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telèfons d’interès
ajuntament............................ 93 588 70 00
alcohòlics anònims
de creu roja............................ 93 788 14 41
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
ateneu municipal..................... 93 588 74 73
biblioteca “mestre
martí i tauler”.......... 93 588 70 00 ext. 4559
bombers................................ 93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa.............. 93 586 67 00
cap-2 anton de borja.............. 93 588 45 55
casal de la gent gran.............. 93 588 44 87
cementiri............................... 93 588 77 22
correus................................. 93 699 14 02
centre orientació
sanitària (cos)......................... 93 588 73 73
creu roja............................... 93 697 92 04

església
sant pere (parròquia).............. 93 699 12 05
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
otg........................................ 93 587 25 63
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. 1601

registre civil......................... 93 586 08 94
sece...................................... 93 588 77 99
sorea.................................... 93 588 46 57
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

Oficina d’Atenció
al Ciutadà (SAC)
Horari: de dilluns a
divendres de 8.30 a 18h,
dissabtes de 9 a 13 h.

farmàcies de guàrdia
maig 2006
10 calsina
11 parrilla
12 lorente
13 prat
14 hidalgo
15 condal
16 batallé
17 serra
18 farell
19 aldea
20 ruiz

21 calsina
22 hilari-ribas
23 oriol
24 gibert
25 batllori
26 pont
27 garcía
28 orenga
29 parrilla
30 lorente
31 prat

juny 2006

farmàcies

1 hidalgo
2 condal
3 batallé
4 serra
5 farell
6 aldea
7 ruiz
8 orenga
9 hilari-ribas
10 oriol

aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià, 23. 93
699 04 30 / 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 / 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 / hilari-ribas av. barcelona, 55. 93 699 09 53 / lorente c.
verge de fàtima, 7. 93 586 23 11 / orenga ptge. cronos, local 15. 93 586 06
26 / oriol c. safir, 28. 93 699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05
/ pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34 56 / prat c. víctor català, local 22.
93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50 12 / serra pg. francesc
macià, 86. 93 699 13 43

programació Canal 50 televisió
redacció rubí (informatiu)

rubí actual (reportatges locals)

parlem amb l’alcaldessa:

De dilluns a divendres a les 20 h. Repetició de
dilluns a dissabte a les 22, 01 de 6 a 9 h i 13.30 h ,
i diumenge a les 9.30 h

Dimarts a les 22.30 h.
Repetició els dijous a les 22.30 h

Primer divendres de cada mes a les 22.30 h.
Dissabte 12.30 i 22 h. Diumenge 23 h
Aquest programa es repeteix durant tot el mes en
diferents horaris

programació radio Rubí
de dilluns a divendres
d’1 a 9 h
9h
12 h
13 h
14 h
16 h
17 h
19 h
19.30 h
21 h

22 h
23 h

Radiofòrmula musical
La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia + Esports
Sobretaula musical
Línia directa
Magamusic
Informatiu vespre + Esports
Raíces del sur
dl.: El vinil / dm.: Gabba Gabba Hey /
dc.: Tempo di fuga / dj.: Street Life /
div.: Bluebeats FM (fins les 23 h)
dl.: Rock de luxe / dm.: Electro-pop /
dc.: Punt de mira / dj.: Hip Hop
Informatiu vespre + Esports

23.30 h Radiofòrmula musical
24 h
dc.: Jazz de nit dv.: Cultura de club
d’1 a 2h dv.: Clubbing

dissabte
8.30 h
9h
11 h
12h
13 h
14 h
14.30 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h

Punto de encuentro
Giravolt tradicional
Som solidaris
Radiofòrmula musical
Tempo di fuga (rep.)
Els grups municipals opinen
Actualidad latina
Jazz de nit
El vinil
Rock de luxe
Gabba Gabba Hey
Electro-pop

www.ajrubi.es

@

20 h
22 h
24 h
2h

Low+12 db
Insomnia
Kilómetro 0
Radiofòrmula musical

diumenge
9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
20 h
21 h
22 h
24 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals opinen
Rubí en joc
Punt de mira
Radiofórmula musical
Street Life
N’L’Rollo
Bluebeats FM
Radiofòrmula musical

laciutat@ajrubi.es

LA CIUTAT (maig'06) ok2

11/5/06

11:18

Página 3

l

a publicació que teniu a les vostres mans
és una mostra més dels canvis que està
experimentant el municipi en els darrers 2
anys. La revista La Ciutat s’ha transformat de
la mateixa forma que s’està transformant
Rubí i amb un objectiu també comú: oferirvos, a tots els rubinencs i rubinenques un
millor servei.

Un servei que es mesura en informació, en el
cas de la revista, i que quan parlem de transformacions que afecten al territori estem
mesurant en qualitat. Tots i totes volem una
ciutat maca, amb zones verdes, de la que ens

cr03

la ciutat

Rubí es transforma,
es transforma la revista
“la ciutat”

sentir-nos orgullosos…. Estem en el camí
d’aconseguir-ho: la rambla del cobriment
de la via ens deixarà a principis de l’any
vinent un espai imprescindible per passejar;
el tercer CAP que podria començar a funcionar a finals d’aquest any, millorarà la qualitat de l’atenció sanitària a la ciutat; una
qualitat que assolirà l’excel·lència amb la
construcció, a partir de l’any vinent, del nou
hospital que s’ubicarà molt a prop de l’avinguda de l’Estatut.
L’asfaltat de l’Escardívol, l’espai de la ciutat
que millor testimoni pot donar des canvis que
ha experimentat el municipi al llarg dels anys,
permetrà ordenar l’aparcament de la zona i
una renovada Rubifica ens mostrarà a tots i a
totes que Rubí camina cap a la modernitat, la
millora dels serveis i la qualitat de vida de tots
els ciutadans i ciutadanes que hi vivim.
Espero que el nou format de la revista La Ciutat us agradi i, sobretot, us interessi.

carme garcía lores
alcaldessa de Rubí

visitem l’ajuntament

CEIP Teresa Altet

CEIP 25 de Setembre

Alumnes de 3r curs del CEIP 25 de Setembre i del CEIP Teresa Altet
van visitar l’Ajuntament de Rubí

notícies
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actuacions d’asfaltat a la ciutat

cr04

L’Escardívol
estrena asfaltat
l’

Escardívol compta amb un nou espai
asfaltat d’aparcament per a 450 vehicles des d’aquest mateix mes. Les obres de
condicionament ja han finalitzat en aquesta
zona, que en els darrers 100 anys ha tingut un
ús agrícola, de lleure, comercial i darrerament
d’aparcament desordenat.

A principis de juny, els
vehicles ja podran
aparcar a l’Escardívol

450
places

Sabies que...?

}

L’Escardívol rep el seu
nom d’un ciutadà rubinenc que als anys 20 va
construir habitatges per
a obrers al costat dels

terrenys que avui coneixem amb el seu nom.
Després va emigrar a
Alemanya, on va fer
fortuna.

La zona d’aparcament de sorra que fins ara
ocupava part de l’Escardívol ja està asfaltada.
450 vehicles podran estacionar en places senyalitzades en aquest indret de 16.000 m2, ara
condicionat i ben il·luminat.
El nou aparcament asfaltat de l’Escardívol s’obrirà de forma lliure per a tothom a principis de

juny, un cop es desmuntin les carpes de la Festa
de la Solidaritat que se celebra en aquest espai
i es pintin les noves places d’aparcament i se
senyalitzin les zones.
Paral·lelament a l’obertura del nou aparcament, es faran els corresponents treballs d’enjardinament de la zona verda que envolta el
nou aparcament.
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L’Escardívol en els
darrers 100 anys

l’

Escardívol ha fet front a profunds canvis al
llarg del temps. A principis del segle XX diferents horts i algunes cases particulars ocupaven
aquesta zona. Però la rierada de l’any 1962 va
posar fi a l’activitat agrícola i diària dels veïns i veïnes quan l’aigua va arrasar i negar aquests
terrenys.
Durant els anys posteriors de recuperació i en
plena transició, l’espai va ser ocupat pel mercat
setmanal fins l’any 85, data en què es va traslladat als carrers que ocupava l’antiga fàbrica Josa.
L’esport i el lleure són usos que també s’han donat
a l’Escardívol, fins que l’any 1998 es va enderrocar la piscina municipal descoberta i es van eliminar la font, el mobiliari urbà i el centenar d’abres que ocupaven la zona. A partir d’aquesta
data els usos de l’Escardívol es van limitar a l’aparcament de sorra on fins fa poques setmanes
hi estacionaven centenar de vehicles de forma
desordenada.
El futur d’aquest espai el determinarà el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que en
aquests moments es troba en fase d’elaboració.

1933, imatge dels horts i cases. Al fons, el
Castell. Fotografia publicada a “L’endavant”

1962, la rierada arrasa amb els horts i les
cases de la zona. Autor: Evarist Méndez

1976, paradetes del mercat setmanal al costat
de la piscina municipal

1998, fins aquest any, la piscina
municipal i un centenar d’arbres
ocupaven aquesta zona

LA CIUTAT (maig'06) ok2

11/5/06

11:19

Página 6

11:19

Página 7

reportatge

11/5/06

nuevos espacios una zona de paseo en
el centro de la ciudad

Una rambla
para Rubí

cr07
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a nueva rambla tiene 350 m de longitud y 7000 m2 de superficie, dispondrá de espacios verdes con césped y árboles, una pérgola y una
zona de juegos infantiles en la parte más cercana de la calle Edison.
Rubí tendrá a principios del 2007 lo que la mayoría de los municipios vecinos hace años que tienen: una zona de paseo en el centro de la ciudad,
largamente reivindicada por la ciudadanía. Desde el 3 de abril se está urbanizando una amplia rambla que unirá los barrios del centro de la ciudad
con Las Torres, las zonas del Progreso, Rubí 2000 y el 25 de Septiembre.
Como todas las obras, las molestias a los vecinos son inevitables, sin embargo se trabaja para que sean las menos posibles. Por eso el Ayuntamiento
ha creado una comisión de seguimiento de obras en la que se ha invitado
a participar a todos los presidentes y presidentas de comunidades, los representes del comercio y
las entidades vecinales. Es la forma más
directa de que todos
los vecinos y vecinas
del barrio, así como los
comercios afectados,
puedan saber en qué
estado se encuentran
las obras y puedan
trasladar los problemas
que éstas les plantean.
Ante la petición vecinal
de buscar aparcamiento alternativo mientras duren las obras, el Ayuntamiento ha habilitado en el barrio de Ca n’Alzamora el solar que se encuentra frente al parque de educación vial para minimizar las molestias.

1
el cierre del paseo
del ferrocarril, la
fase más molesta,
comporta los
siguientes cambios

2

una gran
inversión
la inversión es de
5,2 millones de
euros y 7000 m2

La nueva Rambla
tendrá una gran
pérgola

Prohibido aparcar y circular en la
Avenida Catalunya y el Paseo del
Ferrocarril. La vía alternativa es la calle
Abat Escarré, ahora con doble sentido de
circulación y prohibición de estacionar en
esta vía mientras se realizan las obras.

La parada de autobús de la Avebina
Can Cabanyes se traslada al paseo de
las Torres, y se eliminan las de Paseo
del Ferrocarril y Lumiere.

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreus
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Nou servei de Policia
de proximitat

4

agents de la Policia Local patrullen a peu als barris de Les
Torres, Ca n’Alzamora, Can Vallhonrat,
25 de Setembre, El Pinar, Can Rosés i
Ca n’Oriol per vigilar la zona i resoldre
problemes que afectin a la seguretat
ciutadana. El servei s’ampliarà a la resta
de la ciutat a l’octubre amb 8 agents
policials més.

S’inicia la fase
d’urbanització de
l’avinguda Barcelona

j

a està en marxa la fase d’urbanització de 2.600 m2 d’aquesta avinguda entre els carrers Cervantes i
Historiador Serra. La remodelació,
de 4 mesos de durada, inclou l’asfaltat
del carrer, la instal·lació de nous fanals
i contenidors de brossa soterrats.

Rubí tindrà l’hospital
al 2010

e

l futur hospital que donarà cobertura als municipis de Rubí, Sant
Cugat i Castellbisbal es construirà finalment a Rubí, a uns terrenys situats
entre Ca n’Oriol i Can Sant Joan, amb
una superfície de 2’7 hectàrees. Es preveu que el futur hospital obri les seves
portes al 2010.

Renovació de les
clavegueres a Pau
Claris i Margarida
Xirgu

Líneas eléctricas: pasos firmes
y constantes

psc
Jordi Peiró
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

Estavem contents

icv-ea
Núria Buenaventura
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EA

Aquest era el títol de l'escrit que vàrem fer el
mes de gener d'aquest any per a la revista LA
CIUTAT, que durant aquests mesos no ha sortit sense que s'hagin donat raons de pes per
part de l'equip de govern, ara torna a sortir.
Però, d’entrada, ens van dir que l'espai per a
l'oposició s'havia reduït a 15 línies: VERGONYOS! I després de manifestar la nostra disconformitat, han tornat al model anterior. Aquest

Animal irracional és qui coarta
la llengua

pp
Armand Querol
Regidor del Grup
Municipal del PP

La llengua, l’idioma, és el principal vehicle
comunicatiu de la societat humana, abans
fins i tot es deia que és l’element substantiu
que ens distingeix dels altres éssers del
Planeta Terra, que és la llengua qui ens fa
racionals o irracionals. Avui però és reconeix
que el llenguatge, un o un altre, és emprat per
moltes espècies d’aquest món que ens toca

Col·lectors: una assignatura
pendent que ara aprovem

ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Fa més de vint anys que a Rubí no s’havia dut
a terme cap actuació en la xarxa del clavegueram. El manteniment era nul, les neteges no
es feien i l’estat de conservació dels col·lectors
era deplorable.
Aquesta situació era coneguda de tots, però
ningú s’havia atrevit a posar aquesta situació
damunt la taula i prendre decisions que impli-

Expoli als comerciants

upr

Amb la taxa per a la recollida d’escombraries
practicada als comerciants s’ha produït la
gran barbaritat d’un augment, en molts dels
casos, del 200 per cent i, fins i tot, del 300 per
cent. A més, quan el comerciant es queixa,
per part de l’Ajuntament se li diu que encara
té sort, ja que pagaria el 500 per cent si no
practiqués la recollida selectiva de les escombraries.

Fer ciutat a partir del comerç

erc
Francesc Sutrias
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

a

quest mes acaben els treballs de
renovació de la xarxa de clavegueram en aquests dos carrers.
Mentrestant, està prohibit estacionar al
Pau Claris i circular pel carrer
Margarida Xirgu. Aquestes obres van a
càrrec de l’IMMA a través de l’empresa
Sorea.

El acuerdo para desviar 5,5 kilómetros de líneas de alta tensión fuera del núcleo urbano es
sin duda una de las noticias que marcan un
hito en el mandato, y también en la historia
reciente de nuestro municipio. Este acuerdo
pronto quedará fijado en un convenio que
desde hace meses está negociando el
Ayuntamiento con la Generalitat. Rubí es uno

L’abril de 2005, el ple municipal va aprovar
per unanimitat a instància de la regidoria de
Comerç, la suspensió d’atorgament de noves
llicències per exercir activitats d’oficines,
financeres, assegurances, agències immobiliàries, empreses de treball temporal, locutoris
i altres activitats relacionades i que no dinamitzen la ciutat. Una suspensió cautelar que
afecta 38 carrers de Rubí, considerats estra-

POUM: cal saber el diagnòstic
abans de les propostes

acr
Vicenç Rabadán
Portaveu del Grup
Municipal d’ACR

El text base d'aquest article va ser escrit després que els dies 11 i 12 de gener es van celebrar els primers tallers del procés participatiu
inclòs en l'elaboració del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM). Després de 4
mesos d'absència sense explicacions, torna
La Ciutat i ACR pot aprofitar encara aquell article. Dèiem que la participació de prop de 160

de los municipios de Catalunya que más alto
peaje está pagando por el paso de líneas eléctricas por su territorio. Nuestra ciudad es uno
de los centros neurálgicos en la transformación y el transporte de energía del país. Aún a
pesar que el acuerdo alcanzado nos llena de
satisfacción, el esfuerzo económico para que
sea una realidad partirá de las administraciones, tanto del Ayuntamiento como de la
Generalitat, es decir, de los bolsillos de los ciudadanos. Las compañías, REE (Red Eléctrica)

era l'escrit:
Creiem que com a ciutadans i ciutadanes de
Rubí hem d'estar contents amb la notícia que
fa uns dies es va publicar als mitjans de comunicació: la Generalitat de Catalunya desviarà
les línies d'alta tensió de l'av. de Can Fatjó. És
una molt bona notícia i ens hem d'alegrar i felicitar. Però a més d'alegrar-nos hem de sobretot donar les GRÀCIES als ciutadans i ciutadanes que formen part de la comissió cívica de
línies d'alta tensió a la nostra ciutat, pel treball

viure. Si per alguns la racionalitat humana és
element indefugible de la llengua, avui, sens
dubte alguns pronunciaments i actituds vers
la mateixa ens fa irracionals, per tant, desapareix fruit d’aquesta irracionalitat aquest estatus superior que per mitjà de la llengua teníem
els humans.
Catalunya, el seu govern, és paradigma i
exemple d’aquesta reflexió, d’aquesta irracionalitat. Si la llengua és element d’unió, aquí
ens desuneix, si la normalitat del carrer a

quen despeses i inversions. Sembla estrany
que en una ciutat europea, a principis del
segle XXI, hàgim de parlar de la xarxa bàsica
de clavegueram, però malauradament així és
en el cas de la nostra ciutat de Rubí.
Les clavegueres resten sota el terra i ningú les
veu, i ningú les té en compte, però sí que
notem els seus defectes; en una xarxa en mal
estat de conservació i de neteja, les olors es
fan presents i les sentim, molt especialment
en l’època d’estiu. Si a la tardor la xarxa no

I el més important de tot aquest assumpte és
que quan el denunciem davant dels mitjans
de comunicació, sol·licitant que el regidor de
Medi Ambient o la regidora de Comerç donin
una explicació, llavors el regidor de Medi
Ambient diu que no pensa contestar perquè
són declaracions demagògiques.
Doncs no, senyors de l’equip de govern. No és
demagògia demanar explicacions del perquè
a molts ciutadans de Rubí se’ls expolia,
pujant-los les escombraries un 300 per cent.

tègics per la seva consolidació i futur creixement comercial, que comptava amb el suport
de la federació de comerciants. D’aquesta
manera, la nostra ciutat segueix l’exemple
d’altres municipis del país, com Barcelona,
Terrassa, Sant Cugat o Reus, entre d’altres, en
favor d’evitar la desertització dels eixos comercials existents. A grans trets, a Rubí, els 38
carrers ocupen el triangle imaginari que va de
l’estació, a l’Ajuntament, i fins el mercat municipal, un focus comercial importantíssim pel

persones, tant a títol personal com representant entitats, aportant la seva percepció de
Rubí ens sembla una xifra raonable, tot i que
pensem que amb un altre calendari menys
apretat hi hauria participat més gent. El nostre
vot negatiu al programa de participació del
POUM tenia diverses raons, entre elles que la
ciutadania no podria comptar amb una mínima síntesi del diagnòstic actual de Rubí a partir del qual debatre les prioritats de la ciutat.
El debat, el contrast d'opinions, és l'essència
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y FECSA-ENDESA, escudadas en una ley injusta que
apostamos por cambiar, aportarán la mínima parte de
toda la inversión, una inversión que redundará también
en beneficio de las propias compañías. El acuerdo alcanzado entre la alcaldesa de Rubí, Carme García, y la conselleria de Industria de la Generalitat para desviar la línea de
Can Fatjó, ha supuesto pasar de las declaraciones, las
buenas intenciones y las acciones testimoniales a los
hechos. Podemos hablar de un gran paso colectivo, un
paso que ha sido posible con un nuevo gobierno municipal y un gobierno de la Generalitat dispuestos a establecer

acciones concretas. Nadie puede cuestionar que en tres
años de mandato se ha concretado aquello que no fue
posible desde la andadura de los ayuntamientos democráticos en nuestra ciudad. Las inversiones municipales
para soterrar la línea de media tensión de la Avinguda de
les Flors, que finalizará este año; los acuerdos con FECSAENDESA para soterrar paulatinamente las líneas de baja
tensión y eliminar postes de las aceras; unas nuevas ordenanzas fiscales que pretenden que el peaje finalmente lo
paguen las compañías que transportan energía desde
nuestro municipio; la eliminación de las líneas de la

Avenida Pep Ventura, y ahora el desvío de la línea de Can
Fatjó; son balances de un mandato en el que han comenzado a ponerse soluciones a los problemas endémicos de
Rubí también por lo que respecta a las líneas eléctricas.
Queda todavía mucho trabajo por hacer, y la forma de
recorrer el camino es dando pasos firmes y constantes.

dut a terme des de fa uns quants anys per aconseguir el
que avui comença a ser una realitat.
Comissió cívica que ha sensibilitzat a la població i als
representants polítics d'una problemàtica que teníem a
Rubí i que fa uns anys no n’érem del tot conscients ni sensibles. Gràcies al seu esforç de buscar consens i sumar
esforços, a Rubí, des de l'any 2001 amb la signatura d'uns
acords entre la comissió cívica i tots els grups polítics que
formàvem part del consistori, hem treballat amb rigor i responsabilitat per a buscar solucions.
Amb el treball realitzat des de Rubí s’ha anat aconseguint

que totes les forces polítiques representades al Parlament
de Catalunya prenguessin consciència, encarreguessin
estudis, busquessin complicitats amb diferents sectors i,
a la fi, s’aconseguís que, per primera vegada, en els
Pressupostos de la Generalitat, els de l’any 2006, es previnguin recursos econòmics per poder aconseguir, en
part, els objectius que ens fixàvem l’any 2001. Però com
que no s’han aconseguit tots els objectius, segur que cal
continuar treballant. És per això que reivindiquem un cop
més la convocatòria de la Declaració de Rubí. S’ha
demostrat que sumar esforços i consensuar propostes és

una bona manera per a arribar a bon port. Per últim, com
que qualsevol col·lectiu està format per persones, tot i
sabent que ens podem deixar algun nom, GRÀCIES
Jaume, Guadalupe, Jordi, Cayo, Herminia, Lucia…
No sabem si el pròxim número de La CIUTAT serà mensual o no. Però és bo que sapigueu que avui, a primers de
maig, el que va anunciar l'Alcaldia respecte a les línies
d'alta tensió no s'ha complert.

Catalunya son dos llengües emprades indistintament, si el
vehicle comunicador amb totes les comunitats d’Espanya
és el castellà, perquè aquí es persegueix?. Perquè no s’utilitzen les dues llengües al Parlament de Catalunya?.
Perquè l’idioma castellà està penat i quasi exclòs de la
ràdio i la televisió catalanes?
perquè a les escoles de Catalunya la llengua espanyola
s’imparteix com un idioma estrany i estranger, si fa cinccents anys que conviu i s’utilitza al nostre País?. Volem deixar sens dubte les futures generacions de catalans en
inferioritat de condicions culturals, socials i laborals tant a

Espanya com a un mercat internacional de quatre-cents
milions de parla hispana.
Primer i exclusiva com es fa la llengua (catalana per descomptat), vers altres actius com son coneixement i aptituds referent a qualsevol professió, és també un disbarat i
una irresponsabilitat, o és que hi ha algú que prefereix un
cirurgià de parla catalana, a un bon cirurgià amb bisturí
d’Albacete i que parli espanyol?
L’únic permissible i acceptat a Catalunya en quan a llengua és el futbol, ¿Seria campió el Barça sense jugadors
com Ronaldiño, Messi, Deco, Marquez o Eto’o, que a la

perfecció, o no, a Catalunya, al marge de la seva llengua
vehicular, només parlen el castellà? Sens dubte cal pararse a reflexionar.
Si el que volem es tot això amb l’Estatut per venir ho tenim
encara més garantit.

està suficientment preparada, no pot assumir tota la
quantitat d’aigua de les pluges d’aquesta estació. Què
hem fet des del govern, i en concret des de l’Àrea de Medi
Ambient, que portem des de CIU?
En primer lloc, assumir que la gestió de l’aigua incorpora
el seu sanejament en un sol cicle, i cercar un sistema per
fer el manteniment del clavegueram i les infrastructures
per tenir una xarxa adequada a les necessitats de la nostra ciutat. És per això que hem signat un acord amb
SOREA, perquè aquesta companyia es faci càrrec del
cicle integral de l’aigua i incorpori al seu servei el manteni-

ment de tota la xarxa de clavegueram. Què implica aquest
fet? Implica un manteniment permanent de la xarxa, amb
un programa de neteja de tots els 400 quilòmetres de clavegueres de la nostra ciutat, implica també un Pla Director
del Clavegueram de la ciutat de Rubí que ens indicarà les
millores i inversions i el manteniment que hem de tenir de
la nostra xarxa. També implica la construcció del nou
col·lector del c. Monturiol Cal Gerrer i el desdoblament de
la xarxa del col·lector del c. Mallorca.
A banda de les actuacions que dur a terme directament
l’Ajuntament de Rubí a l’av. Barcelona, Torrent de l’Oriol,

av. Castellbisbal i Sant Muç.
En definitiva, una inversió important de recursos municipals per fer neteja, manteniment i diagnosi per a saber on
estem i cap a on hem d’anar i també un important esforç
financer per a invertir en renovar i millorar la xarxa existent. Una acció decidida de no amagar més el cap sota
l’ala, de veure els problemes de cara i aportar solucions,
solucions que ja eren conegudes però que no s’han dut a
terme fins ara, aquest és el compromís de CIU amb la ciutat, aquesta és l’aposta de govern de CIU.
www.ciu.info/rubi

Es diu demanar explicacions i com vostès són tan dialogants i els agrada tant la participació ciutadana -no en va
l’alcaldessa és presidenta de l’Àrea de Participació
Ciutadana de la Diputació de Barcelona-, doncs ni contesten. Els és igual que els ciutadans es queixin. Els importa
tres pitos. I així anem a Rubí. Ara, si el que vostès volen és
que nosaltres, enlloc de denunciar aquestes situacions
abusives, parlem del sexe dels àngels o de la reproducció
de les mosques tse-tse, van arreglats. Continuarem, encara que els molesti, denunciant el que està passant a la
nostra ciutat, perquè no torni a passar, perquè nosaltres

vivim i treballem a Rubí, encara que molts de vostès ja han
marxat a viure fora.

que cal vetllar. Amb aquesta mesura, es pretenia guanyar
temps per poder realitzar un estudi que emanès una diagnosi sobre la situació. De l’estudi se’n desprèn que els 38
carrers afectats compten amb 501 establiments dedicats
al comerç i serveis, dels quals el 21%, o el que és el mateix
105 establiments, són activitats afectades per la suspensió (activitats d’oficines, financeres, etc...). Una quantitat
força elevada i amb tendència a créixer, fins que no va
aprovar-se la suspensió cauletar la qual ha permès la
implementació de nous comerços de proximitat. L’estudi
de camp ens ha permès tenir unes dades reals i objectives

del teixit econòmic als carrers afectats per la suspensió
d’activitats i servirà per treballar juntament amb l’àrea de
Territori per la modificació de la supensió en ordenança i
la seva inclusió en el Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM). A partir d’ara, doncs, Comerç cercarà
el consens necessari per aprovar una modificació puntual
del POUM vigent, en el sentit que consolidar la suspensió
que ara només és cautelar. Perquè des del comerç també
es fa ciutat.

dels tallers presencials, no pas abocar percepcions i sensacions, per molt valuoses que siguin. Per obtenir la percepció majoritària sobre Rubí, era més operativa una
enquesta, o recollir les queixes i instàncies de ciutadans i
associacions veïnals.
Les sessions presencials haurien d'haver contrastat
aquestes percepcions amb les dades més bàsiques del
diagnòstic. Per això, ACR demanava que, després de
divulgar el diagnòstic del Rubí actual (sobre equipaments,
zones verdes, trànsit, espais naturals...), es convoquessin
uns nous tallers presencials abans de les sessions previs-

tes per finals de març. Hem arribat al maig i ni tenim el
diagnòstic (promés repetidament per l'alcaldessa) ni
s'han convocat els nous tallers participatius. És difícil
creure que encara podem debatre, amb temps i amb els
sectors ciutadans, quina ha de ser la planificació de la ciutat. Si no s'aprova el nou POUM en aquest mandat, serà
un fracàs; si s'aprova a correcuita, sense la ciutadania,
serà una estafa.
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activitats infantils

casals d’estiu i campus esportius 2006

A l’estiu, esport
i lleure per
als més petits
a

732
places

ctivitats d’esport i lleure són algunes
propostes per als nens i nenes de Rubí,
del 3 al 28 de juliol. Una desena de centres
ofereixen activitats de casal d’estiu amb 572
places per a infants de 3 a 12 anys. En els
campus esportius, els nens i joves de 6
a 14 anys poden practicar esports com
futbol, bàsquet, bàdminton i hoquei.
i
Les inscripcions s’obren el 22 de maig.

a casals
campus
esportius

Inscripcions
Casals d’Estiu: del 22 de maig a l’1 de juny
Campus Esportius: del 22 de maig al 22 de juny
On? A l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
C. Joaquim Blume, s/n. Tel. 93 588 72 73 / 93 588 82 07

A les portes del final del curs escolar, arriba una nova oferta d’activitats d’estiu per als
més petits, del 3 al 28 de juliol. Una proposta són
els casals d’estiu per a nens i nenes de 3 a 12
anys. Una desena de centres educatius (8 CEIP,
CEE Ca n’Oriol –que acull a joves de fins a 20
anys d’edat– i Centre Cívic Can Fatjó), ofereixen
en total 572 places en horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h, tot i que en alguns casos
comencen a partir de les 8h i ofereixen servei de
menjador i horari de tarda. El preu del casal d’estiu és de 160 € (tot el mes), 80 € (quinzena) i 40
€ (setmana), amb descomptes del 15 % en el
segon germà i un 25 % de bonificació a partir del
tercer germà.
Els campus esportius ofereixen activitats per a
nens i joves de 6 a 14 anys en dos torns: del 3
al 14 de juliol; i del 17 al 28 de juliol. Els inscrits
poden practicar diversos esports com futbol,
bàsquet, bàdminton, tennis taula, hoquei; i participar a diferents activitats aquàtiques, jocs i
excursions. Aquestes activitats esportives tenen
lloc a l’IES La Serreta i al pavelló esportiu de Can
Rosés, amb un màxim de 160 places en total.
L’horari és de dilluns a divendres, de 10 a 14h.
El preu és de 140 € (tot el mes), 73,50 € (quinzena) i 43,50 € (setmana).
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Del 5 de maig al 16 de juny
Taller de monopatí “Millora el teu skate”
Tots els divendres al pati del CEIP Pau Casals.
Inscripcions a l’Espai Jove Torre Bassas, telèfon 93 699 16 63.
Preu gratuït i places limitades

22 h Temporada estable : “Falstaff”
Teatre Municipal La Sala (c. Cervantes, 126). Estrena
a Catalunya de la nova producció de la companyia
mallorquina Rafael Oliver Produccions

l dia!
Queda’t ambeeno
vulguis



Dissabte, 20 de maig
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Dissabte, 20 de maig,
i diumenge, 21 de maig
Votació popular del cartell de Festa Major 2006
A la Plaça Catalunya, de 10 a 14 h. Tots els rubinencs i
rubinenques majors de 18 anys poden votar el millor
cartell segons el seu criteri, presentant el DNI. El dimarts,
23 de maig, es farà públic el nom del guanyador.

Fins el 21 de maig
Exposició “Les Joguines del Sàhara”
Al Castell – Ecomuseu Urbà. Horari de
visita: de dimarts a dissabtes de 16 a 20 h
i diumenges d'11 a 14 h, festius tancat

Dissabte, 27 maig
Jornada “Dona, activitat física i salut”,
A l’Escardívol, de 9 a 14h. Tallers sobre ergonomia, relaxació, automassatge, taller del terra pelvià, higiene de la columna vertebral, i taller sobre els
peus. Inscripcions gratuïtes a l’Oficina d’Esport per a Tothom (c. Joaquim
Blumen, s/n) fins el 25 de maig en horari de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de
16 a 18.30 h, divendres de 9 a 14h. Telf 93 588 82 07. Paces limitades.
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