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Nadal per a tothom!

 DESEMBRE
Fins al 24
FIRA DE NADAL
Pl. de la Nova Estació
Horaris: dia 23 de 10 a 21
h; dia 24 de 10 a 20 h
Hi col·l.: Ass. Sant Galderic

Activitats per a totes les
edats i a diferents punts de
la ciutat, amb una participació molt important del
comerç rubinenc. Així es
dibuixa la programació
nadalenca que
l’Ajuntament de Rubí ha
preparat per enguany.

Dijous 23 i divendres 24
De 17.30 a 19.30 h
Itinerant per les zones
comercials de la ciutat
El TIÓ Gegant dels
Comerciants

Cal destacar també que, a més de celebrar el 25è aniversari del Mercat Municipal, un Tió Gegant es passeja pels diferents carrers de Rubí, i s’han organitzat
diferents activitats per als nens amb
Juguem a Firetes, dins del programa
Nadal al teu comerç.

17.30 h a la zona comercial del Centre, Les Torres i
Ca n’Oriol
Nadal al teu Comerç
Operastreet amb Pep
Callau

17.30 h a l’illa de vianants
Nadal al teu Comerç
Juguem a Firetes
Dilluns 3
17.30 h a la pl. de la
Constitució
Nadal al teu Comerç
Juguem a Firetes

12 h c. Cal Gerrer
25è Aniversari del Mercat
Municipal
Gran sorteig per als clients

Particularment, m’agradaria fer una crida a
recuperar aquest esperit. Independentment de la procedència geogràfica o de
l’extracció social de cada persona, i a
banda de les creences personals, totes
elles respectables, crec que gaudir d’uns
dies per a pensar i meditar, per a estar amb
la família i els amics, i per a deixar de
banda durant una estona els problemes
quotidians, podria beneficiar tothom. Amb
aquesta reflexió vull felicitar a tota la
població i desijar-vos un feliç Nadal i un
molt pròsper any nou.
Carme García Lores,
alcaldessa de Rubí

El Carter reial visita
els barris
Diumenge 2
12 h AV El Pinar
17 h Centre Cívic
Ca n’Oriol
18 h Pl. Nova Estació
Dilluns 3
12 h AV del 25 de
Setembre
18 h AV Portal de Ca
n’Oriol
Dimarts 4
18 h Centre Cívic de
Can Fatjó
Dimecres 5
17 h Pl. de Pere
Aguilera
Lliurament de la
carta al Carter
Reial
Actuació del grup
La Tresca i la
Verdesca

18.30 h Pl. de Pere
Aguilera
Arribada de Ses
Majestats els Reis
d’Orient
19 h
Inici de la
Cavalcada
21.45 h Pl. Dr.
Guardiet
Adoració dels Reis
al pessebre

17.30 h zona comercial
de Ca n’Oriol
Nadal al teu Comerç
Juguem a Firetes

*Saluda als Reis amb la
teva mà màgica
(la podràs recollir una
hora abans de la cavalcada en els accessos al
recorregut reial)

 DESEMBRE
Fins al 7 de gener

*Venda de fanalets de
Reis a partir del 30 de
desembre de 10 a 14 h
al Mercat Municipal, a la
parada de promocions.

 GENER
Divendres 7
19 h a l’Espai Jove Torre
Bassas
Campionat de Cartes
Màgic

 DESEMBRE
Diumenge 26

Dimarts 4

Moltes vegades podem sentir
opinions que ens parlen d’un
Nadal adulterat, d’unes festes
que han perdut part de la seva
màgia. És possible que el nostre ritme de
vida quotidià ens faci oblidar l’esperit de
germanor, desig de pau i bona voluntat que
era tradicional en aquests dies.

Espai Jove Torre Bassas
Campionat d’Scalextric

Activitats culturals

17.30 h
Itinerant per totes les
zones comercials
Nadal al teu Comerç
Cercavila.
Cia. Pentina El Gat

Nadal a la ciutat

Dimecres 29

17.30 h a l’illa de vianants
Nadal al teu Comerç
Juguem a Firetes

 GENER
Diumenge 2

Carta oberta

18 h a l’Espai Jove Torre
Bassas
La Torre és un teatre

Dimarts 28

Dimecres 29 i dijous 30

L’arribada dels Reis

Dilluns 27

17.30 h
Itinerant per totes les
zones comercials
Nadal al teu Comerç
Cercavila.
Cia. Pentina El Gat

Nadal Jove

Espai Jove Torre Bassas
Concurs Foto-kitch
Nadal 04
Diumenge 26
20 h a la Masia
de Can Serra
Jaleo Players 2004
Festival de Hip Hop

21 h a l’Església de Sant
Pere
Concert de Sant Esteve
Obrador Coral de Rubí
Dimarts 28
21 h a l’Església de Sant
Pere
Concert
Coral Conturbat me
Dijous 30
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22 h a la Sala, Teatre
Municipal
Concert de valsos i danses
Preu: 14 euros
Organitza: Caixa de
Terrassa

Espectacles infantils
 DESEMBRE
Diumenge 26
18 h al Casal Popular
Els Pastorets
Josep M. Folch i Torres
A càrrec del Grup Escènic
del Casal Popular
Preu: (a concretar)
Organitza: Casal Popular

 GENER
Diumenge 2
18.30 h a la Sala, Teatre
Municipal
Espectacle familiar
FISI-K
Cia. Nats Nuts
Preu: 6 euros (adults), 3,5
euros (socis Xarxa) i 4,5
euros (no socis)
Diumenge 2 i diumenge 9
18 h al Casal Popular
Els Pastorets
Josep M. Folch i Torres
A càrrec del Grup Escènic
del Casal Popular
Preu: (a concretar)
Organitza: Casal Popular
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Pel que fa als joves, aquest any té lloc la
segona edició del Festival de Hip Hop
Jaleo Players el proper 26 de desembre a
la Masia de Can Serra, organitzat pel servei de Joventut de l'Ajuntament de Rubí
i amb la col·laboració de l'Associació
Juvenil Bronquitis Squad i l'Associació
Juvenil Essència Sintètica. L'objectiu de
l’activitat és oferir música de qualitat als
joves del municipi i promoure alhora el
desenvolupament professional dels
músics i artistes locals dins de la cultura
del hip hop. L'edició d'enguany es centra
bàsicament en dues activitats: graffittis i
música.  Redacció

Nadal al teu comerç

Agenda
h Casal de la Gent Gran
23 18Primer
de Maig
El cagatió al casal
h Casal de Gent
26 16.30
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Luis Ramos
h Casal de la Gent Gran
31 21Primer
de Maig
Sopar i ball de cap d’any
21.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Revetlla de cap d’any
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18 h La Sala TM
Teatre: Sueño, ilusión,
realidad amb el grup de
teatre Fem el que
Podem
(l’integren persones que
tenen esclerosi múltiple)

Programació
especial
de Nadal
a Ràdio Rubí

EL CASTELL-ECOMUSEU URBÀ
Redescobrim les masies
rubinenques
Fins al 23 de gener
De dimarts a dissabte de 16
a 20 h i diumenges d’11 a
14 h
Org.: Ass. Sant Galderic

ANTIGA ESTACIÓ
La pell de la pell
22 Aiguaforts de Joan
Ponç sobre textos de JV
Foix
Fins al 9 de gener
De dimarts a dissabte de 18
a 20.30 h; diumenges de
12 a 14 i de 18 a 20.30 h

99.7 FM

25
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Esp. Nadal Presència Cristiana
Especial nº 1.000 Ara i Sempre
Concert de Santa Cecília
Dharmasseria (Comp. Elèctrica Dharma)
Nadales
Especial Ella Fitzerald
Nadales de Jazz
Nadales
Nadales llatinoamericanes
Ara i Sempre
Concert de Santa Cecília
Especial Los Chunguitos
Nadales
Especial Diana Krall
Especial Elvis Presley
Nadales
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DEL 27 AL 31 DE DESEMBRE
De 0 a 12 h
De 12 a 13 h
De 13 a 13.30 h
De 13.30 a 14 h
De 14 a 18 h
De 18 a 19 h
De 19 a 19.30 h
De 19.30 a 20 h
De 20 a 21 h
De 21 a 23 h
De 23 a 24 h
De 0 a 1 h

Fòrmula musical
Especials Ràdio Rubí
L’entrevista
L’informatiu
Fòrmula musical
Especials Ràdio Rubí
L’informatiu (rep.)
L’entrevista
Rock de Luxe
del 27 al 30: Fòrmula musical
dia 31: RESUM DE L’ANY
del 27 al 30: Fòrmula musical-dia 31: LOW+12 db
divendres 31: IMSÒMNIA

1 I 2 DE GENER

3 I 4 DE GENER

De 10 a 11 h dia 1: Especial
dia 2: Ara i Sempre
D’11 a 13 h Resum de l’any
De 13 a 18 h Fòrmula musical
De 18 a 20 h Resum de l’any
De 20 a 24 h Fòrmula musical

De 0 a 13.30 h
De 13.30 a 14 h
De 14 a 19 h
De 19 a 19.30 h
De 19.30 a 24 h

Fòrmula musical
L’informatiu
Fòrmula musical
L’informatiu
Fòrmula musical

5 DE GENER
De 9 a 13.30 h
De 13.30 a 14 h
De 14 a 18 h
De 18 a 21.30 h
De 21.30 a 24 h

Fòrmula musical
L’informatiu
Fòrmula musical
Progr. especial CAVALCADA DE REIS
Fòrmula musical

DEL 6 AL 9 DE GENER
De 10 a 11 h
De 11 a 12 h
De 12 a 13 h
De 13 a 14 h
De 14 a 15 h
De 15 a 18 h
De 18 a 20 h
De 20 a 22 h
De 22 a 24 h

Rubí està situat en una zona que a l'hivern hi poden
haver-hi nevades, glaçades i onades de fred;
aquestes situacions meteorològiques poden provocar
situacions que afectin a les persones, el medi
ambient i els bens. El Servei de Protecció Civil de
l'Ajuntament de Rubí, us recomana que tingueu en
compte els següents consells:

Abans que arribi l’hivern

26 DE DESEMBRE
De 9 a 10 h
De 10 a 11 h
D’11 a 12 h
De 12 a 13 h
De 13 a 18 h
De 18 a 19 h
De 19 a 20 h
De 20 a 24 h

nevades, glaçades i onades de fred

i
sar
ver
ani

25 DE DESEMBRE
De 9 a 10 h
De 10 a 11 h
D’11 a 12 h
De 12 a 13 h
De 13 a 18 h
De 18 a 19 h
De 19 a 20 h
De 20 a 24 h

Consells de prevenció:

Exposicions

Fòrmula musical - dia 9: Ara i Sempre
Fòrmula musical - Dia 9: Rubí en joc
dia 6: Especial Serrat - dies 7 i 8: Fòrmula
musical - dia 9: Rubí en Joc
dia 6: Especial Rubianes - dies 7 i 8: Fòrmula
musical - dia 9: Rubí en Joc
Fòrmula musical - dia 9: Rubí en Joc
Fòrmula musical
dia 6: Europarade - dies 7, 8 i 9: Fòrmula musical
dia 6: Resum de l’any - dies 7 i 8: Fòrmula musical
dia 9: L’últim que apagui el llum
Fòrmula musical

A l'habitatge cal tenir preparat
el material següent:
• Un transistor i piles de recanvi (renoveu-les
periòdicament), per poder escoltar les previsions meteorològiques.
• Llanternes, fanals de càmping, espelmes,…
• Emmagatzemar aliments amb calories i productes de neteja.
• Una farmaciola de primers auxilis i medicaments que prenguin de forma habitual o
esporàdica els membres de la família.
• Roba i calçat adient per a les baixades de
temperatura i les nevades.
• Cal revisar tots els punts de l'habitatge on hi
hagi entrades d'aire de l'exterior: finestres,
portes,…. Cal protegir-les amb una cinta
adhesiva que aïlli.
• L'estat dels teulats i de les baixades d'aigua.
• Les branques dels arbres, cal podar-les si són
massa llargues per evitar que es trenquin
(poden perjudicar les línies elèctriques).
• Procureu-vos combustible per a la calefacció.

fred fa una pressió extra sobre el cor i es
corre el perill de patir un atac cardíac o de fer
mal a l'organisme.
• Si no és imprescindible, eviteu sortir al carrer
si fa vent i neva.
Si heu d'agafar el cotxe:
• Cal equipar-lo.
• Cal planificar la sortida, conèixer la previsió
meteorològica de la zona per on s'ha de circular, les rutes i ells llocs on refugiar-se en
cas de tempesta.
• Si heu d'emprendre un viatge cal dur dins el
cotxe com a mínim: ràdio, pala, corda, roba
d'abric, aliments rics en calories.
• Cal conèixer abans de començar el viatge les
rutes per on circular.
• Eviteu les rutes difícils, com les carreteres i
els ports de muntanya.
• Circuleu per les vies principals i autopistes.
• Cal que poseu les cadenes a les rodes
motrius del cotxe en cas de neu o de glaç. En
aquest cas escolliu un lloc que no interrompi
la circulació dels altres vehicles.
Si el temporal us agafa dins del cotxe:
• Intenteu cercar refugi.
• Si no trobeu refugi quedeu-vos dins el cotxe,
els pneumàtics actuen com a aïllant del fred.
• Deixeu la calefacció posada i la finestra una
mica oberta.
• No us adormiu amb el motor en marxa.
• Manteniu net de neu el tub d'escapament.

Al vehicle:
• Disposar de cadenes (en bon estat), llanterna, manta de viatge.
• Comprovar l'estat de les bateries, el dipòsit
de benzina, les llums, els frens, els pneumàtics, la calefacció, el parabrises,…amb la finalitat de mantenir el vehicle per a les condicions de l'hivern.

En situació de risc
imminent o durant
la nevada
Si sou a casa o en un edifici cal que:
• Escolteu Radio Rubí 99,7 MHz. Esteu atents a
la informació meteorològica i a les consignes
de les autoritats.
• Feu un ús correcte de la calefacció.
• Desconnecteu els aparells elèctrics no necessaris.
• Consumiu els queviures de manera racional.
• Eviteu tenir estufes de llenya, carbó o gas i
brasers a llocs tancats on no es renovi l'aire,
hi ha perill d'enverinament.
• Vigileu les canonades d'aigua, cal mantenir
un rajolí constant a les aixetes per evitar que
es congelin.
• No telefoneu, cal deixar les línies lliures per
als equips de socors.
• No deixeu sortir al carrer a les persones d'edat avançada ni als/les nens/es.
Si heu de sortir al carrer o sou fora:
• Abrigueu-vos bé si heu de passar molt temps
fora: Cal dur peces de roba lleugeres, una
sobre l'altra.
• Protegiu-vos sobretot la cara i el cap. Eviteu
que l'aire fred entri directament als pulmons.
• Eviteu fer exercicis físics excessius, ja que el

Recordeu, en cas
d’emergència
Truqueu al Centre Receptor
d’Alarmes(CRA)- Policia Local: 092
Bombers-Emergències: 112

Utilitzeu el telèfon el menys
possible

Escolteu Ràdio Rubí: 99.7 FM

Altres telèfons que us poden
ser d'interès:
Informació de l'estat de les carreteres: 012
http://www.gencat.net/transit/marcit.htm
Servei Meteorològic de Catalunya: 93 567 61
05
http://www.meteocat.com/marcs/marcos_previsio/marcs_previsio.htm

Breus

El Servei

La recogida de basuras:
separar para cuidar
el medio ambiente

Tret de sortida al Nadal a Rubí
El Nadal va començar oficiosament a Rubí el 3 de desembre,
quan l’alcaldessa, Carme García Lores, va encendre els llums
que guarneixen els carrers de Rubí. L’encesa es va realitzar des
del Mercat Municipal, la façana del qual es va guarnir per l’ocasió de manera especial, donat que també es va aprofitar per
celebrar el 25è aniversari del servei. Ràdio Rubí, l’altre servei
municipal que enguany compleix 25 anys, va realitzar un programa especial des del propi Mercat i va retransmetre en directe l’encesa de llums, durant la qual l’alcaldessa va estar acompanyada de diferents regidors del consistori. D’altra banda, el
Mercat Municipal va celebrar festa gran el dissabte 18, amb
activitats infantils al carrer amb motiu de l’aniversari, un sorteig entre els clients, una exposició i la inauguració de la zona
de peix que enguany s'ha reformat amb un terra antilliscant i
nova il·luminació.

De izquierda a derecha los diferentes contenedores: materia orgánica, basura desechable,
vídrio y papel, respectivamente

La recogida selectiva incluye algunos
materiales como el vidrio o el papel,
elementos que son fácilmente
separables del resto de la basura
que generamos en casa, y así podemos ayudar a recuperar estos materiales de una forma sencilla. Cerca de
nuestros hogares encontraremos los
diferentes contenedores para depositar estos residuos.

Para la basura orgánica se

recomienda preferentemente utilizar bolsas de compostaje, que se podrán encontrar en los comercios del
barrio donde habitualmete
venden bolsas de basura. No
se recomienda utilizar bolsas de plástico para los restos orgánicos porque es un
derivado del petróleo que
tarda años en descomponerse, y como no se puede

Institut Municipal de
Medi Ambient (IMMA)
Tel.: 93 591 30 00

L’Ajuntament compra dos
tractors per a manteniment

separar de los restos orgánicos, contamina el adobo que
se obtiene al final del proceso de compostaje.
Una alternativa a las bolsas
compostables es el papel de
diario. Lo usamos para
envolver los restos orgánicos, haciendo pequeños paquetes que después podemos tirar directamente.

L’Ajuntament de Rubí ha rebut els dos tractors que faltaven per
completar la nova flota de vehicles destinats a tasques de manteniment de la via pública i d’espais verds de la ciutat, amb
l’objectiu de millorar el servei a un cost menor al que fins ara
es produïa amb serveis externalitzats. El primer dels tractors
és un New Holand, model TS 110, de 116 cv. El segon, és un
BCS, model VITAHR 800 RS, de 68 cv. Juntament amb aquest
dos vehicles, l’Ajuntament ha adquirit també un braç desbrossador i dos trituradors. El cost total d’aquesta adquisició ascendeix a 112.984 euros.

Qué, cómo y dónde
• Papel y cartón: contenedor azul
• Vidrio: contenedor verde
• Materia orgánica: contenedor marrón. Residuos orgánicos que se
han de separar: Restos de fruta, verdura, carne, pescado, poso de café
y restos de infusiones, tapones de corcho, serrín, cerillas, cáscaras de
huevo, pan seco, restos de plantas y del jardín, papel de cocina sucio,
excrementos de animales domésticos.
• Materia inorgánica: contenedor de basuras normal
• Medicamentos: Depositarlos en los contenedores especializados
que se encuentran en las farmacias. En caso de estar caducados, reciben un tratamiento
para evitar que dañen el medio ambiente.
• Pilas: se pueden depositar en los espacios amarillos qeu se encuentran
en los contendores de vidrio o en los contenedores especializados de algunos comercios o dependencias municipales. Se recupera el mercurio y
otros componentes.

• Residuos voluminosos o no recuperables: Es mejor llevarlos a la Deixalleria Municipal (Av. Cova Solera s/n) y, si se trata de muebles
viejos, contactar con el Telèfon Verd (900 130 130)
• La navidad: en estas fechas se generan numerosos residuos, tanto de papel
y cartón (regalos) como de otros elementos. Además de los contenedores ya
mencionados, el Ayuntamiento suele colocar puntos de recogida para los árboles de navidad.

Nova edició de la campanya
“Comerç segur”
La Policia Local de Rubí espera doblar enguany el nombre de
visites per part dels agents als comerços del municipi durant la
campanya “Comerç Segur”, passant de les 271 visites realitzades a 2003 a més de 500 visites previstes per enguany. Segons
el cap de la Policia Local, Miquel Pedrosa, això serà possible
gràcies a l’augment de plantilla d’agents policials, fet que permetrà com a conseqüència ampliar també el nombre de
comerços a visitar, amb la incorporació a la campanya de dues
zones més del municipi: la zona del mercat i la zona de Ca n’Oriol. També s’ampliarà la seguretat al barri de Les Torres i la
zona centre en la seva totalitat. Durant la campanya, s’incidirà
sobre tot en els controls de venda ambulant i pirateig de material, i s’aprofitarà per realitzar controls de soroll als vehicles que
circulin per aquestes zones.
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Además de los contenedores
verdes, de basura no recuperable, los azules (papel) y
los de vidrio, en nuestro
municipio también disponemos de contenedores para
los residuos orgánicos, que
habitualmente se colocan
junto a cada contenedor
verde de basura.

Más información:

Espai d’opinió política
Ni vertedero
comarcal ni
metropolitano
JORDI PEIRÓ, 1R. TINENT
D’ALCALDE I PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

las fuerzas políticas representadas en el
Pleno apoyen la moción en contra de
una nueva instalación, y que ICV redima
sus pecados del pasado apoyándola;
solamente así demostrarán su propósito
de enmienda respecto a una actitud
demasiado condescendiente que tuvieron antaño autorizando la instalación de
dichas explotaciones.

Votar sí, abstenerse,
o votar no a las
ordenanzas
ARMAND QUEROL, REGIDOR
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
n el Pleno municipal del mes de
noviembre, la alcaldesa Carme
García se comprometió a someter
en la sesión plenaria que tendrá lugar el
23 de diciembre la aprobación de una
moción donde el Ayuntamiento marque
claramente su postura en contra de la
instalación de cualquier vertedero de
carácter comarcal o metropolitano en
nuestro término municipal.
La alcaldesa ya se había comprometido
pública e insistentemente desde el inicio
del mandato a no permitir nuevas instalaciones de estas características. Esta
firme voluntad se ha contrastado en
cada momento con una actitud rigurosa,
sin precedentes en nuestra ciudad, por
lo que respecta al control de las actividades extractivas y de depósito de residuos (cierre de la explotación de Can
Carreras durante el verano de 2003 por
motivos de seguridad, intensificación de
las inspecciones y controles, y una presión institucional ante las administraciones superiores que está dando frutos
muy positivos).
Es bien conocido que nuestro territorio
padece desde hace años importantes
agresiones por parte de las instalaciones
de este tipo (Can Carreras, Can
Canyadell) y tiene la espada de
Damocles de un nuevo espacio como es
Can Balasch.
Rubí ha pagado ya un alto peaje con las
actividades que se realizan en estos
parajes, actividades que fueron autorizadas por aquellos que hoy se denominan “ecologistes de debó”, y que además suscribieron convenios con las
empresas explotadoras que les permiten, sin apenas limitación horaria y de
tonelaje, transitar libremente por el
Camí Vell d’Ullastrell. Además de las
agresiones de estas actividades sobre el
territorio, y hasta que el nuevo gobierno
no asumió sus responsabilidades, es
preciso recordar que las empresas trabajaban sin el control permanente de la
administración e incluso ni pagaban
tasas por sus actividades. Hoy todo eso
ha experimentado un cambio radical.
Ahora toca mojarse y apostar unánimemente para que nuestra ciudad no entre
en ninguna quiniela, se diseñe donde se
diseñe. Esperemos que el conjunto de
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Fes-t’ho
en català
Assessorament
lingüístic gratuït
a comerços:

a abstención del Grupo Popular del
Ayuntamiento de Rubí a la aprobación provisional de las ordenanzas
fiscales de nuestro municipio causó estupor en algunos y malintencionada interpretación en Iniciativa per Catalunya. Su
portavoz, en rueda de prensa, afirmó
que el pacto no escrito entre Partido
Socialista i Partido Popular era un hecho.
La libertad de pronunciamiento es potestad inherente de cada grupo político
democrático, mas si, como fue el caso, la
abstención pasada llevaba entre bastidores posibles mejoras impositivas locales,
mejoras que, de producirse como esperamos, pueden llevar a sorprender aun
mas a una Iniciativa local no acostumbrada a mas sorpresas que no sean sus
cada vez peores resultados electorales
en Rubí. ¿O no es sorpresa perder de
cuajo seis concejales de vez?
Votar sí, abstenerse, o votar no a unas
ordenanzas en su aprobación definitiva
no es más que pedir la reciprocidad solicitada, juego recíproco que como factor
único tiene a Rubí como beneficiario, es
el exclusivo pacto que puede tener el
Partit Popular con cualquier otra fuerza
de nuestra localidad.
Cabe recordar que, de las fuerzas políticas històricas de nuestro municipio, sólo
el PP no ha pactado con nadie, tampoco
tenemos intención de hacerlo, pero
nuestro sí o nuestro no en votaciones no
viene condicionado ni por nuestra ubicación en la sala de plenos, ni tampoco por
el sustancioso pacto partidista lucrativo y
personal al que, tanto Iniciativa como el
PSC, han recurrido cuando los vientos de
las mayorías necesarias han soplado con
dirección, si no contraria, tampoco favorable. Los pactos y las votaciones condicionadas, señora portavoz de Iniciativa
per Catalunya, en Rubí, los creó su partido y los ha seguido a pies juntillas el
Partido Socialista, el seguimiento es tal
que las componendas pactistas, es decir,
los beneficiarios de los mismos, siguen
siendo los propios, no busque, por tanto,
extraños en veredas por donde otros
todavía no hemos transitado.
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El govern amic,
no és l’amic que
Rubí espera
XAVIER REINALDOS,
PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DE CIU

• Correcció de rètols comercials
• Lèxics
• Cartes de restaurants
• Llistes de preus

SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Centre de Normalització Lingüística
de Terrassa i Rubí
C/ Santa Maria, 17, 2n - 08191 Rubí
Tel. 93 697 54 05 - a/e: rubi@cpnl.org
http://www.cpnl.org

dolenta. Segons aquesta informació, el
govern de CiU no era un govern amic;
conclusió, era un govern enemic, res
més lluny de la realitat. Qui coneix CiU
sap que sempre ha tingut i tindrà una
alta responsabilitat de país i del seu
conjunt.
Els que parlen del govern amic es desqualifiquen a ells mateixos i manifesten
el seu sectarisme polític, aquest sí de
veritat. Deixant de banda aquesta realitat, mirem els pressupostos del
govern amic per a la ciutat de Rubí, i
arribarem a la conclusió de que és veritat allò de guarda’ns dels amics que els
enemics ja els coneixem.
El III CAP de Rubí no hi figura, a corre
cuita han tapat l’escàndol i la vergonya
d’aquest oblit amb un encàrrec al consorci, però no sabem com s’ha fet,
quina forma jurídica tindrà, com es
cedirà el terreny avui propietat de la
Generalitat, quins concursos públics i
quan es faran; en definitiva, una
improvisació que posa de manifest que
el govern amic s’ha oblidat de Rubí. Ni
tan sols han tingut en consideració una
esmena de CiU als pressupostos.
La inversió augmenta a Catalunya un
45%, a Rubí baixa un 18%, la diferència un 63% d’inversió que falta a Rubí.
I d’aquests projectes el 70% del seu
import correspon a actuacions que o
s’havien iniciat en el govern de CiU o
estaven programades per aquest com
ara el desenvolupament del polígon de
Can Sant Joan o bé el sector E. El
govern amic s’ha oblidat de Rubí.
El cobriment de la via del tren. La primera fase ha estat assumida totalment
pel govern de la Generalitat de CiU; la
segona fase, la urbanització, també ho
havia de ser, així ho va demanar l’alcaldessa al llavors conseller de CiU
Felip Puig, i aquest s’hi va comprometre. El conseller amic, Joaquim Nadal,
es va passejar per Rubí i va oferir que
pagaria el 70%, uns 4 milions d’euros,
ara bé, a l’hora de la veritat només ha
pressupostat 1,2 milions d’euros. I han
votat en contra d’una esmena de CiU
que demanava que aquesta obra s’assumís al 100% pel govern de la
Generalitat.
El govern amic s’ha oblidat de la riera
de Rubí, els pressupostos de l’ACA no
preveuen la continuïtat d’aquesta obra
bàsica per a la ciutat de Rubí, això sí, la
despesa corrent de l’Agència Catalana
de l’Aigua creix un 28%, i molt aviat els
rubinencs veurem com puja el rebut de
l’aigua per a pagar les despeses de
l’ACA, un 10 en gestió ecosocialista.
Tot plegat un pressupost nefast per a
Rubí, això sí, fet per un govern amic, i
l’altre, el que no ho era, és el que més
havia invertit a Rubí. Si el govern no
amic era el de CiU, probablement
aquest sí que era amic de Rubí i dels
seus ciutadans i ciutadanes, no ben vist
per la nova intel·ligència progre, però
proper als seus ciutadans.
PSC + ERC + ICV = 0 x RUBÍ.

No es mereixen
ni carbó
GRUP MUNICIPAL D’UPR

l trio municipal, format per PSCPSOE, CiU i ERC, no es mereixen
ni que els reis mags els portin
carbó.
Perquè en un any i mig no han aconseguit ni fer el col·lector del carrer
Mallorca, ni arrancar la futura rambla
de l’estació, ni tenir una sola
instal·lació esportiva més per a la nostra ciutat, ni tenir un pediatra d’urgències per les nits i caps de setmana, ni
reduir els preus dels aparcaments
públics, ni asfaltar el pàrquing de Les

E
olts alcaldes i alcaldesses socialistes de l’àrea metropolitana
parlen del govern tripartit de la
Generalitat de Catalunya com el govern
amic. Aquesta informació ja en si és
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Torres, ni reduir els sorolls, ni acabar
amb els embusos, ni reduir les despeses, ni crear més zones verdes, ni
arreglar el desgavell del parc de Ca
n’Oriol, ni parlar amb l’ONCE per a
instal·lar semàfors per a persones
invidents, puix que fa un any que es
va aprovar una moció nostra en
aquest sentit; ni arribar a un acord
amb els veïns de Sant Muç, ni concedir un mínim despatx a tres grups de
l’oposició, etc.
I en un any i mig ha augmentat el
deute municipal amb la creació de
més càrrecs de confiança, han demanat més crèdits i així s’han llogat els
antics cinemes de Les Torres per
14.000 euros mensuals i opció de
compra d’aquí a quatre anys per més
de 2.000.000 d’euros per a col·locar
encara no sabem quin servei; s’estan
fent dues pàgines web municipals,
una des del Comissionat de la
Informació (ERC) i l’altra, des de la
resta del govern; s’ha contractat la
mateixa empresa que ha informatitzat
Marbella per tal de col·locar un programa i ens costarà 1.000.000 d’euros; els socis del govern es barallen
entre ells i el PSC perd dos regidors
encara que un entrega l’acta, etc.
Bon Nadal i feliç 2005 a totes les rubinenques i tots els rubinencs.

La tecnologia
al servei
del ciutadà
FRANCESC SUTRIAS.
PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL D’ERC

es
del Comissionat per la Societat
de la Informació de Rubí treballem per a la millora dels canals de
comunicació amb la ciutadania, i per a
posar la tecnologia al servei de la
informació
dels
rubinencs.
Recentment, hem realitzat la renovació i millora del Market Place, un servei que permet al ciutadà entrar en un
mercat electrònic rubinenc de compra
i venda de productes. A més d’aquesta renovació, també hem indexat l’oferta local al cercador google, per la
qual cosa es pot localitzar qualsevol
oferta rubinenca amb facilitat des del
mateix cercador i també al web
http://mercatrubi.solostocks.com, el
tercer gran portal de compra i venda
de l’Estat. Entre els mesos de maig i
setembre d’enguany s’han registrat
80 usuaris, amb 340 ofertes formulades i 140 compres tancades.
D’altra banda, el Comissionat per la
Societat de la Informació ha engegat
un nou servei d’informació mitjançant
missatges al telèfon mòbil, amb l’objectiu de fer més properes i dinàmiques les relacions entre administració
i ciutadans. Es tracta del servei Rubí
SMS, un servei gratuït a través del
qual els ciutadans poden rebre informació municipal al seu telèfon mòbil.
Aquesta via de comunicació obre un
camí importantíssim pel que fa a l’agilitat comunicativa en el futur més
immediat. Ara per ara, les àrees que
ja estan inscrites al servei són Noves
Tecnologies, Habitatge i Comerç, però
la intenció és que s’hi vagin incorporant la resta d’àrees de govern,
començant per Cultura, que ja ha
demanat participar-hi. Per donar-se
d’alta en el servei només cal visitar la
pàgina web o enviar un missatge de
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text des del mòbil al número 5556,
amb el text “RUBISMS ALTA” seguit
dels codis HAB (habitatge), TEC
(noves tecnologies) o COM (comerç).
Així mateix, amb la intenció d’ampliar
el ventall de les noves tecnologies, els
usuaris del correu ciutadà @rubidigital.net —en aquests moments més de
1000 persones— podran enviar des
d’Internet 10 missatges sms a mòbil
al mes de forma gratuïta. La tecnologia ens facilita la vida quotidiana, i des
del Comissionat per la Societat de la
Informació treballem per posar-la al
servei de la ciutadania de Rubí.

La nova escola
GRUP MUNICIPAL D’ACR

ullejàvem, per casualitat, la
revista rubinenca “El Bullidor” de
finals dels anys setanta. Els seus
titulars, gairebé tres dècades més
tard, són com molts dels actuals:
Demanda de construcció d’un institut
i d’un centre sanitari, manca de places
escolars a primària...
Es donava bastant per fet, des de
l’Ajuntament, en iniciar aquest curs,
que pel setembre vinent estrenaríem
l’escola de Ca n’Alzamora. El cert,
però, és que a les llistes de construcció de nous centres escolars, que
podran utilitzar-se el curs 2005-2006,
Rubí no hi apareix.
En el Ple municipal del passat 26 de
novembre, vam presentar una moció
on demanàvem, en primer lloc, una
reunió a tres bandes -Generalitat,
Ajuntament i representants de la
comunitat educativa- per tal de trobar
una resposta positiva per la ràpida
construcció de la nova escola i, en
segon lloc, la creació d’una comissió
formada per membres del CEM
(Consell Escolar Municipal) que fes el
seguiment del procés. La moció es va
aprovar per unanimitat.
El dimecres 30 de novembre, es va
celebrar la primera reunió del CEM
d’aquest any acadèmic. La regidora
d’Educació, Sra. Anna Mª Martínez,
informava que a mig termini -d’ara
fins el 2007- calia edificar, a més de
l’escola de Ca n’Alzamora, dos nous
centres d’educació infantil i primària, i
afegia que l’equip de govern està ja
buscant els terrenys on poder-los ubicar. A ACR ens preguntem: Hi ha sòl
suficient destinat a equipaments?
Tenint en compte el creixement
demogràfic dels anys noranta, no
s’haurien d’haver reservat espais per
a construir aquests serveis?
Si el curs que ve no s’obrís la nova
escola, la situació passaria de ser deficient a ser insostenible. Sis grups d’educació infantil, com a mínim, no gaudirien d’escola pròpia -els dos que
faran EI 4 i que enguany estan rellogats, més quatre grups d’EI 3-.
Alternativa Ciutadana reclama al
govern local i a l’administració autonòmica que facin el possible –i fins i
tot l’impossible- per començar a alçar
aviat el primer nou CEIP.
Des de la publicació de la revista “El
Bullidor” fins ara, la realitat -malgrat
la coincidència de titulars- ha canviat
força. D’una banda, la millora d’infraestructures és òbvia; de l’altra, la
ciutadania ha perdut il·lusió i empenta a l’hora de mobilitzar-se per les
qüestions que afecten la col·lectivitat.
Des d’ACR volem convidar la població
a seguir de prop la problemàtica de
manca de places escolars a Rubí, i
animar-la a exigir solucions.
Bones festes!
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