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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
centre d’orientació
sanitària (cos)......................... 93 588 73 73
correus................................. 93 699 14 02
creu roja............................... 93 697 92 04

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
oficina de treball
de la generalitat..................... 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

rubí verd............................... 93 591 30 03
rubí via................................. 93 591 30 03
sece (enllumenat públic)........... 93 588 77 99
síndic de greuges.................... 93 697 21 59
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 (OAC)
c. Doctor Robert, 19
Horari: de dilluns a divendres de
8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 13 h

farmàcies de guàrdia
farmàcies

setembre 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

or.-fonts
oriol
batllori
pont
garcía
calsina
parrilla
lorente
prat
hidalgo
condal
batallé
serra
farell
aldea

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ruiz
or.-fonts
hil.-ribas
oriol
gibert
batllori
pont
garcía
calsina
parrilla
lorente
prat
hidalgo
condal
batallé

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

Tercer 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

Per a més informació, www.ajrubi.es

programació Ràdio Rubí
De l’1 al 31 de setembre
De 12 a 13 h: A la fresca
De 13 a 13.30 h: L'informatiu (repetició a les 19 h)
La resta del dia diferents espais de música diversa.

www.ajrubi.es

@

laciutat@ajrubi.es

09:49
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carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí
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Nuevo curso
y más escuelas

Poco a poco, vamos salvando el
importante retraso en equipamientos que sufre nuestra ciudad. En los
últimos tres años hemos construido una guardería pública y a partir de este mes de septiembre remodelaremos la guardería Sol, Solet.
Este curso inauguramos una nueva
escuela de primaria en Ca N’Alzamora y también dispondremos de
un nuevo centro de formación para
adultos, después de casi 25 años de
peregrinación. Se iniciarán las
obras de dos escuelas más en Can
Serrafossá-La Perla y en el barrio 25
de Setembre y veremos finalizadas
las obras de ampliación del CEIP
Mossèn Cinto. Por otro lado, ya
hemos cedido los terrenos para que
se empiece a construir otro centro
de primaria, que recibirá mayorita-

riamente a los niños y las niñas de
la nueva zona que se construye en
la Plana de Can Bertran, y también
hemos abierto el instituto en la
avenida del Estatut.
Durante mucho tiempo, el Ayuntamiento ha tenido que ir a remolque
de las necesidades, pero desde hace
tres años nos avanzamos a éstas. A
menudo los plazos no son los previstos, las obras se retrasan, pero la
planificación está hecha, el trabajo atado y las escuelas garantizadas.
Comenzamos el curso con los deberes hechos y quiero agradecer especialmente la paciencia y comprensión de las madres y los padres que
durante el curso pasado tuvieron
que inscribir a sus hijos en escuelas
aún no construidas y a aquellos
que en este curso vivirán una situación parecida. También quiero significar especialmente la colaboración de los docentes que, a pesar de
la provisionalidad de algunos centros educativos, han llevado a cabo
un buen trabajo.

visitem l’ajuntament
Una cinquantena d’alumnes de 3r curs del CEIP Joan Maragall han visitat l’Ajuntament.
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circulació

més seguretat amb les rotondes

Les rotondes a
Rubí des de 1993
l

a primera rotonda del municipi data de l’any 1993 i, fins a l’actualitat, ja se n’han construït una trentena. Especialment han dignificat les entrades i sortides de la ciutat, sobretot si estan ben guarnides i presenten un bon estat de manteniment. Però també s’han ubicat a les zones amb més circulació amb un doble objectiu: reduir els embussos i millorar la
seguretat.
ara

abans

Fotos: Sílvia T. Colomero

rotonda cova solera
La rotonda de Cova
Solera és la primera que
es va construir a Rubí
l’any 1993

En els últims 13 anys, a Rubí s’ha construït una
trentena de rotondes. La primera que es va fer
al municipi és la situada a la cruïlla del carrer
d’Edison amb la carretera comarcal 1413. Va
ser l’any 1993 i, des d’aleshores, s’hi han fet
diverses actuacions de manteniment. Aquest
mateix any s’hi han efectuat tasques de jardi-

neria: s’ha plantat diferents tipus de palmeres i
arbusts, s’ha instal·lat un sistema de reg i s’ha
decorat amb pedra, tipus pols de marbre, de
color blanc i vermell. La darrera rotonda construïda a Rubí està situada entre el carrer d’Edison i la carretera de Sant Cugat i es va fer a final
de 2005.

El perquè de les rotondes
Abans de construir la rotonda de Cova Solera, la Policia Local regulava cada dia el
trànsit d’aquesta zona –la cruïlla de la comarcal 1413 i el carrer d’Edison– de 7 a
8 h del matí. Era durant aquesta hora quan es concentrava el volum més gran de
vehicles, que entraven o sortien del municipi per anar a treballar, i provocaven
retencions i llargues cues d’espera. Amb la construcció de la rotonda l’any 1993,
s’ha reforçat la seguretat a l’hora d’accedir al municipi i als polígons industrials
de la zona, ja que la distància entre vehicles és més gran, el trànsit és més fluid i,
sobretot, s’ha disminuït el temps d’espera als accessos de Rubí. Els bons resultats
d’aquesta primera rotonda van propiciar la construcció de la resta.

A Rubí
hi ha
30
rotondes
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Sabies que...?
La primera rotonda la va projectar
l’arquitecte francès Eugène
Hénard a París l’any 1905.

Sílvia T. Colomero

rotonda ctra
terrassa –
polígon molí
de la bastida
Al 2005 es van
fer treballs de
jardineria i es
va instal·lar
una nova font
lumínica.

}

ara

abans

ara

rotonda de l’escardívol
Rotonda construïda a Rubí l’any
2000. Aquest any 2006 s’hi han fet
treballs per plantar arbusts, posar
pols de marbre blanc i instal·lar un
sistema de reg.

ara

abans

rotonda c. d’edison - ctra. de
sant cugat
El 2005 es va construir aquesta rotonda
nova, on s’ha plantat gespa, plantes
de temporada i arbustives; s’hi ha instal·lat enllumenat, i s’han posat pols
de marbre blanc i una escultura.

Sílvia T. Colomero

rotonda del pinar
Construïda l’any 2002, abans no
estava guarnida i al 2005 s’hi van
plantar arbres, gespa, arbusts i s’hi
va instal·lar un sistema de reg.

ara

Sílvia T. Colomero

abans
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gente mayor

ayudas para mejorar su calidad de vida

Servicios y ayudas
económicas para
la gente mayor
r

ubí tiene en la actualidad 70.747 habitantes, de los cuales el 12 % tiene más
de 65 años. De estas personas mayores, 1.553
viven solas en casa y tienen pocos recursos

económicos. Por ese motivo, el municipio
cuenta con servicios y ayudas para intentar
mejorar su bienestar y su calidad de vida.

servicios
servicio integral de atención a domicilio
(siad)
Pueden solicitar este servicio las personas con
dependencia que necesiten ayuda personal
en casa, especialmente aquéllas de más de 65
años.

¿Dónde solicitarlo?
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rubí
(Servicio de primera acogida)
C/ Justícia, 21. Tel. 93 588 70 77 – 93 588 70 00

¿Qué servicios se ofrecen?
· Servicio de ayuda personal: para ayu
dar en las comidas, la higiene, ir a
comprar, etc.
· Servicio de auxiliar del hogar: para
limpiar la casa.
· Acompañamientos: para ir al médico,
hacer gestiones personales, etc.
· Deporte en casa: para hacer ejercicio
físico en casa.
· Servicio de teleasistencia: los usuarios
tienen un aparato en casa que, en caso
de urgencia, se pulsa y da el aviso a la
empresa que gestiona el servicio, que
acude al domicilio particular. Funciona
24 horas al día y durante todo el año.
Actualmente, hay 260 usuarios en Rubí
y se espera llegar a los 300 a final de año.

CAP Anton Borja
C/ Edison, s/n. Tel. 93 588 45 55

CAP Mútua de Terrassa
C/ Prat de la Riba, 20. Tel. 93 588 60 35

residencias de rubi
En Rubí hay un total de 331 plazas de residencia
para la gente mayor, de las cuales 160 son
públicas y 151 son privadas.
Públicas:

Residencia Rubi (c/ Lepant)
90 plazas

Concertadas: Els Avets - 38 plazas
Amanecer - 32 plazas
Privadas:

El Cel de Rubí - 43 plazas
Conxita Valls - 52 plazas
Sant Jaume - 28 plazas
Amanecer - 28 plazas
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ocio
viaje a almería
Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rubí
organizan un viaje de 7 días a las costas de Almería
(Andalucía) en el mes de octubre para mayores de
65 años empadronados en Rubí.
Fecha: Del 16 al 22 de octubre de 2006
Precio: 225 € por persona
Número de plazas: 100 disponibles que se adjudicarán mediante sorteo público
Inscripción: Del 7 al 18 de septiembre
Oficina Municipal de Escolarización (OME)
C. Terrassa, 61 – Edificio El Bullidor
Horario de atención: de lunes a viernes, de 10 a 14 h

ayudas
económicas
impuesto de bienes inmuebles (ibi)
Los mayores de 65 años pueden pedir una bonificación de hasta el 25 % (dependiendo de cada caso)
del IBI. Hay que cumplir unos requisitos, como por
ejemplo estar empadronado en Rubí y cobrar menos
de 479 € al mes.
La ayuda hay que pedirla...
Del 17 de julio al 17 de septiembre, en las oficinas
siguientes:
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) – centro
C/ Doctor Robert, 19. Tel. 93 588 70 00
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8.30
a 18 h; sábados de 9 a 13 h
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) – Les Torres
Rambleta de Joan Miró, s/n. Tel. 93 588 19 75
Horario de atención: de lunes a viernes, de 8 a 21 h

Todas estas residencias ofrecen, junto a
dos centros más (Centro de día Magallanes y Cuidavis), un total de 138 plazas de
centro de día, de las que la mitad son
públicas o concertadas y la otra mitad
son privadas.
servicio de transporte adaptado
Se ofrece este servicio a todas las personas con plaza pública en un centro de
día para la gente mayor que no puede
desplazarse sola ni acompañada de ningún familiar, ni puede cubrir el coste
económico de un servicio de transporte.
Hasta ahora hay en Rubí 32 usuarios de
este servicio.
Centros: Actualmente este transporte
acude a los centros de día Magallanes,
Lepant, Amanecer y Cuidavis.

tasa de basuras
Las personas jubiladas y pensionistas no han de
pagar el impuesto de las basuras si cumplen los
requisitos siguientes:
Requisitos
· Estar empadronado en Rubí y en la vivienda
donde se solicita la bonificación.
· Cobrar menos de 540,90 € al mes (el salario
mínimo interprofesional establecido para
2006) el año anterior a la solicitud de la
ayuda.
¿Cómo pedir la bonificación?
Los interesados deben presentar una instancia con
los documentos requeridos en la OAC (c/ Doctor
Robert, 19) en el período que establecerá la ordenanza fiscal para el año que viene.
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educació

reportatge

5/9/06

inici del curs escolar 2006-2007

La tornada a
les classes

cr09
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c

omença el nou curs escolar i 10.013 alumnes de Rubí, de les escoles bressol, infantil, primària, secundària i cicles formatius continuen els seus estudis als diferents centres educatius del municipi.
Fins a batxillerat, les classes comencen el 12 de setembre, uns dies
abans de la data habitual respecte a altres anys. Els alumnes de primària de les escoles públiques faran una hora més de classe al dia.
9410 alumnes de Rubí des de les escoles bressol fins a batxillerat i 603
de cicles formatius s’han matriculat per al nou curs escolar. Tot i que
la xifra d’alumnes matriculats pot variar durant les primeres setmanes de setembre, de moment n’hi ha un augment respecte al curs
passat, en el qual es van matricular 9.722 nens, nenes i joves.

10.000
alumnes
comencen
el nou curs

Amb la 6a hora lectiva i diària, la major part dels CEIP (Schola, Ramon Llull,
Teresa Altet, 25 de Setembre, Torre de la Llebre, Pau Casals i Ca n’Alzamora) fan l’horari lectiu de 8.30 a 13 i de 15 a 16.30 h. Els 3 centres restants (CEIP Joan Maragall, Maria Montessori i Mossèn Jacint Verdaguer)
faran altres horaris.

Dels alumnes matriculats fins a batxillerat, el
62,6 % estudiarà a
centres públics i el 37,4
% ho farà als centres
privats de Rubí.

Per a més informació, consulteu www.ajrubi.es

Quins cicles formatius prefereixen
els joves de Rubí?
Grau mitjà
Explotació de sistemes informàtics
Gestió administrativa
Equips i instal·lacions
eletrotècniques 2n curs
Cures d’infermeria

Grau superior
Educació infantil
Integració social
(nou curs grau superior)
Sistemes de regularització
i control automàtic

5/9/06
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educación

nuevos centros educativos en rubí

cr10

Más escuelas
para Rubí
e

l nuevo curso 2006-2007 empieza con más plazas de
guardería, una nueva escuela de primaria en Ca N’Alzamora y con el inicio de la construcción de dos nuevos centros en los barrios de Can Serrafossà-La Perla y 25 de Setembre.
Durante el curso escolar finalizarán las obras de ampliación de la
guardería Sol, solet y del CEIP Mossèn Cinto Verdaguer.

ampliación

Rubí tiene

37

centros
educativos

GUARDERÍA LA LLUNA
En este curso se inauguran las obras de ampliación de la guardería Lluna, que suponen un aumento de 53 plazas para niños y
niñas de hasta 3 años, respecto al curso anterior. La segunda
guardería pública de la ciudad abrió sus puertas el año pasado.
La única existente hasta entonces, la guardería Sol, solet, se construyó hace más de 30 años, en 1972.

remodelación

GUARDERÍA SOL SOLET
La guardería Sol, solet, será remodelada en su totalidad a partir de
este curso. Las obras de construcción del nuevo edificio, que ha de
substituir el actual, de 1972, ya se han iniciado manteniendo la
misma ubicación, al lado del Mercado Municipal.
El nuevo centro tendrá una capacidad para 147 niños y niñas de 0
a 3 años, unas 50 plazas más que el actual. El edificio tendrá dos
plantas, 9 aulas y el espacio Creixença –una sala de usos múltiples–, servicio de comedor con cocina propia y un patio de 2.000
metros. La previsión es que abra sus puertas a inicios del curso
2007-2008.

nuevo centro

ESCUELA DE PRIMARIA CA N’ALZAMORA
Por otro lado, se pone en marcha el nuevo centro de primaria en
el barrio de Ca N’Alzamora. El nuevo edificio entra en funcionamiento este mes de septiembre con capacidad para 450 alumnos. El centro tiene 18 clases, biblioteca, aulas de psicomotricidad, música, plástica, gimnasio, comedor y cocina.
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ampliación

ESCUELA DE PRIMARIA MOSSEN CINTO
VERDAGUER
Antes de finalizar el nuevo curso, acabarán los trabajos de
adecuación del CEIP Mossèn Cinto Verdaguer. Actualmente,
el centro cuenta con dos edificios separados por una calle. La
actuación unificará estos edificios en una sola zona, eliminará
el módulo prefabricado, remodelará el edificio principal y se
harán nuevas instalaciones, como es un gimnasio.

nuevo centro

traslado

ESCUELA DE ADULTOS
El traslado de la escuela de adultos al edificio del Bullidor se
hará durante este nuevo curso, una vez finalicen las tareas de
adaptación de este centro de 1670 m2 construidos. La nueva
escuela tendrá un aula de autoformación con ordenadores,
biblioteca, laboratorio, aula de informática, sala polivalente,
taller, clases y despachos.

ampliación

ESCUELA DE PRIMARIA DE CAN
SERRAFOSSÀ-LA PERLA

ESCUELA DE PRIMARIA DEL
25 DE SEPTIEMBRE

El nuevo curso escolar empieza con las obras de esta nueva
escuela que entrará en funcionamiento en el curso 20072008. En estos momentos ya se ha aprobado la construcción
de este centro, que tendrá una capacidad para 450 alumnos.
Se prevé que el módulo infantil empiece a funcionar en septiembre de 2007. Los alumnos empezarán las clases en el
antiguo IES El Bullidor mientras se construye el nuevo centro.

También se ha aprobado ya la construcción en este curso
de las obras de un nuevo edificio del CEIP 25 de Setembre,
que abrirá sus puertas en el curso 2007-2008.
Este centro tendrá una capacidad para 625 alumnos, una
cifra que supone un incremento de 200 nuevas plazas respecto al centro actual. Ambas obras (junto a la anterior) se
iniciarán antes de final de año, según la Generalitat.

nuevo centro

NUEVA ESCUELA DE PRIMARIA EN LA CALLE MALLORCA
Está previsto que, para el curso 2008-2009, se ponga en marcha una nueva escuela en la calle
Mallorca, en el barrio de Ca N’Oriol, con una capacidad que podría oscilar entre 450 y 625 plazas
para niños y niñas de la zona centro y norte del municipio. Los terrenos ubicados en esta calle ya
se han cedido a la Generalitat de Catalunya para iniciar la próxima construcción del centro que, de
momento, no tiene fecha de inicio.

2006:
más de 15,5
millones de
euros en centros
educativos

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbr
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S’asfalta l’aparcament del rubí + D

“
psc
Jordi Peiró
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

“

l’

aparcament situat davant de l’edifici Rubí+ D s’ha asfaltat al mes
d’agost. L’espai asfaltat té una superfície de 5000 m2 i, a l’actualitat, uns 330
vehicles utilitzen aquesta zona d’aparcament lliure.

Renovació dels
jardins de la
plaça Figueras

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

“
pp
Armand Querol
Regidor del Grup
Municipal del PP

“
ciu

l

es obres de remodelació d’aquests
jardins –situats entre els carrers
Blasco de Garay, Plana de Can Bertran,
Pintor Fortuny i Quevedo– han distribuït
el nou espai en zona de jocs infantils, de
tennis taula, de restauració i de lectura.

Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“
upr

Control de vehicles
pesants al camí
d’Ullastrell

Grup Municipal
d’UPR

“
erc
Martí Pujol
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“

l

a Policia Local intensifica el control
a vehicles pesats en aquesta via de
connexió amb les urbanitzacions per on
circulen més de 3.000 camions diaris.
L’objectiu és continuar reduint el nombre d’accidents i augmentar la seguretat del trànsit a la zona.

acr
Vicenç Rabadán
Portaveu del Grup
Municipal d’ACR

ara es l’hora de passar
comptes!
El gobierno de la Generalitat, liderado por
los socialistas, ha demostrado con su
acción de gobierno que Rubí existe y ha
contribuido al impulso que sin pausa nos
va poniendo al día. La ciudad ha conseguido más infraestructuras, aportaciones
económicas y respeto institucional en los

res d’habitatge públic a rubí
Les dades avui disponibles són evidents a
l’hora de valorar les accions del Govern en
el compliment dels compromisos formulats al Pacte del Tinell. En producció d’habitatge de protecció oficial, es tractava d’iniciar 42.000 habitatges protegits en quatre anys, cosa que suposava doblar la producció dels quatre anys anteriors. Els

ni mas ni montilla, gracias
El 1 de noviembre, los catalanes tendremos el derecho y la obligación de ejercer
el voto y decidir el futuro político de
Cataluña. Las encuestas, esas predicciones de acierto dudoso, dan una ligera
ventaja de Mas sobre Montilla, o sea, un
mejor resultado para CiU que para el PSC.
Los convergentes repiten candidato, un

3 anys perduts. no podem
perdre més temps
Aquest és el resultat del govern tripartit a
la Generalitat de Catalunya, 3 anys perduts per a Catalunya. PSC, ERC i IC-V ens
han donat els pitjors anys de govern. La
imatge del nostre país ha quedat per terra:
viatges polèmics a Perpinyà i a Israel,
declaracions que generen campanyes de

participació ciutadana
La nostra alcaldessa, Carme García, és
presidenta de l’Àrea de Participació
Ciutadana de la Diputació de Barcelona i
també ocupa responsabilitats en aquestes tasques a l’Associació de Municipis de
Catalunya. Per aquest motiu, ha participat
en diversos congressos tant a l’Argentina
com a Donosti i ha donat diverses confe-

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

crítiques constructives a la
informació i diagnosi per a
la revisió del pla d’ordenació urbanística municipal
(poum)
Després que l’equip de govern hagi ajornat, una vegada més, fins a aquesta tardor, la celebració de les jornades d’aportacions de participació ciutadana previstes
per al passat mes de maig i tenint en

últimos 3 años que en los 23 años de CiU.
Nunca se nos habían abierto tantas puertas, cerradas históricamente por la incapacidad política y el aislamiento de ICV o por
el menosprecio y abandono de los gobiernos de CiU hacia la ciudad.
La gestión del gobierno tripartito, demuestra una nueva sensibilidad hacia los rubinenses. Los ejemplos son abrumadores:
- Las nuevas escuelas en Can Sedo, Serra-

14.750 començats entre 2004 i el mes de
maig de 2006 i l’actuació directa de
l’INCASOL –que ha signat un protocol
amb cooperatives i fundacions i els ha
cedit sòl per a 4.600 habitatges, i també
ha signat convenis amb 130 ajuntaments
per construir de forma immediata 7.400
habitatges sobre sòls municipals– suposa, al maig de 2006, un total de 30.000
habitatges protegits de construcció certa,

Mas engreído, artífice junto a Zapatero del
disparate del Estatut, y sostén de futuro, si
se tercia, para el PSOE gobernante, que
prefiere un enemigo dócil a un sucursalismo que a menudo, no sé si para bien, se
sale del guión asignado en la tragicomedia que le toca interpretar.
Los socialistas, los ambiguos socialistas
catalanes, cambian candidato y sustituyen al clasista Maragall por el gris

boicot a Catalunya, incapacitat de tirar
endavant les grans infraestructures que el
país necessita, el desastre del Carmel...
Hem tingut paralització de les polítiques
socials i de suport a les famílies, a les
vídues, que veuen com perden part de la
seva paga a càrrec dels pressupostos de
la Generalitat, les llistes d’espera que no
paren de créixer i la manca evident d’especialistes mèdics arreu del territori.

rències, com la darrera a Cadis, el passat
mes de juny.
Curiosament, el Síndic de Greuges, en el
seu informe, ens diu que l’Ajuntament
triga molt a respondre els ciutadans sobre
les seves queixes, la qual cosa no és normal. I tenim l’invent dels districtes a Rubí,
que no crearà altra cosa que més despesa
i més burocràcia.

de Rubí S.A. volem incentivar, amb ajuts
a la ciutadania, 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

compte que, finalment, hi ha sobre la
taula un primer document d’informació i
diagnosi per a la revisió del POUM, des
d’ACR, un cop debatut aquest treball en
l’assemblea, volem fer algunes apreciacions que creiem que són del màxim interès en el procés l’elaboració del nou Pla.
(Aquestes ja van ser àmpliament explicades a l’equip redactor durant l’última reunió de seguiment en què vam presentar
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fossà-La Perla y la calle Mallorca, la ampliación del 25
de setembre y del Mossen Cinto o la financiación de
nuevas plazas de guardería.
- Las ayudas para la construcción de la zona deportiva de La Llana.
- Más profesionales de la sanidad, la mejora del servicio de ambulancias, y como no, la construcción en
2007 del Hospital de Rubí dotado con un presupuesto de 70 millones de euros (12.000 millones de pesetas) en Ca n’Oriol.

- Por no citar el incremento de la seguridad, con un
centenar de Mossos d’Esquadra y la nueva comisaría
en Zona Nord; los acuerdos para suprimir las líneas
de alta tensión en Can Fatjó; la financiación de la
nueva Biblioteca en la Plana de Can Beltrán, la concesión de la Ley de Barrios para El Pinar; etc.
El ejemplo más claro es el del cubrimiento de la vía de
los FGC en Les Torres: dos décadas de reivindicaciones para construir un cajón… y en tres años se ha
negociado, proyectado y financiado una nueva ram-

bla, en construcción.
Algunos se esforzarán (en vano) en hacernos creer
que han sido tres años perdidos. Desde luego el tripartito, como cualquier gobierno, ha tenido sus luces
y sus sombras, pero nunca un gobierno de la
Generalitat se había preocupado tanto por Rubí.
Ahora es el momento de rendir gestión, una gestión
que creemos avala la confianza que los rubinenses y
en general los catalanes depositamos en el cambio
para Catalunya.

que a la vegada comporten el 71% del compromís de
quatre anys.
A mitjà termini, el Pla del Sòl 2005-2010, que preveu
l’adquisició de sòl per a més de 100.000 habitatges,
dels quals un mínim del 50% hauran de ser protegits, ja ha permès iniciar actuacions que suposen sòl
per a 33.800 habitatges globals i 17.000 de protegits.
D’habitatge públic a Rubí: RES
La preocupació per les dificultats d’accés a l’habitat-

ge a Catalunya, i evidentment també a Rubí, requereix una solució urgent. Tot i que ens trobem en una
de les fases més intenses de creixement del sector
de la construcció (només cal comptar les grues que
s’aixequen per tot arreu...), ha anat creixent un fenomen de marginació del mercat per a molts dels qui
necessiten accedir a un primer habitatge o que en
necessiten un de nou.
Aquests darrers dos anys, des del Govern de la
Generalitat, i més concretament des de la Conselleria

de Medi Ambient i Habitatge, l’acció de govern ha
treballat amb l’objectiu de canviar la situació.
I a Rubí? Res.
Què s’ha fet a Rubí, durant aquest mandat, per a
l’habitatge públic? RES

Montilla, que a su triste y poco seductor perfil, une un
desacierto impropio de quien aspira a presidir la
Generalitat; es el único candidato que anuncia que
no desdeñará ninguna aportación, excepto la del
Partido Popular. Es decir, excluye de entrada el posible positivismo de cientos de miles de catalanes que
no piensan como él.
Por suerte en Cataluña hay más opciones políticas
que las descritas. Algún día, quizá el 1 de noviembre,
los catalanes, esa composición variopinta, plurilin-

güística y abierta, busquen otros caminos y maneras,
libertades que no coarten criterios, idiomas ni voluntades; tan opresor y reductor de criterios es quien se
proclama nacionalista sin antifaz, como quien se
viste de tal cuando le interesa a sabiendas que engaña a quien confía en él.
Es hora y momento de decir “basta”. Es la ocasión de
decirles a unos “no”, por conocidos; y a los otros
también “no”, para que no se reediten pactos que,
lejos de buscar el bien de y para Cataluña, sólo persi-

guen el acomodaticio propio y allegado en primera o
segunda persona.
Basta de engaños, de disfraces y de tabúes.
Cataluña es de los catalanes, y a éstos no les etiqueta ni la lengua ni el lugar de nacimiento, sólo la voluntad de serlo y ahí, ni Mas ni Montilla pueden otorgar
identidades que, como el cariño verdadero, ni se
compran ni se venden.

També hem viscut desavinences dintre del govern,
entre i dintre dels partits que el conformen, i incapacitat de lideratge del president de la Generalitat de
Catalunya, que no pot canviar el seu govern sense el
permís dels partits polítics que li donen suport.
El principal projecte del tripartit surt endavant gràcies a la implicació de la principal força de l’oposició
que és la primera del país, Convergència i Unió.
Aquest projecte no és altre que la principal llei política de la nostra nació: l’Estatut.

Aquest és el trist balanç que ens ofereix el govern tripartit, un govern definit per ells mateixos com un dragon kan, ensurt rere ensurt.
El proper 1 de novembre tornem a estar convocats de
nou a unes eleccions al Parlament de Catalunya.
Unes eleccions anticipades a les quals arribem un
cop el tripartit ha fracassat i ens trobem davant d’un
govern agònic, amb un president que no es presenta
a la reelecció, quan ell mateix va definir que el seu
projecte era de vuit anys.

El proper 1 de novembre hem de triar entre CiU i el
tripartit, entre un govern ferm, eficaç, que doni prestigi al país i el faci avançar en qualitat i benestar o la
nova reedició del tripartit. Triarem Mas o Montilla, el
seny o el caos, no hi ha cap altra opció. Catalunya
mereix un millor govern que el que hem tingut fins
ara.
www.ciu.cat/rubi

A tot això afegirem una oficina a Les Torres, que obre
de dilluns a divendres fins a les nou del vespre, on no
es poden tramitar les gestions tributàries, i el proper
trasllat d’algunes dependències municipals a les instal·lacions de la carretera de Terrassa al costat de la
Policia Municipal.
Per acabar-ho d’adobar, el ciutadà ha d’anar peregrinant per tota la ciutat quan vol fer un tràmit ja que
l’Ajuntament està repartit per múltiples edificis.
Costava tant centralitzar tot l’Ajuntament a l’edifici de

la plaça Pearson? De què ens ha servit construir
aquest edifici si després s’ha llogat a particulars?
Quin guany ha tingut la ciutat de Rubí? Per què hem
venut el solar del carrer Cadmo quan s’hi podrien
haver instal·lat oficines? Per què paguem lloguers
desorbitats, com per exemple el de l’oficina d’atenció
al ciutadà, si tenim lloc per instal·lar aquestes oficines sense pagar res? MISTERIS DE LA VIDA.
I què dir sobre el fet que, després de 38 mesos, encara hi ha tres grups municipals que no tenim despatx

a l’Ajuntament? Com es diu això? Participació democràtica? I un be negre amb potes rosses!
Malgrat tot, BONES VACANCES I QUE GAUDIU DE
L’ESTIU!

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 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 fixar-lo 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.

més de 200 esmenes i aportacions)
Fent un paral·lelisme, podem diagnosticar com si fos
una malaltia, a través d’informacions i d’observacions de diversos signes. Per guarir la malaltia, no
sols cal seguir el tractament indicat segons la diagnosi, sinó que cal també haver determinat amb precisió
el mal i l’estat del pacient.
Pel que fa al document, creiem que la informació de
sortida té força mancances: sovint les dades no estan
actualitzades, és a dir, són massa freqüents anàlisis

basades en estudis efectuats entre els anys 19972002; també hi observem errors objectius que manifesten una falta de revisió acurada del document; i el
que creiem que és potser el pitjor, sovint la diagnosi
està desvinculada de la informació prèvia del mateix
document. Per exemple: no n’hi ha prou a adjuntar al
document de diagnosi un resum dels resultats de les
jornades de participació, tal com s’ha fet, sinó que
aquests resultats han d’incidir juntament amb la
resta d’informació en l’anàlisi i elaboració de la diag-

nosi. A més a més, caldria una síntesi d’aquest document, un cop corregit, que facilités la participació
ciutadana de la fase següent a l’hora de presentar
propostes.
En definitiva, encara que suposi més feina, si volem
una diagnosi acurada i que sigui útil en el procés de
revisió del POUM, cal tornar a revisar a fons aquest
document. Si no es fa un bon treball diagnòstic, les
solucions seran equivocades i la malaltia es pot fer
crònica.

grups municipals
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educació viària

nou curs 2006-2007

Aprendre a
prevenir accidents
a

animació a l’acte
de lliurament de
diplomes d’educació
viària al teatre
la sala per als
alumnes de 5è curs

Alumnes al Parc
d’Educació Viària

3.945
alumnes
hi han
participat
durant el curs
2005-2006

mb el nou curs escolar es reprenen les
classes d’educació viària als centres
educatius de Rubí. Enguany, com a
novetat, la formació s’amplia a totes les
aules. L’objectiu és ensenyar a infants i joves
els seus drets i deures com a vianants i conductors.
Durant aquest curs 2006-2007, tots els infants i
joves estudiants rubinencs podran participar en
les diferents activitats que s’organitzen des de la
Policia Local de Rubí en el Programa d’educació
viària. Això vol dir que, per primera vegada, des

dels alumnes de P5 fins als de batxillerat podran
gaudir de les novetats que s’han preparat per
aquest any. Així per exemple, els estudiants més

petits, els de P5, podran tenir un primer contacte amb l’educació viària gràcies a El conte de la
Pruden i la Trícia, dos personatges que ensenyen
com els nens i les nenes han d’anar en el cotxe
amb els pares. Els alumnes de segon de primària aprendran amb un altre conte, La bruixa
Imprudència, a evitar possibles perills als carrers
o als vehicles. Uns contes que també podran
veure alumnes del Centre d’Educació Especial de
Ca N’Oriol. En el cas de sisè de primària, continuaran amb el concurs de redacció i un nou joc,
i els de cinquè faran unes sessions a les aules i
després practicaran tot allò que hagin après al
Parc d’Educació Viària,
com ja van fer el curs
anterior. Les classes
sobre educació viària
es van començar a fer
a començament de la
dècada dels vuitanta,
tot i que no va ser fins
a l’any 1987 que es van
impartir de forma regular i amb pràctiques al
carrer. Des de 1998
aquestes pràctiques es
fan al Parc d’Educació
Viària. Durant el curs
passat, 3.945 alumnes de 24 centres de Rubí van
participar en aquest programa, que va impartir un
total de 227 sessions al llarg del curs.

El parc d’educació viària
des de quan funciona?
1998. Des d’aleshores hi han passat
uns 6.000 alumnes.
on està situat?
Passeig de Les Torres, al barri de Ca n’Alzamora.
què hi trobaràs?
Una ciutat simulada on s’explica als escolars
les normes de comportament de vianants i de conductors.
quina superfície té?
7.200 m2, amb un circuit infantil de seguretat viària de 65 x 26 m.
quin material té?
25 bicicletes i 27 senyals de trànsit.
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Del 9 a l’11
de setembre
Festa Major de Sant Roc
Trobada de gegants, missa, versots, ball
d’envelat, concurs de beure amb porró,
havaneres, activitats infantils...

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

recomanem
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*consulteu el programa de la Festa Major de Sant
Roc 2006 a ww.ajrubi.cat

Diada Nacional de Catalunya
A partir de les 11 h, a la plaça Onze de Setembre.
Ofrena floral, acte institucional, sardana d’exhibició amb la Colla
Galzeran de l’Escola de Sardanes Flor de Neu, actuació castellera
amb els Castellers de Rubí i audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.

t q
Retalla l’activita
on
podràs guardar a
perdre’t i així la
lidar-te’n
vulguis per no ob

Del 15 al 29 de setembre
Exposició “Àfrica sí té solució”
A la Biblioteca Mestre Martí Tauler (complex cultural
l’Escardívol, c. Joaquim Blume, s/n).

Divendres 15 de setembre
Cinema VO: “Zona libre”
A les 22.30 h, al Teatre Municipal La Sala (c. Cervantes, 126)
Pel·lícula parlada en hebreu, àrab i anglès, del director Amos Gitai.
Preu d’entrada: 5 €, carnet Biblioteca 3 €
i carnet Cultural Jove 2,5 €.

Dissabte, 29 de setembre
Concert de piano, amb Albert Guinovart
A les 22 h, al teatre municipal La Sala (c. Cervantes, 126)
A càrrec de l’autor de la banda sonora de la sèrie
El cor de la ciutat.
Preu d’entrada: 11 €.

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

Dilluns, 11 de setembre



dia!
Queda’t ambueenlo vulguis
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