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telèfons d’interès
ajuntament............................ 93 588 70 00
alcohòlics anònims
de creu roja............................ 93 788 14 41
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
ateneu municipal..................... 93 588 74 73
biblioteca “mestre
martí i tauler”.......... 93 588 70 00 ext. 4559
bombers................................ 93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa.............. 93 586 67 00
cap-2 anton de borja.............. 93 588 45 55
casal de la gent gran.............. 93 588 44 87
cementiri............................... 93 588 77 22
correus................................. 93 699 14 02
centre orientació
sanitària (cos)......................... 93 588 73 73
creu roja............................... 93 697 92 04

església
sant pere (parròquia).............. 93 699 12 05
espai jove torre bassas............ 93 697 90 04
fecsa - endesa........................ 900 77 00 77
jutjat 1.................................. 93 586 08 51
jutjat 2.................................. 93 586 08 52
jutjat 3.................................. 93 586 08 53
jutjat 4................................. 93 586 08 54
jutjat 5................................. 93 586 08 55
omic (of. inf. consum)............... 93 588 70 32
otg........................................ 93 587 25 63
policia local........................... 93 588 70 92
policia local urgències....................... 092
policia nacional...................... 93 588 76 94
policia nacional urgències................... 091
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1601

registre civil......................... 93 586 08 94
sece...................................... 93 588 77 99
sorea.................................... 93 588 46 57
sorea (avaries)......................... 902 250 370
tanatori................................ 93 588 66 55
taxi (adaptat).......................... 609 893 037
taxis rubí.............................. 93 699 24 89
taxis ràdio taxi...................... 93 586 08 88

Oficina d’Atenció
al Ciutadà (SAC)
Horari: de dilluns a
divendres de 8.30 a 18h,
dissabtes de 9 a 13 h.

farmàcies de guàrdia
juny 2006
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

hidalgo
condal
batallé
serra
farell
aldea
ruiz
orenga
hilari-ribas
oriol

farmàcies
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

gibert
batllori
pons
garcía
calsina
parrila
lorente
prat
hidalgo
condal

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

batallé
serra
farell
aldea
ruiz
orenga
hilari
oriol
gibert
batllori

aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià, 23. 93 699
04 30 / batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 / calsina verge de lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699 87 09 / farell
c. sant jordi, 25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1. 93 697 49 42 / gibert c.
torres oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / hilari-ribas av. barcelona, 55. 93 699 09 53 / lorente c. verge de fàtima, 7. 93
586 23 11 / orenga ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c. safir, 28. 93
699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / pont c. magí ramentol, 7.
93 697 34 56 / prat c. víctor català, local 22. 93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50 12 / serra pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43

programació Canal 50 televisió
redacció rubí (informatiu)

parlem amb l’alcaldessa:

De dilluns a divendres a les 20 h. Repetició de
dilluns a dissabte a les 22, 01 de 6 a 9 h i 13.30 h ,
i diumenge a les 9.30 h

Primer divendres de cada mes a les 22.30 h.
Dissabte 12.30 i 22 h. Diumenge 23 h
Aquest programa es repeteix durant tot el mes en
diferents horaris

rubí actual (reportatges locals)
Dimarts a les 22.30 h.
Repetició els dijous a les 22.30 h

programació radio Rubí
de dilluns a divendres
d’1 a 9 h
9h
12 h
13 h
14 h
16 h
17 h
19 h
19.30 h
21 h
22 h
23 h
23.30 h

Radiofòrmula musical
La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia + Esports
Sobretaula musical
Línia directa
Magamusic
Informatiu vespre + Esports
Raíces del sur
dl.: El vinil / dm.: Gabba Gabba Hey /
dc.: Tempo di fuga / dj.: Street Life /
div.: Bluebeats FM (fins les 23 h)
dl.: Rock de luxe / dm.: Electro-pop /
dc.: Punt de mira / dj.: Hip Hop
Informatiu vespre + Esports
Radiofòrmula musical

24 h
d’1 a 2h

dc.: Jazz de nit dv.: Cultura de club
dv.: Clubbing

22 h
24 h
2h

Insomnia
Kilómetro 0
Radiofòrmula musical

dissabte
8.30 h
9h
11 h
12h
13 h
14 h
14.30 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h

Punto de encuentro
Giravolt tradicional
Som solidaris
Radiofòrmula musical
Tempo di fuga (rep.)
Els grups municipals opinen
Actualidad latina
Jazz de nit
El vinil
Rock de luxe
Gabba Gabba Hey
Electro-pop
Low+12 db

www.ajrubi.es

@

diumenge
9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
20 h
21 h
22 h
24 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals opinen
Rubí en joc
Punt de mira
Radiofórmula musical
Street Life
N’L’Rollo
Bluebeats FM
Radiofòrmula musical

laciutat@ajrubi.es

carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí
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Más y mejores servicios

Rubí es una ciudad que busca su
identidad, que quiere ser querida,
que necesita la complicidad de sus
ciudadanos y ciudadanas. Una
complicidad que en los últimos
meses recibo a menudo de forma
personal o a través de internet a
modo de sugerencias para mejorar
las calles, los parques, la seguridad,
la ciudad en general, y sobretodo
para ampliar los servicios que todos
y todas recibimos como ciudadanos
por parte del Ayuntamiento u otras
administraciones. La revista La Ciutat de este mes de junio explica,
precisamente, el resultado de proyectos que en breve serán realidad
gracias a la voluntad de este ayuntamiento y a la colaboración de
muchos ciudadanos y ciudadanas

individuales que con sus aportaciones han ayudado a mejorar
espacios públicos, las plazas y parques de la ciudad que han cambiado radicalmente su aspecto y que en
algunos casos antes no existían. La
revista llega a vuestras casas cuando el proyecto de la nueva Biblioteca está a punto de empezarse a
construir. En poco menos de dos
años ya la podremos utilizar. Un
nuevo equipamiento que marca el
camino de la modernización de la
ciudad, del incremento de servicios.
A la Biblioteca se le unirá en los próximos meses el tercer CAP de Sant
Jordi Parc, la comisaría de Mossos
d'Esquadra en el barrio de la Zona
Norte y nuevas escuelas en los
barrios de Ca n'Alzamora y la
Perla...
Más y mejores servicios para una
ciudad que hace oír su voz y poco
a poco encuentra su identidad de
municipio estratégico dentro del
marco de Catalunya.

visitem l’ajuntament
Una cinquantena d’alumnes de 4t curs del col·legi Germans Maristes
han visitat l’Ajuntament de Rubí

la ciutat

“
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actuacions a les places de la ciutat

cr04

Places més
verdes
l

a plaça Figueras, la de Can Sedó i de la del carrer Terol s’estan arreglant i condicionant en aquests moments convertint-les en zones verdes amb espais infantils i col·locant-hi
arbres nous, gespa i espais per a passejar. Des de l’any 2003, s’han
fet més accions a altres places del municipi de Rubí.

obres del
col·lector
la construcció del
nou col·lector
ja ha finalitzat

Els rubinencs podran aprofitar els més de 9.000
m2 del nou parc de Can Sedó, al barri de Ca n’Alzamora, que pretén ser un espai de passeig i de
trobada. Un espai on s’han plantat uns 130
arbres i on, a més, hi haurà una zona per als més
petits. També s’estan arreglant els camins que hi

Rubí té
més de
17.000
arbres i
80 places

ha al voltant perqué siguin de passeig. Aquest
parc estarà connectat amb el de Ca n’Alzamora
a través de rampes suaus. El nou parc permetrà unir els dos barris: el de Can Sedó i el de Ca
N’Alzamora.

Aspecte del parc que
s'està fent a Can Sedó

Les reconeixes...?
abans

després

}
2

plaça de les moreres. Té 974 m i es va arreglar en el 2004. S’hi ha plantat gespa, s’hi ha instal·lat una
tanca de bambú, bancs, papereres i s’hi han fet unes escales noves d’accés.

abans

d

}
plaça font de la via. Té 758 m2 i es va
construir el 2004-2005 en un terreny que
estava en un estat lamentable.

Té
p
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ambé s’estan fent obres a la plaça de Figueras, que té més de 3.000 m2. Abans era de
sorra i de gespa i ara, a la part de terra, s’hi ha
col·locat un paviment nou. Des del passat mes
de març, s’està col·locant la zona verda. L’espai
s‘ha dividit en tres parts: un escenari per a fer
actuacions, un espai infantil amb gronxadors i
una zona per a llegir, amb bancs i ombres.
També s’ha arreglat la font de la plaça i es plantaran nous arbres. A la part central de la plaça
s’instal·larà una font
que unirà les diferents
zones. Està previst que
aquests treballs finalitzin a finals d’aquest
mes de juny, de la
mateixa manera que
els que s’estan fent a la
plaça del carrer Terol.
En aquest cas, la plaça
del carrer Terol era tota
de terra i ara també
tindrà gespa, tanques
arbustives, jocs infantils, bancs i espais per
a passejar. Aquestes
tres places, però, no
són les úniques que
s’estan renovant al
municipi de Rubí.
L’Ajuntament de Rubí
ha invertit més de 300.000 € per construir, equipar i enjardinar un total de 5 places a Rubí. Concretament, són les tres places anteriors, juntament amb les places de Les Moreres, Font de la
Via i Santa Rosa.

després

Obres d’enjardinament a la plaça del c. Terol

600.000 €
el 2006 per
a parcs
i jardins

Obres a la plaça
Estanislau Figueras

abans

després

}
va
ue
e.

Té bancs, font, dues taules de
picnic, arbres i escales.

}
2

plaça santa rosa. Té 1143 m i les obres van acabar el setembre passat. S’hi va plantar vegetació més
adient per a la zona i s’hi han instal·lat espais de jocs infantils i zona de descans per a la gent gran.
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urbanització de l’avinguda barcelona

e

l 5 de juny s’inicien les actuacions per
urbanitzar els 2.600 m2 de superfície de
l’avinguda Barcelona, en el tram comprès
entre els carrers Historiador Serra i Cervantes.
L’empresa ICMAN disposa de 4 mesos per finalitzar les obres tot i que es treballa per restablir la normalitat a primers de setembre.

2.600 m2 és la superfície de l’avinguda Barcelona que es renova. Aquesta actuació preveu, a
banda de l’asfaltat del tram afectat, un nou mobiliari urbà com ara nous fanals, contenidors de
brossa soterrats i una zona reservada a càrrega i
descàrrega.

La zona remodelada presentarà unes voreres
més amples, amb més arbres i amb un sortidor
de rec a cada base. Seguint la mateixa estètica
del passeig Francesc Macià, no hi haurà desnivell entre la calçada i la vorera. El pressupost per

urbanitzar aquest tram d’avinguda és d’uns
525.000 €. A aquesta xifra se li ha de sumar el
cost de la ja finalitzada construcció d’un col·lector i dels treballs de millora de la xarxa d’aigua
potable que s’han fet en les darreres setmanes,
el que suposa una inversió que s’aproxima al
milió d’euros.
L’avingua Barcelona està en obres des del passat 23 de gener, quan es va començar la renovació dels 200 metres de col·lector que la travessa. De forma paral·lela s’ha soterrat la xarxa
de baixa tensió a càrrec de Fecsa-Endesa, com
a resultat del conveni signat entre l’Ajuntament
i la companyia elèctrica l’any 2004 i que afecta

altres carrers i zones del municipi. La darrera
fase d’obres finalitzarà en un termini màxim de
4 mesos.

cr07

Comença la
urbanització de
l’av. Barcelona
obres del
col·lector
s’han construït
200 metres
de col·lector

Imatge virtual de
l'av. Barcelona ja
acabada
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nuevos espacios un nuevo equipamiento
cultural en la ciudad

La futura
biblioteca

reportatge

31/5/06
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res pisos, 7.700 m2 y más de 50.000 documentos para consultar. Así
será la futura Biblioteca de Rubí que en breve se empezará a construir. Un nuevo espacio cultural situado en la Plana de Can Bertrán pensado para toda la familia.
Las obras se adjudicarán en los próximos días y se prevé que el nuevo equipamiento abra sus puertas en el primer semestre del año 2008. La nueva
más de 11 millones
biblioteca se ubicará entre las calles de Aribau y Calderón de la Barca, en de euros
el barrio de la Plana de Can Bertrán, rehabilitando una antigua nave de la el ayuntamiento asume
fábrica Josa. El nuevo espacio cultural pretende ser un punto de encuentro la mayor parte de la
inversión
para toda la familia en pleno centro de la ciudad. Por eso ofrecerá una amplia
gama de servicios que cubran las necesidades de quienes lo utilicen.
Una oferta que se distribuirá en las 3 plantas con las que contará el edificio y que permitirá que
diversos miembros de
una misma familia
puedan realizar diferentes actividades en
el mismo momento y
dentro del mismo edificio. Así, mientras uno
de ellos navega por
Internet, visiona un
dvd o escucha música
en la sala que se habilitará en la segunda
La nueva biblioteca
planta, otro puede visitar una exposición en la planta baja de la instalación contará con espacios
u ojear las últimas publicaciones en la sala de revistas prevista en la prime- amplios y diferenciados
ra planta. De la misma forma quien lo desee i le interese podrá consultar
el archivo histórico y fotográfico de la ciudad o utilizar la sala de estudio si
necesita preparar sus próximos exámenes. Un servicio de restauración con
terraza exterior y una sala de actos son también servicios a disposición de
los usuarios de nueva
Biblioteca.
Actualmente, la ciudad
Biblioteca actual
Nueva biblioteca
de Rubí dispone de una
2
700 m
7.760 m2
única biblioteca munici38.000 documentos
50.000 documentos
pal, la Mestre Martí i
14
ordenadores
50 ordenadores
Tauler, situada en el primer piso del complejo
cultural de l’Escardívol.
Fue inaugurada en el año 1953 en un edificio céntrico de la población. En
1987, se trasladó a l’Escardívol, su actual ubicación.
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prevención

actuaciones ante el riesgo de incendio
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Combatir los
incendios
forestales
l

trabajos de
prevención
limpieza de
matorrales

Franja de protección
en Can Mir

30 km de
pistas
forestales
acondicionadas

Actualmente, el Ayuntamiento de Rubí realiza
diferentes tareas para prevenir el riesgo de incendio forestal que ahora se acentúa con la llegada
del verano. Son tareas de construcción, de arreglo y de mantenimiento de caminos.

tección de unos 25
m de anchura, limpia de
arbustos y de vegetación, alrededor de las urbanizaciones de Can Barceló, Vallès Park y los cuatro sectores de Castellnou.
En los torrentes también se han hecho acciones
de protección. Es el caso de los cuatro sectores
de Castellnou y de Can Solá, donde se ha abierto 11 franjas de unos 40 m de ancho que separan el torrente con la zona de árboles y de vegetación. Paralelamente, se han hecho actuaciones
de limpieza de matojos y tareas de mantenimiento de los hidrantes.

En estos momentos y hasta mediados de mes, se
acondicionan y se arreglan unos 30 km de pistas
forestales alrededor de las urbanizaciones de
Rubí para facilitar, en caso de incendio, la circulación de los vehículos de extinción y de emergencias. También se está creando una franja de pro-

Por primera vez, Rubí dispone este año de un
plan de evacuación en las urbanizaciones del
municipio que ha elaborado la Diputación de Barcelona, con la colaboración del Ayuntamiento de
Rubí. Próximamente, los habitantes de las urbanizaciones de Castellnou, Vallés Park, Can Bar-

lega la época más calurosa del año y, con
ella, aumenta el riesgo de incendios
forestales. Por este motivo, el Ayuntamiento
de Rubí ha puesto en marcha diferentes
actuaciones de prevención y de evacuación
ante este riesgo, especialmente alrededor de
las urbanizaciones del municipio.

31/5/06
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celó, Sant Muç, Ximelis y Can Solá recibirán en
sus casas un librito con instrucciones sobre cómo
actuar en caso de incendio y un mapa que les
indicará qué camino deben seguir para salir de
la zona afectada por el fuego. En caso de evacuación, los vecinos y las vecinas deberán dirigirse a
los centros de recepción marcados en su mapa
en función de la urbanización donde vivan.
El Ayuntamiento de Rubí también dispone de un
informador para vigilar las zonas boscosas y, una
vez detectado un incendio, avisar a los bomberos
lo más rápido posible. Si se produjera un incendio forestal, se dispondría en el municipio de
forma inmediata de un camión cisterna, de un
segundo camión para dar apoyo a los bomberos,
de 35 equipos de acogida de Cruz Roja, de todos
los recursos municipales posibles (unidades,
voluntarios, técnicos, etc.) y del protocolo de
actuación de la Policía Local de Rubí.

11 cortafuegos
en
Castellnou
y Can Solà

Franja de protección
en Can Mir

i per la revetlla de sant joan... prengueu precaucions!!
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Nova entrada al
mercat municipal

“
psc
Jordi Peiró
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

“
e

l mercat ha estrenat una nova
entrada amb una doble porta
automàtica per evitar l’escapament de
fred i calor de l’interior de l’edifici.
També s’ha suavitzat la pendent de la
rampa d’entrada de minusvàlids per
millorar l’accessibilitat.

icv-ea
Núria Buenaventura
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EA

“
pp

Trasllat de les línies
d’alta tensió

Armand Querol
Regidor del Grup
Municipal del PP

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“
l

es línies d’alta tensió de l’avinguda
de Can Fatjó es traslladaran al
2007 després que l’alcaldessa, Carme
García, ha signat recentment un conveni amb la Generalitat i Red Eléctrica
Española.

upr
Grup Municipal
d’UPR

“
erc

Inici de les obres de
l’escola bressol

Grup Municipal
d’ERC

a

principis de juny comencen els
estudis previs de sondeigs i topografies previs a les obres de remodelació de l’escola bressol Sol, Solet. A l’estiu es posaran les barreres de seguretat
per iniciar les obres. El nou centre ha
d’obrir les portes al setembre de 2007.

“
acr
Vicenç Rabadán
Portaveu del Grup
Municipal d’ACR

sí a l’estatut
Es próximo 18 de junio, los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya nos jugamos nuestro
futuro: dotarnos de un nuevo Estatut que nos
permita dar un importante paso adelante en
el progreso del país.
Solamente hay dos alternativas: el NO, o sea,
quedarnos como estamos y con un Estatut
que cuenta con 27 años de vigencia y que ya
no responde a las necesidades de Catalunya;

un sí massiu i d’esquerres
ICV fa una valoració molt positiva del nou
Estatut aprovat al Congrés de Diputats. És el
govern d'esquerres i catalanista el que ho ha
fet possible i serà aquest govern -el nostre- el
que s'encarregarà de posar-lo en marxa, per
molt que CiU i Artur Mas es facin fotos.
No hi ha cap mena de dubte que aquest és
un Estatut molt superior a l'actual tant des
del punt de vista social com nacional. Des de

no esta tutto solucionado
Dentro de unos días, el 18 de junio, se
someterá a referendum el nuevo Estatut de
Cataluña. Este disenso, que sólo tiene el
apoyo del 70% de la Cámara catalana, el
54% del Congreso de los Diputados y el
49% del Senado, queda muy lejos del consenso deseado.
Un Estatut que, en privado, nadie lo defiende porque a nadie gusta ni beneficia. Un

sí al nou estatut
El proper dia 18 de juny els ciutadans i ciutadanes de Catalunya haurem de votar en referèndum el nou Estatut d'Autonomia de
Catalunya, un nou Estatut fruit de dos anys de
treball i de negociacions a Catalunya i fora de
Catalunya.
El text resultant és un bon Estatut
d'Autonomia de Catalunya, que millora i molt
l'Estatut de l'any 1979 en tots els àmbits, des

mans netes i memòria
Davant dels darrers esdeveniments que
estan succeint a la nostra ciutat cal dir dues
coses fonamentals.
Units per Rubí no ha governat mai a la nostra
ciutat. Qui sí ha governat ha estat Iniciativa
per Catalunya, després Iniciativa amb PSC,
després Iniciativa amb Esquerra Republicana
i Convergència i Unió i ara PSC amb Esquerra
Republicana i Convergència i Unió.

Incentivant la rehabilitació i
el lloguer
La primera edició de l'Observatori de
l'Habitatge de Rubí va palesar, ben clarament, la manca de cultura de rehabilitació
tant d'habitatges com d'edificis que tenim a
la nostra ciutat, i del lloguer. Des de la
Regidoria d'Habitatge i des de la Societat
Municipal Promocions Urbanes de Rubí
S.A. volem incentivar, amb ajuts a la ciuta-

activar una PROURSA
més social
L'accés a un habitatge digne és un dret de
totes les persones, però molts col·lectius ho
tenen molt difícil actualment. Els joves, els
nouvinguts i la gent gran tenen molt difícil
accedir a un habitage adequat a les seves
necessitats i possibilitats. Abans de cada
elecció, tots els partits polítics fan propostes
programàtiques sobre el dret a l'habitatge,

o el SÍ, que nos permitirá afrontar con mayores garantías los viejos y los nuevos problemas, así como consolidar y ampliar nuestras
competencias para gestionar mejor desde la
proximidad.
El nuevo Estatut ha nacido de la voluntad de
ser acordado entre todos: apoyado por una
gran mayoría del Parlament de Catalunya;
aprobado por las Cortes Generales, y refrendado por los ciudadanos y ciudadanas de
Catalunya.

la perspectiva ecològica i de gènere les comparacions encara són més evidents. Al nou
text s'han assolit els objectius del projecte
d'Estatut que va aprovar el Parlament el 30
de setembre, s'hi han incorporat els objectius establerts al Pacte del Tinell i s’hi recullen la major part de les aportacions fetes per
la societat civil catalana en el procés participatiu impulsat des d'ICV al govern.
Davant dels discursos que parlen de traïcions, retallades i promeses incompletes, cal

nuevo texto que no deja de ser una reforma
constitucional encubierta, un nuevo
Estatuto que limita las capacidades del
Estado, un nuevo modelo, además, impregnado de laicismo, de intervencionismo
social y económico, que busca a escondidas la independencia de Cataluña.
De este nuevo proyecto se desprende un
incremento del peso del sector público y de
su capacidad de intervención, un nuevo
Estatuto que rompe el principio de igualdad

del reconeixement de la realitat nacional de
Catalunya fins al finançament, des del reconeixement dels drets històrics de Catalunya
fins a la definició de les competències exclusives del govern de la Generalitat.
Catalunya el 30 de setembre va manifestar
clarament fins on volem arribar en els propers
25-30 anys, l'Estatut de Catalunya no va sortir prim del Parlament, va sortir una proposta
ambiciosa. Proposta que després hem hagut
de negociar amb el conjunt de l'Estat i del que

Nosaltres no hem endollat a tots els amiguets i familiars mitjançant contractes laborals o càrrecs de confiança. Nosaltres no
hem pactat sous ni prebendes.
Som els únics que vàrem anar a un notari
l'any 2003 i ens vam comprometre a fer
complir el nostre programa electoral.
I cal tenir memòria també per recordar a
alguns que van governar abans que el PSC,
però amb els mateixos socis -ERC i CiU-,
que la ciutat que tenim és la que ells van

dania, la promoció tant de la rehabilitació
com del lloguer. En aquest sentit, com a
Oficina d'Habitatge, actuem com a finestreta única en la tramitació i canalització de les
gestions amb la Generalitat de Catalunya
dels ajuts al lloguer i a la rehabilitació.
A finals d'abril es va obrir el període de sol·licituds d'ajuts al lloguer, que finalitza el dia 15 de
juny. Aquests ajuts, que atorga la Generalitat
de Catalunya, van dirigits a un col·lectiu força
ampli i divers: persones de més de 65 anys

però després no concreten gaire cosa en les
accions de govern o oposició.
A Rubí, ERC s'encarrega de l'empresa municipal PROURSA des de 2001 i també gestiona la Regidoria d'Habitatge, que crea el
2002 la borsa d'habitatge amb l'objectiu
social d'aconseguir que l'accés a l'habitatge
sigui un dret efectiu per al major nombre de
rubinencs possible.
PROURSA edita fulletons ostentosos, amb la
fotografia del regidor i amb eslogans prou
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El nuevo Estatut pretende responder a las nuevas realidades el siglo XXI, ya que su redacción se ha realizado
desde el conocimiento de la realidad social, económica,
laboral, cultural y política del nuevo siglo.
El nuevo Estatut nos permitirá avanzar en diferentes
ámbitos: la promoción de las familias y de la infancia; la
mejora de la protección social; la mejora en la promoción
de la salud en todos sus ámbitos; la competencia exclusiva en materia educativa; la protección del medio
ambiente; un decidido impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación; la promoción pública de vivien-

das, una mejora sustancial en el funcionamiento de la
justicia; la planificación y programación de grandes
infraestructuras; la administración de los recursos hídricos; y un mejor sistema de financiación que pueda
hacer posible todas estas ambiciones.
El nuevo Estatut también establece un listado de derechos y deberes para definir el modelo de país que queremos: un país avanzado social y políticamente que
garantice el bienestar de los ciudadanos desde todos lo
puntos de vista.
El próximo 18 de junio no podemos quedarnos en casa.

Es necesario que con nuestro voto afirmativo apostemos
por un nuevo impulso de progreso para Catalunya.

parlar clar. Convé recordar que l'Estatut és un pacte polític. Primer, entre les forces polítiques catalanes, i segon,
de Catalunya amb l'Estat. L'Estatut no podia ser una
imposició ni del Parlament ni de la majoria del Congrés,
havia de ser i serà fruit d'un acord polític. Totes les forces
polítiques sabíem que en el camí del pacte es produirien
modificacions. Qui digui el contrari és un irresponsable o
menteix. Encara més, no només no hi ha retallades, sinó
que el resultat final ha quedat per sobre de les contrapropostes que el PSOE oferia en la negociació. Els socialistes espanyols han hagut també de seure a la taula i en

el curs de la negociació acceptar moltes de les demandes que venien del Parlament de Catalunya.
Aquestes properes setmanes arriba l'hora de la veritat i
la ciutadania expressarà la seva opinió sobre l'Estatut.
Catalunya ha guanyat un avenç d'autogovern i un major
reconeixement de la seva identitat sense precedents.
Per a ICV-EA, l'Estatut també representa un pas fonamental vers un model d'Estat basat en el federalisme.
Però sobretot amb aquest Estatut hi guanyen els homes
i les dones que viuen a Catalunya, els quals es beneficiaran d'un text especialment sensible a les persones, a les

classes populars i als treballadors i treballadores. El nou
Estatut està empapat de justícia social, sostenibiltat i
igualtat de gènere, per això ICV-EA es bolcarà per un sí
massiu i convençut dirigit, sobretot, als sectors d'esquerres i ecologistes. Aquest és el nostre Estatut i votarem sí.

entre todos los ciudadanos españoles. Un Estatuto que
no mejora, por más que se diga, la financiación de
Cataluña, pues la variable de cierre que es el fondo de
suficiencia, no esta aún concretada. Crea, además,
este nuevo proyecto, una indefensión e inseguridad
jurídica, ya que impide a los catalanes recurrir a instancias superiores. Aborto y Eutanasia, tienen cabida también en el mismo, y la presión lingüística será inaguantable.
No mejoramos en absoluto con el nuevo Estatut, si con
el actual se han roto todas las normas éticas de funcio-

namiento político, Maragall, Nadal, Carod y Benach
han colocado a sus hermanos como cargos de confianza del ejecutivo catalán. Si con el actual Estatut Carod
se reunió con Eta, se boicoteó la candidatura olímpica
de Madrid, se mofan Maragall y Carod en Israel con
una corona de espinas, La Caixa condona al PSC un
crédito de 1000 millones de pesetas, la crisis del 3%
acusando de cobrar comisiones a Convergencia, se
tapa para no descubrir las vergüenzas del PSC, si con
el actual Estatuto se soluciona mal y sin culpables el
tunel del Carmel, si con un Estatuto de consenso tene-

mos todo esto, ¿Qué pasará con un nuevo Estatut en el
que no hay acuerdo general?
Esta Tutto solucionado, ni tutto, ni nada, piénsalo.

ha sortit el text aprovat per les Corts espanyoles.
Abans del 30 de setembre hi havia una formació política
que va donar els seus vots al PSC amb renúncies importants en el tema del reconeixement de Catalunya i del seu
finançament. Abans del 21 de gener hi havia una formació política que estava disposada a acceptar un acord
encara inferior al pactat entre Mas i Zapatero. Ara aquesta formació política s'ha instal·lat en el NO a l'Estatut.
Catalunya es construeix dia a dia, amb petites passes que
costen molt d'assolir però que ajuden al reconeixement
de la nostre realitat com a nació i com a poble. Amb el tot

o res no s'avança, la història ens ho demostra, l'Estatut
del 32 no era l'ideal però ens va permetre ser, el del 79
tampoc era l'ideal però ens ha portat fins el dia d'avui i el
nou Estatut que ara aprovem suposarà un salt molt
important en l'autogovern de Catalunya. Votar NO és quedar-nos tal i com estem ara, sense finançament, sense
reconeixement, sense definició clara de les nostres competències, sense poder definir la política d'immigració,
sense poder participar en política internacional.
Votar SÍ es anar endavant, és avançar en la construcció i
reconeixement nacional de Catalunya, és més autogo-

vern, més diners, més Catalunya en definitiva. Votar No
és negar-nos una oportunitat d'anar endavant, de fer un
pas important en el nostre autogovern, és el vot de la frustació, de la negació del que som.
Us convido a donar suport al nou Estatut d'Autonomia de
Catalunya amb il·lusió, amb ambició de país, amb la
seguretat de que representa un pas endavant en la construcció nacional de Catalunya. Moltes gràcies.
www.ciu.cat/rubi

construïr durant 24 anys. Sí, 24 anys que ens van portar
a la ciutat meravellosa de la que gaudim dia a dia i que,
com va atrevir-se a dir un polític local d'Iniciativa a la
ràdio en un debat, estaven orgullosos de fer una ciutat
“proletària”. Es veu que els proletaris no tenim dret a res
i que a Sant Cugat, Sant Quirze o Castellbisbal no son
proletaris. Igual son marcians o potser els marcians som
nosaltres, els rubinencs.

amb contracte de pròrroga forçosa; persones arrendatàries d'habitatges administrats per operadors de parc
públic o per entitats sense ànim de lucre; persones que es
trobin en condicions especials en habitatges obtinguts o
supervisats a través de la Xarxa de Mediació per al Lloguer
Social i joves de fins a 35 anys d'edat.
El 31 de maig es va tancar el període de sol·licituds d'ajuts
per a la rehabilitació d'edificis, destinats, d’una banda, a
comunitats de propietaris d'edificis d'ús residencial, i de
l'altra, a propietaris d'habitatges. Els beneficiaris dels ajuts
hauran de destinar l'edifici o l'habitatge a ús residencial,

habitual i permanent pel que fa als habitatges. Els habitatges rehabilitats que es destinin al lloguer hauran de fixarlo en règim de lloguer protegit, mentre que els habitatges
destinats a venda hauran de fer-ho amb renda en preu
concertat. Els propietaris d'habitatges desocupats, que
vulguin posar-los al mercat de lloguer protegit i que sol·licitin subvencions per a la rehabilitació, poden obtenir fins a
6.000 euros per a arranjaments interiors.
Un petit pas més en un dels problemes més comuns i una
de les primeres prioritats de la ciutadania, l'habitatge.

propagandístics (i des de fa moltes setmanes dues pàgines publicitàries als setmanaris locals), definint tres
grans àrees d'actuació: l'accés a l`habitatge protegit, la
promoció d'habitatge en règim de lloguer i la rehabilitació d'edificis i habitatges. Dins d'aquests objectius expliquen el concepte de mediació en el lloguer de l'habitatge i creen la borsa d'habitatge jove i de lloguer.
Les perspectives eren bones, però la realitat ha estat ben
diferent. S'acaba el mandat (el maig de 2007, eleccions
municipals) i tot just s'està començant una promoció de
40 habitatges per a joves a la zona de Sant Jordi Parc; en

quatre anys de borsa jove d'habitatge, només s'han fet
22 contractes entre 1.094 de potencials nous llogaters
que han consultat la borsa, un 2,1 %. Sabem que els
preus de lloguer de la borsa són un 11,5 per cent inferior
al preu de mercat, però podria ser un 15 per cent.
Complir la norma no és suficient i per a molts joves
Proursa esdevé un API més de la ciutat.
ACR proposa fer una política activa d'habitatge, no esperant a PROURSA que vinguin propietaris d'habitatges a
oferir-los, sinó contactant amb ells per a motivar-los amb
les garanties necessaries perquè ofereixin els seus habi-

tatges per llogar. D’altra banda, duu a terme polítiques
socials reals, que previnguin anualment partides pressupostàries municipals amb l'objectiu directe de subvencionar els col·lectius esmentats, rebaixant els lloguers respecte al preu dels APIS de Rubí.
En conclusió, cal no deixar en mans del mercat i de l'especulació el dret de tothom a un habitatge digne i assequible, no quedant-nos en bones intencions programàtiques electorals cada quatre anys ni en uns fulletons
publicitaris que la realitat desmenteix.

grups municipals
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activitats infantils

8a fira del joc i l'esport al carrer

Més de 70
activitats
al carrer
e

l dissabte, 3 de juny, se celebra la 8a Fira
del Joc i l’Esport al Parc de Ca n’Oriol. A
partir de les 17h, els nens i nenes del municipi
poden participar a més de 70 activitats de jocs
tradicionals, de taula, esportius, de circ, tallers,
danses i contes. Un grup d’animació amenitza

Dissabte,
3 de juny
De 17 a 21 h
Al parc de
Ca n'Oriol

i
vinetipar a!
cip

la tarda del dissabte a partir
de les 20h al mateix parc de
Ca n'Oriol, on també es llegirà el
manifest d’aquesta celebració. L’Ajuntament de
Rubí organitza la fira amb la col·laboració d’associacions i entitats del municipi.
El món del circ amb
boles malabars, les
carioques, les
maces...; i jocs tradicionals com la xerranca, bitlles catalanes,
mikado, parxís
gegant, etc.

Curses d’obstacles,
mini-tennis taula i
escacs gegants

Tallers de joguines,
xapes, maquillatge,
disfresses; jocs del
món amb danses,
taller de trenes africanes i de henna; i
activitats per a
infants de 0 a 3 anys

Ciclisme, minigols,
rocòdrom inflable,
bàdminton, llits
elàstics, patinatge,
etc.
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Diumenge, 4 de juny
Festa dels Xatos
Concentració a la plaça del Dr. Guardiet
a partir de les 9 h. Durant tot el dia:
esmorzar popular, cercavila, missa,
castellers i gegants, diables, sardanes,
dinar popular i ball d’envelat

Dijous, 8 de juny

l dia!
Queda’t ambeeno
vulguis



XII Concurs de Punt de Llibre
Lliurament de premis a la
Biblioteca Mestre Martí
Tauler a les 18.30 h

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30

t qu
Retalla l’activita
dràs guardar a on
po
la
xí
ai
i
perdre’t
lidar-te’n
vulguis per no ob

Divendres, 9 de juny
18è Premi Ferran Salsas
Lliurament de premis a les 12 h a
l’auditori del Castell-Ecomuseu
Urbà

Dissabte, 17 de juny
Final del concurs Rubifest
A les 22 h a la plaça del Dr. Guardiet.
Activitat que dóna el tret de sortida
de l’Estiu Jove 2006

Diumenge,
18 juny
Referèndum
popular sobre
l’Estatut

Divendres, 23 juny
Revetlla de Sant Joan
Rebuda de la flama del Canigó a partir de les 23.30 h a la
plaça de Pere Aguilera. L’acte anirà seguit de cercavila de
trons, encesa de la foguera i ball amb orquestra

Edita Institut Municipal de Comunicació. Ajuntament de Rubí Fotografia Area3 Fotomecànica i impressió C.G. Canigó
Distribució Distrirubí, S.L. Dipòsit legal B 51721-2005 a/e laciutat@ajrubi.es web www.ajrubi.es

Més informació a www.ajrubi.es
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