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TELÈFONS D’INTERÈS
ajuntament............................. 93 588 70 00
ambulàncies............................93 699 58 58
atenció contra la violència masclista
(24 hores)................................. 900 900 120
ateneu municipal.......................93 588 74 73
biblioteca mestre martí tauler...93 699 84 53
bombers (urgències).................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 cívic la cruïlla ... 93 588 70 00 ext 1460
correus...................................93 699 14 02
creu roja................................ 93 697 92 04
deixalleria .............................93 699 49 95
el celler ..................... 93 588 70 00 ext 4424

emergències ........................................ 112
emergències mèdiques (sem) .................. 061
espai jove torre bassas............. 93 699 16 63
fecsa - endesa (avaries)............ 800 76 03 33
gas natural (urgències)............ 900 76 07 60
hospital de terrassa.................. 93 731 00 07
hospital mútua de terrassa....... 93 736 59 00
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
mossos d’esquadra (urgències)............... 112
museu municipal el castell (mmuc) .93 588 75 74
oficina de gestió tributària (orgt ) ...93 472 91 16
oficina de informació al consumidor.93 588 70 32
oficina local d’habitatge (proursa).93 588 66 93

oficina del servei d’ocupació de rubí.93 587 25 63
policia local............................ 93 588 70 92
policia nacional.......................93 588 69 69
protecció civil...........................93 588 71 93
punt d’informació de rubí.......... 93 587 27 60
ràdio rubí................... 93 588 70 00 ext. 1501
registre de la propietat de rubí......93 697 78 02
rubí formació.......................... 93 581 39 00
sorea (avaries)...........................902 250 370
tanatori..................................93 588 66 55
taxis rubí................................93 699 24 89
taxis ràdio taxi....................... 93 586 08 88
teatre municipal la sala.............93 588 73 72
telèfon verd.............................. 900 130 130
telèfon verd (des d’un mòbil).... 93 699 98 01

JULIOL
1 baradad
2 oriol
3 mas
4 batllori
5 pont
6 garcía
7 calsina
8 parrilla
9 progrés
10 xapellí
11 hidalgo-m.
12 condal
13 piera
14 sansi
15 blanca

AGOST
1 oriol
2 hidalgo-m
3 condal
4 parrilla
5 sansi
6 blanca
7 cuyàs
8 batallé
9 espert
10 farell
11 lozano
12 espert
13 kronos
14 baradad
15 xapellí

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
JUNY
1 blanca
2 cuyàs
3 batallé
4 espert
5 farell
6 lozano
7 ruiz
8 kronos
9 baradad
10 oriol
11 mas
12 batllori
13 pont
14 garcía
15 calsina

16 parrilla
17 progrés
18 xapellí
19 hidalgo-m.
20 condal
21 piera
22 sansi
23 blanca
24 cuyàs
25 batallé
26 espert
27 farell
28 lozano
29 ruiz
30 kronos

16 cuyàs
17 batallé
18 espert
19 farell
20 lozano
21 ruiz
22 kronos
23 baradad
24 oriol
25 mas
26 batllori
27 pont
28 garcía
29 calsina
30 parrilla
31 progrés

16 mas
17 batllori
18 pont
19 garcía
20 calsina
21 parrilla
22 progrés
23 xapellí
24 hidalgo-m.
25 condal
26 baradad
27 sansi
28 blanca
29 cuyàs
30 batallé
31 ruiz

farmàcies
baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 / batallé pg. francesc macià, 23. 93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals, 5. 93 699 03 88 / b
 lanca
ntra. sra. de lourdes, 73 93 699 59 08 / calsina ntra. sra. 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-moscardó c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos ptge. cronos, 9 -11. 93 586 06 26 / lozano
pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 oriol c. safir, 28. 93 699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / piera pl. josep sapés,4. 93 697 71 63 /
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 2018 DE RÀDIO RUBÍ

a partir del 2 de juliol
nova programació de ràdio rubí
Segueix-nos a www.radiorubi.fm
inforadiorubi

radiorubi.fm

OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)

OAC CENTRE: c. Narcís Menard, 13-17

OAC LES TORRES: Rambleta de Joan Miró, s/n

HORARI: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h.
Divendres i vigílies de festiu (23 i 28 de juny) de 8.30 a 14 h.
Dissabtes tancat.

HORARI: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h
Dissabtes tancat

Més informació: www.rubi.cat

Torna la millor Festa Major

Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí

Quan encara ressonen a l’Escardívol les
darreres notes del festival Primavera
Pop, arriba a la ciutat una nova explosió
d’alegria que inundarà tots els carrers
i places de la ciutat. Rubí és prepara per
donar la benvinguda a una nova edició de
la Festa Major. Una cita anual que, no per
coneguda i esperada, deixa de despertar
admiració tant entre els mateixos
rubinencs i rubinenques com entre la resta
de vallesans.

Cuando aún resuenan en el Escardívol las
últimas notas del festival Primavera Pop,
llega a la ciudad una nueva explosión
de alegría que inundará todas las calles
y plazas de la ciudad. Rubí se prepara
para dar la bienvenida a una nueva
edición de la Fiesta Mayor. Una cita anual
que, no por conocida y esperada, deja
de despertar admiración tanto entre los
propios rubinenses y como entre el resto
de vallesanos.

Enguany serà una festa major especial.
De fet, serà una revetlla de Sant Joan
que enllaçarà amb la Festa Major, perquè
durant deu dies pràcticament de forma
ininterrompuda tenim garantida alguna
actuació cultural a la nostra ciutat. Rubí
no oblida que és Ciutat dels Infants i per
aquesta raó ofereix una àmplia oferta
dirigida als més petits, i tampoc oblida els
joves, que han trobat en la plaça Salvador
Allende el seu punt de trobada. Tant en uns
casos com en els altres, l’Escardívol torna a
esdevenir l’epicentre de la música i l’oferta
cultural, enguany també en horari de matí.
Una festa major que es sensibilitza amb la
violència de gènere amb la campanya «No
és no» i el suport al col·lectiu LGTBI.

Este año será una fiesta mayor especial.
De hecho, será una verbena de San
Juan que enlazará con la Fiesta Mayor,
porque durante prácticamente diez días
y de forma ininterrumpida tenemos
garantizada alguna actuación cultural
en nuestra ciudad. Rubí no olvida que
es Ciutat dels Infants y por esta razón
ofrece una amplia oferta dirigida a los
más pequeños, y tampoco olvida a los
jóvenes, que han encontrado en la plaza
Salvador Allende su punto de encuentro.
Tanto en unos casos como en otros, el
Escardívol vuelve a convertirse en el
epicentro de la música y la oferta cultural,
este año también en horario de mañana.
Una fiesta mayor que se sensibiliza con la
violencia de género con la campaña «No
es no» y el apoyo al colectivo LGTBI.

Per tot plegat, gaudiu de la Festa Major
de Rubí 2018. Que no us expliquin què
va passar. Viviu-la en primera persona.
Feu vostra la ciutat i sortiu al carrer. Us hi
esperem.

Por todo ello, disfrutad de la Fiesta Mayor
de Rubí 2018. Que no os cuenten qué pasó.
Vivid en primera persona. Haced vuestra
la ciudad y salid a la calle. Os esperamos.

La Festa Major comptarà
enguany amb un espai per
atendre casos d’agressions
sexistes en el marc de la
campanya NO ÉS NO

Rubí fa olor
de festa

NOTÍCIES

festa major 2018
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cultura

D

el 28 de juny a l’1 de juliol, els carrers de Rubí bategaran al ritme de la
Festa Major de Sant Pere. Un any més, tradició i modernitat conviuen en
una programació dissenyada per a tota la família i que té com a principals
protagonistes les entitats locals.

Rubí es prepara per a quatre dies plens d’activitats per a tots els gustos, entre les
quals no faltaran la cultura popular i tradicional, les propostes infantils, els esports i
la música. Enguany destaquen com a novetats les activitats esportives que tindran
lloc els matins a l’Escardívol, un correaigua impulsat per la nova entitat Les Anades
d’Olla, la Nit de Cantautores de l’Ateneu Municipal i les visites guiades al rellotge
de l’Ajuntament. També són punts forts de la programació apostes recents com
l’esperat Holi Dolly Rubí Festival o l’espai jove de Salvador Allende, on es citen les
propostes més alternatives. Entre aquestes, hi seran un any més les activitats organitzades el 28 de juny amb motiu del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.
La cultura popular i tradicional és un dels pilars de la festa, amb una programació
consolidada que s’obrirà novament amb un seguici de lluïment i que, entre d’altres
punts d’interès, tindrà el correfoc infantil d’aniversari dels Diables de la Riera.
Aquest 2018 la festa gran de la ciutat també picarà l’ullet a la història local tot recordant el centenari de l’arribada del ferrocarril. Aquesta efemèride protagonitzarà
el mercat noucentista de Festa Major, que enguany prendrà més rellevància gràcies a l’ampliació de l’illa de vianants, així com una exposició que es podrà visitar
a l’Antiga Estació.
Torna el RRandom

En la seva tercera edició, el Rubí Random
Music Festival amplia dates i s’inicia uns
dies abans de la Festa Major. Els concerts
tindran lloc del 23 de juny a l’1 de juliol
i aniran a càrrec de La Raíz, Bribriblibli
(tribut a Extremoduro), Ecos del Rocío,
Dani Flaco, Las Migas, Jaime Urrutia i
Los Rebeldes, Antonio José, Marcel i
Júlia, Buhos, el festival Rubisound, Sidecars, el Tour 40, Maldita Nerea, El Último Tributo (tribut a El Último de la Fila),
Versión Imposible, Please (tribut a U2),
Supersingles i Sau30. A més, en el marc
del festival s’estrena el concurs de talents
#SomRRANDOM.

punt d’informació
de festa major

enguany es
trasllada a l’espai
tremuja del celler.

NOTÍCIES

via pública

obres al centre
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L’illa de vianants
pren forma

L’

Ajuntament de Rubí aposta per convertir el centre de la ciutat en una autèntica illa de vianants. Per aconseguir-ho, a més de limitar els vehicles que hi poden circular, també està
executant unes obres que, entre d’altres, permetran anivellar les voreres i la calçada, creant
una plataforma única.

Carrer Maximí
Fornés

La plataforma única
afavoreix el passeig

La voluntat és conﬁgurar una illa de vianants més accessible i sostenible, comercialment activa i amb
un entorn urbà de qualitat, i incrementar la seguretat de la ciutadania que hi transita. I és que un dels
objectius d’aquest mandat és recuperar el carrer per a les persones, fent de Rubí una veritable ciutat
dels infants, on els nens i les nenes (i també la resta de la ciutadania) puguin gaudir de l’espai públic
de forma segura.
Les obres van començar a finals de gener als carrers Maximí Fornés, Doctor Robert i Unió. Les tasques
s’han dividit en tres fases per reduir les molèsties als veïns i veïnes del centre i a la ciutadania en
general. La primera d’aquestes fases (carrer Unió i el tram de Maximí Fornés i Doctor Robert entre
Justícia i Montserrat) ja està finalitzada. La segona fase, que és previst que acabi al setembre, se
centra al tram entre els carrers Montserrat i Torrijos. I la darrera fase, prevista just després de Festa
Major, es durà a terme en el tram comprès entre els carrers Vapor i Justícia, amb una durada d’uns
tres mesos.
Aquests treballs, inclosos al Pla d’inversions, consisteixen principalment a dotar de plataforma única
aquests carrers, fet que permetrà marcar encara més el caràcter d’illa de vianants. Així mateix, es
creen zones de descans per als vianants, es renova la xarxa d’il·luminació i se substitueix l’arbrat que
es troba malmès.

NOTÍCIES

CR7

En el mateix sentit, dins d’aquest paquet de millores, l’Ajuntament també ha impulsat unes obres
a l’entorn del Mercat Municipal. A la plaça Onze de Setembre i al carrer Magí Raméntol s’ha creat
una plataforma única i s’ha renovat l’enllumenat, entre d’altres actuacions. Fora de l’illa de vianants,
però molt proper a aquest espai, s’ha remodelat el carrer Torrent de l’Alba (s’han ampliat les voreres
per millorar l’accessibilitat, s’ha creat una nova xarxa d’embornals i s’ha millorat la il·luminació) i s’ha
ubicat un nou parc accessible a la plaça Bonaventura Josa, en un espai d’uns 2.900 m2 en un únic
nivell, amb elements que permetran el joc inclusiu i l’accessibilitat universal.
Aquestes obres, que ascendeixen a més d’un milió d’euros, són el paquet d’actuacions més important que s’ha fet al centre en els darrers anys i representaran una autèntica transformació a la
ciutat, ja que aquests carrers s’homogeneïtzaran amb altres vies del centre incorporades fa temps
a l’illa de vianants.
ACCÉS A L’ILLA
Durant la primera fase de les obres a l’eix Doctor
Robert – Maximí Fornés, en què part d’aquestes
vies i el carrer Unió han estat tallats al trànsit,
el veïnat ha utilitzat l’accés del carrer Sant
Miquel per arribar al seu habitatge, local
comercial i/o plaça d’aparcament.
Un cop finalitzin les obres als carrers
Doctor Robert i Maximí Fornés, i amb
l’objectiu que no esdevinguin vies de pas
per a vehicles, sinó carrers per passejar per a
les persones, els veïns i veïnes hauran de seguir
passant pel carrer Sant Miquel. La C8 serà l’única
càmera per la qual tindran autorització de pas.

Un dels objectius
d’aquest mandat
és recuperar
el carrer per
a les persones.
Obres d’adequació
També s’ha actuat a
l’entorn del Mercat

NOTÍCIES

CR8

infància

accions prioritàries

Pla d’infància
i adolescència

R

ubí és una ciutat compromesa amb els drets de la infància, que treballa dia a dia per incorporar la mirada dels més petits a totes les polítiques que s’hi despleguen. El principal
instrument al servei d’aquest objectiu és el Pla local d’infància i adolescència, on es recullen les accions prioritàries per fer de Rubí una veritable Ciutat dels Infants.

L’atenció a la infància
i l’adolescència és
una prioritat de
govern que va ser
reconeguda el 2016
amb l’atorgament del
segell Ciutat Amiga de
la Infància per part
d’Unicef.

El Pla local d’infància i adolescència 2018-2021
fa una diagnosi de la infància i la joventut a Rubí
en diversos àmbits: protecció i promoció, educació, transició escola-treball, salut, cultura i lleure,
esport, espai públic i participació. A partir d’aquesta radiograﬁa, identiﬁca possibles millores a implementar durant els propers anys i les ordena en
un pla d’acció que consta de cinc grans
eixos: promoció d’hàbits i estils de vida
saludables, equilibrats i constructius;
foment de la igualtat d’accés a l’educació, l’esport, la cultura i el lleure;
treball per un entorn segur en l’àmbit social, educatiu i familiar; potenciació de la participació activa a la
comunitat; i reforç o consolidació
del treball en xarxa.
Les accions previstes dins el primer eix
aprofundeixen en la promoció d’hàbits saludables, tant dels infants com de les seves
famílies, en l’alimentació, el descans i la salut en
general per evitar conductes de risc. Aquest paquet de millores també inclou l’educació en valors,
sobre la qual s’ha de fonamentar el benestar personal i social d’infants i adolescents.
El segon eix recull totes aquelles accions adreçades a garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit

educatiu, així com la igualtat d’accés a l’esport, la
cultura i el lleure; aspectes considerats bàsics per
al funcionament de la vida dels infants.
Dins el tercer eix, es marquen com a accions
prioritàries totes aquelles destinades a millorar la
detecció i la prevenció de situacions d’infància i
adolescència en risc, donar cobertura a les necessitats bàsiques de tots els infants i adolescents, apoderar les famílies per complir amb la
seva funció i evitar la transmissió de la pobresa,
i aconseguir un entorn i un espai públic segurs i
amables amb la infància.
La participació centra el quart eix, que estableix
com a grans línies de treball facilitar espais i mecanismes que possibilitin la participació activa
dels infants i adolescents en la vida del municipi, i informar, divulgar i sensibilitzar sobre els
drets de la infància.
El cinquè paquet d’accions gira al voltant de dues
línies de treball prioritàries: generar i compartir els
coneixements a l’entorn de la població infantil de
Rubí (característiques demogràfiques, recursos
existents, impacte i resultat dels recursos) i potenciar la coordinació entre departaments i institucions en relació amb els projectes i actuacions
adreçats a la població de 0 a 18 anys.
Més informació: www.rubi.cat/infancia

Más de mil pisos
sociales

NOTÍCIES

políticas públicas
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vivienda

R

ubí ha alcanzado la cifra de 1.092 viviendas sociales, lo que representa un aumento de
316 pisos respecto al inicio del mandato. Estos números dan cumplimiento a uno de los
objetivos estratégicos del gobierno municipal: garantizar que ninguna familia de la ciudad
permanezca sin hogar.

El aumento de las
ayudas para el pago
del alquiler ha sido
determinante para
la ampliación del
parque social de
vivienda.

La vivienda es un derecho básico con un impacto directo
en el bienestar de las personas y la cohesión de las ciudades. Por esta razón, incrementar el parque social de pisos de
Rubí ha sido desde el inicio del mandato una de las prioridades del gobierno municipal.
Durante estos años, el número de viviendas sociales ha
aumentado exclusivamente a partir de las cesiones de entidades bancarias a la Agència d’Habitatge de Catalunya y
del incremento de pisos que se benefician de ayudas para
el pago del alquiler.

VIVIENDAS SOCIALES EXISTENTES

327 Pisos
públicos
ﬁnancieras
85 Entidades

Bolsa
66 mediación
Bolsa mediación
y programa 60/40

de alquiler
720 Ayudas

AUMENTO DE NÚMERO
DE VIVIENDAS SOCIALES

De las 1.092 viviendas sociales existentes, 327 son pisos
públicos, 85 son propiedad de entidades financieras que
los han cedido para alquiler social, 66 provienen de la bolsa
de mediación de alquiler social y el programa 60/40, y 720
se han incorporado al parque gracias a las ayudas de alquiler. En buena parte se trata de viviendas que se han ganado
gracias a la mediación, sin necesidad de aplicar sanciones,
y que han contribuido de forma determinante a acabar con
la lista de espera para pisos de emergencia.
PISOS VACÍOS
A pesar de los avances realizados en este ámbito, Rubí aún
dispone de 4.428 inmuebles vacíos, 776 de los cuales pertenecen a entidades bancarias. En este paquete, no obstante, se contabilizan viviendas en situaciones anómalas que
el padrón no detecta, como por ejemplo inquilinos sin empadronar, familiares directos que hacen uso del inmueble o
promociones sin finalizar. Por este motivo, se trabaja en una
nueva ordenanza reguladora sobre la veriﬁcación de viviendas vacías que en este momento está en fase de consulta pública y que tiene que permitir disponer de datos mucho más
precisos sobre los pisos que están realmente deshabitados.
En cuanto a la problemática de las viviendas ocupadas, según
datos de 2017 de la Oficina Local de Vivienda, en Rubí hay
473 inmuebles en esta situación. De estos, 443 son propiedad
de entidades financieras, 8 de particulares y 22 de otros tipos
de propietarios como administraciones o personas jurídicas.

NOTÍCIES

participació

pressupostos participatius
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La ciutadania
pren la paraula
U

na part del pressupost 2018 tindrà en compte la veu dels rubinencs i rubinenques. Per primera
vegada a Rubí, la ciutadania podrà proposar, debatre i decidir sobre una partida de 200.000
euros que ha destinat l’Ajuntament dins del paquet d’inversions d’aquest any. Els i les infants
de Rubí també tenen veu en aquesta iniciativa i podran dir la seva sobre 50.000 euros inclosos
en aquesta partida.

Aquest procés s’està canalitzant a través de la
plataforma Rubí Participa. Es tracta d’un espai
pensat per a construir ciutat d’una manera participativa i on tothom pugui fer la seva aportació i dir-hi la seva. Per participar al procés cal
ser major de 16 anys, estar inscrit al Registre
de Participació i donar-se d’alta a la plataforma
Rubí Participa.

p

a
p
i
c
i
art

Les iniciatives han de respondre al
concepte d’inversió, és a dir, es pot
proposar l’adquisició i instal·lació
de mobiliari urbà (papereres,
bancs, parcs infantil, etc.)
i l’habilitació de nous espais
per a col·lectius o activitats
concretes, per exemple.
En canvi, no forma part
del capítol d’inversions la
contractació de personal,

el manteniment de l’espai públic, l’organització
d’activitats o ajuts a col·lectius i entitats.
La plataforma Rubí Participa té un llarg recorregut per fer, ja que serà una eina bàsica per
al desenvolupament de la ciutat a través de la
participació ciutadana. Així doncs, en un futur,
el portal servirà per recollir idees i propostes de
molts altres àmbits del municipi. Per ara, ha estat el punt de discussió i debat del Pla Local de
Residus i el punt de trobada per decidir com
invertir 150.000 euros del pressupost actual.
En el cas dels 50.000 euros el destí dels quals
decidiran els nens i nenes de Rubí, el procés
vehicularà a través del Consell dels Infants.
Els seus membres seran els qui traslladaran el
debat a les aules per recollir propostes i votar les
que, finalment, es duran a terme.

Ja es poden sol·licitar
els ajuts per fer
front a l’IBI

NOTÍCIES

impost de béns immobles (ibi)
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ajuts socials

L

a ciutadania ja pot sol·licitar ajuts econòmics que ofereix l’Ajuntament per fer front a l’impost
de béns immobles (IBI). Enguany, el termini per demanar aquestes subvencions s’allarga
del 18 de juny al 31 de juliol. Els rubinencs i rubinenques interessats a optar a aquesta línia
d’ajuts han de presentar una sol·licitud a l’Oﬁcina d’Atenció a la Ciutadania (OAC).

Un any més, es manté la universalitat dels ajuts que es va implantar el 2015. Així doncs, no cal formar part de cap col·lectiu específic -persones grans, aturats, famílies monoparentals o nombroses, etc.- per poder-hi accedir. També s’han establert diferents trams d’ingressos a l’hora d’atorgar les ajudes, amb l’objectiu d’arribar a un major nombre de beneficiaris.
ELS AJUTS PREVEUEN SUFRAGAR FINS AL 50 % DEL REBUT DE L’IBI I FINS A UN LÍMIT DE 250 EUROS.

Requisits:

Tenir altres propietats urbanes sempre que la propietat hagi
estat adquirida a través d’una herència familiar de primer
grau i els residents siguin també familiars de primer grau.

Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Rubí, Hisenda i la Seguretat Social.
Els límits de renda per a l’any 2016 oscil·len entre
12.748,37 euros en el cas de famílies amb un únic membre i 22.309,64 euros per a les famílies amb set membres
o més. En el cas que hi hagi alguna persona amb discapacitat, aquest barem s’incrementa en un 10 %.
Les famílies monoparentals també gaudeixen d’un increment del 10 %.

Si s’és propietari de ﬁnques rústiques, la suma dels valors
cadastrals de totes no pot superar els 5.000 euros.

Amb càrregues hipotecàries o de lloguer, aquest barem
s’incrementa en 2.000 euros.

Estar empadronat a la ciutat, a l’habitatge per al qual se
sol·licita l’ajuda, amb una antiguitat mínima d’un any.
Estar obligat al pagament de l’IBI per un únic immoble a
Rubí, que ha de ser l’habitatge habitual.

grups municipals
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espai d’opinió
dels grups municipals
psc
Rafael Güeto

Portaveu Grup Municipal del PSC

ca n’oriol mantindrà
la seva essència
El parc de Ca n’Oriol és un dels espais més emblemàtics i estimats de la nostra ciutat. En els
darrers dies hem pogut veure com els partits de
l’oposició, neguitosos per la proximitat de les
eleccions municipals i mancats d’idees i propostes, han volgut generar dubtes i falsedats
sobre el projecte.
La proposta del nou parc de Ca n’Oriol manté
intactes les zones dels pins, de l’era i del camp

erc
Xavier Corbera

Portaveu Grup Municipal d’ERC

L’habitatge a Rubí
L’habitatge és un dret que tenim tots els ciutadans, però també és un deure que cal assumir
com a societat. Avui la mal anomenada classe
mitjana i que viu sense capacitat d’estalvi veu
cada vegada més a prop la problemàtica que ja
pateixen moltes famílies en relació amb l’habitatge. A Rubí hi ha 4.428 pisos buits, 776 dels
quals en mans de bancs. I 473 pisos ocupats.
Aquesta realitat té diferents conseqüències:
1. Condiciona preus de lloguer perquè hi ha
menys oferta.

C’s
José Abadias

Portaveu Grup Municipal de C’s

Rubí, transformación
y futuro
Cada vez se oye más el término “ciudad inteligente”, aunque no siempre se entiende
muy bien qué significa. Globalmente, podríamos decir que es el camino hacia una ciudad
sostenible y ecológica, con ciertos avances
tecnológicos que le permiten gestionar sus
recursos de una forma responsable.
La smart city es aquella que utiliza el potencial
de la tecnología y la innovación, junto con el

d’oliveres. La intervenció principal del nou parc
es concentra en la restauració de la zona de la
bombonera (zona agrícola degradada durant
els governs d’ICV). A més, el projecte que s’ha
presentat conserva al màxim l’espai rural de
l’entorn, i millora l’accessibilitat dels camins
interns i la connexió de la trama urbana amb el
conjunt del parc.
La participació ha estat un dels altres elements
importants en l’elaboració del projecte. Al
febrer de 2017 es va realitzar la jornada deliberativa sobre el projecte del parc i durant els
mesos següents s’han fet diverses reunions
consultives per part de l’equip tècnic amb el
Consell Consultiu de la Gent Gran i el Consell
dels Infants de Rubí. A més, cal afegir la presentació del projecte a col·lectius ciutadans
vinculats a l’accessibilitat.
L’11 de juliol de 2017 els partits de l’oposició

van donar el vistiplau als criteris generals de
la remodelació del parc en una Junta de Portaveus extraordinària celebrada amb aquest
fi. Gairebé un any després, i amb diverses
reunions fetes amb tots els grups de l’oposició
sobre el projecte del parc de Ca n’Oriol, ens
trobem amb la sorpresa que volen aturar el projecte. I ho fan sense cap proposta alternativa. El
front anti-tot en què s’ha convertit l’oposició al
Ple de Rubí prioritza el tacticisme polític per la
proximitat de les eleccions a la millora de Rubí.

2. Porta a l’ocupació famílies que no voldrien
fer-ho.
3. Els costos d’escala recauen sobre la resta
de veïns.
4. Alguns ocupants provoquen problemes de
convivència.
5. Comporta el perill de normalitzar una situació anòmala.
6. Provoca l’efecte fugida de veïns i l’efecte crida de grups organitzats.

Què podem fer?
- Multar bancs amb pisos buits.
- Facilitar el lloguer social amb els propietaris a
través de garanties.
- Penalitzar propietaris amb pisos buits de llarga durada.
- Pressió policial als que malmeten més directament la convivència.

Tot i que pot semblar que aquest problema és
del qui el pateix en primera persona, en realitat
té una repercussió general:
a) El problema s’estén com una taca d’oli.
b) Existeix un submercat de «compra» de pisos
buits (800 €).
c) Apareixen «grups» que obren pisos buits.

resto de recursos, para hacer de todo ello un
uso más eficaz y promover un desarrollo sostenible. En definitiva, su objetivo es mejorar la
calidad de vida de su ciudadanía.
Según los expertos, para que cualquier municipio se considere “ciudad inteligente” debe
reunir diferentes condiciones: un desarrollo
económico, social y medioambiental sostenible; una gestión eficiente, y que las infraestructuras se doten de soluciones tecnológicas
para hacer la vida de los vecinos y vecinas
más sencilla. Pero la pieza clave para el funcionamiento de una ciudad inteligente es la
participación ciudadana. Si los ciudadanos
no contribuyen activamente al uso y fomento
de estas alternativas, no se conseguirán los
objetivos previstos para su implantación.
Hoy en día, las principales ciudades luchan
por ser espacios más tecnológicos, verdes y

A la problemàtica s’afegeix que molts edificis ja
necessiten passar la inspecció tècnica de l’edifici
(ITE); edificis de més de cinquanta anys que, si pateixen ocupació o bé els bancs es desentenen dels
costos de la comunitat, fan que la ciutat a poc a poc
vagi perdent consistència. Les famílies pateixen i la
inseguretat estructural dels edificis augmenta, i tot
plegat és caldo de cultiu de grups que actuen amb
impunitat. Una vegada més la solució de base és
que aquest país en forma de República doni oportunitats per viure un vida digna.

transitables. Sin embargo, cuestiones tradicionales como la transparencia de la gestión
pública y la participación ciudadana son básicas, por lo que deben ser una pieza fundamental.
La filosofía de las ciudades inteligentes reside
en aunar, mediante una adecuada planificación, todos estos conceptos con la finalidad
de convertir las ciudades en espacios sostenibles, innovadores y eficientes, en los que el
ciudadano debe ser el eje del cambio.
Desde Ciudadanos realizamos propuestas
para transformar nuestra ciudad, porque Rubí dejó de ser un pueblo hace muchos años y
ha llegado la hora en la que todos debemos
aportar nuestro grano de arena.
Nos jugamos el futuro, una ciudad industrial
y un proyecto de transformación tecnológico.

l’aup, rumb al 2019:
l’alternativa necessària
El mandat 2015-2019 serà recordat com un
mandat, diguem-ne, atípic. Un «nou PSC» que,
si fos veritat que és nou, no seria precisament
cap a millor, un trànsfuga pagat a 40.000 €/any
per mitja jornada, fins a cinc regidors no adscrits
i tres grups municipals trencats. I una oposició
que cada cop més veu vetada la seva veu per
culpa de la bunquerització de l’equip de Govern

icv
Grup Municipal d’ICV

la gestió de la
diferència: el cas
del parc de Ca n’Oriol
Els governs de tecnòcrates no funcionen perquè només gestionen allò pràctic i palpable.
És per això que els govern els formen els polítics, perquè en la seva acció incorporen elements intangibles, com la confiança, l’equitat
o la gestió de la diferència entre tots els actors
que intervenen en la seva tasca o s’hi veuen
afectats. Si no és per a això, per a què volem
la política?

pdecat
Víctor Puig

Portaveu Grup Municipal
del PDeCAT

Sis milions d’euros
desaprofitats...
una altra vegada
Com vostè deu saber, Rubí és una de les ciutats
més cares de la comarca en l’àmbit impositiu.
Durant dècades hem tingut un dels IBI més alts,
mentre que els serveis prestats per l’Ajuntament
queden lluny del que ofereixen ciutats del nostre
entorn: millors equipaments esportius i culturals, programació cultural i doci, formació de tot
tipus, espai públic i zones verdes de qualitat, etc.

vr
Grup Municipal VR

el gobierno
de los vecinos
Rubí necesita una mejora en la limpieza y el
mantenimiento de los espacios públicos,
necesita unos equipamientos acordes a una
ciudad de más de setenta y cinco mil habitantes, necesita una ordenación urbanística que
nos permita mejorar nuestra calidad de vida,
necesita unas infraestructuras que mejoren
la movilidad, necesita un equilibrio entre zonas peatonales y zonas de aparcamiento que

Aquest mandat, en què hem vist amb impotència com a partir de males pràctiques polítiques
es pervertien el ple i la manera de prendre
decisions, podia haver servit per fer-nos desistir. Però, al contrari, encarem la recta final del
mandat amb el ple convenciment que hi hem de
seguir sent. Continuem creient fermament que
l’AUP és una alternativa necessària, potser més
necessària que mai, i que ens cal que sigui així
fins al 2019 i més enllà.

A un any vista de les eleccions hem començat
tot un cicle d’assemblees per millorar i actualitzar aquest projecte i debatre sobre qüestions
com el model de ciutat que volem, la gestió
adequada dels recursos o com implicar la ciutadania en la presa de decisions. Volem que
siguin unes trobades que serveixin per renovar i eixamplar els suports amb els quals hem
comptat des de l’inici del mandat, i per construir una veritable alternativa transformadora
de la ciutat que no es conformi només amb «no
perdre quatre anys més», sinó que faci que en
els propers quatre anys Rubí hi surti guanyant
de veritat.

El gran nombre de propostes que hem fet
aquest mandat avalen el projecte integral de
ciutat amb el qual ens vam presentar el 2015.

L’antítesi del que per a nosaltres hauria de ser
l’exercici de la política -especialment des dels
governs- és la gestió del projecte de reforma del
parc de Ca n’Oriol. Que Rubí es troba mancada
de zones verdes urbanes és una evidència des
de fa molt de temps. I que abordar la reforma i
els usos del parc de Ca n’Oriol és imprescindible, també. Ara bé, com hauríem d’abordar des
de la política aquesta qüestió? En primer lloc,
des del consens. Ja ha passat l’època de les
proves i els assajos de la participació ciutadana;
a hores d’ara hauríem de disposar d’eines municipals que ens permetessin fer de projectes
com la reforma de Ca n’Oriol un assumpte de
ciutat, amb canals amplis, diversos i intuïtius
d’incidència. En segon lloc, des del respecte
absolut a l’espai on es vol actuar, mantenint
l’equilibri que li és propi. És a dir, un parc per a la
ciutat, però no a qualsevol preu.

L’antiexemple d’aquesta gestió és, tristament,
la manera com el govern d’aquesta ciutat vol
executar la seva reforma al parc de Ca n’Oriol.
Sense compartir el projecte amb la resta dels
representants del Ple municipal, sense convidar la ciutadania a dir-hi la seva i, sobretot,
sense parar-se a reflexionar després que el Ple
aprovés una moció on es va acordar aturar el
projecte i redefinir-lo col·lectivament. Repetim: el Ple de la ciutat de Rubí ha decidit que
el projecte del parc de Ca n’Oriol s’ha d’aturar
i refer a través de la participació. Ho farà el
govern? Esperem que sí, o serem testimonis
del que passa quan no se’ns governa des de la
tecnocràcia ni des de la política, sinó des de la
megalomania.

Paradoxalment, malgrat tenir uns ingressos
molt elevats, el govern socialista no aconsegueix que reverteixin en la millora de la ciutat,
que és bàsicament la feina d’un ajuntament.

Mentrestant hi ha grans projectes que potser
són poc llaminers electoralment però molt
necessaris per a la ciutat que seguiran sense
realitzar-se, com ara un nou ajuntament centralitzat o una nova comissaria de Policia Local.

Tot plegat ha generat superàvits anuals milionaris, tot i patir una greu crisi econòmica pel
mig. És a dir, que en finalitzar cada exercici
pressupostari s’han recaptat entre sis i set milions més dels que han acabat revertint en la
ciutat.
Ara l’Ajuntament planteja un seguit d’inversions finançades amb aquests diners que «han
sobrat». Més de sis milions d’euros que es destinaran a diverses petites obres o projectes. La
redacció d’un projecte per aquí, una rotonda
per allà o una vorera més cap aquí. Sense cap
planificació prèvia ni una visió general per al
futur de Rubí.

permitan el acceso a los diferentes barrios de
nuestra ciudad y a su tejido comercial, necesita
mejorar la sensación de seguridad en las calles,
necesita luchar de verdad contra el incivismo,
necesita un gobierno que no sea una red clientelar para enchufar a amigos y familiares, necesita un gobierno que esté dedicado al 100% a
nuestra ciudad, necesita un gobierno de vecinas y vecinos, necesita un gobierno para todos,
sin hipotecas ni dependencia de partidos que
se mueven por intereses de ámbito nacional.
Las candidaturas de ámbito local que lideran
gobiernos municipales, sin depender de grandes estructuras de partidos nacionales, van
aumentando en número y son un éxito en los
municipios que gobiernan, de tal manera que
se han constituido en alternativas locales sólidas para votantes de cualquier partido en otras
elecciones, que no utilizan la institución con in-

Altres projectes de futur com la transformació
de l’Escardívol i la connexió amb la Plana del
Castell o la nostra proposta de comprar el Vapor
Nou i les fàbriques adjacents per rehabilitar-les
i fer equipaments al centre tampoc no es plantegen.
A vegades penso que els rubinencs no som
prou conscients de fins a quin punt podríem
tenir una ciutat molt millor si al llarg dels anys
haguéssim tingut un equip amb un projecte
sòlid per a Rubí i més capacitat de gestió.

tereses supramunicipales en ningún sentido,
lo que acaba beneficiando el buen gobierno, la
gestión eficiente, la transparencia y la participación ciudadana en el municipio.
Desde Veïns per Rubí seguimos trabajando
para que el cambio político en Rubí sea una
realidad en 2019, alejado de connivencias del
pasado político de nuestra ciudad y defendiendo la ética y la coherencia en la política local.
Necesitamos un gobierno de vecinas y vecinos
como tú.

grups municipals

Grup Municipal
d’AUP - CAV- PA

i els dos socis a l’ombra, C’s i PP, que fins ara li
han garantit la majoria absoluta al Ple, i desenes
de propostes incomplertes o pervertides mentre
es tiren endavant projectes faraònics, com el
projecte de Ca n’Oriol, «porque yo lo valgo».
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aup
cav
pa

NOTÍCIES
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joventut

activitats d’estiu

Viu un Estiu Jove

L’

estiu és sinònim de vacances, platja, sol... però també és un bon moment per aproﬁtar l’oferta
lúdica de la ciutat. Un any més, els i les joves rubinencs podran gaudir entre juliol i setembre
de nombroses propostes organitzades per Rubí Jove.

Les activitats
de l’Estiu Jove
combinen formació
i lleure, i s’adrecen
a un ampli ventall
de joves.

L’Espai Jove Torre Bassas, que enguany compleix vint anys, es
manté com a referència de la programació de l’Estiu Jove,
una oferta d’activitats que comprèn diverses temàtiques
i horaris flexibles per donar resposta el màxim nombre
possible de joves de Rubí.
Un dels eixos d’aquesta programació són els tallers
que tindran lloc durant el mes de juliol. Hi ha propostes per acompanyar aquells i aquelles que hagin de
fer deures durant l’estiu, per practicar i perfeccionar
l’anglès, d’edició i impressió en 3D, de sonorització de directes, de parkour i de cuina d’estiu. Tots els tallers són gratuïts i les inscripcions es fan de l’11 al 22 de juny a través
de www.rubijove.cat

completa amb el campionat de League of Legends, on
els participants podran demostrar les seves habilitats en
aquest videojoc, i amb la celebració del 20è aniversari de
la Torre Bassas, que tindrà lloc el 15 de setembre.

ACTIVITATS ALS BARRIS
Rubí Jove també ha programat activitats fora de la Torre
Bassas, com ara la Festa de Final de Curs, que consistirà en
una mostra d’activitats el 5 de juliol a la plaça de Salvador
Allende a càrrec de Rubí Jove als Barris, Xprsa’t i Rubí
Jove als Instituts. Amb la voluntat de recollir l’opinió
dels i les joves, el servei també proposa el Fem
estiu, fem plaça! De forma itinerant, durant el
mes de juliol, es visitaran diferents espais
de la ciutat per escoltar les aportacions
Més informació a:
del jovent. I l’estiu no seria el mateix
www.rubijove.cat
sense sessions de cinema a la fresca:
des del servei municipal s’han progra@rubijovetorrebassas
mat projeccions a les pistes poliesportives del parc de la Pau i la Natura i
@rubi_jove
d’El Pinar.

Rubí Jove també ofereix dos cursos aquest
estiu. Un és el curs de monitors i monitores d’activitats de lleure infantils i juvenils, destinat a un públic entre 18 i 30
anys i que tindrà lloc durant tot el mes de
juliol, i l’altre és el curs de premonitors i
premonitores, per a nois i noies de 15 a
17 anys i que es farà la primera setmana de juliol. Les inscripcions s’han de fer
entre l’11 i el 22 de juny presencialment a
la Torre Bassas (c. Sabadell, 18) de 17 a 21 h.
L’oferta d’activitats a l’equipament juvenil es

@rubijove

A més, arran de l’èxit que ha tingut durant els darrers mesos, es donarà continuïtat a l’activitat La Nit és Jove, consistent en competicions esportives nocturnes
al pati de l’Escola Montessori.

					1
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Retalla l’activitat que
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Dissabte 16 de juny

Dissabte 23 de juny

LA TROCALLERIA

ROBÒTICA FAMILIAR: FESTES POPULARS

Punt d’intercanvi d’objectes setmanal i gratuït

Activitat recomanada per a famílies amb infants de 6 a 11 anys

La Trocalleria és un espai on podreu trobar oportunitats a canvi
d’allò que ja no necessiteu. L’objectiu és allargar la vida útil
d’aquests objectes i, així, prevenir residus.
Plaça de Catalunya, 10.30 h

En aquest taller, els participants faran un viatge als orígens de la
festa de Sant Joan. Es proposarà construir i programar una grua
per aixecar una gran foguera, així com un sistema d’alarma,
amb so i llum, per evitar possibles riscos.
Ateneu Municipal, 11 h

Dijous 5 de juliol
FINAL DE CURS
Programació Estiu Jove
Rubí Jove als Barris, Xprsa’t i Rubí Jove als Instituts han preparat
amb els joves de #rubicity una mostra d’activitats.
Plaça de Salvador Allende, 18 h

Dilluns 18 de juny

Dijous 12 de juliol

STAR WARS: L’ÚLTIM JEDI

«LA FAVORITE»

Cicle CINC - Cinema Infantil en Català

Cicle «Conta’m una òpera»
Seguint el fil de la programació estable
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, us
convidem a conèixer el món de l’òpera
amb aquest cicle. En aquesta ocasió
estudiarem La favorite, una de les òperes
més eminentment romàntiques de
Gaetano Donizetti.
Ateneu Municipal, 19 h

El Primer Orde s’ha tornat més poderós i té contra les cordes la
Resistència. El pilot Poe Dameron encapçala una missió per intentar
destruir un cuirassat del Primer Orde. Mentrestant, la jove Rey haurà
de definir el seu futur, i el vell jedi Luke Skywalker, revaluar el
significat de la seva vida.
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 18 h

Dimecres 20 de juny
Dissabte 14
i diumenge 15 de juliol

LAS TRAVESURAS DE EROS
Espectacle a càrrec de Sandra Rossi

InFest

Un lligacames, un espectre, un desig obsessiu i un tango: quatre
històries travessades per la múrria mirada d’Eros que, des del principi
dels temps, gaudeix fent cremar cors i inflamant sexes.
Basat en relats de Quim Monzó, Daniel Samper Pizano, Pedro Zarraluki
i Sandra Rossi.
Auditori de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 19 h

Festival Inter. de Curtmetratges
de Terror,Fantàstic i Freak
L’InFest va néixer el 2016 amb la
voluntat d’esdevenir un punt de trobada per a produccions
audiovisuals professionals i amateurs, així com una nova
oportunitat d’oci per a la ciutadania rubinenca.
Plaça del Celler Cooperatiu, 10 h

Divendres 22 de juny
LA NIT ÉS JOVE!

Divendres 7 de setembre

Torneig esportiu nocturn

CAMPIONAT DE LEAGUE OF LEGENDS

Els participants jugaran a futbol, bàsquet
i vòlei! Activitat adreçada a persones entre 18
i 30 anys.

Programació Estiu Jove

Pati de l’Escola Montessori, 22 h

Vine a posar a prova les teves habilitats al League of Legends! Participa
en aquest campionat 5vs5 i gaudeix del teu videojoc favorit.
Inscripcions: del 3 al 6 de setembre. Espai Jove Torre Bassas, 10 h

Edita Ajuntament de Rubí Fotografia Localpres Disseny xmgràfic Impressió i distribució Ediciones MIC
Dipòsit legal B 7357-1997 web www.rubi.cat/laciutat

