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Més serveis
per a infants
de 0 a 3 anys

Viure a Rubí

L’atenció als infants de
0 a 3 anys: escoles bressol
i mainaderes

M.L.

Rubí té actualment,
segons dades facilitades
pels serveis educatius de
l’Ajuntament, al voltant de
1.800 nens i nenes d’entre
0 i 3 anys. L’oferta de
l’Escola Bressol municipal
és de 78 places i la resta
d’escoles bressol del
municipi és de 321 places

més. Dos projectes s’estan posant en marxa per
ampliar aquesta oferta,
segons ha informat la
regidora d’Ensenyament,
Pepa de Haro: una nova
escola bressol municipal,
que estaria ubicada entre
els barris de Can Rosés i
Ca n’Oriol, i el projecte

SADAPI (Servei d’Atenció
Domiciliària a la Petita
Infància), que consisteix
en el servei de mainaderes
a casa.

Aquest nou servei està promogut per la fundació FIAS i ja
funciona a altres municipis com Sant Andreu de Llavaneres
i Sabadell. La fundació s’encarrega del disseny del model,
de la formació de les mainaderes, de la selecció de les
cases i les mainaderes, així com de la seva contractació i
de la posada en marxa del servei, també controla la qualitat del servei i orienta les mainaderes. L’Ajuntament s’ha
d’encarregar del reconeixement públic del servei, de fer-ne
la difusió, finançar la posada en marxa, la coordinació amb
altres serveis, atorgar ajuts o subvencions, etc.
El servei de mainaderes el presten persones que tenen els
seus fills ja grans o tenen fills petits que les subjecten a la
llar, ofereixen els seus propis habitatges i el seu treball per
atendre els fills d’altres famílies i han fet un curs de formació i han superat el control de les condicions de la llar per a
poder atendre els infants. Cada mainadera podrà atendre a
casa seva fins a un màxim de 4 nens. La fundació FIAS
dóna el suport tècnic a les persones mainaderes i garanteix
el control de qualitat del servei.
Els serveis poden ser de 0 a 3 anys d’atenció domiciliària i
de 4 a 10 anys de recollida a l’escola i acompanyament a
activitats extraescolars i/o estada al domicili de la mainadera. Tot i això, segons la responsable del servei, Montse Díaz,
de la fundació FIAS, “s’intenta que aquest servei sigui el
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Tema del mes
màxim flexible”. A Sabadell, segons Díaz, s’ha fet una aposta important per aquest servei que “es va implementant de
mica en mica a tota la ciutat”. A més de Rubí, també s’està
treballant a Esparreguera.
Per la regidora d’Ensenyament, Pepa de Haro, “és evident
que la incorporació de la dona al món laboral passa per
poder donar solucions polítiques a la petita infància”. En
aquest sentit, la regidora comenta que a Europa hi ha molta
tradició d’aquests tipus de serveis i que és necessari que
existeixi una flexibilitat, no només les escoles bressol, sinó
també d’aquests tipus de serveis que permetin conciliar la
vida laboral i familiar.
En aquests moments s’inicia a Rubí el període d’informació
i difusió d’aquest servei per tal de conèixer les persones que
estarien disposades a fer de mainaderes i quines famílies
voldrien contractar aquest servei. Les persones candidates
a fer de mainaderes han de passar per una formació i, un
cop superada aquesta, han d’adequar el seu domicili per a
l’acolliment d’infants, sempre amb el suport de la fundació.
Els preus varien en funció del servei solicitat. Per exemple,
quan es tracta d’acollida domiciliària, el preu al mes, si es
tracta d’acollida de 6 hores diàries (120 hores mensuals), pot
ser de 216,36¤ , o 102,17¤ si es tracta de 20 hores al mes.
També es pot demanar el servei d’acolliment per hores soltes.
Un altre tipus de servei és el de recollida i acompanyament.
L’hora oscil·la entre 4,80¤ i 3,60¤ en funció de si es contracta menys de 20 hores mensuals o més d’aquesta quantitat.
Les persones interessades a obtenir més informació, es
poden adreçar als Serveis Educatius de l’Ajuntament
(c. Justícia, 21) o bé a la Fundació per Innovació de l’Acció
Social-FIAS (tel.: 93 448 98 30)

Una nova escola
bressol municipal
L’Ajuntament també està
treballant per a adequar un
equipament municipal, que
es troba entre els barris de
Can Rosés i Ca n’Oriol
(av. de les Olimpíades i
c.Lleida), com a nova escola bressol municipal i
ampliar així l’oferta de places amb què compta el
municipi per atendre
aquesta franja d’edat.
L’actual Escola Bressol
acull 78 nens i nenes d’1 a
3 anys. Amb la nova escola
bressol es duplicaria
aquest nombre de places.
El projecte, segons Pepa
de Haro, s’està treballant
per tal d’adequar l’immoble
als usos que es destinarà.
Tot i que no hi ha una data
per poder disposar d’aquest equipament, “voldríem tenir-lo de cara al curs
2003-2004”.
La nova escola bressol
podria acollir 66 nens més i
comptaria amb 4 aules més
tots els espais obligatoris.
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Editorial

Punt de Mira

Les escoles bressol
MONTSERRAT FERNÁNDEZ, COORDINADORA D’ESCOLES BRESSOL DE CATALUNYA

L’educació dels 0 als 3
anys sempre ha estat un
dels objectius prioritaris
per a l’Ajuntament de Rubí.
Des de la constitució dels
ajuntaments democràtics,
Rubí ja va apostar per
potenciar aquelles iniciatives encaminades a millorar
els serveis a les persones.
En aspectes que, tot i ser
competències d’altres administracions, consideràvem que la població rubinenca necessitava. L’escola bressol municipal va
ser un dels embrions de
tots aquells projectes socials, educatius i sanitaris.
Avui, l’escola bressol municipal s’ha quedat petita.
Per això hem planificat la
construcció de dues noves
escoles: una, al 25 de
setembre i, una altra, a la
zona de Can Rosés. Però,
mentrestant, i continuant
l’aposta per a l’educació
dels més petits, impulsarem la creació de mainaderes: persones especialitzades que, a casa seva, poden prestar aquest servei
educatiu a aquelles famílies que ho vulguin.
L’Ajuntament de Rubí, amb
aquesta iniciativa, continua
apostant per al reforç i
manteniment, tot i que no
sigui de la nostra competència, de tots aquells serveis que els nostres ciutadans i ciutadanes necessiten per a millorar la seva
qualitat de vida.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí
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Les estadístiques ho diuen, el mapa escolar
de zona i les llistes d’infants interessats a
matricular-se a l’escola bressol també:
l’augment de la població infantil és una evidència. Els polítics són conscients de l’oferta-demanda que els ciutadans reclamen
dins del marc de l’educació dels seus
infants en les edats 0-3 anys, és per això
que des de les últimes eleccions, els polítics
van prendre el compromís de crear 30.000
places públiques per a aquests infants.
D’aleshores ençà els professionals del sector, els mestres i les mestres de les escoles
bressol, hem sentit la necessitat de trobarnos per parlar, opinar, contrastar i prendre
algunes decisions per protegir els nostres
projectes educatius i l’educació dels infants
d’aquestes edats. La Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya ha estat l’espai
que ens ha fet possible estar plegats amb
les orelles ben obertes, els ulls i tots els sentits en alerta, per anar veient com van prenent forma les promeses dels polítics que
han anat formulant propostes i projectes
que en algun cas ens han decebut.
Des del moment en què l’anterior conseller
d’Educació va prometre la creació de
30.000 places públiques, passant per les
propostes de l’actual consellera d’Educació, Carme Laura Gil, per cobrir places i

l’estira i afluixa entre Generalitat i Ajuntaments, per assumir la competència econòmica,... amb tot això ha anat passant un
temps. Ara sembla que els acords econòmics de les administracions corresponents
estan fent remoure de nou el tema i els ajuntaments dels diferents municipis ja estan
començant a fer propostes per a la creació
de places de titularitat pública o municipalitzar escoles.
El col·lectiu de professionals associats a la
coordinadora ens continuem qüestionant
les mateixes preguntes:
- Realment els polítics i els mitjans de
comunicació actuals creuen que el període
de 0 a 6 anys, i dins d’aquest, l’edat de 0 a
3 anys, és una etapa educativa que requereix d’escoles amb uns professionals, projectes educatius, espais... de qualitat?
- Els infants més petits gaudiran d’una educació igualitària, no discriminativa, que respecti les seves necessitats i interessos per
tal de gaudir d’una formació com a persona,
com a individu i com a ésser social?
- Serà, per fi, reconeguda la nostra trajectòria professional en l’educació infantil o seran
valorats els nostres esforços?
- Està prou sensibilitzada la societat i les
famílies de la importància d’aquesta etapa?

L’opinió de l’Ajuntament de Rubí s’expressa únicament a través de l’Editorial. La revista La Ciutat no comparteix necessàriament les opinions exposades en els articles signats, que són responsabilitat dels seus autors.

La ciutadania opina

Rubí, la ciutat
dels dèficits i la
fatalitat política
Rubí creix, però no es desenvolupa qualitativament.
Aquest creixement implica
augmentar quant a zones
residencials i industrials.
Per contra, la dotació d’equipaments, serveis i espais públics és cada cop
proporcionalment més reduida. La política insostenible a nivell econòmic, social
i ambiental que han dut a
terme els últims equips de
govern municipals posa en
perill fins i tot les necessitats més bàsiques dels ciutadans. La manca de previsió quant a necessitats
sanitàries, la deficient mobilitat que cada dia congestiona la ciutat, la degrada-

ció ambiental, tant de la
ciutat com dels seus espais
periurbans, la situació urbanísticament indignant de les
Valls de Sant Muç i el descontrol en la gestió econòmica dels diners públics,
entre altres, posen de manifest que certament estem
davant d’una situació força
preocupant.
Mentre continua aquest
desgavell, els responsables
polítics del municipi només
es preocupen de guardar la
imatge i salvar la cadira, no
afronten els autèntics problemes de la ciutat, i es
dediquen a elaborar simulacres hipòcrites de participa-

ció ciutadana per a legitimar la seva gestió nefasta i
la manca de projecte polític
per a la ciutat.
Per tot això, des de
l’Assemblea Local d’Els
Verds de Rubí reprovem
enèrgicament l’acció d’aquest govern i considerem
que els mateixos que han
construït la ciutat dels dèficits són incapaços de restaurar un model de ciutat
desitjable.
FALET BOSCH, membre de
ELS VERDS, Confederació
Ecologista de Catalunya.

Els escrits per a la secció de La ciutadania opina no han de passar de les 20
línies mecanografiades i s’han de fer arribar a l’Institut Municipal de
Comunicació revista La Ciutat, carrer Joaquim Blume, s/n, 08191 Rubí. Les cartes han d’anar signades amb el nom de l’autor, el DNI, l’adreça i el telèfon. La
Ciutat es reserva el dret de resumir-les o de fer-ne un extracte. Les cartes per a
la propera edició han d’arribar a la redacció abans del 3 de maig.
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El Medi Ambient

“Fer la separació no és difícil
ni complicat”
M.L.

Agustí Martínez i la seva
família, la seva dona
María, i les seves filles,
Ruth i Judith, de 7 i 4 anys,
veïns de la zona de les
Torres-Rubí 2000 ja fa
temps que practiquen la
separació entre brossa
orgànica i inorgànica,
“abans de que es comencés a fer aquí, perquè ja
coneixíem el tema”.
No troben que sigui molt complicat tenir dos cubells de brossa, ja
que no ocupen massa espai al safareig de casa seva. A més,
segons diu l’Agustí, ara que ja tenen a prop els contenidors de la
brossa orgànica encara és molt més fàcil.
Durant el dia, a la cuina posen un paper de diari on col·loquen les
deixalles orgàniques diàries que, després, posen al cubell destinat
per a aquest fi. “És una manera d’estalviar en bosses, ja que així
no es fa malbé tan aviat”. També han col·locat, en el mateix safareig de casa seva bosses petites on separen diversos elements
que es poden recuperar, com envasos o paper, entre altres. Pels
que hi ha contenidors al carrer, ja els llencen directament i, pels
que no, ho porten directament a la deixalleria municipal.
La filla més gran, la Ruth, també hi participa en la recollida selectiva, perquè ja hi està acostumada i, a més, va participar en un
taller que van fer a la seva escola: “és fàcil i ja sé què s’ha de posar
a cada bossa”. La Maria afegeix que, a més “acompanyen sovint
al seu pare a llançar les respectives bosses als contenidors o a la
deixalleria.

On podem trobar les bosses
compostables?
Les Torres:
Tandy (pl. Constitució, 11),
Co-Aliment (pl. Constitució),
Super-Avui (c. Monturiol, 48)
Sant Jordi Park:
Supermercat Mercadona
Can Fatjó:
Supermercat Condis (c. Diamant, 68)
Can Vallhonrat:
Único (c. Tomàs Bretón, 10)
Centre:
Distop Mariona (av. Barcelona, 44),
Supermercat Pròxim (av. Barcelona 48)

Properes
reunions
Les reunions pels veïns
de la zona del Mercat,
Escoles Ribes i La Plana
de Can Bertran són els
dies 9, 10, 11, 12, 15, 16 i
17 d'abril a les 20 h a
l'Escola Germans Maristes, c/ Magallanes, 65.
Posteriorment, s’installaran els punts informatius
davant del Mercat Municipal, els dies 18, 19 i 20
d'abril, durant l’horari
habitual de funcionament
del Mercat.

Residus orgànics que
s’han de separar
• Restes de fruita i verdura
• Restes de carn i peix
• Marro de cafè i restes d’infusions
• Taps de suro, serradures i llumins
• Closques i pa sec
• Restes de plantes i del jardí
• Paper de cuina brut
• Excrements d’animals domèstics

Per a qualsevol dubte sobre
la separació o per informar
d’irregularitats que s’observin
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PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
Curs 2002 - 2003

Educació infantil de primer cicle (Escola Bressol Municipal)
Preinscripció: del 2 al 10 de maig
Matriculació: del 3 al 7 de juny

Educació infantil de segon cicle, primària i secundària obligatòria
Preinscripció: del 8 al 19 d’abril
Matriculació: del 20 al 24 de maig

Batxillerat, cicles formatius de formació professional
Preinscripció: del 27 al 31 de maig
Matriculació: de l’1 al 5 de juliol

Cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
Preinscripció: del 21 al 27 de maig
Matriculació: de l’1 al 5 de juliol

Tallers d’Art
Preinscripció: a partir del 13 de maig

Escola de Música
Preinscripció: dates a concretar pel Departament d’Ensenyament a partir de maig

Escola d’Adults
Preinscripció: a partir del 13 de maig
Presentació de sol·licituds: Als mateixos centres
Informació:
Als mateixos centres o als Serveis Educatius: 93 588 70 77

Viure a Rubí

Convenis

La estación de Renfe será para pasajeros
el primer trimestre de 2003
REDACCIÓN

La estación de Renfe volverá a ser operativa como estación de pasajeros el primer trimestre de 2003. El gerente de cercanías de la compañía, Josep Manao,
presentó a la alcaldesa, Núria
Buenaventura, el proyecto ejecutivo de
remodelación de la estación. Según ha
avanzado Manao, las obras de acondicionamiento, se iniciarán este mismo
año y supondrán la adecuación del
entorno y la ubicación de un aparcamiento para los viajeros.
El hecho de recuperar la estación de Renfe
en Rubí implica también la puesta en marcha de la línea de pasajeros Papiol-Mollet.
Esto comporta, como ha apuntado la alcaldesa, una mejor comunicación entre las
comarcas del Vallès Occidental, el Vallès
Oriental y el Baix Llobregat. Hasta ahora, la
estación que Renfe tiene en Rubí se ha utilizado para transporte de mercancías.

Imagen del proyecto de la futura estación de Renfe en Rubí

La Asociación Vallès Amics de la Neurologia
tendrá una sede en Rubí
REDACCIÓN

Rubí ya cuenta con una delegación permanente de la Associació Vallès Amics de la
Neurologia (AVAN) en el Sector 1 de
Servicios Sociales, en la calle Primer de
Maig, 43-45. Esto es posible gracias a un
convenio firmado entre el Ayuntamiento de
Rubí y la entidad.
Esta asociación se creó en Terrassa en 1992.
Actualmente la entidad cuenta con más de 700
asociados, 50 de los cuales son de Rubí. AVAN
es una asociación sin ánimo de lucro que tiene
como objetivo poner en contacto a todas las
personas vinculadas con enfermedades del
sistema nervioso, estén o no directament afectadas. La delegación abrirá sus puertas tres
días a la semana, los lunes, jueves y viernes de
16 a 21 horas y contará con una secretaria,
una responsable de AVAN en Rubí, una psicóloga y un trabajador social. Durante este año,
están previstas algunas actividades como una
asesoría jurídica y un taller de formación específica para familiares. También se ofrecerán
conferencias y el proyecto AVAN Rubí que
incluye AVAN Jove y una vocalía de demencia
y otra de la enfermedad de Parkinson.

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y AVAN
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Viure a Rubí

Via Pública

Canvis al servei de Via Pública

M.L.

El servei de Via Pública de l’Ajuntament
de Rubí s’està reestructurant aquest
mes d’abril per incrementar les competències que fins ara tenia, com ara els
guals, els talls de carrers o el control de
zones de càrrega i descàrrega. A aquestes competències, a finals d’abril, s’afegiran serveis de senyalització urgent o
d’arranjament de petits forats a la via
pública, entre altres.
Per assumir aquestes noves funcions, Via
Pública s’ha dotat de 8 persones més, 5
operaris provinents de la brigada, un tècnic,
un administratiu i un zelador. Es creen dos
equips que aniran amb el respectiu vehicle.
Un d’ells s’encarregarà, segons ha informat
el regidor responsable, Joan Bassas, de la
reparació i manteniment dels senyals, mentre que l’altre equip tindrà com a objectiu la
reparació de forats i altres desperfectes que
es produeixin a la via pública. És preveu que
comenci a funcionar a finals d’aquest mes.
Per fer operatiu aquest nou sistema, s’habilitarà un nou telèfon durant les 24 hores que
permetrà que les associacions de veïns i els
ciutadans puguin fer arribar a Via Pública
els avisos d’aquests desperfectes. De
moment, però, tots aquests avisos s’han de
fer a travès de la centraleta de la Policia

Local.
A més d’aquestes competències, també
serà responsabilitat de Via Pública les llicències per a instal·lar quioscos o parades
a la via pública durant festes assenyalades,
com és el cas de Sant Jordi, les revetlles
(parades de venda de petards), la
Castanyada, etc.

L’arranjament
de senyals i
de petits
forats o desperfectes al
carrer seran
algunes de
les noves
competències
que assumeix
el servei de
Via Pública de
l’Ajuntament

També es controlarà tot el que tingui a veure
amb bastides d’obres, és a dir, des de Via
Pública es controlarà que les constructores
acompleixin les condicions necessàries
quan estan fent una obra per no entorpir el
pas de vehicles i per assegurar la seguretat
dels vianants. Aquest servei vigilarà perquè
aquestes condicions s’acompleixin durant
tot el procés.
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L’entrevista

Montserrat Ventura, presidenta del Moviment de Mestres de Rubí

“Estem al país que destina
més diners públics
per a l’escola privada”
És una activitat que ja està molt
assolida pels centres, hem aconseguit allò que demanàvem des
de l’inici, que els centres tinguin
present que hi ha activitats que
són bones per portar-les a la
Setmana de l’Ensenyament i que
no s’han de fer expressament per
portar-les a la mostra.

fan avançar. Altres objectius són la formació permanent dels mestres o donar
informació al col·lectiu de temes que
puguin ser interessants.

MAR LOBATO/MONTSE VALLS

Montserrat Ventura és la presidenta
del Moviment de Mestres de Rubí,
que durant el mes de març va celebrar la 10a edició de la Setmana de
l’Ensenyament, una setmana en què
els diferents centres educatius
públics de la nostra ciutat van mostrar la seva tasca a la població.
Com valoreu aquesta 10a edició de la
Setmana de l’Ensenyament?
És una activitat que ja està molt assolida
pels centres, hem aconseguit allò que
demanàvem des de l’inici, que els centres tinguin present que hi ha activitats
que són bones per portar-les a la
Setmana de l’Ensenyament i que no
s’han de fer expressament per portar-les
a la mostra. Aquest curs, els centres
havien guardat una de les activitats fetes
el trimestre anterior o el curs passat per
a representar el seu centre.
Un altre punt positiu és que, des de la 6a
edició, ja hi som tots els centres, i ara ens
cal creure’ns allò que prediquem: i és
que ha d’haver una relació família-escola, una relació família-entorn i entorn10 LA CIUTAT

escola, i per tant, hem convidat les
AMPAS a participar-hi.
Quina reflexió fa el Moviment de
Mestres ara que fa 10 anys que s’organitza?
La reflexió és que, d’alguna manera, l’escola no és l’única que educa, sinó que és
tot el medi immediat a l’infant, quan és
més petit, i quan parlem d’adolescents
és tot l’entorn.
Quan es va crear el Moviment de
Mestres de Rubí?
Fa uns 11 anys, i és molt curiós perquè a
més de Rubí, només hi ha dues ciutats
més que tenen moviment de renovació
pedagògica, que són Terrassa i
Barcelona. Els altres moviments són a
nivell comarcal. Els objectius principals
són donar resposta a un seguit d’inquietuds que podem tenir els mestres que
pensem que el dia a dia de les aules s’ha
d’anar renovant. De vegades, aquesta
resposta és tan fàcil com reunir-se i
intercanviar propostes, i això és la renovació pedagògica, anar intercanviant
aquelles petites coses que dia a dia et

Com definiria l’estructuració de l’ensenyament públic?
La societat ens demana tantes coses a
l’escola, les famílies han dimitit de tantes
coses, i l’escola vol assumir tantes
coses, quan a l’escola hem de vetllar
perquè no es torni obsoleta, i l’alumne
està rebent informació de totes bandes.
Crec que l’escola ha d’aprendre a donar
allò que la societat no donarà i que, al
contrari, no educa. A l’escola, cada
vegada més, haurem de treballar actituds. Si ho fem així, ho farem molt bé,
peró anirem a contracorrent. Ho tenim
molt malament, però jo no hem desespero, perquè els mestres hem tirat coses
endavant per voluntat.
Com es posiciona el Moviment de
Mestres de Rubí davant la política
governamental respecte a l’ensenyament?
Molt crític, estem redactant documents,
per exemple, diem que no ens vulguin
vendre una llei de qualitat perquè no és
una llei de qualitat, és una contrareforma.
El problema és que els recursos, cada
vegada més, se’n van a l’escola privada
concertada. Nosaltres respectem l’escola privada concertada, però estem en el
país que destina més diners públics per
a l’escola privada.

Viure a Rubí

Infraestructures

Nou edifici de serveis a Rubí
M.L.

Les obres del nou edifici de serveis, que estarà ubicat
al costat de la plaça Pearson, ja han començat. Aquest
edifici acollirà oficines, despatxos i un aparcament
subterrani. La Societat Municipal Proursa farà una
inversió, per a la construcció d’aquest equipament, de
4,5 milions d’euros i es preveu que la seva inauguració
es pugui fer el febrer del 2003.

La intenció és que aquest edifici centralitzi serveis i, per
tant, està destinat a oficines
professionals de diversos sectors. En la primera planta s’instal·larà el Registre de la
Propietat de Rubí, que ocuparà un espai de 500 m2. Segons
el regidor responsable de la
societat municipal, Francesc
Sutrias, aquest edifici suposa un esforç econòmic per
l’Ajuntament de Rubí i “és una aposta per dotar la ciutat de
serveis” i va apuntar que l’edifici es troba en una bona ubicació urbanística. L’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura i el
regidor van col·locar la primera pedra d’aquest edifici el passat
1 de març.
L’edifici compta amb dos cossos diferents: un, que dóna a la
plaça Pearson, té una alçada de planta baixa i quatre pisos. El
segon, és el que dóna al carrer Balmes i té una alçada de planta baixa i dos pisos. La superfície total d’aquest edifici és de
prop de 4.000 m2 destinats a oficines i 2.500 m2 d’aparcament
subterrani, que tindrà una capacitat per a 88 places.
Pel que fa al tractament de la façana, aquest diferencia els dos
cossos de l’edifici. La façana de la plaça apareix com un volum
llis i homogeni que es tira enrere en les plantes tercera i quarta per tal de relacionar-se amb la finca veïna, la casa Imbert,
inclosa dins del pla especial i catàleg del patrimoni arquitectònic de Rubí. Per la part que dóna al carrer Jaume Balmes, s’ha
proposat, segons el projecte realitzat pels arquitectes Enric
Batlle i Joan Roig, un tractament de mur cortina que accentua
la seva horitzontalitat i que la diferencia de la façana anterior.
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Breus

8a Caravana per la
Pau al Sàhara

Inici del Pressupost Participatiu de Rubí
Els ciutadans ja han començat a treballar en el Pressupost Participatiu de Rubí.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament pretén que els rubinencs s’impliquin en les
decisions municipals i ho faran aportant propostes d’inversió per al pressupost
de l’exercici del 2003. El procés ha començat amb les assamblees territorials,
que són les que podran fer les propostes que es després es treballaran en els
consells temàtics. Cada assamblea (en total n’hi ha sis) podrà fer 5 propostes
d’inversió.

Detecció precoç del
càncer de mama

L’Escola d’Art celebra
la setmana cultural

Rubí va acollir la signatura del conveni de col·laboració entre Mútua de
Terrassa, el Consorci Sanitari de
Terrassa i Àmbit Centre de l’ICS pel
desenvolupament del Programa de
detecció precoç del càncer de mama
Terrassa-Rubí-Sant Cugat. Entre
altres, els objectius del programa, són
la disminució de la mortalitat per càncer de mama, garantir que les dones
objecte del programa tinguin el seguiment i tractament adequats, procurar
que les dones coneguin el programa i
garantir que els professionals de la
xarxa sanitària implicats coneguin i
apliquin les directrius del programa.

L’Escola d’Art i Disseny de Rubí ha
celebrat la seva setmana cultural, que
va començar amb la conferència
Percepció espaial del color, a càrrec
del professor de la Facultat
d’Arquitectura de Barcelona, Joaquim
Llobateras. A banda d’aquesta cita,
alumnes del centre rubinenc han participat al concurs d’idees de la Fira del
Mobiliari de la Garriga i 4 d’ells han
resultat finalistes, amb treballs que
feien propostes que han apostat pel
disseny de mobles de fàcil transport i
emmagatzematge i realitzats amb
materials reciclables.

Visita a l’empresa
Disalfarm
L’alcaldessa
de
Rubí,
Núria
Buenaventura,
va
visitar
les
instal·lacions de l’empresa Disalfarm,
operador logístic d’emmagatzematge
i distribució d’especialitats farmacèutiques de les empreses Bayer,
Boehringer Ingelheim i Novartis.
Aquesta empresa té les seves
instal·lacions al polígon de Can Sant
Joan i ha fet una inversió de prop de
12 milions d’euros. L’empresa
Disalfarm abateix el 15 per cent del
negoci de medicaments a tot l’estat
espanyol.
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Occidental ha recollit, a Rubí, 175 caixes
(2.000 quilograms) de material d’higiene
personal, així com 18 caixes (188 quilograms) amb xeringues, sutures quirúrgiques, material ortopèdic, agulles injecció, drenatges, guants i fulles bisturí per
a l’Hospital Catalunya, que ha donat
l’Hospital General de Catalunya.
L’organització ha estat a càrrec de Rubí
amb el Poble Sahrauí (RAPS), secció
local de l’Associació Catalana d’Amics
del Poble Sahrauí (ACAPS). Hi han
col·laborat l’Hospital General de
Catalunya i el Casal d’Amistat CatalanoCubà José Martí de Rubí. L’Ajuntament
de Rubí ha participat a la caravana amb
la quantitat de dos milions de pessetes.

Los Botijas entreguen 1.422 euros a
Enrique Biasini
L’entitat uruguaiana de Rubí Los Botijas
va lliurar el passat 3 d’abril 1.422 euros
a Enrique Biasini, el marit d’Estela
Cabrera, una dona uruguaiana que va
morir fa unes tres setmanes a Barcelona.
Estela Cabrera, de 42 anys i amb dos
fills, va ser enterrada al cementiri de
Montjuïc el 23 de març. La família, amb
pocs recursos econòmics, va haver de
demanar un préstec bancari per a les
despeses de l’enterrament. Davant la
manca de voluntat del consulat uruguaià, Los Botijas han dut a terme una
campanya per a recollir els diners necessaris.El síndic de greuges de Rubí, Jordi
Xercavins, va testificar la donació.

Viure a Rubí

Projectes

Rubí promueve el desarrollo económico con el proyecto
“Energías renovables y oportunidades de empleo”
MONTSE VALLS

El proyecto “Energías renovables y oportunidades de empleo”, que se incluye en el
programa URB-AL de la Comisión
Económica Europea, se realizará desde abril
del 2002 hasta marzo del 2004.
El programa URB-AL pretende crear vínculos
directos y durables entre las ciudades y colectividades locales de la Unión Europea y de
América Latina, así como el intercambio de
experiencias y difusión de las “mejores prácticas” de políticas urbanas. Es destacable que el
proyecto de Rubí “Energías renovables y oportunidades de empleo”, cuyo objetivo es fomentar la aplicación práctica de las energías renovables (energía solar) como factor de cambio
de la cultura energética y generador de
empleo, haya sido uno de los tres escogidos
entre los 19 presentados. Los integrantes del
proyecto son los municipios de León y Estelí
(Nicaragua); las municipalidades de Comayagua (Honduras), Vendao Tuerto (Argentina),
Cuenca (Ecuador) y Sucre (Venezuela); San
Javier (Bolivia); el Instituto Politécnico La Salle
(León-Nicaragua), los ayuntamientos de Rubí,
Valladolid, Lugo, Santa Perpètua de Mogoda,
Egaleo (Grecia), las diputaciones de Huelva,
Málaga y Córdoba, así como la UPC. Todos
ellos coordinados desde Rubí.

Placas solares al edificio Rubí+D

Aula de Estudios de la Energía de Rubí
REDACCIÓ

El auditorio del edificio Rubí
Desenvolupament acogió el pasado 20 de
marzo el acto de conmemoración del
segundo aniversario del Aula de Estudios
de la Energía de nuestra ciudad.
El acto empezó con la recepción de los
asistentes y la entrega de la documentación en formato CD-ROM. Un CD que
incluye la memoria del 2001, el plan de trabajo del 2002 y la información de las
empresas conveniadas. Seguidamente, se
presentó la línea de trabajo de las empresas conveniadas con dicha aula de estudios. El regidor de Promoción Económica
del Ayuntamiento de Rubí, Fernando
Fernández, habló del futuro de las energías
renovables, que se presentan como una
alternativa a la energía eléctrica.
Con la realización de actividades diversas,
Rubí dispondrá de mano de obra especializada en el campo de la energía solar.

Conmemoración del segundo aniversario del Aula de Estudios de la Energía de Rubí
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Espai d’opinió política
Los árboles de Rubí
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE
no de los principales déficits que tiene Rubí es la
falta de zonas verdes. Hace unas semanas se celebró el día del árbol en muchos lugares y por eso en
esta ocasión hablaremos de lo que se puede hacer para
que Rubí aumente la cantidad y la calidad de sus árboles.
Además de los árboles del recuerdo -los viejos plátanos de
la Font de la Via o los árboles del bosque de Ca N’Oriol
cuando todavía era un bosque- aún tenemos encinas y
robles centenarios en la ermita de Sant Muç o diseminados
por la ciudad, y no podemos abandonarlos a una muerte
tan segura como triste. No podemos permitir que continúen las deforestaciones sin sentido, como la reciente de la
Bastida con la carretera de Terrassa, en la que se eliminaron encinas, pinos y robles monumentales valorados en más de 200 millones de pesetas.
Urge recuperar, por ejemplo, actos ciudadanos como la celebración del día
del árbol en colaboración con las escuelas de la ciudad, como era habitual
años atrás. Con la ayuda de las asociaciones de vecinos, sería igualmente
deseable la creación de jardines comunales en zonas verdes públicas toda-
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vía sin ajardinar o poco cuidadas. Fuera del casco urbano,
habría que facilitar a los propietarios la búsqueda de ayudas
y subvenciones para el mantenimiento de zonas boscosas
o la reforestación de zonas ahora yermas o cercanas a vías
de circulación.
En cuanto a la administración municipal, aparte de mantener y cuidar los árboles que conservamos, su acción debería encaminarse a aumentar el número y la calidad del parque forestal de la ciudad. Por citar sólo unas pocas medidas, habría que plantar nuevos ejemplares en plazas públicas escasamente arboladas y en unas aceras previamente
ampliadas, sustituir los ejemplares enfermos o inadaptados
por especies autóctonas y resistentes y priorizar el elemento arbóreo en el diseño de nuevos espacios públicos. Seguro que se pueden plantear muchas más cosas para mejorar y aumentar el número de
árboles en Rubí, pero sólo con que podamos realizar una parte de los que
hemos planteado, la ciudad ganaría en estética, nuestro medio ambiente
mejoraría y nuestra salud también. Desde hace siglos, los árboles simbolizan muchas cosas importantes, como por ejemplo la libertad.

Que el PSC de Rubí no busque complicidades
ARMAND QUEROL, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
ace unos dos años, IC-V y el PSC de Rubí decidían, de
común acuerdo, que La Auxiliar de Recaudación continuase, durante doce años más, efectuando los servicios de gestión tributaria del Ayuntamiento de Rubí. Para ello
dos únicas condiciones, una nueva oficina y mejor servicio y
el abaratamiento de sus prestaciones. Pasados dos años, un
Partido Socialista ramplón, sin ideas y, por descontado, sin
estar en el pesebre del gobierno, se arrepiente de su decisión
y veladamente plantea desdecirse, desproponer lo que el
mismo propusó junto a IC-V y nada mejor que proponerlo al
Pleno, que no tuvo arte ni parte en este acierto o desacierto.
Nosotros entendemos que si los mismos servicios mejoran la
gestión y se abaratan en costo, son dignos de prorrogarse y
de mantenerse, el PSC de Rubí no, la coherencia, si va unida al positivismo,
debe siempre continuarse o, como mínimo, no cercenarse. Argumenta el PSC
que la Ley no permite nuevos contratos a empresas externas que no sean
Diputación o Ayuntamiento, pero es la propia Ley la que matiza y circunscribe
el sí a las prórrogas de servicio. ¿Cómo si el PSC de Rubí tiene dudas y exige
dictámenes, no las tuvo ni los pidió en su momento?. Es necesario remarcar que
los contratos privados firmados son los que son y no lo que, a posteriori, una
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de las partes quiere que sean, el pecado existe, incluso el arrepentimiento del pecador, y en este caso la penitencia de la
mejora del servicio y el abaratamiento del coste convierten en
virtud posibles pecados originales, siendo evidente que el
espíritu, y en buena parte la letra tanto del acuerdo como del
propio contrato, convienen una prolongación, por tanto prórroga de un contrato existente y por tanto, insistimos, no se
adjudica nuevo contrato. Plantear la nulidad o anulabilidad del
mismo como hace el PSC, sería adentrarnos en un callejón de
difícil salida, los contratos pueden romperse, es cierto, pero
cuando están fundamentados quien incumple paga y en este
caso el seguro demandante, La Auxiliar de Recaudación, no
tiene culpa ni responsabilidad alguna por el hecho que el
Ayuntamiento de Rubí hubiese podido ofertar en el supuesto un contrato contrario al ordenamiento jurídico, significaría ello que la decisión municipal, aún
siendo ajustada a derecho sería susceptible de generar indemnización segura.
Nosotros, el PP de Rubí, estamos de acuerdo en anular la contratación hecha,
siempre y cuando mejoremos la gestión, mejoremos el coste y los firmantes de
la concesión en su momento, entre ellos la Sra. Carmen García, se hagan cargo
de la posible indemnización, de no ser así, no busquen complicidades.

Dones, globalització, participació, república
LLÀTZER CAÑIZAR - COORDINADOR LOCAL D’EUIA
uatre apunts sobre esdeveniments del propassat
mes de març: 8 de març “Dia de la Dona”. Dones,
sempre explotades, sempre patint el desigual
repartiment dels papers, sempre doblement oprimides:
explotades pel capitalisme, com els homes, però també
pels seus homes propers: marit, pare, germans. Oprimides
per les religions, pels poders polítics, per la pobresa, pels
maltractaments, per un món organitzat des de la perspectiva de gènere masculí, que requereix per perpetuar-se la
utilització de la dona en desiguals condicions a la de l’home. Mantinguem la lluita de les dones, donem-li suport, alliberem-nos d’idees prefixades. La igualtat efectiva de drets
home-dona porta implícita una nova organització de la
convivència i un nou model econòmic mundial: el socialisme.
PARTICIPACIÓ. Ho hem dit altres vegades: la participació ha de sorgir de la
base, l’Ajuntament ha de donar les infraestructures que facilitin el treball de
les entitats. La participació dirigida des de qui mana és nefasta a mig termini, no serveix més que per treure legitimitat i crear animadversió en les entitats que no han volgut entrar en el joc.
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GLOBALITZACIÓ. Ja ha passat la cimera de Barcelona dels
caps d’Estat i de govern de la UE. Els que estem en contra
d’aquest model de desenvolupament depredador del medi
i creador de les grans desigualtats econòmiques que hi ha
al món, ens hem manifestat pels carrers de Barcelona exigint la construcció d’un altre model econòmic que doni resposta a les necessitats de la majoria de la població.
És injustificable la mort de milions d’éssers humans per no
tenir res per a menjar: el capitalisme és la barbàrie, un altre
món és possible.
Preparem-nos per al Foro Linial Transatlàntic del 17 i 18 de
maig a Madrid.
VISCA LA REPÚBLICA. Quan surti aquest escrit ja haurem
celebrat el 14 d’abril “Dia de la República”.
La forma de l’Estat no és una qüestió banal. La república és l’única que permet aplicar la democràcia formal fins al cap de l’Estat.
Com es pot defensar al segle XXI que uns ciutadans, pel fet d’haver nascut
al si d’unes determinades famílies, i haver estat nomenats per un dictador,
poden ser caps d’estat per sempre més?

Espai d’opinió política
“Proyecto, innovación y trabajo”
FERNANDO FERNÁNDEZ, PORTAVEU D’IC-V A L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
n los últimos años, se están produciendo cambios
socioeconómicos continuados (aparición y difusión
de nuevas tecnologías, globalización y apertura
comercial y financiera sin precedentes, inmigración...), que
repercuten directamente sobre los ciudadanos y el modelo de relaciones laborales vigente en nuestra sociedad,
sobre todo en ciudades como Rubí en las que el tejido productivo se basa fundamentalmente en la industria. El proceso de externalización de fases de producción, la aplicación de las nuevas tecnologías, sumadas a colectivos desregulados, genera una situación de indefensión y discriminación hacia aquellas personas que, expulsadas del mercado, concluyen trabajando por cuenta propia individualizadamente (en muchos casos dependiendo encubiertamente de terceros).
La desprotección social y la no cobertura presupone una coartada que
impide su desarrollo; de nuevas profesiones y de estabilidad y la creación
de puestos de trabajo. Es necesario desarrollar normativas en relación con
esta nueva problemática, que requiere atención, regulación y amparo, puesto que es, junto a la microempresa de economía social, un frente generador
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de empleo (Trabajadores Autónomos Dependientes). Es
una problemática que afecta directamente a la forma de
vida de las ciudades. Estamos hablando de un sector eteroformo que, hoy por hoy, comprende en torno al 25% de
la población activa y tiende a aumentar. Por ello es muy
importante que diferentes ayuntamientos, Fesalc, y otros
agentes sociales (en total 15 entidades), nos hayamos
puesto a trabajar sobre el mismo proyecto, y que se haya
tenido en cuenta. “Innovación y trabajo” es uno de los proyectos aprobados en el capítulo de medidas innovadoras
en el marco del Art. 6 del reglamento del Fondo Social
Europeo y uno de los dos aprobados en Cataluña. El proyecto tiene como objetivos abordar la nueva situación que
afecta, de forma creciente, a un gran número de trabajadores, en unas condiciones distintas, sin capacidad de negociación, sin todas las coberturas
sociales, y de formas diferentes dentro de la Unión Europea. El reto: regular esta situación en la vía de la obtención de derechos sin exclusión.
Facilitando una norma que posibilite a la Comisión Europea actuar de forma
legal sobre este fenómeno, aplicando las necesarias medidas correctoras.

El tercer CAP en marxa
JOSEP ANTONI ÀVILA LÓPEZ, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

La franca col·laboració institucional que
Convergència i Unió garanteix és la millor
manera per a millorar els serveis sanitaris i fer
possible que hi hagi el tercer CAP,
l’Ajuntament ha cedit els terrenys i la
Generalitat construirà un nou centre d’atenció
primària a Can Fatjó per a guanyar en eficàcia
i millor servei vers tots els ciutadans de la
Plana del Castell, Can Fatjó, Font de la Via, Els
Avets, La Perla, Can Serrafossà, Ximelis, Sant
Muç, Castellnou-Can Mir, Vallès Park, Can
Barceló, Can Solà, els 4 Vents...

ot i que la Generalitat és l’administració
responsable i competent per atendre i
resoldre els problemes sanitaris,
l’Ajuntament de Rubí no ha quedat al marge
dels problemes dels seus ciutadans en l’àmbit
de la salut.
La sanitat serà un exemple il·lustratiu dels
avantatges que pot tenir per al ciutadà l’existència d’una base de confiança i de voluntat
de col·laboració entre l’Ajuntament de Rubí i la
Generalitat. L’actitud de l’equip de govern de
l’Ajuntament amb la Generalitat marca el camí
que s’ha de seguir, si es volen resoldre les necessitats dels
ciutadans rubinencs.
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Visca la República!
ERC RUBÍ

’evolució de la Constitució cap a un estat
compost ha quedat avortada quan, aconseguit el cafè per a tothom, ens el descafeïnen. Les iniciatives del PP van destinades a
transformar l’autonomia política de les nacions
i regions de l’estat en pura descentralització i a
recuperar la tutela dels àmbits on les autonomies havien pres la iniciativa., tendint a l’eliminació de la interpretació plural del text que
figurava a l’esperit d’alguns dels ponents.
En la mesura que l’edifici constitucional té la
clau de volta en la monarquia, aquesta pot
començar a trontollar, perquè s’estan produint modificacions en els seus fonaments. Ha contribuït a aquesta
impressió l’allunyament de la figura del rei de la sensibilitat
majoritària a les nacions no castellanes de l’estat, quan pronuncia discursos on es nega la persecució lingüística durant
el franquisme.
També és preocupant que la mateixa Casa del Rey, en
comptes de defensar els drets dels ciutadans davant dels
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monopolis mediàtics, es dediqui a protestar
per una caricatura benigna feta a la televisió
pública catalana. A més, suposem que tothom
és conscient que la creixent integració europea
reserva als caps d’estat el paper de comparsa
davant dels presidents de govern dels països
de la Unió Europea.
Per tot plegat, el republicanisme, aquí i avui, és
quelcom més que una actitud antimonàrquica.
En una democràcia de baixa intensitat i no respectuosa amb la pluralitat nacional com l’espanyola, que Aznar vol petrificar, és una obligació i una opció a favor de la llibertat. A punt de celebrar
el 71è aniversari de la proclamació de la República
Catalana, és bo recordar-ho.
A Rubí ho farem amb un acte organitzar per IC, PSC, ERC i
EUiA, el proper dimecres, 17 d’abril, a 2/4 de 8 del vespre,
a l’Ateneu, amb la destacada intervenció de l’historiador
Josep Maria Solé i Sabaté. Us hi esperem a totes i a tots.
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Els nostres barris

El barri de Can Fatjó compta amb importants
perspectives amb vista al futur immediat
MONTSE VALLS

Actualment, l’Associació de Veïns de
Can Fatjó, junt amb l’Ajuntament de
Rubí, treballa en diversos temes, com
ara el col·lector de l’avinguda de
Castellbisbal i les línies elèctriques
d’alta tensió, entre altres.
El col·lector de l’av. de Castellbisbal, instal·lat fa uns trenta anys, ha quedat desfasat. Els tubs d’uns 50 cm d’amplada
són insuficients per absorbir tot el que
cal en una zona densament poblada
com és el cas de Can Fatjó (uns 6.500
habitants). Quan plou les tapes de les
clavegueres salten al llarg de l’esmentat
col·lector i l’aigua surt enfora, amb el
perill que això comporta, segons el president de l’AV del barri, Agustí Vila.
A hores d’ara, es treballa en dos projectes en relació amb el col·lector que baixa
per l’av. de Castellbisbal i passa pel sector del pont de la via dels FGC. La proposta que ha fet l’AV de Can Fatjó és que
el col·lector s’ampliï i, a través de la via,
baixi cap a la riera. Els tècnics municipals els han comunicat la possibilitat que
passi pel carrer Topazi i per darrere del
local de l’AV. A partir d’aquí s’estudien
ambdós pressupostos. Es preveu que
les obres es facin aquest any.
Un altre tema que preocupa els veïns de
Can Fatjó són les línies d’alta tensió que
passen pel barri, ja que suposen milers
de quilowatts. Tot i això, esperen que,
amb la “Declaració de Rubí” i la feina que
pot fer la coordinadora, la companyia
FECSA-ENDESA les soterri.
A Can Fatjó hi ha dues línies d’alta tensió, una de gran, que passa per l’av. de
Can Fatjó, i una altra de petita, que
passa per l’av. de Les Flors.

Vista de Can Fatjó des de la riera. Foto: Roset
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L’Avinguda de Les Flors a Can Fatjó

“Els veïns de Can Fatjó
esperen que s’acabin les
obres de l’aparcament,
amb capacitat per a uns
noranta cotxes, de la
plaça de Can Fatjó, així
com també que es faci
un aparcament per a
camions a Cova Solera,
ja que això significaria
una descongestió de
vehicles molt important
per al barri”

Val a dir que el parallamps que va caure
el dia 14 de desembre de la línia gran
encara està sense posar, cosa que
neguiteja una mica els veïns, segons
Agustí Vila. FECSA-ENDESA, de moment, els ha comunicat que intentaran
soterrar la línia petita.
Un altre problema d’aquest barri és la
velocitat dels vehicles que passen per
les avingudes de Can Fatjó, Can Sucarrats i Castellbisbal. Malgrat això, el president de l’AV comenta que els dos passos elevats que ha posat l’Ajuntament a
l’av. de Can Sucarrats han estat un
encert total. Així mateix, està previst
posar-ne un altre a l’av. de Castellbisbal,
a l’entrada de Can Fatjó i un altre a la
mitja rotonda d’entrada al Mercadona.
També s’estudia la possibilitat de posar
una rotonda en el creuament de l’av. de
Can Sucarrats amb el Camí d’Ullastrell.
Un tema sobre el qual estan molt conscienciats els veïns de Can Fatjó és el
dels gossos, ja que en aquest barri n’hi
ha dels considerats perillosos que van
deslligats, segons el president de l’AV.
D’altra banda, els agradaria que s’arreglés el Parc de Sant Roc i es fes un
manteniment acurat dels parcs i jardins.
Mentrestant, estan a l’expectativa de si
es concreta la realització de la zona
esportiva de Cova Solera, així com la
construcció del tercer Centre d’Atenció
Primària, que hi ha previst a la zona de
Can Fatjó. I no obliden la proposta de
fer-hi un Centre de Dia.

Les nostres entitats

L’Hockey Club Rubí Cent
Patins aconsegueix fites
màximes

Hockey Club Rubí Cent Patins. Foto: HCR Cent Patins
MONTSE VALLS

til, juvenil A, juvenil B i
femení. Per a l’any que ve,
preveuen fer les d’infantil,
juvenil, júnior i femení.
Cada equip es compon de
quatre jugadors i un porter.
També tenen vuit jugadors
més de reserva i un altre
porter. Cal remarcar que fa
Fa deu anys, un membre
tres anys van quedar camde la Federació de
pions de la copa de la
Patinatge va trobar un grup
federació en la categoria
de rubinencs que jugaven
de cadet i que enguany
amb aquests pals als
han quedat campions de
carrers de Barcelona i els
Catalunya en la categoria
va dir que l’any vinent forjuvenil i subcampions en la
marien una lliga, ja que hi
infantil. Amb vista a la temhavia un moviment molt
porada que ve, voldrien
important de patins en línia.
quedar campions de
Així, l’any 1993 l’Hockey
Catalunya en la categoria
Club Rubí Cent Patins va
infantil, tornar-ho a ser en
començar a
la juvenil i, a
“Del 12 al 14 nivell de júnior i
jugar mitjançant
la competició,
d’abril juguen femení, entrar a
segons Albert
a Igualada el la final four (lliUrgell, promotor
gueta), que
campionat
de l’hoquei a
juguen els quatre
d’Espanya”
Rubí i primer
millors equips de
president de
tota la lliga. El
l’entitat. Com a activitats
president del HCR Cent
de l’Hockey Club Rubí Cent
Patins és Tadeu Palau; el
Patins, destaquen les curvicepresident, Juli Sánses de velocitat cronomechez, i l’entrenador i coortrades, exhibicions de salts
dinador esportiu, Iván
amb rampes i balls i l’stick
Moreno.
hockey. L’hoquei en línia té
Com a projectes, volen
les mateixes normes que
posar al servei dels rubil’hoquei amb gel, però amb
nencs un lloguer de patins,
rodes alineades. Juguen
mentre preparen un torneig
amb un disc, el puck.
d’hoquei en línia per la
L’entitat rubinenca compta
Festa Major, que desitgen
amb les categories d’infanque sigui de convivència.

L’Hockey Club Rubí Cent
Patins va néixer l’any 1993
arran d’una botiga de patinatge que hi havia a Rubí:
un dels jocs era jugar al
carrer amb un pal i una
pilota.

Plens i comissions
Solidaritat amb Palestina
El Ple municipal va celebrar la sessió del mes de
març el passat 5 d’abril, la qual es va iniciar amb una
moció d’urgència sobre la solidaritat amb el poble
de Palestina. La moció, que es va aprovar per unanimitat, expressa que l’Ajuntament de Rubí vol fer
arribar a les autoritats mundials i al Govern d’Israel
les següents peticions: El cessament de les hostilitats i la retirada de totes les unitats militars invasores de les ciutats palestines sota el control de l’autoritat nacional de Palestina en virtut dels acords
d’Oslo. L’aixecament del boicot informatiu a què
està sotmesa la premsa mundial dels veritables fets
que estan succeint en aquell territori. L’acompliment
de les obligacions de la Quarta Convenció de
Ginebra i l’aplicació de les mesures previstes quan
es contravenen, que constitueixin crims de guerra.
La creació dels mecanismes de pressió davant del
Govern d’Israel per a l’acceptació de les resolucions
de l’ONU, que incloguin la devolució de tots els territoris ocupats militarment l’any 1967, el desmantellament dels assentaments il·legals, la proclamació
d’un Estat palestí, el retorn dels refugiats i expulsats
palestins que viuen en els camps de refugiats i dispersos per tot el món. L’autoritat palestina té també
la responsabilitat de lluitar davant el terrorisme amb
tots els mitjans legítims al seu abast. Ha de condemnar els atacs terroristes indiscriminats que han
provocat la mort i ferides a civils innocents. Una
resolució de rebuig de la comunitat internacional i
especialment de la Unió Europea, amb la retirada
dels ambaixadors, trencament dels acords comercials i l’enviament d’una força internacional d’interposició de l’ONU. El Ple farà arribar aquest acord al
secretari general de l’ONU, al president de la
Comissió Europea, al del Govern espanyol i al de la
Generalitat de Catalunya, al primer ministre d’Israel i
a l’Ambaixada de Palestina a Madrid.

Estacionament controlat de vehicles
El Ple va declarar desert el concurs per a la concessió de la gestió del servei d’estacionament controlat
de vehicles a la via pública i de l’aparcament subterrani situat a la plaça Onze de Setembre de Rubí.

Territori
El Ple va aprovar la modificació puntual del PGO per
al canvi d’ús d’una part del sostre comercial en sostre per a habitatge al sector delimitat per l’av. de
Castellbisbal, el camí de Ximelis, el sec. X i els FGC.

Serveis Socioculturals
El Ple va aprovar l’adhesió al contingut i els objectius
del Manifest sobre la Joventut de Rubí i l’inici de
gestions per a fer efectius aquests objectius, que
han redactat i consensuat les forces polítiques juvenils representades al Ple rubinenc.

Serveis Sociosanitaris
El Ple va aprovar el Pla d’atenció a persones amb
disminució i amb transtorns mentals greus elaborat
per al periode 2002-2003.
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El racó de la gent gran

23

Dimarts

Casal de Gent Gran de
Rubí, a les 17 h
II Concurs de Poesia i
Narrativa. Celebració de
Sant Jordi
Organitza: Casal de Gent
Gran de Rubí

4t Congrés Nacional de la
Gent Gran

Ball
Diumenge

Casal de Gent Gran de
Rubí, a les 16.30 h
Ball en directe:
amb Leo Rubio (dia 21)
amb Luis Ramos (dia 28)
Organitza: Casal de Gent
Gran de Rubí

Fets i Gent
La carnisseria
El dia 1 de gener de 1796,
la major part dels components de l’Ajuntament de
Rubí es van congregar a
casa del notari de la vila de
Terrassa per signar l’acta
d’arrendament de la carnisseria del poble de Rubí a
favor de Josep Vallhonrat.
Josep Vallhonrat va prometre, davant de l’alcalde
Francesc Oriol i Vivé, de
Domènec Saurí i Porter i
del mateix notari, que
donaria la provisió de la
carn a l’abast per a tot el
poble, al preu de 8 terces la
carnissera.

Joan Cascalló i Ginesta
Reunits a l’Ajuntament de
Rubí els regidors Josep
Serrafossà, Jaume Sala i
Anton Vallhonrat; els diputats Joan Magrans i Bartomeu Escayol; el síndic personer Pere Xercavins i el
síndic procurador Francesc
Oriol, sota la presidència
de l’Honorable Pere Pi de
la Serra, batlle nomenat pel
rei, acordaren admetre
Joan Cascalló i Ginesta,
graduat pel Col·legi de
Cirurgia per a exercir de
metge i assistir els rubinecs, a partir del desembre
de 1804.

Miquel Rufé
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Gent gran de Rubí participarà al 4t Congrés Nacional de la Gent Gran

MONTSE VALLS
El 4t Congrés Nacional de la Gent Gran tindrà
lloc els dies 23 i 24 de maig en el Palau de
Congressos de Catalunya a Barcelona. Set
delegats del Consell Consultiu Local de la Gent
Gran hi representaran Rubí.
Pel que fa al procés de treball d’aquest
congrés, les diferents poblacions van rebre
de l’organització un primer document, un
triptic informatiu, el reglament i els qüestionaris.
Des de Rubí, el Consell Consultiu Local de
la Gent Gran va fer una comissió en relació
amb el congrés i es va debatre cadascuna
de les tres ponències que s’hi presenten. A
partir d’aquí, es van fer un seguit de propostes i es van enviar. El dia 22 de març,
l’organització del congrés va començar a
enviar les ponències redactades de manera
completa, amb totes les respostes que van
fer els diferents consells locals de
Catalunya als qüestionaris. El dia 30 d’abril
s’acaba la recepció d’esmenes, per tant, la
comissió rubinenca té previst fer una reunió, en aquest mes d’abril, per llegir les
ponències redactades i veure si cal fer
alguna esmena.
Els delegats rubinencs que aniran al 4t
Congrés Nacional de la Gent Gran són:
Francesc Botella Martínez, Magdalena
Fayes Singlá, Ana Funes Gutiérrez, Joan
Abad Poveda, Armando Estella Gómez,
Joaquín Hernández Flores i Juan Martínez
Martínez.
Les ponències del congrés es basen en tres
eixos: L’aportació de la gent gran en la
perspectiva del nou mil·lenni, la qualitat de
vida en el marc de la societat del benestar i
el civisme i la participació.

Les aportacions dels delegats rubinencs a
aquestes ponències, entre altres, són les següents: Pel que fa a la primera, tenir en compte la prioritat de viure com a persones. Un
dels elements més importants és el respecte
i, en aquest sentit, cal considerar el paper de
la gent gran en la transmissió dels valors de
respecte a la diversitat i la memòria del país
que contribueix a conformar una identitat de
país. Cal organitzar xerrades i programes
d’intercanvis intergeneracionals i interculturals. És necessari que es dediquin més resursos per poder desenvolupar els drets i deures
establerts a la Constitució. La gent gran ha de
ser model d’acompliment dels deures i reivindicació dels drets per tal que les noves generacions ho aprenguin. Cal un país amb plena
ocupació, un mercat de treball més confortable. La immigració ha de comportar la convivència entre diferents cultures i no l’arribada
de mà d’obra barata per enriquir-ne uns
quants. Quant a la segona ponència, en les
noves promocions d’habitatges, n’hi hauria
d’haver de petits, tipus apartament, a les
plantes baixes destinats a les persones grans.
Així es podria mantenir la seva autonomia.
Les especialitats mèdiques haurien d’estar al
més a prop possible. En el cas de Rubí, haurien d’estar a l’Hospital General. Cal facilitar
equipaments informàtics i altres a la gent gran
amb preus baixos. També proposen que els
casals de gent gran estiguin gestionats pels
ajuntaments i rebin el finançament corresponent per part de la Generalitat de Catalunya.
Respecte a la tercera ponència, cal sentir
l’opinió de la gent gran. Aquesta ha de participar a tot arreu, a més dels espais específics ja establerts.

TELÈFONS I ADRECES
D’INTERÈS
A

B
C

D
E
F
G
I
J
L
M
O
P

R
S

T

U

Ajuntament
Ambulàncies Lafuente
Alcohòlics Anònims
Associació Pla Estratègic
Associació Pro-minusvàlids Psíquics
Ateneu
Biblioteca Popular Mestre Martí Tauler
Bombers

Pl. Pere Aguilera, 1
Ctra. Terrassa, 85

93
93
93
93
93
93
93
93

588
699
317
588
699
588
588
699

70 00
58 58
77 77
Edif. Rubí + D
26 64
51 24
C. Xile, 1-3
74 73
C. Joaquim Blume, s/n
70 00
Federic Mompou s/n
80 80
Urgències
085
Brigada Municipal d’Obres
93 588 77 88
Casal de la Gent Gran de Rubí
C. Magallanes, 60
93 588 44 87
Castell - Museu de Rubí
C. Castell, 35
93 588 75 74
Cementiri (informació)
Ctra. de Sabadell, km. 13
93 588 77 22
CAP 1 Mútua de Terrassa
C. Prat de la Riba, 20
93 586 67 00
CAP 2 Anton de Borja
C. Edison, s/n
93 588 45 55
Centre de Dia de Rubí
C. Pitàgores, 4
93 697 28 82
Centre d’Orientació Sanitària (COS)
C. Nou, 28
93 588 70 00
Centre Recursos Pedagògics
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 77 03
Complex Cultural l’Escardívol
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
Correus
C. Terrassa, 47
93 699 14 02
Creu Roja
C. Marconi, 10
93 697 92 04
DESA (Defensa i Socors dels Animals) Can Pi de la Serra, parc. 7
93 697 57 62
Deixalleria
Av. Cova Solera
607 855 223
Escola d’Adults
C. Terrassa, 11
93 588 77 04
Espai Jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18-20
93 697 90 04
Font del Ferro, SL
C. Càceres, s/n
93 588 75 75
Grun Elèctric (FECSA, ENHER)
C. Ca n’Oriol, 9 L 2
93 588 51 03
Inst. Mun. de Medi Ambient (IMMA)
Pg. Francesc Macià, 65 2n 1a 93 699 97 11
Inst. Mun. de Comunicació (IMCO)
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
IMPES
Rambleta Joan Miró, s/n
93 581 39 00
Jutjat núm. 1
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 51
Jutjat núm. 2
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 52
Jutjat núm. 3
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 53
Jutjat núm. 4
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 54
Jutjat núm. 5
C. Pere Esmendia, 15
93 586 05 55
La Sala, Teatre Municipal
C. Cervantes, 126
93 588 73 72
Mercat Municipal
C. Cal Gerrer, s/n
93 588 70 33
Ofic. Informació Consumidor
Pl. Pere Aguilera, 1
93 588 70 32
Ofic. de Promoció de la Dona
C. Justícia, 21
93 588 70 00
Ofic. de Treball de la Generalitat (OTG) C Bartrina, 22
93 699 39 42
Parròquia de Sant Pere
Pl. Dr. Guardiet, 9
93 699 12 05
Parròquia de Santa Maria
C. Joan Puig, s/n
93 699 78 58
Piscina Municipal Coberta
Av. Olimpíades, s/n
93 588 74 75
Policia Local
Ctra. Terrassa, 118
93 588 70 92
Urgències
092
Policia Nacional
C. Terrassa, 18
93 588 76 94
Urgències
091
Poliesportiu Can Rosés
Av. Olimpíades, s/n
93 588 71 72
Protecció Civil
Ctra. Terrassa, 118
93 588 71 12
Punt d’Informació Juvenil (l’Ateneu)
C. Xile, 1
93 588 74 73
Ràdio Rubí
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
Ràdio Taxi Rubí
93 586 08 88
Registre Civil
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 94
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Pere Aguilera, 1
93 588 70 00
Servei d’Orientació Jurídica
C. Pere Esmendia, 15
93 588 11 57
Servei Local de Català
C. Santa Maria, 17, 2n
93 697 54 05
Serveis Socioculturals i Sociosanitaris C. Justícia, 21
93 588 70 00
Serveis Socials (1a acollida)
C. Justícia, 21
93 588 70 00
SOREA
C. Sant Muç, 4
93 588 46 57
Tanatori Municipal
Ctra. Sabadell, km 13
93 588 66 55
Taxi (Parada)
Pl. Doctor Pearson, s/n
Taxi Rubí
93 699 24 89
Taxi adaptat minusvàlids
609 89 30 37
Telèfon d’avisos de l’enllumenat públic
93 588 77 99
Telèfon d’Informació de la ciutat-010
Pl. Pere Aguilera, 1
010
Fora de Rubí
93 588 70 10
Telèfon Verd
900 130 130
Urbanisme, Obres i Serveis
C. Margarida Xirgu, 4
93 588 70 00
Edita: Institut Municipal de Comunicació - Ajuntament de Rubí - Coordinació La Ciutat: Mar Lobato
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Farmacies de torn
12

Hidalgo

28

13

Condal

29

Prat

14

Batallé

30

Hidalgo

15

Serra

1

Condal

16

Farell

2

Batallé

17

Aldea

3

Serra

18

Ruiz

4

Farell

19

Zapata

5

Aldea

20

Roca

6

Ruiz

21

Oriol

7

Zapata

22

Gibert

8

Roca

23

Batllori

9

Oriol

24

Pont

10

Gibert

25

García

11

Batllori

26

Calsina

12

Pont

27

Parrilla

13

García

Lorente

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 Royuela
C. Segòvia, 1

93 697 49 42

Gibert
C. Torres Oriol, 4

93 699 68 99

Hidalgo
C. Sabadell, 79.

93 697 36 40

Lorente
C. Verge de Fàtima, 7

93 586 23 11

Oriol
C. Safir, 28

93 699 43 98

Parrilla
C. Xercavins, 2

93 699 13 05

Pont
C. Magí Ramentol, 7

93 697 34 56

Prat
C. Víctor Català, local 22

93 588 07 08

Roca
Av. Barcelona, 55

93 699 09 53

Ruiz
Ctra. Sabadell, 95

93 699 50 12

Serra
Pg. Francesc Macià, 86

93 699 13 43

Zapata
Ptge. Cronos, local 15

93 699 13 01
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El Raval
El dia 19 de febrer els i les
alumnes de 3r d’ESO de
l’Escola Montserrat vam
anar a Ciutat Vella de
Barcelona, on s’inclou el
Raval.

conviuen en el barri. En general, ens vam trobar amb tot
tipus d’estils de vida, des de
“Si el teu Déu és jueu, el teu cotxe japo- la pobresa més extrema fins
a un cert límit de riquesa.
nés i el teu menjar italià... com t’atrevei- Vam estar passejant tot el
xes a dir que el teu veí és estranger?”
matí pels carrers del barri,
Molts dels que hi anàvem per
entrevistant alguns veïns i
primera vegada, teníem una
comerciants, que ens van
visió del Raval com un lloc molt pobre, on es concentren els
donar tot tipus d’opinions sobre la situació de Ciutat Vella, i
immigrants, els sense sostre, drogoaddictes, delinqüents...
observant trets curiosos que els voluntaris de SOS Racisme
La visita la vam iniciar a la seu de SOS Racisme al Raval.
que ens acompanyaven durant la visita ens feien notar. Els
Aquesta organització lluita contra tot tipus de discriminació
pisos de Ciutat Vella són alts perquè així, a l’hivern, es
que es produeix pel color de la pell, segons els orígens o
manté la calor i, a l’estiu, el fred. Vam veure que hi havia
diferents cultures i reivindirestes
romàniques
i
ca el caràcter de la pluralitat
medievals.
cultural. Allà mateix, uns
Ens van ensenyar la botivoluntaris d’aquesta orgaga més antiga, que és una
nització ens van fer reflexioherboristeria que es va
nar una mica sobre els nosfundar el 1823. Vam trotres prejudicis i ens van
bar
molts
carrerons
donar una informació geneestrets, humits i obscurs,
ral del que trobaríem.
però amb un encant
Després ens vam dividir en
propi. En alguns carrers hi
diferents grups i cadascú va
ha càmeres de vigilància.
veure una realitat diferent:
També vam veure una de
els que vam visitar Santa
les universitats de BarceCatalina vam veure la riquelona, edificis molt antics i
sa i la pobresa, l’una al cosa la plaça de Sant Jaume,
tat de l’altra; en el cor del Raval vam veure prostitutes a la
l’Ajuntament i la Generalitat.
part vella, els sense sostre i molts marginats socials. També
Gràcies a aquesta visita, la nostra opinió sobre el barri ha
vam veure la renovació que l’Ajuntament de Barcelona està
canviat radicalment. Teníem una visió negativa sobre el que
fent d’alguns edificis de la zona, tirant a terra els vells i edihi trobaríem i, com passa gairebé a tot arreu, vam trobar
ficant-ne de nous, i la polède tot, coses bones i coses
mica que això ha creat en
no tan bones.
el barri, on molts veïns han
Recomanem a la gent que
manifestat les seves queité els mateixos pensaxes mitjançant pancartes
ments que nosaltres teníque han penjat al carrer, i
em abans, que vagi a
on protesten per l’enderroCiutat Vella i passegi pels
cament d’alguns edificis
seus carrers, que es donin
molt antics.
l’oportunitat de sorprenVam trobar pancartes en
dre’s gratament de la
diferents idiomes: català,
barreja de cultures que es
castellà, alemany, xinès,
troben allà. Hem d’aprenanglès..., fet que demostra
dre tots de tots.
la diversitat de cultures que

MONTSERRAT ANGUEIRA, TAMARA
MUÑOZ I ARIADNA REYES
3R D’ESO - ESCOLA MONTSERRAT

El
Cercle

Centre
d’Esplai
MARTA AGUILÀ
MANCHÓ
CENTRE D’ESPLAI
EL CERCLE
El Cercle és un
esplai dedicat al
lleure dels infants
del barri del Pinar
de Rubí.
Està vinculat a l’Associació Compartir, la qual
centra el seu treball en el mateix barri i dóna
reforç escolar entre setmana.
El voluntariat és la base de l’èxit del Cercle, ja
que tots els monitors i educadors són voluntaris.
El nostre projecte consisteix a fomentar la integració intercultural i el desenvolupament dels
infants en un àmbit personal, en grup i sobretot
en l’espai.
És un projecte que tractem de dur a terme treballant, de mica en mica, diferents aspectes com

són el fet de potenciar l’autoestima
del nen o nena,
adquirir hàbits d’higiene...
Pel que fa a l’entorn, el barri es
converteix en el
nostre espai, però
no descuidem el fet
d’ensenyar als nens i nenes realitats més enllà
del barri. Valors com la tolerància, l’amistat, la
diversitat... intenten ser presents en moltes de
les activitats que duem a terme amb les quals
fomentem la convivència en grup.
El Cercle és tan sols un espai on s’intenta donar
alternatives diferents a les del barri mitjançant
excursions, colònies de dos dies i un treball continu que, al cap i a la fi, es veu recompensat en
els infants.

RACÓ LITERARI

La soledad

Los amigos

Me gusta la soledad,
¿Qué es lo mejor de la vida?
los días tristes,
Los amigos.
esos días en que
No los que te conducen hacia
te quedas en casa,
el mal camino, no. Esos no.
mirando el exterior.
Amigos de verdad, los que
Me gusta estar en el sofá,
te ayudan en los peores momentos,
con una manta por
contando los buenos.
encima.
Esos que
Me gustan esos días
cuando te paras hacen
en que el cielo está
que sigas adelante.
Maria és un nom bonic,
oscuro.
Esos son los amigos.
tan bonic com les roses,
Estar rodeada de
Ariadna Reyes
dolç com la mel,
toda la familia,
3r d’ESO A
i suau com el caramel.
hablando siempre de
Escola Montserrat
los mismos temas,
Cinc lletres té el meu nom,
haciendo como que,
com cinc pètals d’una flor,
en esos momentos,
jo el porto amb il·lusió,
todo el mundo es feliz,
amb orgull i satisfacció.
y no es así.
Todos se ríen,
Molta gent el té,
mientras me asomo
girafes, monos i ximpanzés,
por la ventana
fins i tot galetes,
para ver la realidad de
que dauradetes!
la vida:
gente sin familia,
Maria Suárez Brocal
guerras, hambre y
2n de Cicle Superior
sobretodo soledad.
Escoles Ribas
Ariadna Reyes
3r d’ESO A
Escola Montserrat
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Maria

El projecte del Parc de Ca n’Oriol
A l’atenció de la senyora alcaldessa,
Amb aquesta carta ens agradaria expressar la
nostra visió sobre el nou pla de reestructuració
de la zona del Parc de Ca n’Oriol.
Tal com s’ha dit, aquest projecte consisteix en
la construcció d’un gran parc urbà a la nostra
ciutat. Aquest projecte inclou l’ampliació del
perímetre del parc fins a Can Sant Joan, així
com la construcció de nous passejos de vianants i de diverses zones d’esbarjo per als més
petits. En principi, l’objectiu d’aquest projecte
és la creació d’un espai per als rubinencs on
aquests puguin gaudir del seu temps d’oci.
Així, doncs, aquest projecte sembla força
important, però el gran inconvenient és que el
nostre Ajuntament no pot assumir l’elevat cost
que això suposa.
En total, tot plegat s’eleva a 1,08 milions d’euros (aproximadament uns 180 milions de pessetes), 600.000 dels quals (100 milions de
pessetes), seran assumits per l’empresa que
adquireixi finalment la futura zona de restauració. Ara bé, la construcció del nou aparcament i del restaurant suposarà la pèrdua parcial de la zona verda propera a l’avinguda de
l’Estatut i la remodelació de la fesonomia habitual del camí de Ca n’Oriol, la rambla d’accés al
Benvolguts alumnes,

cés a tots els rubinencs. Amb més
arbrat, amb zones d’esbarjo i amb un
respecte integral de tot l’espai natural. Seria un gran parc unit al Parc de
Can Sant Joan.
El cost d’urbanitzar tot aquest espai
és elevat. Com bé dieu són 180
milions. I entenem que un parc, per
la seva idiosincràsia, ha de tenir un
espai de restauració, perquè quan la
gent vagi a passejar pugui fer un
entrepà o prendre un refresc. I si, a més, l’empresa que guanyi el concurs aporta 80 milions de
pessetes, que revertiran directament en la millora
del parc, podrem destinar aquests diners a fer
altres actuacions a la ciutat i al mateix parc.
Una dada que és molt important que conegueu.
De les 67 hectàrees del parc, només un 1% estarà ocupat per l’espai de restauració, amb la qual
cosa, poca zona verda quedarà malmesa.
Pel que fa al manteniment, és cert que caldrà un
esforç. Però des de l’Ajuntament, el compromís és
de mantenir en perfectes condicions aquest parc.
Estic convençuda que serà una de les zones
emblemàtiques de Rubí.
Agraeixo la vostra pregunta. Espero que amb
aquestes dades pugueu fer una anàlisi més general i completa del projecte del Parc de Ca n’Oriol.
Resto, com sempre, a la vostra disposició i us convido a una trobada per poder-vos explicar amb
molt més detall el projecte.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí
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Cartes Obertes

En primer lloc, vull felicitar-vos, en aquest
cas, fent ús dels meus coneixements com
a mestra, per la redacció d’aquest escrit,
sense faltes d’ortografia i amb una gramàtica molt correcta. I, a més, vull felicitarvos perquè la informació que teniu i que
expresseu en el vostre escrit està molt
documentada. De totes maneres, m’agrada que em consulteu perquè així us podré
informar del projecte del Parc de Ca n’Oriol que ha
aprovat l’Ajuntament. Coneixent totes les versions, és més fàcil fer-se una idea de la veritat.
El Parc de Ca n’Oriol és el gran pulmó verd de
Rubí. Ara fa uns anys, ja s’hi va plantejar una
intervenció. Es va convocar un concurs d’idees,
l’any 92, i va sortir com a guanyadora una proposta de parc amb zona de restauració, d’oci, de
cinemes i moltes coses més. Aquella proposta
guanyadora va quedar en estudi per veure si era
convenient fer-la.
L’Ajuntament sempre ha estat preocupat per
aquest espai, per entendre que es tracta d’una
gran zona verda per a l’ús de tothom. Per això,
l’any passat vam rebutjar la proposta guanyadora
del concurs d’idees, perquè consideràvem que no
era la més adient, i vam encarregar un projecte
per tal d’actuar en 67 hectàrees del parc.
Imagineu que 67 hectàrees equival en extensió a
67 camps de futbol.
Es tracta de fer una intervenció de millora global,
que respecti aquells indrets típicament vallesans i
millorar la resta de l’espai verd facilitant així l’ac-

parc: Els canvis que patirà el terreny provocaran que la rambla perdi tot un carril, i la construcció d’un gran mur de contenció provocarà
un fort impacte visual, diferent a l’actual verd
que té aquest espai actualment.
Arribats a aquest punt, ens agradaria saber
quina és la raó per la qual no s’està fent cas de
les peticions del veïnat de la zona, que opina
que no s’haurien de dur a terme les obres per
a la construcció del restaurant, ja que comporten l’eliminació de la poca zona verda original
i d’altres actuacions, quan precisament es pretén crear una zona verda de gran extensió.
Però no tot acaba aquí; hi ha una qüestió que
ens agradaria que fos aclarida i és si després
de la reforma de la zona verda de Ca n’Oriol, es
té previst algun projecte de manteniment, ja
que s’ha donat el cas que la majoria de zones
verdes de Rubí han estat abandonades o deixades de banda de tal manera que algunes han
passat d’estar ben mantingudes a un estat
lamentable i tercermundista. Agrairíem una
resposta per la seva part.
Atentament,
Alumnes del col·legi Maristes Rubí.
RUBÈN CABÚS, PATRÍCIA BRETONES I ENRIC
ROCA - COL·LEGI MARISTES RUBÍ

L’entrevista Jove

“La literatura es una actitud ante la vida con la
que el ser humano explica su existencia”
Víctor Ramiro Caiza
LIDIA
MONTIEL,
IVETTE
TRULLÉN Y DAVID UTGÉS
I4º ESO
COL·LEGI REGINA CARMELI
Sant Jordi, día de las letras
por excelencia. Para celebrar
este día hemos intentado dar
una visión del panorama literario en Rubí entrevistando a
dos personas muy relacionadas con este tema: Víctor
Ramiro Caiza y Emiliano
Valdeolivas.

la Cultura, no en editoriales
que siempre buscan un beneficio económico. Me he movido por un campo alternativo
para publicar mi obra.
¿Cómo definirías tu obra?
Es una pregunta dificil de responder para un autor. Mi obra
llega a la sensibilidad de los
seres humanos en cuanto
dice algo de los sentimientos,
del extender la mano, de que
la sociedad tenga un momento de paz, de que los
seres humanos nos reencontremos, la obra va por una
línea de aspiración de un
mañana mejor en todos los
sentidos de la vida.

Por razones de espacio, en
esta edición de LA CIUTAT
JOVE os ofrecemos la entrevista que realizamos con
Víctor Ramiro Caiza y en la
edición del mes de mayo os
ofreceremos la que llevamos a
cabo con Emiliano Valdeolivas.
El ecuatoriano Víctor Ramiro
Caiza
es
licenciado
en
Comunicación
Social
por
la
Universidad Central de Ecuador y
posee estudios de Cultura Popular y
Literatura, así como formación en
Gestión
Cultural,
Producción
Radiofónica y de Cine Documental.
Director de varias publicaciones,
programas culturales y presidente
de la Casa de la Cultura Ecuatoriana
“Benjamín Carrión”. Cultiva la poesia desde los 15 años y ha publicado varios libros.

parte de los siglos XX y XXI he tenido la oportunidad de contemplar la
tragedia del ser humano a través de
todo el desarrollo socioeconómico,
científico, tecnológico, que es lo que
ha deshumanizado a la humanidad
y ahí queda un vacío flotando,
queda el desamor, la soledad, los
conflictos, la miseria, toda una problemática social que me motiva a
hacer un canto a la solidaridad, a la
fraternidad entre los seres humanos.

¿Qué es para ti la literatura?
Es ante todo una actitud ante la vida
con la que el ser humano da una
explicación a la razón de su existencia. Con ella explicamos los problemas, aspiraciones, anhelos, sueños...

¿Qué géneros cultivas?
Sobre todo la poesia porque logra
un efecto instantáneo en el lector,
con ella intento llegar a la sensibilidad de los seres humanos y contribuir a lograr un mañana mejor.
También cultivo el ensayo y el periodismo por mi profesión.

¿Desde cuando escribes? ¿Cuáles
son los motivos que te empujan a
hacerlo?
Desde los 15 años ya más coherentemente, es una labor constante.
Los motivos son los interrogantes
que te plantea el momento que te
ha tocado vivir. Un escritor ha de
responder a su tiempo y yo que soy
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¿Qué títulos has publicado?
Con mi palabra, Viva poesía, En la
memoria, Al filo del tiempo y Frente
a la vida.
¿De qué forma entraste en contacto
con el mundo editorial?
He publicado a través de varias universidades ecuatorianas, la Casa de

¿Se puede vivir de la literatura?
Muy dificilmente a no ser que
se gane un premio importante.
¿Cómo ves el panorama literario en
Rubí?
Con optimismo. Hay entidades interesadas
como
Las
Tertulias
Literarias que apoyan la literatura
popular, el que la gente se exprese.
Quizá falte interés entre los jóvenes.
¿Qué aconsejarías a un joven que
se quisiera dedicar a la literatura?
Que siga adelante con lo que le
gusta hacer, con lo que se identifica
y que escriba todos los días, hay
que ser muy constante, es un trabajo que cuesta.
En el colegio nos dicen que para ser
un buen escritor antes hay que ser
un buen lector. ¿Qué piensas de
esta idea?
Es acertada. No se puede ser un
buen escritor si no se ha leído porque en los libros nos van a enseñar
contenidos y formas literarias. Ahí
se tienen que implicar las instituciones educativas y también los
padres. Quien haya leído libros
jamás será igual a quien no lo
haya hecho.

