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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
maig 2009
11 hidalgo-mosc
12 condal
13 piera
14 valls
15 batallé
16 espert
17 farell
18 aldea
19 ruiz
20 kronos
21 baradad
22 oriol
23 gibert
24 batllori
25 pont
26 garcia
27 calsina

28 parrilla
29 lorente
30 xapelli
31 hidalgo-mosc
juny 2009
1 condal
2 estatut
3 valls
4 batallé
5 espert
6 farell
7 aldea
8 ruiz
9 kronos
10 baradad
11 oriol
12 gibert
13 batllori

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

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

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

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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“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

30 anys millorant Rubí
Tenim una democràcia
relativament jove i hem
de ser conscients que
aquesta s’exerceix diàriament: quan ens
expressem amb llibertat
o quan treballem per la
igualtat, per la justícia
social o per la pau.
Això és el que els
Ajuntaments han fet des
de l’any 1979 gràcies a
l’acció d’homes i dones que com a regidors,
alcaldes o membres del teixit associatiu,
esportiu, cultural o econòmic, han treballat per
convertir Rubí en una ciutat millor i més acollidora. Els canvis experimentats per la nostra
ciutat en les darreres tres dècades han estat
importants i s’han aconseguit gràcies a l’esforç,
a vegades acompanyat de sacrificis personals i
familiars, i sempre exercit amb passió, amb
emoció i amb pujades i baixades d’ànims.
Sempre, però, amb un constant compromís per
millorar el benestar dels que vivim a Rubí. Tot i
la molta feina feta, són nombrosos els reptes
que tenim per endavant. Superar la crisi és un
dels prioritaris. Els Ajuntaments no l’hem provocada ni som els que tenim els recursos per
combatre-la, amb tot, no ens podem quedar
de braços creuats perquè som l’administració
més propera als ciutadans i,per tant, els que
millor coneixem la situació difícil que travessen
centenars de famílies rubinenques. Les crisis
sempre són oportunitats de canvi que ens han
de fer mirar cap el futur i que ens han de servir
sempre per fer les coses millor. Així és com hem
d’afrontar aquest nou repte de la mateix forma
que hem afrontat reptes semblants al llarg d’aquests 30 anys.

visitem l’ajuntament

Tres grups d’alumnes
del CEIP 25 de
Setembre van visitar
l’Ajuntament

Tenemos una democracia relativamente joven y
debemos ser conscientes de que ésta se ejerce
diariamente: cuando nos expresamos con
libertad o cuando trabajamos por la igualdad,
por la justicia social o por la paz. Esto es lo que
han hecho los Ayuntamientos desde el año 1979
gracias a la acción de hombres y mujeres que
como concejales, alcaldes o miembros del tejido asociativo, deportivo, cultural o económico,
han trabajado para convertir Rubí en una ciudad mejor y más acogedora. Los cambios
experimentados por nuestra ciudad en las últimas tres décadas han sido importantes y se
han conseguido gracias al esfuerzo, a menudo
acompañado de sacrificios personales y familiares, y siempre ejercido con pasión, con emoción y con subidas y bajadas de ánimos.
Siempre, sin embargo, con un constante compromiso por mejorar el bienestar de los que
vivimos en Rubí. A pesar del mucho trabajo
realizado, son numerosos los retos que tenemos en el futuro. Superar la crisis es uno de los
prioritarios. Los Ayuntamientos no la hemos
provocada ni somos los que tenemos los recursos para combatirla. Sin embargo no nos
podemos quedar de brazos cruzados porque
somos la administración más próxima a los
ciudadanos y, por lo tanto, los que mejor
conocemos la situación difícil que atraviesan
centenares de familias rubinenses. Las crisis
siempre son oportunidades de cambio que nos
deben hacer mirar hacia el futuro y que nos
deben servir siempre para hacer las cosas
mejor. Así es como tenemos que afrontar este
nuevo reto, de la misma forma que hemos
afrontado retos parecidos a lo largo de estos 30
años.

cr04
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30 anys d’ajuntaments democràtics

imatges de ciutat

Rubí 1979-2009
30 any de democràcia
e

n les darreres tres dècades, Rubí ha gairebé doblat la població
passant dels 41.000 habitants als actuals 73.000, una xifra
desorbitant per als po més de 1900 rubinencs i rubinenques que
residien a la ciutat l’any 1857. L’increment poblacional ha anat
acompanyat d’una important transformació urbana, economica i
social des de l’any 1979 amb l’arribada de la democràcia i la constitució dels primers ajuntaments post franquistes.

92 regidors i regidores
es van trobar el 9 de
maig per celebrar els
30 anys d’ajuntament
democràtic a Rubí

Un total de 129 homes i dones han treballat per
la transformació de la ciutat des de la constitució
del primer ajuntament democràtic tant des del
govern com des de l’oposició. Una quantitat molt
més nombrosa de ciutadans i ciutadanes ho han
fet des de les entitats i les associacions locals que,

gràfic de
l’evolució
de la
població
a rubí

any

1857
1920
1960
1979
1990
2000
2009

Entre els anys
79 i 09 han
passat per
l’Ajuntament
129 regidors

amb la seva tasca han contribuit, a més, a preservar els seus valors identitaris i a integrar noves formes de fer i de viure la ciutat. Rubí ha celebrat
aquest mes de maig els 30 anys de democràcia a
partir de la constitució dels primers ajuntaments
democràtics.

habitants

1.970
5.239
9.907
41.538
50.012
60.646
73.145

Dècada dels 80
• Inauguració del COS
• Posada en marxa de l’escola d’adults
• Inauguració del Pavelló de Can Rosés
• Inauguració de la Finca Font del Ferro
Dècada dels 90
• I mostra de teatre amateur
• I concurs d’idees empresarials i creació de
l’IMPES
• S’urbanitza Castellnou, Vallès Parc, Can
Solà, Can Barcelo, Ca n’Alzamora.
• S’inauguren les piscines de Can Rosés i la
nova estació
• S’inaugura el CAP Anton de Borja
• Neix la Fira de Sant Galderic
• S’inaugura la Petanca i es trasllada el camp
• Es crea Rubifira, la deixalleria i es posa en
marxa el model de residu mínim. S’inaugura la planta de triiatge

A
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

partir 2000
Nova oficina de correus
Se suprimeix el peatge de l’A-7
Es tanca l’abocador de Mas Jornet
I edició de Rubifolk
El primer síndic de Rubí: Jordi Xercavins
(actualment ocupa el càrrec Jordi Quintas)
1a escola bressol de la democràcia
Creació casa d’emergències per a dones
En marxa RENFE per a viatgers
Es cobreix la via dels ferrocarris
Es crea un nou barri residencial on abans
hi havia l’empresa JOSA
Inauguració escoles 25 setembre, Ribo
Rubeo.
Aquest any es posarà en marxa la nova
biblioteca.

De 41.000
a 73.000
habitants
en 30 anys

cr05
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El carrer, espai
de joc

notícies

xi fira del joc i l’esport al carrer

cr07

activitats

e

l pròxim dissabte 6 de juny, la Rambla del Ferrocarril es tornarà a omplir de nens i nenes de totes les edats que acudiran a
l’XI Fira del Joc i de l’Esport al Carrer de la nostra ciutat. Aquest any,
l’esdeveniment començarà a les 17 hores i acabarà a les 21 h, de manera que s’endarrereix una hora al començament i al final per tal de
facilitar l’assistència de totes les famílies que la visiten.
En aquesta edició de 2009, la fira oferirà fins a 40 espais diferents amb
més de 130 activitats diverses, quasi el doble que l’any passat, entre les
quals hi haurà jocs tradicionals, multiculturals, cooperatius, gegants, de
taula, d’aigua, de gran format, de córrer, de seure, etc.; instal·lacions lúdiques com el Laberint o Quina canya!; espais esportius de minitennis, tennis de taula, bàsquet, circuit de bicicletes, circuit de karts ecològics, esgrima, bitlles, escacs o voleibol; tallers de circ, de disfresses, de titelles, de
construcció de joguines, de pintar, de maquillatge, de xapes, de memòria, etc., i espais lúdics per a nens i nenes de 0 a 6 anys, amb racons per
als més petits de 2 anys (racons de casa, circuit d’arrossegadors, juguem
amb el pare i la mare), entre molts d’altres.

L’any passat, que es feia en aquesta ubicació per primera vegada, al voltant de 4.000 persones van passar al llarg de tota la tarda de dissabte per
la Fira, millorant les dades de participació d’edicions anteriors, en què durava tota una jornada. La majoria dels participants en les més de 70 activitats que es van dur a terme van ser famílies acompanyades per nens i
nenes de 0 a 10 anys, tot i que també hi va haver espai per a adolescents.
La Fira, que compta amb la col·laboració d’associacions i d’entitats locals
que també hi organitzen activitats diverses, és una jornada lúdica i recreativa que vol promoure les activitats de joc i el valor de la convivència, així
com recuperar les tradicions del lleure i de l’intercanvi lúdic entre persones de diferents edats, cultures i capacitats.

animació per a
tothom
més de 130 activitats
diferents

La Rambla del
Ferrocarril acull per
segona vegada la Fira

Un nuevo parque de 8.000 m2
en la antigua bòbila Saltó
El Fondo estatal de inversión local (FEIL) o Plan
Zapatero subvenciona las obras de construcción
de este futuro parque situado en la Plana de Can
Bertrán con la mayor cuantía de los 31 proyectos: 2
millones de euros.
El parque ocupa 8.000 m2 de terreno delimitados
por la calle Santa Fe, General Castaños y las fachadas
posteriores de las viviendas de la calle de les Basses.
La empresa que realiza las obras es Romero Gomero
S. A. (ROGASA) y el parque podrá estrenarse antes de
ﬁnales de año.
Aprovechando la pendiente del solar, se han diseñado tres espacios diferenciados y conectados mediante un sistema de escaleras y rampas-escalera
con pendientes suaves e inferiores al 2 %.
En la plataforma inferior, el espacio más próximo a
la calle General Castaños, se encuentra la zona más
ajardinada, con caminos y zonas de descanso donde
se combinan los parterres y pavimentos. Es la zona
destinada a la plantación de arbolado y arbustos en
la que se utilizará un sistema de riego por goteo.

FEIL 8-9.indd 2

La plataforma central se ha diseñado como un espacio de transición entre las plataformas inferior
y superior y permite el acceso a la calle Eivissa a
partir de una rampa.
La plataforma superior se sitúa a la altura de la
calle de Santa Fe, en el tramo que delimitan las
calles General Castaños y Eivissa. En este espacio,
que es el más propicio para la celebración de actividades públicas, se eliminan las aceras y bordillos
para favorecer la disminución de la velocidad de
los vehículos.
La urbanización y ajardinado de las superﬁcies del
nuevo parque se acompaña con el soterramiento
y mejora de los servicios existentes (agua, teléfono, luz y alcantarillado) y con la colocación de mobiliario urbano.
Las obras de construcción de la plaza se completarán el próximo año con las de la construcción de
una nueva guardería que podría entrar en funcionamiento el año 2011.

12/5/09 09:42:48

Afectaciones mientras duren las obras

1 Se corta al tráﬁco la calle
Santa Fe, en el tramo comprendido entre las calles
Eivissa y General Castaños.
El proyecto prevé integrar
al parque este espacio
como zona de peatones.

2 La calle Santa Fe, en el
tramo comprendido entre
General Castaños y Sabadell, pasa a tener un único
sentido de circulación.

3 La calle General Castaños,
entre las calles Sant Jordi
y Santa Fe, pasa a tener un
único sentido de circulación.

4 Con las tareas de ampliación de las aceras de la
calle Eivissa, se elimina el
estacionamiento en esta
calle de forma provisional.

Imagen
simulada
del futuro
parque de
la bòbila
Saltó

FEIL 8-9.indd 3

12/5/09 09:42:49
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participació

remodelació de la plaça doctor guardiet

Votació electrònica
per triar el projecte
p

er primera vegada, els ciutadans i ciutadanes de Rubí podran fer servir un sistema de
votació electrònica per escollir el projecte de remodelació de la pl. Dr. Guardiet. Les
votacions tindran lloc del 8 al 14 de juny els dies laborables a l’OAC Centre i a l’edifici Rubí+D.

la plaça actual
un amfiteatre ocupa
la part central

Una imatge antiga de la
plaça, amb el mercat

A principis de juny, s’inaugurarà l’exposició dels tres
avantprojectes que el jurat
haurà escollit al llarg de maig
entre les propostes presentades i que han d’haver inclòs
el pla d’usos consensuat pels
ciutadans als tallers participatius del gener passat, d’aquesta manera el model de
plaça respondrà a la voluntat
dels participants. A l’exposició, que es farà a la mateixa
plaça del 8 al 14 de juny,
també es podrà veure l’evolució d’aquest indret emblemàtic de la ciutat.
Per a poder votar, s’haurà de
tenir 16 anys, com a mínim
l’últim dia de la votació, i
estar empadronat a la ciutat
abans de l’1 de gener de
2009, independentment de

on es podrà
votar?
Es podrà votar del 8 al 14 de juny a
l'OAC Centre i al Rubí+D (els dies
13 i 14 també es podrà votar a la
mateixa plaça).
Els horaris per votar seran de 8.30
a 14 h i de 16 a 19 h, excepte diumenge 14, que es tancaran les
votacions a les 18.30 h.
Als punts de votació hi haurà una
imatge de cadascun dels avantprojectes.
L’últim dia de la votació es farà una
festa de cloenda a la plaça del
Doctor Guardiet, amb activitats
diverses tant per la ciutadania en
general com pels infants, que
podran dibuixar el seu model de
plaça ja que no poden participar a
les votacions, amb la col·laboració
de totes les entitats que formen la
Comissió Cívica, i on l’alcaldessa de
Rubí, Carme García, donarà a
conèixer a les 19 h els resultats de
la votació ciutadana en l’elecció de
la nova plaça del Doctor Guardiet.
Més informació:
www.rubi.cat/guardiet

la nacionalitat a la qual es
pertanyi. Els participants
acreditaran la seva identitat
amb el DNI o NIE en el
moment de la votació, que
servirà per comprovar si s’està inscrit al padró. Un cop
comprovat, es podrà votar
mitjançant les pantalles tàctils, cedides per l’Ajuntament
de Donosti, on s’escollirà una
de les tres opcions presentades. El sistema informàtic
recollirà les dades de forma
separada per tal que no
quedi constància de qui ha
votat i, quan acabi el període
de votació, es farà el
recompte de vots amb un
sistema de contrasenyes
combinades que garanteix la
seguretat del sistema que fa
aquest recompte.

vivienda

notícies
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más promociones de vivienda pública

cr11

129 pisos en venta
y alquiler
e

l próximo 19 de junio finaliza el plazo para solicitar uno de los 55 pisos de protección (en régimen de compra) que se están construyendo en Sant Jordi Parc (40 en la calle Cati Curet y 15 en
la av. Josep Ferrer y Domingo). Las viviendas, que tienen entre 47,5 y 58,50 metros cuadrados, se sortearán en noviembre o diciembre de este año. La entrega de llaves está prevista para septiembre de
2010. Estas promociones son fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento de Rubí y el IMPSOL.
pisos de alquiler
en la zona norte se
construirán nuevos
pisos de alquiler

En Sant Jordi Parc se
construyen 55 pisos de
protección

Además de los pisos en Sant Jordi Parc, hay dos
nuevas promociones que el Ayuntamiento está a
punto de iniciar en la Zona Norte: serán un total
de 68 pisos, de los cuales 46 se destinarán a
compra y 22 a alquiler. Los primeros, que serán
construídos por IMPSOL, estarán ubicados en la
calle Lepanto, contarán con 55 m2 y dos habitaciones. Los 22 pisos destinados a alquiler, estarán gestionados por PROURSA, y se construirán
en la esquina de la calle Beltxite con Lepanto a
finales de este año. Habrá viviendas de 1, 2 y 3
habitaciones, y de superficies entre 45 y 72 m2.

Entre las dos promociones se incluyen 68 plazas
de aparcamiento.
Hay una cuarta promoción, que aún está en fase
de redacción de proyecto, en la calle Maria Aurèlia
Capmany, donde se construirán 6 pisos de alquiler.
El inicio de obras se ha previsto para 2010.
Otras promociones
PROURSA, en colaboración con ADIGSA, ya ha
comenzado a trabajar las bases para adjudicar los
110 pisos que el INCASOL construye en Can Sant
Joan.

condiciones para acceder a los pisos de sant jordi parc
Ingresos brutos anuales máximos: 53.068 € para una unidad familiar de un miembro y
63.974 €para unidades familiares de 5 o más miembros.
Empadronamiento: hay que demostrar que se ha estado empadronado en el municipio un
mínimo de 10 años seguidos o que se ha vivido en Rubí la misma cantidad de años desde
1989.
No tener en propiedad ninguna otra vivienda, ni solar edificable de uso residencial.
¿Dónde realizar la solicitud? En las oficinas de la empresa municipal PROURSA, (calle General Prim, 33-35, 4ª planta).
Más información: www.rubi.cat/habitatge
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“A Rubí, fem
compost”

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

d

el 18 al 30 de maig es faran tallers
gratuïts sobre compostatge casolà
on s’explicarà com fer adobs naturals
per als jardins i horts. Els participants
podran adquirir un compostador al final
del taller a un preu simbòlic. Inscripcions a compostatge@ajrubi.cat o al telèfon verd 900 130 130 (93 699 98 01 si
es truca des d’un tel. mòbil)

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

“

300 alumnes participen a “Un joc perillós”
pp

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“

u

ns 300 alumnes dels IES Duc de
Montblanc, L’Estatut i La Serreta han
participat al taller “Un joc perillós” de Mans
Unides, que vol conscienciar als joves
sobre les injustes relacions entre els països
del Nord i del Sud. L’activitat consisteix en
una xerrada sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i una sessió de joc
a l’aula d’informàtica amb aquest joc interactiu, entre d’altres.

L’IMPES atén més de
3.500 persones al 2008

erc
Grup Municipal
d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

l’

Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social (IMPES) ha presentat la
memòria d’activitats 2008. Es van reforçar
els serveis d’Orientació, Formació i Inserció
per poder continuar oferint el mateix nivell
de qualitat. El Servei d’Informació i Orientació va atendre a 3.543 persones, el d’Inserció a 746 i va gestionar 208 ofertes de
treball.

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

30 anys d’ajuntaments
democràtics
El 3 d'abril de 1979, immersos en la
transició democràtica i 48 anys després de les últimes eleccions municipals lliures celebrades al nostre país,
prop de 15 milions de ciutadans i ciutadanes es retrobaven amb les urnes
per elegir els seus representants

30 anys d’ajuntaments democràtics
Aquest mes d’abril s’han complert 30
anys de les primeres eleccions municipals de la democràcia, una bona
ocasió perquè tots fem memòria de
quanta feina, quants canvis i quants
esforços s’han fet des dels diferents
governs municipals de la democràcia
a Rubí per convertir-nos en la ciutat

arabe si, español no
Angel Gabilondo, nuevo ministro de educación, dice: con la lengua no puede
haber imposición. Esa voluntad manifiesta del hermano de Iñaqui y pariente
de una concejal del gobierno de Rubí
nuestro Ayuntamiento no la cumple.
A las recientes tropelías del colegio
Cervantes en Ibiza, impidiendo a un niño
de 11 años examinarse en español o que

esquerra republicana s’ha
de mantenir unida.
Esquerra Republicana s’ha de mantenir unida. Amb aquesta frase,
volem deixar clara la nostra posició
davant les disputes entre diferents
sectors del partit en clau nacional.
Rubí s’ha caracteritzat sempre per
mantenir-se al marge d’aquests episodis i seguir treballant, en el nostre

respostes locals a una crisi
global
L’Ajuntament no és l’origen de la crisi
econòmica, però n’és una part. Algun
dia des de Rubí es va prendre tot un
seguit de decisions sobre el model
econòmic que fa que, en aquests
moments, a la nostra ciutat hi hagi
més atur en proporció amb altres
municipis del nostre entorn.

la ciutat, publicació municipal o de l'equip de govern?
En el darrer ple municipal de 30 d'abril Alternativa Ciutadana de Rubí va
presentar una moció per a que es
crees un reglament de la revista "La
Ciutat" que regules qui ha de tenir
accés i quin us li podran donar els
regidors i grups municipals del nostre
Ajuntament. El 20 de maig de 2003

locals, nomenats fins llavors a dit,
segons les pràctiques vigents durant
les gairebé quatre dècades de dictadura.
Aquelles primeres corporacions sorgides de la voluntat popular, on la inexperiència en la gestió pública era
substituïda amb il·lusió, entrega i convicció democràtica, van tenir com a
prioritat la dotació de serveis i infraes-

que som ara. Especialment, però, cal
reconèixer la feina dels primers, els
del govern del PSUC de l’any 1979,
capitanejats pel primer alcalde de la
democràcia a Rubí, Miquel Llugany.
Fa 30 anys jo només era una nena i
els meus companys de grup municipal ni tan sols havien nascut. Però no
podem més que sentir-nos orgullosos
i hereus de la lluita i la feina duta a
terme per aquell primer govern dels

en un colegio de Cornellá jueguen en el
recreo bajo el rezo: al pati parlem català,
se suma nuestro Ayuntamiento repartiendo unos folletos a los comercios de
la ciudad bilingües: árabe y catalán.
¿Es que en Rubí no hay comercios de
habla castellana?, ¿es que no hay ciudadanos que hablan español? ¿Como
puede permitir la Alcaldesa que se obvie
su idioma, la lengua que habla en su
casa, la que usa de manera habitual el

cas, en clau local, i continuem mantenint-t’ho. No volem deixar de treballar, ja que nosaltres també creiem
que l'única manera d’arribar a la
independència és la constància del
dia a dia, convèncer una persona
rere l’altra i així fins a arribar a una
majoria.
Els catalans sempre ens hem caracteritzat per ser treballadors i tirar
endavant en situacions adverses. Els

L’aposta per un determinat tipus d’indústria, la no presència de grans
superfícies comercials al nostre
terme, que avui són just al llindar, han
determinat un model que més o
menys ha funcionat en el passat. Avui
aquell model ha caducat. La indústria
es recuperarà, però serà diferent,
requerirà una mà d’obra diferent. La
construcció es recuperarà, però a un
ritme inferior del que tenia abans de la

es va publicar al DOGC el decret
legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el tex refós de la llei
municipal i de règim local de
Catalunya.
El punt 170.2 d'aquest text refós diu:
El ple de l'Ajuntament ha de garantir
la participació dels regidors i dels
grups municipals en els òrgans d'informació i difusió municipal com ara
la televisió local, les emissores de

dania, han anat assumint cada vegada més
competències, no sempre acompanyades de la
necessària dotació pressupostària per portar-les
a terme.
En definitiva, han estat trenta anys de progrés i
desenvolupament en els quals tots junts hem
anat adquirint experiència i creixent en maduresa democràtica. Les necessitats i els reptes que
presenta el segle XXI no són els mateixos que els
que exigien aquells primers anys de democrà-

cia. Tanmateix, la il·lusió, la voluntat i l'afany per
treballar per millorar la vida de tots els ciutadans
i ciutadanes de Rubí no s'han vist afectades pel
pas del temps. El benestar de totes les persones
de la nostra ciutat és i serà sempre la màxima
prioritat d'aquest Ajuntament.
Des d'aquí, un especial i merescut agraïment a
tots els regidors, portaveus i alcaldes que durant
aquests 30 anys han exercit una tasca de responsabilitat.

comunistes, a Rubí. I com a grup municipal
d’ICV i EUiA treballarem per refrescar a la ciutat la memòria de tota aquesta feina feta, però
també per mantenir viu aquell esperit de radicalitat democràtica i transformadora que encara cal a la nostra ciutat.
I és que, 30 anys després, ens trobem amb dos
grans reptes per davant, que no difereixen
gaire d’alguns dels que es va trobar l’alcalde
Llugany i el seu equip l’any 1979: crisi econòmica i manca de finançament municipal.

30 anys després, els ajuntaments no han viscut ni una sola revisió del sistema de finançament. Van assolint noves competències, però
no reben els recursos per dur-les a terme. I això
ens afecta a tots i totes. Perquè en moments de
crisi econòmica com l’actual, cal que l’administració local posi més recursos per ajudar la
ciutadania que ho necessita, els treballadors i
treballadores, els qui estan a l’atur, la gent gran
amb ingressos ridículs, la joventut precaritzada... però per fer-ho, calen recursos. Des

d’ICV-EUiA no ens cansarem de reclamar-los
als qui tenen la potestat de canviar aquest sistema: el govern central. Però ni els governs del
PSOE ni els del PP no han escoltat aquesta
petició dels pobles i ciutats en els darrers 30
anys.
Ara, més que mai, cal reclamar diners per als
ajuntaments. I seny als dirigents de les ciutats
per saber gastar-los.

70% de su ciudadanía y a la que su grupo político
y sus coaligados independentistas quieren vapulear?
La Diputación de Barcelona, presidida por Antonio
Fogué, es la que paga los folletos. ¿Tiene conocimiento de ello el señor Fogué? Creo que no.
Supongo que aplaudirá a su esposa Manuela de
Madre cuando, vestida de faralaes, baila sevillanas, sin duda en lengua española, en alguna caseta de la Feria de Abril de Cataluña.
El comercio de Rubí necesita positivismo, reactiva-

ción y mimo, no comunicados en una lengüa extraña que ni entienden, ni estan obligados a su uso.
Deben tener una atención que, por mas concejalías dedicadas a ello, no tienen. No tenga el comercio enTUBAU señora Alcaldesa.
No pretendan dibujar una ciudad que no es, señora García, no deje que las incongruencias de quienes hace servir usted de muletas la lleven a tener
que utilizarlas, políticamente hablando. Hay uniones que estan llamadas al fracaso, lo malo es que
paguen el divorcio a posteriori los invitados a la

boda. Toca ya descubrir el doble juego del PSC, es
hora de pedir racionalidad y de destapar su hipocresía. No es normal que la lengua comun, el idioma cooficial de Cataluña, el que muchos de ellos
utilizan en privado, el que hacen servir para reclamar impuestos, el que usan como elemento coactivo para presionar ante impagos, del que abusan
en sus campañas electorales para prometer lo que
no cumplirán, quede oculto, olvidado y ridiculizado
en el día a día. No hagan bueno aquello de vicios
privados, públicas virtudes.

primers exemples els trobem amb l’entrada de
Felip V al Principat: vàrem aconseguir sobreviure a uns episodis d’intent d’aniquilació de
tota una cultura i una llengua. I ara, a voltes
sembla que ens trobem en el mateix forat: una
Espanya que oblida Catalunya i que no li ofereix recursos per tirar endavant. Nosaltres
estem tirant endavant: que Espanya no ens
dóna facilitats per obtenir un aeroport internacional? Els empresaris catalans s’embarquen
en una nova aventura: conduir una companyia

a suplir aquest dèficit.
Sense tenir massa idea de ser-ho, Espanya
esdevenir un estat totalment centralista: mira
cap a França per copiar el jacobinisme més
salvatge. És per aquest motiu que volem la
independència, perquè és impossible entendre’s amb un estat que no et vol entendre.
I tornant al principi, aquesta independència
l’aconseguirem no parant de treballar. En el
nostre cas, des d’Esquerra Republicana de
Catalunya de Rubí, agafem el compromís de

no mirar enrere i seguir caminant cap endavant. Ja ho vàrem fer un cop, som els únics
capaços de proclamar una independència i ho
tornarem a fer. Aquella que ens ha de situar
ben amunt. Aquella que tant van desitjar Macià
i Companys.

crisi. La recuperació per si mateixa no solucionarà l’atur a Rubí.
Ara toca definir un nou model, combinant
actuacions a curt, mitjà i llarg termini. A curt
termini s’han de reforçar els serveis socials, cal
estar atent a les noves necessitats de serveis
bàsics en nous col·lectius i evitar-ne la marginació social.
A mitjà termini, s’ha de millorar la formació i
generar oportunitats de nova activitat. Fer

atractius els nostres polígons és una necessitat. Crear una oficina per atraure nou comerç el
beneficia i genera nova activitat. Totes aquestes mesures les pot prendre l’Ajuntament.
L’Ajuntament va estalviar 7 milions d’euros,
l’Ajuntament disposa de 41 milions d’euros en
inversions pendents. L’Ajuntament ho pot fer.
A llarg termini, calen nous generadors d’activitat, hem d’apostar per la nova indústria de valor
afegit, cal atraure centres d’innovació i recer-

ca. Per ser una ciutat industrial de primera,
també ens cal apostar pels serveis adreçats a la
indústria que l’ajudin a ser més competitiva i
en aquest punt la logística “avançada”, que és
més que la manipulació de caixes, pot esdevenir una oportunitat d’ocupació. Aquestes decisions estratègiques també són responsabilitat
de l’Ajuntament, com ho eren les que ens han
portat a la situació actual. Podem combatre la
crisi amb idees. http://www.ciu.cat/rubi

ràdio municipals i les publicacions i els butlletins editats per l'Ajuntament. En aquest sentit,
els respectius plens han d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús
d'aquests mitjans. A 29 d'abril de 2009
l'Ajuntament de Rubí no compleix el que diu la
llei, no existeix cap reglament de "La Ciutat".
Tot i que aquest tipus de publicacions municipals es paguen amb el diners de tots els ciutadans i ciutadanes, els equips de govern successius (actualment PSC+ERC) han utilitzat

aquests mitjans de comunicació públics com a
mera eina propagandística. Recordem els
35.000 exemplars d'una publicació municipal
" Els grans eixos per al Rubí del futur" que es
van distribuir al juny de 2008 tot just feta l'aprovació inicial del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal 2008-2020 (POUM). En aquesta
publicació no es va permetre que els grups que
varen votar en contra del POUM poguéssim
aportar les nostres opinions tot i ser una publicació pagada amb els diners de tots els ciuta-

dans i ciutadanes de Rubí. Podem celebrar i
fer festes sobre els 25, 30 anys d'Ajuntaments
democràtics però no per fer més festes serem
més democràtics. Amb la futura aprovació
d'un reglament per la revista la Ciutat complirem la llei, amb voluntat política i amb voluntat
de servei a la ciutadania el reglament podrà
arribar a ser de qualitat.
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tructures, escassos, insuficients i fins i tot inexistents, a gairebé tots els pobles i ciutats del país.
L'Ajuntament és l'administració més propera
als ciutadans i la política municipal és, sense
cap dubte, una política de proximitat que permet els alcaldes i regidors mantenir una relació
de proximitat amb els veïns i les veïnes del seu
municipi.
Però els Ajuntaments, precisament per la seva
qualitat d'administració més pròxima a la ciuta-

grups municipals
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tiempo libre

conoce el medio natural de rubí (xiii)
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Can Xercavins
e

l paraje natural de Can Xercavins contituye un claro ejemplo del medio natural de Rubí: entorno fluvial con vegetación autóctona, espacios agrícolas donde antaño se cultivaba la vid y bosques mediterráneos de pinos, encinas y robles donde alguno de los ejemplares están incluidos en
el catálogo de patrimonio natural.
tramo Este recorrido se inicia en la Masía de Can Xercavins y discurre por el camino paralelo al torrente hasta
llegar a un camino rural. En este punto hay que girar a la izquierda. Siguiendo este trazado se accede al lavadero de Can Xercavins, y poco después, seguir hasta un sendero que conducirá a la plana de Can Xercavins.
cómo llegar Estacionar el vehículo en la zona del Castillo y continuar a pie por el camino que cruza la vía del
tren en dirección a la masia de Can Xercavins.
distancia 2.500 m.
tiempo de recorrido 45 minutos aprox.

1

Masía de Can
Xercavins.

2

Espino en flor:
Ha sido utilizado
desde siempre
para cuidar las
arterias y el corazón.

3

9

8

7

Continuar por el
camino paralelo al
torrente.

10
6
5
4

4

Una vez pasado el
encinar, coger el
camino a la
izquierda.

3
2
1

5

Lugar conocido
como “Cau del
Cucarella” con la
cabaña de pastor
abandonada y las
madrigueras.

6

7

8

9

10

Antiguo lavadero de Can
Xercavins.

Detalle de la reforestación de una parte de la
finca de Can Xercavins de
encinas, robles, pinos y
plátanos.

Borrajas, cuyo contenido
en agua es de 93%. Su
contenido en potasio y
sodio les confiere como
alimento contra la retención de líquidos.

Llegado a este punto el
sendero se divide en dos,
coger el de la direcha
que conducirá al Bosc de
la mare.

La Plana de Can Xercavins
conduce de nuevo al
punto de inicio.

Cinema VO: My blueberry nights
(EE.UU.) Dir. Wong Kar-Wai
Una jove realitza un viatge espiritual per trobar l’amor. Trobarà enigmàtics personatges
que la intentaran ajudar.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet
Cultural Jove: 3,5 €
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maig 2009

Divendres, 15 de maig

recomanem
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Dimecres, 20 de maig
Hora del conte
A càrrec d’Anna Gabernet
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18.30 h

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
29 30

Diumenge, 24 de maig

ctivitat qu
Retalla l’a
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Divendres, 22 de maig
El cuerno de la abundancia
Cuba. Dir. Juan Carlos Tabio
En un pequeño pueblo de Cuba, una noticia
explota como un petardo: los que se apelliden
Castiñeiras recibirán una jugosa herencia que unas
monjas depositaron en un banco de Inglaterra en
el siglo XVIII.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural
Jove: 3,5 €

Dimecres, 27 de maig
Lliurament dels premis del Concurs de Punts
de llibre
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18.30 h

Dissabte, 6 de juny
Dansa: Iva inclòs. Cia. Brodas
Dansa i Hip Hop
La dansa d'avui té I.V.A. Com seria sense I.V.A.? Què és musicalitat? Ballar és seguir la música? I si, tot el contrari, la música et
segueix a tu?
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h. Preu: 12 €

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

Més informació a www.rubi.cat

La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30 h. Preu: 21 €
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!
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Temporada estable: El enfermo imaginario
Cia Focus. Amb Paco Morán
Argán, hipocondríac absolut, només se sent segur
envoltat de metges i infermeres, però, per les
casualitats de la vida, l’han ingressat a la mateixa
clínica, mateixa planta, mateix habitació on va
morir el seu únic germà.
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Trobades Informatives
sobre les obres de 2009
Arreu del municipi, recentment s’han
iniciat 31 obres que han de suposar millores en centres educatius, municipals
i esportius, zones verdes i via pública.
Són actuacions ﬁnançades amb el Fons
estatal d’inversió local (FEIL) que han
d’estar acabades el 31 de desembre
d’aquest any.
De forma simultània, a la ciutat hi ha en
marxa altres projectes com ara la remodelació del mercat municipal i la construcció de noves zones esportives al barri 25

de Setembre i la Llana, de la nova biblioteca o d’una nova escola bressol al carrer
Calderón de la Barca, entre d’altres.
Per tal de facilitar informació sobre totes
aquestes actuacions al màxim nombre
possible de veïns i veïnes, us convidem a
participar a les trobades informatives següents, en les quals s’oferirà atenció especial a les obres més pròximes a la zona
de cada trobada. Les persones assistents
rebran un dossier amb informació de tots
aquests projectes.

LES SESSIONS INFORMATIVES TINDRAN LLOC A LES 19 H
EN ELS LLOCS SEGÜENTS:

FEIL contra.indd 2

12 maig
19 maig
2 juny

> CEIP Schola (c. Sant Pere, 12)
> CEE Ca n’Oriol (c. Granada, 31)
> Teatre municipal La Sala (c. Cervantes, 126)

9 juny
16 juny

> Rubí + D (Rambleta de Joan Miró, s/n)
> Rubí + D (Rambleta de Joan Miró, s/n)
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