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Un nou calendari escolar amb menys hores
Cada residu al seu lloc
Temporada estable d'espectacles i cinema
Nova associació al Molí de la Bastida

La Llana: un
nou espai per
practicar esport

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
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gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
pont
piera
valls
batallé
condal
farell
aldea
ruiz

29 kronos
30 baradad
31 oriol
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batllori
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progrés
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espert
piera
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batallé
espert
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farell
aldea
espert
kronos
baradad
oriol
gibert
kronos
condal
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
condal
piera

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

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.)

30 anys de

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

La llana: un nou espai per la
pràctica de l’esport a Rubí
A partir de setembre, els
rubinencs i rubinenques
gaudirem d’un nou espai
a la ciutat: el nou poliesportiu situat a La Llana,
que donarà cabuda a
diversos esports i disciplines esportives amb unes
condicions d’alta qualitat. La nova instal·lació
està dotada dels elements més moderns per a la pràctica d’esports
com el bàsquet o l’hoquei en línia, entre d’altres.
L’aposta de l’Ajuntament per la pràctica esportiva per als més joves és clara i ha estat continuada durant tot aquest temps. Aquesta
infraestructura és un pas més, segurament molt
més visible, en la política de suport a l’esport
base. Aquesta activitat és l’espai adient per
transmetre i incorporar els valors d’esforç, de
treball en equip, de solidaritat, d’autosuperació, etc. que impregnen la pràctica esportiva.
L’esport és salut, però també un mitjà privilegiat per transmetre aquests valors i això ha estat
i serà una prioritat per a l’Ajuntament.
Finalment, amb l’obertura del poliesportiu de
la Llana i el rocòdrom, Rubí guanya un nou espai
públic, que s’omplirà d’us quotidià i que es
veurà complementat i millorat a partir de l’any
vinent, quan la masia de Can Serra estigui
enllestida per acollir un viver d’empreses que
serveixi de motor econòmic per donar sortida
als emprenedors de la ciutat i fomentar l’ús de
les energies renovables i eficients.

visitem l’ajuntament
Alumnes del Col·legi Balmes han visitat l’Ajuntament

Alumnes del Col·legi Regina Carmeli han visitat l’Ajuntament

A partir de septiembre, los y las rubinenses
disfrutaremos de un nuevo espacio en la ciudad: el nuevo polideportivo, situado en La
Llana, que dará cabida a varios deportes y
disciplinas deportivas en unas condiciones
de alta calidad. La nueva instalación está
dotada de los elementos más modernos para
la práctica de deportes como el baloncesto o
el hockey en línea, entre otros.
La apuesta del Ayuntamiento por la práctica
deportiva para los más jóvenes es clara y ha
sido continuada durante todo este tiempo.
Esta infraestructura es un paso más, seguramente mucho más visible, en la política de
apoyo al deporte base. Esta actividad es el
espacio propicio para transmitir e incorporar
los valores de esfuerzo, de trabajo en equipo,
de solidaridad, de autosuperación, etc. que
impregna la práctica deportiva. El deporte es
salud, pero también un medio privilegiado
para transmitir estos valores y eso ha sido y
será una prioridad para el Ayuntamiento.
Finalmente, con la apertura del polideportivo
de la Llana y el rocódromo, Rubí gana un
nuevo espacio público, que se llenará de uso
cotidiano y que se verá complementado y
mejorado a partir del próximo año, cuando
la masía de Can Serra esté lista para acoger
un vivero de empresas que sirva de motor
económico para dar salida a los emprendedores de la ciudad y fomentar el uso de las
energías renovables y eficientes.
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educació

inici de curs 2011-2012

Un nou calendari
amb menys hores
l

es famílies han començat a preparar els nous materials que necessitaran els nens i les
nenes per iniciar el curs escolar 2011-2012, que estrena un nou calendari escolar. Les
classes començaran el 12 de setembre, hi ha cinc dies de lliure elecció a les escoles i els centres públics han adaptat els seus horaris a la supressió de la sisena hora.

Els més de 9.500 infants d’educació infantil, primària i secundària obligatòria (ESO) que aquest
any comencen el curs a les escoles de Rubí
s’hauran d’adaptar al nou calendari escolar
establert pel departament d’Ensenyament per a
aquest curs que comença. Enguany, les classes
comencen el 12 de setembre, una setmana
més tard que el passat, ja que s’han tret les
vacances de febrer i comptarà amb cinc dies de
lliure disposició de les escoles.

Menys hores de classe
A la pràctica, l'augment del nombre de dies
suposa dos dies de festa al primer i tercer trimestre i un al segon, a excepció de l’Escola
Schola i l’IES L’Estatut.

Dies no lectius*
• 31 d’octubre (tots els centres públics i
concertats)
• 9 de desembre (excepte concertats, que
fan el 5 de desembre, i l’IES L’Estatut,
que fa el 7 de desembre)
• 20 de febrer (excepte concertats, que
fan el 24 de febrer, l’Escola Schola, que
fa el 7 de desembre, i l’IES l’Estatut,
que fa el 9 de desembre)
• 30 d’abril (excepte l’Escola Schola, que
farà el 9 de desembre, i l’IES L’Estatut,
que farà el 20 de febrer)
· 25 de maig (excepte l’Escola Schola i
l’IES L’Estatut, que faran el 30 d’abril)
*aquest calendari pot estar sotmès a alguna variació

Qui també iniciaran un nou curs escolar a
la ciutat seran els 240 nous alumnes que
s’inscriguin a la nova EOI de Rubí que
començarà a funcionar a final d’aquest
mes a l’IES Duc de Montblanc en horari de
tarda, de 17.30 a 19.30 h o de 19.30 a
21.30 h, bé dilluns, dimecres i divendres
alterns (només fins a final de gener) o bé

Una altra de les novetats importants d’aquest
curs és el nou horari escolar dels nens i les nenes
de les 12 escoles públiques de la ciutat amb la
supressió de la sisena hora. El departament va
fixar amb caràcter general, l'horari lectiu dels
alumnes de segon cicle d'educació infantil i primària de 9 a 12.30 hores i de 15 a 16.30 hores,
establint que el nombre total d'hores lectives de
l'alumnat ha de ser de 5 hores (3 o 3,5 al matí i
1,5 o 2 a la tarda), respectant un marge mínim
de dues hores de descans al migdia.
Aquesta modificació horària, proposta del mateix
departament, afecta totes les escoles de la ciutat, excepte la Joan Maragall i la Teresa Altet i ha
generat que una part de les escoles hagin avançat l’horari de sortida a les 16.30 h, excepte el
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nova escola oficial d’idiomes
(eoi) de rubí
dimarts, dijous i divendres alterns (fins a
final de gener).
Amb una oferta inicial de dos idiomes,
anglès i francès, l’Escola oferirà fins a tercer
curs d’anglès, amb un grup de primer curs
i dos grups de segon i tercer, i fins a segon
de francès amb dos grups per a primer curs
i un per a segon.

Ramon Llull que ho farà a les 16 h, mentre que
altres comencen les classes a les 8.30 h com és
el cas de les escoles Torre de la Llebre, Ramon
Llull, Ca n’Alzamora, La Schola i 25 de Setembre.

ció
més informa
t
www.rubi.ca
m 33-35 2n
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C/ General P
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Tel: 93 588 70
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17 de setembre
Jornada inaugural i
exhibicions esportives:
de 9 a 14 h i de 15 a 21 h
Portes obertes:
de 9 a 14 h

nou pavelló poliesportiu la llana

notícies

esports
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Més espais per
practicar esport
d

es d’aquest mateix mes, la ciutadania compta amb un nou espai
on poder incrementar la pràctica de l’esport. Hoquei línia, futbol
sala, handbol, bàsquet, voleibol i altres disciplines que es poden anar
incorporant en els pròxims mesos, formen part de l’oferta disponible al
pavelló poliesportiu La Llana, que el dissabte 17 de setembre organitza
una jornada de portes obertes.
En aquest nou equipament esportiu, que a més acollirà el Centre de Tecnificació d’Hoquei Línia de la Federació Catalana de Patinatge, hi haurà activitats esportives organitzades per les entitats de la ciutat, altres d’organitzades
pel mateix consistori, així com la possibilitat d’ús per part de la ciutadania en
determinades activitats.
El nou pavelló està dissenyat de manera que permet la pràctica de diversos
esports de forma paral·lela en un únic espai polivalent de 62 x 35 metres que

es pot dividir en tres zones independents per practicar esports que necessiten pistes més petites. A més, compta amb sis vestidors, magatzems i infermeria a la planta baixa; una sala polivalent, els serveis públics, un espai de
restauració i les graderies amb capacitat per a 629 espectadors a la primera
planta; i un parc arbrat, una zona d’aparcament per a una norantena de vehicles i un rocòdrom per practicar l’escalada a la zona exterior.
Per tal de donar a conèixer a la ciutat aquest nou equipament, hi haurà una
jornada de portes obertes el dissabte 17 de setembre en què, a més de conèixer les instal·lacions, es podrà gaudir de diferents exhibicions esportives dels
equips infantils de les entitats, al matí, i dels sèniors, a la tarda. També hi haurà
activitats d’escalada al rocòdrom i altres d‘infantils.

rocòdrom
a les instal·lacions
s’ha ubicat un
rocòdrom per fer
escalada

El pavelló té una
capacitat de 629
espectadors

Pavelló poliesportiu La Llana
(C/ Can Claverí, s/n), Servei d’Esports (tel. 93-5887000)
De dilluns a divendres: de 9 a 23.30 h
Dissabtes: de 9 a 22.30 h (variable en funció dels calendaris esportius)
Diumenges: de 9 a 15 h
Més informació: www.rubi.cat/esports
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Cada residuo
en su lugar
TIRAR LA BASURA AL CONTENEDOR CORRECTO NO CUESTA NADA. CON ESTA
PRÁCTICA TODOS SALIMOS GANANDO

Depositar la basura en los contenedores es esencial
para contribuir a
la limpieza de las
calles de la ciudad. Hacerlo
correctamente nos
hace más sostenibles. Actualmente,
en Rubí se recicla
el 30% de los residuos domésticos.
El objetivo es llegar al 83%.

Depositar los residuos correctamente es primordial
para mantener las calles limpias. Hay que tirar las
bolsas de la basura bien atadas y dentro del contenedor adecuado. Y, si es posible, en el horario recomendado, especialmente en el caso de aquellas fracciones que pueden generar molestias a otros
ciudadanos: la materia orgánica y el resto es preferible que se depositen en el contenedor correspondiente a partir de las 19h, con el objetivo de evitar
malos olores; y en cuanto al vidrio, se recomienda
hacerlo a lo largo del día, para evitar generar ruido
durante la noche.
A veces, no obstante, estas buenas prácticas no se
llevan a cabo y la basura se deja en el suelo, de
manera que los contenedores quedan vacíos y
sucios. Esto puede comportar molestias al resto de
ciudadanos, como suciedad y malos olores.
En Rubí hay cerca de 1.700 contenedores repartidos
por el casco urbano y por las urbanizaciones para
tirar los diferentes tipos de basura.
Desde mayo de 2008, la ciudad dispone de cinco contenedores distintos de recogida selectiva de residuos: materia orgánica, vidrio, papel y cartón, envases y resto.

5 contenedores
1

MATERIA ORGÁNICA
De cada 100 kg de basura orgánica se obtienen 30 kg de abono natural, que permiten
reducir el uso y abuso de los abonos químicos.

2

PAPEL Y CARTÓN
Por cada 700 kg de papel recuperado ahorramos al vertedero el espacio equivalente a un
coche y las emisiones equivalentes a un viaje
de más de 3.700 km en automóvil.

3

ENVASES
El plástico tarda 500 años en degradarse.
Para hacer 1.000 botellas hacen falta 100
kg de petoleo. Para fabricar 1.000 kg de
latas se extraen 4.000 kg de bauxita.

4

VIDRIO
Una botella de vidrio tarda más de 100.000
años en desintegrarse. Si en lugar de fabricar nuevo vidrio se recicla, se ahorra el 44%
de energía y la contaminación atmosférica
es un 20% inferior.

5

RESTO
Los vertederos se llenan a ritmo acelerado.
Nadie los quiere cerca de su casa, porque a
menudo suponen problemas de malos olores,
tráfico de camiones y contaminación.

Para poder reciclar los residuos adecuadamente, es
necesario que cada una de estas fracciones se recoja
de forma separada. De hecho, cada fracción es tratada en un sitio distinto: el vidrio, en el centro de reciclaje Santos Jorge SA de Mollet del Vallès; el papel y
el cartón, en el centro de reciclaje de Les Fonts, en
Terrassa; los envases, en el centro de gestión de
envases de Hostalets de Pierola; y la materia orgánica, en la planta de compostaje de Terrassa.
Actualmente separamos el 30% de los residuos
domésticos para poder ser reciclados. Es imprescindible reciclar más para no colapsar rápidamente los
vertederos. De hecho, sólo el 17% de los residuos que
generamos debería acabar en el vertedero, cuando
ahora llevamos el 70% de los desechos a estas instalaciones.
La mayoría de residuos pueden transformarse en
otros productos útiles y, de esta manera, ahorramos
y preservamos los recursos naturales.
Durante el 2010, los rubinenses generaron 33.859
toneladas de residuos, lo que supone 1,25 kg por
habitante al año.
Aparte de la recogida selectiva de residuos mediante los cinco contenedores, en Rubí también se recogen las pilas, la poda y los muebles y trastos viejos.
También se dispone de centros de recogida, las “deixalleries”, para facilitar su correcta separación y
gestión.

FOMENTO DEL RECICLAJE
Durante el primer trimestre del nuevo curso escolar,
el consistorio llevará a cabo diferentes actividades
en los centros educativos de Rubí para sensibilizar a
los alumnos sobre la importancia del reciclaje. Un
espectáculo musicado para los más pequeños, juegos
sobre la selección de los residuos y una performance
a cargo de los alumnos de eDra, que crearán nuevos
objetos con todo aquello que se deposita en la deixalleria, son algunas de las actividades que se han
programado.

notícies
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nova temporada d’espectacles

cr10

Cinema, teatre i
música
d

ues dones que ballen, amb Anna Lizaran, és el muntatge teatral que obre la temporada
d’espectacles de La Sala. Aquesta obra del Teatre Lliure és un dels plats forts que, l’1 d’octubre, marcarà l’inici de la programació cultural al teatre municipal. A més, els espectacles familiars, la dansa, la música i el teatre amateur, més el cicle de Cinema VO, completen l’oferta.

la ventafocs
l’obra pòstuma
d’eduard ventura
tornarà a representar-se a la sala

Durant el mes d’octubre, a més, podrem gaudir
d’obres com Rive Gauche, que inicia el teatre de
petit format “entre bambolines”, el Concert de
piano a quatre mans o la dansa amb La ventafocs, l’obra pòstuma del rubinenc Eduard Ven-

D’altra banda, el cicle dels espectacles familiars
continua i ho fa amb El gat amb botes a l’octubre,
Minuts al novembre, la ja tradicional Marató de
contes al desembre i l’espectacle Màgic circus
màgic al gener.

tura. Les apostes del mes de novembre passen
pel IX Concert de tardor, també es representarà
El poble, de Miquel Martí i Pol, El llac dels cignes amb el Ballet de Moscou, o el muntatge
Pedra de tartera del Teatre Nacional de Catalunya. Pel que fa al mes de desembre, el programa
inclou el Requiem de Michael Haydn amb la
Coral Conturbat Me i el tradicional Concert de
valsos i danses amb l’Orquestra Simfònica del
Vallès. El mes de gener tancarà la programació
amb la presència de Vol-Ras i el seu darrer
espectacle Murphy, tragèdia a Handsome
House.

Com ja és habitual a les darreres temporades, el
teatre i dansa amateur també tindran la seva presència dalt de l’escenari: El Desván presenta 205
habitación de paso a l’octubre; Metrónomo estrenarà al novembre, mentre que el Casal Popular ho
farà al desembre amb Els Pastorets.

Anna Lizaran protagonitza l’obra ‘Dues
dones que ballen’

*

cinema vo
Cada divendres a les 22 h hi haurà una projecció
cinematogràfica en versió original. Títols recents
de la cartellera com Midnight in Paris, Un cuento
chino, La prima cosa bella, Sin identidad o la
darrera producció de Pedro Almodóvar, La piel
que habito, passaran per La Sala.

més informació: programació detallada i venda d’entrades: www.rubi.cat/cultura
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una nova forma de gestionar els polígons

cr11

Nova associació al
Molí de la Bastida
e

ls polígons d’activitat econòmica (PAE) de la ciutat s’adapten als nous temps i a les
noves necessitats de les empreses que hi estan ubicades. Per tal d'establir un sistema de cogestió que permeti millorar l’entorn i els serveis dels polígons i optimitzar
recursos, s’ha creat l’Associació Empresarial PAE Molí de La Bastida.

L’associació es crea a partir de la idea que els polígons són un dels principals factors de creixement
i riquesa dels municipis del nostre territori i que d’acord als estudis realitzats s’ha pogut constatar que
les àrees gestionades en col·laboració amb les
associacions empresarials existents i l’administració pública milloren, promocionen i dinamitzen el
seu entorn empresarial, i es consoliden com a
experiències d’èxit.
La nova junta directiva de l’Associació, composta
per persones de 8 empreses de les 41 que formen
el polígon, està integrada per Anna Torredeflot, de
l’empresa Vak Kimsa, com a presidenta; Sergi

Hernàndez, de DSV Road Spain, com a secretari;
Joan Roca, de Vallès Trade Music, com a tresorer;
i els vocals José Luis Sainz, de Laboratorios Viñas;
Carles Chanca, de Fomento de Construcciones y
Contratas; Salvador Forteà, de Fortiverd; Ester
Muñoz, d’Ingrasa, Enric Clarelles, d’Ambilar i Laura
León, de DSV ROAD SPAIN, com a vicesecretària.
La creació de la nova associació ha estat possible
gràcies a la implicació i la col·laboració de les
empreses del polígon, l’Ajuntament de Rubí, el
suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració de la Cambra de Comerç de Terrassa i altres
institucions i associacions empresarials.

associació
empresarial
els integrants de la
junta amb l’alcaldessa de rubí

El polígon El Molí de la
Bastida ocupa un total
de 32 hectàrees

El polígon més nou de la ciutat

}

El PAE Molí de la Bastida, constituït l’any 1994, està integrat per 41 empreses en l’actualitat, que ocupen
un 70% del sòl d’aquest polígon.

*

ubicació

superfície

Emplaçat al nord de la ciutat, el polígon ocupa
un monticle defensat antigament per una bastida de la qual queden restes i d’on pren el
nom, que han estat recentment recuperades i
integrades en una àrea enjardinada en forma
de terrasses sobre la carretera de Terrassa.

La seva superfície és de 32 ha, de les quals 19.2
estan considerades com a superfície útil. D’aquesta, hi ha disponible una tercera part aproximadament, segons les dades de l’estudi per
impulsar aquesta cogestió elaborat per la Cambra de Comerç de Terrassa.

més informació: A la pàgina web de la Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí:

www.rubiempresa.net.
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La Síndica presenta la
memòria d’activitat

“
psc
Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

u

n total de 64 persones han adreçat la
seva queixa (40) o consulta (24) a la
Síndica de Greuges de Rubí entre el juny i
el desembre de 2010. De les 40 queixes
que han arribat a la Sindicatura, 25 s’han
admès a tràmit i s’han traslladat a les regidories corresponents, 7 de les quals han
estat desestimades. De les 18 restants, en
9 ocasions s’ha resolt la queixa favorablement per al ciutadà, un expedient s’ha tancat per desistiment del ciutadà i les 8 restants, a 31 de desembre (data de tancament
de l’informe) encara estaven en tràmit.

L’OAC modifica horaris

l’

Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) modifica els seus horaris a
partir d’aquest mes de setembre. L'horari de l'OAC Centre és de dilluns a dijous
de 8.30 a 14h i de 16 a 19h, divendres
de 8.30 a 14h i dissabtes de 9 a 13 h
mentre que lhorari de l'OAC de les Torres
és de dilluns a divendres de 8.30 a 14h i
els dissabtes tanca. Per informació detallada dels horaris de l’oficina i dels tràmits
es pot consultar el web municipal:
www.rubi.cat/oac

“
pp
Jonatan Cobo
Regidor del Grup
Municipal del PPC
de Rubí

“
ciu
Víctor Puig
Regidor del Grup
Municipal de CiU

“

Des del començament del mandat,
l’alcaldessa, Carme Garcia Lores, ha
considerat prioritari posar en marxa
més mesures per fer front a la crisi.
L'objectiu
d'aquest
Pla
de
Reactivació Econòmica és aplicar
accions concretes ja dissenyades a
l’Acord
pel
Desenvolupament
Econòmic i Social de Rubí (ADES),

rubí, estación de la inmigración
En los tiempos que corren, donde lo
normal sería invertir cada céntimo de
dinero público con sentido común, el
Partido Socialista sigue haciendo de
las suyas. El PSC sigue haciendo su
tradicional política de despilfarro
atribuyendo MÁS DE 6.000 euros trimestrales para atender a la inmigración recién llegada.

la segona via
Malgrat els efectes de la crisi econòmica, Rubí té un enorme potencial
empresarial i industrial. Però tenim
un problema, i és que en lloc d'aprofitar aquest potencial per destacar
com a ciutat atractiva a escala de
país, patim un seguit d'endarreriments que molt difícilment ens fan
atractius per als qui impulsen projec-

reflexions postestiu

Aquest estiu ens ha deixat moltes sorpreses polítiques, i poques d’elles
agradables. D’una banda, a Catalunya
el govern de CiU ha canviat en ple mes
d’agost, amb nocturnitat i traïdoria, la
Marta Ribas
gestió
de la Renda Mínima d’Inserció.
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA El canvi només ha aconseguit generar
més dificultats a les persones més vulnerables de la nostra societat, que són

icv-euia

Celebració de la Diada
Nacional de Catalunya

“
erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“

l

a Diada Nacional de Catalunya, el pròxim 11 de setembre, tindrà lloc com
cada any a la plaça del mateix nom. A les
11 h tindrà lloc l’ofrena floral davant l’escultura “Dempeus”, de l’artista rubinenca Pepa
de Haro. Posteriorment tindrà lloc l’acte institucional i l’actuació de l’Obrador Coral de
Rubí i la Societat Coral Unió Rubinenca, per
acabar amb sardanes de l’Escola de Sardanes Flor de Neu i l’audició de sardanes amb
la Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona.

pla de reactivació econòmica

acr
Grup Municipal
d’ACR

educació, sanitat, serveis
socials: ni un pas enrere!
Les últimes setmanes hem vist com
el govern de la Generalitat anunciava
retallades importants en serveis
socials, sanitat i educació. En un
moment on una part important de la
població pateix dificultats, algunes
severes, és el moment escollit pel
govern del nostre país per dur a

cal plantar cara a les retallades de la sanitat pública
Gairebé és un tòpic, això de la tardor
calenta, quan es parla de política
després de vacances. Però aquesta
vegada no es tracta de picabaralles
entre els partits sinó dels drets més
bàsics de la ciutadania, sobretot la
sanitat i l’educació. Aconseguits a
base de lluites i sacrificis ja des de la

aprovat fa uns mesos per tots els
grups polítics del ple municipal.
Al PSC creiem que l'èxit d'aquest pla
depèn d'un bon diagnòstic de les
necessitats més urgents que té Rubí
en l’àmbit empresarial, laboral i
industrial. És per això, que, al llarg del
darrer mes de juliol, Carme Garcia
Lores ha iniciat una sèrie de reunions
amb els representants de les universitats properes a Rubí (UPC i UAB),

Estoy seguro que muchos ciudadanos rubinenses desearían que el
dinero que todos pagamos con
nuestros impuestos se hubiera destinado a un fin mejor. Algunas mentes querrán ver cosas raras por el
hecho de que el PP no esté de
acuerdo con esta ayuda. Pero yo les
pregunto, ¿es normal que se le de
dinero a una asociación, a un colectivo, sólo por estar vinculado a la

tes emprenedors.
Des de CiU creiem que el Govern local
ha de ser proactiu, calen projectes
que ens permetin avançar en l'objectiu de reindustrialitzar la ciutat. Hi ha,
al nostre parer, dues estratègies per
aconseguir aquest objectiu: la de
sempre, la que simplement comporta
oferir sòl industrial; i la nova, que, a
banda de poder fer això, ofereix serveis per atraure inversions.

les que cobren aquesta prestació que
és de pura subsistència. I en
paral·lel, el govern Mas ha continuat
amb les retallades sanitàries previstes. D’altra banda, acabem l’agost
amb l’anunci de noves mesures que
ens retallen drets i benestar per part
del govern Zapatero, com ara l’encadenament sense límits dels contractes temporals o la modificació del
dèficit i el deute a través d’una refor-

terme una política agressiva contra
els més dèbils.
Els serveis socials, l’educació i la
sanitat són el pilar de l’estat del
benestar, aquest que ens ha costat
tant d’aconseguir, pel què han lluitat
generacions senceres de catalans i
catalanes. No podem permetre que
el que ha costat tant d’assolir es tiri
enrere només amb el pretext econòmic. És cert que la crisi fa que la desfoscor del franquisme, la crisi econòmica serveix de coartada per retallar
serveis bàsics, sobretot per a les classes populars, les que no poden
pagar-se clíniques o escoles privades. Ja el passat juliol, ACR apostava
per donar suport a la sanitat pública a
Rubí i al Vallès Occidental, sobretot
des dels ajuntaments. Però ha tornat
a ser la societat civil la que s’ha mobilitzat amb manifestacions i ocupa-

aquesta tasca no arribarà a bon port si no hi ha
un consens sense fissures entre els grups polítics municipals. Malgrat les nostres diferències
ideològiques i professionals, tots, agents polítics, econòmics i socials som coresponsables
del futur de Rubí i que aquest nou Pla de
Reactivació Econòmica sigui l'impuls que
necessitem per sortir reforçats de la crisi.

inmigración? Yo creo que lo justo para todos
sería que el PSC tratase a este colectivo de la
misma manera que a todos. ¿Si no hay dinero
para otras Asociaciones por qué para esta sí?
Flaco favor les hacen los señores socialistas
con este trato. Se repite el error, una vez más,
de no tratar por igual a todos los ciudadanos,
ya que le conceden dinero público a un colectivo de inmigrantes que le niegan a otras personas. No creo que nadie piense que la ayuda
económica sea básica para Rubí, sin embargo

con el dinero que se le va a dar, cada rubinense encontraría algo mejor en lo que invertirlo.
No es racismo, como algunos dirán, ya que si
tuviéramos todo el dinero del mundo para
despilfarrarlo al modo socialista y además no
se tratará a ninguna Asociación ni persona
con diferencia a las demás, sería lógico concederles ese dinero, ya que los inmigrantes
que vienen a nuestra tierra para trabajar, se
integran en nuestra cultura y respetan nuestras leyes y tradiciones son parte de la socie-

dad, son uno más y por lo tanto tienen los mismos derechos y deberes. Pero esto no es
racismo no, es racionalización del dinero
público, es no discriminar a unos para favorecer a otros, es invertir de forma sensata y en
las cosas que tocan y son urgentes y desde
luego esta no lo era. Una vez más el PSC trata
diferente a un colectivo que no se merece esta
distinción y que luego es el que paga las quejas
de los ciudadanos al ver semejantes injusticias
a la hora de invertir el dinero de todos.

Volem que l'Ajuntament comenci a apostar
decididament per aquesta segona via, que és
la via que demanen els nous temps, les noves
necessitats, la nova economia del segle XXI. I
en aquesta línia és on tenen un paper clau les
noves tecnologies de la informació i les telecomunicacions.
En aquest sentit hem liderat un acord entre el
conjunt de partits per a la implantació de fibra
òptica (banda ampla industrial) als polígons
industrials de Rubí amb l’objectiu de posar al

dia aquestes zones i atraure empreses que
generin llocs de treball a la ciutat.
Cal entendre la importància de la mesura acordada a instància dels regidors de CiU; una
empresa que treballa habitualment amb documents que ha d'enviar telemàticament a una
seu situada a Europa, no triarà Rubí per
instal·lar-s’hi si el tipus de connexió que ha de
fer servir és el mateix que fa servir a casa qualsevol família. Triarà, per una simple qüestió de
costos, una ciutat que li ofereixi polígons indus-

trials no sols ben connectats amb les autopistes tradicionals –les dels camions i els cotxes–,
sinó que també estigui ben connectada amb
les autopistes que cada dia són més importants per a l'activitat econòmica: les de la transmissió de dades i informació de forma ràpida i
eficient.
Seguirem treballant des de l'oposició per a la
reactivació econòmica a Rubí.

ma «express» de la Constitució, una reforma
que falla en la forma, perquè es pretén fer a
corre-cuita i sense consultar la ciutadania,
però sobretot falla en el contingut, perquè dificulta encara més la inversió social per part de
totes les administracions espanyoles. I tot plegat, en un ambient preelectoral absolut, ja que
iniciàvem l’agost coneixent la data de les properes eleccions generals, que seran el novembre.
Segurament no és bon moment per la lírica...

però us demano que tot i la mandra i l’estrès
que ens comporta el reinici de curs, feu una
reflexió: de què ens ha servit donar la majoria a
partits que es presenten amb programes indefinits, que es reivindiquen de centre (com el
PSOE i CiU) i que s’aboquen a la mínima a les
mans de la dreta i dels mercats i dels «mandats» d’Europa? No n’hem tingut prou, ja, per
adonar-nos que cal valentia i més democràcia
real, i més empatia amb qui pateix, per sortirnos de l’atzucac en què ens han ficat els espe-

culadors financers i els especuladors de
terrenys?
Si volem reivindicar el nostre país no n’hi ha
prou amb què ara, l’11 de Setembre, ens
embolcallem amb la senyera i ens omplim la
boca amb l’himne dels Segadors. Cal que reivindiquem els drets de TOTS i TOTES els que
vivim a Catalunya, per poder continuar sent un
país fort, amb empenta i per tenir un futur
millor per a TOTA la nostra gent, que és qui fa
país.

pesa en general de les administracions s’hagi
de repensar. Però no pot ser que allò que
necessita la majoria de la població per viure
amb dignitat i per forjar-se el futur amb esperança i garanties sigui el que primer caigui de la
llista de previsions econòmiques.
Retallar prestacions com el PIRMI, disminuir
les aportacions de la Generalitat als
Ajuntaments per fer front a les despeses de les
Escoles Bressol o les escols de música i art, fer
retallades sanitàries que afectin serveis bàsic

com poden ser la rehabilitació en el cas de la
nostra ciutat no és comprensible que fa pocs
mesos s’han permès el luxe d’eliminar l’impost
de successions per les rendes més riques.
La crisi no afecta a tots per igual, i, per tant, no
és just que els més afectats també siguin els
més afectats per les retallades.
Per això des d’ERC Rubí volem que el govern
de la ciutat es planti, que es posi al costat del
personal sanitari, de mestres, pares i mares,
que vagi de la seva mà al govern del país a rei-

vindicar allò que no ens poden retallar. Allò que
la nostra ciutadania necessita: recursos per l’educació, millores en el sistema sanitari, el nou
hospital, etc. perquè ni el país ni la nostra ciutat mereix que el tracte que ens dóna del
govern de tots i totes sigui aquest.
Des d’ERC Rubí cridarem ben fort sempre que
calgui: ni un pas enrere en sanitat, educació i
ajudes socials!
www.esquerrarubi.cat. www.arestubau.cat

cions pacífiques de nombrosos CAP vallesans
per evitar el seu tancament per la política de
retallades de la Generalitat.
Com en el cas del moviment 15-M, el Govern
ha enviat la policia, si més no amb nocturnitat i
amb raons absurdes de seguretat i salubritat, a
desallotjar uns ambulatoris (a Sabadell, Bàdia
del Vallès, Castellar, Santa Perpètua...) que
podrien esdevenir locals fantasma d’un Estat
del benestar desmuntat poc a poc. A banda
que les accions policials podrien mobilitzar

encara més gent justament indignada, trobem
a faltar que els teòrics representants polítics
més propers de la ciutadania, al marge de que
no tinguin competències directes, plantin cara
de debò a les retallades.
En aquest context social, econòmic i polític... a
qui representen els càrrecs electes municipals? A la ciutadania o als seus partits? Als seus
votants o a les cúpules dels partits? A les seves
ciutats o al govern de torn, sigui estatal o autonòmic? Abans de vacances, l’Ajuntament de

Rubí va aprovar una declaració massa tova en
suport dels serveis sanitaris, després de reunirse amb personal de Mútua de Terrassa; bastants regidors/es van participar de la manifestació en suport de la sanitat pública... Però cal
anar més enllà: coordinar accions amb altres
ajuntaments i, sobretot, amb la ciutadania
afectada, que és la immensa majoria.

grups municipals

d'apostar per la formació dels treballadors i
adaptar-la a la demanda laboral. I per últim,
hem de crear una taula amb les entitats bancàries per tractar el finançament de les activitats
empresarials i el pagament de les hipoteques.
La voluntat de l’alcaldessa, el govern municipal
i el PSC és treballar intensament en la creació
d'aquest Pla d'Activació Econòmica, un document que contingui objectius clars, realistes i
actuacions concretes i eficaces.
No obstant això, som conscients que tota
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del teixit industrial de la ciutat, Cecot i Cambra
de Terrassa, i els representants sindicals de
CCOO i UGT.
Fins al moment les conclusions són força unitàries. Cal enfortir la nostra activitat econòmica
local perquè les nostres empreses afrontin la
crisi amb garanties de continuïtat. Cal buscar
una nova sortida als nostres productes, donant
suport en la internacionalització dels negocis i
incrementant la qualitat dels parcs empresarials de Rubí. Per una altra banda, també hem

notícies
cr14

temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (xiii)

Farmàcia Parrilla
o Feixes
història

Ceràmica vidriada a la paret mitgera

Ceràmica del terre

Estants interiors modernistes

Juntament amb la de la baixada del
carrer de Montserrat, és la primera farmàcia de Rubí. La va fundar l’any
1827 Agustí Pannón Fina, que tenia
una herboristeria. L’actual edifici es va
reformar el 1909. Cap al 1920, Miquel
Feixes i Ferrussola, procedent d’Olot,
es va instal·lar a Rubí. Es va casar amb
Montserrat Muxí, veïna del carrer
Santa Maria. El farmacèutic va formar
part del primer consistori de Rubí després de la Guerra Civil, durant la qual
va ser molt perseguit, perquè estava
molt vinculat al món catòlic i perquè
era amic del polític conservador Alfons
Sala, compte d’Egara. Quan va morir,
cap al 1950, la farmàcia va passar a
mans de diferents titulars i actualment
és de Maria Parrilla Leal.

descripció

Majòliques rectangulars de la façana

Detall sanefa decorativa

Gravat a la façana principal

La Farmàcia Feixes, actual Farmàcia
Parrilla, és l’únic exemple que es conserva a Rubí de modernisme aplicat
als establiments. Destaca per l’exclusiu disseny modernista de la façana i
pel grau de conservació de l’interior
de la farmàcia. L’edifici, entre mitgeres, té planta baixa i dos pisos. El
basament de l’edifici s’ha tractat amb
un aplacat de majòliques rectangulars
groguenques (una mena de ceràmica
envernissada i esmaltada), un sòcol
de ceràmica fosca i una filada de
sanefa decorativa.
A la botiga destaquen les dues semipilastres de l’accés i una esvelta
columna central, totes de marbre
virat. A l’interior es conserva el mobiliari modernista de la farmàcia, a més
dels paviments originals de mosaic

hidràulic i marbre blanc virat.
La façana de la part dels habitatges
està tractada amb un estuc imitant
carreus llisos i un esgrafiat amb
motius florals a l’eix central, a més de
l’element propagandístic «Farmàcia»
en trencadís de ceràmica vidriada
blava i tipografia modernista a la paret
mitgera nord.

ubicació
La farmàcia Parrilla es troba al C/ Xercavins, 2.

Mostra dels 50 anys de la trajectòria artística del
rubinenc Miquel Mas. Del 15 de setembre al 30
d’octubre
Antica Estació, Sala d’exposicions. De dimecres, a
divendres de 16 a 20.30 h. Dissabtes i diumenges
d’11 a 14 i de 16 a 20.30 h. Festius tancat.
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Exposició: 50 anys Miquel Mas

recomanem

setembre 2011

Dijous, 15 de setembre

octubre 2011

Setembre
Nascuts per llegir. Per a famílies amb infants de 0 a 3 anys.
Cal inscripció prèvia. Places limitades
Sala de petits lectors, Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 11 h

Dilluns, 19 de setembre
¡Los Lunes al Cine!: curts i audiovisuals rubinecs. A càrrec de Sergi i Xavi
Pérez Barranco

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

¡Los lunes al cine neix d’un projecte de dos germans rubinencs que es dediquen a fer curts: Sergi i Xavi Pérez Barranco. No només veurem els seus curts i
audiovisual sinó que es tracta d’una activitat plena de sorpreses en les que
aprendrem com es fa un rodatge, com es munta un curt o pel·lícula i com
podem afegir la banda sonora.
Auditori Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 19 h

Dimecres, 21 de setembre
Cicle de conferències al museu: El segell de La Bastida
Auditori del Castell, a les 19 h

Diumenge, 2 d’octubre
Espectacle infantil: El gat amb botes
Cia. Campi qui pugui. La Xarxa
La Sala, Teatre Municipal, a les 12.30 h. Preu socis La Xarxa: 4 euros. Preu no
socis i adults: 5 euros
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Divendres, 7 d’octubre
Cinema VO: Midnight in Paris (EUA) Dir.: Woody
Allen

La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet
Cultural Jove 3,5 €

Divendres, 14 d’octubre
Cinema VO: No tengas miedo (Espanya) Dir.:
Montxo Armendáriz

Si no heu rebut
la revista La Ciutat
a casa vostra,
aviseu-nos
al correu
laciutat@ajrubi.cat

Silvia és una jove marcada per una fosca infància.
Amb només 25 anys decideix refer la seva vida i
enfrontar-se a les persones, sentiments i emocions que la mantenen lligada al passat.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca 4,5 €, Carnet Cultural
Jove 3,5 €
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Un escriptor nordamericà arriba amb la seva
parella i els pares d’ella a París.

