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40 anys de ràdio pública local
Què en fem, dels residus?
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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
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501
registre de la propietat de rubí..... 93 697 78 02
rubí forma.............................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
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1 garcia
2 calsina
3 schmid
4 progrès
5 xapellí
6 hidalgo-M.
7 condal
8 piera
9 sansi
10 blanca
11 cuyàs
12 batallé
13 espert
14 farell
15 lozano
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baradad
oriol
mas
batllori
pont
garcia
calsina
schmid
progrés
xapellí
hidalgo-m.
condal
piera

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

programació 2019 de ràdio rubí
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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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schmid
progrés
xapellí
hidalgo-M.
condal
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sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
lozano
ruiz
kronos

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)
Raíces del Sur
dl. No hacemos radio
dm. Desbocats
dc. Som solidaris, Ona Jove,
La vida en rosa, Mundo sin
fronteras
dj. 5 latidos
dv. Up Team Radio
20 h
Informatiu vespre
21 h
dl. De més enllà, El Debat
dm. Tenim la fórmula!
dc. Solfejant per la vida
dj. Sobreviviendo a Murphy
dv. RubiSound
22 h
dl. De més enllà
dm. Long Play
dc. Jazz para Nictálopes
dj. Sobreviviendo
		 a Murphy
dv. Bluebeats

23 h

18 h
19 h

dl./dm./dc. La Kuadrilla de
les 11
dj. La Kuadrilla de les 11,
Serrat, da Capo
dv. Pulsar

dissabte
8h
8.30 h
9h
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12 h

13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
19 h
20 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
L’aventura de la vida
Última sessió
Desbocats
Som solidaris, Ona Jove,
La vida en rosa, Mundo sin
fronteras
ActualiCat
Solfejant per la vida,
De més enllà
Amb accent obert
Tenim la fórmula!
No hacemos radio
Up Team Radio

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
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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

És Festa Major!
La Festa Major de Rubí ja és aquí. Un any
més, tot està preparat perquè aquesta cita
sigui un dels moments més importants de
l’any. L’Ajuntament de Rubí ha programat
gairebé dues-centes activitats, que permetran als rubinencs i rubinenques gaudir de la seva ciutat durant la Festa Major,
que tindrà lloc entre el 27 i el 30 de juny. A
més, enguany la festa gran de Rubí compleix 40 edicions en època democràtica.
La participació de les entitats locals tornarà a ser clau en el desenvolupament
de la Festa Major. Gràcies principalment
a aquestes entitats, es pot presentar un
programa d’activitats tan ampli, que
aglutina una oferta variada per a tots els
gustos i edats. La Festa Major d’aquest
any comença el 27 de juny i omplirà d’activitats els carrers i places fins que el piromusical tanqui quatre dies d’intensa
activitat. L’oferta musical de la ciutat és
encara més àmplia: el festival de música RRandom oferirà concerts cada dia des
del 22 fins al 30 de juny, un dia més que a
l’edició anterior, i està previst que durant
aquests nou dies els rubinencs i rubinenques puguin gaudir de gairebé una vintena d’actuacions.
Com a novetat, val la pena destacar que
enguany es compleix el cinquantè aniversari del Ball de Gitanes. És per aquesta
raó que l’espectacle que oferirà l’Esbart
Dansaire de Rubí a l’amfiteatre del parc
del Castell de la ciutat girarà al voltant
d’aquesta temàtica. Altres activitats ja es
van consolidant en la programació anual,
com les que es realitzen entorn del Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI+, que es
commemora el 28 de juny, amb una activa representació de les entitats de caràcter juvenil.
En definitiva, una àmplia oferta que tornarà a omplir tots els racons de la ciutat.

La Fiesta Mayor de Rubí ya está aquí. Un
año más, todo está preparado para que
esta cita sea uno de los momentos más
importantes del año. El Ayuntamiento de
Rubí ha programado casi doscientas actividades que permitirán a los rubinenses
disfrutar de su ciudad durante la Fiesta
Mayor, que tendrá lugar entre el 27 y el
30 de junio. Además, este año la Fiesta
Mayor de Rubí cumple 40 ediciones en
época democrática.
La participación de las entidades locales
volverá a ser clave en el desarrollo de la
Fiesta Mayor. Gracias principalmente a
estas entidades, se puede presentar un
programa de actividades tan amplio, que
aglutina una oferta variada para todos
los gustos y edades. La Fiesta Mayor de
este año comienza el 27 de junio y llenará de actividades las calles y plazas hasta
que el piromusical cierre cuatro días de
intensa actividad. La oferta musical de
la ciudad es aún más amplia: el festival
de música RRandom ofrecerá conciertos
a diario desde el 22 al 30 de junio, un
día más que en la edición anterior, y está
previsto que durante estos nueve días los
rubinenses puedan disfrutar de casi una
veintena de actuaciones.
Como novedades vale la pena destacar
que este año se cumple el cincuenta
aniversario del Ball de Gitanes. Por esta
razón, el espectáculo que ofrecerá el Esbart Dansaire de Rubí en el anfiteatro del
parque del Castell de la ciudad girará en
torno a esta temática. Otras actividades
ya se van consolidando en la programación anual, como las que se realizan
en torno al Día Internacional del Orgullo
LGTBI+, que se conmemora el 28 de junio, con una activa representación de las
entidades de carácter juvenil.
En definitiva, una amplia oferta que
volverá a llenar todos los rincones de la
ciudad.

NOTÍCIES

festa major 2019

Temps de festa
T

CR5

cultura

ot està a punt perquè esclati una nova edició de la Festa Major de Rubí. Del 27 al 30 de
juny, els carrers de la ciutat tornaran a vibrar amb prop de 200 activitats pensades per a
tot tipus de públics i que, com no podria ser d’una altra manera, tindran les entitats locals
com a grans protagonistes.

Cultura popular i tradicional, activitats infantils, esports i música són alguns dels ingredients que ompliran els quatre dies de Festa Major. Una celebració que enguany commemora 40 anys en democràcia i
que manté com a fet irrenunciable la diversitat de propostes.
La tradició és un dels pilars de l’extensa programació de la festa, començant pel seguici inaugural i continuant per activitats tan esperades com la ballada de Gitanes al carrer, els dos correfocs, el Concurs
de Colles Sardanistes, la diada castellera, les actuacions de les cases regionals o la ballada de l’Esbart
Dansaire de Rubí, que el 2019 estarà dedicada al 50è aniversari de l’estrena de la coreografia del Ball
de Gitanes.
Apostes més recents com el Holi Dolly Rubí Festival, el correaigua o el Cicle de Circ i Dansa Contemporanis també estan cridades a figurar entre
les activitats preferides dels rubinencs i rubinenques. També ho serà, segurament, l’espai jove
de Salvador Allende, on confluiran les propostes
impulsades per Rubí Jove i els col·lectius juvenils
de la ciutat, com ara la commemoració del Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI+ el 28 de juny.

Punt d’Informació
de Festa Major

Informació sobre activitats i
venda d’entrades
El Celler. C. Pintor
Coello, 17-25
Dies 25, 26 i 30 de juny de
10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Dies 27, 28 i 29 de juny de
10.30 a 13.30 h i de 17 a 23 h

Molta música
Tota festa major té una banda sonora constant
però especialment present a les nits. Bona part
d’aquesta oferta musical s’integra a la quarta edició del Rubí Random Music Festival, que enguany
s’avança un dia més i tindrà lloc del 22 al 30 de
juny. L’Escardívol, l’amfiteatre del parc del Castell
i el Teatre Municipal La Sala seran els principals
escenaris d’un esdeveniment que arriba amb
noms tan destacats com Tequila, La Unión, Buhos, Sweet California o Marwan, entre d’altres.
Dins el festival, tampoc hi faltarà un Rubisound
especial amb què Ràdio Rubí celebrarà 40 anys
d’emissions i una nova nit de rock que ajuntarà en
un mateix escenari bandes locals i de fora.
Enguany la imatge del Rubí Random
està protagonitzada per l’au lira

El festival Holi tindrà
lloc el divendres 28 de
juny a l’Escardívol

40 anys de ràdio
pública local
R

ubí té ràdio pública des de fa 40 anys. Dos mesos després de les primeres eleccions municipals posteriors al restabliment de la democràcia, el 29 de juny de 1979, naixia Ràdio Rubí
amb una primera emissió en el marc de la Festa Major de Sant Pere. El mitjà de comunicació públic de la ciutat va començar la seva primera temporada regular el 20 de novembre
d’aquell mateix any. Ràdio Rubí celebra enguany quatre dècades al costat dels rubinencs i les
rubinenques que són també mirall de l’evolució dels mitjans de comunicació.

Ràdio Rubí va començar a emetre amb un sol
estudi, una taula de producció i dos despatxos.
Avui, la ràdio degana de Catalunya va molt més
enllà de la freqüència modulada i ofereix continguts multimèdia sense perdre l’essència dels
mitjans de comunicació locals: la informació de
proximitat com a element vertebrador de la identitat de la ciutat i de la seva cohesió social.
En els seus 40 anys d’història, la ràdio pública
de Rubí ha sabut adaptar-se als nous hàbits de
consum de la informació i a les exigències tecnològiques. Les actuals instal·lacions de Ràdio
Rubí, al Complex Cultural L’Escardívol, van ser
clau per a la digitalització de l’emissora als anys
2000, que va permetre fer més àgil l’elaboració
de continguts. A partir del 2010, el mitjà de comunicació públic de Rubí va deixar de ser exclusivament una emissora de ràdio que emetia des
del 99.7 de l’FM: Internet havia canviat la manera de consumir i elaborar informació. La pàgina
web www.radiorubi.fm va permetre multiplicar
els formats i incorporar la imatge en vídeo, pri-

mer, i la difusió a través de xarxes socials, després. La ràdio analògica és avui una plataforma
de continguts transmèdia.
La transformació de Ràdio Rubí, però, ha sabut
mantenir dues constants: la capacitat de les persones que hi treballen per adaptar-se en cada
moment a les exigències del sector i la complicitat amb la ciutadania de Rubí i les seves entitats.
La graella de Ràdio Rubí integra els continguts
periodístics, professionals, rigorosos i plurals,
amb els programes de col·laboradors que donen veu a tota mena de col·lectius i entitats de la
ciutat. L’aposta per la comunicació local permet
vertebrar el territori i alhora copsar-ne el pols.
La Festa Major de Sant Pere d’aquest 2019 serà
el tret de sortida dels actes commemoratius del
40è aniversari de Ràdio Rubí, una celebració
que també renova el compromís del mitjà de
comunicació públic amb la ciutadania de Rubí
per continuar oferint informació plural i rigorosa
durant molts anys més.

ciutadania

violència masclista

Aprovat el Protocol
per a l’abordatge de
la violència masclista
E

l Ple de l’Ajuntament de Rubí ha aprovat recentment el Protocol municipal per a l’abordatge de la violència masclista. Es tracta d’un document que vol regular, des de diferents
àmbits, la resposta de l’administració local davant de situacions de violència vers les dones; un protocol de caràcter tècnic que permetrà agilitzar i donar una resposta més ràpida
davant l’aparició de situacions de violència vers les dones.

El Ple de l’Ajuntament de Rubí del passat 2 de
maig va aprovar per unanimitat de totes les forces polítiques amb representació municipal a
l’anterior mandat el Protocol per a l’abordatge de
la violència masclista. L’aprovació política en el
Ple va donar validesa a un document de caràcter
tècnic que té per objectiu oferir les eines per actuar de forma ràpida davant de casos i situacions
de violència vers les dones. Aquesta eina trenca
amb el caràcter assistencialista que provenia
de la Llei Orgànica 1/2004 i aborda la violència
masclista des del punt de vista dels drets de les
dones per garantir la seva autonomia i llibertat,
tal com estableix la Llei 5/2008.
El text s’ajusta als nous temps, i aborda la problemàtica des de diferents perspectives. Per
exemple, les directrius que provenien de la Llei
Orgànica 1/2004 centraven la violència vers les
dones exclusivament dins de l’àmbit de la parella, no concretaven circuits tècnics de solució de
conflictes i sobretot es diluïen els mecanismes
de derivació. Ara, amb el nou protocol, es resolen totes aquestes mancances i es corregeixen
per adaptar-les a la realitat actual.
El protocol també estableix actuacions específiques respecte a la infància maltractada i en presumpta situació de desemparament, per a les
persones grans, en cas de violència filio-parental, en l’àmbit laboral i en l’àmbit social o comunitari. A més, és un document marc que deixa
per escrit la metodologia de treball implementada durant l’anterior mandat amb la intenció de
desenvolupar en el futur protocols específics per
a casos de violències concretes com la mutilació
genital femenina o l’assetjament en festes.

Una Festa Major lliure de violència masclista
Amb motiu de la Festa Major de Rubí, l’Ajuntament torna a habilitar un punt d’informació per
prevenir i atendre possibles casos d’agressions
sexistes. L’estand informatiu està obert les nits
dels 27, 28 i 29 de juny. La tasca d’aquest punt
es complementa amb un equip itinerant d’informadores. Tant a l’estand com l’equip d’informadores distribueixen material enfocat a la prevenció i detecció d’agressions sexistes. També es
farà una feina prèvia amb les entitats que participen organitzant el servei de bar a l’Escardívol,
consiten a establir uns circuits d’intervenció si
detecten alguna situació de violència.

NOTÍCIES

emissora municipal
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comunicació

Què en fem,
dels residus?

L

NOTÍCIES

gestió de residus

a gestió dels residus és un tema cabdal, que tindrà més o menys conseqüències en el futur en funció del model adoptat en el present. A Rubí, el tractament de les deixalles ha
variat amb el pas dels anys. Si mirem enrere, recordarem que l’any 2001 seguíem el model
de residu mínim i que a partir de l’any 2008 es va implantar el model de les 5 fraccions,
actualment en funcionament.

Després d’una primera enquesta ciutadana —amb
la realització de 516 enquestes presencials a llars
rubinenques— , de diferents tallers sectorials i enquestes sobre la gestió dels residus municipals a
160 empreses i 153 comerços de la ciutat, el procés participatiu ha culminat amb un qüestionari
ciutadà, adreçat a tots els rubinencs i rubinenques
majors de 16 anys.
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medi ambient

Des de fa unes setmanes, l’Ajuntament disposa
d’una proposta de pla d’accions i seguiment del
PLR que properament es presentarà a la ciutadania en una sessió oberta a tothom. Es tracta d’un
document que aglutina un total de 46 accions emmarcades en quatre grans eixos, dels quals deriven
25 línies de treball.

Els 4 eixos en què
es categoritzen les
línies estratègiques
proposades

A la web municipal (www.rubi.cat/residus) hi ha
publicada tota la informació relativa al Pla Local de
Residus.

Durant la campanya
«Recicla, posa
colors a la ciutat!»
s’han lliurat lots de
reciclatge

El Programa General de Prevenció i Gestió de
Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT 20132020), seguint les línies de la Directiva marc de
residus 2008/98/CE, passa de centrar-se només
en el tractament dels residus a considerar que
aquests poden convertir-se en recursos. És en
aquest mateix sentit que s’ha desenvolupat el Pla
Local de Residus Municipals de Rubí (PLR). Es
tracta del full de ruta a seguir per fer realitat aquesta visió, planificant les estratègies de prevenció, reutilització i gestió de residus que volem aplicar des
d’ara i fins al 2025 i adequant la gestió dels residus
a un nou marc social, tècnic i econòmic.
Al Pla es defineixen els diferents objectius que
es volen assolir com a ciutat l’any 2025. A banda
de potenciar la visió dels residus com a recursos,
també se’n vol reduir la generació a través de l’impuls de la prevenció i la reutilització; fomentar la
transparència i la sostenibilitat econòmica en la
gestió dels residus; millorar substancialment el
percentatge de recollida selectiva el 2020; millo-

rar els serveis de gestió de residus municipals, i
cercar la participació activa i la corresponsabilitat
entre la ciutadania, les entitats i el teixit comercial
a favor de la protecció del medi ambient, la reducció dels impactes associats a la gestió dels residus
i l’ús responsable dels recursos.
El Pla ha partit d’una diagnosi inicial, que ha permès conèixer el context i, a la vegada, posar en
comú la informació del punt de partida: què s’ha
realitzat en matèria de prevenció i de promoció de
les recollides selectives en els darrers anys, l’evolució de la generació i de la recuperació dels residus
municipals, els costos econòmics i ambientals, i
els àmbits de generació d’aquests residus.
Paral·lelament, s’ha buscat la implicació activa de
la ciutadania en la definició i execució d’aquest
Pla, gràcies a les aportacions de tots els agents involucrats en la generació dels residus municipals:
la ciutadania, la xarxa comercial, els centres escolars, el teixit associatiu i l’Administració.

Serveis com el
Dimecres Manetes
fomenten la
reparació i
reutilització

CADA COP MÉS A PROP DE L’OBJECTIU
L’Ajuntament de Rubí s’ha marcat com a objectiu
que l’any 2025 a la ciutat es recicli el 60 % dels
residus generats. Es tracta d’un pas més respecte
dels objectius fixats per la Unió Europea, que estableixen que l’any 2020 s’hauria de reciclar el 50
% de les deixalles.
El 2020 és a tocar i Rubí cada cop està més a prop
d’assolir aquesta fita. L’any 2018 a Rubí es van re-

collir de manera selectiva el 37 % dels residus, uns
resultats reeixits que s’han aconseguit gràcies a la
participació del conjunt de la ciutadania, que ha
reaccionat davant la campanya «Recicla, posa colors a la ciutat!». Així, hem passat d’estar per sota
del 30 % (2016) i hem augmentat quatre punts la
taxa respecte del 2017, quan es va recollir el 33,26
% dels residus.
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Els veïns i veïnes de Rubí estan convocats, un any més, a dir la seva en les
inversions que s’han de fer a la ciutat.
Fins a 300.000 euros del pressupost municipal
s’invertiran en allò que decideixin els rubinencs
i rubinenques.
El procés s’ha posat en marxa a l’abril, s’ha aturat durant el maig per no coincidir amb el període d’eleccions i s’ha reprès al juny. Ara és el
moment que la ciutadania faci arribar les seves
idees i propostes a través de la plataforma Participa Rubí o bé mitjançant les trobades presencials.
Cal tenir en compte que les propostes s’han
d’ajustar al concepte d’inversió, és a dir, han
d’anar encaminades a l’adquisició i instal·lació
de mobiliari urbà o bé a l’habilitació de nous espais per a col·lectius o activitats concretes, per
exemple. El manteniment de l’espai públic, l’organització d’activitats i els ajuts a col·lectius o
entitats no formen part del concepte inversió i,
per tant, els suggeriments en aquest sentit no
seran tinguts en compte. Enguany, la quantitat
econòmica per a cada proposta s’ha limitat a
125.000 euros amb la intenció de garantir que
es puguin tirar endavant dues accions com a
mínim.

Fases del procés
participatiu

personas mayores

plan local estratégico

Rubí cuenta con las
personas mayores

C

NOTÍCIES

pressupostos 2020
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participació ciutadana

alidad de vida, participación y salud son algunos de los aspectos que ayudan a disfrutar de
un envejecimiento activo y saludable. Con este objetivo, en Rubí se ha elaborado un Plan
estratégico en el ámbito de las personas mayores.

Els rubinencs i rubinenques decidiran com
s’inverteix una part del pressupost municipal

Infants i adolescents de Rubí també estan convocats en aquest procés. Ells i elles seran els
encarregats de decidir el destí de 50.000 euros,
com ja van fer l’any passat. En aquesta edició,
però, els centres educatius s’incorporen a la iniciativa, ja que tenen la possibilitat d’incloure una
unitat didàctica als seus programes educatius.
En paral·lel, el Consell d’Infants i Adolescents
assumirà de nou aquesta tasca en el seu pla de
treball.

Las personas
mayores son una
de las riquezas más
importantes de Rubí

Este Plan estratégico aborda aspectos sociales
como la implicación del colectivo en el desarrollo
de la ciudad. En este sentido, los objetivos que establece el documento apuntan al refuerzo del movimiento asociativo y el fomento de la ciudadanía
activa. Dentro de este apartado, también se sitúa
la prevención del aislamiento social y en relación
con ello el fomento del arraigo social a través del
ocio. El acceso a la educación y la cultura durante
toda la vida es un punto más en la promoción de
la participación social.
También, se destaca la necesidad de trabajar para
garantizar y facilitar el acceso a los servicios sociales y sanitarios de este colectivo. Así, una de las
prioridades es asegurar las necesidades básicas a
las personas en situación de vulnerabilidad y mejorar los recursos y diferentes servicios pensados
para el colectivo y las familias que se encargan de
sus cuidados. Trabajar para eliminar las situaciones de discriminación y fomentar el respeto a la
diversidad es otro de los objetivos.

Garantizar el acceso universal a la vivienda y asegurar un transporte público en condiciones de accesibilidad y seguridad a este colectivo son otras
de las líneas de trabajo que establece el documento. Otro de los retos que tiene en cuenta el Plan es
el del espacio público y sus condiciones de uso
para la gente mayor.
Ciudad amigable con las personas mayores
Rubí ha sido aceptada como integrante de la Red
de Ciudades y Comunidades Amigables con las
Personas Mayores, impulsada por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de generar entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable.

365 personas han trabajado
para la ciudad a través de
planes de ocupación

D

esde 2015, el Ayuntamiento de Rubí ha contratado a través de planes de ocupación a 365
personas. “Joves en pràctiques”, “Treball i formació”, “Enfeina’t” y “Treballs als barris” son los
principales programas de inserción laboral que han permitido que centenares de rubinenses
con dificultades para encontrar un empleo se incorporen al mercado laboral por primera vez o
vuelvan a trabajar.

diversitat funcional

25 anys del cet

Integració a través
del treball
A

NOTÍCIES

planes de ocupación
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empleo

ra fa 25 anys, obria les seves portes el Centre Especial de Treball (CET) de la Font del Ferro
amb l’objectiu d’oferir una oportunitat laboral a les persones amb discapacitat intel·lectual del municipi. Durant aquest temps, el CET ha proporcionat feina estable a una vintena
de rubinencs i rubinenques, que amb el seu treball de qualitat han fet de la Font del Ferro
una empresa competitiva en el sector de la jardineria i el viverisme.

Al viver de la Font del
Ferro es produeixen i
comercialitzen gran
diversitat de flors i
plantes

La gestión de los planes
de ocupación se realiza
a través del Rubí Forma

El Ayuntamiento de Rubí ha contratado durante los últimos cuatro años a 365 personas para
realizar varias tareas en la administración local a
través de planes de empleo en colaboración con
el Servicio Público de Ocupación de Cataluña
(SOC). Estas contrataciones, que oscilan entre
los seis meses y el año de duración con diferentes tipos de jornada, ofrecen experiencia laboral a rubinenses con dificultades para encontrar
empleo y les evita el riesgo de la exclusión social.
La mayoría de los perfiles profesionales que se
han unido a la Administración pública a través
de planes de ocupación están relacionados con
el mantenimiento y mejora del espacio público,
de manera que el trabajo de estas personas revierte también en una mejor calidad de vida para
el conjunto de la ciudadanía.
El plan de empleo “Treball i formació” ha permitido contratar desde 2016 a 176 personas, los
programas complementarios de la Diputación de

Barcelona han significado la contratación de 116
trabajadores y trabajadoras, a través de “Treball
als barris” se ha ocupado a 35 ciudadanos y los
programas “Joves en pràctiques” y “Enfeina’t”
han significado 19 nuevas contrataciones cada
uno. Muchos de los nuevos trabajadores contratados son hombres y mujeres de más de 45 años
que no recibían ninguna prestación; en algunos
casos, son beneficiarios de la renta garantizada
de ciudadanía y mujeres —algunas de ellas víctimas de violencia de género—.
La gestión de estos planes se lleva a cabo a través
del Rubí Forma, el centro integral de formación
de la ciudad que agrupa la oficina de información y orientación, la oficina de inserción y el servicio de ocupación. Rubí Forma ofrece atención
personalizada a los usuarios y usuarias, ya sean
personas en paro que buscan trabajo, personas
en activo que quieren mejorar sus competencias
o empresariado que busca nuevos trabajadores
o quiere formar a su plantilla.

Disposar d’una feina és una via important de capacitació i integració per a les persones amb diversitat intel·lectual. Sota aquesta premissa, l’Ajuntament de Rubí va impulsar l’any 1994 la creació del
CET de la Font del Ferro i la contractació dels seus
quatre primers treballadors i treballadores. Des de
llavors, l’empresa municipal ha ampliat la plantilla fins a comptar amb una quinzena de persones
empleades, i un balanç total de vint de contractades durant aquests 25 anys.
La formació continuada d’aquests treballadors i
treballadores els ha permès desenvolupar un producte de qualitat capaç de competir amb altres
empreses del sector de la jardineria i el viverisme,
alhora que els ha qualificat per poder optar a altres feines. Gràcies a aquesta bona preparació, els
homes i dones empleats al CET també han pogut
exercir d’instructors de l’alumnat de diferents instituts de la ciutat, en el marc de pràctiques d’aproximació al treball professional. Després d’uns anys
d’aturada, aquesta iniciativa s’ha recuperat amb
la participació de l’alumnat del Centre d’Educació
Especial de Ca n’Oriol.

Una empresa competitiva
Les flors i plantes de la Font del Ferro han estat
presents a fires i altres esdeveniments dins i fora
de Rubí, i han posat color a nombroses activitats
ciutadanes. Des del 2007, a banda de trobar-se al
viver del carrer Càceres, també es poden adquirir
en un punt de venda setmanal al Mercat Municipal que gestionen els mateixos treballadors i treballadores del CET.
L’any 2016 la Font del Ferro va decidir diversificar
la seva activitat per esdevenir una empresa més
competitiva. Així, doncs, després d’un estudi de
mercat, es va crear la nova brigada forestal i de
zones verdes. Aquesta nova línia de treball es va
consolidar el 2017 i no ha parat de créixer, ara
ocupa vuit persones que actuen a peu de carrer
fent manteniment de jardins i zones forestals tant
per a clients particulars i comunitats de veïns com
per a l’Ajuntament.
Aquesta activitat empresarial s’ha vist afavorida pel
recent reconeixement de la Font del Ferro com a
mitjà propi personificat de l’Ajuntament.
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Queda’t amb el dia!

Endinsa’t a Rubí
A

Retalla l’activitat que
no vulguis perdre’t i així
la podràs guardar a on
vulguis per no oblidar-te’n

juliol 2019
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entorn

29 30 31

mb el bon temps ve molt de gust sortir a passejar i a gaudir de l’entorn, tant natural com
urbà, que ens ofereix Rubí. Tot i ser una ciutat amb un marcat caràcter industrial, el municipi disposa de nombrosos espais d’una gran bellesa.

divendres 5 de juliol
SHERLOCK GNOMES

Cinema a la fresca als barris
Els gnoms de jardí Gnomeo i Julieta contracten el detectiu
mundialment conegut Sherlock Gnomes per investigar la
misteriosa desaparició d’alguns ornaments del jardí.

dimecres 24 de juliol
DIMECRES MANETES
Deixem de banda els hàbits d’usar i llençar i compartim
coneixements per promoure la cultura de la reparació i el
manteniment per allargar la vida als productes.
Ateneu Municipal, 18 h

Plaça de Ca n’Oriol, 22 h

A Ca n’Oriol hi ha
molts camins per on es
pot sortir a córrer o a
passejar

dissabte 27 de juliol
Fa uns anys, l’Ajuntament va editar una guia
d’itineraris en el medi natural que descriu
un seguit de camins i senders senyalitzats,
amb diferents graus de dificultat. Són una
quinzena de recorreguts que condueixen els
caminants fins a l’ermita de Sant Genís, Can
Ximelis, Can Pi de la Serra, Can Serrafossà,
Can Balasc, Sant Muç, Can Pòlit, Can Roig,
Can Guilera, les Martines, Can Xercavins,
Can Ramoneda, Ca n’Oriol, el torrent dels
Alous, la serra de Penjallops i l’estany dels
Alous. Els itineraris són curts, d’entre quatre
i sis kilòmetres, però estan connectats, de
tal manera que cadascú pot personalitzar
l’activitat d’acord amb el seu interès,
necessitat o temps disponible.

A banda de l’entorn natural, Rubí també
disposa d’espais urbans de gran singularitat,
que es poden admirar tot passejant per la
ciutat. Un dels més emblemàtics és el Casino,
dissenyat per Ramón Puig i Gairalt el 1927,
que s’està rehabilitant actualment —per
aquest motiu no es pot accedir a l’interior—.

En aquests moments s’està treballant en
la senyalització d’una dotzena d’itineraris
més, que sumen uns 130 quilòmetres
aproximadament. Aquests nous recorreguts
s’han dissenyat en col·laboració amb el Centre
Excursionista i Rubí d’Arrel i properament
estaran disponibles perquè la ciutadania els
pugui seguir.

Entre el 1910 i el 1925 es van construir la
majoria de cases i edificis modernistes de
Rubí, repartits per diferents espais del nucli
urbà. Aquestes cases van ser edificades
per rubinencs que havien fet fortuna a les
Amèriques i volien mostrar la seva riquesa, o
per industrials i nou-rics de Barcelona com a
segona residència.

El Celler, obra de Cèsar Martinell, és un altre
dels edificis que mereixen ser admirats. Si
encara no heu tingut ocasió d’entrar-hi, val la
pena que ho feu, ja que s’han conservat les
antigues tines on es guardava el vi. També
és interessant observar la coberta, que es va
remodelar amb teules de color verd i terra,
seguint els cànons modernistes.

divendres 12 de juliol i divendres 20 de setembre

MERCAT DE L’ARTESANIA

LA NIT ÉS JOVE

20 parades d’artesans i artesanes de la ciutat que ofereixen
productes elaborats a mà.

Torneigs esportius nocturns de futbol i tennis de taula per a joves
de 18 a 30 anys.

Illa de vianants, 9 h

Inscripcions a rubijovealsbarris@ajrubi.cat, Torre Bassas o Centre
Cívic del Pinar La Cruïlla.
Pista poliesportiva de les Torres, 20 h

dilluns 29 de juliol
FUNNY WEBCAM EFFECTS + AIRBAG
Cine Bandarra i El Dia Més Curt
Auditori de la Biblioteca Municipal Mestre
Martí Tauler, 18 h

dijous 18 de juliol
CONCERT I CLASSE DE SWING

Tots els dissabtes de juliol

Amb Lindy Hoppers Band i Mireia Feliu

LA TROCALLERIA

Terrassa de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 19 h

Intercanvia objectes per allargar-ne la vida útil i prevenir
residus.
Diferents ubicacions, 10.30 h
(consulta els espais a www.rubi.cat)
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