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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

octubre 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

serra
farell
aldea
ruiz
parrilla
hilari-ribas
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

parrilla
lorente
prat
hidalgo
condal
batallé
serra
farell
aldea
ruiz
orenga-fonts
hilari-ribas

25
26
27
28
29
30
31

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

oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla

programació Ràdio Rubí
de dilluns a divendres

dissabte

9h
12 h
13.30 h
14 h
16 h
17 h
19 h
19.30 h
21 h

8.30 h
9h
11 h
12 h
13 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
Sobretaula musical
Línia Directa
Magamusic
Informatiu Vespre + Esports
Raíces del sur
dl.: La Hora de los ñus
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.: Tempo di Fuga
(fins les 23 h)
dj.: N’L’Rollo (fins les 23 h)
dv.: Bluebeats FM (fins les 23 h)
22 h
dl.: Va de Rock
dm.: Jazz de nit
23 h
Informatiu vespre
+ Esports (rep.)
23.30 a 24 h dl: Rubí en joc
dm. dc. dj.: Radiofòrmula
musical
dv.: Rubí en Joc

13.30 h
14 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
24 h

diumenge
Punto de encuentro
Giravolt tradicional
Som solidaris
L’última sessió
Els grups municipals
opinen
Actualidad latina
Onda latina
Jazz de nit (rep.)
Tempo di fuga (rep.)
Gabba Gabba Hey (rep.)
Street Life (rep.)
Low + 12 db
Insomnia
Radiofòrmula musical

9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
17.30 h
18 h
20 h
21 h
22 h
24 h

@

www.ajrubi.cat

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen (rep.)
Rubí en joc
Punt de mira (rep.)
Raíces del sur
Actualidad latina (rep.)
Onda latina (rep.)
La hora de los ñus (rep.)
N’L’Rollo (rep.)
Bluebeats FM (rep.)
Radiofòrmula musical

laciutat@ajrubi.cat
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La Policia Local
treballa per a la ciutat
En els últims anys,
la policia local de
Rubí ha hagut d’assumir funcions de
seguretat ciutadana, suplint la limitació del nombre
d’agents de la Policia Nacional a la
nostra ciutat i, sovint, en detriment de les
seves pròpies obligacions.
Al novembre arriben els Mossos d’Esquadra
a Rubí, amb 100 policies nous que assumiran funcions de seguretat ciutadana, de
control de trànsit a les carreteres del municipi, d’acompanyament de detinguts, etc.
Això permetrà que la nostra policia local
tingui més efectius per fer els treballs que
realment li corresponen: la proximitat i el
contacte directe al servei dels ciutadans.
De forma immediata, la ciutadania es
beneficiarà d’una presència policíaca més
gran als barris i a les escoles, més contacte amb el comerç, vigilància del compliment de les ordenances municipals, lluita
contra l’incivisme i mediació per millorar la
convivència.
Les III jornades de la policia local són un
exemple de la voluntat dels agents de
donar a conèixer a la ciutat en què consisteix la seva feina diària.
En el seu nom, i en el meu propi, els convido a assistir a les activitats i a ajudar-nos
a millorar el servei amb els seus suggeriments.

En los últimos años, la policía local de Rubí
ha tenido que asumir funciones de seguridad ciudadana, supliendo la limitación
del número de agentes de la Policía Nacional en nuestra ciudad y, a menudo, en
detrimento de sus propias obligaciones.
En noviembre llegan los Mossos d’Esquadra a Rubí, con 100 nuevos policías que
asumirán funciones de seguridad ciudadana, de control de tráfico en las carreteras
del municipio, de acompañamiento de
detenidos, etc. Esto permitirá a nuestra
Policía Local disponer de más efectivos para
hacer los trabajos que realmente le corresponden: la proximidad y el contacto directo al servicio de los ciudadanos. De forma
inmediata, la ciudadanía se beneficiará de
una mayor presencia policial en los barrios
y en las escuelas, más contacto con el
comercio, vigilancia del cumplimiento de
las ordenanzas municipales, lucha contra
el incivismo y mediación para mejorar la
convivencia.
Las III jornadas de la policía local son un
ejemplo de la voluntad de los agentes de
dar a conocer a la ciudad en qué consiste
su quehacer diario.
En su nombre, y en el mío propio, les convido a asistir a las actividades y a ayudarnos a mejorar el servicio con sus sugerencias.

visitem l’ajuntament
Una cinquantena d’alumnes de 3r de primària del CEIP Mossèn Cinto Verdaguer han visitat l’Ajuntament.
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renovación de aceras, señales y mobiliario urbano

Mejorando las
calles de la ciudad
c

on el objetivo de mejorar el aspecto y la calidad de las calles de Rubí, a partir de este
mes de octubre se intensifican las diferentes actuaciones de acondicionamiento, reparación y cambio de las aceras, la señalización y el mobiliario urbano que presenten un mal
estado de conservación.

fin a las barreras
arquitectónicas
con la reparación de
aceras se eliminan
las barreras
arquitectónicas

A partir de octubre se intensifican los trabajos de
rehabilitación y acondicionamiento de las aceras
en mal estado que hay en el municipio de Rubí.
Las aceras situadas en las calles que se prevén
asfaltar a partir de principios de año serán las primeras que se rehabilitarán, junto a las que están
situadas en las calles que se han asfaltado ya en
los últimos meses y en otras zonas donde están
muy deterioradas.
Las obras consisten en restituir los tramos de
acera en mal estado, tanto piezas como bordillos,

y ensanchar la acera hasta 90 cm, cuando sea
posible. Paralelamente, se eliminarán las barreras arquitectónicas para mejorar la circulación de
los peatones, especialmente los de movilidad
reducida. Según el caso, se harán totalmente
nuevas y, por lo tanto la actuación será más lenta,
o bien se acondicionará solamente el tramo en
mal estado. La previsión es que esta actuación
de renovación de aceras finalice hacia el próximo mes de febrero.

Acera rehabilitada en
los jardines de la plaza
Figueras.

Renovación total
antes

después

}
Bancos y papelera en el barrio 25 de Setembre.

antes

d

}
Las papeleras se están renovan
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las señales y el mobiliario urbano
también se renuevan
Para mejorar el aspecto de las calles, también se
llevarán a cabo otros trabajos de sustitución de
señalización, mobiliario urbano y placas con el
nombre de las calles. Concretamente en el mes
de febrero se iniciaron los trabajos de renovación, revisión y adecuación de la señalización
horizontal (pasos de peatones, estacionamientos, carga y descarga, etc.) y vertical (señales de
tráfico como stop y prohibición de paso). En
estas últimas, se sustituyen las señales de chapa
y soportes rectangulares de hierro por otros de
aluminio, de más calidad y duración, unificando
a la vez los modelos de soporte. También se sustituye la señalización informativa, es decir, las
señales orientativas dentro del municipio (que
indican la dirección de equipamientos, zonas,
barrios, etc.). En total el Ayuntamiento de Rubí
ha invertido en este año 2006 unos 296.000 €
en renovar este tipo de señalización, a los que
hay que sumar 100.000 € más anuales de sustitución de las señales horizontales.
En breve se renovarán las placas con los nombres de las calles de Rubí, con la idea de ir abarcando todas las calles del municipio. Se trata de
2.696 nuevas placas de
Silestone, de más calidad y
mejor estética, que no se oxidan con el paso del tiempo
como sucede con las actuales. La previsión es instalar
unas 950 placas nuevas
antes de que acabe este año.
A parte de la señalización y
las placas, también se intensifican los trabajos para sustituir otros elementos del
mobiliario urbano, como
papeleras, bancos, pilonas,
fuentes y juegos infantiles de
las plazas.
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En Rubí hay aproximadamente
400 kilómetros de acera, de los
cuales la mitad corresponden
a las urbanizaciones.

396.000 €
para renovar
la señalización
horizontal y
vertical
en 2006

Trabajos de señalización
horizontal en la calle Edison

después

}
renovando en todo el municipio.

antes

después

}
Todas las placas antiguas se sustituirán por otras más resistentes y de más calidad.
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el pla d’ordenació urbana municipal de rubí
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Rubí 2019:
creixement moderat, més
serveis i més zones verdes

a

rubí
actualment té
més de 70.000
habitants i 33 km2

El POUM proposa convertir en parcs urbans la
zona agrícola i natural
de Can Ramoneda (en el
primer terme de la
imatge) amb 140 hectàrees i el Parc de Ca
n’Oriol (al fons de la
fotografia) amb 66
hectàrees. Rubí es convertiria en el municipi
amb els dos parcs
urbans més grans de
Catalunya.

l’octubre continuen els diferents espais
de debat oberts a tota la població,
entitats, professionals i partits polítics del
municipi per definir i debatre les propostes del
POUM. Aquest document indicarà, entre altres
qüestions, com ha de créixer Rubí fins l’any
2019. El govern local preveu aprovar inicialment aquest document abans d’acabar l’any.
Rubí és una ciutat que ha crescut molt en pocs
anys, que no disposa de tots els serveis que
necessiten els seus ciutadans i que té una manca
important d’espais verds i de lleure, atractius per

veis necessitarem els rubinencs i rubinenques, i
a on caldrà ubicar-los.
Aquest primer document conté moltes propostes que apunten cap a una ciutat que no vol
créixer en extensió sinó en qualitat: s’aposta per
fer més compacte el nucli urbà, proveir-se dels
serveis i equipaments necessaris per a la població actual i futura (hospital, escoles, zones esportives, zones comercials i d’oci....) i preservant i millorant les zones naturals i de lleure.
Entre les idees que apunta el document destaca la creació d’un gran parc urbà, de 140 hectàrees a Can Ramoneda, que se sumaria a les

a la població. Prenent com a base aquesta realitat, i després de recollir les propostes ciutadanes, dels professionals de diferents sectors i dels
grups polítics locals, l’equip encarregat de la
redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Rubí, ha elaborat un
document on es concreta com ha de créixer la
ciutat d’ara fins el 2019, quins equipaments i ser-

66 hectàrees del parc de Ca n’Oriol. També destaca la construcció d’una zona universitària a La
Llana, on també s’ubicaria una segona estació
de FGC. La recuperació de la riera i les noves
connexions entre les dues bandes, o la dotació
de nous equipaments culturals, educatius i
sanitaris a la ciutat, són altres de les propostes
inicials.
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què és el poum?

La construcció de nous equipaments és un dels objectius del nou POUM. La Masia de Can Serra i
els voltants es transformaran en un nou complex esportiu i de lleure per als joves de Rubí. Les
obres podrien començar durant l’any 2007

És un instrument legal que serveix
per regular l’ordenació del territori
que ocupa el municipi de Rubí. El
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) es concreta en un document que ens diu on podem construir i com; quines zones hem de
mantenir com espais naturals; on
preveiem construir nous equipaments i de quina forma s’ha de
millorar la xarxa de comunicacions
i la mobilitat, en general.

Sessions informatives
De l’1 al 6 d’octubre, a les 19 h:
Dilluns 2 d´octubre
Taller territorial a l´IES La Serreta
Dimarts 3 d´octubre
Taller territorial al CEIP Maria Montessori
Dimecres 4 d´octubre
Taller territorial CEIP Joan Maragall
Dijous 5 d´octubre
Taller entitats generals a l´edifici Rubí+D
Divendres 6 d´octubre
Taller Pla Estratègic/Urbanisme a l´edifici
Rubí+D

Tallers de participació
i de debat
El creixement urbà es fa en el nou POUM a partir de la consolidació de la trama urbana. L’antiga
bòbila Vallhonrat, a la carretera de Rubí a Sant Quirze, és un dels espais on es construiran nous
habitatges.

!

Es pot consultar
el document íntegre

Les propostes que presenta
amb totes les propostes
aquest primer document no són
del POUM i tota la
informació sobre el procés
definitives. Durant el mes d’ocde participació a
tubre tant les formacions polítiwww.ajrubi.cat i
ques com les entitats, els ciutawww.e-consensus.org/rubi
dans i els professionals que ho
vulguin tenen l’opció de millorar-les
i ampliar-les a partir de diferents
espais de debat oberts a tota la població.
A partir d’aquest treball conjunt i obert, es recolliran totes les propostes aportades en un nou
document que es presentaria al Ple Municipal
per a la seva aprovació inicial. La voluntat del
govern local és que aquesta aprovació es pugui
fer abans d’acabar l’any.

Del 9 al 17 d’octubre, a les 19h:
Dilluns 9 d´octubre
Tallers territorials a l´IES La Serreta
Dimarts 10 d´octubre
Tallers territorials al CEIP Maria
Montessori
Dilluns 16 d´octubre
Tallers territorials al CEIP Joan
Maragall
Dimarts 17 d´octubre
Taller entitats generals a l´edifici
Rubí+D
Dimarts 17 d´octubre
Taller Pla Estratègic/Urbanisme a l´edifici
Rubí+D

Inscripcions:
Servei Relacions Ciutadanes
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13 h i
de 16 a 18 h; i divendres, de 9 a 15 h
Tel. 93 699 90 68
a/e: imaginarubi@ajrubi.es
imaginarubi@ajrubi.cat
La inscripció es tancarà el dia abans a la
data del taller
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iii jornades policials

Quines tasques
fa la policia?

reportatge

28/9/06
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a

propar-se al ciutadà i ensenyar les tasques que els agents realitzen dia a dia per a la seguretat i la convivència. Amb aquests
objectius, la Policia Local de Rubí organitza per tercer any les Jornades Policials, amb noves propostes per a l’octubre i al novembre.
La Policia Local de Rubí organitza les III Jornades Policials, que enguany
s’amplien als mesos d’octubre i de novembre. Bona part de les activitats
programades estan obertes a la participació de la ciutadania. Entre les
noves propostes d’aquesta edició trobem, per exemple, el taller “Robatoris i estafes”, adreçat a la gent gran, una obra de teatre sobre educació
viària per als més petits i una conferència sobre consells pràctics sobre la
nostra mascota.
Paral·lelament, la Policia Local organitza altres activitats adreçades als professionals del món de la seguretat ciutadana. És el cas de conferències i
jornades sobre el carnet per punts, la investigació d’accidents de
trànsit, l’ús d’armes en
intervencions policíaques i la falsificació de
documents.

ben equipats
elements de la
col·lecció de l’agent
de la policia local
de rubí, david
rodríguez

Per a més informació,
consulta el programa
d’activitats de les III
Jornades Policials o
www.ajrubi.cat
Taller de defensa
personal per a nens

}

*

dissabte, 21 d’octubre,
i diumenge, 22 d’octubre
Taller de defensa personal per a nens.
D’11 a 12 h, a la plaça Dr. Pearson

*

del 23 d’octubre al 6 de novembre
Exposició “Homo Transitus”. De dilluns a
divendres, de 17 a 21 h. A l’Espai Jove Torre
Bassas (c. Sabadell, 18)

*

dimecres, 25 d’octubre,
i dijous, 3 de novembre
Jornades “Robatoris i estafes”
De 17 a 18 h, al casal Primer de Maig.
Adreçat especialment a la gent gran.

*

dissabte, 11 de novembre
Demostració de conducció i simulacre. D’11
a 13 h, a l’Avinguda de les Olimpiades. Amb
la col·laboració de Can Padró, Bombers de
Rubí, Protecció Civil i SEM.

*

dimarts, 14 de novembre,
i dimecres, 15 de novembre
Obra de teatre: “Blancanieves,
la bruja y las moscas”. Al teatre
La Sala (c. Cervantes, 126). Per
als alumnes de 1r i 2n de primària, a càrrec dels monitors
d’Educació Vial de la Policia
Local d’Oviedo.

*

dijous, 30 de novembre
Conferència “Consells pràctics
sobre la nostra mascota”. De
20 a 22 h, a l’edifici Rubí + D
(Rambleta de Joan Miró, s/n).
Acte obert a tothom i especialment a propietaris de gossos,
Associacions de Veïns i associacions canines.
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las funciones de la policia local de rubí

Servicios para
los ciudadanos
a

ctualmente, la plantilla cuenta con
95 policías: un inspector jefe, un
inspector, un subinspector, cuatro sargentos, once cabos y 77 agentes.

PATRULLAS: Prevención y
seguridad ciudadana
Doce patrullas circulan por turnos por
el casco urbano las 24 horas del día
durante todo el año. También realizan
controles en plazas y otros puntos
concretos, identificación de personas
y vehículos (especialmente de noche),
documentación obligatoria, etc.

POLICÍA DE PROXIMIDAD. Policía de barrio
La función principal es la detección y prevención de incidencias en la vía pública. Mañana y tarde, un agente por barrio
recorre las calles a pie. El objetivo es relacionarse con los vecinos y comerciantes para prevenir y detectar problemas, captar
posibles quejas y anotar incidencias en la vía pública. Actualmente operan en los barrios de Les Torres, 25 de Setembre,
Mercado – Plana de Can Bertrán, Ca n’Oriol y, a partir del 1 de
noviembre, estarán en el resto de barrios.

2003

68
agentes

2006

95
agentes

UNIDAD DE
MOTORISTAS: Vigilancia,
control y regulación del tráfico
Formada por trece policías, los agentes deben garantizar la movilidad de
peatones y vehículos. También colaboran en el control del uso del casco,
de ciclomotores, acústico, etc.

PATRULLA DE URBANIZACIONES Y RURAL
Vigilancia, seguridad ciudadana y prevención en las urbanizaciones y
zonas boscosas. Formada por seis
agentes que patrullan en turnos por
las urbanizaciones las 24 horas. Ante
fuertes lluvias, nevadas o incendios
los agentes intensifican el control y la
vigilancia en estas zonas.

UNIDAD CICLISTA

UNIDAD CANINA

Formada por dos agentes para actividades como Fiesta Mayor, Rubífira y
otros actos en la calle, además de
vigilancia y de seguridad ciudadana.

Formada por un agente y tres perros
adiestrados con funciones específicas
de detección de sustancias estupefacientes, rastreo, salvamento, defensa
y ataque.

OFICINA DE INSPECCIÓN Y
DENUNCIAS: Inspección de
accidentes y atención de
denuncias
Formada por trece policías que inspeccionas e investigan accidentes de
tráfico, detenciones, posibles delitos,
etc. También atienden denuncias de
ciudadanos y casos de violencia de
género.

OFICINA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
Les Torres
Información general y trámite
de denuncias penales.
Rambleta de Joan Miró, s/n
(delante del edificio Rubí+D).
Horario: de lunes a viernes de
8 a 21 h. Tel. 93 588 19 75
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policía local
de rubí

OAC móvil

ATENCIÓN A LA MUJER: Servicio dirigido a mujeres víctimas de maltratos

Ctra. de Terrassa, 118
Teléfonos:
93 588 70 92
092
112 (urgencias)

}

Vehículo equipado como oficina móvil para tramitar denuncias y realizar controles de
tráfico y de seguridad ciudadana. Dispone de control de
alcoholemia, acústico, etc.

antes

Formado por un agente y un cabo, este servicio colabora con
los servicios de la Mujer y Servicios Urbanos del Ayuntamiento.
Se les ofrece acogida durante 2-3 días, asesoramiento psicológico, tramitación de denuncias, acompañamiento al juzgado e
información legal (derechos, órdenes de protección y alejamiento, etc.).
La jefatura de la Policía Local está ubicada en el
edificio actual desde 1986

SERVICIO DE EDUCACIÓN
VIAL: Concienciación a los
niños y niñas de los riesgos de
la circulación y promoción de
la movilidad segura
Formada por dos agentes que imparten sesiones sobre educación vial,
una formación que este año se
amplía a 15 centros de infantil y primaria, al centro de educación especial de Ca n’Oriol y a 9 centros de
secundaria.

UNIDAD DE POLICÍA ADMINISTRATIVA (UPA): Control de
establecimientos
Formada por dos policías que inspeccionan y controlan que los diferentes
establecimientos cumplan con horarios
de cierre, permisos, venta de productos, etc., en colaboración con el servicio de actividades del Ayuntamiento.

ahora

Aspecto actual de la jefatura

las tareas de la
policía local en cifras

70%

información asistencial
Relaciones con asociación de
vecinos, mediación, calles,
trámites, atención al ciudadano...

UNIDAD DE APOYO Y PREVENCIÓN (USP)
Un mínimo de dos agentes, básicamente en horario nocturno, especializados en actuaciones de riesgo (entradas
a domicilios, arresto de personas armadas, resolución de
conflictos, etc.).

15%
10%

policía administrativa
Inspecciones, denuncias, etc.

seguridad ciudadana
Detenciones, identificaciones, etc.

GRÚA
La Policía Local también retira los
vehículos dados de baja y los lleva
gratuitamente a desguazar.

tráfico

5% Controles, accidentes, etc.
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A finals d’octubre
s’obre el trànsit a
l’av. Barcelona
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“
psc
Jordi Peiró
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

“
e

stà previst que les obres d’urbanització d’aquesta via acabin a
finals d’octubre. Entre les últimes
actuacions que es faran al llarg d’aquest mes hi ha l’asfaltat del carrer i
enllestir les voreres. Posteriorment, es
plantaran els arbres.

Inici de les obres
de dos centres de
primària

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

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“
l

es obres per construir el nou centre de primària a la zona de La
Perla – Can Serrafossà començaran a
l’octubre, amb l’objectiu que mòdul
infantil funcioni el curs 2007-08.
També s’inicien les obres d’ampliació
del CEIP 25 de Setembre, un edifici
nou que ha d’obrir les portes també el
curs que ve.

upr
Grup Municipal
d’UPR

“
erc
Martí Pujol
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“

fe d’errades
Per error, l’article d’opinió del grup
municipal d’ERC publicat el mes de
setembre passat en aquesta revista
es va repetir i era el mateix que el
grup polític va presentar a la revista
del mes de juny.

acr
Grup Municipal
d’ACR

hechos, no palabras
Los socialistas afrontamos las próximas
elecciones con la convicción de ser la fuerza política que se preocupa de las cosas
que nos afectan más directamente, que
aspira a resolver los problemas reales de
las personas. De ser el partido de la gente.
Ahora tenemos una gran herramienta para
progresar socialmente y cohesionar nues-

dia 1 de novembre, eleccions
al parlament de catalunya
Som a la vigília d’unes eleccions en què
no decidirem el nom del proper president, malgrat que s’intentarà personalitzar al màxim la campanya. Catalunya és
una societat plural i el seu mapa polític
reflecteix aquesta pluralitat. El dia 1 de
novembre decidirem quina majoria plural

catalunya i la desertització
Eleccions autonòmiques. A molts potser
no us semblen gaire importants, però ho
són. Us pregunteu per què? El govern de
Catalunya té transferida la majoria de les
competències i això vol dir que les coses
que ens afecten en depenen. Treball,
educació, cultura, indústria, turisme,
sanitat, obres públiques, seguretat, ser-

model de ciutat. una ciutat
de qualitat
Tenim un altre debat que hauria de ser
no menys apassionant que la contesa
electoral per a la configuració del proper
Parlament i Govern de Catalunya. El
debat sobre el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), l'antic Pla
General d'Ordenació Urbana. El POUM

inmigración
Nuestra ciudad ya cuenta con más de
70.000 habitantes, de los cuales se calcula que más de 9.000 son de origen inmigrante no comunitario. Ello quiere decir
que tenemos ahora conciudadanos de
origen magrebí, subsahariano, sudamericano y asiático, con sus culturas, costumbres y religiones diferentes. Rubí no es

erc enforteix el pacte
de govern
Ja fa uns quants anys que Esquerra
Republicana de Catalunya (ERC) està
contribuint de forma decidia a la governabilitat de la ciutat. En funció dels cicles
electorals i personals dels membres del
grup municipal, les responsabilitats han
anat variant, però sempre amb un alt

debatre el poum en un marc
preelectoral
En aquesta recta final del mandat resta
molta feina per fer, ja sigui per part de l'equip de govern com per part de l'oposició. Sobretot tenim sobre la taula el Pla
d'ordenació urbanística municipal
(POUM), que ha de planificar el model de
ciutat per a Rubí fins al 2020. I aquesta

tro país: el Estatut. Cómo se desarrolle
dependerá de las políticas concretas… o
conservadoras o progresistas.
Catalunya, y muy especialmente Rubí, se
juega mucho. En estos últimos tres años,
un gobierno de la Generalitat ha tenido en
cuenta lo que necesitábamos “al otro lado
de la autopista”. Un gobierno que ha
abordado carencias importantes que
padecía y padece Rubí como la educa-

constituirà el nou Govern de Catalunya.
En les pròximes eleccions, hem de decidir entre una opció de govern de dretes o
una d’esquerres, entre tornar al passat o
avançar cap al futur, entre unes polítiques antigues i unes polítiques modernes. L'1 de novembre és una cruïlla amb
quatre camins: la dreta i l’esquerra, anar
endavant o enrere, i de vegades, en nom
del progrés, també és possible anar enre-

veis... Hem de pensar molt bé qui volem
que ens governi. L’economia catalana
està fent figa, les empreses estan tancant, els interessos bancaris s’apugen, el
treball és cada vegada més precari, la
immigració il·legal continua augmentant... i això només amb tres anys, imagineu que ens espera!
Tots els partits polítics catalans, a excepció del PP, han perdut 3 anys amb

no pot condicionar el model de ciutat.
Previ a la redacció de les normes, hauríem de fixar quin model de ciutat volem i,
a continuació, ordenar el nostre territori
per aconseguir-ho.
Des de CIU ho tenim clar: volem una ciutat de qualitat, ho expliquem molt simplement, tenir l'oportunitat de viure a la
nostra ciutat i de treballar. Viure és més
que dormir, volem una ciutat on poder

una excepción a la situación general de
Catalunya, ya que la llegada de inmigrantes se produce en todas las ciudades
catalanas, que tienen un promedio del
15% de inmigración.
El problema reside en la integración de
dichos inmigrantes, ya que sucede que
en nuestra ciudad se crean guetos por
nacionalidades. Es decir que, por ejemplo, magrebíes se instalan en un barrio,

compromís envers Rubí i el pacte de
govern. Ara, quan tot just comencem l’últim curs polític del mandat, ERC assumeix de forma efectiva noves responsabilitats al si del govern municipal: el
Comissionat de Política Lingüística i la
Regidoria d’Identitat i Projecció Exterior.
La creació d’aquestes noves àrees al final
del mes de juliol és conseqüència del
relleu que hi va haver al capdavant del

feina no és tan sols dels grups polítics
amb presència al consistori, sinó de tota
la ciutadania. De la planificació urbanística depenen els serveis, les zones verdes,
el creixement mínim o exagerat de població... I ja tenim una proposta, més o
menys concreta, que s'ha de debatre en
els tallers de participació previstos per a
la primera quinzena d'octubre.
És una proposta radicalment diferent a
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ción, la sanidad, las infraestructuras, la seguridad o
el bienestar de las personas. ¿Recordamos el abandono sistemático que sufrió nuestra ciudad con los
gobiernos de CiU?
El gobierno de la Generalitat y el municipal, liderados
por los socialistas, tienen compromisos y acuerdos
comunes para dotar a nuestra ciudad de más equipamientos, más infraestructuras y más oportunidades
para que Rubí avance. Nadie mejor que nosotros
puede garantizar estos acuerdos.

En estas elecciones se deciden cosas que nos afectan
muy directamente, incluso más que en las elecciones
generales y tanto como en las municipales. Sin un
gobierno progresista en la Generalitat, que a nadie le
quepa duda que muchas de las cosas que hoy son o
serán realidad no se hubiesen conseguido (el hospital, las escuelas, la biblioteca, la rambla de los ferrocarriles, los 100 mossos d’esquadra, el desvío de las
líneas eléctricas...). Rubí ha conseguido más en tres
años que en dos décadas de gobiernos de CiU.

Se acabaron los tiempos en los que la culpa de todo la
tenían otros y las responsabilidades siempre debían
buscarse fuera de aquí. También terminó la retórica y
lo existencial de quienes gobernaron muchos años
con dependencia del PP.
Votar a Montilla y al PSC es la garantía que la etapa de
progreso iniciada hace tres años continúe sin marcha
atrás. Hechos, no palabras.

re. El nostre projecte té per objectiu la modernització social, ecològica i política de Catalunya.
A Catalunya, n'estem convençuts, hi ha una majoria
social que vol continuar els canvis iniciats en aquesta legislatura. Una majoria que fa una valoració positiva de les polítiques realitzades, però que valora
negativament l’excés de soroll que hi ha hagut al
govern. El risc de les properes eleccions és que perdem el tren dels canvis de model que a molts països
d'Europa ja s’han posat en marxa si guanyen les

concepcions polítiques antigues.
Per acabar, el projecte de modernització, la política que proposem es pot sintetitzar en les tres “e”
ÈTICA, EQUITAT I ECOLOGIA.
• Per a nosaltres la política és ètica, és honestedat i
transparència en la gestió, és una idea de la política
basada en la participació i el diàleg.
• El nostre objectiu és una societat amb equitat, amb
una igualtat real d’oportunitats entre homes i dones,
entre persones amb orígens socials i culturals diver-

sos, sense pobresa ni angoixes per viure, amb accés
a un habitatge digne i un treball estable.
• I volem un país i un planeta habitables, ecològics,
sense destruir els recursos i amb qualitat de vida.
És imprescindible recuperar l’empenta modernitzadora, la imaginació, la capacitat de pensar i de
fer el món, el país, la ciutat que volem.

l’Estatut, una cortina de fum que només 1 de cada
3 catalans creia necessària, una eina que ens obligarà a modificar més de 30 lleis orgàniques per res.
No solucionarà ni l’atur, ni el preu del diner, ni la
deslocalització de les empreses, ni la inseguretat
ciutadana...
No patiu, els nostres fills escriuran i parlaran català
correctament, de castellà només a l’assignatura de
“Lengua española”. Una eina molt útil, l’exclusivitat
del coneixement del català, sobretot si han d’aca-

bar emigrant a la resta d’Espanya o bé a Amèrica
del Sud, o arreu del món, perquè Catalunya s’haurà
convertit en un desert industrial. Bé, això no us ha
de preocupar gaire als pares castellanoparlants, el
castellà l’aprendran a casa, però els que parleu
català... ja cal que un dels progenitors canviï el xip!
I tampoc cal que ens preocupem perquè Catalunya
acabi sent un desert industrial, i no exagero, pregunteu als empresaris, a les cambres de comerç,
què els va dir el president del Parlament català

quan els va rebre: “desert industrial, però que no
cal patir, que el sector serveis tiraria endavant l’economia. Jo em pregunto: quina economia?, qui comprarà bitllets d’avió si no té feina?, qui podrà pagarse una residència de la tercera edat si no cotitza?,
qui ho farà? Potser ens tocarà emigrar a tots i aleshores de desert industrial passarem a “desert”, a
seques.

comprar i divertir-nos, amb espais d'oci i de lleure,
amb espais lliures propers que permetin passejar
en un entorn agradable amb els nostres fills, una
ciutat on els nostres fills i els nostres joves puguin
formar-se.
Però també volem tenir una ciutat on poder treballar, treballar vol dir més que manipular, també vol
dir crear, dissenyar, innovar i generar serveis, valor
afegit. Hem de superar el model tradicional industrial intensiu en mà d'obra, no hi hem de renunciar,

l'hem de completar per tal que puguem triar viure i
treballar a Rubí.
Les dades sociològiques ens parlen d'una ciutat
jove, d'un nivell formatiu inferior a la mitjana de l'Àrea Metropolitana, parlen de renda baixa i deixen
entreveure que la promoció social o l'èxit personal
passa, en part, per sortir de Rubí, per no viure-hi,
per no poder treballar a la nostra ciutat, perquè
aspirem a més. Això és el que hem d'evitar i ho hem
de fer amb la regulació dels usos del nostre territo-

ri, amb la promoció de zones de qualitat amb proximitat als espais lliures, amb la generació de possibilitats per al comerç, amb la promoció de la recerca
i el disseny, el sector serveis a l'empresa, això vol dir
transformar la ciutat amb ambició, acceptant el risc
d'equivocar-nos, abandonant el tactisme, per evitar
un debat en profunditat sobre què volem ser com a
ciutat, en el nostre entorn i en el nostre món.
www.ciu.cat/rubi

subsaharianos en otro, sudamericanos en otro,
orientales dispersos, sin que se sepa cuántos habitan en una vivienda y cuantos de los llamados “pisos
patera” existen en Rubí. Evidentemente ellos tienen
su religión –caso de magrebíes, orientales y algunos
subsaharianos– que debe ser respetada dado que
estamos en un estado laico y aconfesional. Ahora
bien, deben entender que por dicho motivo ellos
también deben adaptarse al país en el que han sido
acogidos. Deben entender que tienen los mismos

derechos, pero igualmente las mismas obligaciones.
No podemos entender cómo es posible que en un
país en el que hemos luchado tanto por defender los
derechos de la mujer ahora veamos mujeres con el
burka paseando por Rubí. Como tampoco entendemos algunas costumbres de realización de fiestas
privadas hasta altas horas de la madrugada sin respeto a los vecinos.
Y con lo que seremos absolutamente intransigentes
es con la venta de droga por parte de algún reducidí-

simo grupo de inmigrantes por las calles de Rubí.
Con la colaboración de los mismos ciudadanos de
origen inmigrante debemos atajar ese problema.
Es necesario que se constituya una Comisión de
Inmigración en la que partidos políticos y asociaciones abordemos el tema, sin complejos de ningún
tipo, con el fin de producir una verdadera integración
de dichos conciudadanos.

grup municipal d’ERC i ara, després d’un agost de
feina intensa, us puc assegurar que d’aquesta
necessitat n’hem fet virtut. Estic convençut que
Rubí en sortirà guanyant. I us ho dic especialment
perquè a partir d’ara el govern disposa de nous
recursos per aprofundir en un àmbit que fins al
moment estava una mica, per dir-ho d’alguna manera, desatès.
Em refereixo a la identitat de la ciutat i la contribució
que en fan els rubinencs i les rubinenques. El senti-

ment de pertànyer a un municipi, el fet de sentir-se
a gust a la ciutat on es viu, incrementar l’autoestima
i, fins i tot, si m’ho permeten, presumir de Rubí allà
on es vagi, són sensacions que volem potenciar. Ha
arribat l’hora de treballar en aquest sentit de forma
decidida perquè Rubí i els seus ciutadans tenim uns
valors prou importants i singulars com per sentirnos-en orgullosos i com per donar-los a conèixer
arreu. Valors, virtuts... de sempre, que han anat
conformant la nostra manera de ser, i valors, vir-

tuts... que hem incorporat més recentment i que,
òbviament, també ens van i aniran modelant. Sigui
quina sigui la font, trobarem punts en comú per tal
que tots puguem compartir un sentiment ric i plural
de pertànyer a Rubí. Un rubinisme, si em permeteu
usar el mot encunyat pel desaparegut Ramon
Rusiñol, que també possibiliti projectar la ciutat i
esdevenir referència.

les revisions del Pla general que es proposaven el
1997 o el 2001, amb més equipaments i espais lliures que no pas creixement, però que cal estudiar
detalladament, sobretot per part del màxim de sectors socials de la nostra ciutat. Tot i que el tipus de
participació que proposen els tallers no és vinculant,
com li agradaria a ACR, cal que el POUM sigui conegut i debatut a bastament per tal d'aconseguir el
màxim consens. I cal que, en aquest procés, les
dinàmiques partidistes i preelectorals restin arraco-

nades o, si més no, siguin secundàries.
Però hi ha grups i sectors que han començat fa
temps les travesses electorals i que estan obsessionats amb el pròxim mes de maig, oblidant la feina
tan important que tenim aquests mesos. I en aquesta dinàmica perversa, els rumors malintencionats i
les mentides ja recorren la ciutat. ACR decidirà si es
torna a presentar a les municipals durant el mes de
novembre, després de deixar passar la campanya
de les autonòmiques. Però mai s'ha plantejat cap

aliança amb ningú, siguin sectors veïnals o grups
polítics. L'assemblea d'ACR decidirà, com ho ha fet
durant gairebé quatre anys: una assemblea sempre
oberta a qualsevol ciutadà o ciutadana que vulgui
aportar coses al debat sobre com millorar la ciutat.
Una assemblea que ara prioritza el debat del POUM
i que no combrega de les maniobres o els nervis preelectorals.

grups municipals
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Fer esport és
saludable
a

l’octubre comencen noves activitats
esportives per als rubinencs i les rubinenques de totes les edats: natació,
jocs escolars, activitats de manteniment i
sortides a peu... són algunes de les propostes per practicar l’hàbit saludable de l’esport.

gent gran
activitat de
manteniment
per a gent gran

Sortida a peu dins del
cicle de caminades

Uns 1.300 alumnes de P4 i P5 de 12 centres
escolars de Rubí participen aquest any en un programa de natació a la piscina municipal de Can
Rosés dins l’horari lectiu. L’activitat s’inicia aquest
mes d’octubre i acabarà amb el curs escolar. Es
tracta de sessions de 45 minuts amb jocs, activitats recreatives i exercicis motrius a càrrec de
monitors del Club Natació Rubí.

Els rubinencs i rubinenques de 6 a 19 anys
poden participar en un nou cicle dels Jocs Esportius Escolars organitzats per l’Ajuntament de
Rubí amb la col·laboració de les entitats esportives. Els esports convocats són una vintena, entre
els quals hi ha aeròbic, atletisme, bàdminton, bàsquet, escacs, futbol, handbol, hoquei línia, patinatge artístic, taekwondo, tennis i voleibol. Les
inscripcions es poden fer a les escoles i a l’oficina dels Jocs Esportius Escolars (a l’Escardívol, tel.
93 588 72 73, horari d’atenció al públic de dilluns

!

Oficina d’Esport
per a Tothom
C. Joaquim Blume, s/n
De dilluns a dijous, de 9 a
14 h i de 16 a 18.30 h;
divendres de 9 a 14 h
Tel. 93 588 82 07

a dijous de 9 a 13
h i de 16 a 19 h, i
divendres de 9 a 13 h) .
Segons el tipus d’esport, els
joves poden competir amb altres equips de la
comarca, en unes competicions que comencen
el 21 d’octubre.
Al setembre han començat les noves activitats de
manteniment per a dones i gent gran, tot i que
les inscripcions estaran obertes durant tot el curs.
En aquestes sessions es tracten aspectes com la
mobilitat articular, el control postural, l’agilitat, l’equilibri i la coordinació, a través de la gimnàstica
suau i recreativa, tècniques de respiració i relaxació, jocs, etc. L’horari flexible d’aquestes activitats permet escollir
entre grups en horari
de matí o de tarda i a
diferents espais de la
ciutat (CEIP, Escardívol, pavelló de Can
Rosés, centres cívics,
etc.). Les inscripcions
s’han de fer a l’Oficina
d’Esport per a Tothom.
El preu trimestral per a
dones és de 33 € (11 €
de matrícula) i de 12 €
per a la gent gran (4 €
de matrícula).
Per a la gent a qui
agrada caminar, els
dies 20 i 27 d’octubre i 3, 10 i 17 de novembre,
de 9.30 a 11.30 h, continua el cicle de sortides
a peu. Els participants recorren els voltants de
Rubí en grups reduïts i acompanyats de monitors.
Es tracta d’una forma de practicar un esport saludable i, alhora, conèixer els indrets del municipi
i relacionar-se amb altres companys. Un total de
180 persones hi van participar en l’edició de
l’any passat. Les inscripcions per participar-hi
s’han de fer arribar també a l’Oficina d’Esport per
a Tothom. Les places són limitades.
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Del 6 d’octubre al 29
de novembre
Exposició “Paisatges al·lucinants”,
de Jaume Muxart
A l’antiga fàbrica Espona. L’horari
de visita és de dimarts a divendres,
de 17 a 20 h; dissabtes d’11 a 14 h i
de 17 a 20 h; i diumenges i festius
d’11 a 14 h

XII Fira de Sant Galderic pagesia i art
Als carrers Xercavins i Sant Francesc, i places
Dr. Guardiet i Salvador Allende.
Org. Associació Sant Galderic
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Dissabte, 21 d’octubre,
i diumenge, 22 d’octubre

recomanem
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Exhibició canina
De 12 a 13.30 h, a la plaça Dr. Pearson
Amb la col·laboració de la Unitat Canina dels
Mossos d’Esquadra i de la Unitat Canina de la
Guàrdia Urbana de Barcelona

Dilluns 23 d'octubre
Teatre: “Matar al presidente”
A les 22 h al teatre municipal La Sala
(c. Cervantes, 126)
Amb Joan Pera i Paco Morán
Preu: 18 €

Divendres, 27
d’octubre
I trobada Manga
De 17 a 21 h, a l’Espai Jove
Torre Bassas (c. Sabadell, 18)

Divendres, 27 d’octubre
Cinema VO: “Orgullo y prejuicio”
A les 22.30 h al teatre municipal La Sala
(c. Cervantes, 126).
Pel·lícula en versió original (anglès) subtitulada, del
director Joe Wright.
Preu: 5 €, carnet Biblioteca 3 € i carnet Cultural Jove 2,5 €

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

Més informació a www.ajrubi.cat

Dissabte, 21 d’octubre,
i diumenge, 22 d’octubre

LA CIUTAT 140

28/9/06

16:07

Página 16

