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Alcaldia als barris: proximitat i transformació
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Rubí és de tots,
cuida-la!

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
baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53/ batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 /
blanca ntra. sra. de lourdes, 73 93 699 03 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699
87 09 / cuyàs c. milà i fontanals, 43 93 269 51 03 / 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-m c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos ptge. kronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c. safir, 28. 93 699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / picornell pg. les torres, s/n. 93 699
10 72 / 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 93 697 62
73 / 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 2015-2016 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
8h
Rubí al dia
12 h
dl.: Solfejant per la vida
dm.: Serrat del Poble Sec
al món
dc.: Sonido vinilo
dj.: L’altra cara de la lluna
dv.: Grups municipals
Onacat
13 h
dl.: Ponme en la lista
dm.: Som solidaris
dc.: Som Joves
dj.: Desbocats
dv.: Del culto a la taberna
14 h
Informatiu local migdia i
esports
14.30 h Informatiu La Xarxa
15 h
Això sí que em sona!
(selecció musical dels 60,
70, 80 i 90)
18 h
Raíces del Sur
19 h
dl.: Rubisound
dm.: Desbocats
dc.: Del culto a la taberna
dj.: Punt de mira

dv.: Ponme en la lista
Informatiu local vespre i
esports
20.15 h Rubí al dia (resum de les
entrevistes i seccions del
dia)
21 h
dl.: Som solidaris
dm.: Som joves
dc.: 1upteam radio
dj.: Sobreviviendo a
Murphy
dv.: Rubisound
22 h
dl.: L’altra cara de la lluna
dm.: Blue Beats
dc.: 1upteam radio
dj.: Jazz fugazz
dv.: Cultura Club
23 h
dj.: Jazz para nictálopes
dv.: Pulsar
24 h
dj: Serrat del Poble Sec al
món
dv.: La hora Underground
20 h

www.radiorubi.fm

dissabte
1-8 h Fórmula musical
8h
Punto de encuentro
8.30 h Sardanes d’autor
9h
Fórmula musical
10 h
Resum setmanal Rubí al
Dia
12 h
L’aventura de la vida
12.30 h Onacat.cat
13 h
Solfejant per la vida
14 h
Això sí que em sona
17 h
Som solidaris
18 h
Som joves
19 h
Desbocats
20 h
Blue Beats FM
21 h
1Up Radio Team
23 h
Tunner Time

15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
23 h
00 h

Serrat: del Poble Sec al
món
Sonido vinilo
L’altra cara de la lluna
Ponme en la lista
Del culto a la taberna
RubíSound
JazzFugazz
Jazz para nictálopes
Sibreviviendo a Murphy
Fórmula musical

diumenge
1-9 h Fórmula musical
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre
11 h
Els grups municipals
opinen
12 h
A peu de camp

OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)
OAC Centre: C/ Narcís Menard, 13-17

OAC Les Torres: rbla. Joan Miró

Horari habitual:
De dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h
Divendres de 8.30 a 14 h
Dissabtes de 9 a 12.30 h.

Horari habitual:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14 h
Dissabtes tancat.

www.rubi.cat

@

laciutat@ajrubi.cat

“
Ana Maria Martínez,
Alcaldessa de Rubí

L’Alcaldia als barris
Enceto els editorials de la revista
municipal parlant d’una de les iniciatives més ambicioses d’aquest mandat: el projecte Alcaldia als barris.
Almenys dos cops l’any traslladaré
durant tres dies el meu despatx al
vostre barri. L’objectiu és ser al vostre costat, escoltar les vostres inquietuds i millorar l’atenció municipal cap
als veïns i veïnes.
Visitaré els col·legis i les AMPA, les
associacions de veïns, els comerços i
les entitats, i em reuniré amb ciutadans a títol individual. Vull escoltar
tothom que tingui alguna cosa a dir a
la seva alcaldessa. Tothom serà escoltat. I ja avanço que no serà una trobada qualsevol. L’endemà d’escoltar
les vostres necessitats, ens posarem a
treballar per tal de donar una resposta ràpida i eficaç com a administració.
Ser al vostre costat ens servirà també
per conèixer in situ i sobre el terreny
les preocupacions que més us afecten.
Amb aquest projecte pretenem apropar l’Ajuntament a tots els barris.
Aquest diàleg permanent ens permetrà construir un Rubí cada cop millor,
on tothom tingui cabuda. Perquè
sabem que una altra manera de fer
política és possible. Compartint i cooperant. Sumant les diferències i les
nostres pluralitats com a ciutadans.
Plegats podrem tirar endavant projectes engrescadors. Per això reclamem la
complicitat activa de la ciutadania.
Estic convençuda que, entre tots,
farem un Rubí millor.
Us hi espero!

Empiezo los editoriales de la revista
municipal hablando de una de las
iniciativas más ambiciosas de este
mandato: el proyecto Alcaldía en los
Barrios. Al menos dos veces al año
trasladaré durante tres días mi despacho a vuestro barrio. El objetivo es
estar a vuestro lado, escuchar vuestras
inquietudes y mejorar la atención
municipal hacia los vecinos y vecinas.
Visitaré colegios y AMPAS, asociaciones
de vecinos, comercios y entidades, y
me reuniré con ciudadanos a título
individual. Quiero escuchar a todo
aquel que tenga algo que decirle a su
alcaldesa. Todo el mundo será escuchado. Y ya adelanto que no será un
encuentro cualquiera. Al día siguiente de escuchar sus necesidades nos
pondremos a trabajar para dar una
respuesta rápida y eficaz como administración. Estar a vuestro lado nos
servirá también para conocer in situ y
sobre el terreno las preocupaciones
que más le afectan.
Con este proyecto pretendemos acercar el ayuntamiento a todos los
barrios. Este diálogo permanente nos
permitirá construir un Rubí cada vez
mejor. Un Rubí donde todos tengan
cabida. Porque sabemos que otra
manera de hacer política es posible.
Compartiendo y cooperando. Sumando las diferencias y nuestras pluralidades como ciudadanos. Juntos
podremos sacar adelante proyectos
estimulantes. Por eso reclamamos la
complicidad activa de la ciudadanía.
Estoy convencida de que, entre todos,
haremos un Rubí mejor.
¡Os espero!
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‘alcaldia als barris’

Proximitat i
transformació

La idea és
treballar
conjuntament
amb veïns i veïnes
la millora de la
ciutat

p

roximitat, coresponsabilitat, confiança i transformació: aquestes són les bases en les
quals se sosté el projecte l’Alcaldia als barris, un projecte que vol fomentar la participació i el diàleg amb la població i que ha començat aquest mateix mes d’octubre.
La ciutat s’ha dividit en sis zones i durant 3 dies, l’alcaldessa, Ana María Martínez,
traslladarà el seu despatx als barris per reunir-se amb entitats, associacions, i veïns i veïnes per escoltar i conèixer de primera mà les seves necessitats i inquietuds, i treballar, conjuntament, per la millora dels barris.

Com hi puc participar?
Per telèfon: 93 588 70 00 ext. 3300 en l’horari següent:
matins de dilluns a divendres de 10 a 14 h, i tardes dilluns i dimecres
de 16 a 18 h.

Per correu electrònic: alcaldiabarris@ajrubi.cat

Via web: trobareu una pàgina amb preguntes freqüents que s’anirà
omplint amb preguntes i respostes a mesura que avanci el projecte, i
també trobareu un formulari per adreçar preguntes a l’alcaldessa.

Més informació: http://www.rubi.cat/alcaldiabarris

}
Calendari de reunions de la 1a visita als barris*
5, 6 i 7
d’octubre

2, 3 i 4 de
novembre

1, 2 i 3 de
desembre

25, 26 i 27 de
gener (2016)

Zona 5

Zona 4

Zona 6

Zona 3

Ca n’Oriol
Zona Nord
Can Rosés
El Pinar

Centre
Plana del Castell

Zona Progrés
Rubí 2000
Mercat
Plana de Can Bertran
Sector Z

Ca n’Alzamora
Can Vallhonrat
25 de Setembre
Les Torres

22, 23 i 24 de
febrer (2016)
Zona 1
Can Fatjó
Sant Jordi Parc
Can Serrafossà (La Perla)
Can Ximelis
Els Avets

14, 15 i 16 de març
Zona 2
Castellnou
Can Mir
Can Solà
Can Barceló
Vallespark
Sant Muç

L’objectiu principal d’aquest projecte és escoltar directament la ciutadania, les seves reivindicacions, propostes i
demandes. Apropar la gestió municipal als barris és una
prioritat del nou equip de govern, de la mateixa manera ho
és aconseguir que totes les aportacions ciutadanes serveixin per millorar la ciutat. D'aquestes estades als barris han
de sorgir propostes que, un cop estudiades i consensuades, comportaran accions que establiran el full de ruta de
la millora dels barris.
Aquest desplaçament de l’Alcaldia als barris es produirà
dues vegades l’any, de forma rotatòria a cada una de les sis
zones en què s’ha dividit la ciutat. En el marc de la segona
visita, l’Ajuntament retrà comptes de l’estat de gestió de
totes aquelles demandes que hagi fet la ciutadania.
Al web del projecte: www.rubi.cat/alcaldiabarris, s’hi aniran
publicant les diferents actuacions que es duen a terme, el
calendari de visites a cada zona, la documentació que es
generi, el retorn que farà l’Ajuntament a la ciutat un cop
s’hagin estudiat les demandes, i també s’explicarà quines
d’aquestes peticions s’han realitzat, quines són viables i
s’han programat, i si n’hi ha que no són viables, també es
donarà explicació del perquè.
Mitjançant aquest espai web s’han habilitat les formes de
contacte per tal que les persones interessades puguin fer

* Confirmeu dates i horaris a:
www.rubi.cat/alcaldiabarris
La mecànica és la següent: la primera visita consisteix
en tres dies per cada zona. Durant aquestes jornades,
l’alcaldessa passejarà pel barri, mantindrà trobades
informals amb els veïns, assistirà a les reunions programades amb els diferents col·lectius ─associacions de
veïns, AMPAs, equip directiu dels centres docents, diferents comerços i empreses...─ i s’entrevistarà amb les
persones que hagin sol·licitat visita prèvia.

arribar les seves demandes a l’alcaldessa: correu electrònic (alcaldiabarris@ajrubi.cat) i un formulari que dirigeix a
l’alcaldessa.

La mecànica del projecte

#recullolacaca

Con este hashtag se está haciendo
difusión de la campaña también por
redes sociales

r

notícies

campaña para mantener limpia la ciudad

Rubí es de todos,
cuídala!
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civismo

c

on esta idea central se ha puesto en marcha en la ciudad una campaña municipal de civismo destinada a reducir las actitudes incívicas en Rubí. Esta primera fase está centrada en potenciar la recogida de los excrementos de los
animales domésticos por parte de sus propietarios/as. De la misma manera
que hay que censar a los perros y gatos domésticos, para una convivencia adecuada
es necesario que sus dueños/as no abandonen los excrementos en la vía pública.

Vius així? es el eslogan de la campaña informativa para potenciar la recogida de los
excrementos de los animales domésticos de espacios como aceras, parques, plazas e
incluso en las zonas de recreo para perros que hay en toda la ciudad, donde también
es obligatoria la recogida de los mismos. La campaña quiere además reconocer el papel
ejemplar de las personas que sí muestran una actitud responsable en el cuidado de
las zonas comunes de la ciudad. Así, además del resto de los elementos informativos
de la campaña (posters, banderolas, anuncios en medios locales, etc.) se ha creado
el hastag #recullolacaca para que se utilice a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Rubí. Los ciudadanos/as pueden publicar en @AjRubi (Twitter) i en
@rubi_ciutat (Instagram) imágenes en las que demuestren la tenencia responsable de
animales cuando pasean con sus mascotas por la ciudad.

cartel de la
campaña
para potenciar la
recogida de los
excrementos de
la vía pública.

También es obligatorio
recoger los excrementos
de las zonas de recreo
para perros

De forma paralela, la Policía Local vigilará calles y plazas de la ciudad para comprobar
el cumplimiento de la ordenanza reguladora de la tenencia responsable de animales,
que establece que las personas que paseen a los animales por la calles deben retirar
las deposiciones fecales i depositarlas, en su correspondiente bolsa, en una papelera
o contenedor. Tampoco está permitido que los animales realicen las deposiciones fecales u orinen dentro de las zonas de juegos infantiles o a menos de 10 metros (si no
están valladas).
Si esta ordenanza no se cumple, hay una serie de sanciones, en función del espacio
donde se produzca el incumplimiento, que puede ir desde los 121 hasta los 600 euros,
e incluso hasta los 900 si el suceso se produce cerca de un centro escolar o en un parque infantil (infracción muy grave).

notícies

espai públic manteniment de la ciutat
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Objectiu:
una ciutat neta
e

l govern municipal s’ha marcat com a prioritat tenir una ciutat neta, digna i amb una bona imatge. Per aquest motiu, el consistori va iniciar a mitjans de setembre un pla de xoc amb l’objectiu de posar Rubí al dia en l’àmbit de la neteja viària. Aquest conjunt d’actuacions extraordinàries, que tenen un cost de 170.000 euros, s’estan executant tant al nucli urbà com a les
urbanitzacions i als polígons industrials.

pla de xoc
cal la col·laboració ciutadana
per mantenir la
ciutat neta

El conjunt d’actuacions extraordinàries té un cost de
170.000 euros

Durant dos mesos, un equip contractat especialment
per a dur a terme aquest projecte està netejant a fons
tota la ciutat. Un cop finalitzat el pla de xoc, el comptador estarà a zero. A partir d’aquí, caldrà que tots els
veïns i veïnes mantinguin neta la ciutat a diari. I és que,
com va recordar l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, durant la presentació d’aquesta iniciativa, “la ciutat és de tots i la responsabilitat de mantenir-la neta
també és de tots”. Precisament en aquest sentit,
recentment també s’ha iniciat una campanya de civisme que incideix en la necessitat de recollir les defecacions dels gossos de la via pública vegeu l’article a la
pàgina 7.

neteja de tota la ciutat
El pla de xoc preveu tres àmbits d’actuació: al nucli
urbà es netegen els carrers amb aigua a pressió, amb
l’ajuda de diverses escombradores; a les urbanitza-

cions es netegen a fons els vials, marges i solars municipals; i als polígons industrials es duu a terme un treball de reforç de neteja manual, bàsicament centrat en
als marges i els racons dels vials. Tant a les urbanitzacions com als polígons, també es duen a terme petites accions complementàries per millorar la percepció
global de la neteja dels carrers en els quals s’ha actuat.
Paral·lelament, el pla també incorpora una millora en
la visualització de la imatge dels contenidors de recollida d’escombraries. Així, s’estan renovant aquells
adhesius i retolacions dels contenidors que s’han anat
degradant amb el pas del temps.
L’Ajuntament demana la complicitat de la ciutadania
perquè, un cop realitzades les tasques previstes al pla
de xoc, els rubinencs i les rubinenques mantinguin la
ciutat neta.

accions per garantir l’alimentació bàsica i el lleure

p
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Els infants com
a prioritat

notícies

infància

rop de 800 infants rubinencs s’han beneficiat aquest estiu de les diferents accions impulsades per l’Ajuntament amb l’objectiu de garantir l’alimentació bàsica. El consistori ha destinat més de 135.000 euros a aquestes mesures.

800 infants
beneficiaris
de les diferents
accions impulsades per l’ajuntament

Les accions de suport
a la infància formen
part del Pla de
mesures anticrisi

La infància és un dels col·lectius més vulnerables
dels efectes de la crisi econòmica i el que requereix de més protecció. Aconseguir que tots els nens
i nenes de la ciutat gaudeixin d'una bona alimentació i dels espais de lleure necessaris per al seu
correcte desenvolupament s'ha convertit en un
objectiu prioritari, especialment a l'estiu, quan les
famílies amb pocs recursos troben a faltar el servei de menjador escolar.
Durant aquestes vacances, l'Ajuntament ha tornat
a impulsar tot un seguit d'accions per donar resposta a les necessitats dels infants en risc d'exclusió. D'una banda, s'han concedit més de 400 ajuts
econòmics per facilitar l'accés de tots els nens i
nenes als casals d'estiu que s'organitzen habitualment al juliol. Però, a més, s'ha creat una oferta
d'activitats durant el mes d'agost adreçada de
manera específica a les famílies en situació precària. Aquestes accions no s'han enfocat només a la
cobertura de necessitats bàsiques sinó que s'han
dissenyat també com una oportunitat educativa i
d'oci per als infants.
Una quarantena de nens i nenes prioritzats pels
Serveis Socials han pogut participar al casal d'es-

tiu gestionat per Compartir-Grup Social Marista a
l'Escola Mossèn Cinto, on s'han combinat les activitats educatives, lúdiques i esportives. En aquest
mateix centre s'ha organitzat, com a novetat, un
casal adreçat a nou famílies que requerien d'un
suport en la funció parental.
Igual que l'any passat, l'Ajuntament també ha fet
una aportació econòmica per tal de mantenir operatiu durant les vacances el Centre Obert del barri
d'El Pinar de manera que beneficiava 38 infants
que hi assisteixen habitualment.
D'altra banda, el consistori ha tornat a sufragar íntegrament el projecte promogut per l'entitat ASAV a
l'Escola 25 de Setembre, amb la participació de 47
menors. Aquesta proposta, que va néixer l'any passat com un servei de menjador per als infants i adolescents de famílies ateses per l'associació, s'ha
ampliat en aquesta ocasió amb activitats lúdiques
i educatives.
Les accions destinades a garantir l'alimentació i el
lleure dels nens i nenes amb pocs recursos s'han
completat enguany amb 240 ajudes econòmiques
directes a les famílies.
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ocupación

90 c0ntrataciones

Más planes de
ocupación
l

a contratación de trabajadores a través de planes de ocupación es una de las
medidas por las que ha apostado el Ayuntamiento para reducir los índices de
paro en la ciudad. Cuando finalice este año, el consistorio habrá empleado a 90
personas mediante este sistema basado en la colaboración con otras administraciones.
90 contratos
durante este 2015

Uno de los perfiles
que se han tenido en
cuenta ha sido el de
jardinero

Desde el inicio de la crisis económica, la destrucción de puestos de trabajo es una preocupación
compartida por la ciudadanía y la administración
local. Los altos índices de paro han obligado a los
municipios a impulsar medidas de fomento de la
ocupación que ayuden a mitigar la situación, tanto
de manera inmediata como a largo plazo.
Entre las acciones que buscan un impacto directo
entre los rubinenses sin empleo están los planes de
ocupación, que permiten al Ayuntamiento realizar
nuevas contrataciones para cubrir diferentes perfiles profesionales dentro de la administración. Para
los beneficiarios, esta medida no implica únicamente reincorporarse al mercado laboral sino que en
muchos casos, tratándose de parados de larga
duración, también significa recuperar el derecho a
una prestación una vez finalizado el contrato.
La actual legislatura se inició el pasado mes de junio
con la contratación de 46 personas en colaboración

con la Diputación de Barcelona. Los nuevos trabajadores, de perfiles tan diversos como administrativos, community managers, jardineros o pintores,
fueron derivados por el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), que se encargó de escoger a los
mejores candidatos para los puestos de trabajo ofertados por el consistorio. De los nuevos empleados,
43 son de Rubí.
Este modelo, que combina la ocupación y la actividad formativa, tendrá continuidad con dos nuevas
ediciones del Programa Treball i Formació, promovido por la Generalitat. En el marco de esta iniciativa, el Ayuntamiento contratará antes de finalizar
el año, y durante seis meses, a otros 44 parados
derivados por el SOC. De éstos, 13 tendrán que ser
perceptores de la Renta Mínima de Inserción,
mientras que en el resto de casos se priorizará a
parados de 45 años o más que hayan agotado la
prestación por desocupación y/o el subsidio.

notícies

jocs esportius escolars

En volem 5!

a

partir d’aquest curs, l’objectiu dels nens i
nenes que participin als Jocs Esportius Escolars no només haurà de ser guanyar els partits, sinó que també hauran d’assolir una
bona puntuació en valors. I és que l’Ajuntament de
Rubí, juntament amb el Consell Esportiu del Vallès
Occidental – Terrassa, aposta per un nou model
d’esport escolar basat en els valors esportius i educatius, més enllà dels resultats merament competitius.

Més informació: http://www.rubi.cat/esports

El projecte es titula En volem 5!,
en clara al·lusió a l’acció d’esportivitat i companyonia de xocar les
mans ─en anglès, el popular
give me five─. Es tracta d’una
proposta de competició en què
els valors també sumen, no
només educativament, sinó que
també repercutiran en la classificació general de cada equip.
Així, hi haurà una doble puntuació ─en valors i de competició─
que, sumada, donarà lloc a la
classificació final.
Aquests punts en valors seran el
resultat de les valoracions dels
diferents agents implicats en el
joc. Les figures dels entrenadors,
tutors de grada (públic) i tutors
de joc (àrbitres) seran les que
avaluaran aspectes com el respecte de cada equip envers els
tutors de joc i les seves decisions, l’actitud pedagògica dels
entrenadors, la puntualitat dels
diferents equips i la seva esportivitat, així com la de la graderia.
A més de conservar aquests 5
punts inicials en valors, els
equips també poden aconseguir
un punt extra si l’entrenador no
fa jugar cap esportista més de
tres períodes o bé després d’haver rebut una targeta verda per
conducta especial d’esportivitat.
Aquest model s’aplicarà fins a la categoria infantil ─nois
i noies de 1r i 2n d’ESO─, mentre que en les categories
superiors s’anirà implantant de forma progressiva.
La proposta, que s’adequa a les noves directrius proposades pel Consell Català de l’Esport i per la Unió de Consells Esportius de Catalunya, ha estat consensuada pels
tècnics dels diferents municipis de la demarcació, pels
representants de les escoles i per diversos agents vinculats al Consell Esportiu. A final de curs, tots els agents
implicats en el projecte avaluaran aquesta iniciativa amb
l’objectiu de poder aportar propostes de millora de cara
a les edicions següents.
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psc
Maria Mas
Portaveu Grup Municipal
del PSC

“

100 dies d’un nou
govern

Sí, ja fa més de 100 dies que Rubí té un nou
govern municipal i una nova alcaldessa. I a la ciutat es fa evident que una altra manera de fer política és possible.
En aquests dies hem posat les bases del que
volem per a Rubí: que sigui una ciutat neta, cuidada, que estigui al costat de les persones i amb
una administració propera. Una ciutat que es
faci estimar.
Per això hem posat en marxa tres plans de xoc
absolutament necessaris: el pla de xoc de neteja,

erc
Arés Tubau
Portaveu Grup
Municipal d’ERC

“

27s, de rubí cap a la
independència

El 27S marcarà un abans i un després al
nostre país. Una majoria de catalans i catalanes han votat en clau independentista, i
ara el Parlament de Catalunya tindrà l’encàrrec, amb la majoria que sumen Junts pel Sí
i la CUP, de tirar endavant el mandat democràtic al qual es van comprometre: dur el
país a la llibertat nacional.

C’s
José Abadias
Portaveu Grup Municipal
de Ciutadans

“

rubí dice NO a la independencia

El 27S ha sido un antes y un después en
nuestra querida Cataluña, durante muchos
años la maquinaria independentista ha
malgastado nuestros impuestos en dividir a
los catalanes, ha desperdiciado los recursos que tanta falta nos hacen para sanidad
y educación.
Felicitamos a todos los ciudadanos que se

aup-cav-pa
Grup Municipal
d’AUP-CAV-PA

“

els primers 100 dies de
l’aup

És costum que passats els primers 100 dies
de mandat els grups de l’oposició facin una
valoració de l’actuació de l'equip de govern.
Però avui nosaltres voldríem valorar (molt
resumidament) la feina feta per l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) i les perspectives
que tenim per als pròxims 100 dies.
Des del juny fins ara l’AUP hem presentat

el pla de xoc contra l’incivisme de no recollir les
defecacions dels gossos i el pla de xoc de millora
dels carrers i places. En aquests darrers, s’ha
efectuat 512 actuacions a la via pública. Això fa
una mitjana de 5 actuacions diàries als carrers
en 100 dies.
D’altra banda, hem aconseguit conveniar 90
contractes de plans d’ocupació per a persones
que es troben a l’atur. 90 contractes en 100 dies.
I hem posat en marxa el gran projecte de
l’Alcaldia als barris. Mai abans a Rubí hi ha hagut
un sol alcalde que hagi traslladat el seu despatx a
peu de carrer. I a cada barri. I Ana María Martínez
no només ho farà, sinó que estarà 3 dies seguits
a cada zona atenent in situ els veïns i veïnes, persones anònimes que no acostumen a participar
de la vida pública de la ciutat, però que tenen
molt a dir del seu barri.
Un altre compromís que hem volgut impulsar
d’immediat ha estat l’aprovació del Pla especial

de regulació d’activitats extractives. Aquesta ha
estat una de les prioritats perquè creiem que a
Rubí cal regular de manera urgent la instal·lació
dels abocadors. Per això durem a terme les
accions necessàries per tal de protegir el medi
natural de la ciutat i per garantir la qualitat de vida
dels rubinencs i rubinenques.
En aquests 100 dies s’ha fet molta feina. El nou
govern està demostrant que té capacitat de treball, que és sensible i proper, i que té les ganes i
l’ambició per transformar la nostra ciutat i la nostra societat.
Els 100 dies tenen valor en si mateixos per tota la
feina feta, però tenen també un valor simbòlic del
tarannà del nou govern, de les prioritats que ens
hem marcat i de la voluntat de treballar de costat
amb tothom.
I això, com diu la pel·lícula, ha estat l’inici del que
pot ser una gran amistat.

A Rubí hi ha hagut un empat tècnic entre la
força majoritària de l’independentisme,
Junts pel Sí, i la força que millor encarna en
aquests moments l’espanyolisme més
ranci i reaccionari, Ciutadans. 200 vots de
diferència que han fet que la ciutat hagi
quedat totalment polaritzada entre els partidaris del Sí i els del No.

altres forces, es volen posicionar a ciutats
com Rubí i altres de l’àrea metropolitana,
per ser el relleu als socialistes que, en caiguda lliure, no sembla que hagin de tenir gaires opcions de refer els ponts amb una ciutadania que els ha avançat fa dies en tots els
àmbits.

I aquest escenari és el que molt probablement es vindrà reproduint a les properes
conteses electorals.
Per això des d’ERC volem fer un pas endavant en la nostra presència i implantació a
la ciutat. Des de la legitimitat que ens dóna
ser la segona força al ple municipal volem
treballar perquè el 2019 siguem l’alternativa de govern progressista i modern a la nostra ciutat. Ciutadans, i fins i tot sumant amb
han movilizado para ejercer sus derechos,
los y las rubinenses que han votado con ilusión para decir basta ya, porque el futuro es
demasiado importante para dejarlo en
manos de otros. Rubí ha votado por la unión
y la convivencia, somos más los catalanes
que queremos la unión que la separación,
queremos un cambio sin ambigüedades,
sin populismos y con las ideas claras.
Ciudadanos es el único partido que lucha
por evitar la ruptura de Cataluña, vamos a
trabajar para todos los catalanes y pondremos todo nuestro empeño y tesón en solucionar los problemas reales; paro, sanidad,
educación, recuperar el estado de bienestar…, porque la solución no es romper
España y salir de la Unión Europea, sino
mirar el futuro con ilusión y trabajar conjunmocions referents a qüestions que creiem
bàsiques per al bon funcionament de la ciutat: impulsar un pla de gestió de boscos,
millorar la mobilitat i l’espai urbà (incloenthi parcs infantils), crear un servei que asseguri el manteniment del patrimoni cultural,
natural i arquitectònic de Rubí, i aplicar
mesures per potenciar el desenvolupament
personal i professional de persones amb
diversitat funcional.
Durant l’estiu hem treballat a fons el pla
especial que ha de regular i limitar la implementació d’activitats extractives i futurs
abocadors a la nostra ciutat. I ens hem reunit amb l’alcaldessa unes quantes vegades
per preguntar sobre l’estat de diverses
qüestions (entre d'altres, Casino, projecte
Rubí Brilla, POUM, Pla d’equipaments,

Per això ara més que mai hem de buscar
objectius de ciutat i crear llaços estrets amb
tots aquells que no es poden ni volen imaginar una ciutat governada per aquells que, si
poguessin, reduirien el nostre país a simple
regió espanyola, sense identitat, sense llengua i sense futur.
@arestubau
@esquerrarubi

tamente.
La marea naranja ha invadido todos los
colegios electorales de nuestra querida ciudad, con fuerza, porque votar a Ciutadans
es fiable. La nueva política es la única que
puede regenerar España, la marea naranja
va a inundar también las próximas elecciones generales para que llegue el cambio
político de la mano del proyecto de
Ciudadanos, porque es mucho más lo que
nos une que lo que nos separa.

habitatge, plans d’ocupació) i proposar-ne
d’altres (per exemple, la municipalització de
la gestió de les zones blaves o part del servei
de jardineria, que es podria fer des de Finca
Font del Ferro).
Per als pròxims 100 dies queden les ordenances i els pressupostos, que hauran d’incloure, entre altres qüestions, tots aquells
acords que s’hagin pres al si del ple municipal (les mocions aprovades) i mesures per
ajudar les famílies que pitjor ho estan passant. Però també caldrà entomar de nou la
qüestió del POUM, un planejament imprescindible i que ha de permetre la ciutat adaptar-se a les noves necessitats urbanístiques,
econòmiques i socials.
A www.auprubi.cat trobareu tota la informació sobre la feina feta per l’AUP.

“

començar pels
fonaments

La consecució de cites electorals no afavoreix la
feina de les institucions. Al contrari, suposa una
inversió de recursos –incloent-hi el recurs
temps, el més valuós– que aquest inici de mandat juga a la contra en la tasca més important de
qualsevol projecte: la planificació.
En els primers plens municipals d’aquest mandat, hem vist i continuem veient, múltiples propostes que tenen en la seva definició i/o objec-

ciu
Víctor Puig
Grup Municipal de
CiU

“

100 dies de mandat. De
la necessitat virtut

La situació de «minoria absoluta» de l’alcaldessa s’ha allargat fins a les eleccions del
27S i no sabem si també s’allargarà més
enllà de les eleccions generals de final
d’any. Sigui com sigui, resultarà complicat
tirar endavant grans projectes de ciutat
sense acords estables que facilitin la governabilitat. Veurem quins acords buscarà el

pp
Joanatan Cobo
Portaveu Grup Municipal
del PPC

“

rubí dice NO a la independencia

El pasado día 27 de septiembre Rubí dejó
muy claro que no quiere división, que no
quiere romper la convivencia entre catalanes
ni aislar a Cataluña de Europa. La independencia perdió en Rubí y además de forma
contundente. Los rubinenses no apoyaron el
proyecto de llevar a Cataluña al precipicio y
así lo confirman los resultados.
En Rubí ganó el voto a la convivencia, pero

“

Però no ho estem fent prou bé. Si realment
volem que els nous espais de participació siguin
útils, hem de començar pels fonaments. Això vol
dir que hem de disposar d’un pla d’acció municipal (PAM) o similar, perquè tota la ciutadania
pugui conèixer i avaluar els objectius i línies
estratègiques de l’acció de govern. I un cop sapiguem quin lloc ocupen les mesures de transparència i participació, hem de modificar el reglament de participació. El document actual no
respon a les expectatives de la ciutadania pel
que fa a la capacitat de prendre decisions, i no

PSC, especialment ara que les eleccions
plebiscitàries han deixat un nou mapa polític, com a mínim pel que fa a les preferències polítiques de la ciutadania.
De moment el govern local ha fet de la
necessitat virtut. La situació de minoria
amb 6 regidors dels 13 necessaris per obtenir la majoria absoluta a les votacions els ha
obligat a adoptar un tarannà obert i conciliador. De la necessitat virtut. Però la feina a
fer és immensa. Hi ha moltes «patates
calentes» per resoldre i algunes potser no
es podran resoldre. Crec que ara existeix un
risc: que una certa millora comunicativa al
capdavant de l’Ajuntament tapi o faci oblidar les grans mancances que tenim com a
ciutat.

aún así miles de votantes votaron independencia, votantes con los que pese a no
compartir su punto de vista, tienen todo mi
respeto como no podría ser de otra manera
en un país democrático. Los votantes que
votaron independencia son ciudadanos
españoles y tienen los mismos derechos
que los que votaron convivencia, porque la
Constitución española les garantiza sus
derechos. Hay que recordar que en época
de crisis económica los populismos siempre experimentan un auge importante, pero
con el tiempo las crisis pasan y los populismos caen. No olvidemos que muchos de
los votantes independentistas son coyunturales y no por ideología. Debemos evitar
actuar como lo ha hecho el independentismo, enfrentando a la sociedad, dividiendo a

vr

d’ingressos alternatives, com ja fan altres
municipis de la nostra comarca.

Grup Municipal
Veïns per Rubí

No hem d’oblidar que l’IBI és un impost no
progressiu i que, per tant, afecta de la
mateixa manera independentment del
nivell de renda de les famílies, la qual cosa
el fa més injust en una situació de crisi econòmica com la que patim des de l’any
2008.

l’ibi a rubí els últims 15
anys

Veïns per Rubí (VR) ha presentat al Ple del
passat 1 d’octubre una moció que planteja
una proposta d’acord per reduir el 10 % el
tipus impositiu de l’Impost de Béns
Immobles de naturalesa urbana i adquirir
un compromís per als pròxims anys per
reduir encara més, de forma progressiva,
aquest tribut, de manera que es racionalitzi
la despesa pública i s'optimitzin altres fonts

Fent un estudi de la mitjana dels tipus
impositius d’aquest impost a la nostra
comarca en els últims anys, ens trobem
que el més elevat és a Rubí, només superat
per Gallifa, un municipi d’uns dos‐cents
habitants, i que l’any 2015 ja té un tipus
impositiu menor al de Rubí.
També hem de tenir en compte que les aju-

aprofita tota la potencialitat dels mecanismes
existents.
Per ICV, és essencial que abans de meitat de
l’any vinent la ciutat disposi d’un nou reglament,
on s’expliqui com es creen i com funcionen les
taules sectorials, i els consells temàtics i territorials. Un marc legal que concreti quins espais
són merament consultius i quins vinculants, i
que no ens obligui a fer reglaments ad hoc cada
vegada que un tema o col·lectiu es consideri
d’interès especial.
Si comencem a crear estructures inconnexes,
desvinculades les unes de les altres i sense un
lloc clar del mapa orgànic de l’administració,
estarem posant la primera pedra d’un cementiri
d’iniciatives, i no pas construint la ciutat dinàmica, participativa i coresponsable que tots plegats
volem.

La millora de l’espai urbà, la millora de la
mobilitat, de la neteja urbana, el foment de
l’emprenedoria, les millores als equipaments esportius, la modernització de l’administració, l’aprofitament dels espais culturals en ús i dels que estan en desús, la
millora de les zones verdes, les respostes
adequades a les noves urgències socials...
són algunes de les qüestions a les quals caldrà donar resposta. Tenir una alcaldessa
que vengui «proximitat» està molt bé, però
el que no ens podem permetre són 4 anys
més d’estancament.

la gente en buenos y malos catalanes porque la convivencia no es eso, sino todo lo
contrario. Por eso debemos buscar entendimiento entre todos.
Ya es hora de dialogar. El secesionismo en
toda Cataluña se quedó a un 3% de lograr la
mayoría (ironías de la vida), pero eso implica que existe un 47% de catalanes que no
se sienten cómodos con el actual encaje de
Catalunya en el conjunto de la Nación. La
reforma de la Constitución, desde la legalidad, debe ser una prioridad. La convivencia
es cosa de todos, y todas las partes deben
poner de su parte para solucionarlo, no sólo
porque es su obligación, sino porque las
consecuencias las acabaremos pagando
todos los ciudadanos de Cataluña.

des per pagar l’IBI, actualment, arriben a un
nombre molt reduït de famílies, i deixen fora
d’aquest sistema moltes altres que es troben en una situació límit.
Som conscients de la baixada del tipus
impositiu els anys 2014 i 2015, però entenem que no és suficient, i una proposta raonable és situar‐nos per a l’any 2016 en la
mitjana dels municipis del Vallès
Occidental.
Un dels nostres eixos de la campanya electoral era la gestió eficient dels recursos
públics, eix en el qual continuem insistint, i
que permetria tenir uns millors serveis i una
despesa municipal optimitzada pagant un
IBI inferior. No estem inventant res, això ja
està funcionant en altres municipis de
forma satisfactòria.

grups municipals

Grup Municipal
d’ICV

tius una cosa en comú: la voluntat d’aprofundir
en els mecanismes de transparència, participació i apoderament de la ciutadania. Uns valors
que aquest grup municipal ja va destacar com a
essencials durant la campanya, i que s’han convertit sobre el paper en un objectiu compartit.
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fotografia

Les imatges
cobreixen Rubí
l

a Nuu, el primer festival fotogràfic de Rubí, exposa durant tot aquest mes les obres dels fotògrafs David Jiménez, Ricky Dávila, Ca l’Isidret, Laura Silleras, Zaloa Fuertes i Tiago Da Cruz a sis
espais singulars de la ciutat, entre els quals hi ha edificis públics i espais oberts. La mostra
urbana es podrà veure fins a finals de mes i es complementa amb una conferència i un workshop amb el fotògraf Alberto García-Alix.

cartell del
festival

Uns dels espais de
la ciutat de la
mostra

Una obra de gran format de cadascun d’aquests
sis fotògrafs de renom internacional construeixen
un circuit urbà artístic que anirà des de l’edifici
de l’Antiga Estació fins a l’antiga fàbrica de Pich
i Aguilera, travessant la riera. Pel camí, s’ha traçat una trama amb obres ubicades a la pl. d’Anselm Clavé, a la pl. Doctor Guardiet, a l’Escardívol i a l’edifici del Bullidor.
Aquesta proposta artística, que neix com a festival de petit format, està dirigida i comissariada pel
fotògraf rubinenc Carles Mercader, qui vol fer que
l’art de la fotografia, amb tradició a la nostra ciutat, traspassi l’espai més tancat de les sales d’exposicions i es traslladi al carrer per tal de fer arribar les actuals corrents d’aquests artistes als
ciutadans i ciutadanes.
Els sis artistes que hi participen vénen de llocs
tan distants com l’Argentina, Sevilla, Portugal, Bilbao, Mèxic i València, i han exposats a ciutats tan
diverses com Nova York, Berlin, Atenes, Rotterdam, París, Amsterdam, Madrid o el País Basc,

entre altres indrets.
La proposta està completada per una conferència i un workshop a càrrec d’Alberto García-Alix,
fotògraf espanyol de fama internacional guardonat amb el Premi Nacional de Fotografia el 1999.
A la xerrada “Extraño frente al espejo”, que es
farà el divendres 16 d’octubre a es 19.30 h al
Castell, podrà assistir qui vulgui, fins a completar l’aforament. Però al workshop, que tindrà lloc
durant aquell cap de setmana (17 i 18 d’octubre)
al Fòrum de la Masia de Can Serra, limita la participació en una dotzena de fotògrafs que han
obtingut una plaça presentant un portafoli i una
carta de motivació als organitzadors i col·laboradors de La Nuu.
A més, el festival es clourà el 31 d’octubre amb
tot un seguit d’activitats relacionades amb la
fotografia, en una jornada adreçada al públic
familiar que començarà a les 11 h i s’acabarà al
voltant de les 14 h.

Més informació: www.rubi.cat i www.lanuu.cat

Aquest curs va adreçat a persones que acreditin tenir un nivell igual o superior al cinquè curs de les EOIs.
Inici de les classes el 15 d'octubre de 2015. EOI RUBÍ (INS Duc de Montblanc)
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Diumenge, 18 d’octubre
novembre 2015

Teatre: Mares i filles

Un petit gran musical. Collage impressionista
de la relació entre una mare i una filla en el
moment que la "petita" decideix viure la seva
pròpia vida lluny de casa. Aquest petit gest
obrirà la caixa dels trons de la mare i aquesta
farà tot el que està al seu abast per retenir-la i
no deixar-la marxar.
Teatre Municipal La Sala, a les 18.30 h. Preu: 10 €/7,5€

Divendres, 23 i 30 d’octubre
Les app imprescindibles del 2015 per al teu
negoci

Es donarà informació sobre quines aplicacions mòbils són les més adients per a
cada tipus de negoci i quins avantatges
ens aporten.
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Informació i inscripcions: Oficina de Serveis a
l’empresa. Tel.: 93 581 39 00 (Escola
Emprenedoria)

Diumenge, 25 d’octubre
Teatre: La ratonera (D’Agatha Christie) Cia.
Nearco Producciones

Després d’una intensa nevada, vuit persones queden aïllades a la casa d’hostes
acabada d’inaugurar pel jove matrimoni
Ralston.
Teatre Municipal la Sala, 18.30 h, preu: 20 €

Dissabte, 21 de novembre
Reparació de petits electrodomèstics

Taller d'assessorament on podeu portar els electrodomèstics a reparar i rebre assessorament de com fer-ho. Disposareu de les eines
necessàries per fer les reparacions.
Pl. Catalunya, d’11 a 13 h (inforesidus@ajrubi.cat)

Dimarts, 24 de novembre
Taller - Entapissat de cadires

En aquest taller de dues hores aprendrem com entapissar una cadira
per tal de donar una nova imatge i allargar-ne la seva vida útil.
Taller gratuït i places limitades. Inscripció prèvia a: inforesidus@ajrubi.cat o
bé, del Telèfon Verd 900 130 130 (93 699 98 01 si truques des d’un mòbil).
Horari: de 18.30 a 20.30 h

Més informació a www.rubi.cat
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Curs monogràfic d'anglès: "Improve your Speaking skills"
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Inici dijous, 15 d’octubre

