de 32, mentre que de primer
d’ESO en seran 22.
Pel curs 2013-2014, l’oferta total prevista per a
la nostra ciutat és de 800 places als centres de
primària; de les quals 550 corresponen a P3 a
les escoles públiques i 250 als centres concer-

Activitats de les escoles de la ciutat

Els alumnes celebren a l’abril el Dia
Internacional de la Dansa amb una ballada

Cada any, les escoles organitzen un dia d’esmorzar saludable per millorar hàbits alimentaris

Les escoles municipals faran la preinscripció
per a nous alumnes al mes de maig

preinscripció i matriculació
curs 2013-2104
Preinscripció:
• Infantil, primària i secundària: de l'11 al 22
de març de 2013.
• Es pot enviar la sol·licitud per internet a
través del web de la Generalitat fins a les 24
hores del 21 de març de 2013.
• Publicació de llistes d’admesos: 24 de maig
de 2013.
• Escoles bressol municipals: Per derterminar.

Matriculació:
• Infantil, primària i primer d'ESO: del 10 al 14
de juny de 2013, ambdós inclosos.
• Altres cursos d’ESO: del 25 al 28 de juny de
2013, ambdós inclosos.
• Escoles bressol municipals: Per determinar.
Més informació: www.rubi.cat/educacio

A l’Espai Creixença de l’Escola Bressol La Bruna
les famílies poden compartir experiències

}

tats; mentre que a la secundària hi ha 690 places per a 1r d’ESO, 420 als a instituts públics i
270 als concertats.
Pel que fa a les escoles bressol municipals, que
faran les jornades de portes obertes a l’abril, oferiran enguany 381 places i una nova tarifació
social que permetrà determinar el preu mensual
del servei escolar ordinari (sense menjador ni
acollida) segons el nivell de renda de la unitat
familiar que opti a la plaça.
Altres novetats de cara al pròxim curs són un
nou cicle formatiu de grau mitjà, a l’Escola d’Art
EDRA, d’assistència al producte gràfic interactiu, que substitueix el d’art final de disseny gràfic.
Pel que fa a les inversions, la Generalitat ha confirmat que només s’instal·laran els mòduls
necessaris a l’Escola del Bosc i a l’Institut dels
Alous, mentre que la rehabilitació de l’Escola
Pau Casals haurà d’esperar. L’Ajuntament està
estudiant la possibilitat de fer millores amb
recursos propis demanant una subvenció al Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC).

Sabies que...?
Rubí compta amb sis centres
escolars distingits com a
Escola Verda

Són ja sis les escoles i instituts de la ciutat que
han rebut el distintiu Escola Verda que atorga la
Generalitat de Catalunya als centres escolars que
introdueixen en els seus projectes educatius programes relacionats amb la sostenibilitat i el
medi ambient. Aquests programes s’han de realitzar durant tres anys com a mínim.
L’Escola Montessori va ser la primera a rebre
aquesta distinció l’any 2008 pel projecte d’educació ambiental Mirem endavant: tornem al
passat!, per la reutilització de materials d’ús
domèstic en els treballs de plàstica.
També tenen aquesta qualificació les escoles 25
de Setembre, Rivo Rubeo, Nostra Senyora de
Montserrat i Regina Carmeli i els instituts
L’Estatut (que va ser el primer centre de secundària) i Duc de Montblanc.
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Les matriculacions escolars es faran durant el
mes de juny

El Cros escolar és un altra de les activitats on
participen alumnes de les escoles de la ciutat

Impulso municipal
a la reactivación
l

notícies

casi 3m de euros para combatir la crisis

cr7

economia

a reactivación económica, la mejora de la cohesión social i el mantenimiento del espacio urbano son los ejes destinatarios de los casi 3 millones de euros
que el Ayuntamiento de Rubí dedicará este año 2013 para combatir la crisis y
ayudar a las familias en situación más desfavorecida.

MEDIDAS
EXTRAORDINARIAS
2013

En total son 2.930.000 euros lo que compone el nuevo paquete de medidas extraordinarias de lucha contra la crisis, 1,8 millones de euros más que el año pasado. La
voluntad del consistorio es incrementar la competitividad de Rubí y sus empresas
con el objetivo de facilitar la reactivación económica de la ciudad. Así, las medidas
propuestas en este paquete, están enfocadas a reforzar las acciones que se iniciaron a través de las medidas extraordinarias de 2012 y las incluidas en el Plan de
Reactivación Económica y de Trabajo. El objetivo es ayudar a dinamizar la economía de la ciudad, mejorar la ocupabilidad de las personas y generar ocupación, con
actuaciones enfocadas al apoyo a la ocupación y el emprendimiento y medidas para
reactivar el tejido productivo del municipio (1.730.000 euros)
Un segundo eje es trabajar para mantener la cohesión social e intentar paliar la situación de las familias que más están padeciendo la crisis con acciones para continuar dando apoyo a las personas con menos recursos. Con un presupuesto de
650.000 euros, 9 líneas de actuación estarán encaminadas a continuar ofreciendo
ayudas y subvenciones extraordinarias a las familias (ayudas para el acceso a vivienda, reducciones de IBI, refuerzo del servicio de intermediación de afectados por las
hipotecas...) y también se acondicionará una nave para el Banco de alimentos y
para todas aquellas entidades de la ciudad que están trabajando para que las familias tengan cubiertas las primeras necesidades de alimentación y artículos de higiene.
eje 1/ reactivación
económica: 1.730.000 €

eje 2/ cohesión social:
650.000 €

fomento a la
ocupación
algunas medidas
van dirigidas a
mejorar la ocupabilidad

eje 3/ calidad espacio público
y medio ambiente urbano:
550.000€

Reactivación económica (ocupación)
1.150.000 €

Subvenciones tributarias y ayudas a
familias 440.000 €

‘Barris al dia’
400.000 €

Reactivación económica (tejido productivo)
580.000 €

Trabajo en red asociaciones, políticas
vivienda, oficina hipotecas
210.000 €

Actuaciones de mejora y sostenibilidad energética
150.000 €

calidad del espacio público
Por otra parte, el consistorio tiene claro que, a pesar del contexto, no se puede permitir que se degrade el espacio público, su mantenimiento es fundamental, porque
es el espacio de encuentro, de relación, de manifestación de la pluralidad y diversidad, de ocio, de descanso, las calles, las plazas y los equipamientos son elementos fundamentales que contribuyen a la calidad de vida de los barrios. Así, un tercer eje de estas medidas ha incluído 550.000 euros en dos acciones centradas, por
un lado, a realizar pequeñas mejoras del espacio público en los barrios que previamente habrán priorizado los vecinos y las entidades que participan en las mesas y
plenarios del proyecto ‘Compromís de barris’ y, por otra parte, a reducir el consumo energético en el marco del proyecto Rubí Brilla.
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Noves píndoles formatives
que donaran
eines útils a
emprenedors

actuar davant la crisi

paquet de mesures extraordinàries

Formació per a
emprenedors
l’

Escola d’Emprenedoria (EDER) ofereix noves píndoles formatives per capacitar els emprenedors perquè puguin desenvolupar la seva idea empresarial amb èxit. L’Ajuntament de
Rubí va presentar, el mes de setembre passat, l’Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER). Es
tracta d’un servei destinat a reforçar la tasca de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) com
a referent municipal en creació i consolidació d'empreses, i a sensibilitzar la població sobre el
fet que l’emprenedoria és una opció de futur professional. L'EDER està adreçada a la població
en general i té l'objectiu de facilitar eines per permetre desenvolupar una activitat empresarial
per compte propi amb garanties d'èxit.

L’Escola d’Emprenedoria va néixer amb un doble
objectiu. D’una banda, promoure l’esperit emprenedor i aconseguir futurs empresaris i empresàries que, gràcies a la formació, hagin adquirit els
coneixements i les habilitats necessàries per dur
a terme amb garanties la seva iniciativa empresarial. I, de l’altra, incrementar la qualitat de les
idees i projectes empresarials, un aspecte totalment vinculat a la millora de la capacitat del perfil emprenedor.
La formació acadèmica tradicional no abasta
aspectes fonamentals a tenir en compte si s’opta, com a sortida professional, per crear una
empresa. Per complementar la formació tècnica
i l’experiència laboral dels futurs empresaris i
empresàries, l’EDER imparteix accions formatives
i informatives gratuïtes relacionades directament
amb la creació i gestió d’una empresa, amb la
finalitat d’aconseguir l’èxit en l’aventura que
suposa emprendre.
En aquest sentit, l’Escola d’Emprenedoria de

Rubí treballa tant el desenvolupament del projecte empresarial, a través d’un curs de seixanta
hores sobre creació d’empreses, com la capacitació dels emprenedors per dur a terme el seu
projecte, a través de diverses píndoles formatives
de tres o quatre hores de durada per sessió.
Enguany s’ha programat una nova edició del
curs de creació d’empreses, que començarà el
6 de maig, així com noves píndoles centrades en
les competències clau per emprendre amb èxit,
quins són els nínxols de mercat per a emprenedors, com fer màrqueting amb pressupost reduït,
com activar el boca-orella com a estratègia de
comunicació, conèixer 10 formes per augmentar
els beneficis o saber com posar preu als productes o serveis, entre d’altres.
L’Ajuntament de Rubí té previst presentar-se a la
convocatòria de subvencions de la Diputació de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya per tal de
finançar una part d’aquestes píndoles formatives.

activitats

1 12 de març: els números de
la meva empresa

La finalitat d’aquesta formació és transmetre
coneixements que ajudin els participants a elaborar el seu propi pla econòmic i financer per
valorar-ne la viabilitat. A banda del pla econòmic
i financer inicial, també es parlarà del pla d’inversions i finançament, de la previsió de tresoreria, de la seva fiscalitat i de l’anàlisi de rendibilitat, entre altres conceptes.

Més informació: www.rubiempresa.net

2 14 de març: 10 formes per
augmentar el benefici

L’increment de vendes no té per què ser l’única i
veritable manera d’incrementar el benefici d’una
empresa. Durant la sessió s’explicaran les tècniques i eines que cal que es tinguin en compte i
que es posin a la pràctica per incrementar el
benefici d’un negoci.

3 19 i 21 de març: drets i obli-

4 9 d’abril: fiscalitat bàsica

Amb aquesta píndola es donarà a conèixer de
forma global la figura de l’empresari individual o
treballador autònom, des de totes les seves vessants. S’analitzaran tots els seus drets i obligacions i s’incidirà en els ajuts, beneficis fiscals i de
Seguretat Social a què es poden acollir.

En el marc d’aquesta sessió els participants
aprendran els conceptes més habituals, l’estructura i el funcionament del càlcul d’impostos.
L’impost sobre el valor afegit per a autònoms,
l’impost de la renda, la planificació d’una estratègia tributària i les sancions i els recàrrecs tributaris centraran aquesta píndola formativa.

5 12 d’abril: emprendre sense

6 16, 18 i 23 d’abril: comunicar

gacions dels treballadors
autònoms

pors

Gràcies a aquesta sessió de coaching, les persones assistents podran conèixer i aprendre eines i
mètodes per adoptar actituds positives davant el
repte d’engegar amb èxit la seva iniciativa
empresarial. Es tractaran conceptes com el coneixement d’un mateix, les habilitats per emprendre, actituds positives com l’autoestima, l’automotivació o la determinació, així com els 5 passos
per gestionar les pors més habituals.

per a autònoms

amb eficàcia i persuasió

Comunicar i saber parlar és necessari en qualsevol àmbit social i empresarial. Molts dels èxits
que puguem assolir a la vida vénen en funció del
com ens comuniquem amb nosaltres mateixos i
amb els altres. Els participants aprendran pautes
per comunicar amb seguretat i persuasió, com
preparar-se per parlar en públic i com comunicar
en una visita. A més, se’ls facilitaran eines per
guanyar confiança en la seva oratòria i per saber
com canalitzar les emocions.

7 25 d’abril: com presentar el

8 7, 9, 14 i 16 de maig: Negociació

És important saber presentar-se i captar l’interès
de l’altra persona. En aquesta càpsula els participants aprendran a comunicar d’una manera
ràpida el projecte empresarial, generant interès a
qui escolta. Sabran com perdre la por a parlar en
públic i com fer una bona presentació del seu
producte o servei.

La finalitat d’aquesta píndola és saber com gestionar una entrevista de vendes per aconseguir
els nostres objectius. Els participants adquiriran
les habilitats i els coneixements per distingir
entre vendre i ajudar a comprar, crear un clima
favorable en la negociació, definir les necessitats
personals i professionals del client i adaptar l’estratègia de negociació a cada situació, entre
altres.

meu projecte generant interès

i tancament eficaç de vendes

9 30 de maig: Promoció de vendes a internet
Les noves tecnologies ens ofereixen la possibilitat de comunicar-nos d’una manera rapida i econòmica. Cal
aprofitar la interactivitat i les possibilitats de la pròpia xarxa per promocionar el negoci. Durant la sessió es
parlarà de les oportunitats que ofereix la xarxa, del màrqueting digital, del treball en xarxa, de les campanyes online i del comerç electrònic.
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Activitats culturals
per a totes les edats
m

noms coneguts
marina rossell
actuarà a la sala

presentada la programació cultural del semestre

és de 50.000 persones han participat en alguna de les 500 activitats culturals organitzades per l’Ajuntament durant l’any 2012. Per al consistori, això és una mostra de la qualitat i varietat de l’oferta: exposicions, espectacles a La Sala, concerts al Castell o activitats al voltant del foment de la lectura a la Biblioteca, entre d’altres.

Pel que fa a les noves propostes culturals d’aquest
primer semestre de 2013, inclouen 18 exposicions temporals que es podran veure als diferents
espais expositius: Museu Municipal Castell, a la
Sala d’exposicions Antiga Estació, que inaugura
la temporada amb un homenatge a l’artista rubinenca Pepa de Haro, el dia que es compleix un
any de la seva mort; a l’Aula Cultural on durant
aquest mes es podrà veure la XVIII Biennal d'Art

de les activitats estan adreçades a un públic jove.
De fet, amb aquesta programació, l’Ajuntament
oferirà cada cap de setmana un espectacle diferent a la ciutadania.
La Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí ha organitzat per als primers mesos de l’any més de 200
activitats relacionades amb el món de la literatura adreçades a adults, joves i infants amb l’objectiu de fomentar la pràctica de la lectura entre tota

Contemporani Català 2012. A més, durant aquest
mes també es posarà en marxa un nou espai
expositiu semipermanent a la primera planta de
la Biblioteca.

la població. Una de les principals novetats ha estat
un nou cicle de cinema en català, que està tenint
una acollida excel·lent per part de les famílies, la
participació en el concurs per a joves Verbalíada
2013, i el canvi de les hores del conte per a infants
a la Sala infantil que disposa d’un entorn més
adient per al foment de la lectura entre els més
petits.
I el Museu ha tornat a engegar un nou programa
dels Diumenges al Castell, amb activitats infantils
gratuïtes que permeten els adults gaudir de les
exposicions mentre els infants participen en alguna activitat que se’ls adreça directament.

El Museu recupera
Els Diumenges al
Castell

teatre i lectura
La Sala ofereix 30 propostes durant els primers
mesos de l’any, de les quals 14 són musicals, 14
de teatre i dos de dansa. A més, quasi la meitat
de les propostes estan vinculades a la ciutat, bé
perquè hi participa algun rubinenc o rubinenca
que es dedica a la música o al teatre, bé perquè
són persones que desenvolupen la seva tasca
artística a la ciutat; mentre que una tercera part

Més informació: www.rubi.cat/cultura - www.rubi.cat/biblioteca - www.rubi.cat/museu
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el consistori fa una prova pilot a 17 comerços

l’
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Cap a un model de
comerç sostenible
Ajuntament de Rubí lidera un projecte per fomentar la implicació dels establiments
comercials de la ciutat cap a un model sostenible. L’objectiu d’aquesta iniciativa, emmarcada en el projecte Rubí Brilla, és conduir el sector del comerç i els seus consumidors cap
a la sostenibilitat, a l’hora que s’augmenta la competitivitat, es redueix el cost en consum energètic i es promou la comercialització de productes ecològics i de proximitat.

prova pilot
17 comerços de la
ciutat han participat a la prova

Els comerços participants han obtingut
bona nota en gestió
de residus

Aquest projecte pretén assessorar els comerços
i donar-los suport perquè facin un millor ús de l’energia i de la gestió dels residus per tal que millorin l’eficiència energètica i, consegüentment, la
seva competitivitat. També es vol que els comerciants prenguin consciència de l’estalvi que suposa un bon ús de l’energia i que disposin de les
eines per poder reduir-ne el consum, cosa que
comportarà un estalvi econòmic.

prova pilot a 17 comerços
És previst que el projecte s’estengui a tots els
comerços del municipi durant aquest mes de
març. De moment s’ha fet una prova pilot a 17
comerços, que s’han escollit en representació de
cada un dels sectors comercials de la ciutat.
Aquests comerços representen el 80 % del teixit
comercial de la ciutat. La majoria d’aquests establiments estan situats a la zona centre de Rubí.
L’equip del Rubí Brilla ha elaborat auditories a
cada un dels tres camps en què incideix el projecte: àmbit energètic, gestió de residus i producte. Per tal d’avaluar en quin estat es troben actualment aquests comerços en els tres àmbits, s’ha
Más información: www.rubi.cat/rubibrilla

establert una puntuació per a cada un, que ha
donat com a resultat cinc categories: sense categoria (la de puntuació més baixa), bronze, plata,
or i Rubí (la de puntuació més alta). El resultat de
les auditories posa de relleu que la mostra de
comerços avaluats estaria a la categoria de
“plata”, ja que obtenen una molt bona nota,
especialment en l’àmbit de la gestió de residus.
Després de les auditories s’han donat solucions i
propostes d’accions de millora als comerços. Si
acrediten una reducció d’energia als seus negocis, un augment en el reciclatge de residus i/o la
introducció de productes ecològics i de proximitat rebran un distintiu que lluiran als aparadors.
D’aquesta manera, els consumidors podran veure
quin nivell han aconseguit els diferents establiments comercials en els tres àmbits establerts.
Així, es premiaran els comerços que duguin a
terme bones pràctiques.
Aquest projecte de comerç sostenible ha rebut
una subvenció de 120.000 euros de la Unió
Europea a través del programa MED, que finança accions de cooperació transnacional al Mediterrani.

grups municipals
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psc

PP

ciu

Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PPC

Joaquim San Nicolàs
Regidor del Grup
Municipal de CiU

a rubí no volem un Can
Carreras II

El proper 18 de març s'acabarà el
període d'al·legacions al Pla especial
urbanístic (PEU) de Can Carreras i Can
Balasc. Des que va començar l'exposició
pública del document, l'Ajuntament de
Rubí i els veïns ens hem posat d'acord per
presentar arguments de pes en contra del
que vol aconseguir aquest PEU: allargar la
vida de Can Carreras sis anys més i
instal·lar un abocador a Can Balasc.
O el que és el mateix: seguir fent la vida
impossible a milers de veïns de Rubí, que
han de conviure amb el pas dels vehicles
de gran tonatge, males olors i milers de
gavines. Malgrat els nombrosos advertiments de l'Ajuntament, dels veïns i de les
associacions
mediambientals,
la
Generalitat no ha escoltat cap de les recomanacions dels afectats i ha aprovat inicialment un PEU sense tenir en compte
aquestes consideracions.
És per això que exigim a la Generalitat que
refaci aquest Pla especial urbanístic, que
n'elimini l'ampliació d'àrees residuals a
ambdós abocadors i tanqui definitivament
Can Carreras en el període d'un any.
També volem que, si n’hi ha d’haver, el
nou projecte tècnic de Can Balasc sigui
validat per l'Ajuntament de Rubí perquè
comporti totes les garanties ambientals
d’inici i de gestió.
A més, demanem que la clausura de l’abocador de Can Carreras es dugui a terme
amb les màximes garanties ambientals,
establint mesures correctores de la contaminació del sòl i la restauració natural i
paisatgística de l'espai.

breusbreusbreus

Independentment de quina sigui la resposta de la Generalitat sobre el PEU, el
que sí que puc assegurar és que ni aquest
grup municipal del PSC ni l'Ajuntament
de Rubí es rendiran en la cerca de solucions per a Can Carreras i Can Balasc.
Tots plegats, consistori i veïns, amb sentit
comú i en justícia, farem possible que
Rubí sigui una ciutat neta i segura.

“

parlem de la merda

Si bé per fer pressió i aconseguir qualsevol objectiu, la unitat és indispensable, cal ser conseqüent i assumir els
errors del passat que han portat a la situació
actual. Van ser els governs d’ICV els que ens van
portar les extractives i els abocadors i els que van
convenir un abocador a Can Carreras i nombroses extractives, amb pudors i el pas de camions
constants en un indret a tocar d’una escola, d’un
institut i d’una àmplia zona residencial. I han
estat els governs del PSC, els que han deixat la
decisió sobre Can Carreras i Can Balasc en
mans de la justícia per tal que no hi entrés la
Generalitat tripartita. Curiosament, quan el color
d’aquesta institució canvia i Rubí perd qualsevol
oportunitat d’arribar a un acord sobre el tancament de Can Carreras i decidir sobre la necessitat d’obrir un abocador a Can Balasc, decideix
traspassar tota la responsabilitat a les administracions supramunicipals.
Voldria llançar dues preguntes a les quals el PP
creu haver trobat resposta i deixem a la vostra
consideració: per què, si ICV era conscient que
s’estaven cometent irregularitats a Can Carreras,
no va fer els deures quan gestionava l’Agència
de Residus? Per què, si el PSC, ja al govern de
Rubí i a la Generalitat? No ens enganyem: ho han
tingut tot de cara per actuar i no ho han fet. I és
per això que ens hem de preguntar per què hi ha
hagut tanta permissivitat i tan poques contraprestacions, si més no, conegudes.
El PP de Rubí sempre ha estat clar: tancament
immediat de Can Carreras, restabliment
mediambiental i obertura d’un dipòsit controlat
no metropolità per gestionar la brossa que generem els rubinencs. L’objectiu és poder tenir solucionat aquest problema en els, com a mínim,
propers 30 anys, amb les garanties i mesures
correctores que calguin a l’efecte d’assegurar la
protecció del medi natural i de garantir el benestar dels ciutadans de Rubí.
Però per això cal voluntat negociadora amb els
operadors, amb les administracions, amb els
grups municipals i amb la ciutadania. Això no
s’ha fet. Els diferents equips de govern ho han
eludit sistemàticament per por que algun moviment ciutadà els esclafés uns resultats electorals gens afalagadors en els últims anys. El moviment ja hi és. I la manca de valentia i una nul·la
capacitat negociadora ens han portat a una
situació difícilment reversible si no són capaços
de rectificar, buscant la complicitat de tots els
implicats. Si no es fa, tindrem un abocador
metropolità a Can Balasc i la responsabilitat serà
única i exclusiva dels diferents equips de govern
d’aquesta ciutat. Si això passa, tingueu per
segur que exigirem que es depurin les responsabilitats que, m’atreveixo a augurar, hi ha.

“

per què s’ha instal·lat el
desencís a la política

Ens hem de demanar què ha passat
i com s’explica que el desencís i la inhibició
s’hagin instal·lat a la política i vers els polítics. Les darreres dècades no solament ens
han fet més lliures, sinó que, a més a més,
ens han incorporat a l’estat del benestar de
què ja gaudia l’Europa on ara som plenament integrats. Hem vist com l’ensenyament i la sanitat s’universalitzaven, com la
societat s’obria, com també s’han superat
els tabús davant les minories socialment
reprimides… A l’Estat espanyol –i Catalunya
amb ell– és tal el paradigma de qualitat de
vida a escala internacional que se'ns ha arribat a qualificar com “un dels llocs del món
on es viu millor”.

És ben cert que la crisi econòmica que vivim
ens ha fet caure del pedestal, en les particularitats de la nostra consolidació democràtica hi ha qüestions que promouen desencís.
La primera és la corrupció de la vida pública, que no és sinó la corelació de la mateixa
corrupció que hi ha a la gestió privada, que
és allà on s’ha originat sempre. L’altra vessant del desencís sorgeix de no haver completat el procés democràtic. Aquesta negligència ha distanciat els polítics dels seus
representats.
Ja és hora de posar fi a la partitocràcia acabant amb les llistes tancades en tots els
nivells electorals. Quan votarem pel diputat
de districte, que sens dubte apropa al poble
i fa útil la figura del parlamentari? Es resoldrà
alguna vegada la dicotomia de les funcions
d’ambdues cambres de les Corts Generals?
És una de les causes que no s’hagi resolt
adequadament l’anomenat estat de les
autonomies, que encara ens oprimeix fiscalment i fomenta més independentisme
que qualsevol altra qüestió. A més, en
aquest moment de consultes sobre independència, per què no és a la legislació el
dret inalienable a l’autodeterminació?
És evident que tenim una llarga llista de
qüestions que fomenten el desencís, però
crec que hem de creure en el sistema i la
democràcia és la solució. Jo crec en la
democràcia.

Nova edició de les passejades
culturals i naturals per Rubí
L’Ajuntament torna a engegar una nova edició de
les visites culturals i naturals per Rubí, unes visites guiades per diferents indrets de la ciutat per
descobrir la seva història i les singularitats, anècdotes, etc. que aquesta ens ha deixat. A
www.rubi.cat/identitat es pot trobar la informació
completa i els itineraris programats, així com al
Punt d’Informació de Rubí. Per participar a les
passejades cal inscripció prèvia fins al dia abans
de la caminada, ja que el nombre de places és
tancat (60 participants a les naturals i de 30 a les
culturals) i el preu és de 2,56€.

acr

Francesc Hinojosa
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

no a l’abocador

A les ciutats dels països industrialitzats el problema de què fem amb
els residus, des que s’ha pres consciència
que no es poden eliminar de qualsevol
manera i a qualsevol preu, ha fet que cada
vegada que es planteja l’obertura d’una
nova instal·lació on abocar-los o bé tractar-los, la societat debati quina és la millor
manera de fer-ho. Dit això, ara tenim a
Rubí aquest dilema, encara que molt
agreujat, ja que el que es planteja no és
tan sols l’obertura d’un nou abocador a
Can Balasc, sinó això i l’ampliació de l’explotació del que ja tenim a Can Carreras.
Els ciutadans i ciutadanes de Rubí no ens
podem refiar de l’empresa que gestiona
Can Carreras i gestionaria Can Balasc. I no
podem per què té un immens historial
d’incompliments i aprofitament, dit en el
pitjor sentit de la paraula, del permís que
en el seu dia li va permetre iniciar l’activitat a Can Carreras. D’acollir residus inerts
i d’origen domèstic, ha passat a ser pràcticament un abocador incontrolat amb
activitats diverses de tipus industrials. I
tant és que l’Ajuntament s’hi hagi oposat.
L’empresa amb el seu exèrcit d’advocats
al capdavant unes vegades, utilitzant tots
els forats legals i amb les seves influències
polítiques unes altres, aconseguint que es
facin canvis en la normativa legal que
regula els residus a Catalunya, ha fet el
que ha volgut, dit d’una manera senzilla i
entenedora. Amb aquests antecedents,
no ens en refiem. Ni de les empreses del
Grup Sànchez ni de la Generalitat, que
recordem que és qui té les competències
en l’àmbit de residus. Entre tota la ciutadania de Rubí, amb el suport dels partits
que estem en contra dels plans de residus
de la Generalitat i del mateix Ajuntament
de Rubí, hem d’intentar i aconseguirem
que l’abocador de Can Balasc no sigui
una continuació de Can Carreras. I que
Can Carreras es tanqui de manera immediata. JA N’HI HA PROU D’INCOMPLIMENTS I DE PUDORS. Les de Can
Carreras i la que fa tot aquest nou projecte.

“

Guerra bruta contra el
procés sobiranista

El bròquil s’està tornant a florir. A l’exemplar transició democràtica postfranquista
que ens han volgut vendre fins a la sacietat
amb el rei al capdavant se li estan veient les
vergonyes. El sistema democràtic espanyol
és molt deficient i els patits majoritaris que
han governat l’Estat i també Catalunya els
últims 30 anys han d’amagar el cap sota
l’ala perquè tenen massa coses a amagar.
La paciència de la ciutadania està arribant
al límit i el clam demanant una nova alternativa política comença a ser general. La
població demana als servidors públics que
treballem per un futur digne i creïble, però
el que està sortint a la llum pública les últimes setmanes l’únic que posa en evidència és que l’actual sistema i els actors dels
grans partits han de passar a la història.
Des d’ERC defensem i treballem des de fa
dècades per una alternativa política: la
independència. I sols hi arribarem des de
la màxima transparència. La nostra esperança passa per construir una Catalunya
millor i perquè de l’actual situació de desesperança neixi una criatura preciosa, un
país nou, lliure, just, pròsper i net.
Però seria d’una ingenuïtat imperdonable
descartar que les filtracions interessades
responguin a una estratègia d'intoxicació
dels serveis d'intel·ligència espanyols.
L'Estat espanyol vol torpedinar el procés
cap a la sobirania endegat pel poble de
Catalunya. No ho farà, però, a la manera
clàssica, a mastegots. Al contrari: ho intentarà per mitjà d'una guerra psicològica i
ideològica que té com a objectiu fonamental incidir en l’opinió pública.
Muntar una guerra bruta amb escàndols
policials per fer descarrilar un procés participatiu i escrupolosament democràtic i utilitzar la corrupció amb intenció partidista i
per impedir que la gent voti és la pitjor de
les corrupcions. Atempta contra el cor de la
democràcia.
www.esquerrarubi.cat
@arestubau @esquerrarubi

“

on posem el límit perquè
això no esclati?

Cada dia sentim parlar de "la
crisi". Uns ens volen fer creure que en
sortirem ben aviat, d'altres no són tan
optimistes. I mentre tothom parla del
futur, hi ha milers de famílies que són
desnonades. Els bancs i caixes rescatats
amb diners dels contribuents es queden
uns habitatges que no necessiten, i de
vegades també els dels avaladors dels
crèdits. Les hipoteques, segons la lletra
petita, s'han de continuar pagant cada
mes. Difícil quan tens feina, impossible
quan no en tens. Greu problemàtica
social, i els polítics mirant cap a un altra
banda: uns el futbol, altres els toros, i tots
la cartera.
El malestar entre els ciutadans creix de
manera directament proporcional a la
prepotència dels qui ens governen, en
castellà o en català. A cop de decret ens
imposen normes absurdes, i s'inventen
una amnistia fiscal a mida de les grans
fortunes i de professionals del frau fiscal.
Segons el titular del dia ens canvien el
codi penal, i ens fan pagar taxes judicials.
La patronal es queixa i s'abarateixen els
acomiadaments. Retallen en educació i
sanitat, pensions i prestacions, però ells
viatgen en primera classe (com la majoria
dels eurodiputats) i no renuncien a dietes
que no cal declarar a Hisenda.
Corrupció, frau, prevaricació, connivència, tràfic d'influències, estafa, informació privilegiada, falsedat documental,
espionatge... des de la Casa Reial fins a
l'últim espavilat d’una regidoria d’urbanisme. Diputacions hereditàries, aeroports sense avions i biblioteques sense llibres. Despeses indecents mentre els
bancs es queden els diners de les preferents.
El que va passar fa alguns dies davant del
local del PP a Rubí no és fruit de la casualitat. Hem de condemnar la violència, i
per això condemnen qualsevol tipus de
violència. Sobretot la violència que fa
sang però no taca.

Arranjament de 600 m2 de voreres
El consistori ha engegat una nova fase del Pla de Voreres, que afectarà diferents carrers del centre de la ciutat. Aquests treballs donaran continuïtat a les actuacions que es van dur a terme durant els anys 2010 i
2011. En total s’arranjaran uns 600 m2 de voreres.
El termini d’execució d’aquests treballs, iniciats al
febrer, és d’uns 3 mesos. Les obres, que és previst
que s’iniciïn a les escales del c/ Orso, també afectaran els carrers Calderón de la Barca, Balmes, Doctor
Robert, Gimnàs, Montserrat i Badajoz.
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conoce los barrios de rubí (V)
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Les Torres
e

l barrio de Les Torres comenzó a construirse en la década de los 60 en
los terrenos de la Masía de Can Cabanyes. En el año 63 la masía y los
terrenos que todavía quedaban en manos de la familia se vendieron a
una empresa inmobiliaria. La casa se derribó en 1974 y se levantó en su lugar
un bloque de pisos.

La via del tren antes de ser cubierta

Antes de cerrar la estación de los FCG

descripción e historia

La actual rambla del ferrocarril

La Rambleta de Joan Miró

La vía del tren y el paso a nivel de la
misma fue una característica del barrio
durante décadas hasta que, en 1993 se
construye la nueva estación y se cubre
una parte de la vía, pero no es hasta
2007 que acaba de cubrirse totalmente
la vía con la construcción de la concurrida Rambla del Ferrocarril. Actualmente
esta rambla une los barrios de Les Torres,
Rubí 2000, 25 de Setembre y el Centre.
La Asociación de Vecinos se constituyó el
año 1975 para reclamar servicios básicos
como la urbanización de calles o alumbrado. No fue reconocida hasta 1977 y
actualmente es una de las asociaciones
más activas de la ciudad, tiene 400
socios y dos locales sociales. La entidad
impulsó la coordinadora de asociaciones
vecinales y el Banc del Tiemnpo “Temps
sense diners”.
En el barrio se encuentra la parroquia de
Santa María, construida el año 1977 gracias a las aportaciones de los vecinos.

También, por iniciativa propia, en 1976
se constituyó la Cooperativa Escolar
Baldufa que fue la escuela del barrio
hasta los 80 y que estaba situada en la
actual Torre de la Llebre. Hace poco más
de 30 años se construyó la Escola
Montessori.
Desde 1932 hasta los años 90 en Les
Torres estuvo el campo de la Unió
Esportiva Rubí, donde ahora se ubica el
edificio Rubí Desenvolupament y el aparcamiento. Otra de las instalaciones
deportivas actuales es la Pista Francesc
Calvo.
Les Torres siempre ha contado con una
gran atracción de hostelería y ocio. Había
acogido los cines de la pl. del Domènec,
primero, y los de Rubí Palace después.
Dada su proximidad con el centro de la
ciudad, cuenta también con diversos
equipamientos municipales con la sala
de exposiciones Antiga Estació, el edificio
de promoción económica Rubí
Desenvolupament o la Oficina de
Atención a la Ciudadanía.

datos de interés
Imagen simulada de la pl. Nova

*

más información:
www.radiorubi.fm/barriabarri

• El barrio de les Torres pertenece al Distrito 3.
• El local de la Asociación de Vecinos se encuentra en la calle Joan Puig (Ed.
Jamaica, 2. bajos)
• En el barrio se encuentra la Escuela Montessori

Pepa de Haro és considerada una de les
artistes de referència de la ciutat de Rubí.
Pintora i escultora, va utilitzar diferents
tècniques.
Espai Expositiu Municipal Aula Cultural (Av.
Barcelona, 84) Horari: Dijous i divendres, de
17.30 a 20.30 h. Dissabtes, d'11 a 14 i de 17.30 a
20.30 h.
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La vie en Rose. Homenatge a Pepa de Haro
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Fins al 5 de maig

abril 2013

Dissabte, 16 de març
Anthony Blake '+ allá de la imaginación'

Blake no llegeix la ment; llegeix, interpreta, manipula els teus pensaments, i
tot això a una distància molt curta; no
es pot ser MÉS a PROP.
La Sala, Teatre Municipal, a les 21 h.
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Preu: 15 €

Dimarts, 19 de març i 23 d’abril
Taller de manualitats per a nens de 8 a 12 anys

Aforament limitat. Es lliura entrada per ordre d'arribada
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18h

Dijous, 21 de març
Dia mundial de la poesia: Un raspall i altres animals

A càrrec de ClarART espectacles. Aquest espectacle és un homenatge a dos grans autors de la literatura catalana: Pere Calders
i Joana Raspall. L’any 2012 s’ha celebrat el centenari del naixement de Calders i aquest 2013 la poetessa Joana Raspall farà
100 anys!
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Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18h

Dissabte, 23 de març i Diumenge, 24 de març
Metamorfosi. A càrrec de la Cia. La Càmara - Teatre Rubí i Esbarjo

Les Metamorfosis d’Ovidi ens descriuen un diluvi en què la
natura pren amb força allò que l’home a construït. És com si
reclamés allò que l’home li ha pres sense permís.
La Sala, Teatre Municipal, dissabte, a les 21 h i diumenge, a les 18.30 h.
Preu: Entrada gratuïta

Divendres, 5 d’abril
Calaix de músiques: 'Guitarreando'

Preu: 10 €

Dijous 11 d’abril
Taller de manualitats. Marc-ART pàgines

Taller a càrrec de:Drap-Art. Us proposem fer els vostres propis
“punts de llibre” artístics i sostenibles a partir de materials de
reciclatge

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

Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18h
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La Sala, Teatre Municipal, a les 21 h .

