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”..........
93 699 84 53
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
emergències ............................
112
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
síndica 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
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

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

29 xapelli
30 hidalgo-mos

juny 2011
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés

juliol 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

condal
piera
valls
batallé
ruiz
farell
aldea
oriol
kronos
baradad
ruiz
gibert
batllori
pont

garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
pont
piera
valls
batallé
condal
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol

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 / espert pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / 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 / 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 / progrés c. verge de fàtima, 13. 93 697 79 93 / xapelli
c. víctor català, local 22. 93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95.
93 699 50 12 / valls ctra. de Terrassa, 16-18

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

programació 2010-2011 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.: Res com el Vallès
dv.: Esports
15 h
dl.: L’última sessió
dm.: Catsons
dc.: Música.cat
dj.: Som d’aquí
dv.: Punt de mira
16 h
dl.: Ona triesportiva
dm.: Rock’n’classics
dc.: Discoteca privada
dj.: Déjame contarte
dv.: Meeting point
17 h
Música K Música
19 h
Informatiu COM Ràdio
19.30 h Informatiu vespre
20 h
Raíces del Sur
22 h
dl.: Les Divines
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.: Tempo di fuga

23 h

24 h

dj.: El fil de la troca
dv.: Cultura de club
dl.: Pelotas fuera
dm.: La negra nit
dc.: Jazz de nit
dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: 303 Trance
dll.:Defcon tres
dj.: Serrat: un temps de
cançons
dv.: 303 trance

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
20 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Els grups municipals opinen
El descans del troglodita
L’última sessió
Som solidaris
Peluts
Guantanamera
Serrat: un temps de cançons
(rep.)
El fil de la troca (rep.)
Rubí magazine
Bluebeats FM

www.rubi.cat

21 h
23 h

www.radiorubi.fm
Imsomnia
Studio 21

diumenge
9h
10 h
11 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen (rep.)
11.30 h A peu de camp
15 h
Tempo di fuga (rep.)
16 h
Meeting Point (rep.)
17 h
Peluts (rep.)
18 h
Gabba Gabba Hey (rep.)
19 h
Som d’aquí (rep.)
20 h Rock’n’classics (rep.)
21 h
Les Divines (rep.)
22 h
La negra nit (rep.)
23 h
Discoteca privada (rep.)

Programació especial
Festa Major 2011
Del 27 de juny al 3 de juliol

30 anys de

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Festa Major per a tothom
De nou la ciutat es vesteix
de gala per celebrar l’activitat més participativa i
esperada de l’any. La Festa
de Sant Pere truca a la
porta de totes i tots els
rubinencs perquè, juntament amb familiars i visitants d’altres localitats,
puguem compartir moments inoblidables.
Com sempre, el paper de les entitats ha estat
imprescindible en l’organització del més d’un
centenar d’activitats programades entre els dies
28 de juny i el 3 de juliol.
Hi trobareu concerts de grups locals, de Manel i
la Pegatina, activitats per a infants, mercats al
carrer, activitats esportives i culturals. Una
àmplia oferta que trobareu detallada en el programa de Festa Major que va encartat en aquesta revista. Us convido a llegir-lo atentament i a
no perdre-us cap ni una.
També us convido, aprofitant l’arribada del bon
temps i el final del període escolar, a conèixer
l’oferta lúdica d’estiu per a infants i les prop de
200 zones verdes que hi ha a Rubí. Us recomano
la darrera incorporació, l’Arborètum del Castell,
amb més de 5.500 metres quadrats d’espai i
amb espècies vegetals de diferents continents.
Rubí supera ja els 600 mil metres quadrats en
zones verdes. La Ciutat de juny, hi dedica un
reportatge amb alguna curiositat històrica. El
bon temps, la festa i el passeig cal acompanyarlo d’actituds cíviques que garanteixin el descans
de totes i tots els veïns. Les pàgines centrals d’aquesta publicació n’ofereixen informació pràctica al respecte.
Gaudiu amb civisme de la Festa Major!

visitem l’ajuntament
Alumnes de diferents centres educatius han visitat l’Ajuntament

Schola

Liceo Politécnico

Torre de la Llebre

Cicle formatiu Regina Carmeli

De nuevo la ciudad se viste de gala para celebrar la actividad más participativa y esperada
del año. La Fiesta de Sant Pere llama a la puerta de todas y todos los rubinenses para que,
junto con familiares y visitantes de otras localidades, podamos compartir momentos inolvidables.
Como siempre, el papel de las entidades ha
sido imprescindible en la organización del
más de un centenar de actividades programadas entre los días 28 de junio y el 3 de julio.
Encontraréis conciertos de grupos locales, de
Manuel y Pegatina, actividades para niños,
mercados callejeros, actividades deportivas y
culturales. Una amplia oferta que encontrará
detallada en el programa de Fiesta Mayor
encartado en esta revista. Os invito a leerlo
atentamente y a no perderse ni una.
También os invito, aprovechando la llegada
del buen tiempo y el final del período escolar,
a conocer la oferta lúdica de verano para niños
y las cerca de 200 zonas verdes que hay en
Rubí. Os recomiendo la última incorporación,
el Arboretum del Castell, con más de 5.500
metros cuadrados de espacio y con especies
vegetales de diferentes continentes. Rubí
supera ya los 600 mil metros cuadrados en
zonas verdes. La Ciutat de junio, le dedica un
reportaje con alguna curiosidad histórica. El
buen tiempo, la fiesta y el paseo hay que
acompañarlo de actitudes cívicas que garanticen el descanso de todas y todos los vecinos.
Las páginas centrales de esta publicación
ofrecen información práctica al respecto.
Disfrutad con civismo de la Fiesta Mayor!
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A Rubí hi ha
uns 19.000
arbres
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618.000 m2
de zones verdes
a

Rubí hi ha prop de 200 zones verdes repartides per la ciutat. Recentment s’han estrenat nous
espais de lleure, entre els quals hi ha l’Arborètum del Castell. Properament, els rubinencs
podran gaudir d’un altre espai nou: la zona verda que s’està acabant de condicionar al Parc de
la Pau i la Natura, al costat del complex esportiu del 25 de Setembre. També s’ha arranjat la plaça
de l’Onze de Setembre, que patia un desgast important com a conseqüència d’un ús intensiu.

plaça dels
sindicats
aquestes obres
s’han dividit en
diverses fases

Gràcies a l’aportació econòmica del FEOSL, Rubí
compta amb un nou parc urbà de més de 5.600
metres quadrats de superfície. És el nou Arborètum, que es troba situat a la falda del Castell i que
té més d’un centenar d’exemplars de 40 espècies
vegetals de l’Àfrica, l’Àsia, Europa i Oceania.
Aquest és un dels nous espais que ha guanyat la
ciutat i que se suma als parcs que ja hi havia fins
ara, com el de Ca n’Alzamora, el parc Ibèric, el de

la Bòbila Saltó o el de Ca n’Oriol, un dels més
emblemàtics.
A banda dels parcs, també s’estan condicionant
diferents places. És el cas de la plaça de l’Onze de
Setembre, que estava força malmesa com a conseqüència de l’ús intensiu que se’n fa, o la plaça
dels Sindicats, que està patint una important remodelació que prioritza la circulació de vianants al
carrer Juan Ramón Jiménez.

L’Arborètum disposa d’un
centenar d’espècies vegetals

Places amb monuments urbans

Inèrcia, d’Ernesto Knörr (2005). Rotonda d’entrada
a Rubí venint de Sant Cugat.

Elefant Bòdum, de Pep Borràs (1977).
Plaça de Pearson.

El Mirall. L’hora violeta de Montserrat Roig, de Kiku
Mistu (2002). Plaça de Montserrat Roig.

}

S’arrangen una setantena de zones
infantils repartides per la ciutat
A començament d’abril es van iniciar tasques de
millora a una setantena de zones infantils, ubicades tant al nucli urbà com a les urbanitzacions.
És previst que les obres, que han suposat una
inversió de més de 340.000 euros, acabin a l’agost.
La majoria d’aquestes zones infantils presentaven un estat de conservació millorable. Es tracta
de parcs on s’apreciava una certa antiguitat i
desgast dels materials o bé que havien patit
petits actes de vandalisme, principalment pintades i petites trencadisses.
En una vintena d’aquests parcs s’estan incorporant nous jocs infantils, que ampliaran els que ja hi
ha actualment, i en un total de cinc espais s’estan
creant noves zones de jocs, actualment inexistents. És el cas, per exemple, de la plaça de Jesús
i Maria i de les dues noves zones de joc a l’entorn
del Castell, una a l’Arborètum i una altra al costat
del nou amfiteatre.

Criteris ecològics en el manteniment de les zones verdes de
Rubí
Sensors de pluja
Se n’han instal·lat 13 en superfícies de gespa de
més de 5.000 m2. Aquest mecanisme anul·la el
sistema de reg programat en cas de detectar que
plou.

Sabies que...?

Autor desconegut. Procedència família
Janer Carreras (1953)

La plaça més antiga de Rubí és un espai
ubicat a tocar de l’església de Sant Pere.

!

Aquest espai, situat entre la sagristia, la
Casa Palet i l’església de Sant Pere, data del
segle XIII.
En aquell moment, i tenint en compte que
allà mateix hi havia l’entrada de l’antic
cementiri, aquest espai es va començar a
configurar com a plaça, al voltant de la
sagrera.
És a partir del segle XV quan ja hi ha documents escrits on aquest espai és anomenat
plaça pública o plaça de Rubí.

Resembra de gespa
S’han plantat llavors d’espècies amb baixa
necessitat hídrica en zones on encara hi ha presència de les espècies tradicionals. A la llarga
predominaran les que necessiten menys aigua
per viure.

Adob fet amb terres vegetals
S’aprofiten els residus que s’obtenen, per exemple,
de l’esporga dels arbres per retornar-los a la natura, ja sigui en forma d’adob o d’encoixinat (cobertura vegetal que es col·loca als escocells dels
arbres)

Monument a Anselm Clavé, de Miquel Gomita
(1951). Plaça d’Anselm Clavé.

guanyat una
n
a
h
s
n
io
c
a
z
,
Les urbanit
1.400 metres
e
d
ig
e
s
s
a
p
e Can Mir.
nova zona de
d
ó
t
n
e
r
r
o
T
l
e
ra d
seguint la lle

Hoy es siempre todavía, de Ferran Soriano (1999).
Plaça d’Antonio Machado.

Dansaire, de Carmen Castillo (2003). Rambla del
Ferrocarril.

sis dies d’activitats
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Nous espais per
la Festa Major
d

el 28 de juny al 3 de juliol, la ciutat acollirà una de les edicions
més llargues de la Festa Major de Rubí, tot i que, atenent l’actual context econòmic, els sis dies festius tindran intensitat diferent en
l’organització d’activitats. Per exemple, el dimarts 28 de juny, primer dia
de la festa, s’han programat 12 activitats, entre les quals hi ha el pregó,
a càrrec de l’actor rubinenc Mikel Iglesias, mentre que el dissabte 2 de
juliol és el dia de més propostes, amb una seixantena.
De fet, els dies amb més actes programats són divendres, dissabte i diumenge fins a arribar a les més de 200 activitats que l’Ajuntament i les prop de 60
entitats de la ciutat han programat per a aquests sis dies de festa.
Una festa major que estarà representada pel cartell “Unes festes com l’home
orquestra” de la rubinenca Araceli Plata, i que comptarà amb alguns nous
emplaçaments on ubicar les activitats (es poden consultar al programa de Festa
Major que hi ha en aquesta mateixa revista) com l’amfiteatre del Castell, amb
activitats com el concert inaugural a càrrec de Manel o l’espectacle de l’Esbart Dansaire de Rubí Memorial Eduard Ventura, o l’Ateneu, diversos espectacles de petit format com ara cantautors locals, monòlegs i espais chill out.

L’altre emplaçament que estrenarà activitats aquesta festa major serà la plaça
del Doctor Guardiet on s’hi podrà participar en una desena de propostes com
actuacions musicals, plantada de gegants, tallers i balls infantils o actuacions
de diverses entitats, entre d’altres.

Oficina d’Informació de Festa Major (pl. Pearson)
Dia 20, 21, 22, 25, i 27 de juny, de 10 a 14 h i de 18 a 21 h
Dia 23 de juny, de 10 a 14 h
Dies 28, 29, 30 de juny i 1 i 2 de juliol d’11 a 14 h i de 18 a 1 h
Dia 3 de juliol d’11 a 14 h i de 18 a 22 h
Telèfon: 93 588 66 28
www.rubi.cat/cultura

cartell de festa
major
araceli plata és l’autora del cartell
guanyador

El pregó se celebra el
dimarts 28 de juny a la
tarda

i

Ruido, molesto y
perjudicial
CIVISMO: LOS EFECTOS DEL SONIDO EN LA SALUD

La contaminación
acústica es un problema que afecta a
muchos rubinenses.
Los ruidos procedentes del exterior
son más perceptibles con la llegada
del buen tiempo y
se suelen dar por el
hecho de abrir las
ventanas para que
circule el aire y por
el aumento de personas en la calle.

i

El tráfico, las obras, las mascotas, las voces de las
personas que se reúnen en parques y terrazas, el
sonido de los aparatos eléctricos, los hábitos de
algunos vecinos e incluso el camión de la basura. La
contaminación acústica es un problema que genera
muchas molestias, sobre todo en verano, cuando se
abren las ventanas para que entre el aire.
Además, este será el primer verano desde la entrada en vigor de la nueva Ley antitabaco, que prohibe
fumar en el interior de los bares y restaurantes.
Como consecuencia de esta prohibición, muchos
fumadores optan por salir a la calle para consumir
sus cigarrillos. Así, el exterior de los locales de ocio y
las terrazas se han convertido en el punto de
encuentro de estos fumadores que, sin quererlo,
pueden llegar a molestar a los vecinos.
Y es que todos somos productores de ruido y, a la
vez, también somos víctimas del ruido que generan
otros. Además, muchos de los sonidos que durante el
día pasan desapercibidos, se convierten en molestos
por la noche, llegando a impedirnos la conciliación
del sueño.

Nueva ubicación del Servicio de Mediación de Rubí:
Calle Maria Aurèlia Capmany, 32-34 baixos - Tel. 93 588 70 00 (ext 4452)

¿Sabías que...?
La empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes de Rubí utiliza
maquinaria eléctrica para hacer este trabajo. Estas herramientas de jardinería, al
ser eléctricas, prácticamente no hacen
ruido, por lo que se ha reducido la contaminación acústica que suelen provocar
las sopladoras, tijeras y sierras.

RESPETAR EL DESCANSO
DE LOS VECINOS
Las consecuencias del ruido afectan directamente a
la salud de las personas, pudiendo provocar estrés,
hipertensión, dolores de cabeza y problemas cardiovasculares, entre otros síntomas.
Durante la noche, el respeto por el descanso de los
vecinos es muy importante. El sueño se altera a partir de los 45 decibelios. Como referente, en una conversación normal se registran entre 50 dB y 60 dB,
mientras que en una calle con mucho tráfico hay
unos 80 dB.
Sin embargo, hay ocasiones en las que, a pesar de no
sobrepasar este nivel de decibelios, un ruido puede
ser molesto para otro vecino.
La mediación es fundamental en estos casos. No en
vano, un 40% de las quejas que llegan a manos del
Servicio de Mediación hacen referencia a este tema.
Y es que la percepción de los ruidos puede ser muy
subjetiva. Sin ir más lejos, el Servicio de Mediación
de Rubí ha intervenido en el caso de un ciudadano

que se quejaba del ruido provocado por la batidora
que sus vecinos utilizaban para preparar las comidas
de su hija pequeña. Naturalmente, el sonido que desprende este aparato de cocina no supera el nivel de
decibelios que se considera inaceptable, pero a pesar
de ello, resultaba molesto para este ciudadano.
En estos casos, los profesionales del Servicio de
Mediación intentan establecer un diálogo entre las
diferentes partes implicadas para que sean ellas
mismas las que resuelvan el conflicto. Los mediadores pretenden que empaticen los unos con los otros y
que todos cedan un poco para evitar que haya un
ganador y un perdedor. Y de esta manera, fomentar
que todas las partes implicadas en el conflicto salgan
ganando. La Ordenanza de buena vecindad y uso del
espacio público, que entró en vigor a finales de 2010,
prevé sanciones para aquellas personas que hagan
ruido de forma constante y repetitiva y que, a la vez,
hagan caso omiso a las indicaciones de los agentes de
la Policia Local. Las multas pueden oscilar entre los
60 y los 3.000 euros, en función de si se considera
una infracción leve, grave o muy grave.

ESCALA DE RUIDOS
MUY BAJO (entre 10 y 30 dB): El propio de
una biblioteca

Este año se han concedido
146 licencias para instalar
terrazas en la vía pública,
frente a las 131 del 2010.
Destaca el incremento de
solicitudes de instalación de
terrazas durante toda la temporada (95 en 2011, frente a
las 58 de 2010), en detrimento de las peticiones únicamente para la temporada de
verano.

BAJO (entre 30 y 55 dB): Con la ventana
cerrada, el sonido de una calle animada puede
alcanzar hasta 55 dB.
RUIDOSO (entre 55 y 75 dB): Es el ruido que
hace un aspirador, un televisor con un alto
volumen o un aparato de aire acondicionado
FUERTE (entre 75 Y 100 dB): En un atasco se
puede llegar hasta los 90 dB. Un secador de
pelo produce unos 80 dB
INTOLERABLE (a partir de 100 dB): Es propio de una discusión a gritos o de la pista de
baile de una discoteca. El ruido que una persona percibe cuando se encuentra a sólo 25
metros de un avión que despega es de 140 dB
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productes ecològics al mercat itinerant
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El mercat
ecològic a Rubí
d

Des del passat mes d’abril, el quart dissabte de cada mes es pot visitar el Mercat Ecològic del Vallès a la plaça del Doctor Guardiet. El mercat itinerant, que cada dissabte
funciona en una de les quatre localitats que han subscrit el conveni, compta amb 15
parades que posen a disposició de la ciutadania varietats i productes d’alimentació de temporada i del territori, i també dóna a conèixer l’agricultura i la producció ecològica.

un cop al mes
a rubí té lloc el quart
dissabte de cada mes

Els ajuntaments de Barberà, Cerdanyola, Rubí i
Sant Quirze del Vallès van signar un conveni el
19 de juliol de 2010 on es comprometien a organitzar el mercat de manera conjunta i aportar-hi
els mateixos recursos. Els quatre ajuntaments
van treballar coordinadament per tal de redactar

i que utilitzen espècies, varietats i races adaptades a l’entorn. Les dues primeres edicions a Rubí
(el 30 d’abril i el 28 de maig) van ser un èxit tant
per visites de públic com venda de productes. La
pròxima edició tindrà lloc el 25 de juny, just
abans de la festa major.

i aprovar un únic reglament regulador que fos
comú entre els municipis. Així, el calendari del
mercat ecològic marca que el primer dissabte de
mes es fa a Sant Quirze, el segon a Cerdanyola,
el tercer a Barberà, i el quart, a Rubí, concretament a la plaça del Doctor Guardiet, de 9 a 14
hores.
S’hi poden trobar productes com vi, oli, herbes,
formatge, fruita i verdura, etc., tots procedents de
la producció ecològica, és a dir, productes vegetals i animals que han estat conreats o criats utilitzant tècniques respectuoses amb el medi
ambient, que no contenen pesticides ni herbicides, que respecten la fertilitat natural de la terra

Tallers i activitats

El mercat ofereix productes
d’alimentació totalment
ecològics

*

Al voltant del mercat ecològic també s’organitzen
tallers i activitats lúdiques relacionades amb la
temàtica del mateix mercat i
que promocionen la cultura i la conscienciació pel
respecte mediambien15 parades
tal. L’animació infantil
de productes
amb activitats com el
ecològics
kart ecològic, també
formen el
hi és present.

més informació: http://www.rubi.cat/comerc i http://mercatecologicdelvalles.cat/

mercat

Diversión y deporte
para niños y niñas
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actividades para las vacaciones
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educación

c

on el curso escolar a punto de finalizar, las familias empiezan a organizar el próximo
período veraniego para los escolares hasta la llegada de las vacaciones de sus progenitores. Para facilitar esta conciliación familiar y laboral, las AMPAS de las escuelas, el
CE L’Eixam y l’Esportiu Rubí FS, en colaboración con el Ayuntamiento de Rubí, organizan los
casales y los campus polideportivos de verano.

Tanto los casales de verano, con 570 plazas y
temáticas diversas según la escuela, como los
campus deportivos del Pabellón de Can Rosés, de
los que hay 140 plazas por turno, se harán del 4
al 29 de julio. Los casales ofrecen la oportunidad
de inscribir a los niños/as de 3 a 12 años en cuatro turnos diferentes (del 4 al 8 de julio, del 11 al

15 de julio, del 18 al 22 de julio y del 25 al 29 de
julio), mientras que los campus para escolares de
6 a 12 años tienen dos turnos divididos por quincenas (del 4 al 15 de julio y del 18 al 29 de julio).
Ambas opciones ofrecen servicio de acogida matinal. El horario de los casales es de 9 a 14 h y de
10 a 14 h los campus.

casales
se organizan actividades lúdicas y una
jornada de clausura
para todos los participantes

Los campus polideportivos se organizan en Can
Rosés de 10 a 14 h, con
servicio de buenos días

Información práctica

}
*

precios

matrícula

• En los casals se pueden inscribir los niños/as
por semanas con un coste de 40 €/semana.
Para los niños matriculados fuera de plazo o
que amplien semanas cuando ha empezado
el casal, el precio será de 50 €/semana.
• Descuentos: 15% por el segundo hermano,
para familias numerosas y para familias
monoparentales.
• El precio de los campus es de 195 €/mes, 100
€/turno y 50 €/semana adicional y el servicio
de acogida matinal es de 50 €/mes, 26 €/turno
y de 3 €/día esporádico.

• Para los casales, el período de matrícula es del 20
al 22 de junio, donde fijen las entidades organizadoras.
• Para los campus, hasta que se agoten las plazas
en la Oficina d’Esport per a Tothom, c/Joaquim
Blume, s/n, Escardívol, de lunes a viernes de 9 a
14 h y de lunes a jueves de 16 a 18.30 h.

Los casales
y campus
de 2011
se organizan
del 4 al 29
de julio

documentación
•
•
•
•

Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a.
Fotocopia de la tarjeta sanitaria individual (TSI).
Fotocopia de la cartilla de vacunaciones.
Una fotografía tamaño carnet.

más información: En las conserjerías de las escuelas de la ciudad, en la Oficina d’Esport per a Tothom, c/Joaquim Blume, s/n, Escardívol,
de lunes a viernes de 9 a 14 h y de lunes a jueves de 16 a 18.30 h y en www.rubi.cat/casals.
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Activitats d’estiu per
a dones i gent gran

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

d

el 4 al 22 de juliol l’Esportiu Rubí FS
i l’Ajuntament han organitzat activitats
d’estiu per a dones (de menys de 60 anys)
que podran practicar dansa del ventre,
gimnàstiques suaus o balls llatins. Pel que
fa a les activitats organitzades per a gent
gran (a partir de 60 anys) hi ha previst el
ball en línia, gimnàstiques suaus i balls llatins. Els preus són: dones 23,5 € / gent
gran 12,5 €. Informació i inscripcions a l’Oficina d’Esport per a Tothom (Joaquim
Blume s/n, Escardívol-Tel. 935888207 i
935887273)

Inici de l’ampliació del
cementiri

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del PPC
de Rubí

“
ciu
Núria Climent
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“

s’

inicia la primera fase de les obres
d’ampliació del cementiri municipal,
que permetran garantir l’espai pels serveis
funeraris dels propers 30 anys. Durant la
primera fase d'ampliació del cementiri es
construiran 170 nous nínxols i té una durada prevista de 5 mesos. Aquesta primera
fase cobrirà les necessitats d’espai funerari d’entre dos anys i dos anys i mig, segons
el desenvolupament demogràfic.

Un treball del col·legi
Maristes guanya el
premi Miquel Segura

e

l treball “Caracterització poblacional
del mosquit tigre a Rubí”, de Roger
Massana, alumne del Col·legi Germans
Maristes, ha guanyat la 12ª edició del Premi
Miquel Segura de Recerca. Aquest premi
reconeix els millors treballs d’investigació
realitzats pels alumnes de Batxillerat dels
centres d’educació secundària de Rubí. El
premi està dotat amb 350 euros.

gracias rubí por seguir creyendo en el proyecto socialista
Y gracias por creer que de esta crisis,
nuestra ciudad podrá y deberá salir
por la izquierda, con el PSC como
patrón de este barco y con Carmen
García en el puente de mando. Por la
izquierda es creer que los/as trabajadores/as son el motor que mueve la

carta personal
Ha pasado casi un mes desde las
elecciones municipales del 22 de
mayo. Y quiero aprovechar estas líneas para dar las gracias personalmente
a Rubí. No hemos conseguido la
Alcaldía, pero estamos más cerca.
Hemos pasado de tres a seis concejales. Nos hemos convertido en la

el 22m
El passat 22 de maig els rubinencs i
les rubinenques hem decidit quina
ha de ser la composició de
l’Ajuntament en els propers quatre
anys. Des de CiU volem agrair als
nostres votants que dipositessin en el
nostre equip i en el nostre projecte la
seva confiança, així com a tots els
altres rubinencs la seva vocació

continuarem remant, contracorrent

Primer de tot, el meu agraïment a la
gent que ens ha fet suport amb el seu
vot a les eleccions municipals.
Intentarem no decebre-us. Per això la
Marta Ribas
gent d’ICV i d’EUiA treballarem els proPortaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA pers 4 anys perquè a Rubí es duguin a
terme polítiques d’esquerres, que persegueixin tenir una societat més justa i

icv-euia

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

continuarem treballant per
la ciutat amb ganes i il·lusió
Passats uns dies de les eleccions municipals, des d’Esquerra valorem diferents aspectes que volem compartir
amb vosaltres. Malgrat que l’índex de
participació ha crescut d’ençà de les
darreres eleccions municipals, el nivell
d’abstenció és molt preocupant. A
Esquerra aquest fet ens preocupa i
assumim la nostra part de responsabili-

una altra manera de fer
política és possible... i
necessària
Les xifres del 22 de maig són, com en
totes les eleccions, interpretables. El
panorama de la política local ha canviat, però allò immutable és que més
de la meitat de la ciutadania amb dret
de vot prefereix no exercir-lo per
escollir els seus representants més

industria. Por la izquierda es hacer una
piña social para vernos y que se nos
sienta como tal. Desde un proyecto
socialista que desgrane, evalúe y
resuelva todos y cada uno de los
aspectos de nuestra vida diaria: las
calles, las situaciones familiares, el
apoyo a nuestros mayores, nuestros
parques, el medio ambiente, la protección de la infancia, los puestos de trabajo en nuestras industrias...

segunda fuerza política de la ciudad,
a muy pocos votos de los socialistas.
Estos resultados no hubieran sido
posibles sin ti, sin tu apoyo, sin tu
confianza. Por ello quiero aprovechar
el espacio que me brindan estas líneas para darte las gracias, personalmente y en nombre de todo el equipo
del Partido Popular de Rubí. No te
quepa ninguna duda, durante los

democràtica per assistir a les urnes.
Els regidors de CiU ens comprometem, com a tercera força política de la
ciutat, a treballar perquè la nostra veu
s’escolti i perquè el nostre programa
es tingui en compte a l’hora de prendre les decisions importants que la
ciutat ens demana.
Encarem una legislatura molt dura
perquè la situació econòmica mundial
és la que és i l’estat de les finances a

cohesionada, una ciutat on puguem
viure amb els drets bàsics garantits
per a tothom, i una ciutat sostenible i
responsable amb el seu entorn i que
tingui en compte la ciutadania. Una
ciutat, per tant, que s’enfronti amb
arguments als discursos racistes i que
lluiti contra les retallades de l’estat del
benestar que ens aplica CiU des de la
Generalitat i el PP i el PSOE des de
Madrid. Una ciutat que doni la veu a la

tat.
Els valors republicans d’Esquerra,
fonamentats en la participació de la
ciutadania en la vida pública i, en conseqüència, en la vida política, ens han
empès a emprendre iniciatives en favor
de processos participatius. Malgrat tot,
i un cop constatat l’alt nivell d’abstenció, admetem que els resultats no han
estat els desitjats i que cal continuar
aprofundint en les fórmules que permetin una major implicació de la ciuta-

propers, els municipals. Prop de 28
mil persones, tan heterogènies com
les que han votat, no creuen que el
seu vot canviï la situació de la ciutat.
Molts abstencionistes potser són crítics amb la política convencional,
amb una democràcia que es basa
més en la delegació que en la representació, en què els partits monopolitzen les decisions sense consultar ni
debatre les propostes amb la ciuta-

en aguas más tranquilas. El PSC está dispuesto a
arremangarse, más allá de tacticismos, mensajes y declaraciones incendiarias que pudiera o
pudiese haber. Lo primero es lo primero, y lo primero es Rubí
Rubí seguirá EN BUENAS MANOS, en las de
Carmen García y en las del PSC. Gracias a
todos/as, porque para todos/as vamos a seguir
trabajando en esta ciudad.

próximos cuatro años voy a seguir trabajando
con todas mis fuerzas para construir el Rubí del
futuro. Porque dentro de cuatro años, en las
municipales del 2015, quiero renovar tu confianza en mí, para que entre todos hagamos
realidad el sueño de que otro Rubí es posible.
De verdad, ¡gracias por tu apoyo!
Me gustaría también darte las gracias a ti, que
no me has dado tu confianza, que te has
decantado por otras opciones, pues eso hace

que siga trabajando, con más tesón y ahínco si
cabe, para poder acercarme más a ti, hacerte
conocedor de nuestro trabajo y conseguir ser
merecedora de tu confianza en las elecciones
municipales de mayo del 2015.
Por último quisiera decirte que, no te quepa
duda, voy a seguir trabajando sin tregua, sin
descanso, para poder construir el Rubí del
futuro. Para que en las próximas municipales,
en mayo de 2015, estés orgulloso de haberme

dado tu confianza y la renueves y para que, si
no lo has hecho en esta ocasión, no tengas
dudas entonces y me la ofrezcas. No te defraudaré. Por que otro Rubí es posible.

escala nacional, autonòmica i local no ens permetrà invertir, com a mínim, fins més enllà de
mitja legislatura. Haurem de ser curosos i
assenyats i no malbaratar recursos. Haurem
de saber explicar a la ciutadania el perquè de
certes possibles mesures impopulars. I aquells
que hagin fet promeses impossibles al seu programa, no les podran complir de cap manera:
no és fent demagògia que es fa política.
La ciutat de Rubí ha expressat la seva voluntat
de canvi i la composició del nou Ajuntament

així ho demostra. Per a CiU la prioritat en tot
moment és Rubí, els que hi vivim i els que hi
treballem. Si la resta de forces representades a
l’Ajuntament compartissin aquesta prioritat, és
segur que els grans projectes de ciutat es
podrien tirar endavant. Hem de lluitar i lluitarem perquè així sigui i per fi tinguem, per
començar, un POUM aprovat que ens permetrà desencallar molts més projectes. Cal refermar la bona entesa entre els grups municipals,
no és el moment de marcar distàncies, si no de

treballar conjuntament. És en aquesta línia
d’actuació que CiU ha destacat les seves prioritats per als propers quatre anys. El nostre projecte de ciutat, definit en el programa electoral,
s’ha confeccionat mitjançant l’aportació de les
persones que han participat en els fòrums previs a la campanya demostrant que el treball en
equip és la manera correcta de treballar i
creiem que és així com s’ha de fer des del consistori.

gent i que busqui fórmules per garantir una
millor sortida de la crisi per als qui no l’hem causat. Ho vam explicar durant la campanya i ho
mantenim: aquest serà el nostre full de ruta per
als propers 4 anys, i l’aplicarem des d’allà on
se’ns deixi fer-ho.
Em vull dirigir també a aquella gent que, decebuda de certes maneres de fer política, s’ha abstingut o ha votat nul o en blanc. A vosaltres
també us volem escoltar, perquè sou la majoria.
Però sapigueu que, si us heu abstingut, no

podem saber si ho heu fet per passotisme o per
indignació. Per tant, el vostre crit, si era de càstig, ha estat un crit sord. Els que heu votat en
blanc o nul, en canvi, sí que ens ho heu dit clar:
cap de les opcions que ens presentàvem no us
hem convençut. ICV-EUiA aprenem la lliçó i
intentarem fer-ho molt millor a partir d'ara. Però
us demano que reflexioneu sobre l'efecte real de
la vostra acció, que ha estat donar encara més
força a la dreta. I us aporto una dada per a la
reflexió: usant un simulador electoral que apli-

qui la Llei d'Hont podreu comprovar que amb
només 300 vots més per a ICV-EUiA hauríem
obtingut el 4t regidor, i qui el perdria seria el PP,
que en comptes de 6 n'hauria tret 5.
Sigui com sigui, i tot i la molta i bona feina feta
per la gent d'ICV-EUiA, està clar que ens toca
seguir escoltant per fer-la encara millor. Corren
vents de dretes molt forts, també a Rubí, i això
vol dir que ens caldrà continuar remant, contracorrent, amb molta més energia encara.

dania en les decisions que afecten la vida pública
de la ciutat.
A nivell local valorem positivament els resultats
obtinguts a les eleccions municipals, tot i que som
conscients de la pèrdua de 340 vots respecte als
anteriors comicis. La proximitat, la manera de fer
de les persones d’Esquerra i el reconeixement a la
tasca feta des de les regidories sota la responsabilitat d’Esquerra i els compromisos acomplerts,
són, probablement, les raons que expliquen els
resultats a nivell local. Agraïm, doncs, la confiança que els votants rubinencs en un moment en

què el context nacional era molt desfavorable.
Tanmateix ens preocupa l’augment de regidors
del Partit Popular, una força política amb un programa electoral que no aposta per la integració
dels nouvinguts, que pretén modificar polítiques
que han estat claus en l’assoliment de la convivència, i que no defensa de cap de les maneres
els interessos dels catalans i de les catalanes.
Treballarem per aturar les ofensives contra la llengua, la cultura catalana i la convivència a la nostra
ciutat.
Valorem positivament que grups polítics que difo-

nen missatges xenòfobs no hagin entrat al
Consistori. Ens emplacem a treballar conjuntament per evitar que en un futur aquestes opcions
polítiques tinguin representació a la nostra ciutat.
Això requereix fer un gran esforç de pedagogia i
abordar amb molta seriositat i respecte el tema de
la immigració i l’acolliment dels nouvinguts.
Durant aquest dies ens hem reunit amb diverses
persones de la nostra ciutat per conèixer la seva
opinió sobre la situació política actual i el futur de
la ciutat. I serà l’assemblea qui decidirà encetar
un camí o un altre.

dania al llarg de quatre anys...
Aquesta realitat, potenciada pels efectes de la
crisi econòmica, és la base de la mobilització
dels “indignats”, davant la qual els partits convencionals i la majoria dels mitjans de comunicació reaccionen amb desconfiança i perplexitat. Els sectors de població més crítics, encapçalats pels més joves (una constant històrica
en les demandes de canvis socials), qüestionen moltes coses, però sobretot no se senten
representats políticament. Malgrat que alguns

busquin lideratges, molta gent està demostrant
que el sistema assembleari funciona per debatre opinions i prendre decisions realment
democràtiques.
Més enllà de la consolidació institucional
d’ACR després de vuit anys, i de l’aposta pel
mètode assembleari des de 1997, no podem
estar contents per l’abstenció, o pels milers de
vots que ha aconseguit un discurs que planteja ciutadans de primera i de segona... Els més
de mil votants en blanc, fins i tot els vots nuls,

són un símptoma, però el sistema electoral els
obvia. Cal seguir treballant per demostrar que
una altra forma de fer política és possible, que
són important les propostes per millorar Rubí,
però sobretot la manera de decidir-les. Per
aconseguir una opinió col·lectiva crítica i activa, seguirem treballant quatre anys més per
informar, però sobretot per rebre les opinions
de la ciutadania sobre com millorar la nostra
ciutat.

grups municipals

Nuestro compromiso sigue más vivo que nunca
con las 6.245 personas que nos han votado,
pero sobre todo, sigue vivo para gobernar con y
para las 74.370 ciudadanos/as que vivimos en
Rubí; porque Rubí no sólo es un territorio, Rubí
son, principalmente, sus personas.
Esperamos que nadie reme en la dirección contraria. Y en este compromiso nos gustaría encontrar a nuestro lado al resto de grupos políticos,
con un único objetivo: liberar a los ribinenses/as
de esta tormenta económica y continuar viviendo

cr 13

El árbol nos ha dificultado ver el bosque. La terrible situación económica y social de ámbito mundial que llevamos padeciendo estos tres últimos
años, ha desvirtuado parcialmente una gestión
municipal iniciada hace 8 años por el equipo
socialista, cuyos resultados en las calles, en los
equipamientos, en los servicios sociales y en
apostar por las industrias y trabajadores/as de
Rubí, son una realidad. Rubí, es otra ciudad que
no existía en el 2003, y gran parte de la responsabilidad corresponde a los socialistas.

notícies
cr14

temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (XI)

L’Antiga Estació,
Sala d’exposicions
història

Imatge dels anys 70 de l’Antiga Estació

Detall d’un dels fanals originals

La construcció d'aquest edifici és el
resultat d'un episodi molt important per
a la història de la ciutat: l'arribada del
ferrocarril. El dia 13 de setembre de
1918 a les 10.30 del matí un automotor
de la companyia Ferrocarriles de
Cataluña, SA, efectuava l'entrada a la
“nova” estació, un moment molt esperat
per tot el poble. Per celebrar l'esdeveniment, l'Ajuntament va organitzar una
Junta de Festes i Atracció de Forasters
on eren representades moltes entitats
de Rubí. Amb motiu de la inauguració
del tren, el Centre Excursionista
Barcelonès va fer una visita a les
Escoles Ribas i a Sant Muç ja que se
celebrava un concurs fotogràfic.
A la plaça del Domènec (actual pl.
Pearson) es va col·locar la primera
pedra d'un monument que mai es va
fer, dedicat al Dr. Pearson, que va permetre l'arribada del tren.

descripció
Pancarta amb la informació de les
exposicions

Timpà neoclàssic del centre de la façana

Placeta al costat de l’edicifi

Una de les exposicions

L'Antiga Estació és un edifici aïllat de
forma rectangular de planta baixa i pis
superior. La seva composició és de caire
neoclàssic i es distribueix entorn d’un eix
simètric, amb cinc finestres a la façana
principal i tres a les laterals. L'eix central
es remarca a partir d'un frontó amb cercle cec en relleu al centre del timpà, que
és la part de la façana frontal. Hi ha tot un
seguit de vigues que marquen la línia de
sustentació de la cornisa i la disposició
simètrica de les lluminàries originals.
L‘interior està molt reformat, ja que des
del 1995 té la funció de sala municipal
d'exposicions, amb una superfície de 98
metres quadrats i 40 metres lineals.

ubicació
L’Antiga Estació es troba en la cruïlla
entre la rambleta de Joan Miró i el carrer
Historiador Serra.
La programació habitual de la sala d’exposicions, es pot consultar a
www.rubi.cat/cultura.
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Exposició: Sergi Marcos, retorn a Rubí
L’obra pictòrica d’en Sergi Marcos es caracteritza principalment per la cerca d’un espai
atmosfèric i d’un ambient molt personal
marcat per les geometries i les figures esfèriques.
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juny 2011

Del 16 de juny al 17 de juliol

Antiga Estació, Sala d’exposicions

juliol 2011

Dimarts, 21 de juny
Les variacions Goldberg. Dia europeu de la Música
De J. S. Bach. Dani Espasa, clavicèmbal
La millor manera de descobrir les Variacions Golberg: gaudir-les en
directe, a prop, íntimament.
Auditori de la Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 20 h. Gratuït

Diumenge, 26 de juny
Passejades per l'entorn cultural de Rubí: Rubí modernista
Sortida: 11 h. Punt de trobada: pl. Dr. Guardiet. Durada: 2 hores
Les passejades per l'entorn cultural de Rubí són visites guiades per diferents indrets de la ciutat que ens descobriran singularitats, anècdotes i la
seva història. Les inscripcions es poden fer fins el dia abans de l'itinerari.
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Si no heu rebut
la revista La Ciutat
a casa vostra,
aviseu-nos
al correu
laciutat@ajrubi.cat

Informació i inscripcions: La Botiga de Rubí-Oficina de Turisme
C. Maximí Fornés, 23. Tel. 93 587 27 60. a/e: labotigaderubi@ajrubi.cat

✁

mb
Queda’t a
el dia! itat que no vulguis

Festa Major de Sant
Pere 2011
28, 29 i 30 de juny,
1, 2 i 3 de juliol
Consulteu les activitats al programa
adjunt amb la revista. També a
www.rubi.cat/cultura
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