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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
desembre 2009
1 valls
2 batallé
3 espert
4 farell
5 aldea
6 ruiz
7 kronos
8 baradad
9 gibert
10 batllori

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal
estatut
piera
valls

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
batllori
pont

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

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

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

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.)

30 anys de

horari de nadal OAC
OAC CENTRE: del 24 de desembre al 8 de gener: de 8 a 15 h de dilluns a divendres. Dissabtes 2 i 9 de gener, tancat.
OAC LES TORRES: del 24 de desembre al 8 de gener: de 8 a 15 h de dilluns a divendres

www.rubi.cat

@

laciutat@ajrubi.cat
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“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Una biblioteca perquè la
ciutat se’n senti orgullosa
A final del mes de gener
obrirà les portes la nova
biblioteca. Mantindrà el
mateix nom que la de
l’Escardívol, “Mestre
Martí Tauler”, i el
mateix equip de professionals, que ampliat
i amb ganes d’innovar i
molt d’entusiasme,
l’han omplert de vida i
activitats durant els darrers anys.
Amb el nou edifici, la Biblioteca guanyarà en
qualitat de servei, en confort per als usuaris
i usuàries, en fons bibliogràfic, que s’amplia, i, sobretot, en unes instal·lacions complementàries on activar noves ofertes culturals per a la ciutat.
Han estat 3 anys d’obres i, per tant, d’inconvenients per als veïns i veïnes de la zona
als quals agraeixo la seva col·laboració. Han
estat també 3 anys de transformació d’una
part de la ciutat que es modernitza sense
renunciar al seu passat industrial. L’edifici
que durant més de 30 anys va ser la seu
d’una de les empreses més importants de la
ciutat, tant en nombre de treballadors com
en producció econòmica, BJC Josa, passa ara
a ser un referent de caire cultural.
Estem transformant la història del municipi
mantenint les nostres arrels i mostrant-les
amb orgull.
Aquest Nadal us animo a sumar-vos a la
campanya que ha impulsat el consistori
perquè tothom pugui mostrar el seu orgull
per viure a Rubí i per ser rubinenc. Una
campanya que amb l’eslògan “M’agrada
Rubí” vol desitjar-vos un bon Nadal i un
feliç inici del nou any.

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

A finales del mes de enero abrirá sus puertas la nueva biblioteca. Mantendrá el
mismo nombre que la del Escardívol,
“Mestre Martí Tauler”, y el mismo equipo
de profesionales, que ampliado y con
ganas de innovar y mucho entusiasmo, la
han llenado de vida y actividades durante
los últimos años.
Con el nuevo edificio, la Biblioteca ganará
en calidad de servicio, en confort para los
usuarios y usuarias, en fondo bibliográfico, que se amplía, y, sobre todo, en unas
instalaciones complementarias donde
activar nuevas ofertas culturales para la
ciudad.
Han sido 3 años de obras y, por lo tanto, de
inconvenientes para los vecinos y vecinas
de la zona a los que agradezco su colaboración. Han sido, también, 3 años de
transformación de una parte de la ciudad
que se moderniza sin renunciar a su pasado industrial. El edificio, que durante más
de 30 años fue la sede de una de las
empresas más importantes de la ciudad,
tanto en número de trabajadores como en
producción económica, BJC Josa, pasa
ahora a ser un referente cultural.
Estamos transformando la historia del
municipio manteniendo nuestras raíces y
mostrándolas con orgullo.
Esta Navidad os animo a sumaros a la
campaña que ha impulsado el consistorio
para que todo el mundo pueda mostrar su
orgullo de vivir en Rubí y de ser rubinense.
Una campaña que con el eslogan
“M’agrada Rubí” quiere desearos unas
felices Navidades y un feliz inicio del
nuevo año.

cr04

notícies
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INFRAESTRUCTURAS

MEJORAS EN LOS COLECTORES

Obras en el colector
de la calle Mallorca
l

as obras evitarán las inundaciones que se producen en esta vía en periodos de lluvias muy
intensas y permitirán el drenaje de las aguas que se mueven por la superfície de las calles
de todo el barrio de Ca n’Oriol por falta de bocas de alcantarillas. Estas mejoras requieren una
inversión cercana a los 900.000 euros y un plazo de ejecución aproximado de 4 meses.

instalación de
400 bocas de
alcantarillas
resolverán el problema de recogida de
aguas pluviales

El inicio de los trabajos se prevé entre finales del
mes de enero y principios de febrero. La práctica
totalidad del barrio de Ca n’Oriol está afectada
(como puede observarse en el mapa inferior y la
relación de calles que acompaña a la ilustración).
En la calle Mallorca se procederá a remodelar la
cámara hidráulica situada junto al parque de las
moreras. Se cambiará su diseño incorporando tabiques que suavizarán las aristas de las paredes, conduciendo directamente el agua al tubo de salida.
De esta forma se evita el mal funcionamiento actual
de la cámara donde las aguas se estancan, arremolinan y desbordan facilitando las inundaciones.
En www.rubi.cat/la ciutat se puede ver un vídeo del
funcionamiento actual de la cámara y de como funcionará una vez realizada la remodelación.
Las mejoras en el colector se completan con la
instalación de 400 bocas de alcantarillas distribuidas por todo Ca n’Oriol. Actualmente, cuan-

1

c/ Mallorca

4

c/ Madrid

2

c/ Ntra. Sra. de Lourdes

5

c/ Barcelona

do llueve intensamente, las aguas no son absorbidas y discurren por las calles del barrio hasta
los puntos más bajos donde quedan estancadas.
Este problema quedará resuelto con la ampliación de los puntos de recogida y captación de las
aguas pluviales. La instalación de estas bocas de
alcantarillas supondrá, en muchos casos, cortes
totales o parciales de calles, con la consiguiente
alteración de la fluidez en el paso de vehículos
por el barrio, así como de los servicios de recogida de residuos y transporte público. Para minimizar al máximo las molestias se trabajará por
tramos y se garantizará al máximo el acceso de
los vecinos a sus garajes.
El Ayuntamiento enviará en las próximas semanas una carta informativa a todos los vecinos con
la fecha exacta del inicio de las obras y los datos
de contacto en caso de incidencia o necesidad
de información adicional.

3

c/ Pastora

6

Av. Olimpíades

7

c/ Futbol
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prolongación en ca n’alzamora
A principios de año también se realizarán trabajos de prolongación del colector que se
construyó en el año 2005 en Ca n’Alzamora. Las nuevas obras alargarán el tramo actual
en 120 metros, además de mejorar el cauce y el entorno del torrente de Ca n’Oriol que
discurre entre los parques de Can Sedó y Ca n’Alzamora. El proyecto contempla la plantación de una treintena de árboles y 600 plantas arbustivas, así como la ampliación
del camino situado al margen del torrente que será de 3 metros y medio. También se
mejorarán las condiciones de los taludes existentes.
La inversión prevista para esta actuación se mueve entorno los 400.000 euros y el
plazo aproximado de ejecución es de 3 meses.

Algunos tramos de estas calles se cortarán al tràfico o serán
de acceso restringido en algún momento de las obras
· Ávila
· Alacant
· Badajoz
· Barcelona
· Cáceres
· Castelló
· Escorial
· Ferrol
· Font del Ferro
· Futbol

· Galicia
· Jaén
· Lleida (passatge)
· Lleida
· Lleó
· Madrid
· Málaga
· Mallorca
· Nostra sra de Lourdes
· Olimpiades (avinguda)

· Orense
· Pastora
· Pontevedra
· Santander
· Salamanca
· Segovia
· Súria
· Toledo
· Zamora

4
1

2
3

5

6

7
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Lanovabiblioteca
obrelesportes

notícies

nou equipament de 8.000 m2

cr07

cultura

e

l nou equipament cultural, que s’inauguarà el 30 de gener de
2010, ocupa una nau de l’antiga fàbrica JOSA i serà també la
futura seu de l’arxiu municipal, del centre de recursos històrics i de
Ràdio Rubí.
La Biblioteca de Rubí es va crear l’any 1953 al costat de l’Església de Sant
Pere, en un edifici actualment inexistent. Es va traslladar a l’Escardívol,
on ha passat els darrers 22 anys en un espai de 700 m2. Des de fa uns
dies ha començat el que és el seu darrer i definitiu trasllat a una antiga
nau de JOSA de 8000 m2 dels que ocuparà pràcticament la meitat.
El nou centre cultural tindrà, a més, la futura seu de l’arxiu municipal,
del centre de recursos històrics on s’ubicarà el Grup de Col·laboradors
del Museu, el magatzem del Museu municipal i els futurs estudis de Ràdio

Rubí. Una sala polivalent per a conferències, concerts i espectacles de
petit format i una sala d’exposicions temporals, completen l’oferta cultural del nou equipament municipal que obrirà les seves portes el 30 de
gener.
Les novetats a la nova Biblioteca, que manté el nom de qui va ser director i professor a l’escola Ribas durant la dècada dels 40, el Mestre Martí
i Tauler, van més enllà de l’ampliació de l’espai. Destaquen els serveis de
WiFi a tot l’edifici, que és completament accessible per a persones amb
disminucions, la possibilitat de retornar els llibres les 24 hores del dia a
dues bústies que s’han instal·lat al carrer Aribau, o poder renovar un llibre a través d’internet. L’antic espai de l'Escardívol funcionarà com a sala
d'estudis fins la inauguració de la nova Biblioteca.
Rehabilitar i equipar l’antiga nau industrial ha suposat 11 milions d’euros d’inversió, majoritàriment municipal amb subvencions de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat.

Biblioteca Mestre Martí i Tauler
Aribau, 5 · Tel. 93 588 70 00
a/e: b.rubi.mmt@diba.cat - www.rubi.cat/cultura
Autobús: Línia 2

l’antiga nau
l’empresa josa es va
traslladar a la llana
l’any 2002.

Tot el mobiliari està a
punt per col·locar els
50.000 documents amb
què comptarà la
Biblioteca inicialment

12,4 millones de euros es la cifra que el Fondo Estatal de Inversión Local otorgó a Rubí a principios de
2009 para llevar a cabo una treintena de obras. A lo largo de este mes de diciembre acabarán todas ellas,
a excepción de dos, el nuevo ediﬁcio de atención municipal y el Parc Bòbila Saltó, que está previsto que
acaben a principios del año próximo.

2,96

VIALES

millones
de euros

· Urbanización de la calle Abat Escarré
· Ampliación y urbanización del vial de conexión entre
las carreteras BP-1503 y C-1413a en el polígono Molí
de la Bastida.
· Acceso al futuro CEIP que se construirá en la calle Mallorca, en Ca n’Oriol
· Urbanización del sector Z de Ca n’Oriol, terreno comprendido entre las calles Segre, Llobregat, Francolí e
Iriarte (3.843 m2).

Abans i després de les obres al carrer Abat Escarré.

1,67

MEJORAS EN ESCUELAS

millones
de euros

Obras de reforma y adecuación de las instalaciones de
calefacción, fontanería y electricidad, así como trabajos de pintura interior y exterior, según el centro. Se ha
actuado en los CEIP Teresa Altet, Schola, Maria Montessori, Ramon Llull, Torre de la Llebre y Joan Maragall.

CEIP Ramon Llull, abans i després del sanejament de la façana.

2
millones
de euros

Las obras del edificio de atención al ciudadano acabarán a principios de año.

EDIFICIOS MUNICIPALES
· Construcción de un nuevo ediﬁcio de atención ciudadana en la calle Narcís Menard.
· Instalación de la ﬁbra óptica hasta la biblioteca municipal en la calle Aribau.
· Mejora de la climatización del teatro municipal La
Sala.
· Reforma del centro cívico Can Fatjó.

Información detallada y fotograﬁas de la obras en www rubi cat/feil y reportajes emitidos por Canal Català en YouTube www youtube com/ajuntamentderubi

Las obras del FEIL,
en la recta final

Información detallada y fotograﬁas de la obras en www.rubi.cat/feil y reportajes emitidos por Canal Català en YouTube www.youtube.com/ajuntamentderubi

2,25
millones
de euros

RENOVACIÓN DE ACERAS Y
ALUMBRADO
· Substitución de lámparas, instalación de reguladores y cambio de soportes del alumbrado público en
diferentes zonas de la ciudad.
· Mejora de las aceras y alumbrado en el Paseo de la
Riera, avenida de la Astronomía, plaza Urania y calle
Leonardo da Vinci.
· Mejora de tramos de acera en las calles Or, Diamant y
Topazi.

En la calle Or se han arreglado tramos de acera.

3,14

ZONAS VERDES

millones
de euros

· Nuevo parque en la antigua bóbila Saltó, terreno de
8.000 m2 delimitado por las calles Santa Fe, General
Castaños i de les Basses. Estas obras ﬁnalizarán a
principios de año.
· Rehabilitación del parque de Ca n’Alzamora y derribo
de las naves de la antigua fábrica de Can Sedó.
· Zona verde y juegos infantiles alrededor de la guardería municipal La Lluna, en Can Rosés.

Parque de Ca n’Alzamora y obras en el Parque de la Bòbila Saltó

416.000
euros

CENTROS DEPORTIVOS
· Cierre de la pista polideportiva Francesc Calvo para
evitar la entrada de agua de lluvia.
· Renovación de las instalaciones eléctricas, sustitución de gasóleo por gas natural en el sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria y renovación de
vestuarios y otras zonas, en función de cada centro.
Se ha actuado en el pabellón deportivo de Can Rosés
y en los campos de fútbol de Can Rosés, 25 de Setembre y Can Fatjó.

En la pista Francesc Calvo se ha instalado sistema de cierre exterior.

902

personas
ocupadas

El FEIL ha generado trabajo a 902 personas.

OCUPACIÓN
El FEIL ha ocupado a un total de 902 personas en Rubí,
126 más de las inicialmente previstas. De este total,
259 trabajadores se encontraban en paro antes de las
obras del FEIL en Rubí. Más de la mitad han sido contratados a través del servició de inserción del Instituto
de Promoción Económica y Social (IMPES) del Ayuntamiento de Rubí (155 personas).

notícies
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mobilitat

pla d’aparcaments (ii)

cr10

150 places d’estacionament gratuït
a

l llarg d’aquest mes de desembre acabarà la segona fase del pla d’aparcaments que es va
posar en marxa el passat mes de juny. Aleshores es va actuar en els aparcaments de l’Escardívol i davant de l’edifici Rubí Desenvolupament per tal d’ampliar el nombre de places gratuïtes. Ara s’actua en diferents carrers de la ciutat amb la mateixa finalitat.

semibateria
a la majoria de
carrers s’elimina
l’estacionament
actual en cordó

L’objectiu és augmentar tant com sigui possible
el nombre de places d’estacionament en diferents zones de la ciutat. La posada en marxa
d’aquest pla comporta l’execució d’altres
accions, com ara modificacions de trànsit, canvis de sentit de circulació i la revisió de la forma
d’estacionament en cada punt (bateria, semibateria, cordó...).
En total s’està actuant en vuit carrers situats a
les zones Nord, Progrés, Centre i sector Z de la
ciutat, en les quals, un cop s’executi el projecte, hi haurà en conjunt un increment de 73
noves places d’estacionament. Es tracta del
carrer Lumière, el passeig de Pau Claris, els
carrers de Mare de Déu de Fàtima, Guadalajara, Sant Jordi, Josep Salto i Eivissa, i la carretera de Sabadell. A excepció dels dos primers, en
aquests carrers s’eliminarà el doble sentit de circulació i passaran a ser de sentit únic.
Les actuacions consisteixen en treballs de pintura horitzontal, col·locació de senyalització ver-

tical i instal·lació d’elements de seguretat
(pilons, miralls, etc.). Gairebé totes les noves
places seran en posició de semibateria, excepte al carrer d’Eivissa.
Pel que fa al sector Z, es tracta dels carrers compresos entre l’avinguda Comas i Solà, Eduard
Fontserè i Iriarte. El projecte preveu ordenar la
zona i regular l’estacionament. També s’instal·larà senyalització vertical, es marcaran els espais
d’aparcament amb pintura horitzontal i es posaran pilons per evitar l’aparcament en zones no
autoritzades.
A aquestes 73 noves places cal sumar-ne 70
més de l’avinguda de l’Astronomia, on ja han
acabat les obres d’arranjament finançades pel
Fons estatal d’inversió local (FEIL). Actualment,
aquesta via disposa d’espai destinat a l’estacionament en semibateria a ambdues bandes del
carrer. També s’ha reordenat la mobilitat i s’ha
prohibit la circulació de vehicles de més de 3,5
tones.

pla d’asfaltat
A començament d’any s’iniciarà un projecte de renovació i de millora de diversos
trams de carrers que actualment es troben
en mal estat de conservació. Les actuacions es duran a terme en una desena de
carrers situats en diferents zones de la ciutat, com ara els carrers Poeta Virgili, José
Torrijos, Doctor Turró, Pintor Murillo, pont
del carrer Cadmo, carrer del Castell, camí
de Can Tàpies, pont de l’avinguda Cova
Solera i el passeig de Les Torres. En tots ells
es renovarà l’asfalt i es repararan els sots
i les zones més erosionades per tal d’adequar i anivellar el paviment.

El pont del carrer de Cadmo és un dels trams que s’asfaltaran.

nadal

notícies
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propostes per a tots els gustos

cr11

Arriba el Nadal 2009
e

l Nadal torna a omplir els carrers de la ciutat de llums, música, guarniments diversos,
pessebres i un ventall d’activitats per fer d’aquests dies unes dates especials, sobretot
per als més petits, que esperen amb il·lusió l’arribada dels Reis d’Orient, amb un únic canvi:
la Cavalcada avança la sortida a les 18.30 h des de l’Escardívol, on abans el carter reial haurà
recollit les seves peticions.
Aquest any es compta amb la participació de més
de 40 entitats i associacions de la ciutat que organitzen noves propostes, com la Fira d’Art de l’Associació de Sant Galderic, els dies 19 i 20 a la pl.
de la Nova Estació. També hi haurà el Mercat Solidari de Rubí Solidari, els dies 12 i 19 a l’av. Francesc Macià amb el c. Sant Cugat. En tindrem
altres de més tradicionals com el VIII Cagatió de
les Cultures de l’Associació Uruguaiaocatalana Los
Botijas, el dia 19; el Concert de Nadales de l’Obrador Coral, el dia 20 a la pl. de l’Antiga Estació;
les sessions de Quinto del Casino, o les activitats
de Nadal de les associacions de veïns als barris,
on arriben el patge reial, el Pare Noel i el Carter
Reial per visitar els nens i les nenes.
Una altra de les novetats són les dues sessions de
cinema infantil gratuïtes que es faran el 28 i 29
de desembre al Teatre Municipal La Sala a les 18
hores, on es projectaran Ice Age 3 i UP.

de Nadal que se celebra a la plaça de la Nova
Estació del 12 al 27 de desembre. Amb unes 40
parades, la Fira tindrà aquest any tallers de titelles, de globoflèxia, de decoració d’espelmes, de
màgia, de cuinetes, etc., que s’amplien a 3 hores
de durada i es faran cada tarda de 17 a 20 hores
els dies laborables i d’11 a 13 h i de 17 a 20
hores els caps de setmana; així com espectacles
de teatre, titelles, animacions i màgia, entre d’altres, i un espai de joc per als més menuts (de 0
a 3 anys) a la carpa petita.

la cavalcada
de reis
l’inici s’avança a
les 18.30 h

Torna el Mag Rubisenc
i la Fira de Nadal
Com cada any, el Mag Rubisenc tornarà a obrir
les portes del Castell amb el seu campament del
2 al 4 de gener, de 17 a 20 hores, per recollir les
cartes dels infants rubinencs i tornar-los a mostrar el seu laboratori, tot i que abans ja haurà anat
a l’Escardívol el dia 16 de desembre, a partir de
les 18.30 h, on explicarà un conte a tothom que
el vulgui escoltar.
Altres activitats, que també arriben en aquestes
dates, són les que s’organitzen al voltant de la Fira
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recorregut de la cavalcada de reis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C. Joaquim Blume
C. Cadmo
C. Prat de la Riba
C. Rafael Casanova
C. Francesc Macià
Av. Barcelona
Rbleta. Joan Miro

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pg. Torres
Av. Can Cabanyes
Pg. Ferrocarril
C. Monturiol
C. Mare de Déu de Fàtima
C. Tres d’Abril
C. Milà i Fontanals

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

C. Bartrina
C. Lluís Ribàs
C. Cervantes
Av. Barcelona
C. Francesc Macià
C. Montserrat
Pl. Doctor Guardiet

i
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Nova exposició permanent al Castell

“
psc
Anna M. Martínez
Regidora del Grup
Municipal Socialista

“

l

a nova exposició permanent del Castell,
“Rubí, l’evolució d’un poble”, inclou fotografies, pintures i escultures cedides per 9
artistes locals contemporanis. L’horari d’obertura de la mostra al públic és de dimarts a
divendres 16 a 20 h, dissabtes d’11 a 14 i
de 16 a 20 h i diumenges d’11 a 14 h.

Danses Tradicionals
a les escoles

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

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“
l

a Campanya de Danses Tradicionals
que l’Ajuntament realitza als centres
públics d’Educació Infantil i Primària, ha
estat inclosa a la web de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores com a
exemple d’experiència innovadora que es
realitza a les escoles. L’activitat consisteix en
deu sessions de dansa als col·legis, al llarg
del curs, que fan els alumnes des de P-3
fins a 6è de primària, conduïts per monitors
de l’Esbart Dansaire de Rubí.

Conveni per millorar la
formació de treballadors
Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE)
de l’Ajuntament de Rubí ha signat un
conveni de col·laboració amb CEM
Formació SL amb l’objectiu de millorar la
formació continua entre els treballadors i
treballadores de les empreses de la nostra ciutat. Segons estableix el conveni,
l’OSE oferirà informació a les empreses
que estiguin interessades a realitzar
accions formatives per als seus treballadors.

erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“

l’

acr
Grup Municipal
d’ACR

el valor de l’educació
Estem vivint temps difícils. La informació que ens arriba a través dels mitjans
de comunicació ens recorda a diari que
hi ha persones que fan un mal ús de
posicions de poder, algunes democràticament escollides i altres, se suposa,
per mèrits curriculars i proximitat ideològica. Després de navegar per l’univers
massiu de notícies d’aquest tipus, cal

càmeres a l’illa de vianants:
un nou pedaç, i ben car!
L’equip de govern municipal ha decidit posar càmeres per controlar els
cotxes que es colen, sense autorització, dins de l’illa de vianants.
Evidentment coincidim que les infraccions cal evitar-les, i sancionar-les si
és pertinent. Però gastar-se 100.000
euros en un sistema de càmeres per

¡manda huevos!
Mientras los suizos votan democráticamente, por democracia directa, la
prohibición de construir minaretes en
las mezquitas de Suiza, la alta comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, Navi Pillay, condena la
decisión suiza aprobada por referéndum por considerarla “discriminatoria y profundamente divisoria”, pala-

Ja n’hi ha prou
L’altre dia, anant en metro, em vaig
trobar un noi que feia i desfeia el cub
de Rubik a una velocitat increïble. En
un minut feia coincidir tots els colors,
el desmuntava una altra vegada i
repetia el procediment un cop i un
altre.
La frase “ja n’hi ha prou” deu ser la
que més pensen els catalans sobre la

reflexions al voltant d’un
pressupost que no coneixem
En el moment d’escriure aquest article
encara no hem rebut la proposta de
pressupostos per a l’any 2010.
Aquests pressupostos ens permetran
veure les propostes de l’equip de
govern i mesurar la seva eficàcia i eficiència. Cal prioritzar i definir un llistat
de les accions a portar a terme i millor

Discriminació al peatge de les
Fonts?
Un decret de la Generalitat de 18 de
maig de 1999 va establir una reducció
general del peatge i un sistema de
descomptes progressius per als usuaris habituals de l'autopista C-16
Montserrat, que té un peatge prop de
les Fonts. Un altre decret de 2002 va
aprovar un nou sistema de descomp-

apel·lar al valor preuat de l’educació.
Educació amb majúscules.
És l’educació la que ens ha d’ajudar a
construir ciutats amables, acollidores,
sostenibles, amb valors de justícia
social, igualtat i llibertat. L’educació ens
ha de fer lliures, sense que aquesta llibertat s’utilitzi per menysprear els drets
de les persones que comparteixen amb
nosaltres la rutina de la vida diària, els
espais emocionals, els espais de treball,

fer-ho ens sembla una despesa injustificable, sobretot tenint en compte
que hi ha alternatives molt més econòmiques i igual d’eficients, i que
estem en un moment de crisi en què
cal destinar els diners només allà on
realment fa falta.
El problema a resoldre és, bàsicament, el control dels vehicles que es
colen a l’illa en horari de càrrega i
descàrrega, que és quan els pilons

bras que comparte el Gobierno ZP,
en boca de Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y
Emigración de España.
Mientras esto sucede y se acusa a los
suizos de racistas por no querer cambiar sus costumbres y rechazar
democráticamente los minaretes,
aquí, en España, en Catalunya, se
está planteando, tan ricamente, eliminar los crucifijos o cualquier mani-

relació Catalunya – Espanya al llarg
de l’any. Doncs aquesta frase, que no
parem de repetir i pensar molt de
nosaltres, comença a veure el final
del túnel.
La conjuntura política que travessem
ens és molt favorable ja que cada cop
que l’Estat espanyol tensa més la
corda, aquesta es va trencant més:
un estatut que ja va ser retallat i encara volen retallar més; unes polítiques

si es fes amb consens de tots, alhora
que també cal definir les inversions que
són font generadora d’activitat econòmica al seu entorn, perquè hi aporten
gent, generen feina o ajuden a generarne.
L’any que tanquem serà un any de
poca inversió municipal pròpia. Tot i el
mal anomenat Pla Zapatero i les inversions d’anys anteriors que encara no
han finalitzat (biblioteca, mercat, com-

tes d'aplicació en determinats recorreguts de l'itinerari Rubí-Terrassa, i
també establia que calia continuar
amb aquestes mesures que bonifiquen els usuaris habituals.
El desembre de 2006, un tercer
decret aprovava la modificació i
ampliació del sistema de descomptes
per als usuaris habituals de determinats itineraris de l'autopista C-16
Montserrat, tram Sant Cugat del

apropar els recursos i serveis a aquelles persones
que els troben més llunyans i afavorir que cada
cop més l’educació sigui de debò “cosa de tots i
totes”. En aquest sentit, cal que els ajuntaments
afavoreixin que totes les persones puguin desenvolupar el seu potencial i la seva creativitat. Però
amb un plus que defineix l’actual situació conjuntural: el canvi dels models de producció. Des del
nostre grup municipal apostem per adequar l’oferta formativa de la ciutat a la realitat econòmica i
nous models de producció que són necessaris per
poder sortir amb èxit de la situació de crisi actual.

Actualment es treballa per definir quina és aquesta oferta formativa i possibilitar així que es pugui
desenvolupar en els nostres centres educatius.
En aquest escenari, l’educació i el concepte de
ciutat educadora tornen a tenir un paper rellevant.
Totes i tots som necessaris, importants i imprescindibles. Els socialistes continuarem treballant
per aconseguir que Rubí sigui una ciutat educadora per excel·lència, una ciutat on el valor de l’educació ocupa un lloc privilegiat a la nostra agenda política.

estan abaixats. Al nostre parer, és molt possible
que molts d’aquests conductors simplement
no sàpiguen que estan cometent una infracció.
Per tant, trobaríem més adequat advertir-los. I
això una càmera no ho farà. D’altra banda,
també es podria revisar el mateix horari de
càrrega i descàrrega, i evitar així que els pilons
estiguin tantes hores abaixats dins de l’horari
de vianants. I sumat a tot plegat, instal·lar
càmeres al centre de la ciutat, per molt que
siguin només pel control de trànsit, és una

mesura delicada, que genera dubtes, i que caldria aplicar si no hi ha cap més remei, però no
com a primer pedaç.
Però el PSC i ERC han optat directament pel
pedaç dubtós i car. El sistema de les càmeres
costarà 100.000 euros. I cal sumar-hi una
quantitat indeterminada per al manteniment i
per al cost que comporti la mateixa feina de
burocràcia afegida.
Per tot plegat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA
proposem que es revisi l’horari i que es destinin

2 o 3 agents de la policia local a passejar per l’illa durant un temps, que identifiquin els vehicles infractors i que prioritzin la tasca pedagògica de proximitat abans que la de sanció. És
una mesura temporal, didàctica i efectiva, i
sobretot molt més econòmica que el sistema
de les càmeres. Considerem que estem dient
una obvietat tan gran que ens fa fins i tot vergonya proposar-ho... però tot i així, ja veurem
quin cas ens fan.

festación religiosa de la escuela, incluso eliminar la celebración de la Navidad en los colegios, cosa que algunos centros ya hacen. Y
todo para no ofender la sensibilidad de otras
culturas y religiones que conviven con la nuestra. ¡Manda huevos!
Porque, si bien no discutiré sobre la manida
polémica de si España debería ser un Estado
laico o aconfesional, no cejaré en el empeño de
decir, hasta la saciedad y donde toque, que
nuestra cultura, como la europea, nos guste o

no nos guste, es de raíz humanista cristiana. Y
haciendo mías algunas de las palabras del primer ministro de Australia, John Howard: son
los inmigrantes los que deben adaptarse, no los
españoles, no los catalanes. No somos nosotros los que hemos de preocuparnos por si
ofendemos a otras culturas. Hablamos español
y catalán, no árabe, ni chino, ni japonés, ni ruso
o cualquier otro idioma, de manera oficial. Si
Dios ofende a otras culturas, deberían considerar vivir en otra parte, porqué es parte de nues-

tra herencia cultural humanista cristiana.
Nosotros aceptamos las creencias de las otras
culturas sin preguntar el porqué, solo pedimos
que se acepte la nuestra, nuestro modo de
vida, para poder vivir en paz y armonía. Ya es
hora de aceptar las costumbres del país que les
da trabajo, sanidad y educación gratuita, con o
sin papeles.

econòmiques i estructurals desfavorables vers
el nostre país i la nostra gent... I és que l’Estat
veí comprovarà que el “ja n’hi ha prou” acabarà d’agafar l’embranzida suficient perquè
ningú ens aturi en el camí cap a una plena
autonomia.
A més, Catalunya (com sempre) gaudeix d’una
societat civil molt forta, capaç d’organitzar en
un temps rècord 160 consultes per al 13 de
desembre i moltes més que vindran. Gaudim

d’una unió social que hem d’aprofitar per acabar de trencar la corda.
Des d’Esquerra, tant en l’àmbit nacional com a
Rubí, treballem perquè la nostra societat avanci i s’encamini cap a la plena llibertat: des del
govern de la Generalitat, ajudant a construir
infraestructures socials, culturals, econòmiques, nacionals... fins al govern local, treballant amb les entitats i la societat civil per reforçar la plena identitat rubinenca i catalana.

No podem permetre que l’Estat faci i desfaci
amb Catalunya com qui fa i desfà un cub de
Rubik a una velocitat vertiginosa. Ara és el
moment! Hem d’aprofitar-lo per acabar de sortir del túnel i poder començar a construir el
nostre país. www.arestubau.cat

plex esportiu...), s’ha executat només el 31,12%
del total previst.
Per fer front a la crisi ens toca moure’ns, ens toca
fer, i en el camp de les inversions el govern municipal podia haver fet molt més, tres vegades
més, ja que l’Ajuntament també ha de donar
resposta ràpida a les peticions ciutadanes, prioritzar com i on gastem, fer una administració
més propera i més àgil amb uns serveis públics
(neteja, manteniment...) de qualitat, i ha de

generar confiança en la ciutadania i en les
empreses. I això és el que demanem a l’equip de
govern, no és crítica, és exigència democràtica.
I en aquest procés de millora s’ha de valorar més
la tasca que fan les entitats i associacions de la
ciutat, gent que fa de Rubí una ciutat catalana,
dinàmica, participativa, integradora. Aquestes
entitats no poden pagar la factura de la incompetència del govern municipal, l’ajust econòmic
l’hem de fer portes endins, l’ha de fer

l’Ajuntament en la seva estructura, com qualsevol família hauria de fer si toca aprimar-se i no
traslladar-lo a la societat civil. Tot el contrari,
enfortint la societat civil, farem més Rubí i ajudarem a superar la crisi.
Més inversió i més societat i menys estructura
de l’Ajuntament és el que esperem d’aquest
pressupost que no coneixem. Us desitgem un
Bon Nadal i un Feliç any 2010, de tot cor.
www.ciu.cat/rubi

Vallès-Rubí-Terrassa i hi preveia el descompte
del 100% en el peatge per a tots aquells usuaris
habituals que, de dilluns a diumenge i festius,
fessin, sense limitació de trànsits mensuals,
qualsevol dels itineraris del recorregut Sant
Cugat del Vallès-Rubí-Terrassa per aquesta
autopista.
ACR ha detectat que l'empresa AUTEMA, concessionària de l’autopista, només està bonificant els usuaris habituals que tinguin origen o
destinació Terrassa. I investigant hem descobert

que Autema té un document anomenat
“Normes per a la bonificació del pagament del
peatge, en la barrera de les Fonts, per als itineraris autoritzats amb OBE–VIA T”, el qual discrimina de manera injusta els usuaris que puguin
tenir com a origen o destinació el municipi de
Rubí, ja que no se’ls aplica el descompte.
Per tot això, al Ple Municipal del passat novembre, ACR va proposar una moció que va ser
aprovada per unanimitat demanant que la
Generalitat estudiï si les “Normes per a la bonifi-

cació del pagament del peatge, en la barrera de
les Fonts, per als itineraris autoritzats amb
OBE–VIA T” que aplica l’empresa AUTEMA
compleix el que estableix el Decret 652/2006,
de desembre, o sigui si ha fet una interpretació
correcta o no del decret.
Des d’ACR anirem fent un seguiment del cas. Si
es demostra que Autema no ha respectat els
decrets, demanarem responsabilitats. Ja us
n’informarem.
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el poc o molt temps d’oci i lleure i, en definitiva, el
gran espai comú que és la ciutat.
En aquest marc, el de la ciutat, és des del qual
volem posar en valor l’educació. Des del Partit dels
Socialistes de Catalunya ho estem fent fa prop de
20 anys, quan vam propiciar l’aprovació de la
Carta de Ciutats Educadores a Barcelona l’any
1990. Una ciutat educadora s’ha de definir per la
seva capacitat de fer coincidir tots els agents en
aquesta tasca tan fàcilment anomenada i tan difícilment duta a terme com és l’educació. Facilitar
que les possibilitats per a tothom siguin reals,

grups municipals
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nova temporada estable a la sala

Espectacles per a
tots els públics
a

cabades les obres de remodelació de la climatització del teatre municipal La Sala, la nova
temporada es va estrenar amb La nit de Sant Joan, de Dagoll Dagom, el passat 11 de
desembre. Més de 20 espectacles ocuparan l’escenari de l’equipament municipal fins al juny
del 2010: teatre, dansa, espectacles musicals i infantils, componen l’aposta de la nova temporada estable.
finalitzades les
obres del teatre
les millores de la climatització de la sala
ja permeten iniciar
l’activitat

A més de Dagoll Dagom, actuaran al teatre municipal actors reconeguts com Josep M. Pou amb
l’obra Orson Welles, su seguro servidor (dissabte 9 de gener), la Companyia T de Teatre i Los

Càmara-Teatre (27 i 28 de març), per commemorar el Dia Mundial del Teatre, o L’amor hermètic de
Salvador Espriu (dissabte 24 d’abril), per celebrar
el Dia de Sant Jordi, entre altres propostes.

Tigres amb Nelly Blue (diumenge 21 de març),
Montserrat Carulla amb El quadern gris de Josep
Pla (dissabte 16 d’abril) o Concha Velasco amb
La vida por delante (diumenge 9 de maig).
Pel que fa als espectacles musicals, destaquen
la Cantada popular del Rèquiem de Mozart (19
i 20 de desembre), el tradicional Concert de valsos i danses (dimecres, 30 de desembre), o l’espectacle musical Ojos verdes dedicat a Miguel de
Molina (diumenge 28 de febrer). El IV Concert de
Primavera tindrà lloc el 25 d’abril i el 21 de juny
tindrà lloc el Concert Chopin, a càrrec de Daniel
Ligorio.
També continuarà el cicle de petit format “Entre
bambolines”, amb obres com Sinistre de La

Els diumenges, espectacles familiars

Josep M. Pou o Concha
Velasco són dos dels
actors reconeguts que
passaran per la Sala

Els sis espectacles infantils es faran els primers
diumenges de mes. Després de l’inici amb Galaxis, contes de l’univers, el passat 13 de desembre, el públic familiar podrà veure La marató de
contes, el 10 de gener; Els tres porquets, el 7 de
febrer; Tina, la bruixa fina, el 7 de març; Hansel
i Gretel, l’11 d’abril, i Roseland, el 2 de maig. El
preu per a aquests espectacles és de 5 euros (els
socis de la Xarxa: 4 euros)
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Temporada Estable
Cantada Popular Rèquiem de W. A. Mozart
A càrrec de la Coral Conturbat Me
Dir. Juanjo Grande
La Sala, Teatre Municipal, dissabte 19 a les 21 h
i diumenge 20 a les 18.30 h.
Preu: 10 €

Dissabte, 9 de gener del 2010
Temporada Estable
Orson Welles, su seguro servidor
amb Josep M. Pou
L’endemà del seu darrer aniversari, Orson Welles
enregistra anuncis de menjar per a gossos i
laxants en un estudi de Los Angeles amb la
col·laboració d’un jove tècnic de so.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 22 €

Fira de Nadal
Cada dia, tallers, jocs i espectacles.
40 parades, concert de Nadal.
Pl. de la Nova Estació, de les 10 a les
21 hores
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28 29 30 31
gener 2010
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Del 12 al 27 de
desembre del 2009

desembre 2009
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Dissabte, 19 de desembre i
diumenge 20 de desembre

recomanem
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Dissabte, 2 de gener del
2010

Dimarts, 5 de gener
Cavalcada de Reis
A l’Escardívol:
A les 16.30 h: lliurament de la carta
A les 18 h: arribada de Ses Majestats els Reis
d’Orient
A les 18.30 h: sortida de la Cavalcada
A les 20.30 h: Adoració dels Reis al pessebre
Recorregut de la cavalcada: c. Joaquim
Blume, c. Cadmo, c. Prat de la Riba, c. Rafael
Casanova, c. Francesc Macià, av. Barcelona,
rbleta. Joan Miró, pg. Torres, av. Can
Cabanyes, pg. Ferrocarril, c. Monturiol, c.
Mare de Déu de Fàtima, c. Tres d’Abril, c. Milà
i Fontanals, c. Bartrina, c. Lluís Ribas, c.
Cervantes, av. Barcelona, c. Francesc Macià,
c. Montserrat, pl. Doctor Guardiet

Edita Institut Municipal de Comunicació. Ajuntament de Rubí Fotografia Area3 Disseny doss.cat 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

Campament del Mag Rubisenc
Vine a donar-li la carta al Mag i descobreix els misteris del seu laboratori!
Castell-Ecomuseu Urbà, de 17 a 20 h
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