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Ajudant a la creació d’empreses
Un 10 en estalvi energètic
Portal Open Data Rubí
‘De la dictadura a la democràcia’

Un Nadal
ple d’activitats

de rubí

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 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 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. 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
ràdio rubí.................93 588 70 00 ext. 1501
registre civil ........................93 586 08 94
rubí+d .................................93 581 39 00
rubí verd...............................93 591 30 03
rubí via .................................93 591 30 03
sece (enllumenat públic) ..........93 588 77 99
servei d’impuls a l’ocupació .....93 581 39 00
síndica de greuges ..................93 697 21 59
sorea (avaries) ........................902 250 370
tanatori ...............................93 588 66 55
taxis rubí..............................93 699 24 89
taxis ràdio taxi .....................93 586 08 88
telèfon verd............................900 130 130
(si es truca des d’un mòbil)...93 699 98 01

farmàcies de guàrdia
desembre 2014
7
8
9
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11
12
13
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farell
picornell
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla

19
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21
22
23
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31

farmàcies

progrés
xapelli
hidalgo-m.
condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
picornell
ruiz

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 /ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50 12 / sansi ctra. de
Terrassa, 16-18 / xapelli c. víctor català, local 22. 93 588 07 08

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

programació 2014-2015 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
8h
Rubí al dia-Matinal
9h
Rubí al dia-Tertúlia
10 h
Rubí al dia-Magazine
12 h
dl.: Ascles de llibres
dm.: Pagesos de ciutat
dc.: Rubí or not Rubí
dj.: Antiretro
dv.: L’internauta
13 h
dl.: Pluja d’estels
dm.: Petit indi
dc.: Serrat del Poble Sec
al món
dj.: Res com el vallès
dv.: Última sessió / Grups
municipals
14 h
Informatiu
14.30 h Informatiu La Xarxa
15 h
Tertúlia (repetició)
16 h
dl.: Música català
dm.: Sonido Vinilo
dc.: Biorock
dj.: Déjame contarte
dv.: Rubí or not Rubí
17 h
dl.: Deixa’m tastar

dm.: Cocodrilo Club
dc.: Chelsey
dj.: Ascles de llibres
dv.: La vida en ràdio
18 h
Raíces del Sur
19 h
Informatiu La Xarxa
19.30 h Informatiu
20 h
dl.: Som solidaris
dm.: Colors primaris
dc.: Som joves
dj.: Punt de mira
dv.: Rubí Sound
21 h
dl.: Compromís ciutadà
dm.: Ek ong Kar
dc.: 1upteam radio
(videojocs)
dj.: Jazz fugaç
dv.: Cavernícola
22 h
dl.: Cafè concert
dm.: Blue Beats
dc.: 1upteam radio
(videojocs)
dj.: Jazz nictálopes
dv.: Cultura de Club
23 h
dc.: Murphys

www.rubi.cat

@

24 h

www.radiorubi.fm

dj.: Música
dv.: Pulsar
Radiofòrmula musical
butlletins horaris

dissabte
8h
Punto de encuentro
8.30 h Sardanes d’autor
9h
Café concert
10 h
Mix Rubí al dia
12 h
Tertúlia
Estrenes
13 h
Ascles de llibres
14 h
Rubí or not Rubí
15 h
Petit indi
16 h
Déjame contarte
17 h
Som solidaris
18 h
Som joves
19 h
Antiretro?
20 h
Blue Beats
21 h
Tunner Time

11 h

Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Punt de mira
16 h
La vida de la ràdio
17 h
Sonido vinilo
18 h
Biorock
19 h
Cavernícola
20 h
Rubísound
21 h
Jazz fugazz
22 h
Jazz per nictalopes
23 h
Sobreviviendo
a Murphy

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Bon Nadal
Torna el Nadal, època de l’any de retrobament amb familiars i amics. Torna la il·lusió
de l’esperit nadalenc que ens permetrà gaudir de la nostra ciutat en estat pur, amb l’ebullició que viuen els nostres carrers, activitats dirigides a un públic molt divers, l’oferta
comercial dels nostres botiguers i l’arribada de Ses
Majestats els Reis Mags, colofó a un mes en què l’ajuntament haurà programat un
gran nombre de propostes.
Però la il·lusió que envolta
aquests dies no pot amagar la
greu situació per la qual passen molts col·lectius. Una
situació colpidora precisament per l’època de l’any en
què es trobem. La crisi econòmica continua estant present
a les vides de molts rubinencs i rubinenques.
Unes famílies que no podran gaudir del
Nadal com anys enrere, i que necessiten una
ajuda per part de tothom. Cal que ens hi bolquem i impliquem per mirar de capgirar
aquesta situació de desigualtat, que està
provocant una escletxa social cada vegada
més profunda.
Per aquesta raó, l’Ajuntament ha mantingut
el pla de mesures anticrisi per al 2015. Un pla
dotat amb 3,6 milions d’euros i que té l’objectiu de minimitzar aquest impacte de la
crisi econòmica en les famílies més desfavorides de la ciutat. A més, i en un àmbit més
general, reduïm el 12 % al rebut de l’IBI, la
qual cosa ajudarà a alleugerir la càrrega fiscal de moltes famílies. En paral·lel, la lluita
contra l’atur segueix sent la nostra principal
croada i es garanteix la gestió eficient dels
serveis del consistori. Creiem que tot plegat
ajudarà a generar llocs de treball i a trencar
aquesta escletxa social per tal que tothom
pugui gaudir del Nadal en plenes condicions.
Bon Nadal.

visitem l’ajuntament

Alumnes de l’escola 25 de Setembre van visitar l’Ajuntament

Vuelve la Navidad, época del año de reencuentro con familiares y amigos. Vuelve la
ilusión del espíritu navideño que nos permitirá disfrutar de nuestra ciudad en estado puro, con la ebullición que viven nuestras calles, actividades dirigidas a un
público muy diverso, la oferta comercial de
nuestros comerciantes y el llegada de Sus
Majestades los Reyes Magos, colofón a un
mes en el que el ayuntamiento ha programado un gran número de propuestas.
Pero la ilusión que rodea estos días no
puede ocultar la grave situación por la que
pasan muchos colectivos. Una situación
sobrecogedora precisamente por la época
del año en que se encuentran. La crisis
económica sigue estando presente en las
vidas de muchos rubinenses. Unas familias
que no podrán disfrutar de la Navidad
como años atrás, y que necesitan una
ayuda por parte de todos. Es necesario que
nos volquemos e impliquemos para tratar
de cambiar esta situación de desigualdad,
que está provocando una brecha social
cada vez más profunda.
Por ello, el Ayuntamiento ha mantenido el
plan de medidas anticrisis para el 2015. Un
plan dotado con 3,6 millones de euros y
que tiene el objetivo de minimizar este
impacto de la crisis económica en las familias más desfavorecidas de la ciudad. Además, y en un ámbito más general, reducimos el 12% en el recibo del IBI, lo que
ayudará a aliviar la carga fiscal de muchas
familias. En paralelo, la lucha contra el
paro sigue siendo nuestra principal cruzada y se garantiza la gestión eficiente de los
servicios del consistorio. Creemos que todo
ello ayudará a generar puestos de trabajo
y a romper esta brecha social para que
todos puedan disfrutar de la Navidad en
plenas condiciones. Feliz Navidad.

notícies
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El punt PAE
de Rubí ja ha
tramitat l’alta
de 7 autònoms
i 1 societat
limitada

promoció econòmica punt d’atenció a l’emprenedor

Ajudant a la creació
d’empreses
p

osar en marxa un negoci mai no ha estat una tasca fàcil, fins i tot comptant amb el finançament necessari. La gran quantitat de tràmits que es demanen fan que es tracti d’un camí
llarg i feixuc capaç de desesperar l’emprenedor més il·lusionat. Ara, però, l'Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE) de l'Ajuntament de Rubí ha aconseguit simplificar aquest procés amb
l'obertura d'un Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) que permet crear noves activitats de
manera gairebé immediata.

L’objectiu és facilitar
i simplificar els tràmits de constitució
de noves activitats

L’Ajuntament ha ampliat els serveis i recursos
que ofereix a les persones emprenedores i les
empreses perquè ha passat a ser un nou Punt
d'Atenció a l'Emprenedor acreditat pel Ministeri
d’Indústria, Energia i Turisme. L’objectiu dels
punts PAE és facilitar i simplificar els tràmits de
constitució de noves activitats, afavorint que totes
les gestions necessàries es puguin enllestir de
manera telemàtica en el termini de només 48
hores des de l’obertura de l’expedient, enfront
dels 40 dies habituals.
Ara fa un any, la Diputació de Barcelona i el
govern espanyol van signar un conveni de
col·laboració perquè els ens locals de la demarcació, a través dels seus Centres Locals de Serveis a les Empreses, poguessin esdevenir nous
punts PAE. Uns mesos més tard, l'OSE de Rubí
ja ha posat en marxa aquest nou recurs amb què

ha aconseguit tancar el cercle de l'assessorament
a l'emprenedoria, la creació i la consolidació
d'empreses.
Els ciutadans i/o empreses que vulguin fer servir
el punt PAE només s’han de dirigir a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER), situada a
la Masia de Can Serra, per concertar una cita
amb un tècnic de l’OSE i obtenir una llista de tota
la documentació necessària per procedir a l’alta
de l’activitat. En una sessió presencial posterior,
es valora conjuntament amb l’usuari l’adequació
del tràmit que vol fer, tenint en compte la seva
situació i entorn empresarial. Un cop el tècnic pot
garantir que l'emprenedor coneix les implicacions del procés, s’emplena el DUE (Document
Únic Empresarial), que es tramet de manera telemàtica a cadascuna de les administracions reguladores.

Aquest funcionament possibilita que, un cop reunida tota
la documentació, l’alta d’una nova societat s’allargui només
48 hores, de manera que s’arriba a gestionar d’una vegada fins a 22 tràmits. Gràcies al punt PAE, l’emprenedor
també s’estalvia interlocutors, ja que és el mateix personal
de l’OSE que l’ha atès en un primer moment, durant l’assessoria en la maduració de la seva idea de negoci, qui pot
tramitar l’alta de l’activitat. Tot plegat, a més, de forma absolutament gratuïta.
El punt PAE representa, en definitiva, un salt qualitatiu en
els serveis que ofereix l'Ajuntament al teixit econòmic de la
ciutat i un bon aliat en la lluita contra la crisi econòmica, ja
que l'emprenedoria és cada cop més una via d'autoocupació per a la ciutadania a l'atur.
Actualment, a la demarcació de Barcelona hi ha un total
de 264 punts PAE, dels quals 42 són públics i realitzen més
del 75 % dels tràmits.

Masia de Can Serra

}
Nova plataforma “Rubiempresa”
El passat 21 de novembre, va veure la llum la nova plataforma digital de serveis empresarials Rubiempresa.
El portal, finançat el 75 % a través dels fons FEDER de la
Unió Europea, representa un nou acostament al teixit
econòmic de la ciutat, ja que ofereix més serveis i possibilitats d’interacció a empreses i emprenedors. El web
presenta un disseny renovat, més clar i accessible, que
permet posar en valor els serveis de l’OSE però, sobretot, posa a l’abast del teixit empresarial nous recursos
que consoliden Rubí com un entorn favorable per a
l’activitat econòmica.
El nou portal potencia la comunicació bidireccional i el
treball en xarxa a través de les Comunitats de
Rubiempresa, un seguit de fòrums de discussió pensats
per posar en contacte les empreses i els emprenedors, i
convertir-se en plataformes virtuals de treball en xarxa
(networking). Seguint aquesta mateixa filosofia
col·laborativa, el web incorpora una secció de casos
d’èxit en la qual les empreses i emprenedors que participen als projectes de l’OSE poden donar a conèixer les
seves experiències.
La plataforma Rubiempresa també permet accedir de
forma molt més fàcil a l’agenda de cursos i activitats
de l’OSE, consultar tots els serveis d’aquesta àrea de
l’Ajuntament, conèixer les novetats del món de l’empresa i obtenir informació actualitzada sobre ajuts i

finançament. A més, el portal permet cercar empreses i
locals de lloguer o venda, i ofereix informació sobre les
accions d’eficiència energètica i energies renovables
desenvolupades per l’Ajuntament a través del projecte
Rubí Brilla.
A l’hora de dissenyar el nou portal, l’OSE també ha volgut donar-hi un especial protagonisme a l’atracció
d’empreses. Per aquest motiu, els usuaris hi poden
trobar un apartat que, sota el títol 10 raons per invertir
a Rubí, sintetitza els atractius de la ciutat en clau d’activitat econòmica.

Podeu consultar
les activitats
al web municipal
www.rubi.cat/cultura
www.rubi.cat/comerc

Fires de Nadal
Pl. Dr. Guardiet

• Del 5 al 8 de desembre: Fira del producte nadalenc
• Del 12 al 14 de desembre: Fira del producte alimentari
• Del 19 al 21 de desembre: Mercat d’art, organitzat conjuntament
l’Associació Sant Galderic, que reunirà peces úniques de creadors locals
el 19 i el 21 de desembre.
Pl. Catalunya

• Del 2 al 5 de gener: Fira de Reis, on es podran adquirir els productes
artesans i artesanes del Mercat d’Artesania de Rubí. La mostra està organ
da per la regidoria de Comerç i l’Associació Sant Galderic.

Activitats per a tota
la família

notícies

activitats culturals i dinamització comercial
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nadal

t

allers nadalencs a la Biblioteca Mestre Martí Tauler i l’Ateneu per a tota la
família acompanyaran les ja tradicionals activitats nadalenques a diferents
espais de Rubí. Unes activitats que van començar el 9 de desembre amb
l’hora del conte a la biblioteca i que finalitzaran la Cavalcada de Reis el 5 de gener.
Conjuntament a les activitats organitzades per la Regidoria de Cultura, la Regidoria de Comerç també ha creat un programa de dinamització comercial i de ciutat.

Una de les grans novetats d’aquestes festes és la instal·lació d’una pista de gel a la
plaça de la Nova Estació que, a causa del mal temps, ha retardat la seva estrena,
prevista inicialment per a finals de novembre. L’activitat, organitzada per l’empresa
N-ICE Skating amb el suport de la regidoria de Comerç i la col·laboració de la Federació d’Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí (FACGR), vol ser un pol d’atracció per a la ciutadania en general però especialment per als més joves.
La regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Rubí ha preparat un extens programa
d’activitats perquè els rubinencs i rubinenques gaudeixin intensament de la ciutat
durant aquest Nadal. Les diferents propostes lúdiques s’acompanyen de la reedició de la campanya de promoció del comerç local Rubí, on visc, on compro, que
incorpora per a l’ocasió com a personatge central un Pare Noel que fa les seves compres al municipi. També hi haurà diferents fires que passaran per la pl. del Doctor
Guardiet i espectacles itinerants.

propostes culturals per a totes les edats
Entre altres propostes culturals, cal destacar la projecció de curtmetratges infantils
que tindrà lloc a la Biblioteca, els dies 19 i 20 de desembre o els espectacles a La
Sala, com l’11a Cantata popular L’elisir d’amore, els dies 20 i 21; el cinema infantil, amb Rio 2 (diumenge 28) i Com ensinistrar el teu drac 2 (dilluns 29); o el tradicional Festival de valsos i danses, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès, a més
del Concert Nadalenc de Sardanes (1 de gener) o el teatre amb Juan Echanove i
maria Galiana Conversaciones con mamá (dissabte 3 de gener)
Altres activitats estan centrades a l’Ateneu Municipal: tallers de decoració nadalenca, d’embolicar regals, fer postals de nadal divertides o piruletes de xocolata, a més
d’actuacions musicals.
Els pessebres, les nadales al carrer, i sobretot, el campament del Mag Rubisenc,
completen l’oferta cultural nadalenca que finalitzarà amb la tradicional calvalcada
de Reis, el 5 de gener.
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rubí brilla

projecte 50/50
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Un 10 en estalvi
energètic
l

es escoles de la ciutat han aconseguit durant el curs 2013-2014 un estalvi energètic de 93.370
euros (23,09 %) gràcies al projecte 50/50, impulsat per l’Ajuntament. Aquesta xifra representa gairebé el doble dels 57.369 euros (13 %) estalviats el curs anterior, fet que demostra la implicació creixent en aquesta iniciativa d'alumnes, professorat i personal dels centres.

escola estalviadora
Alumnes amb la
placa i el diploma

Alumnes amb el
panell energètic

En el marc del projecte 50/50, les escoles es comprometen a reduir la seva despesa energètica mentre el Consistori retorna la meitat de l’estalvi aconseguit en forma de subvenció directa. L’altra part
dels diners els inverteix l’Ajuntament en projectes
d’eficiència energètica amb l’objectiu de seguir
augmentant l’estalvi als centres educatius.
Des de la seva posada en marxa el curs 20122013, la iniciativa ha comptat amb la participació
d’onze de les tretze escoles públiques de Rubí, que
han aconseguit importants reduccions de la seva
despesa energètica gràcies a la implementació de
mesures molt senzilles, com ara l’establiment de
protocols d’encesa i apagada de llums i aparells, la
regulació de l’horari de la calefacció, l’eliminació de
punts de llum innecessaris, el control de l’aigua per
detectar possibles fuites o l’aïllament correcte de
portes i finestres.
L’èxit d’aquest projecte es fonamenta, sobretot, en
l’alta implicació tant dels alumnes com del personal de l’escola. A cada centre educatiu, es crea un
equip energètic format per un representant del servei d’Educació de l’Ajuntament, professors, alumnes, membres de l’AMPA, personal de menjador i
Més informació: www.rubi.cat/rubibrilla

93.370 €
d'estalvi
energètic
durant el curs
2013-2014

del servei de neteja i el conserge de l’escola, assessorats pels tècnics del projecte
Rubí Brilla. La funció d’aquest
equip és fer seguiment del projecte i calcular els estalvis aconseguits. També es crea
la figura del responsable energètic, que és un
alumne de cada classe encarregat de comprovar
que tots els llums estan apagats quan finalitza la
jornada escolar o que els aparells electrònics no
queden en stand-by, entre d’altres.
Les accions que es van portar a terme durant el
curs passat han significat en algunes ocasions
estalvis energètics superiors al 40 %, com en el cas
de les escoles Pau Casals (45,03 %), Joan Maragall (44,20 %), Montessori (40,93 %) i Schola
(40,69 %). En total, 93.370 € de reducció que
comportaran subvencions directes per un valor
total de 46.685 € i aquesta mateixa quantitat en
inversions per a la implementació de millores energètiques. L’any passat, el Consistori va destinar
aquests diners a fer actuacions com ara la sectorització de sistemes de calefacció, la instal·lació de
dobles portes o la millora de sistemes de reg.
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open data en rubí

Compartir datos e
información pública
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internet
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l Ayuntamiento de Rubí ha puesto en marcha el portal Open Data Rubí
(https://opendata.rubi.cat/) donde la ciudadanía, empresas, entidades o instituciones pueden consultar y utilizar datos e información pública tanto de la actividad municipal como
de la ciudad. Esta nueva herramienta pretende fomentar la transparencia de la administración compartiendo toda la información relacionada con la gestión pública del ayuntamiento. También se
podrá seguir en las redes sociales al perfil de Twitter @opendatarubi.

Open Data Rubí es un instrumento para facilitar un
gobierno abierto, más cercano, más transparente
y más dialogante con la ciudadanía. En un contexto donde hay que recuperar espacios compartidos
entre la ciudadanía y las instituciones, el Consistorio rubinense entiende que un primer paso imprescindible es poner al alcance de todos los ciudadanos los datos públicos, para mejorar la
transparencia pública, elemento clave para la calidad democrática de las instituciones; y por otro,
para facilitar la generación de conocimiento colectivo.
La apertura de datos pone al alcance de la población en general la información que existe en las
diversas bases de datos municipales, en formatos
digitales, estandarizados y abiertos, siguiendo una
estructura clara que permita su comprensión.
Todos los datos del nuevo portal han sido validados por la Comisión de transparencia y buen
gobierno, que cuenta con la participación de todas
las formaciones políticas con representación municipal. Entre Open Data Rubí, se pueden consultar
datos de elecciones, de población, de presupuestos municipales, de mapas de patrimonio, de equipamientos y de parcelas o actuaciones de la Policía Local, entre otras informaciones.
En este portal, que cuenta con versión en catalán,
castellano e inglés, se irán añadiendo nuevos datos
que se vayan generando que, aparte de ser con-

Més informació: https://opendata.rubi.cat

Open Data
Rubi permite
consultar e
información
pública

sultados y descargados, también se pueden utilizar para generar nuevos servicios y aplicaciones,
así como complementar aquellos que presta el
Ayuntamiento. Además, incorpora un manual de
usuario para hacer más comprensible el proceso
de tratamiento de los datos, e incluye un apartado
donde la ciudadanía puede proponer la publicación de un determinado conjunto de datos, que
estará sujeto a que los datos sean de interés público, que el Ayuntamiento las tenga en soporte informático y que su publicación sea validada por la Comisión de transparencia y
buen gobierno.
Con la publicación de estos datos, el
Ayuntamiento de Rubí se adelanta unos
meses a la obligatoriedad de poner a
disposición de la ciudadanía los datos
de la administración según la Ley
19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
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malbaratament alimentari

Aprofitem-ho tot!
a

mb la voluntat d’evitar que es llenci menjar que encara es pot consumir, l’Ajuntament de
Rubí ha engegat recentment la campanya “Fem un bon ús alimentari”, que es desenvolupa a diferents àmbits: a l’escola, amb la ciutadania i al sector de la restauració. L’objectiu d’aquesta iniciativa és prevenir el malbaratament alimentari, és a dir, el menjar destinat al consum humà que es perd o es llença durant tota la cadena alimentària. Segons
un estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, es calcula que a Catalunya cada any es malbaraten 39,4 kg d’aliments per persona i any, la qual cosa suposa una pèrdua econòmica de 112
euros per habitant.

accions per conscienciar
la ciutadania
El Consistori ha programat dues activitats adreçades
als rubinencs, amb la complicitat del sector de la restauració de la ciutat.
D’una banda, es convida els ciutadans a participar al
concurs Collita de receptes de cuina de recapte, uns
plats que inclouen ingredients que estan a punt de
fer-se malbé. Les receptes s’han d’enviar a inforesidus@ajrubi.cat, compartir-les al compte de
Facebook de RubiNET o dipositar-les a les bústies instal·lades als bars i restaurants col·laboradors i al
Mercat Municipal. Els participants entraran en el sorteig de vals de regal per als establiments col·laboradors. La Collita de receptes finalitzarà el 23 de gener
de 2015. El sorteig es durà a terme el 30 de gener i els
noms dels guanyadors es publicaran a través del
Facebook.
De l’altra banda, l’Ajuntament ha organitzat els cursos de cuina Fem un bon ús alimentari, que s’imparteixen a 8 restaurants de la ciutat i al Mercat
Municipal. Els establiments que col·laboren en
aquesta iniciativa (La Popular, Marrakech, Sol Dorado,
El Portalet, La Cava, Cal Gori, Da Giorgio, Plats i el
Mercat Municipal de Rubí) mostren als participants
com cuinar sense llençar gens de menjar, amb la qual
cosa s’estalvien diners i la generació de residus.

acaba’t el plat a casa
Entre els mesos d’octubre i desembre, 21 restaurants de la ciutat ofereixen als clients uns envasos
per tal que es puguin endur a casa el menjar que
no s’hagin acabat al restaurant. L’Ajuntament ha
organitzat aquesta activitat conjuntament amb el
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental.

activitats a l’escola
Un total de 2.300 alumnes de 3r fins a 6è de primària assisteixen a una representació teatral en
què s’escenifica la importància de no llençar cap
aliment que encara es pugui consumir. Amb
aquesta activitat, els participants prenen consciència de la necessitat de planificar els menús,
les quantitats que menja cadascú i la llista de la
compra, entre d’altres.
Paral·lelament, uns 800 nois i noies de 3r i 4t
d’ESO participen en un joc de rol a l’aula, a través
del qual prenen consciència dels prejudicis que
es tenen en relació amb l’aparença dels aliments.

Buits que s’omplen
Ajuntament de Rubí ha donat la paraula a la ciutadania a l’hora de decidir
com recuperar, per a un ús social, dos
espais que actualment no es fan servir:
el solar ubicat entre els carrers de Prim
i de Balmes, d’uns 450 m2, i el del carrer Primer de Maig, 41, d’uns 900 m2.

l’

A final de maig, una quarantena de ciutadans va
participar en una sessió per debatre i analitzar les
problemàtiques i necessitats d’espai públic a la ciutat en general i, en particular, al voltant d’aquests
dos solars. Al juny es van tornar a reunir per conèixer les diferents propostes de disseny, debatre’n els
avantatges i inconvenients i acabar escollint, mitjançant votació, l’escenari que van considerar més
adequat per a cada solar públic.
En el cas del solar de la plaça Pearson, un 71,5 %
dels participants es va decantar per l’opció Passera, que consisteix a incorporar un recorregut dins
del solar que defineix 4 àmbits d’ús diferents, pensats per a un públic intergeneracional: un espai de
jocs infantils amb sorral, una zona d’ombra i de
repòs pensada especialment per a la gent gran, un
espai destinat als joves, en el qual s’integren part
dels murs existents per ser suport d’expressions
artístiques, i un darrer espai tipus escenari, pensat

per a tota la ciutadania.
Pel que fa al solar de Primer de Maig, el 64 % dels
assistents va escollir l’opció Espai compartit. Amb
aquesta proposta es conservaran bona part de les
places d’estacionament actuals (ara hi aparquen
poc més d’una vintena de vehicles) i, a més, es
netejarà la vegetació del talús, es crearà una passarel·la i es construirà un boulder (un petit rocòdrom) aprofitant la verticalitat del talús. Aquest
espai pretén ser la porta d’entrada del futur parc
de la Serreta.
Les obres per fer realitat aquests nous espais ja han
començat i és previst que acabin a final de desembre. El projecte Buits plens, que compta amb un
pressupost de 100.000 euros, forma part del Pla
de mesures anticrisi 2014.

Adequació d’espais als PAE
Amb l’objectiu que els usuaris dels polígons d’activitat
econòmica (PAE) de Cova Solera i de Can Jardí disposin d’un espai de descans per dinar o berenar, l’Ajuntament ha arranjat dos solars com a zones de descans.
Es tracta dels espais ubicats entre l’avinguda de Can
Sucarrats i el carrer Vivaldi, i entre els carrers de
Mozart i de Bizet. Aquests solars s’han delimitat amb
una tanca de fusta, s’hi ha plantat arbrat i s’hi han
col·locat taules de picnic i papereres.
Al PAE de Can Sant Joan també s’ha incorporat un circuit d’elements a l’avinguda de la Generalitat perquè,
especialment els ciutadans que practiquen running,
puguin fer exercicis d’escalfament abans de sortir a
córrer.
Les obres, que tenen un cost global de 36.500 euros,
estan finançades al 100% per la Diputació de Barcelona.

Més informació: www.rubi.cat
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Espai d’opinió
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Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Víctor Puig
Regidor del Grup
Municipal de CiU

una societat culpable

Per a tots aquells que basem les nostres relacions personals en la llibertat i
el respecte és extremadament difícil entendre
perquè un home insulta, vexa, apallissa i, fins i
tot, mata la seva companya. Tots i cadascun
d’aquests crims ens deixa en evidència com a
societat: hem fracassat col·lectivament a l’hora eradicar la violència de gènere. Què fa que
una societat com la nostra aconsegueixi el respecte a les minories i en canvi cada setmana
hagi de comptar un o dos casos d’assassinats
per raó de sexe? Com pot ser que siguin víctimes potencials el 51 % de la població total?
Podem no ser una societat violenta, però escollim ser-ho amb les dones.
Durant anys, els governs, la societat civil i les
institucions en general ens hem abocat, amb
més o menys recursos i encerts, a la lluita contra la violència i la discriminació de gènere.
Però sovint ens hem sentit sols a la nostra
tasca pedagògica; sols quan obrim un diari,
una revista, un llibre; sols quan anem al cinema o encenem la televisió. Veiem impotents
com se segueixen elaborant, més per omissió
que per intencionalitat manifesta, models
estereotipats sobre les dones i els homes que,
a més, no tenen res a veure amb la realitat. La
discriminació està entreteixida a la nostra
societat i cultura i és difícilment destriable.
Molts productes culturals mostren les dones
com a objectes sexuals, instruments a través
dels quals exercir el poder. Elles són simples
subjectes passius i víctimes, mares i cuidadores.
Però el sexe masculí tampoc escapa de l’encotillament del seu propi rol. Els homes pateixen
estereotips igual d’evidents que les dones. Ells
són egoistes, immadurs i tenen un paper passiu i residual com a pares i cuidadors de la
família.
A molts mitjans de comunicació i, en general,
a molts productes culturals, es troba a faltar
una imatge real dels homes i les dones: d’una
dona igual en drets i un home igual en responsabilitats. Es troba a faltar la veu dels homes
rebutjant la violència masclista i es troba a faltar la veu de les dones defensant la coresponsabilitat familiar.
El progrés dels drets de les dones especialment durant els últims 30 anys és innegable.
Però cal consolidar aquest avenç legal amb
normes, valors, actituds i comportaments.

“

El primer president independentista de la Generalitat

Aquest és el resum de la conferència
del president del passat 25 de novembre. Per
si algú encara en tenia dubtes, per primera
vegada a la història tenim un president de la
Generalitat que posa data a la independència. El full de ruta ja no és retòric, sinó que es
concreta en accions i una proposta de calendari: 18 mesos de transició un cop el Sí a la
independència guanyi en una llista per majoria absoluta. Davant d’aquest repte històric,
és hora d’aparcar les desconfiances i els partidismes. Ens toca posar-nos d’acord. El president demostra que per damunt de la seva
carrera política, per damunt del partit que
presideix –Convergència—, hi posa el país i la
seva llibertat.
El què i el com estan explicats. Ara ens cal
sumar. Com més millor, des de tots els partits
i des de totes les sensibilitats. I quan vinguin
aquestes eleccions, haurem de convèncer i
explicar per què la independència de
Catalunya és la garantia per a la recuperació
econòmica, la regeneració política i la lluita
contra les desigualtats socials.
El president ha proposat una solució a un problema. Caldria no posar problemes a les solucions. No és moment d’excuses ni d’enrocaments, no és moment de pugna ideològica. El
1990 a Eslovènia va néixer DEMOS, una coalició de 5 partits que va guanyar les eleccions
amb el 54 % dels vots. DEMOS estava format
per cinc partits: els liberals, els socialdemòcrates, l’aliança agrària i els verds. El 1991 es
proclama la independència d’Eslovènia. El
1992 DEMOS es dissol.
Quan vinguin les eleccions constituents, aleshores, com qualsevol altre estat democràtic a
l’Europa del segle XXI, parlarem d’ideologies i
de projectes de país.

Dos rubinencs al Consell
Nacional de la infància i
l’adolescència
Carlos Gallego, alumne de 4t d’ESO de l’Institut
JV Foix, i Sarina Lievens, que cursa 1er d’ESO a
l’Institut La Serreta, són els dos joves rubinencs
que han estat escollits per formar part del Consell Nacional de la Infància i l’Adolescència de
Catalunya (CNIAC). Aquest òrgan, format per 43
consellers nacionals d’entre 8 i 17 anys, té com
a funcions representar els interessos dels més
joves, fer propostes als organismes competents
i donar la seva opinió sobre aquelles propostes
que afectin els infants.

acr

Francesc Hinojosa
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

polítiques actives per a la
integració

Davant la instal·lació de la pista de
gel aquest any, sense dubtar que pot ser
un bon reclam comercial i un lloc d’esbarjo per a molta gent, el que ens qüestionem
és la idoneïtat de la pista tal com s’ha fet.
No es fa més que repetir un model que a
altres ciutats ha tingut èxit. Moltes altres
han triat un tipus d’instal·lació molt més
sostenible i respectuosa amb el medi
ambient, com són les pistes de gel sintètic
o ecològic, amb un manteniment gairebé
a cost zero i una sensació de patinatge
quasi igual a les tradicionals. La prova és
que alguns equips d'hoquei sobre gel als
EEUU les utilitzen de manera ordinària.
La instal·lació d’una pista com la de la
Plaça de l'Estació, fent càlculs aproximats, amb una superfície de prop de 400
metres quadrats, com és la de Rubí, tindrà un consum energètic d'uns 15.000
quilowatts; 10.800 litres d'aigua; més de
5.000 litres de gasoil i emetrà més de 10
Tones de CO2 a l'atmosfera. Això ve a ser,
gairebé el consum d’energia d'uns 300
habitatges, en el mateix període en què hi
serà la pista de gel artificial.
Si s’hagués gestionat d’una manera més
participativa, es podria haver fet amb una
major implicació de les entitats de la ciutat, i muntar amb elles altres tipus d’activitats. A Rubí no n’hi ha hoquei sobre gel,
però sí un equip d’hoquei en línia a l’elit
europea. Per a la ciutat hauria estat millor
promocionar el que ja tenim, però això
requereixuna feina que no ha fet l’equip
de govern.
S’ha de ser molt més coherent entre el
que es fa i el que es predica amb projectes com el Rubí Brilla. No es pot anar d'abanderat de la sostenibilitat i la reducció
del consum energètic i fer ostentació d'un
equipament d'aquestes característiques,
que n'és de tot menys sostenible.

“

2015: llibertat

Tanquem l’any 2014, que ha estat, en
molts aspectes, històric, ple d’èxits: èxit de la
commemoració del Tricentenari, amb centenars d’activitats arreu del país (també a la nostra
ciutat); èxit de mobilització a la V de l’Onze de
Setembre, amb 1,8 milions de persones a
Barcelona (també rubinencs i rubinenques);
èxit de la consulta del 9N, amb més de 2 milions
de persones exercint, amb llibertat i alegria, el
seu dret a vot (també a Rubí), malgrat les
impugnacions i les amenaces.

I després d’aquests grans èxits, i d’altres més
petits però igual de poderosos, només ens
queda esperar que el 2015 un nou Parlament,
sorgit d’unes eleccions constituents, declari
solemnement que Catalunya és i serà una
nació, però que, a més, serà una nació lliure.
Vivim un moment històric apassionant, però
també complex. L’alegria que desborda el procés que està seguint el nostre país, contrasta de
manera cruel amb la duresa com afecta la crisi
a la població, als nostres veïns, amics, coneguts, familiars. Dies de glòria per a un país que
només serà lliure si també ho són els seus ciutadans.
I ser lliure vol dir viure amb dignitat cada dia.
Saber que, allà on tu no arribis amb el teu esforç,
el teu Estat hi arribarà per tu, per ajudar-te en el
dia a dia, a tu i la teva família. Ser lliure vol dir
viure amb plenitud cada dia, sense misèria,
sense patir perquè aquest hivern, que es preveu
dur i cru, no podràs pagar l’electricitat, i això vol
dir que no hi haurà ni llum, ni estufes, ni escalfor a casa teva.
Per a aquest 2015 desitjo que el meu país tingui
la fortalesa per trencar les cadenes que fa 300
anys que duren. I no és un desig per desfer un
greuge històric. És un desig de llibertat per dotar
el meu país, i per tant la meva gent, de les eines
que han de fer que tinguin la possibilitat de viure
amb més plenitud, amb més qualitat i amb més
oportunitats de futur.
Perquè la llibertat nacional només serà plena si
cadascun de nosaltres pot viure en aquest país
lliure amb dignitat.
Bones festes, i que els desitjos compartits es
facin realitat ben aviat!

“

la planificació a Rubí brilla per la seva absència

La crisi econòmica ha ofegat la
gestió dels ajuntaments, úniques administracions obligades al dèficit zero als
seus pressupostos. Els ingressos han baixat, sobretot els generats pel sector del
totxo, però també les aportacions d’administracions superiors. A Rubí, la pressió
fiscal sobre la ciutadania i les empreses
ha propiciat, amb una òbvia reducció de
despeses i l’ajornament d’inversions els
últims anys, una situació econòmica
força sanejada. Però la crisi havia de servir també per replantejar una funció clau
de les administracions: la planificació.
El fiasco del POUM n’és el paradigma,
amb una proposta expansiva inviable en
plena crisi. Però no és pas l’únic cas de
manca de planificació. El mandat s’acaba sense concretar el Pla d’actuació
municipal (PAM), molt convenient per
racionalitzar actuacions amb recursos
limitats. Per exemple, hauria servit per
prioritzar les inversions a fer amb els 26,3
milions d’euros dels superàvits pressupostaris de 2012 i 2013.

Una altra mancança clau en un mandat
en què el trànsit ha estat controvertit (illa
de vianants, modificacions de transport
públic...) és el Pla de mobilitat, encarregat fa temps i encara per enllestir. Pel que
fa a infraestructures culturals i esportives, brilla per la seva absència un pla d’equipaments realista i amb participació
real dels agents actius de la societat civil
local, no com el succedani elaborat a
rebuf de les pretensions del POUM tombat per la Generalitat.
I no podem oblidar la manca de diversos
plans d’emergència (normativament obligatoris) en una ciutat amb riscos potencials d’inundacions, d’incendis forestals,
de transport de mercaderies, d’activitats
industrials... O l’absència d’un pla d’inclusió social, que es podria haver fet fa 8
anys amb l’assessorament del Govern
català i que optimitzaria sense dubte
actuacions en serveis socials.

@arestubau

El IBI bajará un 12% en 2015
El pleno del ayuntamiento de Rubí ha aprobado las
ordenanzas fiscales para el 2015 que incluyen una
reducción del 12% en el IBI residencial. De media,
esta rebaja significará que el recibo anual del IBI
bajará unos 70 euros. El resto de impuestos se mantienen. Rubí sigue siendo una de las ciudades que
dispone de un mayor número de bonificaciones i
exenciones fiscales

grups municipals
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de la dictadura a la democràcia

Dues dècades
d’història
l’

exposició “Rubí. De la dictadura a la democràcia” retrata amb imatges de l’època i diferents documents històrics com va viure la ciutadania els darrers anys del franquisme i la
transició cap a la democràcia, des del començament dels 60 fins a les primeres eleccions
al Parlament de Catalunya l’any 1980. Ubicada al Museu Municipal Castell (MMUC), la mostra es pot visitar fins al proper mes de febrer en aquest equipament municipal.

20 anys
hi ha imatges i
documents de
l’època

La mostra es pot
visitar al Castell fins
al febrer

La proposta està estructurada en sis temes: El Rubí
franquista, Creixements i desequilibris, Una cultura crítica, La «subversió», La mobilització rupturista i La configuració de la democràcia, amb un recorregut que té com a eixos vertebradors els
moviments culturals, sindicals i socials de la ciutat. La problemàtica de l’aigua que van viure els
nous barris rubinencs sorgits amb el creixement
dels 70; moviments culturals com el Grup 64, que
disposa d’un espai monogràfic; l’aparició d’entitats
actives, algunes de les quals encara hi són, o les
primeres eleccions democràtiques són alguns dels
temes de la nostra història més recent que es
poden conèixer durant la visita.
Les fotografies i documents exposats estan complementats amb una projecció audiovisual, en la qual
diversos personatges de l’època expliquen en primera persona les seves experiències, i un catàleg
que amplia els continguts de la mostra amb la
narració d’alguns dels fets més importants d’aquesMés informació: www.rubi.cat/museu

ta època a la ciutat.
“Rubí. De la dictadura a la democràcia” és fruit
d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Rubí i el Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID) de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), després que dos
grups de ciutadans comuniquessin a l’Ajuntament
la voluntat de recordar els fets ocorreguts a Rubí
en els darrers temps de la dictadura i la transició i
la creació, ara fa mig segle, del Grup 64, impulsat
per diversos rubinencs que volien fer cultura lliure
i que van ser represaliats pel franquisme.
Aquesta exposició suposa la continuïtat dels treballs de recerca iniciats amb motiu del 50è aniversari de la Rierada. En aquesta cas, l’historiador
rubinenc Pere Ysàs i el seu equip del CEFID han
treballat directament amb els testimonis vius, a
banda dels arxius personals i d’institucions i les
hemeroteques.

Plaça de la Nova Estació
Entrada 5 €, inclou lloguer dels patins (cal
portar guants, es podran comprar per 1 €).
Aconseguiu descomptes de 2 € als comerços de la ciutat que hi col·laboren.
Més informació:
http://www.rubicomerç.cat
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desembre 2014

Fins l’11 de gener de 2015

gener 2015

Fins al 28 de febrer de 2015
Rubí 1962 – 1978 de la dictadura a la democràcia

L'exposició s’estructura en sis àmbits: Creixement i
desequilibris, el Rubí franquista, la cultura crítica, la
subversió, la mobilització rupturista i la configuració
de la democràcia. Aquesta exposició comptarà amb
un catàleg.
Museu d'Història Local. C/ Castell, 35 - 08191 - Rubí. Horari:
Dijous i divendres d’11h a 14 h. De dimarts a divendres de
16h a 20h Dissabtes d’11h a 14h i de 16 a 20h. diumenges i
festius d’11h a 14 h. Dilluns tancat

21, 28 de desembre i 4 de
gener
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Teatre: Els pastorets, o l'adveniment de l'infant Jesús

Representació dels Pastorets de Josep M.
Folch i Torres. A Càrrec del Grup Escènic del
casal Popular i Grup de Teatre Gatzara
Casal Popular. a les 18 h. Preu: 6,5€ adults, 5€
jubilats i nens, i 4€ socis La Xarxa. Venda d’entrades al web www.casalpopular.org i una hora
abans de començar l’espectacle.

Dissabte, 3 de gener
Taller de fanalets de Reis... il·lumina la Cavalcada!
Museu Municipal Castell, c/ Castell, 35

Recorregut Cavalcada de Reis

C. Joaquim Blume
C. Monturiol
C. Cadmo
C. Mare de Déu de Fàtima
Museu Municipal Castell, de 17 a 21 h
C. Prat de la Riba
C. Joan Maragall
C. Rafael Casanova
C. Bartrina
Dissabte, 5 de gener
C.
Francesc
Macià
C. Lluís Ribas
Cavalcada de Reis
Av. Barcelona
C. Cervantes
Escardívol: 16.30 h: Lliurament de la carta Rbleta. Joan Miró
Av. Barcelona
al Carter Reial / 18 h: Arribada de Ses
Pg. Torres
C. Francesc Macià
Majestats els Reis d’Orient /18.30 h:
Av.
Can
Cabanyes
C. Montserrat
Sortida de la Cavalcada de Reis
Pl. Dr. Guardiet
20.30 h: Final de la Cavalcada. Comiat de Pg. Ferrocarril
Ses Majestats els Reis d’Orient
Més informació: www.rubi.cat/cultura
Campament del Mag Rubisenc
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