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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
abril 2009
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30

estatut
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos

maig 2009
1
2
3
4
5
6
7
8

baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia

27
28
29
30
31

calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc

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 / valls ctra. de
Terrassa, 16-18

juny 2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

condal
estatut
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert

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
dl.: Esports
dm. i dc: Retrats
dj.: Com el Vallès no hi ha res
dv.: Esports
dl.: 70xhora
dm.: Catsons
dc.: Tal com som
dj.: Música.cat
dv.: Aquell dia
dl.: Comunican2
dm-dv.: Radiofòrmula musical
Magamusic
Informatiu vespre
Raíces del sur
dl.: Divines
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.:Punt de mira
dj.: La hora del lobo
dv.: Big Hass Radio
dl.: Def con tres
dm.: Jazz de nit
dc.:Tempo di fuga

23 h
23.30 h

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

@

jazz de nit (rep.)
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

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.)

www.rubi.cat

19 h
20 h
22 h
23 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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L’economia és confiança
Sóc filla de la crisi dels
vuitanta i per això m’identifico plenament amb
els i les rubinenques que
esteu passant per uns
moments laborals difícils. Som una ciutat
industrial i, quan hi ha
bonança econòmica, som
els primers a beneficiarnos, però quan les coses
vénen maldades, també som els primers a
notar-ne les conseqüències. I això és exactament el que està passant a Rubí: el vent bufa
en contra. En aquests moments, a la nostra
ciutat hi ha 6.000 desocupats, fet que representa el 15 % de la població activa, i més d’un
miler de persones afectades per un expedient
de regulació a l’empresa. Són xifres certes,
reals, però també és cert que els expedients de
regulació són temporals i que deixaran d’existir
quan el vent torni a bufar a favor, que bufarà, i
serem els primers a notar-ho. I també és una
realitat que, en els darrers mesos, s’han fet
inversions importants a la ciutat per part
d’empreses multinacionals capaces de generar
activitat econòmica i ocupació. Empreses que
han apostat per la nostra ciutat, polígons que
continuen funcionant, activitat econòmica i
ocupació que s’està generant a partir de l’obra
pública... Aquesta també és la realitat de Rubí.
Mentre no deixem la crisi enrere (hi ha qui diu
que no haurem d’esperar gaire), hem d’ajudar
la nostra gent. L’Ajuntament no solucionarà la
crisi, però sí que la pot pal·liar amb mesures
socials com les que vam impulsar el novembre
passat i com les que tornem a posar sobre la
taula buscant el suport de tots els agents
socials, sindicals i polítics de la ciutat.

visitem l’ajuntament
Alumnes del Col·legi Maristes van visitar l’Ajuntament

Soy hija de la crisis de los ochenta y por eso me
identifico plenamente con los y las rubinenses
que estáis pasando por unos momentos laborales difíciles. Somos una ciudad industrial y,
cuando hay bonanza económica, somos los
primeros en beneficiarnos, pero cuando las
cosas vienen mal, también somos los primeros
en notar sus consecuencias. Y eso es exactamente lo que está pasando en Rubí: el viento
sopla en contra. En estos momentos, en nuestra ciudad hay 6.000 desocupados, lo que
representa el 15 % de la población activa, y
más de un millar de personas afectadas por un
expediente de regulación en su empresa. Son
cifras ciertas, reales, pero también es cierto que
los expedientes de regulación son temporales,
y que dejarán de existir cuando el viento vuelva a soplar a favor, que soplará, y seremos los
primeros en notarlo. Y también es una realidad
que, en los últimos meses, se han hecho inversiones importantes en la ciudad por parte de
empresas multinacionales capaces de generar
actividad económica y empleo. Empresas que
han apostado por nuestra ciudad, polígonos
que continúan funcionando, actividad económica y empleo que se está generando a partir
de la obra pública... Ésta también es la realidad de Rubí.
Mientras no dejemos la crisis atrás (hay quien
dice que no tendremos que esperar demasiado), tenemos que ayudar a nuestra gente. El
Ayuntamiento no solucionará la crisis, pero sí
que la puede paliar con medidas sociales como
las que impulsamos en noviembre pasado y
como las que volvemos a poner sobre la mesa
buscando el apoyo de todos los agentes sociales, sindicales y políticos de la ciudad.
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nou servei urbà d’autobús

20 anys d’autobús
urbà a Rubí
r

ubí no va disposar d’autobús urbà propi fins a l’any 1989. Va ser aleshores quan l’Ajuntament va assumir la gestió del servei. Abans, circulaven per la ciutat tres vehicles
que cobrien recorreguts reduïts, gestionats llavors per una empresa de la ciutat veïna de
Terrassa. 20 anys després, el servei es renova amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat i adaptar-se a les necessitats de creixement de la ciutat.

interior del bus
La flota actual del
servei disposa de 14
vehicles

L’any 1989 Rubí arribava als 50.012 habitants, per
la qual cosa, en superar el llindar dels 50.000, l’Ajuntament quedava obligat legalment a assumir la
gestió directa del servei d’autobusos urbans, fet
que es va produir a l’octubre d’aquell mateix any.
Va ser aleshores quan aquesta tasca es va adjudicar provisionalment a l’empresa que prestava (i
encara presta) el servei a la ciutat de Sabadell,
Transports Urbans de Sabadell, SCCL (TUS,
SCCL), amb règim de cooperativa i a la que es van
incorporar els tres autobusos que fins en aquell
moment hi treballaven, gestionats per l’empresa
Transports Urbans de Terrassa, SA (TUTSA), i els
conductors assignats a Rubí.

En aquell moment, ara fa 20 anys, es posava en
marxa el primer servei municipal de transport
urbà propi. La posada en funcionament del nou
servei va anar acompanyada d’un canvi d’imatge
en els vehicles, que van passar a ser de color verd
i el canvi de gestió va incorporar millores en la
prestació del servei, que va passar dels 280.272
viatges de l’any 1990 a 1.000.000 de l’any 1995.
Es van ampliar les línies, millorar la informació als
usuaris i la puntualitat i es va adaptar la mida dels
vehicles a la configuració dels carrers de la ciutat.

SABIES QUE...?
El preu d’un bitllet
d’autobús l’any 1989
era de 50 pessetes.
Actualment, el bitllet
senzill val 1,20 euros.
L’any 2008 els autobusos de Rubí van registrar
un total de 1.150.000
viatges; fa 20 anys eren
280.272.

Article publicat a
Rubricata el 24 de
novembre de 1989. Font:
Arxiu Municipal de Rubí.
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El servei d’autobús urbà,
20 anys després
El 30 de març van entrar en funcionament les noves línies del transport urbà d’autobús, un servei
que gestiona l’empresa Corporación Española del Transporte, SA (CTSA) des del mes de març de
2007. Aquesta implantació ha anat acompanyada de diferents millores, com ara l’increment de línies,
parades, cobertura territorial i freqüència de pas, i una millor informació als viatgers. També presenta recorreguts més ràpids i directes amb l’objectiu de millorar la cobertura i la qualitat, i adaptar-se a les necessitats de creixement de la ciutat. El servei municipal forma part de l’AMTU, que és
l’agrupació que engloba els municipis de la segona corona metropolitana amb transport urbà. Aquesta entitat depèn de la Generalitat de Catalunya i canalitza les subvencions que aquesta dóna al municipis. Rubí ha rebut en els darrers 2 anys prop de 400.000 € per millorar el servei.

les millores:
• El nombre de línies s’amplia de 4 a 6.
• La implantació de dues línies circulars (L4 i L5)
al centre.
• Es crea la línia L6, que dóna cobertura als polígons Rubí Sud, Can Jardí, Cova Solera, La Llana
i la Bastida.
• Es passa de les 242 a les 311 parades.
• La taxa de cobertura (percentatge de població
a menys de 150 m d’una parada) és del 82,8%.
• Millora i increment d’informació a l’usuari
sobre la xarxa i els horaris a totes les parades
i marquesines.
• S’augmenta la freqüència global de pas.
• Construcció de cotxeres al polígon Molí de la
Bastida
• Distribució d’una guia informativa en els
mateixos autobusos i en altres llocs com ara
els CAP, l’Ajuntament, l’OAC, etc.

Línies d’autobusos
urbans de Rubí

S’estan renovant els pals
informatius de les parades.

notícies

31/3/09

cr05

La Ciutat 164 corregida2.qxd:LA CIUTAT

La Ciutat 164 corregida2.qxd:LA CIUTAT

bonificaciones
y subvenciones
2009
Impuesto de
construcción (ICIO)
· 95% del coste de instalaciones de energias
renovables no obligatorias.
· Ventajas fiscales para la
rehabilitación de fachadas.

Basuras
· familias numerosas de 5
ó 6 miembros (15%) y de
más de 6 (20%)
· los pensionistas y las
personas con ingresos
inferiores al SMI no
pagan nada.
· bonificaciones de ente
un 5 i un 15 % por aportaciones a la deixalleria
municipal.

economías
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plan municipal para minimizar la crisis

Políticas sociales en
tiempos difíciles
e

l ayuntamiento de Rubí quiere consensuar con sindicatos, empresarios y grupos políticos locales un paquete de medidas sociales dirigidas a colectivos golpeados por la crisis. Entre estas
medidas destacan ayudas fiscales, oferta directa de empleo y una nueva forma de dinamización
de la economía local y de generación de empleo a partir de la ejecución de la obra pública.

IBI
· hasta un 25 % para personas mayores con
ingresos bajos y piso con
valor cadastral inferior a
los 60 mil euros.
· hasta un 25 % para personas en paro que no
cobren el subsidio de
desempleo (*)
· 50 % familias numerosas con un límite de 250
€
· 10 % por instalación de
sistemas de captación de
energía solar.

Plusvalía
· 85 % por mortis causa:
heredero de un piso que
es su vivienda habitual
· hasta 95 % si el piso
pasa a formar parte de la
bolsa de alquiler municipal durante 5 años.

IAE
· 50 % durante los primeros 5 años de la actividad
· 50 % de las actividades
que produzcan y consuman energías alternativas.
· 35-50 % por incremento
de la plantilla de trabajadores con contrato
indefinido
· 20 % por facilitar transporte colectivo a los trabajadores
(*) Esta subvención se
aprovará durante el
segundo trimestre de
este año
Las familias monoparentales con certificación de
la Generalitat de familia
numerosa, también se
podrán acoger a las subvenciones y bonificaciones para familias numerosas.

El nuevo paquete de medidas viene a completar
las acciones que se pusieron en marcha a finales del año pasado coincidiendo con la aprovación del presupuesto municipal. Entonces, el
Ayuntamiento incrementó en un 22 % los recursos destinados a servicios sociales y un 15 % la
aportación para formación y ocupación. A estas
medidas se ha sumado recientemente la generación de ocupación que ha compañado a las
inversiones del Fondo Estatal de Inversión Local
en Rubí: un total de 770 personas trabajaran
durante este año en las 31 obras programadas
(ver artículo páginas 8 a 11 de LA CIUTAT).

Otra fórmula para generar ocupación pasa por
aplicar a las inversiones programadas por el
Ayuntamiento los mismos criterios que se han
utilizado en al adjudicación de las obras del Plan
Zapatero.

Ahora, el Gobierno local plantea destinar un
mínimo de 4,5 millones de euros para impulsar
medidas de apoyo destinadas a los colectivos
más damnificados por la crisis, a partir de 3 diferentes tipos de actuación.

Las subvenciones, ayudas y bonificaciones forman el grueso de las propuestas de la tercera
tipologia de actuaciones. El Ayuntamiento propone un incremento de 500.000 euros para garantizar la aplicación de la nueva ley de servicios
sociales, para la concesión de becas de comedores escolares y sociales y para la cobertura de
necesidades sociales básicas y de urgencia.
También forman parte de este bloque las subvenciones y bonificaciones en tasas e impuestos
municipales (ver cuadro del lateral).

Un primer bloque focalizado en la contratación
de personas de Rubí desocupadas. El ayuntamiento ha previsto destinar 1,8 millones de euros
a contratar un centenar de personas a partir de
planes de ocupación. Estas personas harán trabajos de renovación mantenimiento de elementos de la vía pública y de preservación del medio
natural y patrimonal.

El segundo tipo de actuaciones son de apoyo a
los autónomos, al comercio y a las pequeñas y
medianas empresas . En este bloque se plantean medidas de mejora del pago a proveedores,
para potenciar la formación en sectores que
generen ocupación, para dinamizar el comercio
local y de apoyo a la autoocupación y asesoramiento de los autónomos.

economia
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millores estratègiques per al futur econòmic i social

cr07

Acord econòmic i
social a Rubí

notícies
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avant la nova situació social i econòmica de la ciutat, a conseqüència del creixement
demogràfic dels últims anys i el procés de transformació dels sectors econòmics industrials i tradicionals del municipi, l’Ajuntament va impulsar un treball conjunt amb tots els
agents del territori amb l’objectiu de reactivar la ciutat i convertir-la en un entorn atractiu
per a la seva ciutadania i les seves empreses: l’Acord pel Desenvolupament Econòmic i Social
de Rubí (ADES).
la millora
formativa
un objectiu destacat
de l’acord

Els objectius

Aquest és un acord que aposta per la qualitat del
teixit econòmic en una ciutat cohesionada socialment i que és fruit del consens polític, econòmic
i social, ja que serà l’instrument a través del qual
es planificaran les actuacions de la ciutat. També
defineix un model de desenvolupament que condueixi a la ciutat a millorar la cohesió social i integració territorial, així com a reforçar el teixit productiu local i millorar l’ocupabilitat de les persones.
El projecte contempla la construcció d’una ciutat
cohesionada socialment i territorialment, que sigui
punt d’atracció de nova activitat a través de la seva
promoció interna i externa i amb un urbanisme i
unes infraestructures adequades per donar resposta a les necessitats presents i futures de la seva
ciutadania i de les seves empreses.
El procés d'elaboració i aprovació de l'ADES neix
d'un document de treball inicial que contextualitza i defineix el procediment a seguir en el desenvolupament d'aquest projecte, i que van signar tots
els grups polítics del consistori i els agents econòmics i socials.
Més informació

www.rubi.cat

· Potenciar la posició estratègica de Rubí.
· Consolidar l’encaix territorial del municipi a
l’entorn.
· Mantenir i reforçar el teixit industrial, potenciant nous sectors i activitats econòmiques.
· Avançar en les qualificacions formatives i professionals dels ciutadans.
· Millorar l’ocupabilitat de les persones.
· Garantir la integració i la igualtat d’oportunitats.
· Promoure un treball conjunt entre agents
públics i privats.

Les línies estratègiques
• Reforçar el posicionament estratègic.
• Generació d’espais, infraestructures i equipaments que facin una ciutat atractiva per a la
seva convivència i activitat econòmica.
• Consolidació del caràcter urbà de Rubí.
• Millora del nivell educatiu i la formació de les
persones per garantir l’ocupabilitat.
• Generació d’espais d’atracció i d’inclusió ciutadana.
• Reforç del teixit industrial de la ciutat.
• Suport a la terciarització i aposta per a les activitats emergents.
• Foment de la cultura emprenedora i suport a
les micro i petites empreses.
• Igualtat d’oportunitats davant el mercat de
treball.
• Foment de les sinèrgies entre el sector públic i
el sector privat.

Una de les línies del
document destaca el
reforç del teixit industrial

PROJECTES FEIL’09

11,6 millones
de inversión,
31 obras y
770 trabajadores
El Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), popularmente conocido como Plan Zapatero, sufragará a lo largo de este año 2009 un total de 31 obras
en Rubí. Son actuaciones que se realizarán en
centros escolares, equipamientos deportivos y
en ediﬁcios municipales. Proyectos que crearán
nuevas zonas verdes, que mejorarán calles, viales, aceras y el sistema de iluminación de la ciudad. La mayor parte de estas obras se iniciarán
coincidiendo con la vuelta de las vacaciones de
Semana Santa y deberán ﬁnalizar, como máximo,
el 31 de diciembre de este mismo año. En total, se
invertirán 12.476.611 euros.
El Ayuntamiento de Rubí ya ha adjudicado todas
las obras que durante este año van a ser ﬁnanciadas por el FEIL. Las empresas que se encargarán
de ejecutarlas las iniciarán, mayoritariamente,
después de Semana Santa y, para hacerlo, emplearán a un total de 770 trabajadores.
El Fondo Estatal de Inversión Local es un balón de
oxígeno en época de crisis para las ciudades. Por
una parte, genera actividad econòmica de la que
se beneﬁcian las empresas. Por otra, beneﬁcia a
los ciudadanos y ciudadanas que han perdido su
empleo y que encuentan en la obra pública una
nueva forma de ocupación. La tercera gran beneﬁciada es la ciudadanía en general. La mejora de
la ciudad, de sus infraestructuras, la via pública o
los equipamientos, incide directamente en una
mejor calidad de vida de quienes viven en ella.
De forma paralela a la ejecución de los 31 proyectos del FEIL, se están realizando en la ciudad
otra serie de obras correspondientes a la inversión programada por el Ayuntamiento de Rubi
para este año. Son actuaciones que ya están en
marcha, como la guardería de la calle Calderón
de la Barca, las zonas deportivas del barrio 25 de
septiembre o de la Llana, o la remodelación de la
zona del Mercado; y otras actuaciones que se iniciarán en breve, como la reforma del Celler.
El hecho de que conﬂuyan tantas obras a la vez
en un corto espacio de tiempo y que afecten a
prácticamente toda la ciudad, hace necesario
que todos los rubinenses conozcan en qué consistirán estas obras y de qué forma pueden afectarles directa o indirectamente.
Para garantizar que esta información llega a todas las casas, la revista LA CIUTAT publicará, hasta ﬁnal de año, un artículo relacionado con las 31
obras del FEIL, destacando especialmente aquellas que tengan una mayor afectación. El apartado web municipal www.rubi.cat/inversions
también ofrece información actualizada.
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CENTRES ESCOLARS
13. Reformes CEIP Joan Maragall
14. Reformes CEIP Maria Montessori
15. Reformes CEIP Torre de la Llebre
16. Reformes CEIP Schola
17. Reformes CEIP Teresa Altet
18. Reformes CEIP Ramon Llull
31. Pintura exterior diverses escoles municipals

CENTRES ESPORTIUS
19. Reformes camp de futbol de Can Rosés
20. Reformes pavelló esportiu de Can Rosés
21. Reformes camp de futbol 25 de Setembre
22. Reformes camp de futbol Can Fatjó
25. Tancament de la pista poliesportiva
Francesc Calvo
EDIFICIS MUNICIPALS
2. Millora accessibilitat al Castell-Ecomuseu
de Rubí
6. Ediﬁci d’atenció ciutadana
26. Instal·lació ﬁbra òptica Biblioteca Municipal
29. Reformes de la climatització del teatre La Sala
30. Reforma al Centre Cívic Can Fatjó
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ENLLUMENAT I VORERES
7. Voreres i enllumenat Passeig de la Riera,
entre Zamenhoff i Bullidor
10. Substitució de lluminàries d’enllumenat públic en
vapor de sodi d’acord a l’ordenació ambiental vigent
11. Instal·lació de reguladors en capçalera de quadres
d’enllumenat d’acord a l’ordenació ambiental
vigen
12. Canvi de lluminàries i suports d’acord a l’ordenació
ambiental vigent
27. Enllumenat i voreres Av. Astronomia - Plaça Urania
28. Enllumenat i voreres dels carrers Or i Topazi

GRANS OBRES
1. Parc de la bòbila Saltó
9. Urbanització del carrer Abat Escarré
VIALS
3. Obres entre els carrers Segre, Llobregat, Francolí
i Iriarte (Sector Z de Ca n’Oriol)
4. Accés al CEIP carrer Mallorca
5. Unió rotondes de les carreteres BP-1503 i C-1413a

ZONES VERDES
8. Zona verda i jocs infantils del voltant de
l’escola bressol La Lluna
23. Parc de Ca n’Alzamora
24. Enderrocament de les naus de Can Sedó
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Urbanización de la calle Abat Escarré
próximas. El plazo de ejecución previsto es de 5 meses.
La empresa Obres i Serveis Roig S.A, iniciará las obras a mediados de abril. El coste del proyecto es de 580.000 euros que se
inviertirán en reurbanizar los 4.300 m2 de superfície que tiene
la calle Abat Escarré.

Es una de las 31 obras ﬁnanciadas por el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) que mayores molestias puede provocar
a la ciudadanía. Se trata de una vía céntrica donde quedarán
afectadas las plazas actuales de aparcamiento, el trayecto
del autobús urbano y los sentidos de circulación de las calles

Para minimizar molestias, la actuación se realizará en dos fases. La primera afectará al tramo comprendido entre la plaza
del Progreso y la calle Monturiol. Las obras de esta primera
fase consistirán en la renovación y ampliación de las aceras.
La segunda fase de las obras se iniciará immediatamente después de ﬁnalizada la primera y afectará al tramo comprendido entre la calle Monturiol y la plaza del Dr. Pearson.
Las actuaciones que se realizarán afectarán a la mejora de los
servicios que se encuentran en el subsuelo (agua, luz y gas) y a
la remodelación de la calzada en superﬁcie.
En este tramo de calle las aceras se ampliarán y se reconstruirán a ras de la calzada, creando un espacio de plataforma única. Se colocarán bancos, papeleras, nueva señalización vertical, se renovarán las farolas y se instalará una red de riego por
goteo para abastecer a los árboles que se plantarán.

PROJECTES FEIL’09
Urbanització carrer Abat Escarré
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Afectaciones mientras duren las obras
1 La zona de carga y descarga se traslada a la conﬂuencia
entre las calles Cervantes y Pintor Coello para facilitar el
giro del autobús.

2 Se traslada una plaza reservada para vehículos de personas con mobilidad reducida a la calle Monturiol, cerca del
cruce con la calle Abat Escarré.

3 Las calles de Federico García Lorca i Pintor Coello serán de doble sentido en el
tramo comprendido entre
la calle Prim i el paseo del
Ferrocarril para garantizar
el acceso de los vecinos a
sus garajes.

5 La parada de la deixalleria
mòbil se traslada a la calle
Balmes

Carrer

2

3

7

6

6 La línea 2 del servei urbano de autobús cirulará por
un itinerario alternativo
por las calles Cervantes,
Cal Príncep y avenida de
Can Cabanyes. Las dos
paradas de esta línea se
trasladan, por lo tanto, a
la calle Cervantes y a la
esquina entre la calle de
Cal Príncep y la calle Prim.
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4 El estacionamiento estará
prohibido en toda la calle.

8
Carrer de Pitàgores

Carrer de Lumière

1

Passatge de Cronos

Carrer de Monturiol

Carrer de García Lorca

5

3 Fotograﬁes estat actual
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Exposició per prevenir sobre les drogues

“
psc
Roger Garcia
Regidor del Grup
Municipal Socialista

u

na carpa a la pl. de la Nova Estació
acull l’exposició "I tu, de què vas?",
adreçada a la prevenció de les drogodependències entre els joves de 12 a 16
anys i es pot visitar fins a finals d’abril. La
mostra té per objectiu prevenir i retardar
l'edat en què les persones s’inicien en el
consum d’aquestes substàncies.

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

Nou quiosc d’Internet
al Mercat Municipal

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

e

l Mercat Municipal compta amb un
punt de connexió ràpida i gratuïta a
Internet. Aquest nou quiosc se suma als de
l'Ajuntament, l'edifici R+D i la Piscina
Municipal de Can Rosés. El quiosc del
Mercat (ubicat al costat de l'ascensor) està
en funcionament totes les hores que el
Mercat és obert al públic.

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Nou cicle de caminades

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“

u

na nova edició del programa Per fer
salut, surt a caminar, comença aquest
mes d’abril. L’activitat està adreçada a persones adultes amb l’objectiu de contribuir
al manteniment i millora de la seva salut. El
cicle de primavera tindrà lloc els divendres
17 i 24 d’abril i 8, 15 i 22 de maig de 18 a
20 h. Les places per participar a l’activitat
són limitades i les inscripcions, que són gratuïtes, es poden fer a l’Oficina d’Esport per
a Tothom c. Joaquim Blume, s/n.

acr
Grup Municipal
d’ACR

31/3/09

16:00

fons estatal d'inversió local
(FEIL)
Amb el FEIL del Pla Zapatero estem
donant un nou impuls a les inversions a la nostra ciutat. Disposem de
12,5 milions d'euros més per invertir
en obres a Rubí. Quina sort! Amb
aquesta inversió es milloraran de
manera molt important les escoles,
les instal·lacions esportives i altres

contra una gran crisi calen
grans polítiques
L’atur està augmentant, a Rubí, a un
ritme de 10 persones per dia. Almenys
així es desprenia de les dades oficials de
l’atur del mes de febrer. Segons les
mateixes dades, ja ens acostem al 20 %
de la població activa en atur. I ningú no
preveu que el ritme afluixi a mitjà termini. No es tracta de ser catastrofista,

análisis de la crisis
En un año hemos pasado de la promesa
del partido socialista de que España tendría pleno empleo a los cerca de 4 millones de parados. A finales de este año el
paro llegará a los 4’5 millones de personas, el 20% de la población activa española. Actualmente, con el 14’8%, tenemos la tasa de paro más elevada del
entorno, doblando la tasa media de paro

5 anys de voluntariat per la
llengua
Ja fa cinc anys, que Rubí està treballant en la difusió i promoció dels
“Voluntaris per la llengua”. En un
inici, s’hi van apuntar una seixantena
de persones. Trenta parelles que
ensenyaven i aprenien el català, la
llengua del nostre país. Avui són més

el pla zapatero és inútil per
a les empreses de rubí
El Pla Zapatero (FEIL) serà inútil per a
les empreses i per als despatxos tècnics de Rubí. L’Ajuntament va oferir
els FEIL a les empreses rubinenques,
va organitzar una trobada amb més
de 100 empresaris, va oferir assessorament i, a més, ho va publicitar en
una campanya d’imatge.

hem d’assumir els
inconvenients i els riscos
de construir habitatges
a l’escardívol?
El 20 de maig de 2008, el Ple de
l’Ajuntament de Rubí va aprovar inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) amb els vots
en contra de l’Alternativa Ciutadana
de Rubí (ACR). Onze mesos després,

Página 12

edificis municipals, com el Castell. Es
posaran al dia les instal·lacions elèctriques i de l’aigua, i la calefacció, així
com la pintura de les escoles públiques.
Però no s’acaba aquí. Per fi, es podrà
obrir el segon carril i s'urbanitzarà el
vial que uneix la rotonda de Can
Rosés amb la rotonda de la carretera
que va a Terrassa. S’urbanitzarà el
carrer de l’Abat Escarré. Es millora-

però la situació és greu. Moltes famílies
pateixen dificultats per pagar les seves
despeses, moltes poden caure en
situacions de pobresa i d’exclusió, i
nombrosos autònoms i petits i mitjans
empresaris esperen un miracle per no
haver de tancar portes.
L’Administració local no pot resoldre la
crisi, això és evident. Però sí que pot
pal·liar molts dels seus efectes i pot
ajudar a posar condicions per sortir-ne

de la Unión Europea, un 7’6%. A destacar los 1,4 millones de personas sin
empleo que a finales de año no percibirán ninguna prestación por desempleo,
y las 800.000 familias en las que ninguno de sus miembros tiene trabajo ni
cobra el paro. El Gobierno socialista nos
llevará a finales del 2009 a un déficit
público del 8% y en el 2010 alcanzará el
10%. El objetivo fijado por la UE es que
no exceda del 3%.

de 200 les persones que hi participen.
Evidentment, per Esquerra Republicana de Catalunya, aquesta iniciativa és molt important. Entenem, que
el català és clau per desenvolupar la
vida de cada ciutadà amb normalitat.
No és cap secret, que el català és la
llengua vehicular de la nostra societat, aquella amb la que vivim contínuament.

L’Ajuntament va organitzar tota una
estructura en què participaven els
àmbits
de
Serveis
Centrals,
Urbanisme i Promoció Econòmica, tot
col·locant-ne al capdavant els responsables de les àrees respectives.
Tots érem coneixedors de la dificultat
del procés i del fet que les empreses
de Rubí no estiguessin acostumades a
treballar amb l’Administració pública:
els calia suport tècnic i assessora-

encara no s’ha dut a terme l'aprovació provisional, és a dir, l’aprovació
després de l’exposició pública.
Aquest POUM planteja la construcció de 227 habitatges a l’Escardívol.
Tot i que la dinàmica actual del mercat immobiliari indiqui que aquesta
construcció no serà imminent, no
podem oblidar que, si s’aprova definitivament, les construccions projectades tard o d’hora es duran a terme.

31/3/09

16:00

Página 13

Disposarem de més zones verdes. El nou gran
parc serà el de l’antiga bòbila Saltó. Un segon
parc, amb jocs infantils, es farà al voltant de
l'escola bressol Lluna (entre l'avinguda de les
Olimpíades i el carrer de Barcelona). I també
es completarà el parc de Ca n'Alzamora, a més
d'enderrocar l'antiga nau de Can Sedó.
Respecte a l'enllumenat públic, i per evitar la
contaminació lumínica i mediambiental, i per
estalvi energètic, es canviaran totes les bombetes de vapor de mercuri per altres de vapor de

sodi, es col·locaran reguladors d'intensitat i es
canviaran les lluminàries contaminats. També
es construirà un nou edifici al davant de
l'Ajuntament per a serveis municipals i atenció
ciutadana.
A tot això, caldrà sumar les altres obres que es
duran a terme amb les inversions que ja teníem
previstes per a aquest any a la nostra ciutat, a
través del pressupost municipal.

abans. Cal valentia, cal deixar els programes
electorals a un costat i cal apostar únicament pel
que ara fa falta: polítiques socials i de reequilibri
econòmic, plans de formació laboral o d’ajuda
per crear i mantenir l’ocupació estable i de qualitat, i ajudes d’emergència per a la ciutadania que
ho necessiti.
Des del grup municipal d’ICV-EUiA estem proposant al Ple de l’Ajuntament iniciatives diverses en
aquest sentit, per deixar de banda les despeses
que ara no són imprescindibles i generar els

recursos necessaris per poder fer front a allò que
ara sí que cal: polítiques socials, transformadores
i d’esquerres. I seguirem proposant més mesures i oferint-nos per a acords polítics, sempre que
siguin en aquest sentit.
Fins ara hem tingut la sensació que es minimitzen els efectes d’aquesta crisi a la ciutat o que es
pretén fer-hi front amb les eines de sempre. O
sigui, s’actua contra una gran crisi amb polítiques petites. I així ens trobem que sumant tots
els nous llocs de treball que es preveuen generar

aquest any a Rubí amb els plans de formació
ocupacional i amb el Fons estatal d’inversió local,
no es cobrirà ni l’atur generat a la ciutat entre
gener i febrer.
Cal valentia i, unitat i una prioritat bàsica: mantenir el màxim possible de llocs de treball i amb
condicions dignes, i ajudar les nostres empreses
sempre que se’ls reclami a canvi responsabilitat
social.

Zapatero ha aumentado el Salario Mínimo
Interprofesional, 624 euros mensuales, también ha
aumentado las Pensiones y también ha aumentado
las prestaciones por desempleo. Pero lo cierto es
que con Gobierno socialista los precios se han disparado, aplicando subidas muy por encima del IPC
oficial a servicios básicos como el recibo de la luz,
que en un año aumentó un 30%, o los transportes
públicos un 6’28% en los billetes de Cercanías, o el
teléfono, o los peajes de las autopistas un 4’46%,
etc. La Ley de Dependencia apenas llega al 50% de
las personas que la solicitan. Como el caso de una

anciana de Lérida de 101 años, a la que la
Generalitat de Cataluña le denegó la ayuda hasta el
año 2013. O leyes como la de los 400 Euros que
sólo beneficia a los trabajadores que perciben los
sueldos más elevados excluyendo por ejemplo a los
mileuristas o a los parados, et, etc.
La última propuesta de Zapatero es el Fondo de
Inversión Local, dotado con 8.000 millones de
euros y que según el Gobierno socialista creará
400.000 puestos de trabajo. Pero si hacemos los
números bien (háganlos) solo se podrán crear unos
65.000 contratos de trabajo y para unos pocos

meses.
Los 19.341 millones de euros entregados a Bancos
para créditos a familias y a empresas españolas, se
los han quedado los Bancos, con lo que muchas
familias y empresas están avocadas a la quiebra por
falta de liquidez.
Las iniciativas para incentivar la economía son
escasas y nada efectivas, con lo que la crisis en
España, con este gobierno, puede alargarse varios
años.
*todos los datos citados han sido extraidos de FUNCAS (Fundación de las Cajas de Ahorros)

Han estat 10 edicions en les que hem anat
creixent dia a dia, buscant nova gent, engrescant-ne d’altres... Creiem important i volem
reconèixer la tasca de tots els voluntaris i voluntàries disposats a donar el seu temps per ajudar a una altra persona a aprendre el català.
Volem reconèixer la seva tasca i la de la gent
que s’acosta per aprendre la llengua. Sovint,
aquestes persones la necessiten per treballar,
per expressar-se, i, el més important, és poder
fer-ho amb total normalitat.

Després d’aquestes edicions, podem dir que
hem crescut en experiència, en servei i en
nombre. Actualment, les més de 200 persones
ensenyen i aprenen el català, i no dubtem que
aquesta xifra continuarà creixent. A més, Rubí
és una de les ciutats catalanes on més implantació té el programa del voluntariat lingüístic.
Per nosaltres, és molt important la difusió d’aquesta iniciativa de la Secretaria de Política
Lingüística de la Generalitat de Catalunya. I
continuarem treballant en aquest sentit per

donar totes les facilitats a la gent que ho necessiti.
Animem a tothom a participar-hi, a dedicar una
estona del seu temps a fer-se voluntària lingüística. I a totes les persones que tenen alguna dificultat amb la llengua a no tenir vergonya
i fer-se aprenent, una forma senzilla de millorar
cada dia el seu català.
www.vxl.cat

ment. La mateixa alcaldessa els ho va garantir
públicament.
La realitat és que en les contractacions mitjançat procés negociat, o adjudicacions directes,
d’un total de 15 projectes només cinc han anat
a parar a empreses de Rubí. En aquells procediments on és l’Administració qui pot decidir o
bé convidar a una oferta restringida, les empreses de Rubí no han estat seleccionades. O les
nostres empreses no són competitives o l’as-

sessorament ofert no ha estat a l’alçada de les
necessitats de les empreses.
En l’actual situació de crisi, cap despatx tècnic
de la nostra ciutat (arquitectes, enginyers...) ha
estat convidat a participar en els projectes del
FEIL. És què els tècnics locals no són prou bons
per a la nostra ciutat? Creiem en la lliure concurrència i que guanyi el millor, el problema és que
no hi ha hagut lliure concurrència, perquè ni tan
sols han estat convidats a presentar oferta.

El Pla Zapatero destinarà 12 milions d’euros a
la nostra ciutat, d’aquests diners només
708.000 euros han estat adjudicats a empreses de Rubí, algunes de les quals necessitaven
aquesta feina per aguantar, sobreviure o fer
més lleugera la crisi fins que es recuperi el
mercat privat on tradicionalment treballen.
Malauradament, el pla Zapatero no ha estat
útil per als professionals i empreses de Rubí.
www.ciu.cat/rubi

Per què no cal assumir els riscos i els inconvenients de construir-hi habitatges?
El 4 de juliol de 2008 es va presentar públicament l’informe Els riscos naturals a Catalunya
(RISKCAT), elaborat pel Consell Assessor per el
Desenvolupament Sostenible (CADS) de la
Generalitat de Catalunya i el Grup d’Experts en
Riscos Naturals de la Universitat de Barcelona.
Aquest informe adverteix que la creixent ocupació del sòl en zones de riscos naturals fan
que al nostre país hi hagi cada cop més territo-

ri i més població exposats als perills naturals.
L’Estudi d’inundabilitat de la riera de Rubí,
encarregat per l’Ajuntament, en el cas concret
de l’Escardívol té errors de concepte greus, ja
que rebaixa els riscos que hi poden haver i no
s’ajusta als estudis PEF de l’Agència Catalana
de l’Aigua, la qual identifica i qualifica la zona
amb greu risc d’inundabilitat.
Resumint, l’Escardívol és una zona amb greu
risc d’inundabilitat i s’emmarca en un entorn
altament densificat com és el Centre.

S’eliminaria gran part d’un espai de lleure molt
neuràlgic a Rubí, de manera que amb aquesta
proposta es perd una gran oportunitat per consolidar un enorme espai verd i de lleure al centre de Rubí, molt mancat en aquest tipus d’espais.
El proper 25 d'abril, l’ACR organitza una xerrada-debat sobre aquest tema al Casal Popular
de 18 a 20 h, amb representants de l'ACA, del
món universitari i de la història local de Rubí.
Us hi esperem!

cr 13

ran les voreres i la il·luminació del tram del passeig de la Riera a continuació de la plaça de la
Sardana. S'obrirà un nou vial de connexió del
carrer de Mallorca amb el carrer d’Anton de
Borja i l'Estatut, urbanitzant la zona on va la
nova escola. Es completarà el carrer de Segre
amb quatre carrils i s'urbanitzarà aquest carrer
i les avingudes de l’Astronomia, i de Comas i
Solà amb noves voreres i il·luminació. A Can
Fatjó, es completaran i s’ampliaran algunes
voreres i es millorarà la il·luminació.

grups municipals
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conoce el medio natural de rubí (xii)

cr14

El Rubí agrícola
e

ste itinerario discurre por los campos agrícolas de Can Balasc. Recomendable realizar este itinerario preferentemente en primavera o en otoño pues se trata de un recorrido muy soleado.

tramo Desde la masia de Can Balasc hacia el municipio de Castellbisbal
cómo llegar Para llegar a la masia de Can Balasc se debe atravesar el barrio de Can Serrafossà por la
C/ Castellbisbal. Cuando acaba el asfaltado, continuar por el camino de tierra hasta encontrar el desvío que llevará a la masia. Una vez en la masia se inicia el itinerario por el único camino que baja hacia el torrente.
distancia 4000 m.
tiempo de recorrido 60 minutos

1

Masia de Can Balasc.
Masia de planta cuadrangular. Destaca la carpintería, los vidrios de color
en la torre y la torre exterior de defensa de planta
circular. Las últimas reformas datan del siglo XIX.

2

Camino de Can Balasc a
Castellbisbal. Seguir el
camino principal atravesando el torrente homónimo.

3

7
8
9
10

Vinca rosea. Su alto contenido en numerosos tipos de
alcaloides hace de ella,
además de una planta
ornamental, una especie
muy solicitada por los
laboratorios farmacéuticos,
ya que esta sustancia es
utilizada en la fabricación
de medicamentos para tratar diversos tipos de cáncer.

4

6

5

3
2

1

4

Afluente del torrente de
Can Balasc. Observar el
ambiente ombrívolo y
lóbrego del torrente.

5

Refugio de pastor.
Excavación natural utilizada como antigua guarida de protección de lluvia y viento.

6

7

8

9

10

Campos agrícolas de la
zona de Can Balasc. El
color rojo proviene de las
arcillas del Mioceno inferior.

Una vez en la zona
urbana, en el cruce de la
señalización del Vallés
Natural hay que coger el
sentido izquierda de la
calle.

Pasado 200 m coger el
camino que se abre a la
izquierda y se regresa al
camino inicial.

Lletrera. Los campesinos
la consideran una mala
hierba y antiguamente la
utilizaban para restañar
la sangre de una herida
o para quitar las verrugas

Higueras. Los higos
maduran durante agosto,
septiembre y octubre.
algunos tipos de higueras,
llamadas bíferas crían
también una fruta llamada breva a finales de
junio.

16:00

Página 15

abril 2009

Dijous, 16 d’abril
Temporada estable: Cançons del camarada errant
de Gustav Mahler
Direcció: Juanjo Grande
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 10 €
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Divendres, 17 d’abril
Cinema VO: Camino
Espanya. Dir. Javier Fresser
La història d’una nena d’onze anys, molt religiosa, que s’enfronta a dos temes molt importants:
enamorar-se i la mort. Basada en la història de la
filla petita d’una família de l’Opus Dei.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural
Jove: 3,5 €

recomanem
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Dijous, 23 d’abril

Diferents llocs de la ciutat (Pl. Catalunya, pl.
Montserrat Roig, c. Maximí Fornés, c. Pere Esmendia,
c. Francesc Macià). A partir de les 10 h

ia!
amb el dlguis
Queda’tivita
t que no vu



Diada de Sant Jordi
Activitats: venda de llibres i roses, escriu amb nosaltres una història improvisada sobre Sant Jordi i la
nostra ciutat, jornada de portes obertes al Museu
Etnogràfi can Vallhonrat, signatures de llibres, taller
de punts de llibre, hora del conte, audició de sardanes, cercavila

ct
dar a
Retalla l’a
dràs guar
així la po
perdre’t i
lidar-te’n
ob
no
r
s pe
on vulgui

Divendres, 24 d’abril
Cinema VO: La clase
França. Dir. Laurent Cantet

Diumenge, 26 d’abril

Divendres, 1 de maig

Temporada estable: III Concert de Primavera
A càrrec de la Cobla Principal del Llobregat
Organitza: Foment de la Sardana

1:1 (Ojo por ojo)
Dinamarca. Dir. Anette L. Olesen

La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30 h
Preu: 6 €

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

Dissabte, 9 de maig
Temporada estable: “M” de Roig
(paraules d’avui)
Cia. Accés Teatre
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h
Preu: 7 €
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Distribució Distrirubí, S.L. Dipòsit legal B 51721-2005 a/e laciutat@ajrubi.es web www.rubi.cat

Més informació a www.rubi.cat

François (François Bégaudeau) i els altres professors es preparen per a enfrontar-se a un nou curs en un institut situat en un
barri conflictiu. Plens de bones intencions, volen donar la
millor educació als seus alumnes.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural Jove: 3,5 €
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