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Empreses més competitives i creació d’ocupació
Segona edició del projecte ‘Barris al dia’
CIT: Triangle d’innovació
El comerç rubinenc s’adapta als nous temps

Festa
Major 2014
Consulteu el programa i
descarregueu l’app
al mòbil

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 .................................93 581 39 00
rubí verd...............................93 591 30 03
rubí via .................................93 591 30 03
sece (enllumenat públic) ..........93 588 77 99
servei d’impuls a l’ocupació .....93 581 39 00
síndica de greuges ..................93 697 21 59
sorea (avaries) ........................902 250 370
tanatori ...............................93 588 66 55
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 /ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50
12 / sansi ctra. de Terrassa, 16-18 / xapelli c. víctor català, local
22. 93 588 07 08

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

programació 2013-2014 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
8h
Rubí al dia-Matinal
9h
Rubí al dia-Tertúlia
10 h
Rubí al dia-Magazine
12 h
dl.: Ascles de llibres
dm.: Pagesos de ciutat
dc.: Rubí or not Rubí
dj.: Antiretro
dv.: L’internauta
13 h
dl.: Pluja d’estels
dm.: Petit indi
dc.: Serrat del Poble Sec
al món
dj.: Res com el vallès
dv.: Última sessió / Grups
municipals
14 h
Informatiu
14.30 h Informatiu La Xarxa
15 h
Tertúlia (repetició)
16 h
dl.: Música català
dm.: Sonido Vinilo
dc.: Biorock
dj.: Déjame contarte
dv.: Rubí or not Rubí
17 h
dl.: Deixa’m tastar

dm.: Cocodrilo Club
dc.: Chelsey
dj.: Ascles de llibres
dv.: La vida en ràdio
18 h
Raíces del Sur
19 h
Informatiu La Xarxa
19.30 h Informatiu
20 h
dl.: Som solidaris
dm.: Colors primaris
dc.: Som joves
dj.: Punt de mira
dv.: Rubí Sound
21 h
dl.: Compromís ciutadà
dm.: Ek ong Kar
dc.: 1upteam radio
(videojocs)
dj.: Jazz fugaç
dv.: Cavernícola
22 h
dl.: Cafè concert
dm.: Blue Beats
dc.: 1upteam radio
(videojocs)
dj.: Jazz nictálopes
dv.: Cultura de Club
23 h
dc.: Murphys

www.rubi.cat

@

24 h

www.radiorubi.fm

dj.: Música
dv.: Pulsar
Radiofòrmula musical
butlletins horaris

dissabte
8h
Punto de encuentro
8.30 h Sardanes d’autor
9h
Café concert
10 h
Mix Rubí al dia
12 h
Tertúlia
Estrenes
13 h
Ascles de llibres
14 h
Rubí or not Rubí
15 h
Petit indi
16 h
Déjame contarte
17 h
Som solidaris
18 h
Som joves
19 h
Antiretro?
20 h
Blue Beats
21 h
Tunner Time

11 h

Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Punt de mira
16 h
La vida de la ràdio
17 h
Sonido vinilo
18 h
Biorock
19 h
Cavernícola
20 h
Rubísound
21 h
Jazz fugazz
22 h
Jazz per nictalopes
23 h
Sobreviviendo
a Murphy

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Festa Major 2014
Una vegada més tenim la nostra Festa Major,
com sempre, fruit de l’esforç i el treball
col·lectiu, i de la importantíssima col·laboració de les entitats de Rubí, que ens ajuden
a dibuixar una festa major que ens defineix
com a ciutat. Cada Festa Major és un repte.
Tenint en compte els orígens
i els interessos tan diversos
que conflueixen en una ciutat com la nostra, hem procurat que, a través de 170 activitats que podeu consultar al
programa que es distribueix
amb la revista, tothom hi tingui cabuda i trobi el seu
espai. Com a novetat, en
aquesta Festa Major recuperem un espai emblemàtic, El
Celler, que acollirà diverses
activitats i que s’ha de convertir en un dels
centres neuràlgics de la ciutat. Us convido a
viure intensament aquests dies de Festa
Major, a gaudir de les activitats i de la convivència al carrer i a assaborir les nostres tradicions i la nostra cultura. La Festa Major és
de tots els rubinencs i rubinenques, doncs
sou els que la feu créixer.
Però, a més de les activitats de Festa Major,
en aquesta edició de la revista trobareu altres
temes que són molt importants per gran part
de la nostra població: les mesures anticrisi
que, per tercer anys consecutiu, impulsa l'ajuntament: 3,6 milions d'euros, dels quals,
1,4 milions són accions de foment de l'ocupació i l'emprenedoria i prop de 600.000
euros es destinen a accions de suport al teixit econòmic.

Una vez más tenemos nuestra Fiesta Mayor,
como siempre, fruto del esfuerzo y el trabajo colectivo, y de la importantísima colaboración de las entidades de Rubí, que nos
ayudan a dibujar una fiesta mayor que nos
define como ciudad. Cada Fiesta Mayor es
un reto. Teniendo en cuenta los orígenes y
los intereses tan varios que confluyen en
una ciudad como la nuestra, hemos procurado que, a través de 170 actividades que
podéis consultar en el programa que se
distribuye con la revista, todo el mundo
tenga cabida y encuentre su espacio. Como
novedad, en esta Fiesta Mayor recuperamos un espacio emblemático, El Celler, que
acogerá varias actividades y que se tiene
que convertir en uno de los centros neurálgicos de la ciudad. Os invito a vivir
intensamente estos días de Fiesta Mayor, a
disfrutar de las actividades y de la convivencia en la calle y a saborear nuestras tradiciones y nuestra cultura. La Fiesta Mayor
es de todos los rubinenses, pues sois los
que la hacéis crecer.
Pero, además de las actividades de Fiesta
Mayor, en esta edición de la revista encontraréis otros temas que son muy importantes por gran parte de nuestra población: las
medidas anticrisis que, por tercer años
consecutivo, impulsa el ayuntamiento: 3,6
millones de euros, de los cuales, 1,4 millones son acciones de fomento de la ocupación y la emprendeduría y cerca de
600.000 euros se destinan a acciones de
apoyo al tejido económico.

visitem l’ajuntament

Alumnes del Col·legi Maristes van visitar
l’Ajuntament

notícies
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promoció econòmica

Competitivitat i
nova ocupació
d

mesures anticrisi 2014
l’ajuntament destinarà 3,6 milions
d’euros

pla de mesures anticrisi

ins el Pla de mesures anticrisi 2014, l'Ajuntament destina prop d’1,4 milions d’euros a accions
de foment de l’ocupació i l’emprenedoria i 588 mil euros més a propostes de suport al teixit econòmic. Unes i altres acaben perseguint uns mateixos objectius vinculats a la lluita
contra la crisi: la reactivació econòmica i la generació de llocs de treball.

Proporcionar eines a les empreses de Rubí perquè siguin més competitives és una de les raons
de ser de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE)
de l’Ajuntament de Rubí. En l’actual conjuntura
econòmica, a més, aquest objectiu ha esdevingut un pilar bàsic de les mesures anticrisi impulsades per l’administració local, sota la premissa
que un teixit econòmic fort és la millor garantia
per a la creació d’ocupació.
Els programes de millora de la competitivitat
organitzats per l’OSE amb l’aportació extraordinària del Pla de mesures anticrisi 2014 incideixen
en aquells aspectes de l’activitat empresarial que
poden ser claus per a la seva consolidació i creixement. Així, per exemple, el projecte Finançament a mida es posa en marxa un any més amb
l’objectiu d’orientar les empreses en l’obtenció
del millor finançament per a les seves necessitats reals, mentre que el programa Implantació i
millora del quadre de comandament té com a
finalitat ajudar-les a optimitzar la seva gestió i
organització. Enguany també s’impulsen nova-

ment tres programes de suport a la internacionalització (inici, consolidació i diversificació) i un
projecte que, tot i que ja existia, rep ara un nou
impuls sota l’empara del Pla de mesures anticrisi: la Xarxa Rubí Empresa, pensada per fomentar i establir la col·laboració entre empreses amb
la innovació com a prioritat.
A banda d’aquests programes, les accions de lluita contra la crisi d’enguany inclouen altres mesures orientades a incrementar la competitivitat
empresarial. És el cas dels ajuts perquè pimes i
autònoms millorin les seves instal·lacions o perquè puguin adquirir o renovar els seus vehicles
comercials.
En el cas específic del comerç, s’han previst
també un seguit d’accions per millorar la seva
competitivitat i fomentar la implantació de nous
establiments. Aquestes inclouen la dinamització
de l’illa de vianants, aportacions per a la celebració de noves fires i esdeveniments, i la posada en
marxa d’una app dels comerços de Rubí.

Millorar els polígons
Rubí compta amb onze polígons industrials
que constitueixen la segona àrea empresarial
més extensa de Catalunya, només superada
per la Zona Franca de Barcelona. Garantir el
seu manteniment i implementar-hi millores
és, per tant, una manera eficaç de reactivar
l’economia local i crear nous llocs de treball.
El Pla de mesures anticrisi torna a incloure
aquest any un Pla de xoc dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) dotat amb 200.000
euros. També preveu una aportació extraordinària per desenvolupar la segona fase de la
prova pilot que ha de convertir el polígon de
La Llana en el primer Smart PAE de la ciutat.
Més informació: www.rubi.cat/mesuresanticrisi i FUER (Finestreta Única Empresarial)-Masia Can Serra

notícies

Ocupació i emprenedoria
Pel que fa les novetats, destaca una
col·laboració entre l’Ajuntament i els centres
d’idiomes de la ciutat que permetrà atorgar
ajuts per a cursos intensius a persones en
situació d’atur. Enguany també s’incorporen
diverses accions singulars adreçades a la
creació d’empreses i l’emprenedoria. Es
tracta, entre d’altres, dels projectes de
cotreball (coworking) per a noves empreses;
de masoveria industrial, cívica i comercial;
de suport i acompanyament (mentoring) i
dels ajuts per al lloguer d’immobles.

cr5

Les accions dedicades a fomentar de manera directa l’ocupació i l’emprenedoria estan
dotades amb prop d’1,4 milions d’euros,
l’aportació més important dins el Pla de
mesures anticrisi. A banda dels programes
d’incentivació de la contractació privada i de
suport al treballador autònom (vegeu el
destacat), aquest paquet d’accions preveu
formació ocupacional i per a nous emprenedors, la continuïtat de les mesures de
foment de l’emprenedoria entre els joves, i
el suport a diferents accions per a persones
aturades del Servei d’Impuls a l’Ocupació
(SIO), entre d’altres.

Les xifres
1,4 milions d’euros
accions de foment
de l’ocupació i emprenedoria

Suport a la contractació
Aquest 2014, l’Ajuntament torna a impulsar
les subvencions per al suport a la contractació privada, tot i que amb novetats importants respecte a l’edició anterior. La més
destacada és la incorporació d’una nova
modalitat que, en comptes de subvencionar
dotze mesos de contractació, com succeïa el
2013, en subvencionarà sis. L’altra novetat
important és que les empreses també
podran demanar les ajudes de manera retroactiva, per a contractes realitzats a partir de
l’1 de gener del 2014. L’aportació municipal
estarà condicionada a la situació socioeconòmica dels treballadors rubinencs contractats i serà d’un màxim de 9.000 euros
anuals. Les empreses beneficiàries hauran
d’aportar la resta dels costos laborals del
contracte.
Dins el Pla de mesures anticrisi 2014, l’Ajuntament també tornarà a subvencionar aquelles persones que es trobin en situació d'atur i que vulguin crear noves empreses o
desenvolupar la seva activitat empresarial o

588.000 euros

suport teixit econòmic
professional a Rubí, amb l’objectiu
de donar suport a la creació de nous
llocs de treball per compte propi. L’Ajuntament destinarà una mitjana de 1.500 euros
als projectes subvencionats, als quals es
podran afegir 1.000 euros més quan l’empresa pertanyi a un sector emergent.

Fins al 27 de juny
Inscripcions a la ‘Baixada d’Andròmines’
Per participar, cal inscripció prèvia al correu electrònic aeguspira@agrupaments.escoltes.org fins
el 27 de juny o bé el mateix dia de la baixada in
situ. Col·labora: Escola d’art Edra. Agrupament
Escolta Guspira
Preus: 3 € una persona. 5 € per parella. 8 € el
grup de 3 o més

La música, centre
de la festa

notícies

una festa participativa i cohesionadora
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festa major

m

arcada per la gran presència de la música, la Festa Major 2014 es caracteritza novament per l’aposta per activitats participatives i de carrer,
l’amplitud d’espais i la gratuïtat de les activitats, a excepció de les de
l’amfiteatre del Castell i el teatre municipal La Sala, així com el protagonisme de
les entitats. Andrea Motis & Joan Chamorro són els encarregats de l’espectacle inaugural, que tindrà lloc a l'amfiteatre del Castell el 27 de juny. El pregó anirà a càrrec
del fotògraf rubinenc Ignasi Marroyo, que aquest any ha rebut la Creu de Sant Jordi.

Més de 200 activitats per a diferents públics ompliran els espais de la ciutat del 27
al 30 de juny. Diversificar públics i preservar un model d’èxit que pugui esdevenir
un tret d’identitat local han estat les prioritats en l’organització de la present edició.
A més de l’espectacle inaugural (és l’únic de pagament), també tornen els concerts
gratuïts previstos a l’Escardívol: dissabte 28 de juny, «Nit Golfa», actuaran en aquest
espai Blaumut, una formació musical d’èxit entre els joves que combina el folk amb
el pop, la música clàssica i la cançó d’autor; la veterana banda de rock murciana M
Clan, que aquest any celebra 20 anys damunt l’escenari; i la formació de «rumba
patxanguera» La Terrasseta de Preixens. El diumenge 29 de juny, els concerts de
l’Escardívol aniran a càrrec de Bongo Botrako, banda a cavall del reggae i els ritmes
càlids que presentarà el segon treball discogràfic, Revoltosa; i Alameda do Soulna,
una formació de deu músics que barreja també el reggae, ska i sons de l’est. L’espai de l’Escardívol continua amb la presència dels bars de les entitats locals. I els
músics rubinencs també tindran presència durant la festa amb la Nit de grups locals:
Barrakuda Festival, Sin City i The Killing Hits, el 27 de juny, primer dia de la Festa
Major.
Entre els espectacles per aquesta Festa Major, també figuren diferents propostes al
teatre municipal La Sala. El dia 28, José Corbacho hi portarà el muntatge Corbacho
3G; i el dia 29, hi haurà l’espectacle infantil Gerónimo Stilton i els Fantàstics en concert i l’obra de Joan Pera L’art de riure. A la celebració d’enguany, tampoc no hi faltaran la tradicional cantada d’Havaneres Cavall Bernat, el 30 de juny a la plaça del
Doctor Guardiet, i el Piromusical de l’Escardívol, que posarà el punt final a la festa.
Tampoc faltarà el Mercat d’Història com a artèria principal de la festa a l’illa de vianants, la rambla del Ferrocarril serà el punt de referència de les activitats infantils i
també d’espectacles de cultural popular i tradicional, l’Ateneu acull les propostes
de format petit i mitjà, i s’incorpora el Celler, inaugurat fa uns mesos, com a nou
espai d’activitats. Les activitats esportives també tenen presència durant la festa, a
diferents equipaments de la ciutat.
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DIVENDRES 27
Pl. Pere
Aguilera

Pl. Catalunya
Amfiteatre del
Castell
Escardívol

DISSABTE 28

DIUMENGE 29

DILLUNS 30

18.30 h Seguici de Festa Major (final)

18 h Plantada de gegants (Pg. Pau Claris)

13.30 h Trobada de Peres, Paus, Petres i Paules

20.30 h Pregó a càrrec d’Ignasi Marroyo

20 h Diada Castellera

19.30 h Tabalada (inici)

21h Audició de Sardanes
23 h Taller i exhibició de Salsa i Bachata
24.30 h Karaoke de Festa Major

11 h Jocs i taller de manualitats
18.30 h XXXII Ballada de Gitanes al Carrer
22 h Ball infantil golfo
23.30 h Revival

19 h Audició Sardanes. Cobla Ciutat de Cornellà 11 h Jocs Tronats del Professor Crespin
22 h Concert: Lisboa Zentral Cafe
18.30 a 20 h Exhibició d'escacs
20 h Body Combat i Zumba

22 h Espectacle inaugural. Andrea Motis & Joan
Chamorro Big Band

22 h Concert Obrador Coral. Concert Cançó
d’Amor i de Guerra

22.30 h Ballada de l'Esbart Dansaire de Rubí,
Memorial Joan Serra

23.30 h Nit de grups locals: Barrakuda Festival

24 h Concert: Blaumut, El turista
1.45 h Concert: Mclan, Arenas movedizas
4 h Concert: La Terrasseta de Preixens, Cistella

24 h Concert: Bongo Botrako
2 h Concert: Alamedadosoulna

23.30 h Ball d’envelat amb l’Orquestra Montgrins 19 h Festival Flor Gitana
20 h i 22 h Actuació d'entitats culturales
andaluses de Rubí

Pl. Dr. Guardiet

3 h Espectacle golfo
24 h Jazz & Blues Rubí

20.30 h Concert de rock Sal 150
23 h Jazz & Blues Rubí

Pl. Anselm Clavé

Pl. Pearson

17 a 01 h Fira del Disc i del Col·leccionista
19 h Hora del conte: El lletraferit

Pl. Nova Estació

11 h i 18 h Dia de l'Energia: Rubí Brilla, si tu vols
23.30 h Final del Correfoc

13.30 h Ballada de gegants i de l’Escola de
20 h Havaneres i rom cremat amb Cavall
Dansa de l’Esbart
Bernat
19.30 h Músiques i danses tradicionals
gallegues / 20 h Gaspatxo popular / 20.15 h
Músiques i danses tradicionals extremenyes
23.30 h Concert amb l’Associació Rubí Musical
Segle XXI
18.30 h Teatre alunmes Espai Jove Torre
Bassas. Rubijove al carrer
20 h Tastet d'estiu musical
21 h Músiques i danses tradicionals
aragoneses
22.30 h Migrazoom
23 h i 24.30 h Cooking Mix Internacional i
Concert Guarache Latin Sound i El Cateto
Opuesto

11 h Inflables i jocs infantils

11 h i 18.30 h Inflables i jocs infantils

23.30 h Milla Nocturna, lliurament premis

11 h Autobús de manualitats de JOVI

11 h La ciutat dels colors

11 h Vine a disfressar-te de bomber!
11 h La ciutat dels colors
19.45 h XXXII Ballada de Gitanes al carrer
20 h XXI Trobada de Gegants i Capgrossos de
Sant Pere, ballada de gegants
22 h 29è Concurs de Colles Sadanistes

18.30 h Ball de Batuka
19.30 h Exhibició de Dansa Esportiva
21 h Festival de Batukadance i flamenc

Camí Sant Muç

13 h Jazz & Blues Rubí Vermuts Musicals
Muddy Wine Band

17 h Estirada de corda
17 a 22 h Fira del disc

22 h Milla Nocturna

Rbla.
Ferrocarril

23 h Espectacle pirotècnic

11 h i 18.30 h Inflables i jocs infantils
11 h i 18.30 h Jocs tradicionals / Els pirates
ens ataquen!
11 h La ciutat dels colors
17.30 h Hip hop i Zumba
19 h Actuació de dansa: Adanubi
21 h Zumba Party, Exhibició de Kung Fu

11.30 h 10a Baixada d’andròmines
21 a 24 h Mercat. Un passeig per la Història

Illa de vianants

10.30 h - 13 h XXXII Torneig Infantil d'Escacs
12 h / 18 h Mercat. Un passeig per la Història
17 h Taller d’impremta i llibres antics
18 h Tallers i mostra d’oficis

12 h / 18 h Mercat. Un passeig per la Història 12 h / 18 h Mercat. Un passeig per la Història
18 h Tallers i mostra d'oficis
17 a 22 h Taller d’impremta i llibres antics
17 h Taller d’impremta i llibres antics
18 h Tallers i mostra d’oficis

C. Maximí Fornés

18 h Torneig popular d'Escacs

19 h Catifa de Sant Pere

20 h Corbacho 3 G

12 h Concert: Gerónimo Stilton i els Fantàstics 18 h Actuació grup artístic Play-back
19 h Fer riure és un art amb Joan Pera

La Sala
23.30 h Monòlegs
Ateneu
Municipal

Celler

23.30 h Cinema de Festa Major

9 h i 16 h Concurs de contactes internacionals:
QSL Especial Festa Major
13 h Jazz & Blues Rubí
19 h Dia de l'Energia Cineforum: Info Eternety
23.30 h Monòlegs
19 h Capses: teatre de titelles
23.30 h Cinema de Festa Major

13 h Jazz & Blues Rubí: Vermuts musicals

18 h Concert de sardanes i música per a
cobla

22 h Rubí Hot Five Ensemble
24 h Anna Luna Dry Latino Quartet
22 h Cabaret Elegance, espectacle de circ
23.30 h Cinema de Festa Major
20 h Tabalada estàtica
20.30 h Inici del Correfoc Infantil

Pl. Onze de
Setembre
Pont C. St. Joan

22 h Sortida del Correfoc

Parc de la Pau i
la Natura

11 h Guerra de bombardes

10 h D'aventura amb l'Albada!

18 h Fira d'atraccions i artesania

18 h Fira d'atraccions i artesania

18 h Fira d'atraccions i artesania

Antiga Estació

10.30 h XIX Gimcana fotogràfica

12 h Fotografia Viva

12 h Fotografia Viva

Pista F. Calvo

10 h Festival de patinatge artístic

18 h Exhibició de Taekwondo

Estadi Petanca
Cova Solera

8.30 h - 21 h 14è Torneig Nacional Open Ciutat
de Rubí

Rubí + D

La Llana

21 h Fira d'atraccions i artesania

20.30 h Gala gimnàstica

Frontó Ca n'Oriol

9.30 h Torneig de Frontennis

Petanca Ca n'Oriol 20.30 h 12 Hores nocturnes de Petanca
Can Rosés

9 h III Triatló Infantil de Rubí
15.30 h - 19h VII Festa de l'esport adaptat

P. CEB St Jordi

12 h - 13 h VI Triangular de bàsquet

Sportennis

10 h - 20 h Campionat de tennis

C. Pau Claris

18 h XXI Trobada de Gegants i Capgrossos
20 h Passejada de gegants

Petanca CP Vallès

18 h 12 Hores de Petanca

Circuit RadioControl

10 h Exhibició de gimnàstica

10 h Curses de cotxes de radiocontrol

Noves propostes de
millora als barris

notícies

la ciutadania prioritza els projectes
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barris al dia

u

na cinquantena de representants d’entitats i ciutadans a títol individual han consensuat
quines són les actuacions de manteniment de l’espai públic prioritàries a cada districte.
Aquest és l’objectiu del projecte Barris al dia, amb el qual l’Ajuntament busca la implicació de la ciutadania a l’hora de decidir la gestió dels 400 mil euros destinats a realitzar diverses
actuacions de manteniment als barris. Aquest projecte és una de les accions del Pla de mesures
anticrisi 2014, dotat amb 3,6 milions d’euros.

La ciutadania ha
pogut decidir quines actuacions són
les prioritàries a
cada districte

La millora del parc
infantil del c/
Mallorca va ser una
de les actuacions de
la passada edició de
Barris al dia

La present edició de Barris al dia ha tingut com a
principal novetat la convocatòria de dues reunions
de treball amb la ciutadania en comptes d’una. A
l’abril es va celebrar una primera trobada per recollir les aportacions del ciutadans i debatre les prop
de 180 propostes recopilades per l’Ajuntament a
partir de suggeriments dels mateixos rubinencs o
de necessitats detectades pels tècnics municipals. Els participants, reunits per districtes, hi van
fer un total de 168 aportacions.
Els assistents a la segona jornada participativa, dividits també segons el seu districte de procedència,
han consensuat quines actuacions són les prioritàries a cada zona. Tots els districtes han coincidit
en les propostes de millora de les voreres. A més,
al districte 1 també ha destacat la reparació d’asfalt i l’arranjament de diverses zones infantils. Les
actuacions remarcades al districte 2 fan referència també a l'arranjament d’asfalt i a la incorporació d’enllumenat públic a uns quants punts. Pel
que fa al districte 3, destaquen les millores de
zones infantils. En el cas del districte 4 s’han marcat com a prioritàries la reparació de l’asfalt i diverses actuacions de senyalització. Al districte 5 han
Més informació: www.rubi.cat/barrisaldia

estat marcades les actuacions d’esporga i neteja de
vegetació i les millores als parcs infantils. I, per
últim, el districte 6 ha prioritzat la reparació d’asfalt, la incorporació d’enllumenat públic a diversos
punts i unes quantes actuacions de senyalització.

calendari
L’Ajuntament sol·licitarà els pressupostos de les
obres que s’han de dur a terme a les empreses
constructores entre els mesos de juny i juliol. Després de valorar les ofertes presentades, al setembre és previst que es contractin les diferents obres
que han prioritzat els ciutadans. Es preveu que
comencin els treballs a l’octubre i que acabin al
desembre.
Per tal de supervisar el procés participatiu i l’execució de les obres, s’ha tornat a convocar una
comissió cívica, integrada pels representants dels
districtes escollits durant la primera jornada participativa i pels representants dels partits polítics. La
comissió es tornarà a reunir al setembre per conèixer quin ha estat el procés de contractació de les
obres i el calendari d'execució.

notícies
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promoció econòmica

cit

Triangle
d’innovació
d

es de 2008, les ciutats de Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola treballen conjuntament en el marc
del Catalonia Innovation Triangle (CiT), un consorci que té com a objectiu promoure el creixement econòmic i científic a l’entorn de la B-30. La presidència del CiT, de caràcter rotatiu, recau actualment en l’Ajuntament de Rubí.

senyalització
els pae del cit s’identifiquen amb
una senyalització
comuna

El territori CiT aplega 220.000 habitants, 10.000
empreses, 5.000 investigadors i 60.000 estudiants
universitaris, genera el 3% de l’activitat econòmica del país i dóna feina a 90.000 treballadors. Es
localitza, a més, en una situació estratègica, a prop
de Barcelona i en la confluència de diversos eixos
de comunicació importants.
Posar en valor totes aquestes potencialitats i afavorir d’aquesta manera el creixement econòmic de
la zona és el punt de partida de les accions que està
impulsant el CiT des de la seva constitució el 2008.
Entre d’altres fites, el consorci persegueix atraure
noves empreses, impulsar la prestació de serveis
als polígons i parcs empresarials, millorar la mobilitat i la comunicació, i generar un clima favorable
per a l’aprenentatge continu, la recerca, el desenvolupament i la innovació. Tot plegat per acabar
repercutint en un aspecte primordial per a tota la
ciutadania del territori: la creació d’ocupació.
La cooperació és la base del treball del CiT, tant per
la feina conjunta que hi desenvolupen Rubí, Sant
Cugat i Cerdanyola com per la implicació que

requereix de les universitats, els centres de recerca i el món empresarial.

mirant cap a europa
Des de fa uns mesos, el CiT treballa en la definició
d’un projecte d’especialització territorial que li permeti optar als fons estructurals europeus amb el
suport de la Generalitat.
L’aposta de Rubí, Sant Cugat i Cerdanyola se centra en tres àmbits. D’una banda, projectes orientats a promoure la manufactura avançada i proveir
les empreses de la zona de serveis d’alt valor tecnològic. De l’altra, tira endavant dues propostes de
caràcter transversal: una de foment de l’emprenedoria, que vol contribuir directament a la generació de nous llocs de treball, i una segona adreçada a l’estalvi i l’eficiència energètica que aprofitarà
l’experiència de Rubí en aquest àmbit.
En sintonia amb els criteris europeus, el CiT està
treballant sobre aquests grans eixos en col·laboració amb el teixit empresarial i les universitats del
territori.

Els comerç s’adapta
als nous temps
l’
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comerç

Ajuntament continua treballant per impulsar mesures que ajudin els comerços de la ciutat a créixer d’una manera permanent, amb nous cursos de formació dissenyats segons
les necessitats dels mateixos comerciants, una nova convocatòria a la millor iniciativa
comercial i una aplicació (app) per als mòbils perquè els comerços de la ciutat que ho
desitgin tinguin la seva botiga als telèfons dels ciutadans que la descarreguin.

L’oferta formativa per als comerciants s’allargarà
fins al mes de novembre, tot i que alguns del cursos de formació ja han començat, com és el cas
de com diferenciar-se de la resta donant valor als
productes que es comercialitzen i les darreres tendències del marxandatge visual.
Després de l’estiu, estan previstes dues sessions
més de formació relacionades amb la gestió del
comerç per millorar la negociació amb les entitats
bancàries i la planificació de campanyes per fidelitzar clients; i un taller per aprendre a crear el seu
perfil a les xarxes socials i estratègies per aconseguir seguidors. Els cursos tenen una durada d’unes sis sessions que es fan un parells de dies per
setmana en horari de tancament comercial, per
facilitar l’assistència.

L’oferta de cursos es completa amb el Cafè del
Comerç, que es farà a final de novembre, i que
enguany proposa reflexionar envers els nous
models de consum, després que l'any passat fos
un espai de trobada d’experiències.

nova iniciativa comercial

nova app mòbil
Ja s’ha posat en
marxa l’app que
els comerços
podran utilitzar

A començament de juliol s’obrirà el termini de presentació de la segona edició de les subvencions a
la millora iniciativa comercial, uns ajuts que volen
atraure nous comerços a la ciutat i fomentar l’emprenedoria comercial. A més, per a 2014, hi haurà
dos premis de 5.000 euros cada un per a dues iniciatives que siguin de nova implantació o s’hagin
posat en funcionament al llarg d’aquest any. Les
propostes es podran presentar fins a final de setembre.

Els comerços de Rubí al mòbil
A partir d’ara, els comerços de Rubí tindran la possibilitat
d’ampliar les seves eines de comunicació amb els clients
a través d’una aplicació (app) de mòbil a la qual es podrà
accedir des del codi QR que els comerços que l’hagin creat
posaran a l’accés dels clients a la botiga. Tan sols escanejant amb un telèfon mòbil aquest codi, els clients accediran a descarregar-se d’internet l’aplicació amb la qual
podran, un cop instal·lada, consultar tota la informació del
comerç o establiment, així com rebre avisos de les actualitzacions que se'n faci.
A Rubí, un dels primers establiments a crear una aplicació per als seus clients ha estat el restaurant La Popular,
que l’any passat va aconseguir l’Ajut a la millor iniciativa
comercial.
L’aplicació, que l’Ajuntament ofereix al comerços de la ciutat, s’adapta a tots els navegadors del mercat i amb els con-

tinguts al núvol, i té un gestor de continguts ràpid, usable
i intuïtiu, per al qual no calen coneixements de programació. Els establiments de comerç i hostaleria el poden
sol·licitar al consistori a partir del setembre.

Més informació: www.rubi.cat/comerc i www.rubicomerc.cat

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

Víctor Puig
Regidor del Grup
Municipal de CiU

buits plens, nous espais
pels ciutadans de rubí

Un espai sense ús és un espai perdut
a la ciutat. Un espai de ciutat és un espai que
dóna vida i viu. Per aquest motiu volem els
«buits plens».
Posar a disposició de la ciutadania dos espais
públics en desús és l’objectiu de la iniciativa
Buits Plens que s’ha dut a terme aquests dies
a la nostra ciutat. A l’Ajuntament de Rubí
volem posar en valor la importància de la implicació de la ciutadania en la presa de decisions,
especialment en aquelles de caire més social i
proper. Al projecte d’aquest any hem escollit
dos solars buits, un al carrer Prim i un altre al
carrer Primer de Maig, que creiem que hem
de recuperar i potenciar com a generadors de
convivència i enfortidors del teixit social dels
nostres barris.
Tot això, ho hem fet a través d’un procés participatiu obert a tothom. Durant la primera jornada de treball, els tècnics municipals van
explicar alguns dels projectes que s’han posat
en marxa en d’altres ciutats a través d’aquest
treball col·lectiu: espais esportius, horts, cinemes a la fresca, sales de reunió... A la sessió
del dissabte 31 de maig alguns ja es van atrevir amb les primeres idees. I és que les úniques condicions per escollir el destí dels solars
han estat que la proposta final busquin el bé
comú, es pugui autogestionar i que el pressupost no superi els 90.000 euros que es van
destinar per aquest projecte dins del paquet
de Mesures Extraordinàries contra la Crisi.
Des de l’equip de govern estem convençuts de
l’èxit i de la idoneïtat del projecte, al qual també
s’ha sumat la resta de forces polítiques, a les
quals volem agrair la col·laboració i aportació.
Som ambiciosos i per tant contemplem Buits
Plens com la primera pedra d’un projecte molt
més ampli per incentivar l’ús de més espais en
desús. És imprescindible, doncs, un treball
conjunt perquè guanyem la confiança necessària per engrescar els ciutadans a cedir els
seus solars particulars buits a activitats socials.
El 19 de juny s’ha desenvolupat la segona jornada amb la recollida de conclusions i la votació de les diferents propostes. Els rubinencs i
rubinenques hem pogut decidir quin projecte
es desenvoluparà als solars, quina nova realitat sorgirà d’un lloc abans erm per al bé de tots
i totes. Estem segurs que tens molt a dir: no et
quedis a casa teva i vine als processos participatius municipals.

“

els “encasellaments” per a
qui els vulgui

El 3 de juny al matí el rei Joan Carles abdicava. Una notícia que no va deixar indiferent
ningú. Sentit d’Estat de Rubalcaba i Rajoy, i compromís amb la democràcia i l’estabilitat. Mentre
files i altres del PSOE, IU, ICV i EUiA, ERC,
Podemos o les CUP, convoquen concentracions a
tota Espanya, per demanar (o proclamar) uns la III
República Espanyola, altres la República
Catalana, altres un referèndum sobre si volem
monarquia o república, altres per reclamar un
procés constituent... Bé, allò que els ha passat
sempre, que no hi ha forma de posar-se d’acord ni
saber què volen.
I així les coses, a Rubí, entre proclames i veus discordants, incapaces de buscar objectius comuns
més enllà de la suada cançoneta contra l’espectre
de la dreta, les esquerres es manifestaven no se
sap molt bé contra o en favor de què. Això sí, el
mal comptat centenar de persones, s’erigien en
representants de tots els rubinencs i penjaven al
balcó de l’Ajuntament de la nostra ciutat l’estelada i la tricolor republicana.
I vet tu aquí que el 5 de juny, dos dies després:
1) El PSOE anuncia que votarà sí, a les Corts, la
successió de la corona en favor del nou rei Felip
VI, mentre a Rubí, entre bandera republicana,
estelada i consignes del 36, no només hi era al
mig de la plaça de la Vila la màxima representant
de l’equip de govern, l’alcaldessa Carme García,
socialista (que va fer passadís per tal que els d’ICV
i EUiA pengessin al balcó la tricolor i els d’ERC
l’estelada), sinó també la candidata pels socialistes a l’Alcaldia amb el seu seguici.
2) Marta Ribas, a la tertúlia de Catalunya Ràdio,
diu públicament «com a espanyols tenim dret a
decidir si volem república o democràcia a
Espanya», alhora que ICV a Rubí manifesta que
Catalunya és un país. En què quedem, els catalans som o no som espanyols?
En qualsevol cas, curiositats i incoherències a
banda, alguns n’estem farts de la voluntat de dividir la societat, de partir-la en dos, els uns i els
altres, els blaus i els rojos, els catalans i els espanyols, els del Barça i els del Madrid, els monàrquics
i els republicans... Ens agradi més o menys, hem
de conviure. No es tracta de «monarquia» o
«democràcia», com ens volen fer creure els més
radicals, sinó quina és la millor fórmula per a
Espanya. I els precedents de República que
tenim no són massa afalagadors. Monarquia parlamentaria en tenen a Suècia, Noruega, Regne
Unit, Dinamarca, Bèlgica, Holanda o Luxemburg
i em sembla que no podem dubtar de la seva qualitat democràtica, i exemples de república són
Alemanya, Finlàndia, Polònia, Bòsnia, Turquia,
Irlanda, Portugal, Grècia, Ucraïna, Italià...
Cadascú que valori què ens convé més. Jo ho tinc
clar, i no em considero ni monàrquica, ni republicana. Els «encasellaments» per a qui els vulgui.

“

quebec, catalunya, rubí

L’any 1995 el Quebec celebrava un
referèndum per decidir si s’independitzava del Canadà. El resultat final va ser
ajustadíssim, amb un tomb a última hora de
la nit a favor del no que va guanyar per un
estret marge. Fa pocs dies parlava amb un
grup d’estudiants quebequesos que visitaven
Catalunya i Escòcia per conèixer de primera
mà els processos polítics similars al seu. A
parer dels professors que dirigien l’estada
dels estudiants a Barcelona, un dels motius
del triomf del no en aquell moment, així com
de la recent desfeta electoral del Bloc
Quebequès, és l’etnicitat del seu projecte
sobiranista. És a dir: els anglòfons en cap
moment van sentir com a propi el procés cap
a la creació d’un país nou. Els mateixos estudiants em confessaven estar sorpresos pel fet
d’haver conegut diversos castellanoparlants
defensors de la independència catalana. No
va caler que fos jo qui els fes notar aquesta
diferència substancial del procés català.
Efectivament el nou estat català el volem
construir entre tots i per a tothom. L’espoli
econòmic és un factor important, els atacs al
català per part de les institucions de l’Estat
també, però hi ha un moviment de fons en el
nostre cas que va molt més enllà. Com a
societat ens volem dotar d’un país millor, d’un
país renovat, un projecte de canvi que també
és engrescador justament perquè és integrador, on no hi ha diferències de llengua o d’origen.
Els mateixos valors inclusius del procés català són els que defensem per al futur de Rubí.
Sobre aquesta base volem una ciutat amb un
projecte ambiciós, que compti amb una
societat civil encara més dinàmica i poderosa, amb unes institucions exemplars i amb
nou impuls que permeti ser líders en aquelles
coses en què podem ser referents. La indústria, la cultura popular i per què no també en
la gestió pública. També en això podríem ser
referents. Per assolir-ho, cal apostar per la
suma del patrimoni que tenim gràcies a una
societat plural i per tant rica, lluitant contra
l’interès dels qui busquen dividir-nos per la
llengua o l’origen i crear crispació allà on no hi
és. Sens dubte, però, el tarannà pacífic,
democràtic i integrador de la ciutadania d’aquest país s’imposarà!

Consell Consultiu Gent Gran
El nou plenari del Consell Consultiu de la Gent
Gran de Rubí ha fet balanç de la tasca desenvolupada l’ultim any, com els processos participatius per elaborar el Pla de Mobilitat Urbana
(PMU) de Rubí i el projecte “Buits plens”. Al plenari també han explicat la seva col·laboració amb
Ràdio Rubí, les visites als habitatges tutelats i a
la Residència Rubí i el 7è Congrés Nacional de
la Gent Gran.
El Consell, l’òrgan de participació de les persones grans, es va renovar completament l’any passat.

acr

Francesc Hinojosa
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

polítiques actives per a la
integració

En la situació actual d’atur, que
n’és la conseqüència més greu de la crisi,
i és a la vegada causa del patiment de
milers de persones a la nostra ciutat,
l’Ajuntament ha de ser un agent actiu en
la recerca de solucions d’aquest problema.
Una de les eines que te al seu abast és la
inclusió de CLÀUSULES SOCIALS en els
contractes de tot tipus que l’administració
subscriu per l’execució de subministraments o d’obres i serveis .
Les CLAUSULES SOCIALS són una estipulació contractual que, en els processos
de contractació i de licitació, incorpora
certes consideracions de caràcter social,
més enllà de consideracions econòmiques. Té per objectiu que l'empresa adjudicatària del contracte reservi un determinat nombre de llocs de treball per ser ocupats per treballadors i treballadores en
situació d’atur i amb risc d’exclusió social
i laboral.
Cal l’elaboració una normativa que determini les clàusules socials com a requisits
a les empreses que vulguin treballar per a
l'Administració, amb l'objectiu prioritari
de crear ocupació entre els aturats i aturades. Però mentrestant es fa aquesta normativa, l’actuació de l’Ajuntament al respecte és totalment discrecional, i per tant
és voluntat política prendre aquestes
mesures d’afavorir la transparència i la
igualat d’oportunitats .
Esperem que l’equip de govern es mostri
sensible a incorporar aquests requisits.
Ara que estan en el procés de contractació d’empreses per les obres derivades
del Pla d’Inversions, és un bon moment
per incorporar clàusules que prioritzin la
contractació d’aturats de la nostra ciutat.
Si ja s’hagués preparat seria més senzill
però, com també ha passat en el pagament a proveïdors, ara s’haurà de córrer.
Per el nostre grup la qüestió és clara:
Només cal la voluntat política de fer-ho.

“

gràcies per la vostra confiança en ERC!

La meva generació, que ara som entre joves i
madurets de 35 a 45 anys, vam créixer entre el
Club Súper 3 del Petri i el Megazero i els principis de Tele5 amb les Mamachicho i Oliver y
Bengi.

Ens vam barrejar sense cap problema a les
escoles públiques de les nostres ciutats metropolitanes, en classes on es feia tot en català i
patis on jugàvem al Conejo de la suerte o a
gomes cantant «el afilador, plom».
I això era possible perquè hi havia una generació de pares que tenien clar que el seu lloc era
aquest, on havien decidit viure i criar els seus
fills. I entenien que el futur passava perquè els
seus fills i els fills dels catalans «de tota la vida»
convisquessin a l’escola, als parcs... a la vida.
I aquesta generació meva ens vam fer grans. I
cadascú per la seva banda va anar triant el camí
a la vida i allò per què lluitar. Però sempre va
quedar aquesta convivència a les arrels, al més
profund de nosaltres.
I això tan arrelat, aquest reconeixement de l’altre com a igual, malgrat els pares tinguessin orígens diferents i fins i tot cultures, llengües i costums diferents, sempre queda a dins.
A la meva ciutat, un diumenge de maig, alguns
(uns quants!) de la meva generació han fet el
pas de votar ERC.
I ho han fet de manera natural. Perquè han
posat Biel o Gerard als seus fills, i els parlen en
català quan els ajuden amb les coses de l’escola. Però a casa es parlen en castellà, i ben fet
que fan, perquè els surt del cor, que és d’on surten les coses autèntiques.
I el pas que han fet, deixant enrere altres
opcions que tradicionalment havia votat el seu
entorn més immediat, l’han fet perquè sí.
Perquè el dia que van decidir que votarien ERC
es van dir: i per què no? Doncs perquè sí. Som
d’esquerres i independentistes, i això ja no
espanta.
Sóc d’una generació que està canviant el rumb
de la història del meu petit país. I sóc d’una ciutat que ha decidit iniciar aquest canvi de rumb.
Dos motius per estar contenta i per continuar
treballant amb il·lusió i un bon somriure.

“

maquillatge participatiu
d’un govern qüestionat

En un mandat marcat per un
govern municipal en minoria, actualment
en la mínima expressió (6 persones: una
alcaldessa i 5 tinents d’alcalde) després
de la marxa d’ERC i per la crisi caïnita del
PSC local, sembla que una de les dèries
de polítics i tècnics del govern és la participació en certs projectes. Després de
qüestionar pràctiques similars fetes anys
enrere, la llunyania de majories absolutes
i el fenomen de la desafecció de la ciutadania respecte a la política convencional
semblen compensar-se convidant representants de la societat civil a proposar
remodelacions de places, prioritzar obres
de manteniment dels barris o l’ús d’un
parell d’espais públics buits.

Benvinguda sigui aquesta invitació que la
ciutadania que tingui la voluntat de participar pugui fer-ho, però no ens enganyem. La remodelació de la plaça del doctor Guardiet no permetia aportar aspectes claus al projecte, simplement escollir
entre posar més o menys gespa o mobiliari urbà en aquell espai central. Barris al
dia ha permès invertir 400 mil euros
anuals en un manteniment de barris que
s’hauria de fer gairebé d’ofici per part de
l’Ajuntament. I unes desenes de persones han pogut proposar usos de només
dos espais urbans buits preseleccionats
per l’equip de govern.
Mentrestant, segueix sense aplicar-se el
Reglament de Participació Ciutadana i
divisió en barris de Rubí, aprovat el 2006,
i que apostava per crear consells participatius (el de ciutat, de barri i sectorials)
per potenciar la participació de la ciutadania, sense caràcter vinculant, però, en
les decisions polítiques sobre la ciutat.
Creure en l’enriquiment de la democràcia
representativa obrint el debat i les decisions a la ciutadania, creure en la democràcia participativa de debò, va més enllà
d’aportacions limitades, precuinades i a
un any vista de les eleccions.

@arestubau

Homenatge a Josep Maria Roset
L’Associació Sant Galderic, amb el suport de l’Ajuntament, retrà homenatge al fotògraf rubinenc Josep Maria
Roset amb la publicació d’un llibre i una exposició, que
es podrà visitar a l’Espai Expositiu Municipal Aula Cultural.
El llibre, titulat Tal com jo ho he vist, reunirà 180 imatges representatives de l’àmplia trajectòria del fotògraf
seleccionades per ell mateix, anirà acompanyat d’una
presentació de Joan Manel Tresserras, exconseller de
Cultura i amic personal, un perfil biogràfic de l’historiador local Eduard Puigventós i un text de Laura Terré,
assessora del projecte.
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salud

consejos para un verano saludable

Cuidado con las
altas temperaturas
e

l exceso de calor y las temperaturas extremas pueden ocasionar pérdida de líquidos y sales
minerales muy necesarios para el organismo. Esto puede agravar una enfermedad crónica
o provocar deshidratación y agotamiento. Si la exposición a temperaturas elevadas se alarga, es cuando puede producir se lo que conocemos como “golpe de calor”.

Para reconocer que alguien puede
estar padeciendo un golpe de
calor, hay que prestar atención a
síntomas que pueden alertarnos,
como tener una temperatura corporal muy alta, dolor de cabeza,
náuseas, sed intensa, convulsiones, somnolencia o pérdida de
conocimiento. Ante estos síntomas, hay que trasladar a la persona afectada a un lugar más fresco,
dar agua, mojarle y avisar urgentemente a los servicios sanitarios
(061).

¿cómo prevenir los problemas del calor?
1 En casa, controlar la temperatura: cerrar las persianas durante las horas
de sol, abrir ventanas por la noche, para refrescar, o recurrir a algún tipo
de climatización son algunas de las recomendaciones. Si no se tiene aire
acondicionado, intentar pasar como mínimo dos horas al día en lugares
climatizados (centros comerciales, cines...).
2 En la calle, evitar el sol directo: llevar gorra o sombrero, utilizar ropa ligera y de colores claros, y procurar andar por la sombra, estar bajo una sombrilla si se está en la playa y descansar en lugares frescos de la calle o en
espacios cerrados climatizados, beber agua a menudo, mojarse la cara e,
incluso, la ropa, y vigilar los trayectos en coche durante las horas de sol.
3 Limitar la actividad física en las horas de más calor: hay que evitar salir
a las horas del mediodía, que es cuando hace más calor, y reducir las actividades intensas.
4 Beber bastante líquido y vigilar la alimentación: por supuesto, beber
agua y zumos de fruta tanto como se pueda, incluso sin tener sed; no tomar
bebidas alcohólicas y evitar las comidas muy calientes y las que aportan
calorías.
5 Informarse bien: de los horarios de los centros de atención primaria cercanos, tanto de vuestro municipio como del lugar donde se va de vacaciones. Y anotarse el número de Sanidad Responde: 902 111 444, atiende diariamente durante las 24 horas y pueden indicar los centros sanitarios
abiertos y dar consejos de salud.

• DONES (menys de 60 anys). Horaris: Grup matí: de 9 a 10 h / Grup tarda: de 19
a 20 h. Preu: 20 €
• GENT GRAN (60 anys o més). Horaris: Grup matí: de 10 a 11 h / Grup tarda: de 18
a 19 h. Preu: 12 €
Inscripcions a l’Oficina d’Esport per a Tothom. Joaquim Blume s/n, Escardívol
Tel.: 93 588 72 73
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Del 4 al 6 de juliol

juliol 2014

Rubifolk, Festival Internacional de Dansa
Tradicional de Rubí

Grups convidats: Grup Folclòric de Bolívia
"Manuel Acosta" (Bolívia), Grup Folklórico
Nacional "Sangre Mulata" (República
Dominicana), Grup de Música i Balls
Tradicionals Xacarandaina (Galícia) i Esbart
Dansaire de Rubí
Actuacions a diferents llocs de la ciutat i espectacles al Teatre Municipal La Sala. Consulteu horaris
a www.rubi.cat/cultura

Dijous, 10 de juliol
Contes medievals

Espectacle de foment a la lectura per a nens de 4 a 10 anys.Joan de Bover
“Bouí”, un joglar vingut directament del s. XIII, ens narrarà contes de l’epoca medieval!
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de l’1 al 24 de juliol al Pavelló municipal de La Llana
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juny 2014

Activitats d’Estiu per a dones i gent gran
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Auditori Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18 h

Divendres, 11 de juliol
Tastet musical a les Tines. Converses privades, amb Albert Solà

Concert de presentació del seu darrer disc. Albert Solà és un jove cantant i
compositor de folk/pop de Sant Cugat del Vallès que amb tan sols 22 anys
s’està consolidant en el panorama musical català.
El Celler, a les 22.30 h

Divendres, 18 de juliol
Tastet musical a les Tines. Carles Casas diu Llach

El Celler, a les 22.30 h

5, 6 i 7 de setembre

Festa Major
2014
27, 28, 29 i 30 de
juny

Festa de Sant Roc
Festa de la Cultura Popular i Tradicional

Trobada de bèsties de foc, diada castellera,
la Xerricada, trobada de gegants, fira d’entitats, jocs infantils ...
Amb la col·laboració de les entitats de la
Taula de Cultura Popular i Tradicional
Catalana
Més informació: www.rubi.cat/cultura

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

Edita Ajuntament de Rubí Fotografia Localpress Disseny Ajuntament de Rubí Impressió i Distribució Rotocayfo SL
Publicitat: 636 441 938 Dipòsit legal B 51721-2005 a/e laciutat@ajrubi.cat web www.rubi.cat/laciutat

Més informació a www.rubi.cat

Concert a càrrec de Carles Cases Trio (arranjador de les cançons de Lluís
Llach)

