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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
juliol 2009
13 piera
14 valls
15 espert
16 farell
17 aldea
18 ruiz
19 kronos
20 baradad
21 oriol
22 gibert
23 batllori
24 pont
25 garcia
26 calsina
27 parrilla
28 lorente
29 xapelli

30 hidalgo-mosc
31 condal
agost 2009
1 estatut
2 piera
3 valls
4 batallé
5 farell
6 aldea
7 ruiz
8 kronos
9 baradad
10 oriol
11 gibert
12 batllori
13 pont
14 garcia

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

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

Les persones són
la nostra prioritat
En el que portem
d’any, gairebé 5.000
rubinencs han fet ús
dels Serveis Socials, de
manera que, només en
6 mesos, han superat
el nombre de casos
atesos en tot l’any
2008. Moltes d’aquestes persones han perdut la feina i travessen
verdaderes dificultats per arribar a final de
mes com a conseqüència de la crisi. Quan
aquesta revista arribi a casa vostra ja haurem signat el Pla d’acompanyament de la
crisi, que preveu tot un seguit de mesures
per minimitzar les conseqüències que
aquesta ha pogut provocar a rubinencs i
rubinenques que s’hi han vist afectats.
En aquesta publicació municipal, hem anat
informant, mes rere mes, d’algunes d’aquestes mesures adreçades a col·lectius
concrets, especialment pel que fa a les subvencions i bonificacions en impostos i taxes
municipals. També hem informat sobre
l’increment de recursos econòmics destinats als serveis que beneficien la ciutadania de forma molt directa. I és que les persones són la nostra prioritat.
Una prioritat que es tradueix en el fet que,
en aquests moments, 500 rubinencs i rubinenques rebin ajuts a domicili o que 1.200
persones gaudeixin gratuïtament d’un sistema de telealarma. Són xifres que amaguen persones amb nom i cognoms. Com
nom i cognoms tenen els qui podran gaudir
d’una millor atenció als nous equipaments
de Serveis Socials que hem inaugurat
recentment a la zona centre i els que properament inaugurarem a Les Torres.

En lo que llevamos de año, casi 5.000
rubinenses han utilizado los Servicios
Sociales, de manera que, solo en 6
meses, superan el número de casos atendidos durante todo el año 2008. Muchas
de estas personas han perdido su trabajo
y atraviesan verdaderas dificultades para
llegar a finales de mes como consecuencia de la crisis. Cuando esta revista llegue
a sus casas, ya habremos firmado el Plan
de Acompañamiento de la Crisis, en el
que se contempla una serie de medidas
para minimizar las consecuencias que
haya podido provocar a los rubinenses
que se hayan visto afectados.
En esta publicación municipal, hemos
ido informando, mes tras mes, de algunas de estas medidas, dirigidas a colectivos concretos, especialmente sobre las
subvenciones y bonificaciones en
impuestos y tasas municipales. También
hemos informado sobre el incremento de
recursos económicos destinados a mejorar los servicios que benefician de forma
muy directa a la ciudadanía. Y es que las
personas son nuestra prioridad.
Una prioridad que ha facilitado que en
estos momentos, 500 rubinenses reciban
ayudas a domicilio y que 1.200 personas
disfruten gratuitamente de un sistema de
telealarma. Son cifras que esconden personas que tienen nombre y apellidos.
Como también tienen nombre y apellidos
los que podrán disfrutar de una mejor
atención en los nuevos equipamientos de
Servicios Sociales que hemos inaugurado
recientemente en la zona centro y los que
próximamente inauguraremos en Les
Torres.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEIP Ca n’Alzamora van visitar l’Ajuntament

cr04

notícies

La Ciutat 167 OK:LA CIUTAT 10/07/09 11:48 Página 4

servicios sociales

atención a las personas

Mejores servicios
para la ciudadanía
e

l Ayuntamiento de Rubí está adecuando diversas dependencias municipales de Servicios
Sociales para, en aplicación de la Ley de Servicios Sociales de la Generalitat de Catalunya, ofrecer un servicio más próximo a la ciudadanía en los barrios de la ciudad. La última de
estas adecuaciones ha sido el antiguo local de Rubí Bus, en la plaza de Pla i Pallejà, 8, donde
se ha instalado el equipo básico del sector 4, formado por 3 trabajadoras sociales y dos educadoras, que atenderá a Can Fatjó, Font de la Via, El Pinar y las urbanizaciones de la zona.
nuevas oficinas
de servicios
sociales
la última se ha
abierto en la
pl. pla i pallejà

Está previsto que la apertura de estos nuevos
equipamientos de servicios sociales acabe a finales de año, cuando se inaugure el último de ellos,
que se ubicará en la zona centro cerca del Ayuntamiento. A partir de este momento, la ciudad
contará con cinco equipos básicos de atención
primaria y la Oficina de Atención Social a familias y gente mayor, que quedarán distribuidos de
la siguiente manera:
· Oficina de Atención Social a familias y
gente mayor (c/ Prim 33-35)
· Equipo social básico de la zona norte
(c/ Primer de maig)
· Equipo social básico de la zona sur
(rambleta de Joan Miró)
· Equipo social básico de la zona centro
(cercano al Ayuntamiento)
· Equipo social básico de la zona Can Fatjó
(Centre Cívic de Can Fatjó)
· Equipo social básico de la zona de Ca n’Oriol
(c/ Primer de maig)

La Oficina de Atención Social a familias y gente
mayor, situada en el edificio de Servicios a las
Personas, será la responsable de tramitar las
peticiones de los usuarios y usuarias, una vez
recibida la demanda, y quien los derive a los respectivos equipos de su zona, siempre que la derivación sea necesaria, tras haber realizado la
correspondiente entrevista para valorar cada
caso en particular con los informadores/as y trabajadores/as sociales de dicha oficina.
Si se realiza esta derivación al equipo básico
correspondiente, será este quien establezca un
plan de trabajo personalizado para tratar la problemática en cuestión, gestionando los recursos
necesarios para su solución.

Ayudas económicas y tramitación de la dependencia
Durante 2008, los Servicios Sociales del Ayuntamiento atendieron un total de 1.440 expedientes,
que supone una población de alrededor de
3.600 personas, mientras en los meses transcurridos de este año, los expedientes iniciados son
1.960 con un total de 4.900 personas.
Las principales demandas ciudadanas con las
que se encuentran son principalmente de tipo
económico, que han aumentado a causa de la
crisis, por la finalización de las prestaciones por
desempleo correspondientes, ya que desde Servicios Sociales se gestiona el acceso a las ayudas del PIRMI (Renta Mínima de Inserción de la
Generalitat de Catalunya), y las peticiones para
acogerse a la Ley de la promoción de la autonomía y protección para la dependencia, de las
que, desde que se inició su aplicación en 2007,
han recibido 1.680 solicitudes y elaborado 600
Planes Individuales de Atención (PIA) para conceder estas ayudas.

Pero además, desde Servicios Sociales se desarrollan otras actividades de forma más continua
como las Comisiones sociales de los centros
escolares e institutos públicos para realizar un
seguimiento de la evolución de la población
infantil y juvenil o la coordinación con el Centro
de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP)
y el Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA), así como proyectos específicos
como “Avi com et trobes” (2008), un estudio que
valoró el estado de las personas mayores de 75
años que viven solas en nuestra ciudad, o dos
servicios específicos de ayuda a madres con hijos
en colaboración con Caritas y con el Casal de Ca
n’Oriol.

i

ció
és informa

m
l
t/serveisocia
www.rubi.ca
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M’agrada Rubí,
nova campanya

notícies

estimular el comerç i l’oci de la ciutat

cr07

comerç

d

es de primers del mes de juliol circulen per Rubí unes xapes
amb el lema “M’agrada Rubí”. Qui se les posi i es faci una foto
divertida i la pugi a la web creada per aquest motiu, podrà optar a
obtenir una tovallola de platja de les 400 que la Botiga de Rubí regalarà als primers participants.
Es tracta d’una campanya organitzada per la regidoria de Comerç i la d’Identitat i Projecció Exterior, dissenyada per aconseguir millorar la imatge
i l’autoestima de rubinencs i rubinenques per la seva ciutat, mentre gaudeixen d’oci a la ciutat, de les compres, dels parcs, etc. És una campanya que, en definitiva, vol fer veure a la ciutadania de Rubí que cada gest

imatge de la
tovallola
es podran recollir a
partir del 20 de juliol
per la botiga de rubí

Hi ha banderoles per

té la seva repercusió per fer ciutat, no només la compra, sinó fent servir diferents punts de la
ciutat que recorden
les places o prenent algun refresc.
aquesta campanya
Hi participen les 4 associacions de comerciants de Rubí (Rubí Centre, Les
Torres, Ca n’Oriol i Monturiol-Progrés), a més de la col·laboració del Mercat Municipal. Quan alguna persona faci una compra als establiments
adherits, amb el canvi se’ls hi lliurarà una de les 10 xapes que s’han dissenyat.
Les persones que ja hagin aconseguit algunes xapes i vulguin fer-se la fotografia, la poden penjar a la web:
www.rubidigital.cat/magradarubi.
Hi ha temps durant tot el mes de
més informació
juliol.
Servei de Comerç
Acompanyen aquestes accions
RUBI+D Rambleta Joan Miró, s/n
les banderoles que s’han col·locat
Tel. 93 581 39 00
a diferents punts de la ciutat, com
La Botiga de Rubí
l’illa de vianants, l’avinguda de
La Botiga de Rubí - Oficina de turisme
l’Estatut, la pl. Progrés o el carrer
C/ Maximí Fornés / Sant Ignasi, 16-18
Monturiol, entre d’altres, així com
www.rubi.cat/comerc
diversos adhesius que es reparwww.rubidigital.cat/magradarubi
teixen entre les diferents associacions i entitats de la ciutat.

i

Rehabilitación del parque
de Can Alzamora
Las obras de mejora de este espacio forman parte
de los proyectos ﬁnanciados por el Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL) y está previsto que acaben
a mediados de verano.
El parque está situado en la calle de Antoni Sedó,
en el barrio de Can Alzamora, y hasta el inicio de las
obras, en el mes de abril, presentaba un aspecto bastante deteriorado.
El proyecto consiste en la instalación de un sistema
de recogida y canalización de las aguas pluviales, la
pavimentación de los viales interiores y de acceso, y
el acondicionamiento de zonas verdes con árboles,
arbustos y sistema de riego. También se habilitará
una zona de juegos infantiles con bancos para el descanso de los usuarios del parque.

Las obras van a cargo de la empresa Obres i Serveis
Roig, SA, y tienen un presupuesto de 437.000 euros.
Este proyecto se completa con el derribo de las naves de la antigua fábrica de Can Sedó. Se trata de
otro de los proyectos del FEIL que ya se ha realizado a cargo de la empresa Proyectos y Excavaciones
Rubí, SL, con una inversión de 110.000 euros.

Aspecto reciente del parque durante las obras e imagen simulada del mismo espacio una vez ﬁnalice la actuación.

Naves de la antigua fábrica de Can Sedó antes y después de las tareas de derribo.

Una zona verde en
La Lluna
Otro de los nuevos espacios verdes que se incluyen
en los proyectos del FEIL es la zona de alrededor de
la guardería municipal La Lluna, situada entre la calle
Barcelona y la avenida de las Olimpíades.
Estos terrenos posteriores a la escuela se están urbanizando como zona verde y de juegos infantiles. En
este espacio se proyectan diferentes plataformas y
muros de contención, caminos interiores para peatones y plantación de árboles y arbustos en los parterres
y taludes. También se instalará la canalización subterránea y superﬁcial del agua de lluvia con el ﬁn de
solucionar los problemas de drenaje que hasta ahora
provocaba la erosión y el arrastre de tierra hacia los
patios de la escuela y sus alrededores.

La parte alta de los terrenos acogerá un parque con
dos caminos de hormigón y una zona de juegos infantiles con pavimento de caucho, valla perimetral, sistema de alumbrado, árboles y plantas.
Está previsto que esta zona esté acabada hacia el
mes de septiembre, momento en el cual se pasará a la
parte inferior de los terrenos. En esta zona, donde se
encuentra ubicada la entrada a la guardería, se acondicionará una zona de aparcamiento y una acera de
más de 4 metros de ancho con el ﬁn de separar los espacios destinados a vehículos y a peatones. También
se instalará elementos de mobiliario urbano y farolas.
Estas obras tienen un presupuesto de 318.500 euros y
van a cargo de la empresa Aquacia Obras s. XXI, SL.

Imagen simulada de la futura zona verde alrededor de la guardería municipal La Lluna

Una zona de este futuro espacio verde durante las obras e imagen simulada de esta misma zona.
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pla d’actuació municipal

planificar per gestionar millor

cr10

Treballar el present
i el futur de Rubí
e

l Pla d’Actuació Municipal (PAM) és una eina de planificació que dota a l’Ajuntament
d’un nou model de gestió amb repercussió directa sobre la qualitat del servei que rep
la ciutadania i la ciutat. Fomenta el treball transversal entre els diferents departaments municipals, garanteix la qualitat del servei, facilita la descentralització i la participació, ofereix
transparència i compromís amb la ciutadania i promou el treball professional.
Aquest document que s’ha presentat recentment al Ple Municipal, recull 5 línies de treball
a partir de 33 àmbits diferents amb un total de
180 objectius que es concreten en 546 accions
a desenvolupar fins l’any 2011. Aquest resum en
xifres és el fruit d’una proposta inicial de l’equip

de govern matisada i millorada amb les aportacions dels grups de l’oposició i la ciutadania
(veure el volum d’esmenes i aportacions realitzades en els gràfics 1 i 2).

gràfic 1: aportacions grups de l’oposició

La primera de les 5 prioritats que es marca el
PAM és treballar el present i projectar la ciutat del futur a partir de projectes estratègics
de planificació com ara el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), l’Acord per al
Desenvolupament Econòmic i Social (ADES), la
millora de l’administració local amb una gestió
eficient dels recursos públics a partir del MOAR
i el desenvolupament del reglament de participació i el ROM.
Donar màxima prioritat als serveis que s’ofereixen a les persones és la segona de les línies
de treball que marca el Pla, a partir d’accions que
garanteixin que la ciutadania pot disposar dels
recursos que necessita en educació, sanitat,
ajuts socials, lleure o seguretat.

no es realitzarà
per criteris
pressupostaris,
tècnics o polítics

18

no és
competència
municipal

4

s’estudiarà

17

62

acceptades

24

punts
eliminats del
document

en vies
d’estudi

67

no, per temes
pressupostaris,
competencials o
visió política

115

no acceptades.
valoracions,
suggeriments

144

acceptades

270

El 43,5 % de les aportacions dels
grups de l’oposició (gràfic 1) i el 57,4
% de les aportacions ciutadanes
(gràfic 2) han estat incorporades al
PAM definitiu.

gràfic 2: aportacions de la ciutadania

Convertir Rubí en una ciutat per a viure-hi,
dotant-la dels equipaments educatius, culturals,
esportius i identitaries neessaris. Fent-la més agradable i sostenible, amb un paisatge urbà de més
qualitat. Una ciutat amb habitatge protegit suficient
per permetre que els joves no marxin a altres municipis.
El quart eix és fer de Rubí una ciutat per treballar-hi, amb més de la meitat de la seva població
que viu i treballa a la ciutat i amb la voluntat de posar
les mesures per diversificar l’oferta econòmica i
empresarial i per atraure empreses de valor afegit.
El darrer objectiu centre les seves accions en fer que
l’administració local sigui fàcil i oberta per al ciutadà fent servir criteris de transparència informativa
i de participació.

Consulteu el document íntegre amb totes les accions programades fins al 2011 a Rubí ww.rubi.cat/PAM
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Rubí, premi ciutat
sostenible

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

e

l municipi de Rubí ha guanyat la 7a edició del premi estatal “Ciutat Sostenible”
en la categoria de residus pel seu model de
gestió de residus de cinc fraccions. La Fundació Fòrum Ambiental organitza aquest
premi amb el suport del Ministeri de Medi
Ambient i hi competeixen totes les ciutats de
més de 5.000 habitants i ens locals supramunicipals de l’Estat espanyol.

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

Casal d’Estiu per a
Dones Grans

“
pp
Rafael Páez
Regidor del Grup
Municipal del PP

“

p

iscina, xerrades, tallers i cine fòrums
són algunes de les activitats que es
faran els matins d’agost a l’edifici Rubí + D,
dins de la 4a edició dels casals d’estiu per
a dones grans, que organitza l’Ajuntament.
Des del 15 de juliol s’hi poden inscriure
dones majors de 65 anys, residents al
municipi i que viuen situacions de solitud i
aïllament durant el període de vacances.
Per a més informació podeu adreçar-vos a
la regidoria de la Dona (rambleta Joan Miró
s/n, tel. 93 581 39 00).

Treballs de prevenció
d’incendis

erc
Grup Municipal
d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

l’

Ajuntament de Rubí ha posat en
marxa diverses tasques de prevenció
contra possibles incendis forestals durant
l’estiu, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona. S’ha iniciat l’arranjament de franges perimetrals de protecció
a les urbanitzacions. Entre l’any passat i
enguany també s’han arranjat 15,8 km
d’una desena de camins forestals. També
s’ha activat el pla d’informació i vigilància
per tal de detectar els incendis l’abans
possible i evitar-ne la seva propagació.

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

pla d’aparcaments
El Pla d’aparcaments ja és una realitat. Amb el repintat dels aparcaments
de l'Escardívol per guanyar unes 90
places més; l’aparcament del
Rubí+D, tot just acabat de pintar, per
aconseguir unes 40 places més i la
posada en marxa progressiva del sistema d’aparcaments de rotació gra-

decepcions socialistes
El maig passat el Ple de l’Ajuntament
de Rubí, a instàncies d’ICV-EUiA, va
aprovar una moció demanant al president Rodríguez Zapatero que compleixi amb el seu compromís electoral
de tancar les centrals nuclears quan
expirin els seus permisos d’explotació. I ens referíem especialment a la
central nuclear de Santa María de

una de olvidos, despistes o
vaya usted a saber
Hemos disfrutado de la Fiesta Mayor, en
este año del 30 aniversario de casi
todo,(30 años de Ayuntamientos
Democráticos, 30 años de Radio Rubí,
30 años de una Fiesta Mayor Popular) .
En esta fiesta y en la recepción que el
Ayuntamiento hace a las entidades, se
hizo un pequeño homenaje-mención a

l’espona, centre de dansa
tradicional catalana
Un dels pilars fonamentals de l’obra
d’Esquerra al govern és “L’Espona, Centre
de dansa tradicional catalana”. Aquest
centre, d’àmbit nacional, evoca un cop
més Rubí a l’exterior i el projecta, sent-ne
un lloc i punt de referència pel món de la
dansa tradicional catalana. Quan ens
varem comprometre a tirar endavant el

a mi també m’agrada, però...
“M’agrada Rubí”. Amb aquest lema,
les regidories de Comerç i d’Identitat
han posat en marxa la seva enèsima
campanya de promoció, ara, per fer
créixer la nostra autoestima. No entraré a valorar el cost de les campanyes
en la situació de crisi actual i la manca,
almenys formal, d’estalvi de les regidories promotores, que semblen més

pl. dr. guardiet: manipulació i
on farem ara els espectacles?
Amb la pl. Dr. Guardiet el Govern
municipal ens ha manipulat i ha retardat la possibilitat de tenir un centre de
Rubí molt atractiu. Estem convençuts
que tard o d’hora s’imposarà el sentit
comú i algun govern, amb més seny,
visió i responsabilitat, unirà en el futur
la pl. Catalunya amb la pl. de l’Església

tuïts (zones taronges), s’ha iniciat el
Pla d’aparcaments amb un únic
objectiu: aprofitar al màxim els espais
disponibles a la ciutat per guanyar
places d’aparcament. Un cop millorats els dos grans espais de la ciutat
ve el moment de dur a terme el que
hem anomenat "microcirurgia", és a
dir, analitzar els carrers i els barris per
detectar aquells punts susceptibles

Garoña, a Burgos, que ja porta 38
anys funcionant i a la qual se li acabava la llicència aquest juliol, però
també parlàvem de les centrals
nuclears que hi ha a Catalunya
(Vandellós i Ascó), que haurien de
tancar entre l’any que ve i el següent.
Doncs hem començat el juliol amb
l’anunci que la central de Garoña
funcionarà, com a mínim, 4 anys
més. Això no és complir promeses,

personas que hicieron posible aquella
primera fiesta mayor “Ara es la nostra”.
Nada que decir sobre los mencionados
pero si sobre los olvidos y a mí se me vino
uno notable, no hubiera estado de más
una mención a un trabajo colectivo que
fue cimiento de muchas cosas en Rubí y
que su granito de arena aporto a las fiestas populares incluyendo la Fiesta
Mayor, en un trabajo anterior y posterior
al año 1979 en un empeño de populari-

projecte, varem entendre que calia fer-ho
a poc a poc i amb bona traça, comptant
amb tots els agents del sector per tal que
es projectés el millor centre possible,
acomplint les necessitats i expectatives
recollides. Entre el novembre de 2007 i
maig de 2008, es va convocar una comissió tècnica d’experts en el món de la cultura popular i la dansa que va anar definint les necessitats, els usos, i les utilitats
del centre.

un gabinet de comunicació que no pas
un ens de gestió pública.
Evidentment a mi m’agrada Rubí, m’agrada perquè és la meva ciutat, perquè
hi vaig néixer, perquè hi he viscut sempre, i he decidit fer-hi la meva vida. A
més, m’hi he implicat políticament en
la gestió i també a dissenyar el seu
futur. Amb més o menys encert, m’hi
he dedicat. És obvi que m’agrada Rubí
com segur que a la majoria dels rubi-

amb una única illa de vianants contínua, que connectarà l’estació dels
FGC amb l’Escardívol.
El juny del 2007, PSC i ERC van signar
un pacte de Govern a on s’establia que
es faria un aparcament subterrani a la
pl. Dr. Guardiet durant aquest mandat. Abans d’arribar-ne a la meitat, ja
decideixen no respectar-o, engegant
un procés participatiu dirigit, limitat i
preparat per donar un únic tipus de

ducta diària que, a vegades, es converteix en
un suplici: aparcar el cotxe. Els primers carrers
(que no els últims) susceptibles de millorar en
aquest sentit es troben, per exemple, a la zona
de la plaça del Progrés (carrers Pitàgores,
Lumière o M. de D. de Fàtima), La Serreta
(carrers Guadalajara, Eivissa, Sant Jordi…) o
Ca n’Oriol (carrers Barcelona i Madrid). En
aquest àmbit no podem oblidar les 166 places
d’aparcament que s’estan construint ja al Duet
Sport (25 de Setembre), les 334 places del nou

aparcament del Mercat Municipal o la previsió
de més de 300 places al CAP Mútua de
Terrassa. En relació amb el transport públic,
200.000 km de línies a l’any més, 6 línies
noves (incloent-hi una d’específica als polígons industrials) i un increment de 500 passatgers més al dia avalen la posada en marxa de
les noves línies d’autobús com a eina complementària, juntament amb el Pla d’aparcaments, per millorar la mobilitat de Rubí.

senyor Zapatero, això és passar la pilota al pròxim govern, per decidir l’any 2013 si es continua allargant l’agonia.
A més, és una gran oportunitat perduda. En
una situació de crisi econòmica com l’actual,
apostar per les energies renovables i no per la
nuclear seria fer dues passes endavant: una de
mediambiental (aquesta és evident), però
també una passa a favor dels llocs de treball.
Segons un informe de Comissions Obreres,
l’any 2007, el sector de les energies renovables

va generar a Espanya 180.000 llocs de treball.
Això és 10 vegades més del que genera el sector nuclear.
Ara és moment de fer un canvi de sistema econòmic..., però el senyor Zapatero i el seu
govern ajornen la decisió per d’aquí a 4 anys,
quan potser ja haurem perdut el tren de l'oportunitat.
Un dia abans d’aquesta decisió, els seus companys socialistes a la Generalitat i al Parlament
català aprovaven la Llei d’educació de

Catalunya amb el suport d’ERC i CiU. Una llei
que neix sense el suport de bona part de la
comunitat educativa i que no resol allò que
havia de resoldre: no fa una aposta valenta per
l’educació pública i no acaba amb la injustícia
del doble model (públic i privat) finançats tots
dos amb els nostres impostos.
Acabem bé el curs: ni tancament de les nuclears, ni tindrem una Llei d’educació realment
d’esquerres. Gràcies, amics socialistes, per
tornar-nos a decebre... i per partida doble.

zar y hacer participe a la infancia y juventud en
esas fiestas, me refiero a lo que entonces se llamaba Coordinadora de Centres d’Esplai de Rubí y su
comisión de fiestas, dónde también colaboraban
personas que no estaban vinculadas directamente
al Esplai. Fue un trabajo Coral, con escasos personalismos, pero que sin duda contribuyó y mucho a
ciertos modelos de fiesta que hoy tenemos, no
hubiera estado de más un recuerdo. Yo desde este
espacio, mínimo para lo que se merecen, quiero
tener mi recuerdo y mi agradecimiento hacía aque-

llas personas (sin nombrar a nadie, pues seguro
que tendría lagunas, pero sí recordando al colectivo) que trabajaron con mucha ilusión y escasez de
medios en hacer una fiesta y un Rubí para todos.
A otra cosa mariposa. Hace un año de la puesta en
marcha de la Illa de Vianants, no voy a definir aquí
nuestra postura al respecto que es de sobras conocida, pero sí haré mención de dos hechos, siempre
desde el equipo de gobierno (PSC-ERC) se nos ha
dicho que nunca fue producto de la improvisación,
si no del trabajo y consecuencia de estudios técni-

cos. Pues ahí van dos perlas. a) Se ha tardado 9
meses en señalizar correctamente los cruces de
las C/ Llobateras-Avda. de Barcelona y C/
Montserrat-Passeig Francesc Macia y se hizo a instancias de quien les escribe y b) a los once meses
de su puesta en marcha hay que oír, de boca del
cargo de confianza al efecto, que parte de la señalización de la Illa de Vianants no es homologada, en
fin que no sé si es OLVIDO, DESPISTE, o mucho
más simple y penoso INCOMPETENCIA.

El futur Centre va anar agafant forma i fins i tot es va
celebrar la primera jornada “Com voldríem un centre
de la dansa tradicional catalana?” participant més
d’una setantena d’agents implicats en el sector. Per
tant, podem dir que aquest és un projecte treballat en
profunditat i a consciència, que a més a més de
comptar amb la participació activa d’experts/es.
Pel que fa als objectius, el Centre contribuirà a la propagació dels valors positius que la cultura popular i la
dansa aporta a la societat, esdevindrà un centre de
recursos per la dansa tradicional, aconseguirà ser un

punt de referència de qualitat, autenticitat i exigència
i engegarà accions de formació per l’aprenentatge i la
transmissió de la dansa tradicional catalana i d’arrel.
Pel que fa als usuaris del Centre, podem incloure-hi
des de ballarins/es i dansaires, mestres i investigadors/es fins a les entitats vinculades a la dansa tradicional catalana.
Cal tenir present que el futur Centre oferirà un servei
d’informació general, programes d’activitats de la
dansa arreu del Principat, un servei de cessió d’espais
d’assaig, programes de formació i investigació, etc.

El passat 12 de juliol, amb la celebració de la segona
jornada sobre el Centre de dansa tradicional catalana
celebrada a l’antiga fàbrica Espona, l’emplaçament
triat per ubicar-hi el nou Centre, s’ha donat el pas
pràcticament definitiu per tal de fer realitat aquest
projecte, ubicant la nostra ciutat al mapa cultural de
Catalunya.
En definitiva: ben aviat Rubí gaudirà d’un nou equipament d’àmbit nacional que projectarà sens cap
mena de dubte la nostra ciutat en el panorama de la
dansa i la cultura tradicional i popular del nostre país!

nencs; tots tenim un motiu pel qual vivim o
volem viure a Rubí.
Ara bé, formulem la pregunta d’una altra manera: Rubí agrada? Penso que els que hi vivim en
tenim una millor imatge que no pas la gent de
fora. Per poder millorar, hauríem de ser nosaltres, els rubinencs, els més crítics amb la ciutat.
Hem de mantenir una alerta, a veure si tant voler
generar autoestima al final el que volen és que
ens conformem. Existeix el perill de conformar-

nos amb allò que som, tot renunciant a allò que
podríem ser.
De l’autoestima a la complaença hi ha un pas i
d’aquesta al conformisme només n’hi ha mig. Tu
et conformes amb la ciutat d’avui? El govern és
conformista i està prenent decisions que estan
hipotecant el nostre futur, com per exemple, el
lífting de la plaça del Dr. Guardiet. Aquest govern
no aposta pel comerç, no aposta per la indústria,
no aposta pel manteniment urbà, no aposta per

la gent jove (habitatge, oci...). La seva aposta és
mantenir la situació actual, defugint del risc que
pot suposar un projecte agosarat de canvi.
Ens cal una ciutat moderna i ordenada, amb
projectes ambiciosos capaços de transformarla; és possible. M’agrada Rubí però que les
xapes i cartells no amaguin la realitat. Cal més
acció i menys promoció. Fets i no xapes.
www.ciu.cat/rubi.

resultat molt concret. Només es pot decidir la
posició i el tipus dels arbres, dels bancs, de les
fonts i del paviment de la plaça, i queda vetat
parlar de l’aparcament i de connectar-se amb la
pl. Casino.
El febrer, PSC i ERC voten en contra d’una moció
que demanava que es definís un pla integral per
al Centre, que establís tots els carrers que es
volen convertir en zona de vianants. Considerem
que és molt greu que es posin a reformar

Guardiet, sense tenir clar si més endavant farem
o no illa de vianants al carrer Maximí Fornés.
Aquest juny organitzen un exercici de democràcia participativa per votar, i fan un muntatge
d’espectacles tot el cap de setmana per atreure
votants. No hi ha ni l’opció de votar en blanc, si
no t’agrada cap del tres projectes presentats.
Per altra banda, si analitzem el projecte guanyador, ens adonem que l’arquitecte ha reduït en un
40% l’espai central per fer espectacles i activi-

tats culturals, en posar més arbres i una font
ornamental quasi a la porta de l’església. Per
tant ja podem anar oblidant de fer-hi l’espectacle inaugural de la Festa Major i el RubiFolk.
S’ha explicat bé això a les entitats?, on pensem
fer-ho?
Rubí perd una oportunitat molt bona per tenir un
centre atractiu i digne. Des de l’ACR seguirem
treballant per canviar aquesta mala decisió.

cr 13

de guanyar espais per aparcar (sense oblidar
mai la seguretat viària ni la mobilitat tant de
vehicles com de vianants). Des del Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC) som conscients
de la problemàtica de l’aparcament a Rubí
(com a la majoria de ciutats del nostre entorn),
som conscients que no podrem resoldre’l totalment (40.000 vehicles són molts vehicles per
aparcar a la nostra ciutat), però també som
conscients i estem decidits a actuar en la via
pública per, com a mínim, facilitar aquella con-

grups municipals

La Ciutat 167 OK:LA CIUTAT 10/07/09 11:49 Página 13

notícies

La Ciutat 167 OK:LA CIUTAT 10/07/09 11:49 Página 14

tiempo libre

conoce el medio natural de rubí (xv)

cr14

Un paseo por el entorno de Can Copes
e

l paraje natural de Can Copes combina bosques mediterráneos de pino piñonero, encinas y
robles con antiguos campos donde antaño se cultivaba la vid. Por su orientación, es uno de
los recorridos pensados para disfrutar en verano, y disfrutar de la belleza del entorno que nos ofrece, en especial, el camino de Can Fonollet a Can Guilera.
tramo Tiene como punto de inicio el camino de Can Fonollet a Can Guilera. Recorridos unos 700 m y antes de
llegar al puente de la autopista, se inicia a la izquierda el camino de Can Perellada para después regresar al punto
de encuentro por el camino de Can Guilera a Can Falguera.
cómo llegar Desde la carretera de Rubí a Sant Muç acceder al camino de Can Roig. Recorrer aproximadamente 2 kilómetros hasta que se encuentre un camino que se abre a la derecha con acceso cerrado a vehículos y
señalizado con la placa del vallés natural y como sendero local (blanco y verde).
distancia 1.800 m (si se quiere alargar el recorrido se puede iniciar desde el cruce de la crta de Rubí a Sant
Muç con el camino de Can Roig).
tiempo de recorrido 45 minutos aprox.

1

Punto de inicio.

2

Camino de Can Fonollet a
Can Guilera.

3

La hiedra es una planta trepadora
que puede crecer cubriendo el
suelo o, con más frecuencia, aferrándose con sus raicillas y muros
a árboles y trepar hasta 15 ó 20
metros de altura (según algunos
autores, hasta 50 metros). Las flores son pequeñas, poco vistosas,
de color verdoso y con 5 pétalos, y
están dispuestas en racimos.
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A ambos márgenes del camino se
encuentran numerosos olmos.

7
5

6
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Satureja montana, también
conocida como hierba de las
aceitunas. Las flores son blancas o violáceas y florece de
agosto a septiembre.
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7

8
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10

11

Zarzaparrilla. Se utiliza el tallo, en cestería, para hacer
techumbres y setos
naturales.

Pinar de pinos
piñoneros.

Antes de llegar al
puente de la autopista seguir por el camino que se abre a la
izquierda y que recibe
el nombre de camino
de Can Perellada.

Continuar por este
camino hasta cruzar
con el camino de Can
Guilera a Can Corbera.
Girar a la izquierda
hasta regresar al
punto de inicio.

Depósito de agua en
desuso que utilizaban
los agricultores para
hacer la mezcla del
sulfato de cobre para
tratar los viñedos.

La popular mora silvestre, es en realidad
la zarzamora, también denominada
frambuesa negra. Se
trata de un fruto que
crece en arbustos de
la familia de las
Rosáceas.
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