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L’Ajuntament invertirà
1.400 milions de pessetes a Rubí

Viure a Rubí

El pressupost de 2002 preveu,
per primera vegada, un superàvit
M.L.

L’any 2002 l’Ajuntament invertirà
8,5 milions d’euros (1.400 milions
de pessetes) en la ciutat.
La partida més important del capítol d’inversions és la destinada a la
millora dels parcs urbans del voltant de la riera de Rubí, 1,8 milions
d’euros (300 milions de ptes.), és a
dir, els treballs d’arranjament de
tota la zona que enllaça el Parc del
Castell, el Parc de Can Fatjó, el
Parc Ibèric i el Torrent de les
Abelles. Amb aquest projecte, es
constitueix tota una zona verda que
va paral·lela a la Riera i que envolta
el barri de Can Fatjó.

Una altra de les partides importants destinades a inversió és de 308.620 ¤ (51
milions de pessetes) que es destinarà a la restauració de l’abocador de Mas
Jornet. Com a actuacions urbanístiques, cal destacar la remodelació de la
carretera de Sabadell (540.911 ¤ ) i la reforma del carrer Murillo (185.713 ¤ ), a
més de la urbanització de Ximelis, del carrer del Cèrvol o de la urbanització de
Can Solà.
Aquest pressupost també dóna compliment a la part que quedava pendent de
l’acord de voluntats en matèria d’Ensenyament que l’Ajuntament havia subscrit amb la Generalitat de Catalunya i s’han destinat partides per acabar les
obres d’adequació del CEIP Torre de la Llebre que quedaven pendents i s’iniciaran els treballs d’adequació de l’Aulari del CEIP Teresa Altet per construir
l’escola d’educació especial.
El capítol d’inversions també inclou més d’un milió d’euros (186 milions de
pessetes) per al Servei d’Obres de Millora Urbana (SOMU), que té com a
objectiu actuar en aquells espais de Rubí que necessiten una intervenció
urgent.
El pressupost total de l’Ajuntament és de 61 milions d’euros (10.200 milions de
pessetes) i es va aprovar en el transcurs del ple de desembre. Per elaborar
aquest pressupost, l’equip de govern, format per IC-V, CiU i ERC, ha seguit
uns criteris de control de la despesa corrent i d’ajustar-se als paràmetres del
pla de sanejament, tal com va manifestar l’alcaldessa, Núria Buenaventura, en
roda de premsa.
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Tema del mes

El pressupost per a l’any 2002
és de 61 milions d’euros,
dels quals, 8,5 milions d’euros
s’han destinat a inversió

INGRESSOS
Ajuntament
IMPES (Institut Municipal de
Promoció Econòmica i Social)
IMCO (Institut Municipal
de Comunicació)
PROURSA
Font del Ferro
Total ingressos

¤
46.029.774

ptes.
7.658.710.003

1.140.928

189.834.485

30.050
14.059.686
73.323
61.333.761

5.000.000
2.339.335.035
12.200.000
10.205.079.523

¤
44.560.895
1.815.264

ptes.
7.414.309.177
302.034.485

498.840

83.000.000

13.823.744
391.235
61.089.978
243.783

2.300.077.571
65.096.000
10.164.517.233
40.562.290

DESPESES
Ajuntament
IMPES (Institut Municipal de
Promoció Econòmica i Social)
IMCO (Institut Municipal
de Comunicació)
PROURSA
Font del Ferro
Total ingressos
Superàvit
INVERSIONS

Segons el portaveu d’IC-V, Fernando Fernández, s’aconsegueix mantenir els serveis a les persones, “els objectius es mantenen ja que el pressupost pot cobrir les
necessitats dels ciutadans de Rubí”. Per Lluís Ridao, portaveu de CiU, el pressupost reflecteix l’esperit de consens de les tres forces polítiques i va assenyalar que el
pressupost de l’exercici de 2001 s’havia complert totalment.
Francesc Sutrias va voler destacar que l’equip de govern
havia aconseguit quadrar les necessitats de la ciutat amb
el pla de sanejament i que “no renuncia a una vocació
social, ja que s’acompleixen els compromisos”.

¤
Adquisició terrenys
180.304
Compra equipaments informàtics
210.354
Constr. “espai servei per a gossos”
24.040
Infraestructures via pública
120.202
Inter. demora terrenys Can Fatjó
180.304
Obres PROURSA sector Z
510.860
Obres urban. pol. 1
961.619
Parcs urbans (riera de Rubí)
1.803.036
Projectes tècnics
114.192
Reforma carrer Murillo
185.713
Reforma CEIP Torre de la Llebre
90.152
Reforma centre educatiu Teresa Altet 420.708
Reforma edificis municipals
150.253
Reforma edifici Celler (escola Taller) 180.304
Reforma edifici Espona (escola Taller) 90.152
Reforma col·lector i av. Castellbisbal 408.688
Reforma ctra. Sabadell
540.911
Restauració abocador Mas Jornet
308.620
Riscos laborals
30.052
SOMU
1.117.882
Sist. generals obres extr. pol.1
135.829
Urbanització c/ Cérvol (sol urbà)
66.111
Urbanització c/ Aneto i altres (Ximelis) 420.708
Urbanització can Solà-2
300.506
Total inversions
8.551.500

ptes.
30.000.000
35.000.000
4.000.000
20.000.000
30.000.000
85.000.000
160.000.000
300.000.000
19.000.000
30.900.000
15.000.000
70.000.000
25.000.000
30.000.000
15.000.000
68.000.000
90.000.000
51.350.000
5.000.000
186.000.0000
22.600.000
11.000.000
70.0000.000
50.000.000
1.422.850.000

Novetats a PROURSA
El pressupost de 2002 inclou com a novetat important un canvi en relació amb l’empresa municipal PROURSA ja que
l’Ajuntamnet realitza un ingrés a PROURSA. Això, segons el regidor responsable, Francesc Sutrias, és així perquè l’empresa
municipal ha estat realitzant funcions i oferint serveis més enllà de l’activitat constructora i que no són l’activitat principal de
PROURSA, com ara la gestió de les zones blaves, la construcció dels aparcaments municipals, entre altres, que s’han finançat
amb recursos destinats a l’habitatge social i amb endeutament. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament rescata la gestió dels
aparcaments i convocarà un concurs públic d’aquests i de la zona blava. D’altra banda, PROURSA posarà en marxa nous programes, com ara un programa de rehabilitació i un altre de recerca d’habitatges de lloguer per a joves.
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Tema del mes

El pressupost es va
debate en el ple del mes
de desembre i es va
aprovar amb els vots de
l’equip de govern que el
van defensar destacant
l’esforç de contenció i el
manteniment de les
inversions necessàries
per a la ciutat.
Socialistes i Partit
Popular van votar en
contra d’un pressupost
que, segons van manifestar en el ple, manté
els mateixos errors de
sempre, mentre que el
regidor no adscrit,
Arcadi Canyelles es va
abstenir.

Ajuntament
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INGRESSOS

IMCO
IMPES

DESPESES

PROURSA

Fernando Fernández
(portaveu d’Iniciativa
per Catalunya-Verds
i primer
tinent d’alcalde)
“Aquest pressupost
assumeix un dels
grans reptes de
Rubí, que és la recollida selectiva, la qual
cosa és un esforç important per a
l’Ajuntament que assumeix gran part de la
despesa d’aquesta recollida. També acompleix els objectius fonamentals, com són
els serveis a les persones, s’ajusta al pla
de sanejament i s’aconsegueix un superàvit de 21 milions de pessetes. Pel que fa a
les inversions, els 1.400 milions de pessetes que s’invertiran faran que el proper any
Rubí vegi una transformació important”.
Lluís Ridao
(portaveu de CiU i
segon tinent
d’alcalde)
“Potser no és el
millor pressupost
però sí que és el possible, farem balanç i
veurem en què ens
hem equivocat i en
què hem encertat, però acomplim amb el
pla de sanejament, aconseguim nous serveis i nous espais, fem una inversió important en la carretera de Sabadell, treballarem
per tenir més habitatge de lloguer, i també
inclou polítiques, com ara la cessió dels
terrenys a la Generalitat per a la construcció del tercer CAP, que tindran una traducció visible de millora de la ciutat”.

Superàvit

Font del Ferro

L’equip de govern defensa
l’esforç de contenció
i l’oposició critica l’endeutament

Francesc Sutrias
(portaveu d’Esquerra
Republicana de
Catalunya i tercer
tinent d’alcalde)
“Aquest és un
excel·lent pressupost
que compleix els
compromisos polítics
de contenció de la
despesa corrent, la balança no és negativa i
té una generació de superàvit que no és fic-

tícia. Es fa un esforç inversor, i aquestes
inversions es territorialitzen, s’acabin de
donar compliment a compromisos històrics,
com és l’acord de voluntats, i s’aconsegueixen mantenir els serveis personals i les
millores de les infraestructures de la ciutat”.
Carme García Lores
(portaveu del Partit
dels Socialistes de
Catalunya,
PSC-PSOE)
“El pressupost té les
mateixes mancances del de l’any passat, no compleixen
amb el pla de sanejament, no hi ha cap canvi a la despesa
corrent, creix el capítol II i IV de despesa i
també hi ha partides, com la de l’Oficina
de la Dona que són menors, es destinen
pocs recursos a la promoció de la dona.
La previsió de pressupostos està allunyada de la realitat i la previsió d’ingressos no
és creïble”.
Armand Querol
(portaveu del Partit
Popular)
“Pel que fa a la pressió fiscal han entrat
en una acceptable
permissibilitat, però
cal remarcar que els
números són valors
a tenir en compte,
l’Ajuntament recaptarà 587 milions més
que l’any passat en impostos directes però
en la despesa es cometen els mateixos
errors i les mateixes imprecisions, es repeteix el desgavell pressupostari. Hi haurà
més endeutament ja que les inversions
sempre es fan amb endeutament”.
Arcadi Canyelles
(regidor no adscrit)
En la seva intervenció, el regidor no adscrit va manifestar la
seva intenció d’abstenir-se en la votació
dels pressupostos
municipals per a l’exercici de 2002.

Viure a Rubí

El Medi Ambient

Inauguración de
la Planta de Triatge de Rubí
El residuo mínimo
en el centro de Rubí
Reuniones
CEPA comienza las reuniones con el
centro este mes de enero. Las reuniones
informativas de vecinos por zonas serán
los días 21, 22, 23, 24, 25, y 28 en el
CEIP Pau Casals y 29 y 30 en el IES El
Bullidor, a las 20 h. Los puntos informativos estarán los días 30 y 31 de enero y 1
de febrero en la pl. Catalunya de 10 a 14
h y de 17 a 20 h. El inicio de la recogida
de residuos orgánicos comenzará en
esta zona a partir del 15 de febrero.

M.L.

La alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, y el conseller de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Ramon
Espadaler, asistieron a la inauguración de la Planta de Triatge
de Rubí el pasado 12 de diciembre. Esta planta dará servicio a
las poblaciones de Rubí y Sant Cugat, que también comparten
la planta de compostaje.
Durante la inauguración, la alcaldesa quiso subrallar que esta
planta se ha financiado gracias a los fondos de cohesión
europeos y la Generalitat de Catalunya, mientras que el conseller destacó que la colaboración entre instituciones es la
que ha hecho posible la Planta de Triatge. Según Espadaler,
para llevar a buen término la separación de residuos es muy
importante el papel de los ciudadanos.
La Planta de Triatge es un elemento clave para el desarrollo
del Residuo Mínimo. La instalación ha requerido una inversión
de 472 millones de pesetas, tratará 30.000 toneladas al año
de materiales para el reciclaje y dará servicio a una población
de 100.000 habitantes ya que tratará la fracción inorgánica de
Rubí y Sant Cugat.

Los contenedores
Para los residuos orgánicos
estarán al lado de cada contenedor verde de basura actual.
Las bolsas
• Se recomienda preferentemente depositar la basura orgánica en bolsas compostables
que se podrán encontrar en los
comercios del barrio donde
habitualmete venden bolsas de
basura.
• No se recomienda utilizar bolsas de plástico para los restos
orgánicos porque es un derivado del petróleo que tarda años
en descomponerse, y como no

se puede separar de los restos
orgánicos, contamina el adobo
que se obtiene al final del proceso de compostaje.
Se recomienda las bolsas compostables, pero una alternativa
mejor que las bolsas de plástico es el papel de diario. Lo usamos para envolver los restos
orgánicos, haciendo pequeños
paquetes que después podemos tirar directamente.
Para cualquier duda sobre la
separación o para informar
de irregularidades que se
observen se puede llamar al

La zona centro
Abat Escarré, c.

Barcelona, av.
Balmes, c.
Blume, c.
Cadmo, c.
Clavé, pl.
Pau Claris, c.
Cal Príncep, c.
R. Casanovas, c.
Catalunya, pl.
Cervantes, c.
Creu, c. i pge.
Colom, c.
Doctor Guardiet, pl.
Doctor Gimbernat, c.
Doctor Robert, c.
Doctor Turró, c.
P. Esmendia, c.
Espoz i Mina, c.
Francesc Macià, pg.
Ferrocarril, pg.
Maximí Forners, c.
General Prim, c.
Gimnàs, c.
H. Josep Serra, c.
Justícia, c
Francesc Layret, c.
Narcís Menard, c.
Méndez Núñez, c.

Mestre Feliu, c.
Montserrat, c.
Mossèn Cinto, c.
Orso, c.
J. Pla i Pallejà, pl.
Pep Rovira, pl.
Pintor Coello, c.
Pintor Murillo, c.
Riera, c. i pg.
Sant Cugat, c.
Sant Francesc, c.
Sant Jaume, c.
Sant Josep, c.
Sant Joan, c. i bda.
Sant Ignasi, c.
Sant Isidre, c.
Santa Llúcia, c
Santa Maria, c.
Sant Miquel, c.
Sant Pere, c
Sant Sebastià, c.
Terrassa, c.
Torrent de l’Alba, c
Torrijos, c.
Unió, c.
Vapor, c.
Virgili, c.
Xercavins, c.
Margarida Xirgu, c.

Residuos orgánicos
que se han de separar
Restos de fruta, verdura, carne, pescado, poso de café y restos de infusiones, tapones de corcho, serrín,
cerillas, cáscaras de huevo, pan
seco, restos de plantas y del jardín,
papel de cocina sucio, excrementos
de animales domésticos.

Telèfon Verd, 900 130 130.
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Editorial

Punt de Mira

La implantació de l’euro des del petit comerç
ENRIC PALLARÈS BARBERÀ, LLIBRETER

El pressupost municipal per a
l’any vinent té dos objectius polítics bàsics: el manteniment de
tots els serveis a les persones,
que l’Ajuntament presta als ciutadans i la potenciació del manteniment de tots els nostres espais
públics. Hem destinat una partida
de 8,5 milions d’euros (1.400
milions de pessetes) per a inversió en millores a la ciutat. Tenint
en compte que una de les nostres
prioritats és la millora del nostre
medi ambient, de tot el que representen els jardins, les places o els
espais naturals, es destinaran 300
milions de pessetes per a l’arranjament de tota la zona que enllaça
el Parc del Castell, el Parc de Can
Fatjó, el Parc Ibèric i el Torrent de
les Abelles, de manera que es
constitueixi un gran espai de zona
verda, que va paral·lel a la riera i
que envolta el barri de Can Fatjó. I
no podem oblidar les accions que
farem per al tancament definitiu
de l’abocador de Mas Jornet o
per a la millora de la neteja viària i
els espais públics. Incorporem, a
més, aspectes de remodelació
urbanística a molts llocs de la ciutat, com ara la carretera de
Sabadell, amb la premissa d’aconseguir llocs de passeig, que
prioritzin el pas de vianants abans
que el dels cotxes, amb la supresió de barreres arquitectòniques,
que serveixin per gaudir de la vida
de la ciutat. A l’igual que mantenim una partida de 186 milions de
pessetes per al Servei d’Obres de
Millora Urbana. Un servei creat
per actuar en aquells espais que
requereixen una intervenció
urgent. Estem parlant d’uns pressupostos rigorosos, realistes i
pensats per continuar millorant la
qualitat de vida de la ciutadania.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí
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Els primers dies de funcionament de la nova
moneda ens han portat unes quantes experiències dignes de reflexió. Per una banda, la implantació està funcionant d’una manera molt més ràpida del que es podia preveure, tot i els embussos
a les entitats bancàries i les mancances de subministrament en alguns caixers automàtics.
Des dels comerços en general, s’està responent a
les expectatives generades i s’estan complint els acords de facilitar
l’ús de la nova moneda tornant els
canvis majoritàriament en euros.
Ara bé, potser allò que no esperàvem era que molta gent, per no fer
cues a les entitats bancàries,
sobretot els primers dos dies,
paguessin al comerç amb bitllets
grossos de pessetes i aconseguir
així els seus primers euros. Això ha
provocat l’exhauriment momentani de canvi en la nova moneda.
D’altra banda, la col·laboració que des de totes les
administracions se’ns ha demanat als comerços
per anar introduïnt l’euro no s’ha vist compensat
en una millora en el servei de les entitats bancàries
cap als comerciants: per exemple, la majoria d’oficines bancàries no tenen una persona o una
finestreta només per als comerços i el comerciant
ha de resoldre les seves gestions fent cues importants. S’hauria de demanar aquest tipus d’atenció
especial per als comerciants, com a mínim, durant
l’època d’implantació de l’euro (podria ser en una
finestreta especial, o bé en algun horari especial).
L’altra qüestió important és l’abastiment de canvi
en monedes, sobretot d’1 i 2 ¤ : durant la primera
setmana han escassejat en la majoria d’oficines

de Rubí, amb l’esperança que a partir del dia 10 de
gener es resoldrien els problemes.
El comportament dels clients normalment ha estat
de comprensió i col·laboració en allò que és la
pràctica concreta de pagar, cobrar i tornar el canvi.
Els comerços amb la gestió informatitzada, o bé
amb registradores preparades, no han tingut problemes per fer els càlculs necessaris per cobrar i tornar els canvis.
La utilització de les targetes de
crèdit no ha augmentat gaire més
del que és habitual en dies de vendes importants com els de la setmana de Reis. La gent té una clara
voluntat, i podria dir que il·lusió per
començar a utilitzar i entendre el
funcionament de la nova moneda.
Després de passar els primers
cinc dies d’implantació, penso que
s’està utilitzant per fer aproximadament el 40% de les compres
que es fan en efectiu, i cada dia que passi anirà
augmentant el percentatge.
En definitiva, el canvi en la pràctica del fet comercial de pagar/cobrar en una nova moneda es pot
dir que ha estat rebut com una cosa inevitable, i
que més val posar-s’hi tot seguit per aprendre’n
com més aviat millor. El contacte i la pràctica entre
el venedor i el comprador normalment ha estat
cordial i de complicitat i l’únic que voldria reivindicar és la feina important del comerç en aquesta
implantació que normalment no ens és reconeguda, sinó que l’únic que surt en els mitjans de comunicació són les pors a augments especulatius i
encoberts de preus que, remarco i insisteixo, la
majoria de vegades són infundades.

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
Primer respecteu,
després gaudiu
Com que molts ciutadans/nes
no saben que existeixen unes
Ordenances de la Via Pública i
potser per això no respecten els
espais de la ciutat. Els espais
verds públics són totes aquelles
zones de titularitat municipal on
existeixi arbrat i/o plantacions
de tota mena, bé formant part
d’un parc, jardí o plaça, bé
estant aïllats. Pels qui estiguin
interessats en saber-ne algunes
normes, els transcric algunes
que fan referència als espais
verds públics i que qualsevol
persona pot consultar al butlletí
Oficial de la Província de
Barcelona, núm. 23, pàgines de
la 49 a la 58 de data 27 de gener
de 1999, on diu: “tots els ciutadans han de respectar els
espais verds públics i s’abstin-

dran de realitzar qualsevol activitat o acció que els pugui malmetre, embrutar, perjudicar o afectar. Està prohibit: trepitjar parterres, talussos i plantacions, així
com tocar plantes i flors, llevat de
les zones de gespa que contemplin expressament ser de pas.
Pujar als arbres. Trencar arbres,
arbustos, plantes i flors o les
seves branques. Collir fruits,
esqueixos, plantes i flors.
Banyar-se dins dels estanys.
Rentar els animals a les fonts o
estanys així com objectes susceptibles d’embrutar-lo. Jugar a
pilota en els llocs on no és per-

mès de fer-ho. entrar amb amb
qualsevol tipus de vehicles, llevat
la zona autoritzada a tal efecte,
entre d’altres normes a tenir en
compte”.
Per aquells ciutadans i ciutadanes que han aplicat alguns d’aquests articles, l’enhorabona,
perquè segurament és gent que
té un mínim d’educació, s’estima
la ciutat i la respecta; per la resta,
només espero que intentin
acomplir-ne algun o que, si més
no, hagin fet l’esforç de llegir-los.
Núria Julià Fosas

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 de l’1 de febrer.
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La Societat de la Informació

Penj@’t a Internet, fes el web

M.L.

La revista La Ciutat inclou amb
aquesta edició un CD elaborat pel
Comissionat de la Societat de la
Informació que inclou un kit de
connexió a Internet. D’aquest CD,
que té el lema Penja’t a Internet,
fes el web, se n’ha fet una edició
de 25.000 exemplars, 23.000 dels
quals es reparteixen encartats amb
la revista i la resta es podran
trobar a dependències municipals.
L’objectiu d’aquest repartiment,
segons declaracions a Ràdio Rubí del
regidor responsable del Comissionat
de la Societat de la Informació,
Francesc Sutrias, “és crear una xarxa
ciutadana” ja que el CD inclou un kit
de connexió gratuït a Internet. Per a
Sutrias, aquesta distribució “és un pas
de gegant i una campanya pública de
promoció que no s’havia fet mai a la
nostra ciutat, amb això entenem que
ha de ser el nucli d’una futura xarxa
ciutadana”.

El regidor també va manifestar que
aquesta acció té una importància
estratègica cabdal ja que es tracta de
posar Rubí en primer nivell pel que fa
a les noves tecnologies.

El CD que es regala
amb La Ciutat
inclou informacions
de l’Ajuntament a
més d’un kit de
connexió a Internet
i la creació de
comptes de correu
amb el domini
rubidigital.net

El CD té, bàsicament, tres continguts: d’una banda, el kit de connexió
a Internet i de configuració del navegador. En segon lloc, es troba la creació de comptes de correu gratuït
amb el domini rubidigital.net. És a dir,
que tothom qui vulgui podrà crear-se
el seu correu amb el mateix domini
(per exemple, nomcognom@rubiciutat.net). I, en tercer lloc, es troba una
demostració del nou web municipal
amb la principal informació estàtica,
on en l’espai destinat a les notícies
els usuaris trobaran la informació de
la campanya Penja’t a Internet, fes el
web, informació també dels cursos
gratuïts de formació d’Internet per a
ciutadans i entitats. Quan es vol instal·lar el contingut del CD, en alguns
casos demana el password. S’ha
d’escriure la paraula “gratuit”, sense
dièresi i en minúscula.

En definitva, el que es pretén és que
el nou portal de ciutat inclogui el
teixit econòmic, les entitats i els
ciutadans individuals, a més de les
informacions de l’Ajuntament de Rubí
“com a organisme polític i administratiu que presta serveis al ciutadà”,
segons va afegir Francesc Sutrias.
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L’entrevista

Diamantí Fernández, director de la Caixa de Terrassa de Ca n’Oriol

“Amb l’arribada de l’euro estem
vivint un moment històric
i això serà irrepetible”
“El millor que podem fer és pensar
només en euros, perquè no ens
queda més remei, i habituar-nos a
aquells preus que són més quotidians, com ara el pa, la llet, etc. I
estic segur que en qüestió de quatre dies ja ens haurem acostumat
a la nova moneda”

que l’excés de treball a caixes i bancs
queda compensat pel fet que estem
vivint un moment històric i això serà
irrepetible.

MAR LOBATO

Diamantí Fernández és el director
de l’oficina de Ca n’Oriol de la
Caixa de Terrassa i membre de
l’Observatori Local de l’Euro. Ha
viscut de primera mà l’arribada de
la nova moneda als 12 països de la
Unió Europea que, des del passat 1
de gener, van adoptar l’euro. Com
a director d’una entitat bancària,
Fernández ens fa una petita valoració de com han estat els primers
moments amb l’euro.

la despesa domèstica. D’altra banda,
també contribueix a aquest fet que als
caixers ja no hi ha la doble opció de
pessetes i euros, sinó que dispensen
només euros.

Està tenint una bona acollida la
nova moneda?
Ens ha sorprès a tots, perquè ningú
esperava aquest èxit de l’euro, i
aquesta afluència de gent a les oficines. Jo crec que aquí hauríem d’afegir
el factor curiositat de tothom per tenir
a les mans la nova divisa.

Quines han estat les principals incidències d’aquests primers dies funcionant amb euros?
Com a incidències, cap, el que sí que
hem tingut és unes cues llarguíssimes
i hem de dir que la gent ha tingut moltíssima paciència. També ens trobem
persones que no acaben d’entendre
la nova moneda i nosaltres intentem
explicar-los el que necessiten. La gent
gran, en general, té més problemes,
són els que mostren més resignació.
Com a anècdota, l’altre dia va venir un
senyor gran a cobrar la pensió, i quan
li donaves en euros, no sabia ni el que
li estaves donant, però ens va dir que
confiava en nosaltres, amb el que li
estàvem donant. D’altra banda, cal dir

Creu que a aquest ritme la pesseta
desapareixerà abans del 28 de
febrer?
Tinc la impressió que en quinze dies ja
no hi haurà pessetes, perquè el ritme
de canvi és molt alt. També és cert
que a casa no hi ha una reserva gran
de diners, sinó que la pesseta que
encara s’utilitza és la que teníem per a

Vostès han tingut algun problema
d’existències d’euros, ja que la
demanda ha estat tan elevada?
Comencem a tenir falta de bitllets.
Pràcticament s’han exhaurit. I també
ens passa amb alguna moneda, però
això és qüestió de pocs dies. Aviat se
solucionarà.

Quines recomanacions faria a les
persones que encara fan càlculs
d’equivalències entre les dues
monedes o que encara es resisteixen a treballar amb euros?
Crec que el millor que podem fer és
pensar només en euros, perquè no
ens queda més remei, i habituar-nos a
aquells preus que són més quotidians,
com ara el pa, la llet, etc. I estic segur
que en qüestió de quatre dies ja ens
haurem acostumat a la nova moneda.
Creu que potser és excessiu aquest
període de dos mesos de convivència amb les dues monedes?
Jo no ho sé. Crec que és un procés
prou important i històric com que
s’hagi de fer amb cura i tranquil·litat.
El temps ho dirà si és més encertat el
que fem nosaltres o el que ha fet
Alemanya, que es utilitzar euros des
del primer dia.
Tot i que els 12 països de la UE fem
servir ara la nova moneda, no tots
tenim el mateix nivell de vida. El bitllet de 500¤ el veurem gaire?
Evidentment, pel seu valor no és un
bitllet pràctic per a nosaltres, però a la
llarga aquests valors s’aniran igualant
amb els altres països més punters,
com ara Alemanya i França. De
moment, crec que el bitllet més utilitzat aquí serà el de 10¤ , potser el que
més, i fins i tot el de 20¤ .
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Rubí ciutat solidària:
la distribució del 0,7%
M.L.

Durant l’any 2001, l’Ajuntament de Rubí ha
distribuït a diferents països del món
27.048.000 ptes. D’aquests diners,
un 10% s’ha dedicat a la sensibilització,
un 30% a projectes de cooperació i del
Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, un 50% a projectes amb
ciutats agermanades i un 10% a situacions
d’emergència

Sensibilització
Difusió, publicacions, avaluació i seguiment de projectes i subvencions a entitats sense ànim de lucre de
la ciutat relacionades amb la
solidaritat i la cooperació al
desenvolupament.
• Festa de la Solidaritat i
Diversitat per la Pau
Aportació municipal:
1.754.762 ptes.
• Exposició Imatges de
Cuba
Aportació municipal: 90.000
ptes.
Realitzada pel Casal
d’Amistat Català-Cubà José
Martí
• Exposició Entre poc i
massa (deute extern)
Aportació municipal:
250.000 ptes.
Realitzada per la ONG
Cooperacció
• Marxa Solidaritat
Aportació municipal: 27.866
ptes.
Organitzada per l’Associació
Compartir
• Visita i xerrada de Hugo
Gutiérrez (Xile)
Aportació municipal: 50.000
ptes.
• Visita i xerrada d’un membre de l’Autoritat Palestina
Aportació municipal: 34.255
ptes.
• Visita i xerrada supervivents Sabrà i Chatila
Aportació municipal: 50.000
ptes.
• Difusió Sàhara (Caravana
per la Pau i visita dels nens
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sahrauís)
Aportació municipal:
108.629 ptes.
• Edició de l’opuscle informatiu 2000
Aportació municipal:
157.644 ptes.
• Firactiva (fira d’entitats)
Aportació municipal:
116.853 ptes.

Projectes de
cooperació, ONG i
Fons Català de
Cooperació al
Desenvolupament
Projectes específics d’entitats de solidaritat i desenvolupament
Guatemala
• Alfabetización y cultura,
proyecto lingüístico Santa
María
Aportació municipal:
1.800.000 ptes.
Presentat per Rubí Solidari
• Salut comunitària
d’Aguacatán,
Huehuetenango
Aportació municipal:
700.000 ptes.
Presentat per l’Associació
d’Amistat amb el Poble de
Guatemala
Palestina
Renovación y mejora clínica
de la Unión de los Comités
de Trabajos de la Salud
(UHWC)
Aportació municipal:
600.000 ptes.
Presentat per la Plataforma
de Suport al Poble Palestí

Cuba
Mèxic
Guatemala
El Salvador
Nicaragua

Camerún
Instal·lació d’aigua en un
centre d’acollida, formació i
orientació Kentaja a
Nkongsamba
Aportació municipal:
400.000 ptes.
Presentat per Lligams
Pakistan
Escola primària i menjador
escolar a Peshawar per a
nens i nenes afganesos
refugiats
Aportació municipal:
1.235.900 ptes.
Presentat per Ajuda humanitària per a dones i nens
d’Afganistan
Xile
Recolzament organitzatiu i
jurídic al consell de Lonkos i
comunitat mapuche-huilliche en conflicte a la província de Valdivia
Aportació municipal:
500.000 ptes.
Presentat per ASOPXI
Chiapas (Mèxic)
Adquisició d’animals i capacitació en la producció de
productes làctics a
Huitiupan
Aportació municipal:
200.000 ptes.

Xile

Presentat per l’Associació
Catalana de Brigadistes a
Nicaragua
Argentina
Santiago Comunicación
2001
Aportació municipal:
900.000 ptes.
Presentat pel Grup de
Cooperació del Campus de
Terrassa
Nicaragua
• Rehabilitación para el
desarrollo humano sostenible
Aportació municipal:
1.000.000 ptes.
Presentat per l’Asociación
Catalana Nicaragüense de
Amistad y Solidaridad

Ciutats
agermanades
Guelta (Sàhara Occidental)
• VIII Caravana Catalana
per la Pau al Sàhara
Aportació municipal:

La Solidaritat

Palestina

Sáhara

Pakistan

Projectes

Projectes informats i
que han rebut el
suport de Rubí
Solidari l’any 2001

Índia

Camerún
• Visita alcalde d’Ocotal
Aportació municipal:
100.000 ptes.

Situacions
d’emergència

Argentina
2.000.000 ptes.
• Colònies d’estiu per a
infants sahrauís
Aportació municipal:
1.440.000 ptes.
Projectes presentats per
RAPS
Boyeros (Cuba)
• Reparación del internado
Angel Mejeiras y dotación
de equipos y otros materiales que garanticen el desarrollo integral de sus educandos
Aportació municipal:
1.800.000 ptes.
• Reparación centro escolar
Rebelión de los Vegueros
Aportació municipal:
1.920.000 ptes.
• Visita alcalde de Boyeros
Aportació municipal:
105.905 ptes.
Ocotal (Nicaragua)
• Renovación técnica de la
planta de radiotransmisión
de Radio Segovia en Ocotal
Aportació municipal:

2.000.000 ptes.
Presentat per FCCD
• Construcció de latrines i
banys per als habitatges del
barri Pueblos Unidos per a
damnificats per l’Huracà
Mitch
Aportació municipal:
855.114 ptes.
• Construcció de sis
habitatges al barri Pueblos
Unidos
Aportació municipal:
1.700.000 ptes.
• Projecte Barrio Nuevo
Amanecer 1998 reconvertit
en Construcció habitatges
barri Pueblos Unidos a
causa de l’huracà Mitch
Aportació municipal:
3.000.000 ptes.

• El Salvador
Terratrèmol a El Salvador
Aportació municipal:
700.000 ptes.
Presentat pel FCCD
• Índia
Terratrèmol a l’Índia
Aportació municipal:
300.000 ptes.
Presentat pel FCCD
• Cuba
Emergència a Cuba pels
afectats per l’huracà
Michelle a Jagüey Grande
Aportació municipal:
700.000 ptes.
Presentat pel Casal Cubà de
Sabadell
• Nicaragua
Rehabilitación de viviendas
y caminos a través de la
generación de empleo en la
zona seca, para mitigar la
crisis alimentaria en el
departamento de Nueva
Segovia
Aportació municipal:
500.000 ptes.
Presentat per l’Asociación
de Municipios de Nueva
Segovia.

Aportació total:
9.108.127 ptes.
1. Alfabetització i cultura a la
població Maia K’iche,
Guatemala (2.160.000ptes.)
2. Programa de Salut
Comunitària d’Aguacatan,
Huehuetenango, Guatemala
3. Acollida de Nens i Nenes
Saharauis, Sàhara Occidental
4. Beques Salari per a Nens i
Nenes, Guatemala
(1.575.000 ptes.)
5. Instal·lació d’aigua potable
a un centre d’acollida - formació i orientació de joves,
Camerun
6. Reparació de l’Escola
“Rebelión de los Vegueros” a
Boyeros, Cuba
7. Suport organització-jurídica al Consell de Lonkos i
Comunitats Mapuches, Xile
(147.881 ptes.)
8. Escola Primària per a
Nens i Nenes afganeses refugiades a Peshawar, Pakistan
9. Construcció de latrines i
banys per als habitatges de
Pueblos Unidos Ocotal,
Nicaragua (2.540.000 ptes.)
10. Renovació i millora d’una
clínica a Al Bazan,
Cisjordania, Palestina
11. Projecte del Moviment
Camperol de Santiago del
Estero, Argentina
12. Terratrèmol de El
Salvador (1.885.476 ptes.)
13. Capacitació i producció de
productes derivats de la llet a
Huitiupan, Xiapas, Mèxic
14. Acondicionament i millora de Radio Segòvia a
Ocotal, Nicaragua
15. Terratrèmol de l’Índia,
Índia (433.000 ptes.)
16. Reparació de l’internat
Almejeiras a Boyeros, Cuba
17. Caravana Catalana per la
Pau al Sàhara, Sàhara Occ.
18. Huracà Michelle, a
Jagüey Grande, Cuba
(100.000 ptes.)
19. Projecte de letrinificació
a San Ramon, Nicaragua
20. Projecte d’emergència
per la sequera a Nueva
Segòvia, Nicaragua (100.000
ptes.)
21. Construcció d’habitatges
a Pueblos Unidos, Ocotal,
Nicaragua (166.770 ptes.)
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Breus

La compañía
Danzares actúa en
La Sala
La Cia. Danzares actúa en La Sala los
días 19 y 20 de enero con su trabajo A
l’ombra del jardí. El sábado 19 la representación tendrá lugar a las 22 h y el
domingo 20 será a las 18.30 h. El precio
de la entrada es de 6,92 ¤ (1.600 pts.).
Danzares está formado por Daymell
Otero e Iván Betancourt, dos primeras
figuras formadas en las más prestigiosas
escuelas de ballet de Cuba. En Rubí ya
han representado Ropa de Ballet y
Carmen. Con A l’ombra del jardí, representan de nuevo una historia de amor.

El IMCO prepara unas
jornadas de
comunicación local
El
Institut
Municipal
de
Comunicació (IMCO) prepara unas
jornadas de comunicación local
que tendrán lugar el próximo 6 de
abril en el Rubí Desenvolupament.
Estas jornadas, que contarán con
la participación de profesionales de
la comunicación relacionados con
Rubí, tienen como tema El papel de
los medios de comunicación públicos y privados de la ciudad de
Rubí.

X Encuentro del Foro de Sao Paulo
En un ambiente de crisis política, económica, social y moral sin precedentes, del
4 al 7 de diciembre de 2001, se celebró en La Habana (Cuba), el X Encuentro del
Foro de Sao Paulo, con la participación de 518 delegados procedentes de 84
paises, que representaban 74 partidos políticos. También asistieron 127 invitados. En total, había 201 organizaciones.El Foro de Sao Paulo se solidarizó con
las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York i Washington
y reclamó el camino de la paz y la justícia para derrotar el terrorismo, reiterando
su solidaridad con todos los que sufren sus consecuencias. Al mismo tiempo,
rechazaron cualquier intento de presentar como terroristas a los movimientos de
liberación nacional, al llamado movimiento antiglobalización, a las izquierdas y a
los movimientos sociales y progresistas y rechazaron el papel de policía del
mundo que se adjudican los EE.UU. Cuba ha sido un escenario de alto valor por
lo que representa para la izquierda del continente. El Casal de Amistad Catalano
Cubano José Martí de Rubí ha ofrecido un saludo fraternal a estos paises y ha
manifestado su deseo que se cumplan los derechos de los pueblos soberanos.

Contra las líneas de alta tensión
El Ayuntamiento de Rubí trabajará para que las líneas de alta tensión desaparezcan de nuestra ciudad en un periodo de 10 años. Este es el compromiso asumido por todos los grupos municipales del consistorio con el apoyo de la comisión contra las líneas de alta tensión, una plataforma ciudadana que lidera la
lucha contra estas instalaciones eléctricas. Ayuntamiento y comisión han mantenido reuniones para hablar sobre el tema y para adoptar unos compromisos a
corto y largo plazo. Además de luchar por la supresión de estas líneas, el consistorio pedirá una entrevista urgente con el director general de energía para
informarle del trabajo que se está haciendo en Rubí, para instar al buen mantenimiento de estas líneas. Otra de las propuestas es encargar un estudio jurídicoeconómico para saber cuáles pueden ser las competencias municipales en lo
que se refiere a las licencias de las líneas de alta tensión. El Ayuntamiento también se ha comprometido a redactar una normativa específica que regule las
licencias de actividades por lo que se refiere a estas líneas. En este sentido, un
miembro de la comisión, Jaume Parras, criticó que Rubí es una de las ciudades
que más padecen las líneas de alta tensión.
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Excursión de la
Asociación
Despertar
La Asociación Despertar prepara una
excursión al Castelldefels el próximo
17 de febrero. Las personas interesadas en participar, podrán inscribirse
en el Ateneu Municipal los lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19 h. La salida para esta jornada se hará desde la
antigua estación, a las 7.50 h desde la
Ctra. de Sabadell frente a Mútua de
Terrassa y a las 8 h desde la av. del
Estatut con av. de las Olimpiades. El
precio es de 25 euros.

Viure a Rubí

Les empreses

Duplico 2000 SL,
alta tecnologia

Fitxa Tècnica
Duplico 2000, SL
c/César Martinell i Brunet, 33
Pol. Rubí Sud
Rubí
• Productes: duplicació de DVD,
CD i cintes de vídeo. La duplicació de DVD i CD es fa des de
la creació de la nova planta,
l’any 2001
• Nombre de treballadors de
l’empresa: 100 persones, 60
nous llocs de treball
• Facturació anual: 3.500 milions
de pessetes
• Clients principals: productores
de vídeo, editorials, empreses
multimèdia, productores àudio.

M.L.

L’empresa Duplico 2000 SL, situada
al polígon Rubí Sud, va iniciar l’any
passat una nova etapa amb l’inici
de la duplicació de CD i DVD i amb
una forta inversió tecnològica de
més de 1.500 milions de pessetes
per adquirir la maquinària més
avançada actualment al mercat de
la duplicació digital.

tècnics, ingeniers i químics, entre
altres. Dels 100 treballadors que té ara
Duplico, 60 són nous llocs de treball
arran de la nova etapa que va iniciar
l’empresa l’any 2001. Una altra característica de la nova nau de Duplico és
que s’ha dissenyat perquè a tot arreu
hi hagi accès per a minusvàl·lids.

L’empresa ja tenia una llarga trajectòria com a duplicadora de vídeo i amb
aquesta forta inversió, Duplico ha passat a situar-se entre les empreses més
avançades en quant a tecnologia.
Entre els seus clients principals es troben les grans productores de vídeo, a
més d’editorials, empreses multimèdia i productores d’àudio.

Actualment la
planta té capacitat
per fer 120.000
duplicacions
diàries de CD,
42.000 de DVD5 i
17.000 de DVD9 i
DVD10

L’objectiu de l’empresa, segons els
responsables, és oferir un bon servei,
i per tant, els professionals que hi treballen són altament qualificats, hi ha

La maquinària que té Duplico els permet de fer duplicacions de DVD5,
DVD9, DVD10 i CD. Actualment la
planta té capacitat per fer 120.000
duplicacions diàries de CD, 42.000 de
DVD5 i 17.000 de DVD9 i DVD10. Es
treballa des de la matèria primera, el
policarbonat, que és la que serveix per
a fabricar els discos i es manipula en
la mateixa empresa. A més de la duplicació dels diferents productes, a
Duplico també es fa la serigrafia i
l’empaquetat dels DVD, CD i vídeos.

Els clients són principalment de l’estat
però ara, amb la nova planta, s’ha
començat a fer una mica d’exportació
que, de fet, és un dels principals
objectius de l’empresa, ja que la tecnologia del DVD permet editar discos
amb diversos idiomes, la qual cosa
permetria entrar en altres mercats.
Com a projectes més immediats,
Duplico obrirà aquest any una nova
planta a Madrid.
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Espais d’opinió política
Ciudadanos de primera
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE

odavía hay muchos ciudadanos de Rubí que tienen la sensación de no estar plenamente equiparados en derechos y obligaciones. Estamos
hablando de aquellos que viven en las muchas urbanizaciones que tiene nuestra ciudad.
No les falta razón a estos vecinos para tener este sentimiento. De unos años a esta parte las urbanizaciones se
han convertido, mayoritariamente, en lugares de primera
residencia. Sin embargo, este crecimiento de la población no ha venido acompañado del, igualmente, necesario incremento de los servicios.
Desde principios de los noventa, los ciudadanos de las
urbanizaciones han realizado grandes esfuerzos para normalizar su calidad de vida: han hecho frente a los importantes costes económicos que
ha supuesto la implantación de servicios tan esenciales como el alcantarillado, el agua corriente, el alumbrado público y el asfaltado de sus
calles. A pesar de que en algunos casos, como la zona de Sant Muç y
Can Bosch, todavía es necesario realizar ese proceso de urbanización
esencial e inaplazable con las garantías y la justicia con que se ha realizado en otras zonas. Los vecinos también han demostrado, a través de
sus asociaciones, su capacidad para plantear a nuestro Ayuntamiento
mejoras, a corto, medio y largo plazo, que les convirtiesen en ciudadanos de primera.

T

A mediados del pasado año, los vecinos de las urbanizaciones del noroeste han vuelto a unirse en una coordinadora de asociaciones (CAVUNO) para alcanzar este elemental objetivo. Ha sido necesaria una torpe actuación
del equipo de gobierno en la implantación de los vados
para que se volviesen a poner de manifiesto los déficits
que aun padecen las urbanizaciones: insuficiente presencia policial y de control de la movilidad, deficiencias en los
servicios de limpieza, recogida de basuras y transporte
público; instalaciones deficientes de las compañías de
servicios, falta de equipamientos de calidad y con visión
de barrio, etc. Por no hablar de las reivindicaciones de las
distintas entidades vecinales de Sant Muç que están intentando dialogar
y llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno para iniciar una urbanización adecuada y justa para los propietarios y para la ciudad.
Desde el PSC consideramos que nuestro Ayuntamiento debe ser sensible a las demandas de todos estos ciudadanos, porque Rubí, somos
todos, y mejorar las urbanizaciones es mejorar nuestra ciudad.
Lamentablemente este articulo no podrá ser leído por los vecinos de las
urbanizaciones ya que, tampoco para el Institut Municipal de
Comunicació (IMCO), son ciudadanos de primera y no recibirán en sus
casas la revista La Ciutat.

Potser: un crit de llibertat
MÒNICA QUEROL, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP

s costum, o potser l’hem creada aquells que sovint
escribim en aquesta secció de “La Ciutat”, parlar i, fins
i tot, divagar sobre temes polítics de ciutat.
Com dèia, és un hàbit. Un hàbit, un costum, potser sa i
adient. Però aquest cop, i només per aquest cop, em permetré la llicència de no fer-ho.
Potser perquè, tot i deixar-lo enrere, acaba de ser Nadal. I
potser també, encara que no molt sovint, desperta sentiments adormits.
Aquest estiu passat, vaig estar a un país, tant se val el nom,
però es dèia Cuba, on la gent no té la possibilitat d’escriure,
ni dir el que pensa lliurement. No hi ha una revista “La
Ciutat”, on poder denunciar allò que no ens agrada, ni tertúlies d’amics on

É

Ràdio Rubí
99.7 FM
L'única
que
t'informa
de la teva
ciutat
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De dilluns a divendres
d'11 a 13.30 h
El matí és nostre (Belén Tierno)
La bombonera (Mariona Álvarez)
Amb accent obert (Lídia Juste)
Avanç Informatiu (J. Maronda/D. Sierra)
Informatiu migdia COM Ràdio
A la de tres - COM Ràdio (Virtu Morón)
Els 50 Rubís (Robert Fernández)
Línia Directa (Lídia Juste)
Akira.com

de 13.30 a 14 h
de 14 a 15 h
de 15 a 16 h
de 16 a 17 h
de 17 a 18 h
Divendres
de 18 a 20 h
De dilluns a dimecres
Raíces del Sur (Toni Sevilla)
Dijous
de 18 a 19 h
Giravolt tradicional (J.M. Merino)
de 19 a 20 h
Punt de Mira (debat)*
Divendres
de 18 a 19 h
Raíces del Sur (Toni Sevilla)
de 19 a 20 h
Som solidaris (quinzenal)
Caña Cubana (quinzenal)
de 20 a 21 h
L’Informatiu (J. Maronda
D. Sierra / M. Gumbau)

poder opinar sense por a represalies. La llibertat, allà, va
molt cara, ni pessetes, ni euros la donen. Ni tampoc aquell
dòlar fomentat pel propi règim que compra i ven corrupció i
mercat negre.
No tracto de fer una denúncia política, sinó humana. Només
els hi vaig prometre la denúncia en si mateixa. La llibertat
mereix aquesta i totes les denúncies possibles que poguem
fer per a ella, ja que qui en té mancança no la pot fer.
Des d’’aquí, des de “La Ciutat”, a Rubí, un petit pont del
nostre planeta, un crit per la llibertat de tots, tots els pobles
oprimits i mancats de llibertat. Llibertat per sobre dels colors,
sinó són els de l’arc de Sant Martí al complert.

de 21 a 22 h
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
de 22 a 24 h
de dilluns a dijous
Divendres
CAP DE SETMANA
Dissabte
de 9 a 9.30 h
de 9.30 a 10 h
de 10 a 11 h
d'11 a 12 h
de 12 a 14 h
de 14 a 14.30 h
de 14.30 a 19 h
Diumenge
de 9 a 10 h
de 10 a 11 h
d'11 a 11.30 h
d'11.30 a 14.30 h

Kilómetro O (A. Carrilero
R. Bordonado / J. Romero)
Gabba Gabba Hey (Lito)
No underground (Lito)
El vinil (Xavier Baltà
Connexió Com
+Q Música (Juli Pérez)

Punto de encuentro (Espai religiós)
Resum informatiu
Un tomb per Rubí (García /Julià)
Punt de mira (repetició)
L’última sessió (Martín / García)
Resum informatiu (repetició)
Música
Presència cristiana (Espai religiós)
Ara i Sempre
Grups municipals
Rubí en Joc (Equip d’esports)

Espais d’opinió política
“El orden internacional”
FERNANDO FERNÁNDEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’IC-V

S

i tenemos en cuenta la situación actual, a nivel internacional, el resultado del análisis no es alentador, el
nuevo milenio no está presentando precisamente
buenos augurios. A raiz de los atentados del 11 de septiembre, se inicia una fase que, al margen de la tragedia
que sufrieron como tal (lamentando la desgracia y condenando los hechos), induce a la sospecha de que existían
intereses e intenciones ocultos a la espera de poner en funcionamiento objetivos de carácter bélico y económico.
(Recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio entre
judios y palestinos, guerra desproporcionada de EE.UU. y
aliados contra Afganistán y ofensiva de las multinacionales
eliminando centenares de miles de puestos de trabajo). Está demostrada
la complicidad por parte de la comunidad internacional, que presupone la
política de manos libres para Israel a la hora de poner en funcionamiento
su efectivo militar y masacrar con total impunidad al pueblo palestino.
En Afganistán, el desarrollo de una guerra desproporcionada, sin ningún
tipo de excusa, causa miles de muertes entre una población civil inerme e
indefensa. ¿Se justifica que una vez tomado el país por los EE.UU., con la
colaboración de los paises aliados, en la búsqueda de los principales diri-

gentes y presuntos culpables se continuen lanzando bombas, causando un gran número de muertes entre la población, con el más absoluto de los desprecios? Estos ciudadanos sólo tienen en su haber condiciones de vida infrahumanas. ¿Qué relación guarda tal carnicería con la captura de los culpables? ¿No recuerdan aptitudes revanchistas condenadas por la propia comunidad internacional en
otras ocasiones? ¿Cuál es la diferencia? EE.UU. posee la
supremacía, y creen que esto les habilita para imponer su
propia ley. ¿Quién juzgará los desmanes cometidos? No
se vislumbran actitudes en este sentido por parte de los
principales gobiernos internacionales, sinó todo lo contrario. No te permiten objetar. El mundo no es más justo, continua imperando
la ley que impone la fuerza y no la de la razón y la solidaridad. Se constata una aptitud: el multiejército que encabeza EE.UU. y componen los
demás paises desarrollados con pleno sometimiento, el que controla los
medios de propaganda y comunicación y que defiende sobre todo lo
demás los grandes intereses que está configurando la actual política de
globalización. Por lo tanto, existen espacios para la discrepancia ciudadana y es necesario aglutinar el rechazo político y manifestarlo.

Una administració més austera i rigorosa
LLUÍS RIDAO, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

a prioritat d’acció del govern tripartit format per
IC-V-CiU-ERC, és incrementar el rigor i l’austeritat en l’administració de la despesa pública. Una
administració acostumada al llarg dels anys a gastar
per sobre de les seves possibilitats difícilment sap
estalviar. Per tant, ha estat necessari modificar el
model i establir les prioritats pressupostàries que pautaran l’actuació municipal per aquest any 2002. S’ha
introduït un nou estil d’administració per tal d’evitar un
major endeutament, ja que el deute acumulat actual
és una hipoteca de futur per a la ciutat, de manera que
ens calia afrontar aquesta situació amb realisme i així ho hem fet.
Malgrat tot, amb el pressupost d’enguany podrem atendre tots els
serveis que es presten a la ciutat, però sota els paràmetres del pla de
sanejament actualment vigent, la qual cosa suposa una major exi-
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gència en la gestió de recursos municipals.
En un futur pròxim, Rubí haurà de rebre més recursos
de l’Estat i s’ha de produir també un canvi en l’assignació de despeses entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament per a cobrir determinats serveis.
Tanmateix ens caldrà seguir revisant tota la despesa
municipal per determinar quines despeses són
necessàries i quines no, i fer-ho mitjançant el doble
objectiu de redimensionar la pressió fiscal i reduir els
nivells actuals d’endeutament.
Som conscients que l’equip de Convergència i Unió
ha entrat a formar part d’un govern local endeutat, però hem volgut
fer-ho amb la valentia i el convenciment que l’empenta del nostre treball ajudarà a situar Rubí en la dinàmica d’un futur millor.

Per una universitat oberta a Europa
FRANCESC SUTRIAS, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL D’ERC

l govern del Partit Popular ha promogut i ha aprovat
una Llei Orgànica d’Universitats que ha generat
recel i malestar entre sectors socials amplis, que
observen amb preocupació el perill d’involució que representa aquesta llei.
Els rectors i rectores de les universitats, bona part del professorat, els estudiants, el personal d’administració i serveis (PAS) i alguns partits polítics, singularment ERC, han
expressat el seu rebuig frontal als plantejaments governamentals.
Coincidint amb els debats al Senat i al Congrés de
Diputats de l’esmentada llei, ERC-Rubí va organitzar una
xerrada debat per explicar en què consisteix la nova llei, amb la presència de Laura Ribalaiga, del sindicat d’estudiants Acció i de les JERC i
Carles Bonet, senador de l’Entesa Catalana de Progrés, diputat al
Parlament de Catalunya i Vice-secretari d’ERC.
Davant d’un nodrit grup de rubinencs, molts d’ells vinculats al món universitari, entre els quals hi havia professors, estudiants i personal d’admi-
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nistració i serveis de diverses universitats catalanes, Laura
Ribalaiga va fer un repàs crític de la proposta del PP i un
esment especial de l’oposició que han manifestat repetidament els estudiants catalans, i d’altres llocs de l’estat.
Carles Bonet, que fa poc va intervenir al Senat en contra
d’aquesta Llei, va titllar-la de centralista, ja que buida de
contingut les competències de l’Estatut i uniformitza la
política universitària de tot l’estat, va criticar-ne la concepció burocràtica i reglamentista en què s’inspira i la va qualificar d’anticatalana perquè no té en compte la realitat lingüística existent.
En un moment en el qual les universitats públiques catalanes necessiten més que mai un impuls que els permeti adaptar-se a les
noves demandes socials pròpies de l’anomenada societat del coneixement, es pretén imposar una regulació que ens allunya de l’espai universitari europeu definit en les declaracions de Bolonya, Salamanca i Praga.
Des de Rubí, doncs, denunciem la nova llei d’universitats i reivindiquem
novament una universitat autònoma, democràtica, científica i catalana.
LA CIUTAT 15

Els nostres barris

L’AV del Centre espera que se solucioni el
col·lapse de trànsit que hi ha al centre de Rubí
MONTSE VALLS

L’AV del Centre de Rubí havia de celebrar una assemblea general ordinària
el passat 14 de desembre, la qual
cosa no va ser possible a causa de la
nevada d’aquell dia. Només hi van ser
presents quinze persones i no es va
poder seguir l’ordre del dia, per tant,
es va fer una prèvia en què els assistents van decidir suspendre l’assemblea i celebrar-la entre finals de gener
i principis de febrer. Bàsicament, els
temes a tractar eren l’informe de la
presidència i l’aprovació del pressupost del 2002.
Pel que fa a la situació en què va quedar
el centre de Rubí després de la nevada
del 14 de desembre, el president de l’AV
del Centre, Ramon Ariza, afirma que no es
poden queixar, ja que l’Ajuntament es va
preocupar que el dia 15 la Brigada
d’Obres netegés les voreres.
En relació amb altres temes, el president
de l’AV del Centre de Rubí comenta que
aquest té molts problemes, que esperen
que es resolguin durant l’any 2002. En primer lloc, el centre de la nostra ciutat està
col·lapsat pel trànsit. I en aquest sentit,
Ramon Ariza exposa que “els rubinencs
potser no hem entès gaire bé que hem
passat de poble a ciutat i volem continuar
sent poble, però sense que ens diguin
que som de poble, sinó de ciutat”. Això
vol dir que “hem de continuar fent totes
aquelles coses que fèiem sent un poble
com ara anar a buscar un sifó amb el
cotxe i poder aparcar on volem, si ens
convé aparcar sobre la vorera, hi aparquem i aquesta mentalitat l’hem d’anar
canviant”. De totes maneres, el president
assegura que “no tot és responsabilitat
dels veïns del centre i dels rubinencs”,
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Plaça d’Anselm Clavé

“Els veïns del Centre de
Rubí estan preocupats
perquè els caps de
setmana hi ha molt pocs
establiments de
restauració oberts en
aquest nucli urbà, on
poder anar, i voldrien
que es posessin
terrasses, fins i tot a
l’hivern, a diferents llocs,
com ara la plaça de
Salvador Allende”

sinó que, en part, responsabilitza
l’Ajuntament i la Policia Local, “ja que hi
ha una mancança a l’hora de fer respectar les normes de ciutat com a tal”.
L’AV del Centre de Rubí espera que l’estudi que ha fet el RACC sobre la mobilitat
en la nostra població aporti les solucions
més adequades en el primer trimestre del
2002.
En relació amb l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas, S.A. (FCC),
nova concessionària del servei de recollida de les diverses fraccions dels residus
municipals, de neteja viària i altres serveis
complementaris, Ramon Ariza afirma que
les ciutats on hi ha aquesta empresa
estan molt més netes que Rubí, per tant,
els veïns del Centre esperen que quan
FCC faci el servei de neteja la nostra ciutat sigui molt més neta. Quant a les places, el president de l’AV del Centre
comenta que hem millorat en alguna cosa
(fa set mesos hi van posar flors), però que
necessiten un manteniment i va destacar
que cal tenir cura a conservar el monument cinquantenari de la plaça d’Anselm
Clavé.
Els veïns del centre també demanen que
es dugui a terme el projecte esportiu de
l’Escardívol (zona esportiva) i tenen una
certa esperança que això es faci realitat
en el segon semestre del 2002.
L’AV del Centre entén i té molt clar que si
Rubí té un centre millor tindrà un Rubí
millor. Així, volen que Rubí entengui que si
tenim un bon centre, tindrem una bona
ciutat, segons Ramon Ariza.

Les nostres entitats

La Societat de Sant
Antoni Abat

Plens i comissions
La construcció del tercer CAP
El Ple municipal, en la sessió celebrada el passat 21
de desembre, a proposta de la Junta de Portaveus, va
aprovar, per unanimitat, la cessió inicial d’un terreny,
situat a Sant Jordi Park, a la Generalitat de Catalunya
per a la construcció del tercer Centre d’Assistència
Primària (CAP) a Rubí. Aquest terreny té una superfície
de 7.447 m2 i limita al nord amb el carrer Miquel
Mumany i Campderrós, a l’est amb el mateix carrer i
zona verda, al sud i a l’oest amb la fàbrica de Pujol i
Tarragó, SA.
D’altra banda, també a proposta de la Junta de
Portaveus, el Ple va aprovar definitivament, per unanimitat, la constitució del Consorci de Residus del Vallès
Occidental i els Estatuts que el regiran.

Territori

Festa de Sant Antoni Abat de l’any 1999
MONTSE VALLS

El primer reglament pel
qual es regeix la Societat
de Sant Antoni Abat apareix l’any 1859, per tant,
aquesta entitat rubinenca
es va constituir oficialment aquell any del segle
dinou.

d’aleshores sempre han
estat al Casino Espanyol,
segons el president de l’entitat, Miquel Vivancos.
La Societat de Sant Antoni
Abat de Rubí té uns quatrecents vint-i-cinc socis.
Antigament, la festa es feia
el dia 17 de gener, que és el
En aquella època, hi havia
de Sant Antoni. Quan les
tot un gremi de cansaladers,
festes locals es van reglatraginers, carreters, etc. que
mentar, la festa de Sant
es van agrupar sota un
Antoni, a Rubí, es va
pendó, el de Sant Antoni
començar a fer el darrer cap
Abat. Els socis fundadors de
de setmana del mes de
l’entitat van col·laborar en la
gener. En els anys 60 i 70,
confecció d’aquest pendó.
en no haver-hi carros ni
Després, els estatuts s’han
cavalls, es va fer amb tracanat renovant, segons Núria
tors, però a partir dels anys
Climent, secretària de la
80, es va revifar i es va torSocietat de Sant Antoni
nar a fer amb
Abat. Els objectius de l’entitat
“La festa de carros i cavalls.
pràcticament
Sant Antoni Com a actes,
sempre s’ha fet la
han desapareAbat honora benedicció, l’ofici i
gut, ja que
el patró dels el ball.
actualment de
Actualment,
traginers i carreanimals”
també es fan dos
ters d’ofici no
concerts, un esmorzar i un
n’hi ha. Aquesta societat
espectacle de cloenda, a la
s’ha mantingut pel fet de
mitja part del qual se sorteja
recuperar una tradició cataun xai, un porc i un pernil.
lana, la dels Tres Tombs.
La rua habitualment té uns
En un principi, la Societat de
tres quilòmetres.
Sant Antoni Abat celebrava
Enguany, el banderer i els
la festa, alternativament, un
cordonistes de Sant Antoni
any al Casino Republicà i un
Abat seran del Foment de la
altre al Casino Espanyol.
Sardana en celebrar aquesta
Però, entre el 1935 i el 1936,
entitat el 75è aniversari.
els van negar la utilització
del Casino Republicà i des

El Ple va aprovar inicialment, per 20 vots a favor (IC-V,
CiU, ERC, PSC i regidor no adscrit) i 2 abstencions
(PP), el canvi del sistema de gestió i el plec de clàusules administratives i tècniques per a la concessió de la
gestió de zones blaves i l’aparcament subterrani de la
plaça 11 de Setembre. La gestió serà indirecta per
concessió i, per tant, es convocarà un concurs públic
per a adjudicar-la.
D’altra banda, el Ple va aprovar, per unanimitat, el Pla
Municipal d’Accessibilitat de Rubí redactat pel
Consorci de recursos i documentació per l’autonomia
personal (CRID), el qual preveu una millora de l’entorn
en temes de transport, vies públiques i edificacions
públiques accessibles. Aquest pla consta de cinc etapes, el desenvolupament de les quals representen una
inversió bianual que s’haurà de consignar en els pressupostos municipals a partir de l’exercici econòmic
del 2003, amb el benentès que totes les intervencions
que es facin abans ja prevegin la supressió de barreres arquitectòniques.
També es va aprovar provisionalment, per 16 vots a
favor (IC-V, CiU, ERC, PP i regidor no adscrit) i 6 en
contra (PSC), la modificació puntual del sector Z (Ca
n’Oriol) pel que fa a la zona qualificada com a sistema
d’espais lliures, que s’integra al parc de Ca n’Oriol i no
a la resta de zones verdes del sector.

L’escola i la ciutat
El Ple va acordar, per unanimitat, l’adhesió de la ciutat
de Rubí al fòrum L’escola i la ciutat, organitzat per
l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació, el qual pretén
obrir un espai de reflexió i debat que reculli les experiències dels ajuntaments que han treballat sobre
aquest tema en els darrers anys. L’Ajuntament de Rubí
fa més de deu anys que hi treballa a partir del programa de coneixement de la ciutat.
Serveis Centrals
El Ple va aprovar de manera inicial el pressupost general per a l’any 2002, amb la quantitat de 1.423 milions
de pessetes per a inversions. Es va aprovar amb 14
vots a favor (IC-V, CiU i ERC), 8 en contra (PSC i PP) i
1 abstenció (regidor no adscrit) (vegeu pàgines 2, 3 i
4). D’altra banda, es van aprovar definitivament les
Ordenances fiscals per al 2002, amb 14 vots a favor,
els de l’equip de govern, i 9 en contra, els de l’oposició.
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El racó de la gent gran
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Dimecres
Casal de la Gent Gran de
Rubí, a les 8 h
Sortida a Vimbodí, visita
del castell de Milmanda i
el museu del vidre

La gent gran celebra
una festa nadalenca
al Casino

Fets i Gent
la mina Berta
Un informe americà sobre
el subministrament de mineral espanyol a l’eix (el
componien Alemanya i
Itàlia) per a produir armament, en plena Segona
Guerra Mundial, deia que
des de l’estació de la veïna
població del Papiol, s’enviava un abundant carregament d’espat.
Aquest mineral, genèricament d’estructura laminada i brillant, procedia de la
propera mina Berta, datada
l’any 1911 i situada en els
termes col·lineals de Sant
Cugat del Vallès i el Papiol,
a mig camí entre Molins de
Rei i Rubí. El molinenc Pi
Saumell ens fa saber que
es mantenia la incògnita
del fet, però el veïnat sabia
veladament que aquest
carregament, amb vagons
de tren descoberts, anava
destinat a Alemanya amb
la finalitat abans esmentada. La mina ja fa mig segle
que és tancada i s’explota
bàsicament per a l’extracció de galena.

“Domènec Hotel Cafè”
Poc abans de l’arribada del
tren, l’any 1918, es va inaugurar el “Domènec Hotel
Cafè”, situat al costat del
cinema, que era regentat
per Francesc Pocorull, el
qual va rebre moltes felicitacions per haver fet un
establiment tan magnífic,
amb sales per a banquets
ben modernes i confortables com deien els anuncis. El cobert costava a
partir de quatre pessetes
d’aquell temps.

Miquel Rufé
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La gent gran participant de la festa nadalenca

MONTSE VALLS

L’any 2001 es va celebrar per tercera vegada conseqütiva la festa de Nadal de la
gent gran de Rubí, la qual va tenir lloc al
Casino Espanyol el passat 18 de desembre. Hi van assistir unes seixanta persones i algunes d’elles van recitar poesies,
van explicar acudits i van ballar seguint la
música de Cristina i Liberto. A més a més,
se´ls va oferir un berenar.
En aquesta festa nadalenca s’ajunten totes les

persones a qui es presta algun servei dins de l’Àrea de Serveis Socials, les que estan a la MiniResidència Municipal, les que van al Centre de
Dia, les que tenen telealarmes o la prestació d’un
servei a domicili i les que estan dins del programa Esport a Casa.
Els dos primers anys, la festa de Nadal de la gent
gran es va fer al Centre de Dia del Casal de Gent
Gran, mentre que enguany ha estat al Casino
Espanyol. S’hi havia previst l’assistència d’unes
cent persones, però a causa del fred després de
la nevada que va fer per aquelles dates, la presència de gent gran va ser inferior. Aquesta festa,
que cada any s’amplia més, l’organitzen les treballadores familiars, junt amb la Creu Roja de
Rubí-Sant Cugat.
Pel que fa a la Creu Roja, prepara aquesta festa
nadalenca dins de les partides que tenen del
0,5% de l’IRPF, i engloba els usuaris de teleassistència amb usuaris de Serveis Socials. Les
despeses es distribueixen entre l’Ajuntament de
Rubí i la Creu Roja Rubí-Sant Cugat. Així, la festa
es du a terme gràcies a la col·laboració de les treballadores familiars de l’Ajuntament i el voluntariat de la Creu Roja, que s’encarreguen de registrar les persones que hi van, d’animar-les, de fer
de guarda-roba i de preparar totes les coses que
formen part d’aquesta trobada. La valoració que

Espai de salut

Conseqüències del consum excessiu d’alcohol (i III)
A més de les malalties esmentades, l´alcohol és
causa de malalties digestives i neurològiques
que ocasionen una elevada morbilitat; sovint
causa impotència en l´home, secundària a la
malaltia hepàtica o per un efecte tòxic directe
sobre les gònades. Els costos socials de l´alcoholisme també són considerables. Així doncs,
s´atribueix a l´alcohol del 40 al 50% dels accidents de trànsit i del 15 al 25% dels accidents
laborals. A més, l´alcohol és responsable d´una
bona part de l´absentisme laboral. També cal
esmentar l´existència d´una associació alcoholdelictes. Al voltant del 60% dels autors d´homicidis i del 50% de les víctimes es trobaven sota
els efectes de l´alcohol en el moment de l´acte
homicida. L´alcohol genera, a més, nivells elevats de distèsia familiar, que són causa d´una
elevada incidència d´agressions, divorcis i baix
rendiment escolar en els fills.
És una responsabilitat de tots els metges reconèixer quins dels seus pacients tenen problemes lligats amb l´alcohol i també identificar els

que són bevedors excessius abans que apareguin trastorns relacionats amb l´alcohol o
Síndrome de Dependència Alcohòlica, per tractar de fer-los modificar el seu comportament
mitjançant el consell mèdic i, eventualment,
remetre´ls a algun centre especialitzat en cas de
necessitar tractament especial. La intervenció
del metge pot evitar, a més, la progressió de la
dependència alcohòlica i prevenir la morbilitat,
la mortalitat i les disfuncions socials i familiars
causades pel consum abusiu d´alcohol.
L´atenció als familiars d´un malalt alcohòlic és
sovint una tasca difícil per al metge, més encara si els familiars són els que plantegen el tractament d´un membre de la família que no vol ser
atès. El metge de capçalera ha de manifestar la
seva comprensió i donar el seu suport i adreçar
la família a un centre especialitzat, on hi sol
haver un servei d´acollida que pot canalitzar les
demandes d´ajuda. És habitual que els familiars
siguin capaços de convèncer el malalt desprès
d´haver rebut una informació adient.

TELÈFONS I ADRECES
D’INTERÈS
Ajuntament
Ambulàncies Lafuente
Alcohòlics Anònims
Associació Pla Estratègic
Associació Pro-minusvàlids Psíquics
Ateneu
Biblioteca Popular Mestre Martí Tauler
Bombers

A

B
C

D
E
F
G
I
J
L
M
O
P

R
S

T

U

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
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
Coordinació La Ciutat Jove: Montserrat Valls - Fotografia: Jordi García - Disseny original:
Masdisseny - Impressió i preimpressió: Grafiques Canigó - Tiratge: 23.000 exemplars - Distribució:
Rubeo 99 - Dipòsit legal: B 7357-97 - Redacció i administració: Institut Municipal de Comunicació,
Joaquim Blume s/n, tel. 93 588 70 00, fax 93 697 56 33, 08191 Rubí, edició electrònica: www.rubiciutat.net
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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Aldea
Pg. Les Torres, s/n.
Batallé
Pg. Francesc Macià, 23
Batllori
C. Milà i Fontanals, 3
Calsina
Verge de Lourdes, 35

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

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
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C. Víctor Català, local 22 93 588 07 08
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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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Los lugares para el ocio
joven en Rubí
son necesarios
VERÓNICA CABALLERO, LIDIA GÓMEZ, MARINA MILLÁN,
LAURA MURIEL Y MARÍA PÉREZ
-3º ESO - REGINA CARMELI
Rubí, una ciudad situada en una de las zonas más
desarrolladas de Cataluña, con 64.000 habitantes,
dispone de importantes instalaciones deportivas, juzgado propio, competitivas industrias.
Este municipio ha sabido desarrollarse debidamente
con el paso de los años, pero parece haberse olvidado
de algo: ¿QUÉ HAY DE LOS LUGARES DE OCIO PARA
SUS JÓVENES HABITANTES? Para los más pequeños
hay infinidad de actividades con las que poder disfrutar y divertirse como centros de esplai, parques, etc.
Lo mismo ocurre con los mayores de edad, pues pueden disponer de vehículo propio para desplazarse a los
lugares que deseen en busca de entretenimiento. Pero
los adolescentes, aquellos cuya edad oscila entre los
catorce y los dieciocho años, no encontramos en nuestra ciudad lugares donde poder aprovechar nuestro
tiempo de ocio después de una larga y dura semana
de actividades escolares.
Con el paso de los últimos años, Rubí ha crecido en lo
que a la población se refiere, por el contrario, los lugares de ocio han desaparecido notablemente. Ni cines,
ni discotecas, ni bares apropiados para los adolescentes, que nos vemos obligados a desplazarnos a otros
municipios con el consiguiente peligro e incomodidad
que esto puede suponer.
De un tiempo a esta parte, proliferan por las calles de
nuestra ciudad pandillas de jóvenes que, al carecer de
otras alternativas, se reúnen en cualquier portal o
plaza pública y que son mirados por parte de los adultos con bastante desaprobación. Evidentemente, se
nos podría reprochar que no tengamos más imaginación o recursos para divertirnos, pero realmente opinamos que es el Consistorio quien debería dotar la
ciudad de las suficientes infraestructuras para que
este grupo de población de la que hablamos pudiera
utilizar su tiempo de ocio de una manera sana y productiva logrando, al mismo tiempo, que la población
adolescente se integrara e implicara más en la vida
ciudadana.
Todos los jóvenes de Rubí desearían poderse divertir
en su propio municipio sin tener que recurrir a desplazarse a otras ciudades que disponen de estos lugares
de los que Rubí adolece. Finalmente, el Ayuntamiento
parece haber reaccionado ante el problema y está proyectando una zona de ocio en Can Serra. Deseamos
sinceramente que este parque recreativo no se convierta simplemente en un negocio objeto de especulación económica, sinó en un espacio lúdico en el que
los jóvenes de nuestra edad podamos disfrutar de
nuestro tiempo libre de una manera sana y creativa
sin tener que abandonar nuestra ciudad.

Can Serra
XAVIER CUADRADO
TÈCNIC DEL SERVEI DE JOVENTUT
El projecte global de La Llana inclou una zona d’oci i
restauració nocturna i la masia de Can Serra, que
s’ha pensat com un projecte més cultural.
Provisionalment, mentre el projecte global no es
dugui a terme, la planta baixa de la masia es destina
a activitats d’oci juvenil, com ara concerts de petit
format, sessions de discjòquei i altres activitats
durant les festes populars, com ara Cap d’Any.
Aquest espai de la masia disposa de dues sales per
tal de crear dos ambients musicals diferents entre
si. La gestió d’aquest equipament la fa el Servei de
Joventut de l’Ajuntament de Rubí i l’empresa gestora de l’espai Jove Torre Bassas. Per estar al dia de
les activitats que, cada quinze dies, es fan a Can
Serra, cal que estigueu atents a la publicitat que s’edita.
Val a dir que les activitats de la masia de Can Serra
són per a tots els joves de Rubí i que estem oberts a
qualsevol suggeriment. Per tant, si ho desitgeu,
podeu fer arribar les vostres propostes a l’Espai
Jove Torre Bassas, o bé trucant als telèfons
93 586 24 05 i 93 697 90 04.
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Racó Literari

L’amor

La lluvia

L’amor és com una estrella
Me desperté esta mañana
que brilla quan s’està enamorat.
Pensando que no llovía
L’amor és un sentiment
Al mirar por la ventana
que se sent per algú.
Vi que el agua caía.
Sovint és impossible d’oblidar
si s’està de veritat enamorat.
Una nube gris oscura
L’amor és com un planeta que
Con los mofletes hinchados
gira quan s’està enamorat,
Nos daba su agüita pura
i, si para de girar,
Que recibíamos encantados.
el cor es trencarà.
La lluna pot estar plena o creixent,
Alegres iban los niños
mirant-la enamora la gent
Con su mochila colgada
i les parelles a la nit,
Pisando los charcos
La tardor
l’amor és infinit.
Que la lluvia dejaba.
Fixa’t com pot ser l’amor de
Ja gaudim de la tardor,
fort!
Los niños ya no jugaban
això és meravellós.
Ai l’amor que bonic!
Y
el patio estaba enfadado
Tot és resplendor,
Que bonic és l’amor.
Porque
el agua que caía
i els ocells xiulen a la foscor.
Carlos Estévez
La arena había mojado.
La tardor ja és aquí,
1r d’ESO - IES JV Foix
Patricia Jiménez
amb poques fulles en el jardí,
Veraguas
tothom està feliç,
Poesia premiada en el
2n de Cicle Superior de
menjant molt pastís.
concurs literari Sant Jordi
les Escoles Ribas
Les fulles de colorins,
2001
ja brillen quan cauen
dels pins.
Jessica Maestre
1r de C.S. de les Escoles
Ribas

Benvingut euro!
ALUMNES DE L’IES JV FOIX
L’alumnat de l’IES JV FOIX ja fa cinc cursos que treballa l’euro a les classes de matemàtiques. A poc a
poc, s’ha familiaritzat amb la nova moneda, tot
repassant els nombres decimals. També a la festa de
Nadal de cursos anteriors, una de les proves de la
“Decatló” per al primer cicle de l’ESO era “La botiga
del segle que ve” on els nois i les noies feien una
compra... “virtual” en euros. Aquest curs, abans que
arribés l’ús real de l’euro, hem aprofitat la
Castanyada per acostumar-nos-hi una mica més,
amb els símils d’euros que ens va facilitar la Caixa
de Terrassa.
Vam organitzar, amb la coordinadora i els tutors de
quart d’ESO, la logística necessària
del dia. Això va incloure els canvis
de moneda, la compra venda de
castanyes,
pastissos,
dolços,
entrepans i truites, i altres activitats comercials com ara fer trenes,
maquillatge, etc. Va caldre també
nomenar caixers, supervisors, responsables de parades i de les castanyes, entre altres.
Els i les estudiants de 4t d’ESO de
seguida que van entendre el sentit
de l’activitat es van engrescar i van
participar en la classificació i distribució de les diverses monedes per
a les paradetes. També la cantina
de l’institut es va afegir a la inicia2 LA CIUTAT JOVE

tiva.
El dia de la festa tot estava ben preparat. L’alumnat
de 4t va matinar per tenir les parades a punt per
quan arribessin els companys dels altres cursos. La
festa va començar amb la posada en funcionament
de les dues caixes de canvi. En un primer moment,
els caixers no donaven l’abast, hi havia llargues cues
per obtenir els euros que els permetrien comprar-se
l’esmorzar, les llaminadures, les castanyes, etc. A
poc a poc, les cues es van reduir. Molta gent va passar per les caixes a canviar i després va gastar les
seves monedes en la diversitat de productes que els
de 4t ens oferien.
La varietat de preus va permetre que es pogués gastar fins gairebé l’últim cèntim d’euro.
Tot i això, una estona abans d’acabar
la festa, els caixers van tornar a canviar els euros sobrants en pessetes.
Al final tothom va estar content; els
uns, pels beneficis recollits; els altres,
per haver participat en una experiència pionera, que aviat serà forçosament quotidiana.
El departament de Matemàtiques vol
agrair explícitament als estudiants, a
la coordinadora, als tutors i a tot l’equip de 4t la seva participació entusiasta sense la qual no havia estat
possible l’èxit assolit amb l’activitat.

Centre d’Esplai Matí Naixent
GABRIEL CASANOVAS, MONITOR
DEL CENTRE D’ESPLAI MATÍ NAIXENT
EL Centre d’Esplai Matí Naixent existeix a la nostra
ciutat des de fa més de vint anys. Va néixer a partir
de l’Associació de Disminuïts Psíquics de Rubí. El
nostre esplai té com a principal finalitat crear un
espai de lleure per a aquelles persones afectades per
algun tipus de disminució psíquica o sensorial.
Duem a terme les nostres activitats els dissabtes al
matí i, actualment, el nostre local està situat al
Centre Cívic de la Zona Sud, al carrer Marconi, tot i
que aquest emplaçament és provisional, ja que en un
futur proper és previst que puguem disposar d’un
nou local a l’edifici de les antigues escoles evangèliques, a hores d’ara en procés de remodelació.
Actualment comptem amb un total de vint-i-tres nois
i noies que vénen al nostre centre cada dissabte. Les
edats són molt diversificades, ja que mirem d’arribar
al màxim possible de la població de Rubí amb algun
tipus de disminució i, per tant, trobem des de nens
de 7 anys fins a persones que sobrepassen els 50
anys d’edat. Aquesta gran varietat fa que haguem
d’adaptar les nostres activitats als interessos propis
de cada edat i buscar centres d’interès diferenciats.

Les activitats que acostumem a fer busquen sobretot
que els nostres nois i noies puguin desenvolupar-se
al màxim en entorns normalitzats i per això fem sortides de tipus lúdic i cultural, com ara anar al cinema, a exposicions, museus, karaoke, practicar
esports, etc., amb d’altres que permeten treballar les
seves habilitats com ara tallers, sessions de ludoteca, teatre...
Sovint també fem festes amb música i menjar. Si bé
no duem a terme colònies d’estiu, sí que s’acostumen a fer una o dues sortides de cap de setmana
durant l’any i organitzem casals d’estiu.
S’intenta, doncs, treballar tota una sèrie d’aspectes
molt importants per a la persona, sempre a partir
d’un ambient lúdic que intenta que s’ho passin bé.
Actualment som uns vuit monitors que, de forma
voluntària, intentem realitzar al millor possible
aquesta tasca que sabem que és important per a
aquestes persones, ja que es tracta d’un col·lectiu
que necessita la creació de més serveis que atenguin
les seves necessitats i l’esplai és un canal més per
ajudar-los a assolir un nivell d’integració social i de
normalització cada cop més gran.

Tallers de pintura dins de les activitats de l’estiu. CE Matí Naixent

Certamen Literari Infantil i Juvenil del
Departament d’Ensenyament
ALUMNES DE L’IES JV FOIX
El director de l’IES JV Foix, Jordi Gibert, va
assistir, el passat 18 de novembre al Palau de
la Generalitat amb motiu del lliurament dels
premis del 19è Certament Literari Infantil i
Juvenil del Departament d’Ensenyament, en
homenatge a l’escriptor Josep Maria de
Sagarra.
El nostre institut va ser doblement guardonat
en aquests premis. L’Anna Nabila Aidoun va
rebre el 2n premi a alumnes del primer cicle
d’ESO i la professora Montserrat Estaño va
rebre una menció especial en agraïment per
donar a conèixer un poema inèdit del poeta
Josep Maria de Sagarra.

Alumna i professora van rebre els seus respectius diplomes i diferents obsequis de mans del
director general de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament, el senyor Emili
Pons carreras, en nom de la consellera
d’Ensenyament, la senyora Carme Laura i Gil.
És per nosaltres un honor participar, com a centre, en activitats culturals de tota mena i al
mateix temps, en aquelles que tenen un abast i
reconeixement arreu del nostre país. I més tractant-se de premis que intenten divulgar i cultivar el gust per a la lectura.
En nom de tota la comunitat educativa del JV
Foix, moltes gràcies Nabila i Montse!
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“Volem donar un suport educatiu als nens que venen
caramels, gelats, etc., al carrer”
Sergi Bernabeu, delegat de SED

L’entrevista Jove

Quin és el projecte d’aquest any?
societat.
RUBEN CABÚS, PATRICIA BRETONES,
A la ciutat d’Horqueta (Paraguai), els
ENRIC ROCA
germans maristes tenen una obra eduLa teva experiència al
4t d’ESO - MARISTES RUBÍ
cativa d’àmbit formal prou extensa des
Paraguai, com va ser?
En Sergi Bernabeu és el delegat de
de fa uns vint anys. Aquesta inclou
Conèixer unes cultures difedues escoles de primària i una de
rents, conviure amb comuniSED (Solidaritat, Educació,
secundària, que donen classes com a
D e s e n v o l u p a m e n t ) , q u e é s u n a O N G tats de Germans Maristes i
centre depenent de la Universitat de
amb altres comunitats de relide desenvolupament, creada pels
Concepción, com a forma d’afavorir l’egiosos va ser tot un descobrigermans maristes l’any 1992, per
ducació de la gent senzilla d’aquesta
ment, i tota una aventura. Fer
població. Però es van adonar de la gran
la teva feina i viure la vida a un
donar resposta a unes necessitats
quantitat de gent, sobretot de nens i
ritme totalment diferent, conque van sorgir als països del sud
joves, que quedaven fora d’aquest sisviure i relacionar-te amb gent
on els germans són presents. En
tema, o bé per la manca de possibilique no té les presses que
tats d’estar escolaritzats, o bé per
S e r g i v a c o m e n ç a r a l ’ A g r u p a m e n t tenim tots aquí, fan que et
altres motius. Molts d’aquests nens
E s c o l t a C h a m p a g n a t i , m é s t a r d , h a plantegis si realment és tan bo
venen, al carrer, caramels, gelats, etc.
això que estem vivint aquí
p a r t i c i p a t e n e l s C a m p s d e T r e b a l l - cada dia.
que els permeti aportar uns diners a
Missió de SED.
l’economia familiar.
Per mirar de solucionar aquesta situaQuè et va sorprendre?
ció, s’han començat a fer una sèrie
Al Paraguai, quan hi arribes per
d’activitats d’àmbit no formal, perquè aquests nois i noies,
primera vegada et sorprèn tot. La ciutat, els colors, la gent,
en un ambient acollidor, que els motivi, participin a diari
les diferents cultures, la manera tan diferent de veure la
d’activitats de lleure i integració amb altres nois. Això amb
vida i de viure-la. Tampoc imagines que en aquest país, hi
l’objectiu últim de donar-los un suport educatiu que els perpuguin viure tantes cultures diferents i hi hagi tants estils
meti, si bé no entrar en el sistema educatiu formal establert,
diferents d’actuar en la mateixa realitat.
sí millorar una mica la seva educació, cosa que els pot obrir
algunes portes per guanyar-se la vida millor.
Com explicaries a les persones que els diners arriben?
És difícil d’aconseguir perquè els nois necessiten estar al
Intentem donar la màxima transparència a totes les camcarrer venent aquestes petites coses per poder guanyar-se
panyes que es fan en la nostra ONG. Cada campanya ha de
la vida, i costa molt que pensin en la formació com a mitjà
tenir la seva justificació, el seu seguiment, ja sigui allà, jusd’un futur millor. Per dur a terme aquest projecte, liderat pel
tificant-ho tot amb les corresponents factures i la memòria
germà Paco Montori, director del Centre Parroquial
de les activitats realitzades, i aquí, fent transparent tota la
d’Educació, es compta amb els joves del grup NAVEGAR
gestió dels diners recollits i el seu recorregut fins a arribar
(similar als de Mà Oberta de Maristes Catalunya).
al lloc de destí.
Què et motiva a fer aquestes activitats?
El fet que, amb l’educació i la sensibilització de la societat i
dels nois i noies de
Rubí
concretament,
donem a conèixer unes
realitats que creiem
necessàries per a la
seva formació com a
persones conscients i
responsables, disposades a lluitar per aconseguir un món més
just.
Com pot, aquest projecte, transformar la
vida de la comunitat?
Molt breument, us diré
que invertir en l’educació d’un noi o una noia
és promoure el desenvolupament futur d’ell
mateix i de la seva

Com veus la situació del Paraguai, actualment?
Ja fa uns anys que sembla que la situació tan precària en
què es viu en aquest
país no pot aguantar
gaire, però, any rere
any, es va subsistint
sense que puguem
entreveure
com.
Econòmicament, és un
país a la bancarrota
amb un índex de
corrupció molt gran a
tots els nivells. A les ciutats se sobreviu de
manera molt miserable,
ja que les bosses de
pobresa cada vegada
són més grans, nens
venent al carrer, malvivint amb famílies molt
nombroses sense cap
recurs econòmic, però
Uns nens van a l’escola i els altres venen caramels i gelats. El nostre projecte va al camp es viu amb
destinat a aquests darrers nens
molta més dignitat.

4 LA CIUTAT JOVE

