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El cobriment de la via del tren
serà una realitat el 2003

Viure a Rubí

La via del tren es convertirà
en una zona de passeig per
als ciutadans
M.L.

El cobriment de la via del tren entre
l’avinguda de Can Cabanyes i el
pont del carrer Edison serà una realitat a finals del 2003, segons el protocol signat per l’alcaldessa de
Rubí, Núria Buenaventura, Pere
Torres, secretari de Planificació
Territorial del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya i
Antoni Herce, president de
Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya. El document marca que
abans de finalitzar aquest any s’aprovarà el projecte i que les obres
començaran l’any vinent.
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GISA serà l’empresa encarregada d’executar les obres que tindran una durada
de nou mesos. Per tant, es preveu que
estiguin enllestides durant el darrer trimestre del proper any.

La Generalitat assumirà el cost de les
obres, que serà de 3,6 milions d’euros
(prop de 600 milions de pessetes). El tram
a cobrir té una extensió de 320 metres
que s’haurà de cobrir amb bigues prefabricades i lloses. Per a rebaixar l’impacte
de les zones que quedaran a un nivell
més elevat dels carrers laterals, s’ha previst que es plantaran arbustos, jardineres,
relleus i altres elements. D’altra banda, a
la zona més propera a l’estació, es deixarà una franja amb cobriment translúcid
que permeti l’entrada de la llum al vestíbul de l’estació i, a continuació, on el
gàlib del tren ho permeti, es construiran
unes dependències complementàries a
l’explotació ferroviària.

L’alcaldessa de Rubí va destacar la
millora que suposa aquest projecte per a
la ciutat i perquè els ciutadans recuperin
un espai molt important que serà de
passeig i d’oci i, a més, el barri Les
Torres-Rubí 2000 deixarà d’estar separat
per la barrera de la vida del tren. Cal
recordar que les reclamacions dels veïns
d’aquest barri van començar l’any 1989 i
fins fa un any s’han produït diverses
accions, com la recollida de signatures i
diverses mobilitzacions, per demanar
que aquest cobriment sigui una realitat.
A més d’agrair el treball de tècnics i
representants polítics, tant de la
Generalitat com del mateix Ajuntament,
Núria Buenaventura també va tenir
paraules d’agraïment per a les associacions de veïns que han liderat un movi-

El tema del mes
ment reivindicatiu “amb gran civisme” i
que ha propiciat que, finalment, el cobriment de la via sigui una realitat.
Per la seva banda, Pere Torres també va
destacar que aquesta obra representa
“una millora per al funcionament de la
ciutat” i va anunciar que s’estudiaran
mesures per a millorar el servei, com
una segona estació dels FGC. Antoni

Herce, president de FGC, va comentar
que a Rubí s’ha fet una aposta important per als ferrocarrils i que és la cinquena estació en volum de passatgers
del Metro del Vallès.

PAS DE VIANANTS
SUPRIMIT DURANT
LES OBRES
DEL SOTERRAMENT

Finalment no es farà un aparcament
soterrat, com s’havia dit en algun
moment, ja que els estudis tècnics no
ho recomanaven perquè podria suposar
encara una barrera més per a la zona
afectada.
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Editorial

La ciutadania opina
Barreres arquitectòniques i barreres incíviques

L’anunci de l’inici de les obres
del cobriment de la via és una
gran notícia per a Rubí. La signatura del conveni entre
l’Ajuntament, els ferrocarrils i la
Generalitat posa calendari a
unes obres reivindicades des
de fa molts anys. I aquest èxit
és fruit de la reivindicació de
l’Associació de Veïns de Les
Torres - Rubí 2000 i dels mateixos veïns, que han manifestat,
en reiterades ocasions, la
necessitat de convertir aquest
espai en una gran rambla.
Aquesta reivindicació i la voluntat de l’Ajuntament han facilitat
un treball constant i conjunt de
cara a sumar esforços per a
aconseguir l’objectiu. Tant a
nivell de partits polítics com a
nivell parlamentari. Per això, és
bo agrair el suport donat per
tots els veïns i les veïnes per
recuperar un espai vertebrador
de ciutat. Un aspecte que
demostra que treballant conjuntament, administració i
representants veïnals, és possible aconseguir qualsevol
objectiu, per difícil que sembli.
El mes de març es posarà la
primera pedra i a finals d’any,
tindrem la via coberta. Ens
podem felicitar tots.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí

És d’agrair l’esforç que fa
l’Administració Pública per
suprimir les barreres arquitectòniques alhora que promou campanyes de mentalització en favor del respecte
de les instal·lacions públiques i dels seus usuaris, que
són de tots i som tots.
Potser seria interessant i,
aprofitant que vivim l’era del
reciclatge, que a les escoles,
tant en les d’educació primària, secundaria, d’adults, de
conducció d’automòbils...
etc., hi hagués una assignatura obligatòria: “fer pràctiques en un centre de rehabilitació de grans paràlisis” fins
que s’estigués preparat per
superar un examen psicològic de comportament social.
I és que és molt trist voler
creuar per un pas de vianants, degudament pintat
amb colors cridaners amb
una cadira de nen o d’adult,
una crossa, un bastó... i
haver d’esperar que, un conductor incívic, acabi de fer la
cervesa al bar de la cantonada i es digni a retirar el seu
cotxe. Voler sortir de l’aparcament i trobar-te el pas
barrat. Anar caminant per
una vorera i haver de passar
pel mig de la via perquè el
lloc destinat a vianants està
totalment ocupat per vehicles, els propietaris dels
quals, estan mirant aparadors. Veure com alguns conciutadans estan trencant les
papereres del barri amb l’únic objectiu de passar-ho bé.
Trobar-se joves de la nostra
ciutat penjats de les branques dels arbres i aplaudint
al que aconsegueix trencar
una branca.
És molt trist ser conciutadà
dels incívics conciutadans.
Maria Sanllehi

Florencia - El Foro
Social Europeo. Otra
Europa es posible
Un masivo movimiento contra la Europa del capital recorrió muchos miles de kilómetros hasta llegar a su cita en
Florencia, del día 6 al 10 de
noviembre. Jóvenes antisistema, organizaciones sociales, sindicatos obreros y par-
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tidos políticos concentraron
sus fuerzas en el primer foro
europeo contra el neoliberalismo imperante y su política
agresiva contra la humanidad. En Catalunya, de las
previsiones iniciales de 500
personas, se pasó a unas
1.200. De los objetivos generales de participación de los
organizadores del FSE, en
torno a unos 15.000 participantes, se pasó al final del
segundo día a 35.000 personas inscritas en los diferentes
actos y el sábado 9 se llegó a
60.000. La diversidad fue
enorme, en edad, en organización, en ideas... La influencia positiva del Foro Social
de Porto Alegre ha tenido su
expresión política durante
cinco días en Florencia. Los
trabajos de las mañanas se
centraron en conferencias
sobre los tres ejes temáticos
del Foro (globalización y liberalismo, derechos de ciudadanía y democracia, guerra y
paz). Por las tardes los seminarios y talleres. En el programa oficial, había contabilizadas unas 200 actividades,
talleres, conferencias, seminarios y ventanas, pero se
organizaron muchos más. De
los talleres salían propuestas
alternativas
tipo:
Redistribución de la riqueza,
tasa Tobin, anulación de la
deuda externa, tasar las
grandes fortunas, desmantelamiento del FMI, BM contra
la OMC o el GATT. Hubo
especial interés en las sesiones
del
seminario
Movimiento y organizaciones
políticas, com más de 6.000
asistentes. Se recordaron
fechas como la de la
Constitución Europea, que
prepara la UE, a la que algunos sectores contraponen
una Carta de Derechos
Sociales Europea, posición
que yo comparto. El domingo
10, cuando se terminó el
FSE, se reunió la asamblea
de movimientos sociales con
más de 2.000 personas, en la
que se votó a favor un llamamiento específico contra la
guerra (IRAK) y otro de activi-

dades para el 2003. La manifestación en respuesta a la
guerra contra Irak, que están
preparando Bush, Blair i
Berlusconi con el apoyo de
Aznar para robarles el petróleo, reunió cerca de un millon
de participantes. Y en Rubí
¿qué alternativa de coordinación y participación? En
febrero se prepara una manifestación europea contra la
guerra. Plataformas locales,
en Catalunya, que habían
participado en otras campañas del movimiento antiglobalización, se están comenzando a coordinar y también
se ve la necesidad de ponerse de acuerdo en cuanto a
actos y acciones con la
Plataforma Aturem la Guerra.
En nuestra localidad no
debería ser distinto de otras
poblaciones y ciudades de
Catalunya y de Europa. La
urgencia de empezar a organizarse unitariamente contra
los preparativos bélicos y de
responder a la guerra que se
ve en el horizonte, por ciertas
potencias imperialistas, no
admite demora. Florencia ha
valido el esfuerzo.
Martín Pretel, coordinador
de EUiA y miembro del
Consell Nacional

Un aclariment sobre les
Escoles Ribas
Referent a l’entrevista feta a
la Sra. Neus Català, el passat
novembre, jo voldria esmenar un error involuntari en les
seves declaracions. No
dubto que la República va fer
grans escoles, però les
Escoles Ribas van ser costejades pels germans Ribas,
empresaris tèxtils afincats a
Rubí. Van ser inaugurades
l’any 1916 i esdevingueren
modèliques i molt avançades
a la seva època.
M.C.S, exalumna de les
Escoles Ribas

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 resumirles o de fer-ne un extracte. Les cartes per a la propera edició han d’arribar a la redacció abans del 7 de gener.
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Infraestructures

La transformació de la riera:
seguretat i estètica
MERITXELL GUMBAO

La segona fase de les obres d’endegament de la riera
és a punt de començar. En aquesta nova etapa del
projecte, la prioritat és integrar la zona en el context
urbà. La riera haurà guanyat així en seguretat hidràulica però també en estètica.
El conseller de Medi Ambient, Ramon Espadaler, va visitar
recentment les obres de la riera acompanyat de l’alcaldessa,
Núria Buenaventura. La trobada va servir per a presentar la
segona fase d’un dels projectes més importants de la nostra
ciutat. Així ho va manifestar el conseller, que va subratllar la
rellevància de les obres dins del context català.
L’Ajuntament de Rubí va aprofitar l’ocasió per a demanar a la
Generalitat de Catalunya que no doni per finalitzada la primera
etapa de les obres sense la resolució estètica del tram que va
del pont dels FGC al carrer Cadmo. Segons l’Administració
local, els treballs que s’han realitzat han dotat la riera d’una
major seguretat hidràulica però no l’han integrada encara al
paisatge urbà.
El conseller Espadaler va coincidir a destacar la necessitat d’assumir aquest compromís. La segona fase del projecte servirà,
per tant, per a fer les obres hidràuliques d’un nou tram de la riera
però també per a reblir els marges amb terra i vegetació.
Aquesta segona etapa dels treballs comprèn la zona entre el
carrer Cadmo i la plaça de la Sardana aproximadament. Les
màquines podrien entrar-hi a treballar en pocs mesos, segurament després de la tardor, per tal d’evitar l’època de pluges. La
previsió és que les obres estiguin enllestides el 2003. En
aquesta fase, es revestiran els marges de la riera amb una
gespa especial que té la capacitat de plegar-se en cas d’avinguda. Es tracta d’una nova mesura a mig camí entre l’estètica
i la seguretat. Les obres de la primera fase van iniciar-se a l’alçada del pont dels FGC. Era la zona d’actuació prioritària perquè calia reforçar una estructura que estava pràcticament descalçada. Els treballs van consistir a col·locar un recreixement
de formigó i una capa d’escullera. També es va millorar la
capacitat de desguàs en previsió de futurs aiguats.

En aquesta primera fase de
les obres, es va constatar
que el pressupost inicial era
insuficient si es volien eliminar les pudors de la zona. Els
diners destinats a les obres
van incrementar-se i, a canvi,
es van poder canalitzar les
aigües provinents de la depuradora de Terrassa.
Ara el pressupost global del
projecte se situa en els 11,5
milions d’euros, una inversió
que la Generalitat ha distribuït en diferents exercicis.
Per aquest motiu, les obres
es realitzen en tres fases
concatenades.
L’arranjament de la riera és
d’una importància cabdal
per a la nostra població. El
projecte forma part de les
reivindicacions històriques
dels rubinencs, que volen
recuperar per a la ciutat un
espai pràcticament abandonat. La transformació de la
riera pretén convertir-la en un
eix vertebrador de Rubí apte
per al lleure dels ciutadans.
De passada, les obres d’endegament volen acabar amb
els riscos d’inundacions que
ocasionen els aiguats.
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Viu el Nadal aRubí
Nadal a la
TorreBassas
Dijous 19
A les 18.30 h

Exposició de
fotografies: Qui erem,
qui som?
Divendres 20
A les 18.30 h

Contes i jocs
Diumenge 15
La Sala, Teatre Municipal a les
10.30 h
Temporada infantil

Marató de contes
Preu: 4¤ i 3 ¤ (socis)
Org.: La Xarxa

Festa dels corresponsals als instituts

Dimecres 18
Biblioteca Mestre Martí Tauler
a les 18.30 h

Dissabte 21
A les 16 h

Hora del conte:
L’estrella que volia
tenir cua

Pintada de grafits
Dilluns 23
A les 8.30 h

A càrrec de Raquel Galeana
Org: Biblioteca Mestre Martí
Tauler

Taller de decoració
d’un arbre de Nadal

Dissabte 21
Ateneu a les 16.30 h

Sopar jove de Nadal

Caga Tió de les
Cultures

Divendres 27
A les 18.30 h

Amb el centre d’Esplai
L’Eixam
Org.: Los Botijas

A les 20.30 h

Sessió de Karaoke
Dissabte 28
A les 18.30 h

Divendres 3 de gener
Dissabte 4 de gener
17 h a l’Ateneu

A les 20 h

Escacs, partxís, cartes,
dominó, trivial, joc de
rol… i la ludoteca de
jocs d’arreu del món
de SOS Racisme

Concurs de menjar
polvorons

Dijous 26
12 h a Cinesa Sant Cugat

Dimarts 31
A les 18.30 h

Campionat de dardells

Matinal de cinema amb
Ràdio Rubí. Película:
“El planeta del Tesoro”

Dijous 2 de gener
A les 18.30 h

Recolliu les invitacions a
Ràdio Rubí

Jocs amb Play Station
Dilluns 30
A les 18 h

Taller de regals de reis

Campionat de futbolí
Divendres 3 de gener
A les 18.30 h

Xerrada sobre
consumisme
Dissabte 4 de gener
A les 18.30 h

Recollida de cartes de
Reis
A les 18.30 h

Explica´m un conte
amb signes

Ludoteca
d’hivern
Dimarts 24, divendres 27,
dissabte 28
dilluns 30, dimarts 31
dijous 2, divendres 3 i
dissabte 4 de gener
Local del Centre d´Esplai
l´Eixam, c. Molí 21
Edat: de 3 a 12 anys
Horaris: de 10 a 14 h i de
16 h a 19 h
Informació: 93 697 32 92
Org.: CE L´Eixam

Exposicions
Jacint Verdaguer, un
homenatge

Ateneu, un any en
imatges

Del 10 al 31 de desembre
Biblioteca Mestre Martí Tauler
Horaris: De dilluns a divendres
de 16 a 21 h i dimecres,
dijous i dissabtes de 10 a
14 h
Org: Biblioteca Mestre Marti
Tauler

Exposició fotogràfica
Del 17 de desembre al 8 de
gener
Ateneu
Horaris: De dilluns a dissabte
de 16 a 23 h
Org.: Coordinadora d’Entitats
de Rubí

Natures imaginàries

Retalls de Firactiva
2002

Pintures de Miquel Mas
Del 10 de desembre al 12 de
gener
Ateneu
Horaris: De dilluns a dijous de
18 a 23 h i dissabtes i diumenges de 18 a 1 h

Versions subgenis
Col·lectiva
Del 13 de desembre al 5 de
gener
Antiga Estació
Inauguració: dia 13 a les 20 h
Horaris: de dimarts a dissabte
de 18 a 20.30 h i diumenges i
festius de 12 a 14 i de 18 a
20.30h (excepte dies 25 i 26
només de 18 a 20.30h)

Personatges
Pintures de Miquel Mas
14, 15 , 21 i 22 de desembre
El Celler
Horaris: dissabtes a partir de
les 20 h i diumenges de les
17 h

Pessebres
Del 25 de desembre al 19 de
gener
Aula Cultural de Caixa de
Terrassa
Horaris: de dilluns a dissabtes
de 18 a 21 h i festius de 12 a
14 h i de 18 a 21 h
Org.: Associació de
Pessebristes de Rubí

Retrat de ciutat
Del 19 de desembre al 16 de
febrer de 2003
El Castell-Ecomuseu Urbà
Horaris: de dimarts a dissabtes de 16 a 20 h i diumenges
d’11 a 14 h
Tancat del 24 de desembre al
6 de gener
Org.: El Castell-Ecomuseu
Urbà i Associació Oscura

Del 17 de desembre al 8 de
gener
Ateneu
Horaris: De dilluns a dissabte
de 16 a 23 h
Org.: Coordinadora d’Entitats
de Rubí
Org.: Coordinadora d’Entitats
de Rubí

Camí a Betlem
Pep Borràs
Del 15 de desembre al 10 de
gener
Pastisseria Sant Jordi

Qui erem, qui som?
Exposició de fotografies
Del 19 de desembre al 19 de
gener
Espai Jove Torre Bassas
Horari: de dilluns a dissabtes
de 17.30 a 23 h)
Org.: Torre Bassas

Recital
Dijous 19
Biblioteca Mestre Martí Tauler
a les 21 h

Verdaguer:
lletres, vida i calvari
A càrrec de La CàmaraTeatre Rubí
Org.: Biblioteca Mestre Martí
Tauler

“Quinto”
24, 25, 26, 28 i 29 de
desembre
Casino a les 19 h
Org.: El Casino, Corimbo i
UE Rubí

Concerts

Dimarts 31
21 h a l’av. Castellnou, 147 –
Urbanització Castellnou

Dissabte 21
El Castell-Ecomuseu Urbà a
les 18 h

30 Dilluns
La Sala, Teatre Municipal, a
les 22 h

Sopar de cap d’any

Concert nadalenc

A càrrec de l’Asociación
Rumbera de Paco Aguilera
Casal de Gent Gran a les
21.30 h

Amb l’Obrador Coral i la Coral
Tamtisons
Org.: AV de la Plana del
Castell
Ateneu a les 21 h

Concert de valsos i
danses

Ball de Cap d’Any

Els pastorets
Diumenge 22
Dijous 26
Diumenge 29
Casal Popular a les 18 h
De Josep Maria Folch i Torres
A càrrec del Grup Escènic del
Casal Popular
Preu: 5 ¤ adults, 4 ¤ menors de
10 anys i jubilats
Hi col.laboren : Ajuntament de
Rubí, Caixa de Terrassa i Casal
Popular
Organitza: Casal Popular

Música en viu

Org.: Casal de Gent Gran
Casino a les 23 h

amb el Dúo de música Tango
Polonara-Otero
Org.: Los Botijas

Ball de Cap d’Any
Preu: A concretar
Org.: El Casino
24 h a l’Ateneu

Dijous 26
Església de Sant Pere a les
21.30 h

Benvingut 2003

Concert de
Sant Esteve

Org.: Los Botijas
Dimecres 1 de gener
Masia de Can Serra a l’1 h

Org.: Obrador Coral Rubí

Festa Jove de Cap
d’Any

Divendres 27
Masia de Can Serra a les 23 h

Org.: Bluebeat i Espai Jove
Torre Bassas

Org.: Alternativa Jove

Ofrena dels Reis al
pessebre

Serra
Josep

Cervantes
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Pl. Doctor Guardiet a les 21 h

Llu
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Inici de la Cavalcada

Muntoriol

eD

19 h

Cobla Jovenícola de Sabadel
Org.: Foment de la Sardana
Divendres 3 de gener
Masia de Can Serra a les 22 h

7 hores de rock

Milà i Fontan

Doctor Robert

Maximí Fornés

anyes

Fanalet
Veniu a rebre els
Reis amb el vostre
fanalet
De venda al Mercat
Municipal del 31 de
desembre al 4 de
gener
Horari: de 10 a 14 h

XXIII Concert nadalenc
de sardanes

Av. Barcelona Pg. Francesc Macià
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d

Arribada de Ses majestats els Reis d’Orient

ó

err
oc
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Actuació del grup d’animació
Pentina el gat
Pl. Pere Aguilera a les 18.30 h

Joan Mir

Av. Can Cab

Pg
.F

Lliurament de cartes al
Carter Reial

. lesTorre
Pg
s

Diumenge 5 de gener
Pl. Pere Aguilera a les 17 h

Rambleta

Dimecres 1 de gener
Casal Popular a les 19 h

Concert de Hip Hop

Espoz i Mina

Cavalcda
de Reis

Orquestra Simfònica del
Vallès
Preu: 13,22¤
Patrocina: Caixa de Terrassa

als

Recorregut:
Pg. Pau Claris,
Doctor Robert,
Maximí Fornès,
Sant Joan,
Santa Llúcia,
Espoz i Mina,
Josep Serra,
rambleta Joan
Miró,
pg. les Torres,
av. Can
Cabanyes,
pg. Ferrocarril,
Muntoriol,
Mare de Deu de
Fàtima,

Tres d'Abril,
Milà i Fontanals,
Bartrina,
Lluís Ribas,
Cervantes,
Av. Barcelona,
pg. Francesc
Macià,
Rafael de
Casanova,
Prat de la Riba,
Cadmo,
pg. Pau Claris,
Doctor Robert,
Maximí Fornès,
Doctor Guardiet

Rafael de Casanova

Cadmo

Testimoni Fidel
de Roser Tutusaus
A càrrec de La Càmara Teatre Rubí
Dissabtes 14 i 21 a les 22 h
Diumenges 15 i 22 a les 19 h
Preu: 9 ¤ i 6 ¤
Org.: La Càmara Teatre Rubí

Revetlles de
Cap d’Any

Sant Joan

Teatre
al Celler

SORTIDA

ARRIBADA

C/ Pau Claris
Pl. Pere Aguilera

Pl. Doctor Guardiet

Entitats col·laboradores:
Agrupament Escolta Albada
AMPA IES Duc de Montblanc
AMPA IES El Bullidor
AMPA IES JV Foix
AMPA IES La Serreta
AMPA Regina Carmeli
As. dels Automòbils Antics
Associació Compartir
AV dels Avets
Casal de Ca n’Oriol
Creu Roja Rubí - Sant Cugat
Defensa i Socors dels Animals (DESA)
Diables de Rubí
Grup de Teatre Esbarjo
Grup Escènic del Casal Popular
Hermandad Rociera
Hípica Xercavins
Item Internacional
La Xarxa
Motocultores Pasquali
Moto Club GoldGwing Rubí
Obrador Coral
Procoat
Transports Públics

Patrocina:
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La participació

El pressupost participatiu
farà realitat nou projectes
MERITXELL GUMBAO

El Consell de Ciutat ha escollit les
nou propostes ciutadanes que se
sotmetran a l’aprovació del Ple
municipal dins del procés del
pressupost participatiu.
Aquests projectes s’hauran d’executar o iniciar
durant el 2003. Una
partida de poc més de
3,8 milions d’euros farà
realitat les iniciatives
votades pel Consell de
Ciutat.

que, el 2003, s’executarà el
tram que va del camí de Ca
n’Oriol a la plaça de
l’Agricultura.
4 Urbanització de l’avinguda de
l’Electricitat. Aquest projecte inclourà el canvi de les torres d’alta tensió
però les previsions apunten que serà
en una fase més avançada.

Les
nou
propostes
resultants van decidir-se a través d’una
votació ponderada. L’elecció va marcar la prioritat dels 30 projectes presentats en aquest primer any de pressupost participatiu.

5 Condicionament del Celler Cooperatiu i el seu entorn. La intenció
és que el 2003 es prioritzin les obres
exteriors.
6 Aprofitament dels espais forestals del nord-oest de Rubí com a
parcs urbans.
7 Il·luminar la rotonda de la carretera de Terrassa .

8 Creació d’un espai
cívic a l’antiga fàbrica
Espona. En un primer
moment, els ciutadans van decidir que
l’equipament s’ubiqués a l’antic camp
de futbol de la Unió Esportiva Rubí
però, finalment, el projecte s’ha vist
modificat.
9 Ampliar les voreres de la ciutat.
Aquest projecte té un cost zero perquè,
en una primera fase, només preveu un
estudi de les necessitats de la ciutat en
aquesta matèria.
La darrera reunió del Consell de Ciutat
també va servir per a parar l’atenció en
els aspectes millorables d’aquest primer procés de pressupost participatiu
a Rubí. Tots ells es posaran sobre la
taula durant el primer trimestre del
2003. Això permetrà possibles
canvis en el reglament.

1 Adequació del sector 8 de la Josa
com a equipament cultural i cívic.
La magnitud del projecte, com succeeix en altres casos, el converteix en
una proposta plurianual. De moment,
s’ha aprovat una primera inversió per
a realitzar tots els tràmits previs a les
obres. L’any següent, per tant, caldrà
reservar una nova partida per a l’execució del projecte.
2 Construcció d’una zona esportiva
a Cova Solera. Aquest projecte s’endurà gairebé 2 milions d’euros i servirà per a aixecar un pavelló poliesportiu.
3 Conversió de l’avinguda de l’Estatut en rambla. Novament, es tracta
d’un projecte plurianual i s’estableix
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L’entrevista

Lluís Ridao Martín, exportaveu de CiU

“La política forma part de mi
des que tinc vint anys. També
m’ha donat sentit a la vida”
“Convergència i Unió em supera
a mi personalment, és la suma
de moltes coses i jo era una
peça més, important, però no la
més important”
a donar més sentit comú a un govern de
tres partits polítics amb filosofies molt
diferents, però que tenen com a objectiu
el benestar dels ciutadans. El tercer
objectiu és tot un conjunt d’accions en
les quals hem intervingut molt decididament, com la riera, la via del tren, les
rotondes del Pinar, la pl. del Marquès de
Barberà, modificacions del PGO que
donaran un millor aspecte a la nostra ciutat...

MAR LOBATO

Lluís Ridao, portaveu del grup municipal de CiU ha deixat el seu càrrec de
regidor, lloc que ocupava des de 1991.
Actualment era segon tinent d’alcalde
i la seva renúncia oficial es va fer en
el transcurs del Ple del 8 de novembre. Recentment, s’ha fet públic el seu
nomenament com a nou representant
al Consell d’Administració de
l’Autoritat del Transport Metropolità
(ATM).
Com valora el seu pas per
l’Ajuntament de Rubí des de l’any
1991?
Ha anat in crescendo, va ser una primera
etapa d’una persona jove amb 27 anys
que comença en aquell Ajuntament
emblemàtic amb Miquel Llugany com a
alcalde i, després d’aquesta fase d’aprenentatge, arriba una segona amb canvi
d’alcalde, Eduard Pallejà, amb les grans
línies d’actuació de l’Ajuntament, i ja darrerament amb una participació més directa amb la governabilitat i d’intervenció
amb les possibilitats que tenia la ciutat.
Per què renunciar ara, quan queden
pocs mesos per a les eleccions?
Bàsicament hi ha una intencionalitat: un
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grup polític, minoritari a la ciutat, quan fa
el canvi de lideratge, necessita un temps
de consolidació, i en el procés d’elecció
interna de CiU va portar Xavier
Reinaldos com a nou líder, que és una
persona amb una gran capacitat professional, personal i política, però que no té
el nivell de coneixement i d’imatge que
jo podia tenir; així que en aquest període era més fàcil que poguès adquirir
aquest coneixement.

Deixa el govern local però continuarà
en la política
La política forma part de mi mateix des
que tinc vint anys. La política també m’ha
donat sentit a la vida i és una forma de
satisfer les pròpies aspiracions de participar en la vida de la ciutat i d’una altra
banda, a contribuir a millorar la teva ciutat. Continuaré lligat al partit, i segurament em presentaré com a candidat a
ser president de CiU a nivell local i continuaré sent conseller nacional de CiU.

Intensa dedicació política
Amb Lluís Ridao es tanca una etapa a
CiU de Rubí?
La tanco jo, la meva, és a dir, és una
etapa més. Convergència i Unió em
supera a mi personalment, és la suma
de moltes coses i jo era una peça més,
important, però no la més important.
Quina ha estat l’aportació de CiU al
govern local?
D’entrada, la governabilitat, vam
començar el mandat a l’oposició, després d’un any i mig de convulsió i lluita
entre ICV i PSC i el grup municipal de
CiU aporta que s’acabin les lluites i dóna
una estabilitat com perquè es puguin
prendre les decisions necessàries. La
segona gran aportació és posar-hi una
certa racionalitat econòmica, contribuir

Lluís Ridao només té 38 anys i ja té una
llarga carrera política. Llicenciat en dret i
gestor administratiu, ha estat regidor a
l’Ajuntament de Rubí des de 1991 fins a
l’octubre de 2002, després del pacte de
govern d’ICV, CiU i ERC, Lluís Ridao ha
ocupat el càrrec de segon tinent d’alcalde. L’any 1985 va començar a les
Joventuts Nacionalistes de Catalunya i
dos anys després va ser membre del
Consell de la Joventut de Rubí. Tot i que
la seva activitat professional i la dedicació política li absorbeixen pràcticament
totes les hores, el cap de setmana el
dedica íntegrament a la família (té dos
fills petits) i reconeix que la seva assignatura pendent és fer esport i tornar a
practicar golf.

Viure a Rubí

Energies

La Declaració de Rubí prepara
una jornada de balanç
MERITXELL GUMBAO

El segon plenari de la Declaració
de Rubí, celebrat el 14 de novembre, va designar el proper 23 de
febrer del 2003 per a la realització
d’una jornada conjunta i unànime
a favor d’una nova cultura energètica. La convocatòria servirà per a
fer balanç de l’activitat de la
declaració un any després del seu
naixement.

Lluitar per una xarxa elèctrica catalana de qualitat ha estat el motor de la
Declaració de Rubí des de la seva
constitució. Prop de 120 ajuntaments, entitats i organitzacions diverses s’han sumat a la causa en els
darrers mesos. Tots ells estan cridats
a participar en una jornada que s’ha
convocat per al proper 23 de febrer,
només tres dies després del primer
aniversari de la Declaració de Rubí.
La trobada analitzarà la feina feta pels
quatre grups de treball d’aquest
òrgan i reafirmarà la demanda d’una
cultura energètica no subjecta als
abusos de les companyies subministradores.
El plenari de la declaració va prendre
aquesta decisió en una sessió que va
comptar amb la presència del director
general d’Energia de la Generalitat de
Catalunya, Albert Mitjà. El representant del govern català va aprofitar la
seva compareixença per a presentar
el futur Pla Corona, una iniciativa de
la Generalitat que preveu la construcció de més subestacions i el soterrament de 52 quilòmetres de línies elèctriques.

El director
general
d’Energia,
Albert Mitjà,
va presentar
a la Declaració
de Rubí
el futur
Pla Corona

En el darrer plenari de la Declaració de
Rubí, l’alcaldessa, Núria Buenaventura, va subratllar la necessitat que
tots els municipis realitzin un estudi
per a conèixer la incidència de les
línies elèctriques en el seu territori.
Amb les conclusions d’aquest treball,
els ajuntaments podran rebre el suport
de la Generalitat, que farà de mediadora davant de les companyies subministradores.
La Declaració de Rubí va començar a
gestar-se arran de les nevades que va
patir la nostra ciutat el desembre del
2001. El fort temporal va provocar
nombrosos talls de subministrament
elèctric i un perillós incident quan un
cable va caure al barri de Can Fatjó a
causa del mal temps. Els dos anys de
lluita ciutadana contra les línies d’alta
tensió van nodrir-se d’aquest nou episodi per a generar, des de
l’Administració, un moviment ambiciós que havia d’aplegar municipis i
entitats de tot Catalunya en contra de
les companyies elèctriques. La seguretat i la qualitat del servei van constituir-se com a objectius prioritaris.
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Notícies

Àngel Millán presenta la dimissió com
a responsable de l’àrea de Territori
REDACCIÓ

“Assumeixo les meves responsabilitats
fins a les últimes conseqüències, i és
lògic que ho faci per coherència política
i personal i per dignificar la política, per
honradesa política i per higiene”. Amb
aquestes paraules, el fins ara tinent d’alcalde de l’àrea de Territori, Àngel Millán,
va presentar la seva dimissió. Assumeix
així totes les reponsabilitats per l’atorgament d’una llicència per instal·lar dues
línies elèctriques.
Àngel Millán va comparèixer davant dels
mitjans de comunicació acompanyat de l’alcaldessa, Núria Buenaventura, qui va destacar el gest “que l’honora com a persona” i va
destacar la seva gestió durant els set anys
que hi és a l’equip de govern, “persones
com ell dignifiquen la política que, malauradament, en aquests moments està molt desprestigiada”. En els propers dies, l’alcaldessa informarà sobre les reestructuracions que
es produiran al consistori.

Núria Buenaventura i Àngel Millán durant la roda de premsa

Viure a Rubí

Eleccions municipals 2003

Eleccions municipals 2003

Vicenç Rabadán, candidat per Alternativa Ciutadana
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REDACCIÓ

Vicenç Rabadán encapçala la candidatura de l’agrupació independent
Alternativa Ciutadana per a les properes eleccions municipals. Aquesta
agrupació es va presentar als rubinencs el passat mes de novembre.
L’acte, que va tenir lloc a la pl. de l’Estació va consistir en informar al ciutadans de les propostes de la formació per solucionar els problemes de
la ciutat. Sota el lema "Si no t’agrada el Rubí actual, ajudan’s", ACR va
donar-se a conèixer als ciutadans a través de triptics i plafons informatius
que criticaven la gestió de l’equip de govern. Temes com l’urbanisme, el
medi ambient, els drets cívics i socials o el deute municipal van ser
debatuts davant l’estació dels Ferrocarrils. En aquest acte de presentació, Alternativa va demanar als ciutadans que col·laborin activament pel
bé de la ciutat assistint a les sessions de treball que la formació celebra
cada dimecres a l’Ateneu. ACR està estudiant si es presenten a les eleccions com a plataforma política davant els problemes que planteja la reunió de 1.500 signatures. Cal recordar que aquesta és una condició indispensable si ACR vol constituïr-se com agrupació d’electors, tal i com es
plantejava en un principi. Tot i que constituïr-se com a força política s’oposa al plantejament original d’ACR, segons declaracions de Vicenç
Rabadán a Ràdio Rubí, els seus membres consideren que aquesta és la
via més raonable.

Viure a Rubí

Salut pública

Cartas al Sida
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Rubí, a través del Servei de
Salut Pública, convocó un concurso de cartas
manuscritas para el Dia Mundial del Sida,
celebrado el pasado 1 de diciembre. El concurso tenía como objetivo invitar a la reflexión sobre la enfermedad y hacer difusión de
los sentimientos y emociones que se pueden
generar alrededor de las personas afectadas.
La ganadora del concurso es Mercè Paloma,
pero el jurado también destacó tres cartas finalistas. en este número de la revista La Ciutat
publicamos la ganadora y una de las finalistas (de
Montserrat Viñals) y en la revista de enero haremos
públicas las otras dos cartas finalistas.

Para el Día Mundial del Sida
¿Qué se puede decir del sida? Mucho, tanto que no
cabe en cuatro páginas y, para resumir, una persona
como yo que lo ha vivido en carne propia, diré que para
mi fue lo más cruel.
Familias rotas, ignorancia, incomprensión, cobardía, impotencia, vergüenza, poca información y pensar que a uno mismo nunca le puede
pasar (y claro que le pasa).
Yo pensaba que era una enfermedad que se la buscaban y no entendía
que una persona culta y bien informada pudiera caer; con más razón,
teniendo una familia normal y trabajadora, que nunca había visto malos
ejemplos.
No sé si se lo busco, pero como decía que era su vida y era mayor de
edad, teníamos que apechugar con lo que nos decía sin pensar en las
consecuencias que podrían venir. Fueron doce años de lucha por parte
de todos, los psicólogos, etc. Los reproches contra nosotros mismos
preguntando qué habíamos hecho mal sin encontrar la respuesta y
deseando despertarnos de este sueño tan horrible, que terminara todo
de una vez.
De ella no sé que decir, sólo que, menos matar, lo hizo todo. Como
estaba liada con la asquerosa droga necesitaba dinero y hacía lo que
fuera para conseguirlo, tuvo unos años horrorosos.
Un día nos avisaron que estaba en el hospital, muy mal; después de
más de un año de no saber nada de ella, fuimos, como es natural,
enseguida y lo que encontramos fue lo más espantoso que se puedan
figurar. Yo, siendo su madre, no la reconocí, era un muerto viviente, su
cuerpo una llaga viva, llena de miseria, y sólo pesaba 32 kilos. Me duele
el corazón de recordarlo, es muy duro para una madre.
A partir de entonces, no la dejábamos, le curaba su cuerpo maltrecho,
la lavaba y, sobre todo, hablábamos mucho, lo cual nos hizo mucho
bien a las dos. Así transcurrieron cinco meses, de hospital en hospital,
parecía que mejoraba y luego se ponía peor hasta que llegó el día fatal
en el que se fue de nuestro lado. Para unos padres, es muy duro perder un hijo, pero nosotros ya hacía doce años que la habíamos perdido.
Nunca sabíamos si pasaba hambre, frío y si tenía una cama donde dormir, ya que todo lo que intentábamos con ella nos salía mal y, aún así,
siempre pienso que podíamos haber hecho más. Pues siempre te
queda una espina clavada.
Mando esta carta, no con el afán de ganar ni mucho menos, es en
recuerdo de mi hija querida que nunca se apartará de mi, por más
tiempo que viva, y también por si la llegan a publicar, por si sirviera para
que alguno o alguna recapacite y vea hasta qué punto llega la maldita
droga, para que piensen mucho a la hora de probarla, pues lleva directamente al maldito sida.
Mercè

Carta al Sida
En mi tierra te llaman el SIDA, en Cataluña te llaman la
SIDA. No importa tu género. Tu nombre está compuesto por las primeras letras de palabras que tienen que
ver con los padeceres de quienes te sufren: S de
soledad, I de indiferencia, D de discriminación, A de
agonía.
Como médica que soy, te he observado inerme, llevarte a niños y a adultos, a pobres y a ricos, a analfabetos y a sabios, a artistas ... a tantos ...; frustrada
por no poder retenerlos. Arrancaste lo mejor de sus
vidas, antes de llevartelos, su dignidad.
No respetas religión, cultura, raza, sexo ni edad.
Enfermas con tanto dolor y sufrimiento, que el final, la
muerte, llega como premio para los que te padecen y alivio
para los que los rodean. Eres la peor bofetada de la naturaleza a la sabiduría del hombre, que observa absorto, cómo
encuentras la forma de evadirte del arte de curar.
En esta sociedad que no encuentra su rumbo, en una
humanidad “deshumanizada”, que permite que seres de
su especie mueran de hambre, has encontrado el
terreno perfecto para salir airosa de todas las batallas.
Y nosotros, hombres y mujeres, faltos de solidaridad y
comprensión, ocupados en una carrera por llegar a ninguna parte, invirtiendo fortunas en armas para matarnos unos
a otros, pretextando proteger a un mundo que cada vez destruimos
más, no nos damos cuenta que acabarás triunfando, sonriente, a la
cabecera de nuestros días de agonía.
En este camino que recorrimos tu y yo, luchando cuerpo a cuerpo,
he aprendido que las únicas armas reales contra ti son la información y la prevención. Aprendiendo cómo logras entrar en el cuerpo,
es que lograremos impedir que lo hagas.
Quiero que sepas que jamás me daré por vencida. Que en mi hogar
con mis hijos, en reuniones con amigos, en mi consulta, hablo sobre
ti y de cómo evitarte.
Sé que no soy una amenaza para ti, tú sí lo eres para mi, pero también sé que evitando un
contagio, gano cientos de
SERVEI LOCAL DE CATALÀ
batallas.
Centre de normalització lingüística
Te saludo con el respeto
de Terrassa-Rubí
de siempre.
M. V.

C/ de Santa Maria, 17, 1r - 08191 Rubí
Tel. 93 697 54 05 - http://www.cpnl.org
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Espai d’opinió política
“Todo por el pueblo... pero con el pueblo”
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE
ltimamente hemos asistido al final del proceso de los
denominados "presupuestos participativos". Y debería decir fin, porque creo que este experimento no ha
respondido a las expectativas que generaron sus promotores. Ha participado poco más del 0,4% de la población, las
entidades más importantes de la ciudad se han desvinculado activamente, y la mayoría de representantes políticos con
presencia dentro y fuera del consistorio no han querido ser
participes.
¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué un planteamiento, a
priori tan positivo, como la participación de los ciudadanos
en decidir a que se destinan las inversiones ha tenido este
resultado? En primer lugar por falta de credibilidad, dilapidada después de tantos procesos en los que la decisión ciudadana final no se ha tenido en cuenta. En segundo lugar
por falta de oportunidad, con unas arcas municipales en bancarrota debiera
mejor hablarse de "deuda participativa". Y en tercer lugar por falta de legitimidad; un proceso que no cuenta con el respaldo mayoritario de los ciudadanos y sus representantes está condenado al fracaso.
El problema fundamental es que los promotores (el partido mayoritario del
gobierno municipal) no han entendido que la democracia representativa y la
participativa no son antagónicas. Desde el PSC apostamos por modelos que

Ú

se basen en la complementariedad de estas formas de participación democrática al entender que ambas, actuando
de manera independiente, se han mostrado insuficientes e
imperfectas.
Los socialistas propondremos a la sociedad de Rubí un
modelo de participación ciudadana que potencie la vitalidad, la madurez y la representatividad del tejido asociativo.
Que fomente la participación real, la corresponsabilidad y la
implicación de los agentes sociales y los ciudadanos individuales. Que establezca nuevos mecanismos de control
político y ciudadano sobre las decisiones del gobierno.
¿Cómo lo haremos? Pues descentralizando las decisiones
y los servicios municipales a los barrios; en definitiva, acercando el ayuntamiento a la gente. Estableciendo foros estables donde los ciudadanos controlen regularmente la gestión de sus gobernantes; donde se establezcan los compromisos y se haga
seguimiento de su cumplimiento; donde el regidor o regidora de distrito dé la
cara y se implique con los problemas reales del barrio; donde los ciudadanos que se encarguen de fiscalizar la gestión sean representativos y estén
legitimados por sus conciudadanos. Un modelo de participación donde el
control político lo ejerzan los ciudadanos a sus gobernantes y no a la inversa.

La brossa té color i fa pudor
MÒNICA QUEROL, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
n el pleno municipal del mes de noviembre, el Partido
Popular presentó una moción o propuesta para la mejora de
la recogida de las basuras en Rubí, ya que desde el mes de
febrero, momento en que la empresa FCC asumió la responsabilidad de la recogida de basuras en nuestra ciudad, la calidad del
servicio ha bajado notablemente.
Las propuestas eran obvias, nada nuevo bajo el sol, como suele
decirse: Instar a la empresa FCC a reponer o arreglar los contenedores rotos o en mal estado. Instar a FCC a hacer la recogida
de modo que no quede basura alrededor de los contenedores.
Hacer un seguimiento del servicio que presta la empresa FCC.
Reubicar aquellos contenedores que pudieran resultar molestos
para los vecinos (algunos se encuentran bajo una ventana de una
vivienda, o a la salida de un edificio, o frente a un aparador...).
Poner más contenedores allá donde sean necesarios.
Bien, como apuntaba, propuestas obvias y de fácil solución. Pero aún así, el equipo de gobierno (IC, CIU y ERC), votó en contra, alegando que la recogida de basuras en Rubí es óptima. En rueda de prensa, posterior al pleno, denunciamos las
siguientes irregularidades que se están cometiendo con el servicio de recogida de
basuras y su posterior tratamiento: FCC prometió hacer una planta para la ubicación de talleres, maquinaria y planta de desballestamiento, que posteriormente
pasaría a propiedad municipal. No se ha hecho. No se hace la limpieza y mantenimiento del alcantarillado público con furgoneta equipada y camión mixto aspiración-impulsión, tal como se contemplaba en la oferta de FCC. Debería darse un
servicio de dos camiones de carga lateral trabajando durante todo el día para toda
la ciudad: solo sale uno por la mañana y otro por la tarde. Los sábados, como el
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vertedero de Vacarissas está cerrado, se va al de Terrassa Neta,
que nos incrementa el precio en 1,50 pesetas el kilo de basura,
cuando antes no sucedía porque la empresa concesionaria anterior, tenía equipamientos en Sant Cugat. El hecho de tener que
desplazar los camiones hasta Vacarissas, Mollet o Terrassa,
supone un menor rendimiento y unas pérdidas que recaen sobre
todos los ciudadanos. Entre los meses de febrero a octubre del
2002, el déficit ha sido de 664.365 euros, es decir más de 110
millones de pesetas, en el servicio de recuperación y selección.
Así, lejos de llegar al aprovechamiento del 24% deseable y prometido para final de año, nos encontramos en un aprovechamiento, solo, del 13%. El equipo de gobierno, respondió sin contradecir una sola de nuestras denuncias, solo le preocupaba
saber como y donde habíamos obtenido la información, lo que
resulta todavía más extraño. Hoy, volvemos a estar en condiciones de hacer otra
denuncia: Hay sábados, en los que el mismo camión que recoge la basura orgánica, vuelve a la planta y sale a recoger la genérica, sin antes haber descargado la
orgánica. Triste favor le está haciendo el equipo de gobierno de esta ciudad (IC,
CIU y ERC), a la propuesta del "Residu Mínim". Pero todavía resulta más triste que
se preocupen más de saber de donde hemos sacado los datos, y no de solucionar problemas graves, como una recogida de basuras y la aplicación de un residuo mínimo mal hecho y deficitario. Rubí y sus ciudadanos se merecen más respeto y un gobierno local que esté enterado del servicio que dan las empresas
externas que contrata, haga un seguimiento, y si es necesario las fiscalice. Más,
cuando ciudadanos y oposición (Partido Popular) lo han hecho, lo han denunciado y lo demandan.

Aturem la incompetència reiterada d’urbanisme
FALET BOSCH, MEMBRE D’ELS VERDS, CONFEDERACIÓ ECOLOGISTA DE CATALUNYA
a permissibilitat i la falta de planificació durant
les últimes dècades a convertit Rubí en un dels
municipis de Catalunya amb un impacte més
gran provocat per les Estacions de distribució i la
xarxa elèctrica d’alta tensió. A més, segons l’estudi
sobre les línies elèctriques encarregat per
l’Ajuntament de Rubí a instàncies de la Comissió
Cívica Contra les Línies d’Alta Tensió, una de les
àrees urbanes on actualment la població suporta més
radiacions electromagnètiques és, sens dubte,
l’Avinguda de l’Electricitat situada en el Barri de Can
Vallhonrat. Aquest estudi va ser realitzat per la UPC i
lliurat a l’Ajuntament de Rubí el juny d’enguany.
Només tres mesos més tard s’ha atorgat a la companyia FECSA-ENDESA una nova llicència, signada pel Sr. Bassas,
que permet el pas per aquest carrer urbà de dues línies de 25.000
vols cadascuna. L’assemblea dels Verds de Rubí considerem que ja
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n’hi ha prou de suportar les incoherències polítiques
d’ICV de Rubí: mentre que per una banda sembla
que intentin lluitar contra la problemàtica de les línies
d’alta tensió participant en la Declaració de Rubí, per
l’altra, el govern de la ciutat amb l’alcaldessa al capdavant ha estat i continua sent totalment permissiu
amb qualsevol propòsit de les companyies elèctriques. Sigui per incapacitat en dur a terme una gestió
ambiental adequada, sigui per la descoordinació reiterada dins de l’àrea d’urbanisme, sigui pel que sigui,
ja n’hi ha prou de desgovern, ja n’hi ha prou d’hipotecar la salut i qualitat de vida dels ciutadans de
Rubí, ja n’hi ha prou de gastar diners públics en
maquillatges i enganys propagandístics amb l’única
finalitat de d’allargar quatre anys més la permanència d’aquest
govern sense projecte, el qual es mostra cada dia més com l’autèntic botxí de la ciutat.

El ministre Piqué, els impostos i la demagògia del PP
FERNANDO FERNÁNDEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’IC-V
l Ministre Piqué, la gran esperança de la dreta catalana ha vingut a Rubí a “donar classes” de com administrar els impostos. Poca feina deu tenir el Sr. Ministre
quan perd un matí a Rubí per dir-nos que prenGUem exemple. I ens vol fer combregar amb la seva campanya demagògica: Menys impostos i més seguretat. Pot parlar el
Ministre Piqué de menys impostos, quan a Espanya dos
milions de nens i nenes viuen en situació de pobresa severa, segons les ultimes dades de l'observatori de política
social de la UE i de la UNICEF? Pot parlar de com gestionar
les arques municipals quan el PP està utilitzant el superàvit
de la Seguretat Social per a finançar temes socials que
corresponen a l'Estat, descapitalitzant el futur dels pensionistes? Pot parlar de polítiques socials quan, en aquests
moments, tenim dos milions d'aturats, s'abarateix l'acomiadament, s'incrementa la precarietat laboral, els accidents en el treball, es
dificulten les prestacions d'atur, es neguen subvencions als treballadors
agraris i un llarg etcètera? Mentre augmenten els impostos indirectes dels
productes de consum obligatori, com el pa, que paguem tots, el govern del
PP abaixa els dels que són més rics (impost de patrimoni, de la renda, de
les empreses, etc.). Mentre es disparen els preus del habitatges, l'Estat ni
se’n recorda de l’habitatge social. El govern del PP parla de menys impostos i més seguretat. Potser cal recordar-li al Sr. Piqué que la competència
de la Seguretat Ciutadana és exclusiva de l'Estat, no dels Ajuntaments. Les
Policies Locals no tenen més remei que substituir les funcions dels cossos
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de l'Estat, especialment en les patrulles de vigilància al
carrer, i han de deixar de banda les tasques que els són
pròpies. L'Estat no ha posat ni un sol euro per compensar
o millorar les plantilles de policies locals. Senyor Piqué, ¿el
seu partit pensa continuar mantenint la seguretat del país
amb les Policies Locals i que siguin un cop més els
Ajuntaments els que paguin la factura? Així sí que es pot !
Que els ajuntaments paguin i després els dono classes de
com fer-ho! Sr. Piqué no cal que vingui a Rubí a explicarnos com s’ha de fer. Ja ho sabem. El que no sabem és per
què el govern del PP no assumeix les seves responsabilitats de govern en seguretat, en protecció civil, en medi
ambient, en serveis socials, en sanitat, en treball o en
ensenyament. Si ho fes, no faria falta que vingués a casa
nostra a explicar-nos sopars de duro. Senyor Piqué, sap
per què els ajuntaments estem endeutats i fem malabarismes per arribar a
finals de mes donant serveis que ni tan sols no són de la nostra competència? Perquè governs com el que vostè representa ens ignoren i ens ofeguen. Perquè ens neguen els recursos que ens corresponen mentre malgasten en megabanderes. Perquè continuen destinant més diners a la guerra que a la pau. Solidaritat és una paraula que no figura en el seu diccionari. Perquè permeten el "pelotazo" dels amics del senyor Aznar. Senyor
Piqué guardi’s les seves lliçons d’economia aplicada per a Telefónica i el
senyor Villalonga o per GESCARTERA, o per ERCROSS, o per les subvencions del lli, o....

Una nova perspectiva de ciutat
XAVIER REINALDOS, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

s evident que Rubí necessita una nova perspectiva de ciutat, Rubí ha de superar vells clixés
i vells somnis, hem de superar la idea d’un passat que per alguns va ser millor.
Ha arribat l’hora de mirar al futur i endavant, l’hora de
superar contradiccions i complexes d’ahir i d’avui.
Hem de ser conscients del que som en l’actualitat,
una ciutat de 63.000 habitants, amb gent de diferent
origen i procedència que hem de ser capaços de
decidir, plegats, quin futur volem per nosaltres i els
nostres fills.
Des de l’orgull del passat i conscients del present
farem front als nous reptes on tothom que hi viu i treballa a la ciutat pot guanyar.
Guanyar vol dir fer una ciutat més integrada en el seu entorn, participativa i que progressa al mateix ritme que les ciutats més dinà-
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miques de Catalunya.
Guanyar vol dir liderar i influir positivament en el seu
entorn aportant el que som i, la nostra manera de
superar els vell clixés, per transformar la ciutat des
del dinamisme social i econòmic, la participació, el
respecte al medi i la superació continua per a la
millora de la qualitat de vida. Guanyar vol dir ser una
ciutat exemple d’integració i convivència.
Rubí no ha de ser una ciutat dormitori sinó una ciutat amb vida pròpia, plural i oberta i, on tothom s’hi
trobi bé. L’esforç per cohesionar millor la nostra ciutat cal que el fem tots, tothom ha d’aportar de la
seva part perquè hem d’entendre que ha arribat
l’hora d’avançar ferms cap a un futur ple d’oportunitats i reptes per
a tots i cadascun dels ciutadans.

ERC és una força útil a Rubí perquè fa política i gestiona amb ambició i modernitat i des
d’una òptica reivindicativa
ERC RUBI
RC afronta les eleccions municipals de maig de
l’any vinent amb la il·lusió renovada i amb unes
perspectives electorals com mai havia tingut a
Rubí. La principal diferència d’aquesta contesa electoral respecte les anteriors és que ERC, des del
govern estant, està demostrat als rubinencs que és
una força útil i necessària perquè gestiona amb ambició i modernitat i perquè, alhora, és un partit reivindicatiu. En altres paraules, ERC ha deixat ben clar en el
dia a dia, tant a l’hora de fer política com a l’hora de
gestionar, que és un partit de govern i madur, i amb
valors afegits que altres forces, ja sigui per desgast o
bé per definició, no tenen.
Des del govern, ERC ha impulsat un canvi de tendència i ha introduït a l’agenda política temes que mai s’haguessin
afrontat, a més de gestionar les seves àrees amb eficàcia, ambició
i modernitat El canvi de tendència s’ha evidenciat en qüestions com
la contenció de la despesa, la fiscalitat, la sensibilitat patrimonial, el
fet de deixar de vendre sòl públic o l’inici d’una veritable política
d’habitatge social, mentre que el govern té a sobre de la taula

E

temes com la protecció de Can Ramoneda, Can
Xercavins i Can Roig, el gerent, la reforma administrativa o el sanejament econòmic que sense ERC
mai s’haguessin plantejat en els termes que s’està
debatent a l’actualitat. Finalment, des de la regidoria
d’Habitatge i el Comissionat per a la Societat de la
Informació, la direcció d’ERC ha permès posar en
marxa serveis públics fins ara inexistents adreçats a
la immensa majoria de rubinencs. Si amb un sol
regidor ERC ha estat capaç que s’afrontin temes
amb una òptica diferent a la històrica, amb 3, garantiria aquest canvi de tendència i tindria més força
reivindicativa
ERC considera que, de moment, és més útil a Rubí
sent al govern que a l’oposició. L’actual pacte de govern és el llibre
de ruta de la política municipal i ERC és qui més l’està respectant.
Prova que som un partit reivindicatiu i exigent amb els nostres
socis, és que totes les comissions de seguiment del pacte s’han fet
a instància d’ERC.

LA CIUTAT 15

Els nostres barris

Els veïns de Can Serrafossà esperen que es
respecti al màxim l’ecologia d’aquest barri
MONTSE VALLS

En els últims set anys, tant l’AV i els
veïns de Can Serrafossà com l’Ajuntament de Rubí han treballat molt en
aquesta urbanització, segons el president de l’associació de veïns, Julio
Tornes i, en aquest sentit, els veïns
estan satisfets, però el seu màxim
representant assegura que, com que
la felicitat no és mai completa, sempre hi ha algun problema.
Al cap de pocs dies d’acabar les obres
d’urbanització del barri, ja van tenir el
problema de la termòlisi a Can Balasc,
que va significar més d’un any de lluita
i reunions amb la Junta de Residus de
la Generalitat i l’Ajuntament de Rubí fins
que van arribar a un acord, afirma el
president de l’AV de Can Serrafossà.
Actualment, els veïns d’aquest barri tenen un altre problema, que va sorgir fa
cinc anys, el camí alternatiu per anar a
Can Carreras, comenta Julio Tornes.
El president de l’AV de Can Serrafossà
assegura que aquest és un problema
greu del que han parlat moltes vegades
amb els representants municipals i,
segons sembla, finalment l’esmentat
camí alternatiu baixarà per Can Balasc
per a continuar cap amunt fins a Can
Carreras, passant per l’ENHER. I sortirà
a CastellbisbalI a uns dos-cents metres
de l’última casa de la travessia del Mar
de Can Serrafossà. Per tant, aquesta
urbanització se sentirà molt afectada, ja
que no es tracta d’una carretera qualsevol, sinó d’un camí per on passaran,
minut rere minut, camions de trenta o
quaranta tones. A més, Julió Tornes
afirma que amb els pendents que hi ha
a Can Serrafossà, el problema encara
s’agreujarà més.
Davant d’això, el president de l’AV con-
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Els veïns de Can Serrafossà estan satisfets de gaudir d’una plaça com la de la Concòrdia

“Els veïns de can
Serrafossà consideren
que tenen un bon barri,
amb clavegueres,
il·luminació, els carrers
asfaltats, un local social,
la plaça de la Concòrdia,
que és bastant bonica,
un petit camp de futbol,
etc., però que això s’ha
de conservar i que a
Rubí hi hauria d’haver
més arbres”

sidera que hauran de parlar molt més
amb els representants municipals perquè el barri sigui al menys afectat possible. Els veïns confien que arribaran a
un acord amb l’Ajuntament.
Pel que fa al camí alternatiu de Can
Carreras, en concret, es va començar a
fer fa quatre anys i després es van
parar les obres. El que hi ha fet, és
camí de terra i, a hores d’ara, els veïns
no saben si quan s’acabi de fer s’asfaltarà o serà de terra o de grava. Tot i
això, Julio Tornes afirma que l’impacte
ambiental i visual que tindrà en relació
amb Can Serrafossà serà molt gran.
D’altra banda, en relació amb la deixalleria que el grup Sánchez podria instal·lar a Can Balasc, el veïns de Can
Serrafossà demanen que es divideixi el
terreny i es faci una banda ecològica,
amb la qual cosa l’Ajuntament està
d’acord, segons el president de l’AV.
Una cosa que no agrada gaire als veïns
d’aquesta urbanització, que ja són uns
quatre-cents, són els habitatges (torres
de dues en dues) que s’han fet entre la
travessia del Mar, el carrer Muntanya i
l’avinguda de Castellbisbal, ja que consideren que no harmonitzen amb el
que és la zona.
A nivell esportiu, els veïns de Can Serrafossà tenen tres equips de futbol:
alevins, juvenils i grans.

Les nostres entitats

L’any 2003 l’Associació
Pro Minusvàlids Psíquics
de Rubí celebra el 25è aniversari

Associació Pro Minusvàlids Psíquics de Rubí

MONTSE VALLS

potenciar la integració d’aquest sector de la població;
organitzar activitats per a la
millora de la qualitat de vida
d’aquestes persones; informar dels tràmits que cal
seguir per obtenir el suport
de les institucions, tant en
l’àmbit de l’ensenyament
com en el del treball, o bé
per aconseguir els drets econòmicament previstos en la
llei de protecció als disminuïts. Així mateix, ofereixen
D’entrada, l’Associació Pro
servei de piscina; un grup de
Minusvàlids Psíquics de Rubí
suport familiar, que es reuestà dedicada a millorar la
neix una vegada al mes per
qualitat de vida de les persointercanviar experiències i
nes que tenen minusvalidefacilitar informació sobre el
ses psíquiques i a promoure
món de la disminució; la
la seva integració social
col·laboració d’una
durant totes les
“Les
persones
assistent social i
etapes de la vida.
una psicòloga, que
discapacitades
Quan arriba al
de Rubí, en edat donen informació,
25è aniversari,
orientació i assesescolar, tindran
l’entitat ha aconsorament a les
una escola
seguit que algufamílies; un servei
d’educació
nes persones
d’esplai amb la
amb minusvaliespecial a la
col·laboració de
deses, en acabar
nostra ciutat”
professionals,
l’etapa escolar,
voluntaris
i
objectors de
tinguin un lloc de treball a la
consciència,
i periòdicament
Finca Font del Ferro on es
fan xerrades-col·loqui sobre
potencia una autonomia pertemes com ara la incapacitasonal i social, segons
ció i tutela i les etapes escoManuela Pacheco, presidenlar i laboral.
ta de l’entitat.
Aquesta entitat rubinenca té
Els objectius de l’associació
uns 300 socis i és membre
són oferir serveis de suport i
de la Federació Catalana Pro
orientació a les famílies amb
Persones amb Disminució
afectats de disminució psíPsíquica (APPS).
quica i física; fomentar i

L’any 1978 un grup de
famílies amb infants disminuïts psíquics de totes les
edats van fundar
l’Associació Pro
Minusvàlids Psíquics de
Rubí, una entitat sense
afany de lucre, que va ser
declarada d’utilitat pública
per una O.M. del dia 31 de
gener de 1984.

Plens i comissions
Llei d’hisendes locals
El Ple municipal, en la sessió celebrada el passat 8 de
novembre, va aprovar, per 21 vots a favor (IC-V, CiU,
ERC i PSC), 2 en contra (PP) i 1 abstenció (regidor no
adscrit), una moció sobre el projecte de llei de reforma de la Llei d’hisendes locals.
El plenari rubinenc va acordar: Manifestar i denunciar
que el Govern central no ha tractat les administracions locals com a governs corresponsables.
Evidenciar que el projecte de llei no es correspon amb
un nou model de finançament local, sinó amb una
reforma parcial que frustra les expectatives de millora
dels recursos econòmics amb què compten els municipis. Denunciar la inseguretat jurídica que suposa iniciar la tramitació d’aquest projecte de llei quan els
ajuntaments estan aprovant ordenances i pressupostos. La reforma presentada amenaça l’equilibri financer de les hisendes locals, rebaixa una part important
del capítol d’ingressos dels pressupostos locals i es
vulnera el principi constitucional de suficiència financera. Exigir la modificació del projecte de llei amb la
inclusió de la quantificació que resulti de garantir per
al 2003 uns ingressos equivalents als obtinguts en
l’actual exercici. En cas contrari, exigir l’ajornament
de l’aplicació de la reforma fins a l’1 de gener de 2004
i l’inici immediat d’una negociació efectiva i real entre
els representants del Govern central i de les entitats
locals. Defensar un model que prevegi que s’incrementi el pes financer dels governs locals. Exigir que
l’Estat financi, suficientment i de forma immediata, les
competències que els ens locals presten en resposta
a la demanda social, en suplència de les altres administracions.
L’Ajuntament va acordar adherir-se al contingut expressat en un acord conjunt de l’ACMiC i de la FMC i
manifestar la preocupació i el rebuig a una proposta
que no serveixi per dotar els municipis de més suficiència financera i de més recursos sense suposar un
increment de la pressió fiscal a la ciutadania.

Mocions del PSC-PSOE
El Ple va aprovar, per unanimitat, una moció del grup
municipal del PSC-PSOE sobre la revisió de les instal·lacions de radiodifusió, després que aquest grup
acceptés les transaccions que demanava l’equip de
govern. La moció proposava l’adequació de les instal·lacions de radiocomunicació ubicades en edificis
de titularitat municipal i sol·licitar la certificació anual
que han de presentar els operadors públics o privats.
També es va aprovar per unanimitat, després de consensuar un dels seus punts, una moció que proposava millores per al barri de Can Vallhonrat.

Moció del PP
El Ple va desestimar, per 15 vots en contra (IC-V, CiU
i ERC) i 9 en contra (PSC, PP i r. no a.), una moció del
grup municipal del PP sobre la recollida d’escombraries i la reubicació dels contenidors. El PP demanava que es restablís el funcionament correcte dels
contenidors en mal estat i que la recollida es fes amb
camions adients i dues persones per poder netejar els
voltants de la zona dels contenidors.
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El racó de la gent gran

18

dimecres

Casal de Gent Gran de
Rubí a les 17 h
Festa dels polvorons
amb l’actuació del
“Bon Rotllo”

22 i 29

El Casal de Gent Gran
de Rubí celebra un
emotiu 25è aniversari

diumenge

Casal de Gent Gran de
Rubí a les 16.30 h
Ball en directe
amb José Ramírez (dia 22)
i Luis Ramos (dia 29)

31

dimarts

Casal de Gent Gran de
Rubí a les 21.30 h
Revetlla de Cap d’Any
Els usuaris del Casal de Gent Gran van celebrar la Setmana d’Homenatge a la Gent Gran i el 25è aniversari

Fets i Gent
MONTSE VALLS

La Guerra Carlina
El dia 21 de juny de 1875 al
vespre, va arribar a Rubí
una columna composta de
quatre mil homes de la
Brigada Catalana, i una
altra que va sortir a mitja nit
de Barcelona, per a combatre els carlins. Els oficials
estaven allotjats a Cal
Malet del carrer de la
Justícia i els altres a les
cases del poble. Era el
temps de la Guerra Carlina.

El 13 d’octubre
Tota la nit del dia 13 d’octubre d’aquell any, una part
de la columna Lacorte,
comandada pel coronel de
Toledo, es trobava a Molins
de Rei, procedent de Barcelona, i es dirigia a Terrassa. En ser albirada al
seu pas per Rubí, s’avisà
als terrassencs.
La filla del “ferreret” i la
seva família (que eren uns
destacats carlins) marxaren de Molins de Rei i vingueren a Rubí, però, en
venir la columna Lacorte,
es refugiaren a l’església.

Miquel Rufé
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El Casal de Gent Gran de Rubí ha celebrat
enguany el 25è aniversari, amb un acte
inclòs en la Setmana d’Homenatge a la
Gent Gran, que ha tingut lloc del 18 al 24
de novembre.
Totes les activitats de la setmana d’homenatge es van dur a terme al Casal de Gent Gran,
exceptuant la celebració del 25è aniversari,
que es va fer al Casino de Rubí el dia 20 de
novembre. Unes cinc-centes persones
omplien el local, quan el mantenidor de la
festa, Albert Bové, va obrir l’acte saludant el
responsable de l’Àrea de Gent Gran de la
Direcció General d’Acció Cívica de la
Generalitat, Jordi Virgili; la regidora de Serveis
Sociosanitaris de l’Ajuntament de Rubí, Núria
Oñoro, el president del Casal, Joan Abad,
l’administrativa, Esther Vázquez, i Rossend
Batlló i Montserrat Cahís, entre altres col·laboradors i usuaris del Casal de Gent Gran de
Rubí.
A Rossend Batlló i Serra, de 95 anys, i
Montserrat Cahís i Vall, de 94 anys, se’ls va
retre un homenatge com a representants de
la gent gran. Són matrimoni, fills de Rubí i
estan vinculats a la indústria tèxtil. Van ser
fundadors de l’Esbart Dansaire de Rubí l’any
1923. Rossend Batlló també va ser co-fundador del Foment de la Sardana.
Pel que fa al Casal de Gent Gran de Rubí, cal
recordar que, en aquests 25 anys, s’han creat
moltes activitats culturals i esportives i destacar la tasca que fan els voluntaris que participen en els intercanvis intergeneracionals, els
quals han sabut apropar els joves al casal i
explicar-los la seva experiència.

Els diferents presidents del Casal de Gent
Gran de Rubí han estat Miquel Solà, M.
Antònia Cortada, Miquel Mumany, Josep
Espert, Joan cardona i Joan Abad (actual).
En acabar l’acte del 25è aniversari, la regidora
de Serveis Sociosanitaris, Núria Oñoro, va ressaltar les virtuts de la gent gran i va expressar
la seva admiració vers les persones que, en
aquest acte, les representaven.
Amb la marxa triomfal d’Aida va entrar a l’escenari un pastís de tres pisos i el president,
Joan Abad, va acompanyar a Rossend Batlló i
Montserrat Cahís a bufar les espelmes. A continuació, hi va haver pastís, beguda i ball de
saló amb el conjunt Revival Llatí.
Pel que fa a la Setmana d’Homenatge a la
Gent Gran, el dilluns 18 de novembre, va
actuar el grup La Fiesta, que va aconseguir un
notable èxit. El dimarts 19, va actuar la Coral
Francesc Moragas i Barret, dirigida per Juli
Rodríguez, la qual reuneix un públic especial,
segons Joan Abad. El dijous 21, va actuar el
grup de sevillanes, que van acabar amb una
sevillana-sardana. El divendres 22, el grup de
teatre va representar “Genuino sabor a
campo” de Mari Luz Cruz. El dissabte 23, van
actuar el grup de sardanes del casal, l’Escola
Infantil de Música de Rubí i l’Escola de l’Esbart
Dansaire. En conjunt, 65 infants eren al casal
junt amb la gent gran. I el diumenge 24, va
actuar el ballet Xou.
La sala d’actes del Casal de Gent Gran de
Rubí es va omplir cada dia.
Pel que fa a nous projectes, Joan Abad ha
previst fer tallers de memòria al Casal.
També ha demanat, entre els socis, persones
que tinguin algun ofici per anar a fer xerrades
als instituts d’educació secundària.
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Ajuntament
Telèfon d’Informació de la ciutat
Ambulàncies Lafuente
Associació Pla Estratègic
Associació Pro-minusvàlids Psíquics
Ateneu
Biblioteca Popular Mestre Martí Tauler
Bombers

Pl. Pere Aguilera, 1

93 588 70 00
010
Ctra. Terrassa, 85
93 699 58 58
Edif. Rubí + D
93 588 26 64
93 699 51 24
C. Xile, 1-3
93 588 74 73
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
Federic Mompou s/n
93 699 80 80
Urgències
085
Casal de la Gent Gran de Rubí
C. Magallanes, 60
93 588 44 87
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
93 674 23 83
DESA (Defensa i Socors dels Animals) Can Pi de la Serra, parc. 7
93 697 57 62
Deixalleria
Av. Cova Solera
607 855 223
El Castell Ecomuseu Urbà
C. Castell, 35
93 588 75 74
Escola d’Adults
C. Terrassa, 11
93 588 77 04
Espai Jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18-20
93 697 90 04
Familiars d’Alcohòlics Anònims a Catalunya
93 310 39 53
Font del Ferro, SL
C. Càceres, s/n
93 588 75 75
Grunelèctric (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
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
93 697 01 24
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’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
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LA CIUTAT es distribueix a totes les cases de Rubí. Si per qualsevol causa no us arriba o voleu fer
alguna consulta o suggeriment, podeu fer-ho al telèfon 93 588 70 00.
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Calsina

5

Pont

21

Parrilla

6

García

22

Lorente

7

Calsina

23

Prat

8

Parrilla

24

Hidalgo

9

Lorente

25

Condal

10

Prat

26

Batallé

11

Hidalgo

27

Serra

12

Condal

28

Farell

13

Batallé

29

Aldea

14

Serra

Aldea
Pg. Les Torres, s/n.
Batallé
Pg. Francesc Macià, 23
Batllori
C. Milà i Fontanals, 3
Calsina
Verge de Lourdes, 35

Ruiz

93 699 10 72
93 699 04 30
93 699 03 88
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

Hilari-Ribas
Av. Barcelona, 55

93 699 09 53

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
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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Fòrum Jove

DANIEL MARTÍNEZ
DE L’EQUIP TÈCNIC DEL FÒRUM JOVE

El Fòrum Jove és un mecanisme participatiu, que es
convocarà cada quatre anys. Tindrà dues estructures, el Plenari Jove, un altre mecanisme participatiu,
que es convocarà entre Fòrum Jove i Fòrum Jove i
les taules de debat o suport.
Les taules de suport, que també són mecanismes participatius del Fòrum Jove, són les següents: la Taula Política,
la Taula Tècnica i la Taula de Corresponsals.
De moment, us explicarem què és el Fòrum Jove, mitjançant una petita exposició i esquemes. De totes maneres, tota la informació del Fòrum Jove la trobareu en el
reglament del Fòrum Jove (què és, com funciona, qui hi
participa...). Més endavant, anirà apareixent informació
sobre el Plenari Jove que, en aquests moments, estem
elaborant. Si voleu fer comentaris en relació amb el Fòrum
Jove, el reglament o qualsevol dels materials que us presentem, no dubteu a trucar-nos o a enviar-nos un correu
electrònic; les vostres propostes seran molt ben rebudes.
Fòrum Jove
És un espai de reflexió i debat on els joves, i els professionals vinculats als joves, es reuneixen cada quatre anys
per fer propostes i així apropar l’actuació de l’Ajuntament
a les necessitats dels joves.
El Fòrum Jove es divideix en tres espais: Joves que participen en associacions. Joves no associats. Professionals.
En aquestes reunions, es parlarà sobre els joves i s’escolliran propostes. Les propostes seran finalment aprovades
en un plenari. Les propostes es convertiran en actuacions
de l’Ajuntament.
Quan es fa?
Comença el 13 de desembre de 2002 i s’acabarà el 8 de
març de 2003.
Per què?
Un fòrum permet que els joves ens reunim, ens coneguem
i prenguem consciència que les coses poden canviar perquè siguin tal com voldríem que fossin. Ens permet als
ciutadans ser part implicada en les activitats de l’Ajuntament. I amplia la democràcia tal com la coneixem, fent-la
més participativa i dinàmica.
I a més...

Si considereu que el fòrum és massa formal, us donarem
espai perquè pugueu organitzar-vos com vosaltres vulgueu, i parlar del que vulgueu. Pregunteu-nos.
Com participar?
Es pot participar de diferents maneres: podeu trucar-nos
i inscriure-us, o podeu ser convidats per l’Ajuntament.
I per últim...
Hi ha un òrgan que es reunirà cada any per tal de complir
tot allò que es proposi en el fòrum. El Plenari Jove.
Informació
• Equip tècnic del Fòrum Jove: Tel. 93 697 90 04
ae.forumjovetbassasOajrubi.es
De dilluns a divendres, de 9 a 15 i de 18 a 22 h
Carrer Sabadell, 18-20 (cantonada Sant Muç)
Cronograma del Fòrum Jove
• 13 de desembre de 2002 a l’auditori de Rubí+D, de 18
a 20.30 h: Presentació del Fòrum Jove.

* Ponències a l’auditori de Rubí+D, de 19 a 20.50 h:
• 18 de desembre de 2002: Emancipació a càrrec de
Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista.
• 8 de gener de 2003: Presentació dels materials del
Fòrum Jove a càrrec de Toni Salvadó, sociòleg, i Daniel
Martínez, de l’equip tècnic del Fòrum Jove.
• 15 de gener de 2003: Voluntariat i moviments
socials a càrrec de Jordi Serrano, historiador.
• 5 de febrer de 2003: Respecte a càrrec d’Eduard Pallejà
• Entre el 13 de gener i el 13 de febrer, hi haurà dues
ponències més a confirmar.
• 15 de febrer de 2003: Fòrum de professionals a la
Torre Bassas, de 10 a 15 h.
• 22 de febrer de 2003: Fòrum de ciutadans joves, per
territoris, a: Centre Cívic de Can Fatjó, L’Ateneu, Rubí+D,
Torre Bassas, Centre Cívic de Ca n’Oriol i Centre Cívic de
Can Mir-Masia de Can Mir, de 10 a 15 h.
• 1 de març de 2003: Fòrum associatiu jove a la Torre
Bassas, de 10 a 15 h.
• 8 de març de 2003: Plenari del Fòrum Jove i cloenda del Fòrum Jove a la Sala de Plens de l’Ajuntament,
de 10 a 19.30 h.
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Alumnes de Rubí a Toulouse
SARA GÓMEZ, MARTA MATEO,
LÍDIA CARBONERO
I SARA RÓDENAS
1R BATXILLERAT HUMANÍSTIC
IES LA SERRETA
Els alumnes de l’IES La Serreta que
estudiem francès com a tercera
llengua, vam fer una sortida a
França, a la ciutat de Toulouse, els
dies 4 i 5 de novembre.

Vam sortir de Rubí, a les 7 del matí, en
autocar, amb la intenció d’arribar a la
“ciutat rosa” a la una del migdia.
Després de dinar i situar-nos una mica
en aquella ciutat, vam tenir l’oportunitat
de rebre una visita guiada en francès
per mostrar-nos tots els monuments
més importants com ara la basílica de
Sant Sernin, l’església-convent dels
Jacobins, el palau de Bernuy, entre
altres. A la tarda, també vam gaudir de
temps lliure i vam acabar de conèixer
aquesta meravellosa ciutat.
La nit va arribar, i vam allotjar-nos al
CREPS, una residència d’estudiants
esportistes i allà ens van acollir perfectament.
A l’endemà vam haver de matinar
força, per acabar de gaudir d’aquella
sortida, i vam anar a fer una visita a la
Cité de l’Espace, és a dir, la ciutat de
l’espai. Allà vam tenir una altra visita
guiada molt interessant de la qual vam
aprendre un munt de coses del fantàstic
món de l’espai. Vam acabar de passar
el dia, però també vam gaudir d’una

sessió de planetari i diverses exposicions interactives. Cap a les quatre de
la tarda, vam agafar l’autocar i no vam
arribar a Rubí fins a dos quarts de deu.
En definitiva, aquesta sortida ha estat
molt bé, sobretot per poder fer ús de la
llengua que estudiem, millorant els nostres coneixements en història i en art.
Hem viscut una molt bona experiència.
De bona gana ens haguéssim quedat
uns dies més!
Cité de l’Espace
Una de les visites més importants que
vam fer els estudiants de francès va ser
a la Cité de l’Espace, la qual és una
àrea pedagògica i científica que ens va
permetre descobrir els avenços de la
ciència i la tecnologia espacials, també
mostra les múltiples aplicacions de l’espai en la nostra vida quotidiana.
La Cité de l’Espace és una àrea que
comprèn diversos espais on s’exposen
diferents reproduccions d’elements
científics i espacials. En entrar, el primer
que es veu és el parc, que és on vam
gaudir de les vistes del jardí astronòmic
i l’estació espacial MIR, entre altres
reproduccions interessants, amb l’ajuda
d’un guia que ens anava explicant el
funcionament de les reproduccions i ens
contà divertides anècdotes sobre l’espai
i els astronautes. En segon lloc, vam
introduir-nos al món de l’espai visitant
el Planetàrium, el qual és una sala interior, una àmplia reproducció de l’espai
estel·lar.
Continuant la visita vam visitar les
exposicions que estaven distribuïdes en

Una experiència solidària
GEMMA CUESTA - 2BTX CIENTÍFIC - IES LA SERRETA
Em dic gemma, tinc 18 anys, estic cursant el segon curs de batxillerat científic a l’IES La Serreta i m’agradaria explicar-vos la meva experiència solidària. Fa gairebé dos anys que sóc monitora d’un grup de persones discapacitades. Estic amb elles tots els dissabtes al matí, d’11 a 13.30 h. Trobo l’experiència molt enriquidora. Aquesta tasca en el centre per a discapacitats em
permet aprendre coses noves cada dia i conèixer millor les persones. Penso
que és una forma molt útil de dedicar el meu temps de lleure. Al centre fem
activitats que s’adapten als problemes de cada persona. Fem treballs
manuals i també organitzem sortides.
Considero que aquest voluntariat és molt interessant, tant per a nosaltres
com per a les persones discapacitades. Els discapacitats han de fer front cada
dia a moltes barreres, tant arquitectòniques com socials. Per a mi, és molt
gratificant poder ajudar a eliminar les barreres socials.

quatre sales, allà vam poder veure les
diferents fases de l’espai, la vida fora de
la Terra, la previsió del temps, etc., i
vam experimentar-les amb activitats
interactives.
Finalment, vam concloure la visita pel
nostre compte, visitant àmpliament les
exposicions per segon cop i vam poder
gaudir d’una xerrada. En conclusió, va
ser una visita força productiva, atesa la
nostra joventut i ganes de saber coses
noves.
Els monuments més significatius de
Toulouse
Un dels monuments més importants de
Toulouse és el Capitole, construït per
Enric IV. En l’interior podem trobar una
gran galeria de pintures que reflecteixen les diferents etapes de la vida del
Duc Montmarency. Avui dia, el Capitole
és utilitzat com a ajuntament, entre
altres activitats, de la “ciutat rosa”. Un
altre edifici és la basílica de SaintSernin, església romana del s. XI amb
connotacions gòtiques al segon pis de
la seva torre, en la qual es troba la
sepultura de Saint-Saturnin.
Els Jacobins, l’església d’estil gòtic i
famosa per la seva peculiar forma interna, composta per dues úniques cambres, va ser el monument que més ens
va agradar. Al seu interior podem
observar uns magnífics vitralls, de
colors molt diferents.

Comerç just
PATRÍCIA BRETONES, ENRIC
ROCA I RUBÉN CABÚS. BATXILLERAT - COL·LEGI Maristes Rubí
Com cada any, per aquestes dates,
una vegada més, se celebra la
Setmana Solidària del col·legi
Maristes de Rubí. Enguany, una de les
nombroses activitats que es fan és la
Botiga Solidària, una petita mostra de
productes fabricats al tercer món, els
quals es vénen al nostre país per un
preu que té en compte el treball real
dels artesans. Aquest comerç restarà
obert la setmana del 9 al 15 de desembre a les tardes. Els beneficis
obtinguts aniran destinats a un projecte a Magonga (Tanzània). Esperem
la vostra visita!

El Còmic

Noemí Lloan, David Zahinos
JV FOIX

CONTINUARÀ...
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“El petit comerç és el cor de l’economia d’una
ciutat, si falla aquest, falla tot”
Montserrat Vinyals, presidenta de Rubí Centre Comercial
Per informar-nos més directament sobre aquest tema, hem
entrevistat
la
senyora
Montserrat Vinyals, presidenta
de Rubí Centre Comercial, entitat que, com altres associacions
que existeixen a la nostra ciutat, dinamitza el sector comercial de Rubí.
Quan va néixer Rubí Centre
Comercial i amb quins objectius
es va crear?
Va néixer fa setze anys, amb l’objectiu d’ajudar els comercials del
sector establerts al centre de la ciutat.

Repercuteix positivament l’illa
de vianants en les vendes nadalenques?
Evidentment, sí, tot el que sigui facilitats per al comprador repercuteix
en les vendes.
S’amplia
l’horari
comercial
durant aquests dies?
Sí, ampliem l’horari, no es tanca al
migdia i s’obre els diumenges.
Quina mena d’articles són els
més venuts durant aquests dies?
Tot el que sigui articles de regal,
joguines, roba, electrodomèstics,
alimentació. A la nostra botiga
venem molt l’article de regal més
baratet per a “l’amic invisible”.

Com organitza RCC la campanya
nadalenca, quines activitats es
duen a terme?
S’incrementen els preus dels
Encara estem treballant les activiarticles durant aquests dies?
tats que durem a terme; com cada
Durant aquests dies, no s’incremenany, és farà un sorteig entre
ta el preu dels articles, els
els compradors.
que més pugen solen ser els
LAURA CAZORLA, LAURA GARCÍA I LAURA OLOMI
articles d’alimentació com ara
3r d’ESO, COL·LEGI REGINA CARMELI
Quins avantatges creu que
el peix i la carn. Amb l’euro ha

L’entrevista Jove

té el petit comerç en relació
amb les grans superfícies?
El petit comerç està més a
prop de casa dels consumidors, hi ha un contacte més
personal amb el client i els
preus són més baixos.

El fet que hi hagi grans
superfícies als voltants de
la ciutat repercuteix en el
volum de les vendes nadalenques dels comerços del
centre?
En certa manera, disminueix el
volum de vendes, hi ha
barems que ens demostren
que les grans superfícies s’emporten el 60% de les vendes.

S’apropen les festes de Nadal i, amb elles, un
enrenou de compres d’articles d’alimentació,
joguines i regals que ens fan ballar el cap.
Hem reduït l’esperit nadalenc a un fet purament comercial? La realitat és que molts
comerços ja es comencen a preparar guarnint els seus aparadors i abastint-se de les
mercaderies
que
desitgen
vendre.
Darrerament, la proliferació de grans superfícies comercials al voltant de la nostra ciutat
ha fet perillar el futur dels petits comerços,
els de “tota la vida”, que no poden treballar
a preus tan competitius, que no “rebenten
preus”, però que ofereixen al públic una confiança i un servei que no saben oferir les
grans àrees comercials.

De quina manera s’ha
resolt el problema de l’aparcament per als compradors?
Rubí Centre regala tiquets dels pàrquings de la plaça de
l’Onze de Setembre i la plaça de Salvador Allende (La
Pista). Ara mateix, estem lluitant per donar tiquets de la
zona blava.
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variat una mica, a principis
d’any varien els preus, però,
amb l’arribada de l’euro,
encara han pujat més.
Quin és el dia clau en les
vendes de Nadal?
La vigília i el dia anterior a la
vigília de les festes de Nadal i
Reis.

En l’època nadalenca es
contracta més personal
temporal?
En incrementar-se el volum
de vendes, s’acostuma a contractar més personal perquè
hi ha més feina.

Digui’ns tres raons per les
quals el públic de Rubí
s’hauria de dirigir al petit comerç per a fer les seves
compres durant aquestes dades.
El petit comerç és el cor de l’economia, si falla aquest,
falla tot. El servei vers el client és molt més personalitzat
i directe. Si compres al petit comerç, estàs beneficiant la
teva ciutat.

