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Retorn al Casino
No te quedes a oscuras
Un Pla d’inversions per millorar Rubí
Cuida Rubí, practica civisme

L’illa de vianants
es fa més gran

DE RUBÍ

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
autobusos urbans (rubí bus)....93 586 14 34
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
(si es truca des d’un mòbil)..... 93 699 98 01

oac centre: c. narcís menard, 13-17. horari: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h. divendres i vigílies de festiu de 8.30 a 14 h. dissabtes tancat.
oac les torres: rambleta de joan miró, s/n.horari: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h. dissabtes tancat.

farmàcies de guàrdia
febrer
1 espert
2 farell
3 lozano
4 ruiz
5 kronos
6 baradad
7 oriol
8 mas
9 batllori
10 pont
11 garcía
12 calsina
13 schmid
14 progrés
15 xapellí

16
17
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20
21
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23
24
25
26
27
28

hidalgo-m.
condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
lozano
ruiz
kronos
baradad

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

programació 2019 de ràdio rubí
de dilluns a divendres
00 h
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12 h

Tenim la fórmula!
Les noticies en Xarxa
La tertúlia
Rubí al dia
La Kuadrilla de les 11
dl. Solfejant per la vida
dm. Amb accent obert
dc. Sonido vinilo
dj. El Brunch
dv. Grups municipals
13 h
dl. 5 latidos
dm. Serrat, da Capo
dc. Som solidaris, Ona Jove,
La vida en rosa, Mundo sin
fronteras
dj. Desbocats
dv. ActualiCat
14 h
Informatiu migdia
14.30 h Informatiu de “La Xarxa”
15 h
Això sí que em sona! 		
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24
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27
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29
30
31

batallé
espert
farell
lozano
ruiz
kronos
baradad
oriol
mas
batllori
pont
garcía
calsina
schmid
progrés
xapellí

FARMÀCIES

BARADAD Av. Barcelona, 55. 93 699 09 53 / BATALLÉ Francesc Macià,
23. 93 699 04 30 / BATLLORI Milà i Fontanals, 5. 93 699 03 88 /
BLANCA Ntra. Sra.de Lourdes, 73. 93 699 59 08 / CALSINA Ntra. Sra.
de Lourdes, 35. 93 699 22 81 / CONDAL Calderon de la Barca, 11.
93 699 87 09 / CUYÀS Milà i Fontanals, 43. 93 269 51 03 / ESPERT
Francesc Macià, 86. 93 699 13 43 / FARELL Sant Jordi, 25. 93 699 02
91 / GARCIA Segovia, 1. 93 697 49 42 / HIDALGO - MOSCARDÓ Sabadell,
79. 93 697 36 40 / KRONOS Passatge Cronos, 9-11. 93 586 06 26 /
MAS Torres Oriol, 4. 93 699 68 99 / ORIOL Safir, 28. 93 699 43 98 /
LOZANO Passeig les Torres. 93 699 10 72 / PIERA Plaça Josep Sapés, 4.
93 697 71 63 / PONT Magí Ramentol, 7. 93 697 34 56 / PROGRES 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 / SCHMID Riera, 12. 93
699 13 05 / XAPELLI Victor Català, 22. 93 588 07 08

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY:
KRONOS (de 9 a 22 h) i XAPELLI (de 9 a 21 h)

www.radiorubi.fm

(selecció musical dels 60, 70, 80 i 90) 23 h
dl./dm./dc. La Kuadrilla de
Raíces del Sur
les 11
dl. No hacemos radio
dj. La Kuadrilla de les 11,
dm. Desbocats
Serrat, da Capo
dc. Som solidaris, Ona Jove,
dv. Pulsar
La vida en rosa, Mundo sin dissabte
8h
Punto de encuentro
fronteras
8.30 h Sardanes d’autor
dj. 5 latidos
9h
L’aventura de la vida
dv. Up Team Radio
10 h
Última sessió
20 h
Informatiu vespre
11 h
Desbocats
21 h
dl. De més enllà, El Debat
12 h
Som solidaris, Ona Jove,
dm. Tenim la fórmula!
La vida en rosa, Mundo sin
dc. Solfejant per la vida
fronteras
dj. Sobreviviendo a Murphy
13 h
ActualiCat
dv. RubiSound
14 h
Solfejant per la vida,
22 h
dl. De més enllà
15 h
De més enllà
dm. Long Play
16 h
Amb accent obert
dc. Jazz para Nictálopes
17 h
Tenim la fórmula!
dj. Sobreviviendo
19 h
No hacemos radio
		 a Murhpy
20 h
Up Team Radio
dv. Bluebeats
18 h
19 h

ajuntament de rubí
més informació:

@AjRubi

www.rubi.cat

@AjuntamentdeRubi

laciutat@ajrubi.cat

@rubi_ciutat

21 h
22 h
23 h

Long play
Bluebeats FM
Pulsar PM

diumenge
9h
10 h
11 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Això sí que em sona!
20 h
Sonido vinilo
21 h
Rubisound
22 h
Jazz para Nictálopes
23 h
Sobreviviendo a Murphy

El Casino pren forma
L’Ajuntament està fent tots els esforços
perquè el principi de la recuperació del
Casino per a la ciutat sigui una realitat
al més aviat possible. Encarem l’inici de
les obres d’aquest majestuós equipament
amb la il·lusió d’un infant que obre un
regal el dia de Reis. Un regal per a la ciutat que esperem que deixi satisfets a tots
els rubinencs i rubinenques.

Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí

Almenys les obres de rehabilitació del
Casino es duran a terme respectant al
màxim la fesomia que tenia aquest espai a començament del segle XX, quan va
esdevenir el centre neuràlgic de la vida
cultural i social de la ciutat. Un equipament que ens parla d’altres èpoques i
que confiem que aconsegueixi ser punt
de trobada dels antics i dels nous ciutadans i ciutadanes.
El camí fins a la seva reobertura no ha estat fàcil. En l’apartat dels agraïments cal
una menció especial a l’Associació Casino
Español i a la Societat Sant Antoni Abat.
Sense la seva predisposició no s’hauria
pogut desencallar aquesta situació d’atzucac.
Però és ben cert que faltaven l’impuls i la
determinació d’un equip de govern com
l’actual, que ha cregut cegament en la
recuperació d’aquest espai simbòlic per a
la ciutat, per fer-ho realitat. Passar d’assignatura pendent a realitat palpable ha
estat possible gràcies a la ferma voluntat
d’arribar a acords per totes les parts i a
creure-hi.
Per tant, confiem que molt aviat es podran obrir de bat a bat les portes d’un
equipament amb caràcter, que estic convençuda que esdevindrà l’epicentre de les
celebracions de la ciutadania, com ho va
ser antuvi.

El Ayuntamiento está haciendo todos los
esfuerzos para que el principio de la recuperación del Casino para la ciudad sea
una realidad lo antes posible. Encaramos
el inicio de las obras de este majestuoso
equipamiento con la ilusión de un niño
que abre un regalo el día de Reyes. Un
regalo para la ciudad que esperamos que
deje satisfecha a toda la ciudadanía de
Rubí.
Por lo pronto, las obras de rehabilitación
del edificio se llevarán a cabo respetando
al máximo la fisonomía que tenía este
espacio a principios del siglo XX, cuando se convirtió en el centro neurálgico
de la vida cultural y social de la ciudad.
Un equipamiento que nos habla de otras
épocas y que confiamos en que consiga
ser punto de encuentro de los ciudadanos y ciudadanas de siempre y también
de los nuevos.
El camino hasta la reapertura del Casino
no ha sido fácil. En el apartado de los
agradecimientos cabe hacer una mención especial a la Asociación Casino Español y a la Societat Sant Antoni Abat;
sin su predisposición no se habría podido desencallar esta situación de callejón
sin salida.
Pero es cierto que faltaban el impulso y la determinación de un equipo de
gobierno como el actual, que ha creído
ciegamente en la recuperación de este
espacio simbólico para la ciudad, para
hacerla realidad. Pasar de asignatura
pendiente a realidad palpable ha sido
posible gracias a la firme voluntad de
llegar a acuerdos por todas las partes y
a creer en ello.
Por lo tanto, confiamos en que muy
pronto se podrán abrir de par en par las
puertas de un edificio con carácter, que
estoy convencida de que se convertirá en
el epicentro de las celebraciones de la
ciudadanía, como lo fue antaño.

NOTÍCIES

via pública

illa de vianants
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Prioritat,
les persones
A

quest Nadal, Rubí ha inaugurat amb molta il·lusió les obres de remodelació de l’illa de
vianants. Sens dubte, aquest ha estat el regal estrella d’aquestes festes per a molts rubinencs i rubinenques. Els treballs que han permès anivellar les voreres i la calçada creant
una plataforma única a diversos carrers del centre han estat llargs i molestos, però el
resultat ha valgut la pena.

MAXIMÍ FORNÉS
Aquest és un dels
trams que s’ha
remodelat

Amb aquesta actuació, que s’ha dividit en diferents fases amb l’objectiu de minimitzar les molèsties pròpies d’una obra d’aquesta
magnitud, l’Ajuntament ha aconseguit convertir el centre de
la ciutat en una autèntica illa de vianants. La voluntat ha
estat clara des d’un bon inici: configurar un espai més
accessible, amb un entorn urbà de qualitat, i incrementar
la seguretat de la ciutadania que hi transita.

La prioritat és
que les persones,
especialment els
Els treballs han consistit principalment a dotar de plainfants, siguin les
taforma única diversos carrers que integren l’illa de vianants, així com crear zones de descans per als vianants,
renovar la xarxa d’il·luminació i substituir l’arbrat malprotagonistes de
mès. Tot plegat, amb l’objectiu de prioritzar les persones,
especialment els més petits. I és que un espai lliure de cirl’espai
culació és un espai ocupat per la ciutadania i, alhora, també
és un espai que els nens i nenes poden fer seu.

NOTÍCIES
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Les obres, incloses al Pla d’inversions, han permès remodelar tant l’eix dels carrers Maximí Fornés,
Doctor Robert i Unió com les immediacions del Mercat Municipal. El cost d’aquestes intervencions,
que van arrencar al gener de l’any passat, ha ascendit a més d’un milió d’euros i suposen el paquet
d’actuacions més important que s’ha fet al centre de la ciutat en els darrers anys.

L’illa de la llum
Precisament per “inaugurar” i posar en valor la nova illa de vianants, aquest
Nadal el carrer Maximí Fornés ha acollit un passadís lluminós de més de 30
metres de longitud. El consum d’aquest sistema d’il·luminació ha estat de 2,1
kW/h d’origen 100 % renovable, com tota l’energia que consumeixen les instal·lacions municipals.
Durant aquestes festes, la presència de L’illa de la llum ha estat un motiu més
perquè la gent sortís a passejar pels carrers de la ciutat, gaudís de l’espai públic, s’interessés per les propostes dels comerços locals i fes les compres de
Nadal als establiments de Rubí.

IL·LUMINACIÓ ESPECIAL
L’illa de la llum s’ha
ubicat al c. Maximí
Fornés

El projecte de rehabilitació es manté fidel a la
història de l’edifici dissenyat per Puig i Gairalt
.

Retorn al Casino
A

NOTÍCIES

rehabilitació del casino
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cultura

quest 2019 es començarà a executar la rehabilitació integral del Casino. Les obres, llargament esperades, permetran recuperar per a l’ús de la ciutadania un dels espais més
emblemàtics de Rubí, antic escenari de la vida cultural i social del municipi, i bressol
de tantes històries personals.

La rehabilitació del Casino, amb vista a la seva reobertura com a equipament social i cultural, era una
reivindicació històrica del teixit associatiu i de la
ciutadania en general. Finalment, la voluntat d’entesa entre l’Ajuntament i l’entitat propietària, l’Associació Casino Español, va permetre que al maig de
2016 el Ple municipal aprovés el canvi de titularitat
de l’edifici, indispensable per poder emprendre el
projecte de remodelació integral.
Les actuacions previstes, amb un cost total de 4
milions d’euros, responen a la necessitat de posar
solució a les deficiències de conservació de l’equipament, alhora que l’adapten a les futures necessitats d’ús i a l’evolució de les diferents normatives
d’obligat compliment. El projecte planteja com a
objectiu recuperar l’esperit dels casinos multiculturals de principis del segle XX, mantenint-se fidel
a la història de l’edifici, i s’ha elaborat tenint en
compte les aportacions realitzades durant els dos
processos participatius que van tenir lloc el 2016
i el 2017 i els criteris que marca el Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya.
Des de la seva obertura el 1927, l’edifici projectat
per Ramon Puig i Gairalt ha acollit una gran diversitat d’usos: des de sala de ball permanent fins a
sala de cinema, escenari de tot tipus d’espectacles
o local d’acollida de moltes entitats ciutadanes.
Aquesta plurifuncionalitat ha estat determinant en
la redacció de l’actual projecte de rehabilitació.
Un projecte respectuós amb el passat
El Casino és un edifici amb dos volums diferenciats
-una sala d’arts escèniques i polivalent i un local
social- que es va concebre amb una vocació monumental malgrat alçar-se sobre una planta de dimensions reduïdes. La rehabilitació plantejada per
l’Ajuntament preveu totes les millores necessàries
per garantir el bon funcionament de l’equipament
però de la manera menys invasiva possible.
La proposta municipal respecta al màxim el projecte de Puig i Gairalt, fins al punt que manté la

L’escenari creixerà en la seva part frontal
Les butaques es podran treure en sintonia
amb el caràcter plurifuncional de l’edifici

L’edifici recuperarà la seva vella esplendor

gran majoria dels elements que integren l’edifici,
ja sigui restituint els originals —quan no estiguin
malmesos i no suposin cap risc ni incompliment
de la normativa vigent— o reproduint-los de manera fidedigna. A més, recobra l’esplendor de l’espai
mitjançant actuacions com la recuperació del galliner —ara tapat per un cel ras— o la utilització del
color blanc original.
Un dels aspectes que s’han cuidat més a l’hora
d’elaborar el projecte ha estat el tractament acústic
de l’edifici tant a nivell intern —per tal que qualsevol acte que s’hi celebri pugui gaudir de la qualitat
acústica adequada— com extern —aïllament adequat perquè no entri soroll exterior i l’equipament
tampoc produeixi molèsties als veïns i veïnes més
propers.
Tenint en compte que un dels usos principals del
Casino tindrà a veure amb les arts escèniques,
el projecte inclou totes les infraestructures necessàries i en molts casos inexistents fins al moment: galeries de servei, nou moll de descàrrega,
instal·lacions d’il·luminació, camerinos a sota de
l’escenari, etc., així com una ampliació de l’escenari cap endavant.
La proposta municipal garanteix, a més, la plena
accessibilitat de l’espai, amb l’única excepció d’una
petita part de llotges que no es podran adaptar per
impossibilitat tècnica. La instal·lació de dos nous
ascensors facilitarà el trànsit de persones a totes les
plantes, que també guanyaran altres serveis bàsics
com els lavabos.

NOTÍCIES
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sociedad

pobreza energética

No te quedes a
oscuras

L

a crisis económica trajo consigo nuevas problemáticas, muchas de las cuales aún persisten
hoy en día. Una de las más preocupantes es la pobreza energética, un fenómeno oculto tras
las paredes de muchos hogares y que vulnera claramente los derechos más básicos de las
personas. Combatirlo es el objetivo de la campaña municipal “No te quedes a oscuras / No
et quedis a les fosques”.

cocina con el
microondas, es más
económico que con el
horno

pon la lavadora
cuando esté llena

cierra puertas y
ventanas para evitar
pérdidas de calor

baja la temperatura
de la nevera a 5ºC
|-18ºC el congelador

desenchufa el termo si
tienes que estar más de
tres días fuera de casa

el programa ‘eco’ es
el más largo pero el
más económico

#NOETQUEDISALESFOSQUES
La iniciativa “No te quedes a oscuras” pretende dar a conocer
los derechos, herramientas y recursos que tiene a su alcance
la ciudadanía para evitar cortes en el suministro energético
y minimizar su gasto. Se trata de una campaña informativa
coordinada de forma conjunta por los Servicios Sociales, el
Servicio de Vivienda, la Oficina Municipal de Información de
Consumo (OMIC) y el proyecto Rubí Brilla a través de la Mesa
contra la Pobreza Energética.
En el marco de esta iniciativa, se ha habilitado un nuevo espacio en la web municipal que da acceso a consejos para evitar un gasto energético excesivo e información sobre aquellos
supuestos que dan derecho a la percepción de ayudas para
el pago de suministros. En este mismo apartado también se
orienta a la ciudadanía sobre los recursos municipales más
adecuados para su caso específico: desde los propios Servicios Sociales, encargados de detectar y certificar situaciones
de vulnerabilidad, a espacios de asesoramiento como los talleres de facturas o la ventanilla energética de Rubí Brilla. De
esta manera, la web municipal se convierte en una fuente de
información útil pero, sobre todo, en una guía al servicio de
una atención más rápida y eficaz.

La campaña “No te quedes a oscuras” se complementa con
la edición de varios elementos comunicativos y de mensajes
informativos a través de las redes sociales.
Más información en:
www.rubi.cat/noetquedisalesfosques
Ninguna familia sin agua
La lucha contra la pobreza energética también es la razón de ser del convenio que, desde 2016, renuevan el
Ayuntamiento de Rubí y la empresa concesionaria Sorea.
En el último año, 191 familias de la ciudad en situación
de vulnerabilidad han podido mantener el suministro de
agua gracias al Fondo de Solidaridad de la operadora,
dotado con 54.082,39 euros. Se trata de una línea de
ayuda a fondo perdido que cubre los recibos íntegramente, incluidos todos los conceptos e impuestos. El sistema
se desarrolla en colaboración con los Servicios Sociales
municipales, que se encargan de informar a la empresa suministradora de todas las familias con informe de
vulnerabilidad. En el último año han sido un total de 261
hogares, de los cuales 191 reunían todos los requisitos
para optar a este tipo de ayudas.

El IBI vuelve
a bajar un 2%

L

NOTÍCIES

impuesto de bienes inmuebles
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tributos

a entrada del 2019 nos trae las habituales obligaciones tributarias. Una de ellas, por su
carácter anual, es el Impuesto de Bienes Inmuebles, más conocido como IBI o contribución.
En el año 2019 este impuesto se reduce un 2%, rebaja que se suma al 2% también aplicado
el año anterior.

REBAJA
Este 2019 el IBI será
un 2% inferior

El Ayuntamiento de Rubí ha presentado unas ordenanzas fiscales que aún se enmarcan en un
contexto de crisis económica. Por esta razón se
ha optado por reducir la presión fiscal de la ciudadanía, siguiendo así la evolución iniciada durante
el actual mandato. La mayoría de los impuestos
municipales o se mantienen o se reducen.

bre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana o el Impuesto sobre Actividades
Económicas, entre otros.

Es el caso del IBI, que se reducirá en un 2% en el
recibo de la ciudadanía. El tipo impositivo general
es del 0,684%, el más bajo de las últimas dos décadas. Esta rebaja se suma a la que ya se aplicó el
año anterior, que también era de un 2%. Por tanto,
la ciudadanía habrá visto que el impuesto se ha
reducido un 4% en los dos últimos años.

En algunas circunstancias, incluso, se aumenta la
bonificación: es el caso del Impuesto de Construcción, en el que la bonificación pasa del 75% al
95% si se demuestra que se han incorporado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de
energía solar. Además, se elimina que esta norma
afecte solo a las viviendas de más de diez años.
Con esta medida el Ayuntamiento quiere apostar
por las energías alternativas a nivel ciudadano,
que es una de las líneas de actuación del proyecto
municipal Rubí Brilla.

En cuanto al resto de tasas municipales y precios
públicos, se mantienen las tarifas y las cuotas sin
ningún incremento. Esto quiere decir que los y las
rubinenses pagarán lo mismo por el Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto so-

Además, se mantienen las exenciones y bonificaciones fiscales, y todo ello nos sitúa como una
de las ciudades catalanas con más ayudas a la
ciudadanía para abordar el pago de los impuestos
municipales.

NOTÍCIES
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pla d’inversions
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Nou Pla d’inversions
per millorar Rubí
L

’Ajuntament ha dissenyat un nou Pla d’inversions amb l’objectiu de continuar millorant la
ciutat. Al llarg d’aquest 2019 es duran a terme prop d’una cinquantena de projectes que
pretenen modelar la ciutat per fer-la més amable, pensada per a les persones.

de la Policia Local s’actualitzarà estèticament i funcionalment i s’adaptarà
a la normativa actual; s’adequaran
les instal·lacions del Mercat i es traslladarà el Servei Local de Català a un
espai d’aquest edifici; s’urbanitzarà
l’entrada de l’INS Torrent dels Alous;
es reformarà l’edifici Rubí Forma, i es
millorarà el cementiri.

CEE CA N’ORIOL
És un dels
equipaments que
s’adequarà

Enguany, les urbanitzacions experimentaran una millora considerable.
Així doncs, s’actuarà a les voreres i
calçades de Castellnou, Can Barceló, Can Solà, Can Mir i Vallès Park,
i s’arranjarà la zona residencial Els
Nius.

Un paquet d’actuacions fa referència a la millora d’equipaments esportius. Un dels espais on
s’actuarà és el camp de futbol del 25 de Setembre. També s’ha aprovat inicialment el projecte per construir la coberta a la zona de tribuna
del camp de futbol de l’Olímpic Can Fatjó i es
redactarà el projecte que haurà de permetre el
canvi de gespa al camp de futbol de la Unió Esportiva Rubí. Més enllà del futbol, el Pla d’inversions també preveu l’ampliació de l’skatepark
de Can Sant Joan, el cobriment de les pistes de
petanca de Cova Solera i el trasllat de les pistes
del Club de Petanca Santa Rosa, la redacció de
l’avantprojecte per ampliar el pavelló de La Llana
i l’adequació del bar d’aquesta instal·lació.

El Pla d’inversions preveu un conjunt d’obres
que tenen per objectiu millorar la via pública.
Així doncs, hi ha previst el reforç estructural i
l’ampliació del pont del carrer de Sant Joan;
la repavimentació de l’avinguda de Barcelona;
l’ampliació de voreres i asfaltatge del carrer de
Lourdes, i la millora de la seguretat viària a la
C-1413 i a La Llana, entre d’altres. A més, es
redactaran els projectes de remodelació del
carrer Cadmo, d’ampliació de voreres al carrer
Sabadell entre el carrer Sant Gaietà i la plaça
Celso Emilio Ferreiro, i d’urbanització del carrer
Parellada.

L’Ajuntament també adequarà altres equipaments. El Casino és un dels espais que es remodelaran (vegeu l’article a la pàgina 6), així com
el Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol.
Així mateix, s’ha aprovat inicialment el projecte
per condicionar l’Antiga Estació per adaptar-la
a espai expositiu. D’altra banda, la comissaria

Durant aquest any hi ha prevista la redacció de
diversos projectes que s’executaran posteriorment, com ara la creació d’una passarel·la sobre
la riera per connectar amb la plaça Marquès de
Barberà, la remodelació de la plaça Clavé i el
carrer Cadmo i de diferents carrers que integren
l’illa de vianants, entre d’altres.

Parc de Ca n’Oriol:

NOTÍCIES

parc de ca n’oriol
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participació ciutadana

entre tots decidim el futur
El parc de Ca n’Oriol és una de les zones verdes més importants i estimades de la ciutat. És
una zona d’esbarjo i d’oci on els veïns i veïnes
de la ciutat van de manera habitual per desenvolupar diferents activitats. A més, té la particularitat de mantenir el seu caire agrícola tot i la
seva situació propera al nucli urbà, cosa que el
converteix en un parc singular.

a la plataforma en línia. Aquesta fase ha servit
per conèixer quines són les preferències dels
veïns i veïnes i recollir-les en les propostes de
projectes de millora del Parc de Ca n’Oriol.
També ha estat útil per recollir quins són els
usos majoritaris que hi practiquen els usuaris
i usuàries. A més, posa sobre la taula quines
altres activitats podria acollir en un futur.

Els rubinencs i rubinenques troben en
aquest indret una zona on passejar,
practicar esport i celebrar trobades
amb amics i familiars, entre moltes altres activitats.
El parc és i ha de continuar sent un
punt de trobada i lleure per a tots els
rubinencs i rubinenques. Amb aquest
objectiu s’ha impulsat el procés participatiu que està en marxa: “Procés
Participatiu del Projecte del Parc de
Ca n’Oriol i el seu Entorn”, perquè
entre tots fem de Ca n’Oriol el parc
que volem. Una iniciativa que vol que
tota la ciutadania s’impliqui en el futur
d’una de les zones naturals més rellevants del municipi.
En aquest procés es va realitzar una enquesta domiciliària a 410 persones on es valoraven
el coneixement i la satisfacció de la ciutadania
i les propostes de millora relatives al parc i el
seu entorn, així com entrevistes en profunditat
als representants dels grups municipals, en les
quals s’han recollit les seves propostes com a
partit.
Una vegada treballada aquesta informació prèvia, es van dissenyar les preguntes que s’han
plantejat en la fase de recollida d’aportacions
que la ciutadania ha fet a través de la plataforma Rubí Participa o bé durant la celebració de
la jornada presencial celebrada al mateix parc.
Totes aquestes propostes es poden consultar

L’accessibilitat és una
de les preocupacions
recollides durant el
procés

Tota aquesta informació ha estat analitzada i
sistematitzada per transformar-la en tres models de parc. Aquestes tres opcions s’elaboraran després d’agrupar les propostes ciutadanes que són compatibles entre elles o bé
que tenen característiques similars. A partir
d’aquestes opcions, serà la ciutadania qui decideixi a través dels seus vots com serà el Parc
de Ca n’Oriol en un futur.
Més informació:
https://participa.rubi.cat/
processes/ParcCanOriol

grups municipals
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Espai d’opinió dels
Grups municipals
psc
Rafael Güeto

Portaveu Grup Municipal del PSC

l’illa de vianants: un
compromís electoral fet
realitat
L’ampliació de l’illa de vianants ja és una realitat.
La finalització de les obres del tram entre el carrer
Justícia i el carrer Vapor, juntament amb la col·locació del nou mobiliari urbà i la nova senyalització
per a vianants, han acabat de donar forma a la major
transformació urbana que s’ha fet a la ciutat durant
aquest mandat.

erc
Xavier Corbera

Portaveu Grup Municipal d’ERC

rubí, ciutat sostenible,
agradable i eficient
.

Per vendre una promoció de pisos a Rubí, la
publicitat que apareix és molt significativa.
Una imatge del futur edifici explicant el nombre
d’habitacions, una piscina al terrat i una foto del
carrer on es veuen unes persones passejant i
unes altres en bicicleta, i en canvi, no s’hi veuen
cotxes.

C’s
José Abadias

Portaveu Grup Municipal
de C‘s

radiografía del
mandato
Nos cuentan que corría el año 2015 y el PSC
renunciaba a tener asesor del grupo municipal,
corría el año 2015 y partidos como ICV y ERC criticaban abiertamente a los partidos que tenían asesor municipal (CDC-PP); es curioso que tres años
más tarde el PSC-ERC-ICV ya tienen su flamante
asesor de grupo municipal pagado por todos. Hay
un proverbio árabe que nos recuerda que “los
hombres somos dueños de nuestros silencios y

Algú es recorda de quan passaven els cotxes pel carrer Maximí Fornés? Una pregunta que ja ens costa
respondre és la millor garantia que la decisió presa
en el seu moment ha estat la correcta. Una decisió
que situa el centre de la ciutat al nivell de qualitat
urbana i espai públic que es mereix, comparable als
centres d’altres ciutats del nostre entorn i característiques.
Rubí té ara una illa de vianants més gran i, sobretot,
amb millor qualitat urbana. Un espai públic guanyat
als cotxes i posat a disposició de famílies i infants
perquè puguin fer un ús diferent de les places i dels
carrers. Un ús més lliure, més segur i més sostenible.

Aquesta actuació completa un recorregut comercial
que connecta les diferents centralitats de Rubí. Estem convençuts que l’ampliació de l’illa de vianants
serà el principal element de dinamització comercial
fet a la nostra ciutat en els darrers anys.
“Volem que Rubí tingui una illa de vianants potent,
amb un espai públic de qualitat que afavoreixi el
nostre comerç i faciliti la nostra mobilitat”. Això és
el que deia el programa electoral del PSC quan ens
vam presentar a les eleccions el 2015 i això és el que
hem fet realitat. Aquest és un govern que compleix
els seus compromisos electorals.

D’altra banda, aquesta campanya de Nadal ens ha
confirmat que l’ampliació de l’illa de vianants és també una gran decisió per al comerç de la nostra ciutat.

Si volem ser una ciutat amable i amb qualitat
de vida, és necessari fer realitat aquesta imatge.

més joves que podran arribar còmodament als
diferents punts de la ciutat.

Aquest canvi no el farem d’un dia per l’altre,
però sí que ens marca el camí i allà on volem
arribar. La ciutat ha de facilitar la mobilitat sostenible, promovent els desplaçaments segurs a
peu i fent una transició gradual cap a vehicles
eficients, tant els col·lectius com els individuals,
i adaptar aquests vehicles a la ciutat i a la ciutadania. En cap cas al revés.

Poder viure en una ciutat sense contaminació,
adaptada a les noves necessitats i prioritats, implica un canvi progressiu d’hàbit i de mentalitat.
No s’esdevindrà d’un dia per l’altre, però pas a
pas ens farà més sensibles a viure d’una manera més plena, valorant la cultura, el civisme,
l’esport base, l’educació i el respecte cap a allò
que és públic.

Per als desplaçaments urbans cal facilitar trajectes agradables, regular els usos dels nous
vehicles elèctrics personals (patinets, bicicletes...) i incentivar-ne l’ús creant itineraris
adients, amb la voluntat de millorar la seguretat
i la convivència, i alhora promoure els desplaçaments compartits i garantir a la gent gran i als

M’agrada pensar que comparteixo aquest horitzó amb la immensa majoria de vosaltres, un
canvi a la ciutat per al qual compto amb tu; és
així com aconseguirem que la imatge de l’anunci que us comentava no quedi com una ficció
comercial, sinó que sigui una realitat ben aviat.

esclavos de nuestras palabras”.

presentado mociones para solicitar a la Generalitat más efectivos de Mossos, y ERC-CDC-AUPIVC votaron en contra; asimismo, presentamos
una moción para que los libros de texto fuesen
gratuitos, y ERC-CDC-AUP-IVC votaron en contra.

Llegamos al final del mandato con un mal sabor
de boca, nos queda la sensación de que se ha
desaprovechado el mandato. Nosotros hemos
aportado diferentes soluciones para los problemas de nuestra ciudad y muchas propuestas al
pleno, pero muchos partidos no votaron a favor y
el gobierno no las ha cumplido.
Nuestro grupo municipal presentó al pleno la
propuesta de un transporte directo al Hospital de
Terrassa, y ERC-CDC-AUP-IVC no votaron a favor.
Presentamos una moción para que se realizara
un estudio de valoración de las cargas de los
puestos de trabajo del personal del Ayuntamiento,
con el fin de identificar las necesidades reales de
cada área, y todos los partidos votaron en contra;
parece que tienen cosas que esconder. Hemos

Pero también hemos conseguido cosas importantes, como la bajada del IBI, la congelación de
todas las tasas, una ayuda a las AMPA de nuestros colegios para material escolar, una oficina de
información para becas universitarias, la retirada
de la uralita con amianto de nuestros centros educativos, proyectos de inversiones, el repintado de
todos los pasos de peatones, y aparcamientos en
diferentes zonas de la ciudad.
En fin, si queremos disfrutar de un municipio moderno, tendremos que esperar al 2019.

rubí necessita una xarxa
de centres cívics
Són moltes les mancances de la ciutat de Rubí,
des d’un manteniment deficient de l’espai públic fins a la falta d’habitatge públic. Però avui
en voldríem destacar una que l’AUP portem
denunciant des del mandat de 2011-2015; paradoxalment, a Rubí tenim força equipaments
públics en desús, però, alhora, fan falta espais
per a les entitats i projectes estratègics de ciutat.

icv

Grup Municipal d’ICV

sanitat pública, una lluita de
professionals i ciutadania
L’èxit de les mobilitzacions dels i les professionals de la sanitat primària pública han visibilitzat
l’abandonament que el sector públic en general
arrossega els últims anys. Al Ple de novembre
vam presentar una moció en defensa del sistema
d’atenció primària donat el col·lapse en diferents
fronts d’un servei que és objectiu dels que busquen profit econòmic.
En primer lloc, el front dels i les professionals del
servei, que es troben al límit de la seva capacitat

pdecat
Víctor Puig

Regidor independent (Grup PDeCAT)

primàries: obertura i
talent
Sovint s’ha reclamat un canvi en la llei electoral per permetre les llistes obertes i desbloquejades. Un canvi que permetria apropar
una mica la nostra política a la britànica, on
els diputats al Parlament s’elegissin per circumscripcions petites, on el sistema premiés
més la lleialtat als electors que no pas a la direcció dels partits. En definitiva, que premiés
més el talent que l’obediència.

vr

Grup Municipal de VR

un canvi necessari
Arribem als últims mesos d’un mandat que s’ha
convertit en una anomalia per moltes qüestions.
El Ple municipal que va sorgir de les urnes estava
format per vuit grups municipals, el més heterogeni de la història democràtica de Rubí, i tal com
la majoria de portaveus van reclamar a la sessió
d’investidura, s’havia de plantejar un mandat on el
diàleg i els grans acords entre les diferents forces
polítiques i el govern fossin el motor per a la millora
de la nostra ciutat.

El problema és que aquests espais, en global,
com que no tenen un gestió comuna, coordinada i ben dissenyada, funcionen a mig gas.
L’Ajuntament no ha fet cap esforç per resoldre
aquesta situació i posar les bases per a una
gestió potent que permeti resoldre moltes de
les mancances (territorials i socials) de la nostra
ciutat; falten espais per a la infància i la gent

professional i com a persones. S’enfronten als
efectes de les retallades i estan a primera línia rebent les queixes dels usuaris. Han de fer el màxim
esforç amb mancances tècniques i humanes, i
conviure amb el drama de passadissos d’urgències plens de pacients mentre hi ha plantes
d’hospitals tancades.
En segon lloc, el front de les persones usuàries,
que veuen com el metge de capçalera triga més
de tres o quatre setmanes a tenir agenda lliure i
que l’atenció que reben no és la que es mereixen,
per la manca de recursos tècnics i humans i per
les conseqüències que tenen aquestes anomalies per a la pròpia salut.
Finalment, el front polític: ens hem d’empassar
declaracions com “Nos distraemos con cuestiones que no son las esenciales”; poc podem espe-

Les primàries obertes que impulsen l’Assemblea Nacional Catalana i l’independentisme
més crític amb l’actuació dels partits durant el
procés pretenen això: una obertura del nostre
sistema polític que premiï el talent i la lleialtat
als electors.
La proposta havia de servir també per poder
anar junts a les eleccions i garantir el màxim
de victòries possibles. Si els diferents candidats competeixen entre si, en una competència sana que exigeix a tothom a donar el millor
de si, els arguments milloren, les propostes
electorals són més treballades i, en definitiva,
la llista que es presenta a les eleccions sota
la bandera del republicanisme català és més
representativa i sòlida.

gran i que fomentin les activitats intergeneracionals, i tampoc no hi ha espais de referència
per a certs tipus d’activitats (per exemple,
artístiques o ambientals); no es fomenta la
convivència i la col·laboració entre entitats, ni
entre entitats i ciutadania, i no hi ha espais on
la ciutadania pugui participar activament de les
decisions de ciutat.
És per això que l’AUP seguim insistint a replantejar el model actual i recuperar espais, com els
antics cinemes, per crear una Xarxa de Centres
Cívics que sigui un referent per a la ciutadania
de Rubí en la promoció de la convivència, la
col·laboració i l’activitat sociocultural de la ciutat.

rar dels que són còmplices i part interessada en
les retallades i en els interessos de la privatització
de la sanitat.
Aquest novembre es va reunir el Consell Municipal de Salut i van quedar clares dues coses. En
primer lloc, que som al segle XXI, però obtenir
dades senceres sobre la cartera de serveis dels
CAP sembla impossible; en tenim de parcials del
CST i del CAP de Mútua Terrassa, però a la reunió van palesar la necessitat de reclamar i rebre
recursos específics i un pla de millora per a l’atenció primària a Rubí. En segon lloc, que la salut
de la nostra ciutadania no és només un tema de
malalties i afeccions, ja que és clar que les línies
d’alta tensió o els abocadors són matèria de salut
pública.

racterístiques. Fa quatre anys ERC va tornar a
regalar l’alcaldia al PSC i això ens ha condemnat a un mandat més perdut per a la ciutat,
caracteritzat pels escàndols antidemocràtics
i la mala gestió. I amb unes primàries obertes
el trànsfuga d’Unió no hauria anat de número 2 a la llista de CiU: n’assumeixo la meva
part de culpa. Cal un sistema que permeti
a l’independentisme liderar, proposant el
millor projecte possible i sobre la base d’una
major participació democràtica. Només així
recuperarem la iniciativa, rebutjant la neoautonomia que se’ns vol imposar i reclamant el
compliment del mandat de les urnes.

Rubí necessita un moviment d’aquestes ca-

Malauradament, malgrat el primer vot de confiança d’una àmplia majoria de grups que van donar suport als primers pressupostos, el primer any
es va demostrar la incapacitat política del govern
del PSC per tirar endavant els seus compromisos,
que va anar derivant en una gestió política personalista, incapaç d’escoltar les propostes i observacions d’altres grups municipals de l’oposició. La
via unilateral per part del govern s’ha convertit en
un problema per a la ciutat.
Hem d’afegir-hi la circumstància inèdita que el Ple
municipal de Rubí té cinc regidors no adscrits: dos
procedents de Ciutadans, dos regidors expulsats
del Partit Popular i un regidor del grup municipal
de Convergència Democràtica de Catalunya, que
va entrar al govern del PSC sense acordar-ho amb
el seu grup municipal, de manera que es va con-

vertir en un regidor trànsfuga.
Amb aquests equilibris inestables del govern del
PSC, amb el suport de Ciutadans, el Partit Popular
i un regidor trànsfuga, era previsible la gestió molt
deficient dels recursos municipals.
Davant d’aquesta situació, Veïns per Rubí plantegem un futur en el següent mandat amb el diàleg
com a via per començar a solucionar els grans
problemes de la nostra ciutat, i amb la necessitat
d’una transició tranquil·la, amb seny, deixant enrere l’etapa de governs socialistes.

grups municipals

Grup Municipal
d’AUP - CAV- AP

Un d’aquests projectes, que no és pas innovador i que té qualsevol ciutat del nostre entorn, és
una Xarxa de Centres Cívics. Actualment Rubí
només disposa de quatre equipaments públics
que es podrien arribar a considerar centres
cívics (l’Ateneu, la Torre Bassas, i els centres
cívics de Ca n’Oriol i de Can Fatjó, que principalment els gestionen les respectives associacions
de veïns).
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NOTÍCIES

civisme

qüestió de corresponsabilitat
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Cuida Rubí,
practica civisme

R

ubí està impulsant una campanya informativa per fomentar el civisme a la ciutat. Es tracta
d’una iniciativa que té per objectiu recordar als rubinencs i les rubinenques que el manteniment de la ciutat és una tasca compartida entre l’Ajuntament i la ciutadania.

La paraula civisme prové del llatí civis, que significa
“ciutadà”. Segons aquesta etimologia, el civisme és
el conjunt de qualitats que permeten als ciutadans i
ciutadanes viure a la ciutat respectant unes normes de
convivència, unes regles de joc i uns drets bàsics. El
civisme es basa en el respecte vers les altres persones
de la comunitat i vers les coses compartides.
Per tant, el civisme és, sens dubte, una de les pedres
angulars a partir de les quals construir la nostra ciutat.
Una ciutat respectuosa és una ciutat viva, una ciutat
que creix, que fomenta els valors plurals. Una ciutat
per sentir-nos-en orgullosos.
Tots som corresponsables del manteniment de la
ciutat. I Rubí no estarà neta fins que no aconseguim
la implicació de tots els ciutadans i ciutadanes com a
persones responsables i protagonistes que han de fer
possible una ciutat millor.
Els darrers anys s’han impulsat diversos plans de xoc de
neteja amb l’objectiu de combatre la brutícia i mantenir la ciutat neta i polida, una de les
prioritats del consistori. Però, tot i que, de manera sistemàtica, s’han dut a terme accions en
aquest sentit, la sensació en alguns espais de Rubí és que la ciutat continua estant bruta.
Aquí és on entra en joc la campanya Siguem cívics. En plural, perquè ens inclou a tots: a
l’Administració i també a la ciutadania, especialment a aquella part de la població que encara
manté actituds incíviques.
Si no ho fem per nosaltres mateixos, siguem cívics pels infants de la ciutat, nens i nenes que
mereixen un espai digne on poder jugar, viure i relacionar-se. Tots i totes hem d’entendre que
els infants són els principals perjudicats de les accions incíviques dels adults. Per aquesta
raó, el lema que acompanya aquesta campanya és “El nostre present, el seu futur”.

La imatge de la
campanya inclou
diferents escenes
quotidianes
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Queda’t amb el dia!
Retalla l’activitat que
no vulguis perdre’t i així
la podràs guardar a on
vulguis per no oblidar-te’n
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AGENDA

25 26 27 28

divendres 18 de gener
CONCERT DE GUITARRA FLAMENCA

diumenge 27 de gener

Cicle “Entre bambolines”

EL CARNAVAL DELS ANIMALS

A càrrec de Juan Gallardo
Preu: 10 € | 7,5 €
Teatre Municipal La Sala, 21 h

Espectacle familiar
La companyia de dansa urbana Brodas Bros,
acompanyada de l’Orquestra Simfònica del
Vallès, ens acosta al món de fantasia creat
pel compositor francès Camille Saint-Saëns.
Amb guió i dramatúrgia d’Ivan Morales.
Preu: 20 €
Teatre Municipal La Sala, 18.30 h

dilluns 21 de gener
SHERLOCK GNOMES

Cicle “Rubicine per a infants”, a partir de 4 anys
Els gnoms de jardí Gnomeo i Julieta contracten el detectiu
mundialment conegut Sherlock Gnomes per investigar la
misteriosa desaparició d’alguns ornaments del jardí.
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 18 h

dissabte 26 de gener

Del 21 de febrer al 31 de març
EL SEXE A L’ÈPOCA ROMANA
Exposició temporal
Arqueoxarxa, la Xarca de Museus i Jaciments Arqueològics de
Catalunya, presenta un recorregut per les pràctiques sexuals dels
antics romans
Museu Municipal Castell (MMUC)

ARTS & CRAFTS: CARNIVAL!
Activitat en anglès per a infants de 4 a 8 anys
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 11 h

divendres 15 de març
ENTRE DOS AGUAS
Cicle Gaudí

Fins al 27 de gener
AULES D’ESTUDI NOCTURNES I DE CAP DE SETMANA
Si necessites un espai per estudiar durant l’època d’exàmens,
Rubí Jove t’ofereix una bona alternativa sense moure’t de Rubí.
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler
De dilluns a divendres de 20.30 a 24 h, dissabtes de 14 a 22 h i
diumenges de 10 a 22 h

Isra i Cheíto són dos germans que han pres
camins molt diferents en la vida. Quan tots
dos es retrobin a l’illa de San Fernando, es
renovarà el record de la mort violenta del
seu pare quan eren nens. La necessitat de
reprendre les seves vides i reconciliar-se
amb ells mateixos els unirà de nou.
Teatre Municipal La Sala, 21 h

Els dies 24 de desembre i 5 de gener, de 10 a 14 h

Edita Ajuntament de Rubí Fotografia Ajuntament - Lali Puig Disseny Surven Design Impressió i distribució Ediciones MIC
Dipòsit legal B 7357-1997 a/e laciutat@ajrubi.cat web www.rubi.cat/laciutat

