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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
març 2010
15 ruiz
16 kronos
17 baradad
18 oriol
19 gibert
20 batllori
21 pont
22 garcia
23 calsina
24 parrilla
25 lorente
26 xapelli

27 hidalgo-mosc
28 condal
29 piera
30 valls
31 batallé
abril 2010
1 espert
2 farell
3 aldea
4 ruiz
5 kronos
6 baradad
7 oriol

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

gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal
piera
valls
batallé

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
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

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

www.radiorubi.fm
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.)

30 anys de

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

Conèixer el nostre entorn
és estimar-lo
L’Ajuntament té clara la
seva aposta per la millora
de la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes de Rubí. Són moltes
les accions i polítiques
encaminades a assolir
aquest objectiu i un dels
punts centrals és la salut
de les persones, entesa
en un sentit ampli i no
només com l’absència de
malaltia. Un concepte ampli de vida saludable
que estem treballant de manera participativa
en l’elaboració del primer Pla de Salut de
l’Ajuntament de Rubí i que en l'anterior
número vam explicar abastament.
Són moltes les pràctiques que es poden
desenvolupar a Rubí per portar una vida saludable: caminar en entorns naturals com els
que tenim a l’abast n’és un bon exemple. Des
de fa més de dos anys heu trobat aquests itineraris a la revista La Ciutat per gaudir-ne i
ara, per facilitar el seu coneixement i difusió,
s’editarà, en un doble format (tant en paper
com digitalment), una col·lecció que compila
part d’aquests camins naturals.
Sense necessitat de fer cap desplaçament
tenim la sort de poder tenir a Rubí uns entorns
propicis per poder fer exercici i conèixer millor
la nostra ciutat, aquest cop des d’un altre punt
de vista. Deia el primatòleg Sabater Pi, en
referència a la seva tasca investigadora, que
per dibuixar s’ha d’observar; si observes
coneixes, si coneixes estimes, i si estimes, protegeixes. Amb aquesta col·lecció, us hem
dibuixat aquests llocs per descobrir o redescobrir i d’aquesta manera, esperem no només
gaudir de les passejades, sinó conèixer millor,
estimar i, per tant, protegir, tot sentint-nos
orgullosos de la nostra ciutat.

visitem l’ajuntament
Alumnes del CEIP Teresa Altet van visitar l’Ajuntament

El Ayuntamiento tiene clara su apuesta por
la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Rubí. Son muchas las
acciones y políticas encaminadas para
lograr este objetivo y uno de los puntos centrales es la salud de las personas, entendida
en un sentido amplio y no solo como la
ausencia de enfermedad. Un concepto
amplio de vida saludable que estamos trabajando de manera participativa en la elaboración del primer Plan de Salud del
Ayuntamiento de Rubí y que en el anterior
número explicamos ampliamente.
Son muchas las prácticas que se pueden
desarrollar en Rubí para llevar una vida
saludable: caminar por entornos naturales
como los que tenemos a nuestro alcance es
un buen ejemplo de ello. Desde hace más de
dos años habéis encontrado estos itinerarios
en la revista La Ciutat para disfrutarlos y
ahora, para facilitar su conocimiento y difusión, se editará, en un doble formado (tanto
en papel como digitalmente), una colección
que compila parte de estos caminos naturales.
Sin necesidad de hacer ningún desplazamiento tenemos la suerte de poder tener en
Rubí unos entornos propicios para poder
hacer ejercicio y conocer mejor nuestra ciudad, esta vez desde otro punto de vista.
Decía el primatólogo Sabater Pi, en referencia a su tarea investigadora, que para dibujar hay que observar; si observas conoces, si
conoces aprecias y si aprecias, proteges. Con
esta colección, os hemos dibujado estos
lugares para descubrir o redescubrir y así
esperamos no solo disfrutar de los paseos,
sino conocer mejor, querer y, por lo tanto,
proteger, sintiéndonos orgullosos de nuestra
ciudad.

notícies
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medi ambient

crida al civisme

cr04

Ell no pot
fer-ho, tu sí
a

banderoles
s’han penjat banderoles per diferents
punts de la ciutat

La campanya vol conscienciar els propietaris de
gossos

quest és el lema de la campanya que l’Ajuntament de Rubí ha posat en marxa per combatre l’incivisme a la ciutat. La iniciativa compta amb la col·laboració de 21 associacions
de veïns, que són les encarregades de repartir prop de 2.000 dispensadors de bosses de plàstic entre els propietaris de gossos de cada barri, amb l’objectiu de facilitar-los la recollida dels
excrements de les seves mascotes de la via pública. Aquests dispensadors tenen forma d’os i es
poden penjar al collar de l’animal o bé a la corretja. Un cop buits, es poden tornar a omplir amb
noves bosses.
En el moment d’obsequiar els propietaris de gossos amb aquests dispensadors, els responsables
de les entitats veïnals també els faciliten un
qüestionari, que han d’omplir, i un díptic informatiu.
Paral·lelament, el consistori també ha penjat 150
banderoles a 75 fanals ubicats en aquelles zones

Aquesta iniciativa forma part de la campanya de
tinença responsable d’animals domèstics de
companyia. A banda de la recollida de les defecacions, també es vol incidir en l’obligatorietat d’identificar i censar els gossos, gats i fures. Actualment, a la ciutat hi ha 826 gossos i 13 gats
censats, tot i que la xifra real és molt superior. La

on s’han detectat comportaments incívics per part
d’alguns propietaris que no recullen les defecacions
dels seus gossos. La Policia Local ha posat en marxa
un operatiu especial per controlar aquests “punts
negres”. Les infraccions per no recollir els excrements de la via púbica poden comportar multes de
fins a 500 euros.

campanya també insta els propietaris a tenir
cura del benestar de les seves mascotes i a responsabilitzar-se de l’animal, esterilitzant-lo per
evitar naixements no desitjats, traient a passejar
els gossos lligats i posant-los un morrió si es tracta de races potencialment perilloses.

“Rubí, ciutat de convivència amb els animals”
L’Ajuntament de Rubí i 21 associacions de veïns (Can Fatjó, Font de la Via, Els Avets, Can
Serrafossà, Sant Jordi Park, Vallès Park, Castellnou Sector C, Can Barceló, Can Solà, 25 de
Setembre, Les Torres, Can Vallhonrat, Plana del Castell, Centre, Ca n’Oriol, El Pinar, Zona
Nord, Rubí 128, Districte 5 El Portal, Plana de Can Bertran i Zona Mercat) han signat un
manifest que recull la voluntat de convertir Rubí en un espai de convivència on poder
gaudir dels animals domèstics de companyia sense causar cap molèstia a les persones
que no en són propietàries.
El manifest emfatitza, entre d’altres, la importància de tenir cura dels animals i
d’educar-los per ser respectuosos amb l’entorn urbà i amb la resta de ciutadans.

recomanacions
• Identificar: Porteu l’animal al veterinari perquè li
implanti un microxip.
• Registrar: Inscriviu-lo en
el cens municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament.
• Tramitar la llicència: La
podeu sol·licitar al Servei
de Salut Pública, en el cas
de ser propietari d’un gos
de les races considerades
potencialment perilloses.
• Cuidar i estimar: Tingueu
cura del seu benestar i
qualitat de vida.
• Responsabilitzar-se:
Traieu-lo a passejar lligat i
recolliu les defecacions
amb una bossa o paper i
llenceu-les a les escombraries. Preveniu el naixement
d’animals no desitjats
esterilitzant la vostra mascota.

cr05
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Descubriendo la
naturaleza local

notícies

itinerarios naturales de rubí

cr07

noticias

d

urante el mes de abril verá la luz una guía de itinerarios naturales, que edita el Ayuntamiento de Rubí, y que recopila 15
recorridos por diferentes zonas naturales del municipio. Se trata de
recorridos cortos y de fácil acceso para que puedan ser realizados por
todo el mundo.
Los itinerarios, elaborados conjuntamente por el área de Deportes y Medio
Ambiente, y editados por Identitat i Projecció Exterior, se basan en un principio en recorridos elaborados por el Centre Excursionista de Rubí que ha
colaborado en este trabajo. Los trazados están pensados para realizarse a
pie y están señalizados en el territorio.

Algunos recorridos por las zonas naturales de Rubí comenzaron a publicarse en la revista La Ciutat en noviembre de 2007, que también pueden
consultarse en la web www.rubi.cat/laciutat (y descargarse las revistas
publicadas en pdf).
Estos que se presentarán ahora, se imprimirán 5.000 fichas de cada itinerario, la mitad de los cuales se pondrán a la venta en la Botiga de Rubí
en un estuche especial para poderlos conservar. La otra mitad se repartirán en la Xarxa d’Informació Turística del Vallès para su consulta, y entre
los ciudadanos que participan en los ciclos de caminatas que se organizan en el Ayuntamiento. Las fichas de los itinerarios incluyen un plano descriptivo con los diferentes puntos de interés en el trazado, una ficha técnica, fotografías y descripciones del recorrido. En la página web
www.rubi.cat/itineraris se podrá descargar información complementaria a
los itinerarios, como tracks o fotografías de las zonas visitadas.

detalles
los itinerarios también muestran detalles a observar

Zona de Ca n’Oriol. Uno
de los parajes que se
pueden visitar haciendo
un recorrido

los itinerarios
1 De Rubí a l’Ermita de Sant Genís. 2 Volta a Can Ximelis. 3 De l’ermita de Sant Genís
a Can Pi de la Serra, passant per Can Serrafossà. 4 El Rubí agrícola des de Can Balasc.
5 De Rubí a Sant Muç. 6 Les Fonts de Can Roig. 7 Can Guilera. 8 De Rubí a Can Roig. 9
Boscos de Can Roig. 10 Les Martines. 11 Can Xercavins i vinyes de Can Ramoneda. 12
CA n’Oriol-Torrent dels Alous. 13 Serra de Penjallops. 14 Estany dels Alous. 15 De Can
Balasch a Can Serrafossà.

Medio millón de euros para los
equipamientos deportivos
El Fondo Estatal para la Ocupación y la Sostenibilidad Local (FEOSL) aportará 7.775.838 euros a la ciudad. El 80% de este importe (6.217.554 euros) servirá
para ﬁnanciar 19 proyectos de mejora de centros
educativos y deportivos, de innovación y nuevas
tecnologías, de ahorro y eﬁciencia energética, de
mejora medioambiental y de creación de nuevos
espacios culturales. El 20% restante, un total de
1.558.284 euros, se destinará a la aplicación de la
Ley de Dependencia y otros proyectos de Servicios
Sociales.
Durante el mes de marzo se realizará la licitación de
las obras. El procedimiento para la contratación de
los 6 proyectos de mayor envergadura será abierto
(se podrá presentar cualquier empresa) y los 13 restantes se licitarán a través de procedimientos negociados, fomentando la participación de empresas

de Rubí. Está previsMás inforto que a mediados
mación en
de abril estén listas
las adjudicaciones
www.rubi.cat/
deﬁnitivas de todos
plane
los proyectos subvencionados por el
FEOSL.
Cinco de estos 19 proyectos tienen como objetivo
la mejora de diferentes equipamientos deportivos
de la ciudad. El Ayuntamiento de Rubí invertirá
501.320,64 euros para la adecuación de estas infraestructuras gracias al Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local (FEOSL).

Instalación de calefacción en el complejo lúdico-deportivo
de La Llana
El sistema que se ha considerado más adecuado para garantizar los niveles de confort (se recomienda que la temperatura del espacio deportivo
no sea inferior a 14ºC) ha sido el de calefacción por techo radiante.
Este sistema presenta diferentes ventajas respeto a otros mecanismos,
como una mayor higiene ambiental o un ahorro de combustible del 25%.
Presupuesto 106.207,74 €

Sustitución del riego en el campo de fútbol de Can Rosés
El objetivo de este proyecto es mantener correctamente el césped
artiﬁcial de última generación de esta instalación deportiva. El nuevo
sistema mejorará el funcionamiento actual de los aspersores, que ahora
riegan el campo de forma desigual, provocando el desgaste de una
parte del césped.
Además, se eliminarán los aspersores móviles, muy poco operativos, y
se colocarán otros que serán ﬁjos.
El proyecto también prevé la ampliación del actual depósito de reserva
de agua (de 2.000 litros) hasta los 15.000 litros, con el objetivo de cubrir
las necesidades del nuevo sistema.
Presupuesto 69.880,34 €

Adecuación y mejora de la zona deportiva de Can Mir
El consistorio prevé recuperar esta zona de la ciudad, que actualmente
está en desuso.
El proyecto plantea el acondicionamiento de la pista polideportiva ya
existente, para ampliarla hasta las medidas reglamentarias de 22x44
metros, y la construcción de un nuevo campo de fútbol 7. Una vez ﬁnalizadas las obras, este espacio se convertirá en un nuevo equipamiento
deportivo en la zona de las urbanizaciones.
Presupuesto 209.500,85 €

Reforma y adecuación de los vestuarios del campo de fútbol de Can Fatjó
Las obras de mejora se realizarán en los vestuarios 1-2 y 5-6, ubicados
debajo de las gradas del campo.
La actuación será integral, ya que se renovarán tanto los acabados
(pavimento, azulejos, pintura, cierres, etc.) como las instalaciones (agua,
electricidad, etc.).
Posteriormente se analizará el mobiliario actual para determinar cuál
se puede restaurar.
Presupuesto 67.001,72 €

Reforma y adecuación de los vestuarios del campo de fútbol del 25 de Septiembre
El proyecto prevé la sustitución de las duchas actuales por otras temporizadas y la modiﬁcación de la capacidad de los calentadores, con el
objetivo de garantizar que el agua se caliente en cada uso.
También se modiﬁcarán las pendientes del pavimento para canalizar
adecuadamente el agua de las duchas y, de esta manera, evitar la inundaciones que se producen actualmente en los vestuarios.
Presupuesto 48.729,99 €

cr10
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educació

pla d’entorn de rubí

L’educació, més
enllà de l’escola
t

allers d’estudi assistit, biblioteques escolars obertes als barris, casals d’infants després de
l’horari escolar, tallers per a pares i mares, i activitats esportives i artístiques són les propostes que aquest curs s’han posat en funcionament a través del Pla educatiu d’entorn,
per tal d’implicar tota la ciutadania en l’educació dels infants i joves i que aquesta no quedi
limitada només a l’espai de l’escola.
tallers a diverses
escoles
aquesta imatge pertany al ceip torre de
la llebre

El pla està sufragat
conjuntament per
l’Ajuntament de Rubí i
la Generalitat

El Pla educatiu d’entorn (PEE) fa quatre cursos
que va iniciar la seva activitat a la nostra ciutat,
quan el curs 2006- 2007 es va posar en marxa
la primera actuació d’aquest pla, creat de forma
conjunta entre l’Ajuntament de Rubí i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per donar resposta a la necessitat de la societat de portar l’educació més enllà de l’escola,

zant les diferents activitats i propostes són en
total 19, entre els quals hi ha tots els CEIP de la
ciutat (Joan Maragall, Mossèn Cinto Verdaguer,
Ramon Llull, Pau Casals, 25 de Setembre, Teresa Altet, Maria Montessori, Torre de la Llebre,
Schola, Ca n’Alzamora i Rivo Rubeo), el Centre
d’Educació Ca n’Oriol, els 4 instituts públics (Duc
de Montblanc, L’Estatut, J.V.Foix i La Serreta),

amb la implicació de la família, els amics, les
entitats, els esplais i tots aquells agents que avui
tenen a veure amb l’educació que reben els nens
i les nenes. El Pla té un pressupost de 456.000
euros per a aquest curs, assumits de forma conjunta per la Generalitat i l’Ajuntament de Rubí.
A la nostra ciutat, aquest Pla educatiu treballa per
garantir la igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania, potenciar el respecte per la diversitat i
la convivència, incrementar l’èxit escolar, millorar l’ús del català i enfortir els vincles entre família, escola i entorn i entre les xarxes educatives.
Els centres educatius que hi participen organit-

dos centres concertats (Nostra Senyora de Montserrat i Maristes) i l’Escola d’Adults.
Però, a més, com que es tracta d’un pla que vol
implicar la resta d’agents relacionats amb l’educació dels nens i les nenes, també hi participen
entitats de Rubí com l’escola de sardanes Flor de
Neu, els Geganters de Rubí, l’Associació de Pessebristes, l’Esbart Dansaire, els esplais i les associacions de mares i pares (AMPA) de la ciutat,
per tal de treballar en els tres eixos principals
d’actuació d’aquest pla, és a dir, la convivència i
la cohesió social, el foment de l’ús de la llengua
catalana i l’educació intercultural.

cr11
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una dotzena de
propostes diferents
Les activitats que es duen a terme als diferents
centres són:
1. Tallers d’estudi assistit, per a alumnes de 3r
a 6è de primària i d’ESO.
2. Tallers de pares i mares, com a espais per
facilitar la relació entre famílies del centre amb
una tasca compartida de caire lúdic, com ara
informàtica, català oral, xerrades, teatre, cant
coral, ganxet, ioga, manualitats, etc.
3. Tallers d’activitat artística, (des de P3 a 4t
d’ESO) en què cada centre escull les seves
opcions. Aquest any hi ha teatre, titelles, hiphop, sardanes, dansa i plàstica.
4. Biblioteques obertes, fora de l’horari lectiu i
obertes a tot el barri. Per a aquest curs obren
les dels IES L’Estatut i Duc de Montblanc i la de
l’Escola Ntra. Sra. de Montserrat, i el seu horari és de 17 a 19 hores.
5. Casals d’infants: espais socioeducatius de
lleure, destinats a infants de 3 a 12 anys que es
creen per facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar. Els casals funcionen de 16.30 a
19.30 h, durant el curs, i durant els períodes de
vacances de setembre, Nadal, Setmana Santa i
juny amb una programació especial, i actualment estan ubicats als CEIP Teresa Altet i Montessori.
6. Pla Català de l’Esport, amb activitats físiques
i esportives en horari escolar i extraescolar
organitzades per una entitat que es crea a cada
centre que s’adhereix al pla.
7. Club de lectura fàcil, a l’Escola d’Adults de
Rubí, amb 2 grups que treballen la lectura i
l’expressió oral en català.
8. Taller extraescolar de llengua àrab, adreçat
a alumnes de primària i secundària on es dóna
a conèixer la llengua i la cultura àrabs.

9. “Compartim converses” és una activitat
adreçada als centres de secundària per treballar la llengua catalana a partir de parelles lingüístiques formades per un voluntari i un aprenent.
10. Observatori de la violència, organitzat pel
grup GRODE de la UAB, és un espai per a la reflexió i el intercanvi d’experiències, adreçat tant
a centres de primària com de secundària, on
s’analitzen les dinàmiques que es generen als
centres i així poder reconduir-les i millorar-les.
11. Comissió de prevenció de la violència on hi
participen els diferents implicats en el Pla d’Entorn: directors de centres educatius, Mossos
d’Esquadra, Equips d’Atenció Primària, Centre
de Recursos Pedagògics, Inspecció d’Ensenyament, Equip de Llengua i Cohesió Social; Ajuntament de Rubí i el grup GRODE de la UAB. És
un espai de reflexió interprofessional que treballa temes relacionats amb la convivència per
tal de compartir i diagnosticar necessitats i
elaborar propostes amb una visió comunitària.
12. Casals lingüístics per reforçar l’aprenentatge de la llengua catalana de manera lúdica,
adreçat a nois i noies de secundària arribats en
l’últim trimestre del curs. Es duran a terme al
mes de juliol.
13. Formació de monitors/es de TEA. Activitat per
sensibilitzar en els objectius i principis dels
Plans educatius d’entorn i dotar els
monitors/es de formació i eines concretes per
al desenvolupament d’aquesta tasca.
A més, cada setmana, els dijous a les 11 h, el
programa La vida continua de Ràdio Rubí dedica un espai a una de les activitats del Pla educatiu d’entorn, amb entrevistes als seus protagonistes (monitors, alumnes, pares i mares,
entitats, mestres, etc.).

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbr
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La conciliació afavoreix les empreses

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

“

l

es conclusions del projecte pilot sobre la
gestió dels temps de treball a polígons de
Rubí i Barberà del Vallès, realitzat pel Departament de Treball de la Generalitat així ho
confirmen. Han participat 9 empreses rubinenques de diferents sectors i totes han valorat molt positivament el projecte, fins al punt
que algunes han començat a aplicar, o a
estudiar l’aplicació, d’algunes de les mesures de conciliació proposades a la prova pilot.

Dia Internacional de
les dones nevat

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

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“
erc

l’

acte de lectura del manifest es va haver
de realitzar a l’interior de la sala de
plens de l’Ajuntament a causa de la forta
nevada que va caure a tota Catalunya el 8
de març i es van haver de suspendre les
activitats de la tarda. Amb motiu de la celebració del dia Intenacional de les Dones,
l’Ajuntament ha organitzat un seguit d’activitats que tindran lloc durant tot el mes
març (www.rubi.cat/dona).

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Aprovada la construcció
del CEIP del C/ Mallorca

“

l

a Generalitat ha aprovat la construcció
del nou CEIP del carrer Mallorca, que
s’ubicarà en uns terrenys de 7.211 metres
quadrats, acollirà dues línies amb una
capacitat per a 450 nous alumnes d’entre
3 i 12 anys, un cop hagi entrat completament en funcionament. El projecte compta amb un pressupost de 5.567.070 euros,
i es convertirà en el 12è centre escolar
públic d’educació infantil i primària de la
nostra ciutat.

acr
Grup Municipal
d’ACR

rubí, ciudad de convivencia
con los animales
Los animales de compañía dependen de nosotros y por tanto somos
responsables de cuidarlos y de sus
condiciones. Pero tan importante es
cuidar y proteger a los animales
como lo es la convivencia entre los
animales, sus propietarios y el resto
de la ciudadanía. Por este motivo

conveni urbanístic de ficosa,
versió.2
Al Ple Municipal de febrer es va tornar a
dur a aprovació inicial el conveni urbanístic de Can Pujol (la zona on hi ha les
dues plantes de FICOSA a Rubí). Torna
a ser el mateix conveni que es va dur al
Ple de novembre, però ara en comptes
de fer pagar als propietaris dels terrenys
4.500.000 euros en concepte de càrre-

al toro!
M’ha deixat bocabadada un dels últims
debats que s’ha produït al Parlament de
Catalunya. I després es queixen de la
desafecció dels ciutadans envers la política. Olé! Parlem de toros mentre la gent
es queda sense treball, les empreses
tanquen, els autònoms cauen un darrera l’altre i pocs arriben a fi de mes.
Vagi per endavant que no n’entenc de

treballar per un projecte
Des d’Esquerra estem treballant per
millorar la nostra ciutat i el nostre país
i ho fem amb il·lusió, constància i fermesa. Amb aquesta il·lusió, des
d’Esquerra Republicana de Catalunya varem decidir entrar a govern
perquè tenim un projecte per la nostra ciutat: volem posar un segell a les
polítiques que se centrin en el model

immigració: la convivència
desitjable
La immigració ha estat i serà tema de
debat ciutadà. Des de CiU considerem que és positiu debatre’n obertament, i que cal fer-ho des de la seriositat i la transparència, amb voluntat
constructiva, conscients de la realitat
i conscients també de la necessitat
d’integrar les persones nouvingudes,

per què s'ha tornat a aprovar
el conveni urbanístic de ficosa?
El cinc de novembre de 2009, PSC i
ERC van portar a aprovació un conveni
urbanístic per requalificar 20 hectàrees
de terreny, part de les quals inclouen els
terrenys que ocupen les empreses de
FICOSA existents encara a la nostra ciutat. ACR aleshores va votar en contra
del conveni, perquè NO garantia els

desde el ayuntamiento se ha iniciado
una campaña de convivencia con los
animales, haciendo especial énfasis
en un problema que nos encontramos diariamente en nuestras calles,
los excrementos de perros.
Reconociendo que el incivismo de
este tipo de conductas no es responsabilidad del animal sino de su propietario, valorando aquellos propietarios que se comportan cívicamente

gues urbanístiques, els imputen
aquesta quantitat en dues obres concretes que hauran de costejar quan
toqui (un pont i una rotonda). Però
més enllà d'això, el conveni no té més
cap canvi substancial.
Per tant, ICV-EUiA hem mantingut la
coherència i ens hem tornat a abstenir.
I tornarem a presentar les mateixes
quatre al·legacions que ja vam presentar al conveni de FICOSA versió.1:

toros, ni vaig a la Monumental ni segurament hi aniré. Ara bé, no entenc
aquesta dèria per criminalitzar ni l’art
del toreig ni la gent que gaudeix amb
l’espectacle. De fet, ho entendria si els
mateixos que ho demanen fossin vegetarians, cosa que no passa i, alhora,
denunciessin el patiment dels animals
que mengem, que es crien en condicions inhumanes, aplegats, sense
espai per moure’s i amb pocs mesos de

de ciutat. Volem posar un segell a les
polítiques d’Esquerres, aquelles centrades en les persones.
Igualment, hem apostat i treballat
decididament per donar a conèixer la
nostra ciutat als propis rubinencs i
rubinenques, amb un objectiu principal: millorar l’autoestima dels nostres
ciutadans.
Cal ser agosarats i imaginatius per

fruit del fenomen migratori.
Vivim en una societat de benestar, que
garanteix els drets bàsics a tots els ciutadans, drets que són pilars de la nostra convivència, com són el dret de
l’assistència sanitària i el dret de l’educació. Drets que no podem negar a
ningú, drets que permeten la igualtat
d’oportunitats i el desenvolupament
de les persones com a individus i com
a membres d’una col·lectivitat.

llocs de feina (com l'equip de govern
defensava), alhora que en l’àmbit urbanístic tenia mancances importants, de
documents, de garanties econòmiques
i de planificació urbanística. ACR va
presentar 10 al·legacions però totes van
ser desestimades.
Durant el mes de febrer, l'equip de
govern anul·là el conveni aprovat el cinc
de novembre de 2009 i en presentà un
de nou al Ple municipal del vint-i-cinc

Rubí limpio y saludable. La muy en breve aprobación de la ordenanza de tenencia de animales nos ha de servir, al ayuntamiento y a las personas, de herramienta para garantizar el bienestar de los animales a la vez que perseguir
aquellas conductas de propietarios de perros
que afectan de una forma negativa a nuestros
parques, nuestras calles y nuestra calidad de
vida en la vía pública.
Aún siendo conscientes de la dificultad de
tener un Rubí totalmente limpio de excremen-

tos de perros, la campaña que se ha iniciado
desde el ayuntamiento conjuntamente con las
AAVV queremos que sea en positivo. Existen
muchísimos más propietarios cívicos que incívicos, más personas que estiman sus animales
y respetan al resto que los que no lo hacen,
más ciudadanos que tienen claro que la libertad de su animal de compañía acaba donde
empieza el respeto al resto de la sociedad.

• reclamem més transparència: que es faci un
càlcul objectiu i públic de quins beneficis generarà als propietaris dels terrenys aquesta requalificació urbanística.
• reclamem càrregues urbanístiques objectives:
que el 20% d'aquest benefici reverteixi en inversions a la ciutat (i no una quantitat, 4.500.000
euros, que no sabem d’on surt).
• reclamem que el nou barri que es crearà amb
aquesta operació especulativa, beneficiï més la
ciutadania de Rubí: que creï més habitatge pro-

tegit i en reservi una bona part de lloguer per a
joves i persones amb necessitats especials.
• reclamem que aquest conveni urbanístic lligui
més el grup FICOSA a quedar-se a Rubí: perquè
així garantirem, una mica més del que ja fa el
conveni laboral signat entre sindicats i direcció
de l'empresa, el manteniment dels llocs de treball.
Pensem que aquest conveni continua sent molt
millorable i que una operació especulativa com
aquesta, que elimina terreny industrial i genera

un barri amb prop de 1.400 pisos nous, només la
podem avalar políticament si comporta el màxim
benefici possible per a la ciutat de Rubí.
A més, reclamem a l’equip de govern que no utilitzi els treballadors i treballadores de FICOSA per
justificar una operació purament urbanística.
Creiem que, per l’actitud responsable que han
mantingut en tot aquest tema, no s’ho mereixen.
www.giremrubi.blogspot.com

vida acaben morint sense dignitat per entrar a formar part del nostre sosteniment.
Per curiositat, algú ha vist als antitaurins i als d’ICV,
EUiA o ERC, tots són els mateixos, anar a les manifestacions contra l’avortament? Suposo que no
consideren cap salvatjada l’avortament, ni tampoc
consideren que el fetus, que científicament s’ha
demostrat que té vida des del mateix moment de
la concepció, pateix quan es practica l’avortament.
Per si no ho sabeu, intentaré il·lustrar-vos: l’avorta-

ment per legrat es fa mitjançant la introducció
d’una mena de cullereta amb tallants que trosseja
el fetus per extreure’l, però si l’embaràs ha superat
les 12 setmanes aleshores cal triturar molt bé el
cos del fetus per extreure’l, l’avortament per aspiració aspira el fetus i el contingut uterí extraientt’ho tot en petits trossos, l’avortament per histerotòmia o mini cesària no és tant agressiu, però en
sortir el fetus se’l deixa morir sense prestar-li les
atencions que l’hagueren salvat en cas de ser viable, l’avortament per inducció de contraccions

comporta l’asfixia del nadó abans de néixer o bé
deixar-lo morir un cop nascut, finalment, l’avortament per injecció intraamniòtica introdueix al
líquid amniòtic una substància que enverina al
fetus i li provoca extenses cremades.
En quina societat vivim? Ens hem tornat bojos? On
estan els valors, els principis? Considerem patiment el del toro a la plaça, al correbous i no pensem en el patiment dels fetus, dels nadons? Tenen
vida i els matem. Són persones!!!

afrontar el futur, només així podrem fer-hi front.
Des d’Esquerra ens imaginem un Rubí del
futur amb un centre molt obert als ciutadans:
volem crear definitivament un comerç central
dinàmic amb una oferta d’oci de qualitat: no
volem que te n’hagis d’anar a Barcelona “a
passar el diumenge”.
És en aquest sentit que volem un Rubí obert,
acollidor i dinàmic. Aquest dinamisme l’aconseguirem reorganitzant el centre i tenint cura

dels barris que l’envolten. Si hem creat una illa
de vianants, no és fruït de la casualitat, sinó
conseqüència d’un estil de model de ciutat. Si
proposem remodelar la plaça del Doctor
Guardiet, no és per casualitat, sinó perquè respon a un estil de model de ciutat. Si impulsem
la construcció d’un centre de dansa d’abast
nacional no és fruït de la casualitat, sinó perquè tenim clar que ens hem d’obrir a l’exterior.
Aquesta és la nostra aposta: la teva ciutat, la

nostra ciutat. La ciutat de les persones, on la
cultura i l’educació siguin el pilar bàsic i fonamental de les polñitiques públiques. I on la
millora urbana del centre creï sinèrgies cap als
barris.
La nostra ciutat és la teva ciutat. Pensem avui
el Rubí de demà.
www.esquerra.cat/rubi
www.arestubau.cat

Aquests drets generen deures: el respecte als
nostres valors, a la nostra identitat, als nostres
usos i costums, i també les nostres conquestes
socials, com la igualtat home-dona. Drets i
deures que han de ser assumits plenament per
aquells que es volen incorporar a la nostra
comunitat.
En aquest debat, no podem confondre immigració i pobresa. La pobresa, avui més extensa
pels efectes de la crisi econòmica, no coneix de
races, religions ni colors de pell. Els serveis

socials han de poder atendre tots aquells que
ho necessitin, d’aquí i d’allà. Ara bé, cal definir
clarament què entenem per ajut social bàsic i
assistencial i quins serveis no ho són. Uns serveis han de ser per a tots, mentre que els altres
s’han d’atendre amb criteris fixats des de la
política. Per exemple, a les escoles bressol el
més important no ha de ser tant la situació econòmica familiar, sinó intentar fer efectiva la
conciliació de la vida laboral i familiar, és a dir,
que tots dos pares treballin fora de casa.

Per tot això, des de CiU reivindiquem un debat
polític públic, transparent i amb dades per
combatre falsos mites sobre llegendes urbanes
d’ajuts insòlits i per fixar les bases d’una convivència desitjable. www.ciu.cat/rubi

de febrer de 2010. El nou incorpora millores que
demanava ACR en les seves al·legacions, tot i
haver estat desestimades. El nou conveni elimina
l'objectiu del manteniment dels llocs de treball, es
milloren temes documentals i econòmics, però
queden sense justificar les xifres econòmiques
que hi apareixen. No existeix cap informe de l'interventor municipal que garanteixi l'equilibri econòmic entre les obligacions, els drets i els beneficis de les parts contractants, ni garanteixi una proporció correcta entre els beneficis que obtindran

els propietaris dels terrenys i els diners que rebrà
la ciutat mitjançant càrregues urbanístiques.
Com és possible que es posi com a garantia hipotecària una finca per valor de 4,7 milions d’euros i
l'Ajuntament no encarregui una valoració econòmica per verificar que la finca té aquest valor? Per
què la ciutat només rep 4,7 milions d’euros en
concepte d'obres i no 10 milions? Com s'han calculat aquests 4,7 milions? Tot i demanar-ho reiteradament, no hem obtingut resposta. L'equip de
govern ha estat més interessat a fer-se la foto amb

els treballadors que no a fer les coses ben fetes.
ACR ho té clar, aquest conveni permetrà al propietari dels terrenys obtenir uns beneficis econòmics
suculents, la nostra ciutat només rebrà 4,7
milions d’euros, no es justifiquen les xifres econòmiques que hi apareixen i no tenim cap garantia
que l'empresa FICOSA es quedi a Rubí. Per
aquests motius, ACR va tornar a votar en contra i
tornarà a presentar al·legacions.
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recogiendo los excrementos y manteniendo el
animal con la correa en aquellos lugares donde
puede molestar al resto de ciudadanos, planificando operativos especiales de la policia local
para sancionar los propietarios incívicos y
pidiendo la colaboración de las Asociaciones
de Vecinos (AAVV) son los ejes sobre los que
hemos querido sustentar esta campaña.
De esta manera 21 asociaciones de vecinos de
Rubí se han adherido a esta campaña en favor
del civismo con los animales y de mantener un

grups municipals
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cultura

programació cultural de qualitat

cr14

Més cultura a la
nova biblioteca
a

mb la inauguració del nou espai que ocupa la biblioteca Mestre Martí Tauler, s’ha guanyat
en metres quadrats, però també en diversificació d’espai que permet la programació de nombroses activitats culturals per a tot tipus d’usuaris. Noms tan reconeguts de les lletres i de l’escena
com Lloll Beltran, Mercè Sampietro o Gerard Quintana passaran per la biblioteca aquest semestre.

més espai, més
llibre
la biblioteca ha
guanyat en espais per
a activitats

Programa d’activitats

El programa d’activitats
inclou noms importants
de l’escenografia i de les
lletres

El nou edifici converteix la biblioteca Mestre Martí
Tauler en la segona més gran de Catalunya. L’equipament, que va obrir les portes el passat 30 de
gener, compta amb serveis WiFi a tot l’edifici, bústies per retornar els materials en préstec les 24
hores del dia i també compta amb un espai infan-

til, un auditori i les sales de lectura.
Pel que fa a la programació d’activitats de gener a
juliol, s’ha ampliat l’oferta i cada mes compta amb
activitats infantils i per a adults, relacionades amb
la lectura i la cultura en general.

Espai infantil.
Hora del conte (18.30 h)

Espai infantil.
Taller (18.30 h)

17 de març: Les disfresses encantades,
amb Sandra Rossini
24 de març: L’Alba busca la llum,
amb Fengari Titelles
14 d’abril: Contes de la rata Rufina,
amb Carles Alcoberro
23 d’abril: Les històries de la doctora Potingues,
amb Sílvia Ricart
28 d’abril: Hora del conte,
amb Anna Belén Jarillo
5 de maig: Hora del conte,
amb Anna Belén Jarillo
12 de maig: Contes d’aquí i d’allà,
amb Núria Farrús
19 de maig: Hora del conte,
amb Anna Belén Jarillo
26 de maig: Com gotes d’aigua,
amb Cos de Lletra
2 de juny: Contes a dues veus,
amb Fes-t’ho com vulguis
9 de juny: Hora del conte
16 de juny: Contes d’estiu,
amb Marta Esmarats

7 d’abril: “Fem cal·ligrames”,
a càrrec de Marina Escoda

Auditori (19.30 h)
25 de març: Conversa amb l’autor: Berta Serra
8 d’abril: Sensualitats,
a càrrec de Mercè Sampietro i Eduard Iniesta
15 d’abril: Conversa amb l’autor: Martí Gironell
22 d’abril: Maragall íntim,
a càrrec de Georgina Cardona i Pep Plobet
30 d’abril: Conversa amb l’autor:
Montse Flores
10 de maig: Versos i cançons, poemes i natura,
amb Lloll Bertran i Celdoni Fonoll
20 de maig: “Woody Allen, trajectòria d’un cineasta”, a
càrrec de Víctor Fernández
28 de maig: “Demian, de Herman Hese”,
conferència a càrrec d’Isaac Jauli
10 de juny: Conversa amb l’autor: Imma Monsó
17 de juny: “Un viatge musical i literari”,
a càrrec de Gerard Quintana
Juliol: a la terrassa de la biblioteca, Concerts de jazz, cada
divendres a les 22 h

Més informació a ww.rubi.cat/cultura i www.diba.cat/biblioteques. Biblioteca Mestre Martí Tauler, C/Aribau, 5

Exposició: “Dones d’empresa”
Programa Dia Internacional de les Dones
Fer visibles les aportacions històriques de les dones a l'activitat empresarial
de Catalunya, donant a conèixer les habilitats d'un conjunt d'empresàries
que, cadascuna en el seu terreny, van desenvolupar les seves particulars formes de lideratge i així contribuit a enriquir l'activitat econòmica del país.
Amb la col·laboració de l'Institut Català de les Dones

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
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29 30 31

Recepció de l’edifici Rubí+D. Horari: de dilluns a divendres de 9 a 21 h
Més activitats Mes de la Dona a www.rubi.cat/dona

Divendres, 19 de març
Cinema VO: Toda la culpa es de mi madre
(França) Dir. Cécile Telerman
La família Célliers és com qualsevol altra família. Mady, mestressa de casa amb
60 anys esplèndids, es passa el dia parlant malament de les filles i del marit,
Henry, exdirector general, un home estrany.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural Jove: 3,5 €
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març 2010

Del 16 al 30 de març

recomanem
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Diumenge, 21 de març
Temporada Estable
“Nelly Blue”. T. de Teatre i Los Tigres

Lliurament de premis del VI Concurs literari: Carta a una dona treballadora 2010
Adreçat a l’alumnat dels IES
Auditori de l’edifi ci Rubí+D (rambleta de Joan Miró, s/n)
Recepció de l’edifici Rubí+D, a les 16 h
Més activitats Mes de la Dona a www.rubi.cat/dona

Divendres, 26 de març
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Cinema Vo: Celda 211
(Espanya) Dir. Daniel Monzón
Juan, funcionari de presons, es presenta al seu nou destí un dia abans de la
incorporació oficial. Pateix un accident minuts abans de l’inici d’un motí en
el sector dels FIES, els presos més temuts i perillosos.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural Jove: 3,5 €

Dissabte, 10 d’abril
Temporada Estable
“El quadern gris, de Josep Pla”.
Amb Montserrat Carulla, Joan Anguera i Ivan
Benet. Dir. Joan Ollé
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 12 €
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Dimecres, 24 de març
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Ricard Amigó treballa a la seva perruqueria de
les Rambles, mentre espera l’oportunitat de
convertir-se en un professional de la cançó
melòdica italiana. Ximo Llorens viu tancat al seu
poble de València, tenint cura de la seva mare,
una dona malalta que l’obliga a reprimir la passió que sent per les cançons de Nino Bravo.
La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30 h.
Preu: 15 €
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