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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
oficina local d’habitatge
(proursa)...............................93 588 66 93
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. 1501

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

farmàcies de guàrdia
octubre 2009
10 gibert
11 batllori
12 pont
13 garcia
14 calsina
15 parrilla
16 lorente
17 xapelli
18 kronos
19 condal
20 estatut
21 piera
22 valls
23 batallé

24
25
26
27
28
29
30
31

espert
farell
aldea
ruiz
baradad
oriol
gibert
batllori

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

novembre 2009
1 pont
2 garcia
3 calsina
4 parrilla
5 lorente

xapelli
hidalgo-mosc
condal
estatut
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
oriol
gibert
batllori

farmàcies
aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 /
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 / kronos ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / lorente c.
verge de fàtima, 7. 93 586 23 11 / 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

Farmàcies obertes tots els dies: kronos (de 9 a 22 h tots els dies de
l’any) i xapelli (de 9 a 21 h tots els dies de l’any)

programació 2009-2010 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
9h
12 h
14 h
14.30 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
dl.: Esports
dm.: Conecta2
dc.: Retrats
dj.: Com el Vallès no hi ha res
dv.: Esports
15 h
dl.: Ona triesportiva
dm.: Catsons
dc.: Música.cat
dj.: Paisatges humans
dv.: Punt de mira (rep)
16 h
Radiofòrmula musical
17 h
dl.: Rock de Luxe
dm.: Rock’n’classics
dc.:Discoteca privada
dj.: Som d’aquí
18 h
Música K Música
19 h
Informatiu COM Ràdio
19.30 h Informatiu vespre
20 a 22h Raíces del Sur
21 h dj.: Punt de mira
22 h
dl.: Les Divines
dm.: Gabba Gabba Hey

23 h

24 h

dc.:Tempo di fuga
dj.: El fil de la Troca
dv.: Cultura de club
dl.: Def con Tres
dm.: Big Ass Radio
dc.: Jazz de nit
dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: 303 Trance
dj.: La negra nit
dv.: 303 trance

23 h
24 h

diumenge

dissabte
8h
8.30 h
9h
11 h
11.30 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Els grups municipals opinen
Com el Vallès no hi ha res (rep.)
Som solidaris
L’última sessió
Canto popular latinoamericano
Guantanamera
Voces latinas
Discoteca privada (rep.)
Rock’n’classics (rep.)
Cultura de Club (rep.)
Bluebeats FM
Imsomnia

www.rubi.cat

Big Ass Radio(rep.)
La negra nit (rep.)

@

9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
23 h
24 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals opinen (rep.)
A peu de camp
Punt de mira (rep.)
Tempo di fuga (rep.)
Peluts
Gabba Gabba Hey (rep.)
Som d’aquí (rep.)
30 anys de Ràdio Rubí
El fil de la troca (rep.)
Les Divines (rep.)
Sobreviviendo a Murphy (rep.)
Jazz de nit (rep.)

laciutat@ajrubi.es

La Ciutat 169 OK:LA CIUTAT 07/10/09 16:48 Página 3

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

A poc a poc i amb bona
lletra
La ciutat està en continu moviment. La trentena d’obres que s’han
finançat amb els fons
FEIL són a punt d’acabar i una trentena més
estan en marxa o a
punt de començar. Aquí
s’inclouen pisos públics
a Sant Jordi Parc, Can
Sant Joan i la plaça
d’Andalusia; noves zones esportives a la
Llana i el 25 de Setembre; nous vials, places
i espais d’aparcament al Mercat i al 25 de
Setembre; així com la posada al dia dels
equipaments culturals de la ciutat i l’engegada de nous locals per atendre les necessitats socials de la població.
Són actuacions necessàries per posar la ciutat al dia i apropar-nos al concepte de ciutat completa en què Rubí ja s’està convertint.
Dos nous projectes se sumen aquest mes a
la llarga llista d’actuacions de millora que
es duen a terme a la ciutat: l’inici de les
obres del Celler Cooperatiu i l’actualització
de les instal·lacions de les piscines de Can
Rosés.
Amb la rehabilitació del Celler recuperarem
un edifici emblemàtic, símbol del passat
vitícola de Rubí, i un espai situat en ple
centre de la ciutat. D’altra banda, els nous
serveis que es posen en marxa a Can Rosés
beneficiaran els milers d’usuaris i usuàries
d’aquesta instal·lació esportiva.
La transformació de Rubí, tant en equipaments com en serveis, s’està fent a poc a
poc i amb bona lletra, i els resultats comencen a ser visibles i, en un curt termini de
temps, seran una realitat.

visitem l’ajuntament
Alumnes de l’escola Balmes van visitar l’Ajuntament

La ciudad está en continuo movimiento.
La treintena de obras que se han financiado con los fondos FEIL están a punto
de finalizar y una treintena más están en
marcha o a punto de iniciarse. Aquí se
incluyen pisos públicos en Sant Jordi
Parc, Can Sant Joan y la plaza Andalucía;
nuevas zonas deportivas en la Llana y el
25 de Setembre; nuevos viales, plazas y
espacios de aparcamiento en el Mercado
y al 25 de Setembre; así como la actualización de los equipamientos culturales
de la ciudad y la puesta en marcha de
nuevos locales para atender las necesidades sociales de la población.
Son actuaciones necesarias por poner la
ciudad al día y acercarnos al concepto de
ciudad completa en la que Rubí ya se está
convirtiendo.
Dos nuevos proyectos se suman este mes
a la larga lista de actuaciones de mejora
que se llevan a cabo en la ciudad: el inicio de las obras del Celler Cooperatiu y la
actualización de las instalaciones de las
piscinas de Can Rosés
Con la rehabilitación del Celler recuperaremos un edificio emblemático, símbolo
del pasado vinícola de Rubí, y un espacio
situado en pleno centro de la ciudad. Por
su parte, los nuevos servicios que se
ponen en marcha en Can Rosés beneficiarán a los miles de usuarios y usuarias
de esta instalación deportiva.
La transformación de Rubí, tanto en
equipamientos como en servicios, se está
produciendo sin prisa pero sin pausa y
los resultados empiezan a ser visibles y,
en un corto plazo de tiempo, serán una
realidad.
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equipaments

rehabilitació del celler cooperatiu

Compte enrere
per la reobertura
del Celler
l

a primera fase de les obres de remodelació del Celler Cooperatiu ja s’ha iniciat. Després
de les tasques preliminars de neteja del solar, es treballa ara en els fonaments de l’edifici. El següent pas serà la rehabilitació de la teulada seguint els cànons modernistes, amb
teula de color verd i terra. En una segona fase, es rehabilitaran completament totes les estances i elements interiors de l’equipament municipal que està tancat al públic des de l’any 2005.
sala diàfana
la planta soterrània tindrà aquest
aspecte

L’edifici s’articula en 3 espais diferenciats. La primera planta és la d’entrada a l’edifici al què s’accedirà des del carrer Pintor Murillo. Ocupa l’espai d’una plataforma estreta des d’on es té una
visió global de la planta baixa o sala de tines.
Aquest segon espai ocupa la nau central del
Celler i conservarà les 20 tines que actualment
es troben a la sala. El tercer espai és la planta soterrània on en aquests moments hi ha algunes
tines, moltes d’elles mig derruïdes, de les quals
només es conservaria una mostra. Una vegada
reformat, el soterrani es convertirà en una àmplia
sala diàfana d’uns 300 metres quadrats i de 4,5
metres d’alçada.
La interconnexió entre les diferents plantes es
farà mitjançant dues escales i un ascensor. El
futur Celler, conservarà alguns elements arqui-

sabies què....?
El 13 de desembre
d’aquest any se celebren 90 anys de la
creació de la cooperativa del Celler. El 6 de
setembre de 2010 farà
els mateixos anys que
es va fer la primera
descarregada de raïm
a les tines de l’edifici
ideat pel deixeble de
Gaudí, Cèsar Martinell.
El Celler als anys 20.

tectònics i històrics de l’originari, entre els què
destaquen els arcs de descàrrega en forma de
palmera que serveixen alhora per suportar les
tines i per mantenir-les aixecades, així com les
pilastres de maons d’obra vista de la planta soterrània, tots dos elements característics del
modernisme català que es poden trobar a pocs
edificis. També es restaurarà una escala de fusta
que hi ha a la planta soterrània, i es conservaran
les eines utilitzades al Celler Cooperatiu quan era
operatiu, com ara una bàscula o una premsa.
Les obres finalitzaran en un termini màxim de 2
anys i costaran aproximadament 1,6 milions
d’euros. El Ministeri de Foment (697.000 €) i els
Fons FEDER (500.000 €) subvencionen part
d’aquesta inversió. L’equipament tindrà un ús
cultural.
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1

119 pagesos de Rubí, encoratjats per
l’ambient industrialista de les directives de la Unió de Vinyaters de
Catalunya (de la que va ser president el
rubinenc Sebastià Ferré Rosés), es van
agrupar i van formar l’any 1919 la cooperativa del Celler. Van comprar els
terrenys que actualment ocupa l’edifici
i van encarregar la seva construcció a
Cèsar Martinell, deixeble de Gaudí. Va
ser el penúltim celler de l’arquitecte
modernista, i alguns dels elements inicialment projectats no es van arribar a

El Celler el 1920.

2

Un edifici testimoni
del passat agrícola
de Rubí

El Celler el 1989.

3

1

Des de l’accés a l’edifici, que es
farà pel carrer Pintor Murillo, es
veurà la sala de tines a la que
s’accedirà per unes escales o amb
ascensor.

2

Les 20 tines de la planta baixa es
conservaran. (fotografia de
Sílvia Colmenero 2006).

3

Part de la teulada del Celler es va
esfondrar l’any 2007.

finalitzar, com el porxo per on s’entrava
el vi o una altra nau idèntica a l’actual
adossada a l’edifici avui construït.
Els anys 1936 i 1958 es van fer dues
ampliacions de l’edifici original per
donar cabuda als 2,7 milions de litres
de vi que aleshores es produïen a les
instal·lacions. La riuada de 1962 i la
decadència vitícola a la dècada dels 70
van fer reduir la producció de vi fins als
200.000 litres, poc més d’un 7% de la
capacitat del Celler. Això va portar a la
cooperativa del Celler a vendre l’edifici i
el terreny a l’Ajuntament l’any 1989.
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millores a la piscina de can rosés
notícies

esports

cr07

Més espai i
nous serveis
l

a piscina municipal de Can Rosés s’ha posat a punt al llarg d’aquests mesos amb l’objectiu de començar el curs a ple rendiment amb nous serveis, millores diverses i altres ampliacions. La ciutadania ho podrà conèixer durant el cap de setmana del 17 i 18
d’octubre, en una jornada de portes obertes d’aquest equipament
esportiu amb accés lliure, durant el qual, a més, la matrícula serà gratuïta per a qui s’hi vulgui inscriure.
Una de les primeres accions de millora que s’han fet ha estat la nova coberta de la piscina exterior ja que, arran de les ventades del passat mes de gener,
la que hi havia va quedar en molt mal estat. La nova coberta és una estructura fixa, amb bigues de fusta i una coberta mòbil de doble capa de lona que
es podrà retirar a l’estiu, de manera que la piscina passarà a ser exterior. A
més, l’estructura inclou parets de vidre amb vistes al jardí, que també permeten l‘obertura durant el període estival.

vistes a l’exterior
la nova coberta
permet l’entrada de
llum natural

A aquesta millora en la zona d’aigües, s’afegirà, per tal de cobrir la demanda
dels usuaris i usuàries de l’equipament, una piscina lúdica amb servei d’aigües, com bombolles, raigs d’aigua, dutxes de sensacions, banys de vapor i
sauna, a més d’una piscina de xipolleig adreçada als més petits. Aquestes
obres, que substituiran l’actual piscina infantil, tenen previst començar els pròxims mesos i estaran enllestides al setembre de 2010.
A banda d’aquests aspectes, també s’han remodelat la sala de condicionament físic (fitness) i els vestidors que s’utilitzen per als cursets de natació. A
la primera sala, on s’han unit els dos espais en un de sol per donar-hi continuïtat, s’ha posat un terra nou de parquet, s’ha integrat el servei de megafonia, s’han canviat totes les màquines de treball cardiovascular i musculació,
i s’ha posat un terra de cautxú a la zona de peses per protegir el terra de possibles cops. Alhora, els vestuaris han estat remodelats de forma integral amb
dutxes noves i una nova distribució per tal d’ampliar-ne la cobertura en el
moment dels cursets.

altres obres previstes
Al llarg d’aquest any, aquestes instal·lacions esportives municipals, que són gestionades pel Club Natació Rubí, tindran altres actuacions de millora com ara el
reforç de les bigues de la zona del voltant de la piscina interior, el condicionament de la climatització d’aquesta piscina i l’ampliació del sistema d’aigua calenta sanitària de les dutxes dels vestidors per millorar el servei en els moments de
més afluència de públic.
Per a la remodelació d’aquest equipament esportiu, la inversió final serà de
845.000 euros.

Mejores conexiones entre viales
Rubí ha destinado más de dos millones de euros del Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL) a mejorar
la conexión de tres viales. Uno de
ellos está situado entre las rotondas de la BP-1503 y la C-1413a, en
el polígono Molí de la Bastida. Con
las obras de ampliación y de mejora se pretende garantizar una
mayor ﬂuidez del tráﬁco en este
tramo, ya que es un punto que habitualmente registra un gran volumen de vehículos.
Este mes de octubre ya se ha abierto al tráﬁco el vial de conexión entre las carreteras BP-1503 y C-1413a,
en el polígono Molí de la Bastida,
después de realizar los trabajos correspondientes a la ampliación y
urbanización de la zona.
Las obras han consistido en la
construcción de un vial de 20 metros de ancho para permitir el doble sentido de circulación entre las
dos rotondas existentes, un punto
situado en zona industrial que registra un volumen importante de
vehículos de entrada y salida a la
ciudad, en dirección a Terrassa y
Sabadell.
Con esta actuación se ha ampliado
la calzada, hasta 12 metros y se han
construido aceras de 4 metros en
cada lado de la calle. Por otro lado,
se han realizado diversas tareas de
urbanización, como por ejemplo la
construcción de imbornales para la
recogida de agua, la instalación de
un sistema de alumbrado y nueva
señalización viaria. También se han
arreglado dos zonas verdes con papeleras, bancos y un sistema de riego por goteo. La inversión para este
proyecto ha sido de 943.000 euros y
las obras han ido a cargo de la empresa Romero Gamero (ROGASA).

Otros viales
El nuevo vial en el barrio de Ca N’Oriol que conectará con el futuro CEIP
que está previsto construir en la calle Mallorca es otro de los proyectos
que se están realizando a cabo con la ﬁnanciación del FEIL. Las obras consisten en la construcción y urbanización de diferentes calles de acceso a
estos terrenos, que actualmente no están ediﬁcados. De esta forma, se
podrá acceder al futuro centro desde la avenida del Estatut, calle Antón
de Borja y calle Mallorca. El Ayuntamiento de Rubí ha cedido a la Generalitat de Catalunya una parcela de propiedad municipal de 7.211 m2 destinada a acoger este futuro equipamiento escolar. A este sector también
se ha destinado una zona verde con árboles, papeleras y un sistema de
riego por goteo, así como una plaza de acceso a la escuela y una nueva
red de alcantarillado. Estas obras, que tienen un presupuesto de 630.000
euros, van a cargo de la empresa ACSA Obras e Infraestructuras.
El tercer y último vial incluido en los proyectos del FEIL está situado en el
sector Z de Ca N’Oriol, concretamente en la zona comprendida entre las calles Segre, Llobregat, Francolí e Iriarte. Un terreno de 3.843 m2 que se ha adecuado con tareas de explanación y de canalización de las redes de abastecimiento de agua potable, luz, gas y teléfono; así como de drenaje de aguas
pluviales y residuales. También se han llevado a cabo tareas de asfaltado de
la calzada construcción de aceras e instalación de alumbrado público. En
la calle Segre se ha arreglado una zona verde donde se han plantado árboles y arbustos, además de instalarse otros elementos de mobiliario urbano.
La empesa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada SA(GICSA)
ha sido la encargada de estas obras, que tienen un presupuesto de 550.500
euros y que ya han ﬁnalizado.

Alumbrado y aceras
El FEIL subvenciona seis proyectos de renovación de aceras y alumbrado
con una cuantía de casi dos millones de euros.
Los tres proyectos de alumbrado se engloban en el Plan de Adecuación
del Alumbrado Público (PAEP) y afectan a diferentes zonas de la ciudad.
Básicamente consisten en la substitución de las lámparas de vapor de
mercurio por otras de vapor de sodio, la instalación de reguladores en
cabecera de cuadros de alumbrado público y, por último, la renovación
de lámparas y soportes. El objetivo de estos proyectos es la utilización
de elementos menos contaminantes y más eﬁcientes en el sistema de
alumbrado público, más ahorro energético y la reducción del consumo
eléctrico.
El paseo de la Riera es una de las calles donde se han realizado tareas de
mejora de las aceras, así como la avenida Astronomía con plaza Urania
y las calles Leonardo Da Vinci, Or, Diamant y Topazi, entre otras. En la
mayoría de casos, las aceras se han ampliado y se ha instalado mobiliario
urbano.
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cultura

artistes rubinencs dels s. xix i xx

Recuperar la història a través de l’art
l’

exposició ‘Memòria pictòrica. Artistes de Rubí (1830-1930)’ que s’inaugura el divendres 16
d’octubre a les 19.30 h al Museu Municipal Castell-Ecomuseu Urbà, és una antologia dels
artistes professionals i amateurs, nascuts abans de 1930, que han viscut o treballat a Rubí en
els segles XIX i XX.

margarida
ramoneda
oli de frederic
català, 1880

Sebastià M. Plaja a
l’estudi amb una model.
Foto: Arxiu Roset.

L’exposició està distribuïda en dos espais (l’Antiga
Estació i el Castell) que separen la mostra amb un
criteri cronològic: en el primer espai (Antiga Estació) es poden veure les obres més antigues, es a
dir, els retrats que al s. XIX es feien fer els senyors
de les masies de Rubí, amb uns conjunts de
retrats que han estat cedits per quatre famílies rubinenques, per a aquesta mostra (Malet, Ramoneda, Ribas i Xercavins).
Per la seva banda, a la nova sala d’exposicions temporals del Museu Municipal El Castell - Ecomuseu
Urbà es podran veure les obres de les dones i
homes rubinencs, o vinculats amb la ciutat, que es
van dedicar a la pintura, ja sigui de forma professional o amateur. Amb pintures de 37 artistes, s’exposen obres d’alguns més coneguts com Daniel
Bas, Leandre Batllori, Jordi Baró, Joan Curet, Gervasi Escayol o Jaume Pla, i d’altres no tant cone-

Taules
rodones
al Castell
Ecomuseu
Urbà

guts com Fina Arís, Esteve Coll, Orland Jansà o
Jaume Sàbat que només s’hi van dedicar de forma
amateur.
Els horaris de l’exposició són:
Espai 1: Antiga Estació: fins al 6 de gener de 2010,
de dimarts a dissabtes de 18 a 20.30 h i diumenges i festius de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h.
Espai 2: Castell - Ecomuseu Urbà: fins al 22 de
desembre, de dimarts a divendres de 16 a 20 h,
dissabtes d’11 a 14 i de 16 a 20 h i diumenges i
festius d’11 a 14 h.
Aquest projecte és una producció cultural que l’Ajuntament endega en col·laboració amb una entitat de la ciutat, Associació Sant Galderic, per tal de
fomentar i difondre el patrimoni artístic de la ciutat, implicant el teixit associatiu i obrint les portes
a futures investigacions.

rubí, una ciutat amb passat artístic
Dijous 19 de novembre a les 19.30 h

rubí, una ciutat oberta a l’art
Dijous 10 de desembre a les 19.30 h

Amb Olga González, llicenciada en Història de l’Art
i investigadora col·laboradora del Museu Municipal Castell Ecomuseu Urbà de Rubí; Lluís García i
Majó, mestre i historiador; i Rogeli Pedró i Fontanet, mestre i Màster en Gestió Cultural (UB).

Amb Blanca Serrano, llicenciada en Belles Arts
(UB) i directora de l’Escola d’Art i Disseny EDRA
de Rubí; Imma Pueyo, historiadora, crítica d’art i
directora de Firart; i Domènec Miquel, historiador i president de la Fundació Sant Cugat.

economia

notícies
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col·laboració entre les empreses de la ciutat
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Rubiempresa, nou
bloc de temàtica
empresarial
l’

Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) ha posat en marxa a internet la xarxa Rubiempresa (www.xarxarubiempresa.net) amb l’objectiu de potenciar la col·laboració i cooperació entre les empreses i els emprenedors de la ciutat. Al web, que integra diverses eines de
l’entorn 2.0, els usuaris trobaran notícies d'actualitat relacionades amb el món empresarial,
un espai on les empreses es poden presentar i donar-se a conèixer, un espai fòrum, accions
formatives promogudes per l'OSE, vídeos i fotografies d'empreses i de les jornades realitzades per l'OSE, així com enllaços d'interès sobre finançament, subvencions o fiscalitat, entre
altres continguts.

Aquest bloc de temàtica empresarial ha estat
creat dins del programa INICIA, subvencionat per
la Generalitat de Catalunya, el Fons Social Europeu i l’Ajuntament de Rubí, al qual es van presentar dues línies de subvencions per a la creació i
consolidació d’empreses i una tercera per a projectes experimentals de suport a la creació d’empreses amb aspectes innovadors, dels quals s’han
aprovat 8, un d’ells Rubiempresa.
La iniciativa vol facilitar contactes i promoure relacions de cooperació entre les empreses de manera que es generin noves oportunitats de negoci;
impulsar l’intercanvi i la transferència de coneixements i experiències entre les persones emprenedores; detectar nous projectes empresarials de
caràcter innovador i/o tecnològic, i identificar

necessitats col·lectives de les
empreses. A més, es pretén
assolir una relació òptima de
treball entre l’Ajuntament i
l’empresariat per consolidar
un nucli actiu que permeti
iniciar projectes que aportin
valor a les empreses i a la ciutat, com ara recerca de proveïdors locals, projectes formatius compartits, projectes
de conciliació i projectes de
millora de polígons, entre
altres.
La proposta s’adreça a totes
les empreses ubicades a
Rubí que hagin estat assessorades per l’OSE, a les
que vulguin contactar amb empresaris, emprenedors i professionals locals, als emprenedors de la
ciutat i a qualsevol persona que vulgui compartir
i experimentar o desenvolupar idees de negoci
(protoemprenedors).

ació
més informs a l’Empresa (OSE)

rvei
Oficina de Se
an Miró, s/n
, Rambleta Jo
Edifici Rubí+D
00
39
1
tel. 93 58
5
fax. 93588619
net
rubiempresa.
rubiempresa@

i

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbr
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Reciclar l’oli de cuina

“
psc
Josep A. Serra
Regidor del Grup
Municipal Socialista

r

ubí ha signat un conveni amb l’empresa
Recicloil S.L. per a la recollida de l’oli
vegetal de cuina usat en bars, restaurants i
establiments de la ciutat. Els ciutadans
també poden reciclar aquest oli mitjançant
el servei de deixalleria mòbil i la deixalleria de
Cova Solera.

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

Figures nadalenques
reciclades

“
pp
Rafael Páez
Regidor del Grup
Municipal del PP

a

banda de la il·luminació habitual de
Nadal, Rubí s’engalanarà enguany
amb diverses figures elaborades amb materials reciclats, realitzades a càrrec d’escoles, entitats i associacions de la ciutat.
També s’ha organitzat dos tallers oberts a
la ciutadania el 17 d’octubre (cantonada av.
Francesc Macià amb c/ de la Creu) i 7 de
novembre (cantonada pl. Pere Esmedia
amb Francesc Macià). L’horari serà d’11 a
14 h i de 18 a 20.30 h.

Cursos monogràfics
de l’Escola d’Art

l’

Escola d’Art i Disseny de Rubí,
EDRA, inicia els nous cursos monogràfics amb tres propostes: un seminari
de pasta egípcia on es realitzaran joies,
un seminari de raku, una tècnica japonesa per treballar la ceràmica amb reducció, i un curs de serigrafia, on es faran
serigrafies artístiques amb diversos materials i procediments. Els altres cursos
monogràfics per aquest any són els tallers
de dibuix i pintura, ceràmica, escultura i
model al natural.

“
erc
Grup Municipal
d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

L’aposta per l’esport: oci,
salut i cohesió social
Des de l’any 2003, el govern municipal
ha posat en marxa una sèrie d’accions
encaminades a facilitar l’accés a la pràctica de l’esport de tota la ciutadania,
homes i dones de totes les edats, a més
de millorar les condicions en què es duu
a terme.
Entenem la pràctica de l’esport com un
element d’oci i de salut importantíssim,

consultes populars per la
independència
No crec que ningú en tingui cap dubte,
però per si de cas ho reiterem: ICV-EUiA
ha estat i estarà a favor de les consultes
populars i de tot allò que incrementi la
participació democràtica de la ciutadania. I faré una segona afirmació abans
d’encetar aquest article: ICV-EUiA també
ha estat i estarà sempre a favor del dret

la bandera de la república
d’icv-euia o l’estelada de ciu
i erc l’11 de setembre
Voy a intentar hacer un ejercicio de
autocrítica, de mirarme el ombligo. Yo
en esta vida puedo ser varias cosas
pero sobre todas ellas me considero
político, a pesar de lo vilipendiada que
está la clase política, a mí me apasiona y me enorgullece esta actividad

La prova del cotó democràtic
de l’estat espanyol
La celebració de la consulta popular
per la independència a Arenys de
Munt el passat 13 de setembre ha
situat al centre del debat polític, més
enllà del dret d’autodeterminació,
que també, la qüestió de la consulta
en ella mateixa.
El que havia de ser una simple con-

la crisi no justifica la desídia
La crisi és molt forta, les empreses
pateixen les conseqüències de falta
de liquiditat, insolvència i manca de
noves comandes. Una conseqüència
és la destrucció de centenars de llocs
de treball i molts aturats veuen com
s’acaba la prestació de l’atur sense
trobar un lloc de feina nou.

el Pla territorial metropolità i Rubí
Alternativa Ciutadana de Rubí va presentar el passat juliol al Departament
de Política Territorial de la Generalitat 5
grans al·legacions al Pla territorial
metropolità (PTMB), relatives a les
afectacions que aquest Pla fa a Rubí i al
Vallès. Es basen principalment en
millorar el transport públic i evitar la

del qual no es pot obviar l’element cohesionador que té en una societat: l’esport,
i en especial els col·lectius, implica obrir
àmbits de relació entre les persones.
Alhora, volem posar de relleu la important
tasca dels diferents clubs esportius de la
nostra ciutat: de difusió de valors com la
companyonia, de saber guanyar i perdre,
d’integració social... Per tots aquests
motiu, des del govern s’està fent un gran
esforç per millorar les instal·lacions
esportives.

de l’autodeterminació de tots els pobles
(és a dir, a favor que sigui la mateixa ciutadania qui decideixi quin ha de ser el
seu futur, i el seu marc i sistema d’organització).
Un cop dit això: al passat Ple de setembre es va dur a discussió del Ple
Municipal una moció d’Esquerra
Republicana de suport a les consultes
populars per la independència. ICVEUiA s’hi va abstenir i volem explicar el
sentit d’aquest vot.

que conlleva el servicio a la sociedad,
entre otras muchas cosas.
El político ha de ser capaz de vender
ilusión, pero de vender también posibilidades, no vale todo, ni todo vale
todo el tiempo. No es lo mismo vender ilusiones, posibles a más largo o
corto plazo, que vender humo.
Recuerdo en este momento unas
palabras de Facundo Cabral, decía
así: “no me gusta la mentira y por eso

sulta ciutadana als ciutadans
d’Arenys de Munt es va convertir en
una qüestió d’Estat, on el govern
espanyol va esmerçar el màxim d’esforços a fer-la impossible, i on es van
barrejar elements folklòrics com la
Falange.
És evident que l’Estat espanyol no va
superar la prova del cotó democràtic,
i va demostrar el neguit que li produïa
la consulta ciutadana amb el suport

La crisi no ens ha de fer oblidar que la
ciutat continua existint i que són molts
els àmbits d’acció propis de
l’Ajuntament. La crisi no pot ser una
excusa que eviti l’acció del govern en
molts camps propis. El govern en el seu
dia a dia no pot oblidar l’exigència de
qualitat en els serveis municipals.
No es pot descuidar la neteja dels
carrers de la nostra ciutat: en els
darrers mesos s’ha deteriorat el nivell

fragmentació dels espais naturals i paisatgístics, i són:
1) eliminar la construcció de la nova
“Ronda de Rubí”, ja que és una carretera que fa malbé una gran extensió de
la part est del nostre terme. Passarà per
una zona verda de Can Sant Joan, i
seguirà paral·lela a l’Autopista E-9.
Aquesta nova ronda no és útil a Rubí ja
que consumeix el territori i només connecta l’E-9 amb la BP-1503, de Rubí a

Pel que fa a l’hoquei i al patinatge, s’està treballant
en l’adequació de la pista poliesportiva F. Calvo,
amb la compra de mòduls, la instal·lació d’una
xarxa de protecció i la construcció del tancament
perimetral obert.
També s’ha incidit en l’àmbit de l’atletisme, arranjant la pista de Can Rosés amb diferents intervencions com la pavimentació amb gespa natural de la
zona de llançament i la col·locació de tanques de
protecció per al circuit de cros.
A més, el govern municipal ha invertit esforços per
millorar la piscina coberta de Can Rosés: s’hi ha

construït la coberta de la piscina exterior, a part
d’ampliar la sala d’activitats de condicionament
físic. Finalment, s’han instal·lat quatre parcs d’activitat física per a adults i gent gran a diferents punts
de la nostra ciutat com són Ca N’Oriol, la Llana, Can
Sedó i Can Fatjó. No podem oblidar que s’està construint el nou Poliesportiu de la Llana o les noves
Piscines de Duet Esports a la zona del 25 de setembre.
Per acabar, i un cop més, volem reconèixer la tasca
que, de manera altruista, estan duent a terme els
diferents clubs esportius de la ciutat.

Ens vam abstenir, primer de tot, perquè al darrere
d’aquesta moció hi ha un clar intent d’ERC d’instrumentalitzar i d’utilitzar de forma partidista la
voluntat que sorgeix d’entitats de la societat civil
que volen impulsar aquest tipus de consultes.
M’explico: estaríem parlant de consulta cívica si la
proposta hagués arribat al Ple a partir d’una entitat
de Rubí. Però el que s’hi va presentar va ser un text
d’ERC que insta a fer consultes i proposa que es
coordinin des de la seva agrupació de càrrecs electes. Per a nosaltres, això ha perdut tot el sentit de
“civisme” pel camí. I no volem ser-ne còmplices.

Però també ens vam abstenir perquè realment
creiem en l’autodeterminació dels pobles. I en el
cas de Catalunya, sortosament, les nostres possibilitats de marc institucional no es limiten a “independència sí, independència no”. I dic sortosament perquè creiem que en la varietat hi ha la
riquesa. I perquè ha estat precisament la varietat i
la seva unió d’esforços la que ens ha fet avançar
com a poble, fins ara, i que ens pot fer seguir avançant. Una consulta per l’autodeterminació a
Catalunya, per tant, hauria d’incloure des de tornar
enrere (ser només una regió d’Espanya) a conti-

nuar com a comunitat autònoma, ser un estat propi
dins d’un estat federal o confederal, o ser independents.
Una consulta sobre “independència sí, independència no” és molt lícita (especialment si sorgeix
realment de la societat civil), però creiem que no
reflecteix la varietat de sensibilitats de la Catalunya
actual. Ni tan sols reflecteix la nostra que, per definició, som federalistes. I és aquest el motiu de la la
nostra abstenció.

nunca miento, simplemente cuando canto
sueño y al soñar invento”.
Nosotros, los políticos, podemos soñar y podemos y debemos llevar a la práctica nuestros
sueños, pero también hemos de ser conscientes que lo hacemos aceptando unas reglas del
juego, reglas que son las leyes que nos rigen,
desde la Constitución hasta la última Ley aprobada.
No podemos vender supuestos cambios de
hecho efectuados por la puerta de atrás, no

podemos alentar en el uso de símbolos, lenguaje y acciones contrario a esas leyes, y casi
todos, en mayor o menor grado, en un momento dado, lo hemos hecho o nos hemos sentido
tentados a hacerlo.
Nos escandalizamos si desde posturas contrarias a las nuestras algún grupo o partido utiliza
símbolos no constitucionales, mientras que
cuando lo hacen desde nuestra opción política
lo disculpamos o incluso lo alentamos. De la
misma manera nos ocurre con propuestas que

sabemos imposibles y contrarias a leyes vigentes. Además, en ocasiones, abocamos a sectores de la sociedad a callejones sin salida a
sabiendas de ello.
Esto no es ni pretende serlo un manual de praxis, ni tirar piedras sobre ningún tejado, que por
algo escribo en primera persona, es simplemente una reflexión personal en letra impresa,
una de esas cosas íntimas que a veces sentimos la necesidad de compartir.
Sin más, hasta otro rato.

del govern local; un Estat espanyol que queda
molt lluny —democràticament parlant— d’altres països d’Europa i del món.
Els successius governs espanyols han manifestat sempre que, en absència de violència, es
podia consultar sobre qualsevol cosa a la ciutadania, i en el cas d’Arenys s’ha demostrat que
aquesta afirmació és totalment falsa, ja que els
fa basarda que realment la ciutadania es pronunciï, especialment pel que fa a allò que ells

anomenen la unitat territorial.
Les greus mancances democràtiques de
l’Estat espanyol, i del doble raser emprat en les
decisions de les seves institucions (prohibint
segons quines manifestacions en alguns territoris, i autoritzant la de Falange a Arenys), han
quedat ben clares.
Davant d’aquesta primera experiència, des
d’Esquerra tenim clar que hem d’apostar clarament —com hem fet sempre, i ja vàrem fer a

Arenys de Munt— per donar suport a tots
aquells municipis que decideixin, juntament
amb la societat civil, celebrar una consulta
popular per la independència.
Entenem que les consultes són necessàries. I
també, com ja hem dit abans, que són democràtiques. Ningú no pot limitar el dret de l’autodeterminació. I una consulta per saber si la
població vol ser independent o no ho vol ser, no
hauria de fer por a ningú.

de qualitat en aquest servei, s’han incrementat
les defecacions de gossos i els escocells dels
arbres estan abandonats mentre que les herbes
creixen arreu. No podem reduir el servei de
recollida de residus, la neteja dels contenidors i
el manteniment del seu entorn. No podem oblidar el manteniment urbà, parcs, jardins, places,
voreres, pilons... i que en molts casos les incidències es mantenen durant dies i setmanes,
per no dir mesos. Hi ha pressupost suficient per

no caure en la desídia de la feina mal feta.
En un moment de crisi econòmica, en el qual
pràcticament no hi ha nous projectes urbanístics, no es poden justificar les demores en la tramitació de llicències administratives (activitats,
obres majors).
En un moment de crisi econòmica és important
que el govern funcioni i més quan s’han reforçat
els serveis tècnics i administratius amb la incorporació de personal en tots els àmbits de gestió.

La crisi és la nostra prioritat i requereix la màxima atenció, però no podem baixar l’exigència
d’uns serveis de qualitat quan els mitjans són
suficients.
I finalment no podem oblidar la ciutat del futur,
que hem de dibuixar entre tots. La política és
capacitat de transformació. La crisi hi és i afecta
molts, però no pot ser l’excusa. www.ciu.cat/rubi

Terrassa, funció que hauria de fer l’actual autopista E-9 directament (només faltaria construir
els enllaços).
2) afegir que la futura xarxa de tramvia del Vallès
(TramVallès) arribi a Rubí (segons el PTMB ara es
queda a Sant Cugat), i que s’estudiï la seva possible connexió amb el nou Hospital de Rubí.
3) eliminar la construcció del tram CastellbisbalRubí- Sant Cugat de la carretera anomenada Vial
Interpolar amb més raó ara que no s’hi instal·larà

l’IKEA. Causa problemes de soroll als veïns de
Can Vallhonrat i representa una gran destrucció
de la zona del Torrent dels Alous.
4) desplaçar la futura segona estació dels FGC
cap al sud, apropant-la al màxim possible al barri
de Can Fatjó.
5) dur a terme un estudi sobre el cobriment del
FGC en el tram Font de la Via, Can Fatjó, Plana del
Castell. Com a millora urbana de la zona oest de
Rubí, fragmentada pel tren, de manera que s’in-

tegrés amb una avinguda, igual que s’ha fet a Les
Torres.
6) assegurar una bona interconnexió entre la línia
dels FGC i de Renfe a l'Hospital General, amb una
proposta de cinta transportadora o tapís rodant.
7) millorar i ampliar els carrils bicicleta i la Via
Verda potenciant el Camí Verd, que uneix
Sabadell, Sant Quirze, Cerdanyola, Sant Cugat i
Rubí, i incrementar-ne la seguretat per als vianants i les bicicletes,

cr 13

I les accions han estat moltes. En l’àmbit del futbol,
s’han fet arranjaments al camp municipal del 25 de
Setembre on, entre altres tasques, s’ha col·locat
gespa artificial; també s’ha actuat al camp de futbol
de Can Rosés, amb la instal·lació de tanques i porteries, i en el camp municipal de Can Fatjó, amb
mòduls per a vestidors i porteries de futbol 7.
D’altra banda, s’ha treballat per millorar el pavelló
de Can Rosés, un espai que comparteixen uns
quants clubs de la ciutat i on es practiquen diferents
esports: s’hi ha canviat el paviment i s’ha condicionat la tanca de la pista de gespa artificial.

grups municipals
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tiempo libre

conoce el medio natural de rubí (xvii)
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La Sierra del
Oleguera
l

a sierra del Oleguera, situada en la zona noroeste de nuestro municipio y colindante con los
términos de Castellbisbal y Ullastrell juega un papel muy importante en el conector biológico de las sierras de Sant Llorenç de Munt-Collserola y las de Montserrat - Collserola. Estudios
detallados de su riqueza faunística y vegetal corroboran la existencia de nidos de Abellarol, conejos de monte, jabalí, pito real, tejón, topo, garduña, zorros y, en cuanto a la vegetación, encontramos pinos piñoneros, encinas, roble pubescente, sálica, romero, lentisco y enebro, aladierno
de hoja estrecha y madroño entre otros.
El paraje natural de la Sierra del Oleguera se vio gravemente afectado por los incendios del año
1994, hoy está totalmente recuperado.

tramo Este recorrido se inicia en la bifurcación de la carretera de Terrassa a Martorell con el camino real. Este camino cruza toda la sierra del Oleguera hasta llegar a Castellbisbal, por tanto, hay que calcular bien la ida y vuelta ya que
no es un itinerario circular.
cómo llegar Acceder a la Ctra. de Terrassa a Martorell (C 243 c) desde el Camí Vell de Ullatrell o carretera de las
urbanizaciones. Una vez en el cruce con la carretera, dirigirse en dirección Martorell. Recorridos unos 500 m, encontrará a la izquierda el camino real de Terrassa a Castellbisbal. El itinerario se inicia en este camino.
distancia El camino real de Terrassa a Castellbisbal tiene una longitud aproximada de 5 Km. Las panorámicas son
espectaculares en todo su recorrido. Le recomendamos hacer todo el trazado pero si considera que es demasiado
largo, puede igualmente disfrutar de las vistas caminando los primeros 3 Km.
tiempo de recorrido 60 minutos aproximadamente.
1

Huella de jabalí.

2

Campos de viñas y
olivos combinado
con bosque mediterráneo.

3

Rosal silvestre o rosa
canina. Popularmente
era conocida con este
nombre porque parece
que se utilizaba para
curar la rabia.

4

1

2

3
4
5

Durante el otoño, la
madreselva dará unos
frutos en forma de
baya, de color rojizo,
que pueden resultar
tóxicos en caso de
ingerirlos.

6
7
8
9

5

6

7

Fonoll. Florece en verano
y hace flores amarillas y
frutos pequeños y aromáticos.

Afloramiento de ambiente
fluvial de arcillas y conglomerados.

Rastros de lombriz.

8

Aladierno de hoja estrecha.
Los frutos y las hojas tienen
propiedades astringentes, y se
aplican sobre las heridas para
curarlas. También es un buen
antiséptico bucal. Su madera,
compacta y muy calórica, era
apreciada para hacer fuego,
sobre todo los alfareros.

9

Vista panorámica de la
Cordillera Prelitoral.

Curs de monitors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil
Del 16 d’octubre al 19 de desembre. Espai Jove Torre Bassas.
Horari: divendres de 15 a 19 h i dissabtes de 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h (Curs
subvencionat per l’Ajuntament de Rubí)
Informació i Inscripcions: 93 697 90 04 (de 17 a 21 h)

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31
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octubre 2009

Del 16 d’octubre al 19 de desembre

recomanem
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Dissabte, 17 d’octubre
Fira de Sant Galderic. Fira de pagesia i
art
8a Trobada de col·leccionistes de plaques de cava. 6a Fira Retro Clàssic Rubí
(automòbils antics). 15è Concurs de pintura ràpida Daniel Bas.
pl. Doctor Guardiet, a partir de les 10 h

Divendres, 23 d’octubre i divendres 6 i 20 de
novembre

novembre 2009

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 18 19
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Club de lectura fàcil.
A càrrec de Rocío Ávila
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 19.30 h

Divendres, 6 de novembre
Cinema VO: Los abrazos rotos
(Espanya) Dir. Pedro Almodóvar
Un home escriu, viu i estima en la foscor. Anys
enrere va patir un accident on va perdre la
vista.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet
Cultural Jove: 3,5 €
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Divendres, 13 de novembre
Cinema VO: Despedidas
(Japó) Dir. Yojiro Takita
Daigo Kobayashi, antic violoncelista d'una orquestra que s'acaba de
dissoldre, acaba vagant pels carrers sense feina i sense massa esperança. Per això decideix tornar a la seva ciutat natal en companyia de la
seva dona. Allà aconsegueix una feina com enterrador.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural Jove: 3,5 €
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Més informació a www.rubi.cat

Hora del Conte
Biblioteca Mestre Martí Tauler,
a les 18.30 h

✁

Dimecres, 28 d’octubre i
dimecres 11 i 25 de
novembre
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