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telèfons d’interès
ajuntament............................ 93 588 70 00
alcohòlics anònims.................. 93 317 77 77
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
cap-3 sant genís..................... 93 699 17 29
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
deixalleria ............................ 93 699 49 95
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 gestió
tributària (orgt)......................93 586 23 80
oficina de treball
de la generalitat..................... 93 587 25 63
mossos d’esquadra (comissaria) .93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències............... 088
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+d (impes, ose).................. 93 581 39 00

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
telèfon verd ......................... 900 130 130
(si es truca des d’un mòbil).......93 699 98 01

Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
c. Doctor Robert, 19
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a
14 h i de 16 a 19 h;
dissabtes de 9 a 13 h

farmàcies de guàrdia
febrer 2009
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

hidalgo-mosc
condal
estatut
piera
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos

març 2009
1
2
3
4
5
6

baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal
estatut
piera
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert

24
25
26
27
28
29
30
31

batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc

abril 2009
1
2
3
4
5
6
7
8

condal
estatut
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea

farmàcies
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 / estatut av. de l’estatut. 93 699 16 51 /
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 / piera pl. josep sapés,4. 93 697
7163 /pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34 56 / xapelli 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 2008-2009 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
9h
12 h
14 h
14.30 h
15 h

16 h
17 h
19 h
19.30 h
21 h

22 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
Sobretaula musical
dl.: 70xhora
dm.: Catsons
dc.: Fes natura
dj.: Música.cat
dv.: El millor de cada casa
dl.: Comunicando
dm-dv.: Radiofòrmula musical
Magamusic
Informatiu vespre
Raíces del sur
dl.: Divines
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.:Punt de mira
dj.: N’L’ Rollo
dv.: Va de Rock
dl.: Def con tres
dm.: Jazz de nit
dc.:Tempo di fuga
dj.: N’L’ Rollo
dv.: Cultura de club

23 h
23.30 h

Informatiu vespre (rep)
dv.: 303 trance
dl.: Rock de Luxe
dm.: El vinil
dc.: Discoteca privada
dj.: Sobreviviendo a
Murphy
dv.: 303 trance

dissabte
8h
8.30 h
9h
11 h
12 h
13 h
13.30 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Som solidaris
L’última sessió
Els grups municipals
opinen
Actualidad latina
Canto popular latino
Guantanamera
El vinil (rep)
Discoteca privada (rep.)
Sobreviviendo a
Murphy (rep.)
jazz de nit (rep.)

www.rubi.cat

@

20 h
22 h
23 h

Imsomnia
Divines (rep.)
Comunicando (rep.)

diumenge
9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
16.30 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen (rep.)
A peu de camp
Punt de mira (rep.)
Actualidad latina
L’entrevista
El millor de cada casa (rep.)
Fes natura
70xhora (rep.)
Catsons (rep.)
Música.cat (rep.)

laciutat@ajrubi.es
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El Celler: la memòria de
quatre generacions
Des que l’any 1920
l’arquitecte Cèsar
Martinell, deixeble
de Gaudí, va idear
l’edifici del Celler
Cooperatiu, quatre
generacions de
rubinencs i rubinenques han viscut la
seva transformació
en paral·lel amb els canvis que es produïen a la ciutat. Besavis, avis, fills i
néts, cadascú en la seva època, han
viscut com es construïa, com l’activitat
vitícola el feia bullir, la seva decadència, els usos alternatius culturals de la
dècada dels noranta i l’abandó posterior.
El Celler és un tros de la història dels
rubinencs que cal recuperar i hem
decidit fer-ho. Aquest any en començarem la restauració i en un termini
màxim de 2 anys, a partir del començament de les obres, el tornarem a
obrir a la ciutadania perquè continuï
sent un reflex de la transformació que
està experimentant Rubí.
El nou edifici conservarà elements originals que són evidències de la seva
història, però alhora incorporarà elements de modernitat que permetran
que tingui nous usos. En aquesta
revista expliquem amb detall aquest
projecte amb el qual pretenem recuperar la història de la ciutat. Volem fer
de Rubí una ciutat amb memòria de la
qual sentir-nos orgullosos.

visitem l’ajuntament
Alumnes del Liceu Politècnic van visitar l’Ajuntament

Desde que en 1920 el arquitecto Cèsar
Martinell, discípulo de Gaudí, ideó el
edificio de El Celler Cooperatiu, cuatro
generaciones de rubinenses han vivido su transformación en paralelo a los
cambios que se producían en la ciudad. Bisabuelos, abuelos, hijos y nietos, cada cual en su época, han vivido
cómo se construía, cómo se convertía
en un hervidero de la actividad vinícola, su decadencia, los usos alternativos culturales de la década de los
noventa y su abandono posterior.
El Celler es una parte de la historia de
los rubinenses que necesita recuperarse y hemos decidido hacerlo. Este año
empezaremos su restauración y en un
plazo máximo de 2 años, a partir del
inicio de las obras, lo volveremos a
abrir a la ciudadanía para que continúe siendo un reflejo de la transformación que está experimentando
Rubí.
El nuevo edificio conservará elementos
originales que dan buena cuenta de
su historia, pero a la vez incorporará
elementos de modernidad que permitirán que tenga nuevos usos. En esta
revista explicamos en detalle este proyecto con el que pretendemos recuperar la historia de la ciudad. Queremos
hacer de Rubí una ciudad con memoria de la que sentirnos orgullosos.

notícies
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8 empreses rubinenques incloses al projecte

cr04

Prova pilot de
conciliació
l

a conciliació laboral i familiar és l’objecte d’una
prova pilot que la Generalitat ha posat en marxa
als municipis de Rubí i Barberà del Vallès. Prop de 1.800
treballadors de 8 empreses de la nostra ciutat hi participen al projecte.

El total de
treballadors/es que
participen en el projecte
són 1.791, 45% són dones
i 55% homes
Empreses participants:
B.BRAUN, Emerson, Roche,
Industrias Gràficas Grifoll,
Grifoll Print, Tecus,
Elfercat i Serca

estudi de
situació
el projecte avaluarà
primer la situació de
les empreses en
matèria de
conciliació

B.Braun és l’empresa
amb més treballadors
de les que participen a
la prova pilot

L’objectiu principal és detectar les necessitats
de les empreses i treballadors en matèria de
conciliació, amb una primera fase que consiteix, doncs, a estudiar i avaluar la situació de les
empreses, el que permetrà arribar a una segona fase que és l’elaboració d’un pla d’acció concret per a cadascuna d’aquestes 8 empreses.
S’apunten ja algunes accions possibles com
acompanyament, activitats de grups per a totes
les empreses i formació tant de directius com
dels treballadors i treballadores.

i

més informació
www.rubi.cat
Oficina de Serveis
a l’Empresa (OSE)
Rambleta de Joan Miró s/n.
Tel. 93 581 39 00

L’Ajuntament ja ha començat a treballar en una
de les primeres accions que aviat estarà operativa. Es tracta de la creació de dues noves línies
d’autobús que arriben als polígons de La Llana,
Rubí Sud i Cova Solera, millorant així la mobilitat dels seus usuaris.
Dins d’aquest projecte s’estudien altres accions
com servei d’acompanyament, casals d’estiu,
servei mèdic a les empreses, etc…
La tercera i última fase serà l’avaluació per
conèixer el grau de satisfacció dels implicats i
l’impacte de les mesures aplicades. Per a tot
això, l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE)
posa a disposició de les empreses participants
al projecte les instal·lacions de l’Edifici Rubí
Desenvolupament, per a realitzar reunions.
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el hospital de rubí ofrecerá el tratamiento de diálisis

Por fin urgencias
pediátricas en Rubí

notícies
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na de las mayores demandas de los rubinenses durante los últimos años ha sido poder
disponer de un servicio de urgencias de pediatría. El hospital que empezará a construirse el próximo año lo incorpora. Otra ventaja destacable para los pacientes son los gabinetes diagnósticos de los que el ciudadano saldrá con los resultados del especialista bajo el brazo.

localización
el hospital se construirá a 350 metros
de la avda. de l’estatut

El nuevo centro sanitario
atenderá a una población
de 150.000 personas

Que Rubí tendrá un hospital no es noticia, hace
tiempo que la Conselleria de Salut lo anunció. Sin
embargo, los retrasos de los plazos iniciales que
apuntaban al 2009 como el año de inicio de su
construcción, había sembrado ciertas dudas
entre la población. Dudas que se han desvanecido este mes tras el anuncio de la consellera
Marina Geli a la alcaldesa de Rubí, Carme García, del nuevo calendario para hacer las obras y,
sobretodo, de la empresa designada, Mutua de
Terrassa, para llevar a cabo su construcción.
Las obras se iniciaran a principios del año 2010
y, salvo contratiempos no previstos, a finales del
año siguiente el hospital podría empezar a recibir a los primeros pacientes. Entre tanto, a lo largo
de este año, se cerrará el programa funcional,
donde se describen los diferentes servicios que
ofrecerá el equipamiento sanitario, y el proyecto
ejecutivo de obras.
El nuevo hospital, que también dará cobertura a
las poblaciones de Sant Cugat y Castellbisbal,
estará integrado en un Parque Sanitario que se
irá conformando con servicios necesarios para las
tres poblaciones, algunos de ellos, relacionados
con la Salud Mental o con las personas con
dependencias, que no se ofrecen en ningún otro

hospital de la zona. La superficie construída del
hospital será inicialmente de 10.000 m2 dentro
de los 30.000 m2 de terreno cedidos por el Ayuntamiento de Rubí en el Parque de Ca n’Oriol. Esta
disponibilidad de terreno permitirá las ampliaciones que exijan los servicios incluidos en el Parque Sanitario. El presupuesto inicial del hospital
es de 30 millones de euros.

El hospital cubrirá el 80 % de la patologías
Sólo los pacientes que necesiten intervenciones
muy complicadas o en las que se requiera material altamente especializado, deberán acudir a
otros centros sanitarios de Terrassa o Barcelona.
El resto de patologías se resolverán en el hospital
de Rubí.

los servicios
Intervenciones de cirugía sin ingreso
Especialista con gabinetes diagnósticos
Hospital de día
Servicio de urgencias de pediatría y adultos
Servicio de hospitalización domiciliaria
Media estancia sociosanitaria e ingresos
de corta estancia de urgencias

notícies
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treballs de manteniment

cr06

Tasques de millora
a les escoles
a

l llarg dels pròxims dies acabaran els treballs de manteniment que el consistori rubinenc
està duent a terme als centres educatius públics amb la inversió d’uns 220.000 euros.
Encara que algunes feines es van fer a l’estiu i que aquesta revista avancés que ja s’havien dut
totes a terme, finalment la majoria d’actuacions es van haver d’ajornar fins després de començar el curs escolar.

CEIP SCHOLA
també s'ha renovat
la instal·lació
elèctrica

A l’escola bressol Sol, Solet (el Bullidor)
durant l’estiu es van fer actuacions de millora en
la calefacció i de renovació de les instal·lacions
elèctriques, a més de canviar els radiadors. Les
tasques de manteniment van acabar abans de
començar el curs escolar.
També es van fer tasques de pintura i reparacions de la connexió en el servei d’aigua del CEIP
Joan Maragall.

Al CEIP Maria Montessori es renova el sistema
de calefacció amb la substitució de la caldera de
gasoil per una altra de gas natural: amb aquest
nou sistema s’estalviarà més en consum i s’utilitzarà una energia més neta i segura. També es
duen a terme altres tasques de lampisteria a tots
els serveis sanitaris. Per altra banda, s’adapta la
instal·lació elèctrica a la normativa vigent i es
renoven els quadres elèctrics, cables, canalitzacions... a tot el centre.

inversió i millora:
altres tasques previstes
Fons estatals d’inversió local (FEIL)
L’Estat invertirà més de dos milions d’euros
en les tasques de renovació, manteniment i
millora a les escoles durant el 2009:
• Zona verda i jocs infantils al voltant de
l’escola bressol La Lluna (350.000 euros).
• Reforma i adequació de les instal·lacions
dels CEIP Pau Casals, Maria Montessori,
Torre de la Llebre, Schola, Teresa Altet i
Ramon Llull (1,5 milions d’euros).
• Pintura exterior a diverses escoles municipals (210.160 euros).
Pla d’inversió local 2009
Per altra banda, dins del Pla d’inversió local,
es durà a terme un projecte de reforma de
l’escola bressol Sol, Solet situada a l’edifici
el Bullidor amb la inversió de 154.000 euros.

Al CEIP Teresa Altet s’està renovant la
instal·lació de l’aigua i s’ha canviat el sistema de
descàrrega directa als urinaris, amb la qual cosa
s’aconsegueix un important estalvi en el consum
d’aigua.

habitatge
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55 pisos de protecció oficial a sant jordi park

cr07

Sol·licitar un
habitatge públic
d

urant el mes de març s’anunciaran les dates d’inscripcions per a sol·licitar un habitatge de protecció oficial a Sant Jordi Parc. 55 habitatges que ja s’han començat a
construir i que s’haurien de lliurar el darrer trimestre del 2010. Un dels requisits imprescindibles és que els ingressos bruts no superin 5,5 l’IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).
habitatge públic
cal presentar les
sol·licituds a l’oficina d’habitatge de
Rubí

40 dels habitatges es
construiran al carrer Cati
Curet

Altres requisits són demostrar que s’ha estat
empadronat al municipi un mínim de 10 anys
seguits o que s’ha viscut a la ciutat la mateixa
quantitat d’anys des de 1989, no tenir en propietat cap altre habitatge de protecció pública ni
lliure, ni un solar edificable d’ús residencial.
Dels 55 habitatges que s’estan construïnt, un es
destinarà a persones amb mobilitat reduïda i
cinc més a unitats familiars amb un membre
amb disminució psíquica.
Falsificar dades o presentar dues sol·licituds
seran motiu d’exclusió en el procés de selecció
que s’iniciarà un cop tancat el termini de presentació de sol·licituds. A partir d’aquest moment,
i en un termini màxim de 3 mesos s’aprovaran
les llistes definitives que s’ordenaran per número de sol·licitud. A cada demandant se li donarà un número que servirà per participar en el
sorteig públic que determinarà les persones a les
que finalment se’ls atorgarà un habitatge i l’or-

dre que tindran a l’hora de triar un pis. El resultat d’aquest concurs públic es podrà consultar
a les oficines de PROURSA, a la web municipal
(www.rubi.cat/habitatge) i a la web de l’IMPSOL
(www2.amb.cat/impsol).
Una vegada escollit l’habitatge es formalitzarà el
contracte d’adjudicació i el nou propietari abonarà el 10 % del valor de l’habitatge, la plaça d’aparcament i el traster. Durant els 12 mesos
següents es fraccionarà un altre 10 % del preu
total.

ió
més informac
mitaran a les
tra
Les demandes es
RSA, al carrer
oficines de PROU
35, 4a planta.
General Prim 33tes es podran
ple
com
ses
Les ba
a:
tar
sul
con
abitatge
www.rubi.cat/h

i
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reforma del celler cooperatiu

El Celler cultural
e

n aquest espai quedarà una àmplia sala diàfana de 300 metres
quadrats i de 4,5 metres d’alçada on es conservaran, com a mostra, algunes de les tines. A la primera planta de l’edifici, a la qual s’accedirà des del carrer del Pintor Murillo, es mantindrà la doble alçada
actual, amb una petita plataforma des d’on es podrà veure tot l’espai
central de la nau i les 20 tines que hi ha en l’actualitat, que es conservaran.
Es construiran dues escales i un ascensor per connectar les dues plantes.
Es preservaran els arcs de descàrrega en forma de palmera, que serveixen
per suportar les tines i mantenir-les aixecades, així com les pilastres de maons
d’obra vista de la planta subterrània, tots dos elements característics del

modernisme català que es poden trobar a pocs edificis. També es restaurarà una escala de fusta que hi ha a la planta subterrània, i es conservaran les
eines utilitzades al Celler Cooperatiu quan funcionava, com ara una bàscula o una premsa.
La teulada s’ha dissenyat seguint els cànons modernistes amb teula de color
verd i terra.
Les obres tenen un cost total de 1.161.000 d’euros. Part del finançament
prové del Ministeri de Foment, que ha atorgat una subvenció de 697.000
euros. El termini d’execució de les obres oscil·la entre el 18 i els 24 mesos a
partir de la data d’inici.

Un edifici històric
La cooperativa del Celler es va crear l’any 1918 amb 119 pagesos de Rubí.
L’arquitecte Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí, va rebre l’encàrrec de la
construcció l’any 1920. El Celler de Rubí va ser el penúltim que va construir aquest arquitecte i alguns dels elements no es van arribar a acabar,
com ara el porxo per on s’entrava el vi o una altra nau idèntica, adossada a
l’edifici actual, que mai no es va fer. L’any 1936 i l’any 1958 es va fer una
darrera ampliació per donar cabuda als 27.000 hectolitres de vi. La riuada
de 1962 i la decadència vitícola a la dècada dels setanta van determinar
una reducció de la producció fins que l’any 1989 la cooperativa va plegar,
perquè només ocupava 2.000 hectolitres de la capacitat total del Celler. Aleshores van vendre l’edifici i el terreny edificable a l’Ajuntament de Rubí.

reportatge

equipaments
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edifici històric
el celler el va
projectar l’arquitecte cèsar martinell
l’any 1920

Imatge de les tines
interiors, algunes es
conservaran.
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¿y este
año,
dónde
vamos?
Abril
Cantabria, del 25 de
abril al 1 de mayo
Mayo
Galicia, del 2 al 8 de
mayo
Sierra de Cazorla, del
10 al 15 de mayo
Cantabria, del 15 al 21
de mayo
Galicia, del 26 de
mayo al 1 de junio

noticias
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vuelven los viajes culturales

Nuevos viajes para
personas mayores
a

un total de 15 salidas asciende la oferta de los viajes culturales que este año ofrece el
Ayuntamiento de Rubí para las personas mayores del municipio. Todos los viajes de este
año son de siete días, excepto los de la Sierra de Cazorla y Navarra que son 6 días. El plazo de
inscripción empieza el próximo 2 de marzo.

Junio
Cantabria, del 8 al 14
de junio
Julio
Asturias, del 1 al 7 de
julio
Sierra de Cazorla, del
12 al 17 de julio
Navarra, del 29 de
julio al 3 de agosto
Septiembre
Navarra, del 2 al 7 de
septiembre
Navarra, del 8 al 13 de
septiembre
Asturias, del 17 al 23 de
septiembre
Almería, del 28 de
septiembre al 4 de
octubre
Octubre
Almería, del 5 al 11 de
octubre
Sierra de Cazorla, del
25 al 30 de octubre
Plazas limitadas:
750 places en
15 salidas y
6 destinos
(50 plazas/salida)
¿Cómo me inscribo?
A partir del 2 de
marzo, en el Área de
Servicios a la Personas, C. Prim, 33-35, 2ª
planta, de lunes a
jueves de 16 a 19 h.
Para formalizar la
inscripción, hay que
presentar el DNI y
rellenar la solicitud
del viaje escogido. Se
pueden inscribir un
máximo de 3 personas por solicitud.

Se pueden inscribir:
• Quienes tengan hayan 65 años o más, como
máximo el mismo día que finaliza el periodo
de solicitudes, que estén empadronados en
Rubí.
• Los pensionistas de jubilación del Sistema
Público de Pensiones, los pensionistas por
invalidez, viudedad, etc. y los prejubilados que
hayan cumplido los 60 años.
• Pueden participar con los cónyuges o parejas
y, excepcionalmente las personas menores de
65 años i/o no empadronadas en Rubí, si son
cuidadores o acompañantes de una persona
con discapacidad que reúna los requisitos de
edad y empadronamiento.
• Podrán participar los hijos discapacitados,
que acrediten una minusvalía mínima del
45% que les permita viajar y lo hagan compartiendo habitación con los padres.
Més informació

¿Cuánto cuesta?
El precio total del viaje es de 362,71 €, aunque
el Ayuntamiento subvenciona un 25% del mismo,
descontando éste, es decir, 90,67 €, el precio del
viaje final de cada salida es de 272,04 €.
¿Cuánta gente ha viajado ya?
Un total de 1294 personas mayores de la ciudad
han realizado alguno de los viajes que el Ayuntamiento de Rubí organiza desde el año 2006, en
que se realizó el primero a la ciudad de Almería.
A partir de 2006, cada año se han ido incrementando tanto el número de salidas como el de destinos hasta llegar a las 15 salidas y los ocho destinos actuales.
Todos los rubinenses participantes valoran muy
positivamente estos viajes que reciben una puntuación de un 9,06 sobre 10 en la encuesta de
valoración que realizan después de cada viaje.

Serveis a les Persones C. Prim 35, 2ª pl. de 9 a 14 h y de 16 a 19 h. Tel. 93 588 70 77 www.rubi.cat
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recogida de muebles, trastos viejos y poda

¡Utiliza el
teléfono verde!

notícies

residuos
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n muchas calles de la ciudad a menudo se acumulan muebles, restos de poda y de
escombros, electrodomésticos y materiales voluminosos junto a los contenedores. Esta
situación proviene de prácticas incívicas que pueden evitarse si, a la hora de tirar estos objetos y elementos, se hace de la manera correcta: haciendo uso de las deixalleries y del teléfono verde gratuito.
acumulación de
suciedad
para tirar muebles y
trastos viejos hay
que llamar al teléfono verde

A menudo se acumula
una gran suciedad,
especialmente en las
urbanizaciones, y evitarlo
está en manos de los ciudadanos y ciudadanas.

Las urbanizaciones no son las únicas zonas donde
se produce esta situación, pero sí donde desafortunadamente es más frecuente. Castellnou, Can
Mir, Can Barceló, Vallès Parc, Can Solà y Sant
Muç son algunas de las zonas en las que se ha
detectado esta práctica de forma más habitual.
La suciedad que se acumula alrededor de contenedores, aceras y terrenos empeora el estado de
las calles, ocasiona problemas y molestias al resto
de vecinos y obstaculiza el trabajo del servicio de
recogida de basura.
A la hora de tirar muebles, electrodomésticos,
restos de poda, escombros y materiales voluminosos hay que utilizar el teléfono verde (900 130
130; o bien 936 999 801 si se llama desde un
teléfono móvil) para solicitar día y hora de recogida a domicilio. Este servicio es gratuito, funciona las 24 horas y resulta cómodo porque evita
cualquier desplazamiento al usuario. También se
pueden llevar a la deixalleria de Cova Solera,
junto con otros objetos como por ejemplo material electrónico grande, ropa y calzado, vidrio
plano, neumáticos, barnices y pinturas, hierros
y otros metales, y residuos especiales (líquido de
frenos, anticongelante, aceite de coche y de
cocina, pesticida...). Otra opción es utilizar la deixalleria móvil, un servicio gratuito que se despla-

za a las urbanizaciones cada semana. Aunque no
se pueden llevar los objetos anteriores, sí que
recoge otros como por ejemplo pequeños electrodomésticos, chatarra, aerosoles, material electrónico, pinturas, baterías, etc.

¿qué hay que hacer
para tirar estos objetos?
Teléfono verde
900 130 130
936 999 801 (desde un teléfono móvil)
Deixalleria de Cova Solera
Avda. Cova Solera, s/n
Teléfono: 93 699 49 95
NUEVO HORARIO: A partir del 16 de febrero, el
horario será de lunes a viernes de 10 a 14 y de
16.30 a 19 h, sábados y domingos de 10 a 14 h,
festivos cerrado
Deixalleria móvil
En las urbanizaciones hay 32 paradas semanales con unos 20 minutos de estancia en cada
punto. Aunque no se puede llevar trastos viejos ni voluminosos ni electrodomésticos grandes, sí que recoge otros objetos y materiales
de tamaño más pequeño.
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Obres de la nova
escola bressol

“
psc
Maria Mas
Regidora del Grup
Municipal Socialista

h

an començat les obres de construcció de l’escola bressol del carrer Calderón de la Barca, amb un pressupost
d’1,1 milions d’euros. Està previst que les
obres acabin a finals d’any i aquest nou
centre oferirà un màxim de 141 places per
a infants de 0 a 3 anys.

“
icv-ea
Marta Ribas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EA

Les inversions del
2009 al web municipal

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

l’

Ajuntament ha creat un apartat amb
la informació relativa a les inversions
per a l’any 2009 al web municipal, on s’inclouen tots els projectes del Pla Estatal d’Inversió Local, informació per a contractistes,
documentació dels projectes, entre altres.
A l’apartat es pot accedir a través de la url:
www.rubi.cat/inversions.

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Participació als tallers de
la plaça del Dr. Guardiet

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“

u

nes 150 persones han participat als
tallers per decidir la reforma de la
plaça del Doctor Guardiet. A més d’aquests
tallers adreçats a la ciutadania de forma
genèrica, també s’han fet altres taller sectorials durant el mes de gener en què han
participat sectors específics de ciutadans,
com les associacions de comerciants, el
Consell de la Gent Gran i El Consell dels
Infants.

acr
Grup Municipal
d’ACR
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l’ocupació, prioritat política
Aquest darrer any hem començat a
patir de ple els efectes d’una crisi d’abast mundial que està afectant més
de 5.518 persones de la nostra ciutat, que actualment es troben en
situació d’atur. És per aquest motiu
que, des del PSC, hem convertit les
polítiques d’ocupació, juntament
amb les socials, en prioritàries. En

remodelació de la plaça del
doctor guardiet: ara, no
toca
L’equip de govern de l’Ajuntament de
Rubí s’ha plantejat, tant sí com no, remodelar aquest any la plaça del Doctor
Guardiet. I s’hi gastaran 1.600.000 d’euros. Des del grup municipal d’ICV-EUiA
considerem que, en un any de crisi econòmica com l’actual, no toca plantejar-

el salto “cuantitativo” de
rubí
El año 2008 ha sido un lastre para
Rubí. Mientras los socialistas se debatían en sus crisis internas, con los conflictos entre la Alcaldesa y su Primer
Teniente de Alcalde, mientras se dedicaban a mantener el “Pesebre de
ERC” a cambio de garantizar la estabilidad del equipo de gobierno, la consa-

la nova plaça del
dr. guardiet està a punt per
ser una realitat!
Ja ha arribat! Ara ja podem dir que el
procés de participació de la remodelació de la Plaça del Dr. Guardiet és
una realitat. Ho varem prometre i així
ho hem fet.
Com ja hem dit moltes vegades, un

dr. guardiet la plaça que
necessitem
Des de CIU estem d’acord en la
necessitat de reformar la plaça i ferne un espai més útil, més obert, polivalent i al servei de la ciutadania. Ja
fa temps que hem dit allò de “cal
tapar el forat”.
Ara bé quina és la reforma què hem
de fer?. L’equip de govern ens ha pre-

l’augment dels impostos
municipals del 2009 triplica
l’ipc
El 17 de desembre de 2008 es van
aprovar definitivament els impostos
municipals pel 2009 amb el suport
de PSC, ERC, PP, ICV-EUA i CIU.
Alternativa Ciutadana de Rubí va ser
l'únic grup municipal que va votar en
contra. L'augment mitjà dels impos-
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aquest sentit, s’ha incrementat el
pressupost destinat a l’Àrea de
Promoció Econòmica i ocupació i,
particularment, el destinat a l’IMPES.
Els nostres objectius se centren en
les persones.
Ara bé, per aconseguir-ho, no sols
hem de millorar les capacitats de les
persones aturades, perquè puguin
trobar una feina, sinó que també hem
d’atendre les necessitats empresa-

se aquest tipus de despeses i desfer
una plaça que, millor o pitjor, compleix
la seva funció i està ben mantinguda.
Per a ICV-EUiA, la inversió municipal
aquest any hauria d’anar destinada a
pal·liar els efectes de la crisi en la ciutadania i a projectar un Rubí que surti
reforçat econòmicament d’aquesta
situació, amb noves possibilitats de
creixement i de futur. I posem exemples: podríem gastar aquest 1.600.000

bida mayoría absoluta. Mientras ERC
se preocupaba de la “Botigueta de
Rubí”, de la Revista Rebombori, y de
que todos estemos normalizados.
Mientras eso sucedía, los rubinenses
seguimos sin servicios de urgencias
en Rubí, tenemos que ir a Terrassa,
sin el prometido Hospital, sin zona
deportiva en Cova Solera, ni en el Parc
de la Pau i la Natura, sin la Biblioteca
finalizada, sin las obras del mercado

dels pilars del nostre programa electoral era la remodelació d’una de les
places més cèntriques de Rubí.
La plaça del Dr. Guardiet, al llarg dels
anys s’ha vestit de maneres ben diferents. Des de fa molts segles, l’emplaçament ha estat el centre neuràlgic de la nostra ciutat: des dels Ibers,
fins la construcció de l’església de
Sant Pere (datada com a mínim, de
l’any 986). Des de principis de segle,

sentat una proposta amb tres condicions, una primera limitació és el pressupost de l’obra que no pot superar els
900.000 euros, una segona limitació
és l’àmbit d’actuació, només tindrà
l’abast del límit del C/ Maximí Fornés,
C/ Riera i C/ Terrassa i un condicionant
de calendari, ha d’estar finalitzat
abans de les eleccions municipals.
Sí realment creiem que aquesta plaça
és la més cèntrica, que ha de definir

tos aprovat fou d'un 4,5% en comparació amb l'IPC real de l'1,6% amb el
que va tancar l'any 2008. L'augment
dels impostos triplica l'IPC. Aquest
IPC de l'1,6% és el que s'utilitza com
a base per a les revisions salarials
dels convenis colectius dels treballadors. Des d'ACR no entenem aquest
augment tant desmesurat donada la
greu situació economica en la que
ens trobem i la contundent afectació
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en aquelles que comporten alhora un contracte laboral. Se signaran 102 contractes laborals
per a projectes concrets de millora de la ciutat
a través dels plans d’ocupació, i s’ha reforçat la
borsa de treball. D’altra banda, estem donant
suport a les persones emprenedores que volen
instal·lar els seus negocis a Rubí, i duem a
terme programes d’assessorament a les
pimes. A més, treballem per atraure noves
empreses que apostin per la innovació a la nostra ciutat. Ara tenim damunt de la taula una

eina que ens ha de servir per augmentar la
contractació de persones aturades: el Pla
Zapatero, és a dir, el Pla estatal d’inversió local.
L’Ajuntament està destinant molts esforços per
aconseguir que siguin no sols les empreses de
la ciutat les que duguin a terme totes les obres
que suposarà el pla, sinó que, també, totes les
persones que contractin aquestes empreses
siguin de Rubí. Per al PSC, l’ocupació, és una
prioritat política.

euros a construir un nou equipament per als
Serveis Socials, que ho necessiten urgentment i,
en canvi, no és previst als Pressupostos. O podrien
destinar els diners a dur a terme millores als polígons industrials, per optimitzar les condicions de
les empreses i fer més difícil que tanquin, o més
fàcil que en vinguin de noves, i així garantir llocs de
treball. Això tampoc no està previst. O es podrien
destinar els diners a fer més pisos de protecció oficial. Ara, per primer cop, en comencen a construir
(no n’havien fet ni un en els cinc anys i mig que fa

que governen els socialistes). Però en faran, com
a molt, un centenar (i això que ells mateixos prometien construir-ne almenys 500).
Sigui com sigui, no creiem que estigui garantit que
es cobriran les necessitats dels rubinencs i rubinenques en un any de crisi com l’actual, com per
destinar 1.600.000 euros a remodelar la plaça del
Doctor Guardiet.
Però és que, a més, es refà la plaça però no s’hi
construeix aparcament subterrani, quan el sentit
comú ens fa veure a tots que l’aparcament seria

una de coses essencials a plantejar-se en un espai
tan cèntric.
Amb tot sumat, ho tenim clar. Ara no toca refer la
plaça del Doctor Guardiet. Valdria més esperar al
pròxim mandat, a veure si aleshores hi ha gent al
govern municipal amb visió estratègica de ciutat i
que toqui de peus a terra.

acabadas, sin poder escoger donde y en que
idioma escolarizar a nuestros hijos, con instalaciones municipales destrozadas como la AAVV
de Can Mir, la Masía de Can Serra, la zona
deportiva de Castellonou y tantas otras, sin solución a las inundaciones de la calle Mallorca, con
una red de alcantarillado propia de un país en
vías de desarrollo, con vertidos de aguas fecales
a cielo abierto, sin zonas de aparcamiento,
recepcionando unas obras de Sant Muç completamente inaceptables,…

Mientras eso sucedía, familias enteras se han
quedado sin trabajo, sin poder atender la hipoteca, comiendo lo justo para no gastar. No es
baladí, 5.518 rubinenses están en el paro y esta
cifra va a aumentar. Despidos en FICOSA,
DUREX, ALCOA, RUFINI y tantas y tantas otras.
Ahora nos hablarán de las maravillas del Fondo
de Inversión Loca, del Plan ZP. Que generará
empleo, puestos de trabajo. Si señor. Es cierto.
200.000 puestos de trabajo en toda España. O
sea, los mismos puestos de trabajo que en

España se destruyen en un mes. Así que, traducido a Rubí, “miseria i taques”.
Ese es el Rubí que tenemos y no otro. El “salto
cualitativo” del que hablaba la alcaldesa debía
de ser el de “mientras eso sucedía”. Porque lo
que resulta evidente es que, desde nuestra
perspectiva, el salto de Rubí no es cualitativo, es
un salto al vacío, en cualquier caso, CUANTITATIVO.

la plaça va veure un gran Centre Democràtic
Republicà que dinamitzava el poble d’obrers
que era llavors Rubí. La plaça, també ha viscut
amb el “tràfic” d’un mercat municipal i, últimament, després de diferents modificacions, es
va concebre en forma d’amfiteatre.
La plaça, es prepara definitivament per ser de
tots els rubinencs i rubinenques. Com hem dit
moltes vegades, volem que sigui una plaça
oberta a tot el poble. Per passejar, per descansar, per “fer-la petar”, per fer-hi activitats ciuta-

danes i culturals, per passar-hi una estona...
Pels infants, pels joves, pels adults i pels
ancians.
I com que ha de ser la plaça de tots, hem de
participar en la seva construcció, dient la nostra sobre com la volem. És per això que el procés participatiu està comptant amb la participació nombrosa de veïns, comerciants, entitats de la ciutat, etc.. Aquesta participació,
s’està duent a terme amb tallers deliberatius,
que fins ara han consensuat quins usos s’ha de

donar a la nova plaça. Posteriorment, es farà el
disseny de diversos projectes d’acord amb els
usos acordats entre tots, que s’exposaran al
públic, juntament amb una exposició d’imatges històriques. Així doncs, podrem triar entre
tots quina plaça volem.
D’aquí pocs mesos, podrem dir que Rubí torna
a tenir una gran plaça de la vila, un centre de
reunió per tots els rubinencs i les rubinenques.
I des d’ERC ens sentim molt orgullosos d’haver
impulsat aquesta reforma.

un autèntic punt de trobada ciutadana, per fer
actes multitudinaris, pels infants, les famílies,
els joves. Si de debó creiem que és una plaça
estratègica, cal que afrontem la seva reforma
sense condicionants, sense un condicionant
econòmic, pensem que hi podem fer i no descartem cap actuació, ni tan sols el pàrquing,
segur que és possible i que té més de cinquanta places. Si no la podem fer ara, esperem per
tirar endavant un autèntic projecte engrescador que generi autèntica centralitat.

Sense un condicionant territorial, he escoltat
aquests dies i des de fa molts anys, la idea de
fer una unitat contínua entre la Plaça
Catalunya i la Pl. Dr. Guardiet, l’Esglèsia és l’edifici històric més important de la nostra ciutat,
el Casino pot esdevenir, quan es faci la seva
reforma, un equipament cívic multifuncional,
per tant, una autèntica centralitat urbana.
Calendari electoral, no tingui por alcaldessa,
des de CIU ja li reconeixerem el mèrit de tirar
endavant un projecte engrescador malgrat

haguem d’esperar a veure’l fet realitat . Ara bé,
no ens hipotequi un espai i que d’aquí 7 o 8
anys algú torni a plantejar la seva reforma, perquè un dia un equip de govern no va pensar en
gran i en futur, i va deixar perdre una oportunitat de reforma i només va fer una rentada de
cara. La ciutat mereix una gran plaça.
www.ciu.cat/rubi

que tindrà sobre una bona part de les famílies
del nostre municipi. ACR va demanar a l'equip
de govern que l'augment d'impostos municipals s'incrementés el mateix que l'IPC, un
1,6%. ACR va proposar reduir despeses de
l'Ajuntament dels següents conceptes; sous de
regidors i càrrecs de confiança, partides de
protocol, partides de publicitat i comunicació,
estudis i projectes tècnics, funcionament
intern, per a compensar la disminució d'ingressos a les arques municipals si s'acceptava

la proposta d'incrementar els impostos només
l'1,6%. Està clar que mantenir l'estructura
municipal és car i més encara quan en els
darrers anys la plantilla municipal ha crescut
prop d'un 60%, (actualment entre 650 i 700
treballadors). En època de vaques grasses "tot
s'hi val" i l'optimització de recursos, l'eficiència
i la millora contínua per a reduir al mínim les
despeses són temes que no es plantegen. Ara
però, quan les coses van mal donades a causa
d'una fallada estructural del sistema econòmic

i financer internacional l'estructura municipal
trontolla i fins a cert punt és comprensible però
des de l'equip de govern no poden continuar
pensant que la solució al problema és tornar a
reactivar la construcció de vivendes per a
poder disposar de més ingressos de llicències
d'obres. Aquesta ha estat una de les causes
que ha dut a l'economia espanyola a la situació
que ens trobem.

cr 13

rials per tal que es mantinguin actives i en
millors condicions de competitivitat a Rubí.
Volem oferir recursos, tant a la ciutadania com
a les empreses, per a les seves necessitats
reals d’avui. Cal evitar la destrucció de més
llocs de treball i oferir recursos a les persones
en situació d’atur, perquè puguin ocupar-se.
Des de l’Ajuntament s’estan duent a terme
totes les accions que tenim al nostre abast per
tal d’aconseguir-ho. Ja hem posat en marxa
diferents accions formatives, posant l’èmfasi

grups municipals
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tiempo libre
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conoce el medio natural de rubí (xi)
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Can Guilera
e

ste recorrido transcurre por tres elementos del catálogo de patrimonio natural y arquitectónico: la pineda de Can Roig, la avellaneda de de Can Roig y las ruinas de Can Guilera.

tramo Desde los campos de Can Roig al bosque de Can Guilera.
cómo llegar Pasada la masía de Can Ramoneda (camino de Sant Muç), coger el camino de Can Roig. Continuar
por ese camino hasta encontrar otro sendero a la izquierda que está cerrado al paso de vehículos. Parte del recorrido está señalizado con marcas de color verde y blanco (sendero local).
distancia 1,7 km aprox.
tiempo de recorrido 60 minutos aprox.

1

Inicio. Continuar
por el camino de
Can Guilera a Can
Falguera.

7

6
2

3

4

Bosque de avellanos de Can
Guilera.
Comunidad vegetal
situada en las
zonas húmedas y
sombrías del
torrente de Can
Guilera.

5

4
2
8

Sendero. Coger un
sendero (señalizado en blanco y
verde) que asciende por la montaña
y a unos 50 metros
seguir por el sendero que intersecta
a la derecha.

3

9
1

Ruinas de Can
Guilera. Se encuentran en el cruce y
mirando hacia el
torrente. Se trata de
una masía que
había pertenecido a
la familia Aguilera,
pero a finales de la
Guerra Civil fue
destruida.

5

6

7

8

9

Flores de madroño.
Flores acampanadas de
un 1 cm de longitud, de
color crema, que aparecen en ramilletes de 7 a
12 flores colgantes. Se
transforman en frutos,
unas bayas de 2 cm de
diámetro de color rojo en
su madurez.

Estepa. Las hojas han
sido utilizadas por los
árabes de Argelia como
té, y resulta muy digestiva tras comidas pesadas.

Continuar por el sendero
hasta cruzar la calle de
las Martines. Girar a la
izquierda y continuar por
esa calle unos 300 m.

Vista panorámica del
Bosc de Can Roig.
Formado básicamente
por pinedas de pino
blanco. Constituye una
de les zonas naturales
mejor conservadas del
patrimonio natural de
Rubí.

Camino. Al lado de unos
contenedores de basura
hay un camino que está
cerrado a paso de vehículos. Continuar por este
camino hasta llegar de
nuevo al camino de Can
Guilera a Can Falguera.
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febrer 2009

Del 5 de febrer a l’1 de març
4a Biennal d’Arquitectura del Vallès.
Obres seleccionades i presentades
Antiga Estació

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28

recomanem
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Divendres, 13 de febrer
Cinema VO: Una palabra tuya
Espanya. Dir. Ángeles González Sinde
Rosario i Milagros són amigues i escombriaires. Són
joves i no tenen xicot, cotxe, ni futur. Tot i això, són
lluitadores i, sempre que poden, es diverteixen.
Una trobada inesperada donarà un tomb a la seva
vida de forma sorprenent.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural
Jove: 3,5 €

març 2009

2
9
16
23
30

1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29
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Divendres, 13 de febrer
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Biblioteca Mestre Martí Tauler,
a les 20 h



Conferència:
“El Tibet i el budisme, algunes
coordenades per assolir la pau”
A càrrec de Thubten Wangchen
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Diumenge, 15 de febrer
Temporada estable: Yerma
de F. García Lorca. Cia. Teatro Visceral (Mallorca).
Dia d’Andalusia a Rubí
“Yerma es una tragedia con un solo tema (la
mujer estéril) y un caràcter en progresivo desarrollo. A través del tiempo dramático, Yerma
lucha desesperadamente con su verdad, que
cada vez se vuelve más conflictiva y no ceja en
ello hasta consumarla” Federico García Lorca

Divendres, 6 de març
Cinema VO: Como los demás
França. Dir. Vincent Garenq
Emmanuel i Philippe formen la parella perfecta. Emmanuel,
però, sent la necessitat de ser pare, tot i que Philippe s’hi
oposa. S’arrisca a perdre el seu gran amor i segueix endavant,
però... com pot fer-s’ho per tenir un fill si és gai?

Diumenge, 8 de març
Espectacle familiar:
La bella dorment.
Cia Dreams Teatre
La Sala, Teatre Municipal, a les 21 h.
Preu: 5 €, socis La Xarxa: 4 €

La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural Jove: 3,5 €
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La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30 h.
Preu: 12 €
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