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Les activitats
per als joves
dominen el mes
de juliol

Viure a Rubí

L’estiu jove
REDACCIÓ

Un estiu jove ha arribat a Rubí.
Des de la regidoria de Joventut, i
amb la col·laboració d’algunes
entitats joves de la ciutat, s’ha elaborat un intens programa d’activitats que inclou des de concerts,
fins a tallers, des d’esports fins a
cinema, que van començar a primers de juliol. La Torre Bassas, la
Masia de Can Serra o l’Ateneu són
alguns dels punts que acullen
aquestes activitats.

Llinars del Vallès i la ruta al Camino de
Santiago són activitats organitzades
pel CE l’Eixam, la Rutlla, l’AE Albada,
l’AE Guspira i el CE Gripau Blanc.
A més, hi haurà la fira del reciclatge a
la Torre Bassas, que també acull els
campionats de futbolí, dames, dardells i escacs, i l’hora bruixa. La mostra col·lectiva Tocats pel terrat es
podrà veure al carrer Sant Jaume fins
al 28 de juliol i el CEIP Teresa Altet
acull el curset de ball de saló. Pel que
fa a les activitats esportives, aquesta
mateixa escola serà l’escenari del futbol, el bàsquet, l’aeròbic i la natació.

Festival de
curtmetratges

Pel que fa a l’oferta de tallers aquesta
és molt àmplia: des de swin a xanques,
des de la percussió al llenguatge de
signes, ceràmica, jocs de rol, màgia o
jardineria, són alguns dels que s’han
inclòs en aquest programa de l’Estiu
Jove. La majoria d’aquests tallers es
realitzen a l’Espai Torre Bassas i d’altres a l’Ateneu. A més, en l’organització d’alguns d’aquests tallers han participat entitats com la Coordinadora
d’entitats, o el CE l’Eixam.
D’altra banda, colònies al Molí de la
Riera de Sant Pere de Torelló, a Vilà
Banyoles o campaments a Meranges,
a València d’Àneu (Pallars Sobirà) o a
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Enquesta als joves de
Rubí
L’Ajuntament de Rubí, a través de la
Regidoria de Joventut, està realitzant
un estudi de la joventut rubinenca
amb una enquesta als joves de la ciutat, entre 14 i 30 anys, per conèixer
quines són les inquietuds d’aquesta
franja de la població. L’enquesta,
segons el regidor de Joventut,
Gonzalo Plata, està dins del programa del Pla Jove i pretén “conèixer les
necessitats i els neguits de la joventut
de Rubí”. A hores d’ara ja es comencen a tenir les primeres conclusions
(fins al moment s’han fet unes 70
enquestes), però fins al setembre no
s’haurà acabat aquesta recollida d’informació entre els joves rubinencs.
Per Plata és molt important aquesta
enquesta que “permetrà orientar-nos
de cara al fòrum jove que volem fer
cap a finals d’aquest any” i també per
“veure quines són les accions que
fem i debatre quines són les que haurem de fer”.

Una de les apostes més interessants d’aquest estiu jove és el
Festival de curtmetratges Puesta
de corto, que en la seva segona
edició, i organitzat per l’associació
Zazoo, oferirà al Casino una mostra de curtmetratges actuals. El
apagón (José M. Caro), Dog interface (Juan Pablo Etcheverry), El
figurante (Rómulo Aguillaume),
BZZ (Benoît Feroumont), La araña
negra (Álvaro Merino), Sarah
(Maider Oleaga), Muerte súbita
(Pablo Guerrero), Rythmixxx
(Rafael Garay), Desaliñada
(Gustavo Salmerón), Treitum
(Javier Ruiz), Love is all (Oliver
Harrison), Soberano, rey canalla
(Miguel Bardem), V.O. (Antonia
San Juan), Nada que perder (Rafa
Russo), Clases de ruso (José
Antonio Bonet), Bamboleho (Luis
Prieto), Rage (Juan Carlos
Medina), i Back Room són els
curtmetratges que s’oferiran en
aquesta mostra.
A més, com a novetat respecte a
la primera edició, també es faran
pases de videoclips musicals i
d’animacions i projectes visuals
en format Flash. Zazoo DJs,
Txarly Brown DJ, Regular DJs, DJ
Omar i VJ Videotone són els encarregats de les actuacions musicals.

El tema del mes

Dimecres

17

Dimecres

24

Info drogues

Info Drogues

Taller amb cànem
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

Tema: Una altra cultura,
un altre ús
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

Dijous

18

Cinema
Pel·lícula: Scary Movie 2
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

Cinema a la fresca
Pel·lícula: Harry Potter
Lloc: rambleta Joan Miró
(Les Torres)
Hora: 23 h

Estiu de jazz
Lloc: Can Serra
Hora: 23 h
Org.: Ass. per a la Recerca
d’un Folklore Imaginari
Divendres

19

Monogràfics sobre
música
Estil: Màquina
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h
Dissabte

20

Chill-out
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

Campionat de jocs en
xarxa
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h
Dilluns

Concert
Union Street Band
Lloc: c/ de Sant Jaume
(Festes del c/ Sant
Jaume)
Hora: 22.30 h
Org.: AAC Sant Jaume
Dijous

25

Cinema
Pel·lícula: American Pie 2
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

Cinema a la fresca
Pel·lícula: El planeta de
los símios
Lloc: Centre Cívic Ca
n’Oriol
Hora: 23 h

Estiu de jazz
Lloc: Can Serra
Hora: 23 h
Org.: Ass. per a la Recerca
d’un Folklore Imaginari
Divendres

26

Monogràfics sobre
música
Estil: Hip Hop
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

Dissabte

27

Campionat de jocs en
xarxa
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

Chill-out
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

Escenari boig
A Rubí hi ha gent per a tot
Lloc: L’Ateneu
Hora: 19 h
Org.: Indulgència Plenària
i Coordinadora d’Entitats

AGOST

arriba a Rubí
Dijous

1

Cinema
Pel·lícula: 13 fantasmas
Lloc: Torre Bassas Espai Jove
Hora: 19 h
Divendres

2

Monogràfics sobre
música
Estil: Techno
Lloc: Torre Bassas Espai Jove
Hora 19 h

Concert
Lord Kaya &
Kukumakastiks
Lloc: c/ de Sant Jaume
(Festes del c/ Sant Jaume)
Hora: 23.30 h
Org.: AAC Sant Jaume

Sessió amb dj’s
Dalton
Lloc: Masia de Can Serra
Hora: 24 h
Dilluns

29

Cinefòrum
Pel·lícula: Europa
de Lars Von Trier
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 21 h
Dimecres

31

Info drogues
Tema: Manifest alternatiu
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 19 h

22

Cinefòrum
Pel·lícula: Martín H
Lloc: Torre Bassas Espai
Jove
Hora: 21 h
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Editorial

Punt de Mira

Les nostres tradicions
JOAN MIQUEL MERINO, EXPERT EN CULTURA POPULAR

Amb l’estiu el dia s’allarga i
les activitats d’oci augmenten. Fa vint anys que la
Regidoria de Joventut funciona a la nostra ciutat i
enguany, per a celebrar-ho,
hem preparat una programació molt variada i amena
per als joves: concerts,
tallers, monogràfics, cinema, esports, exposicions...
i hem fet un gran esforç
perquè els joves de la nostra ciutat puguin tenir una
àmplia oferta en la qual
poder triar com compartir el
seu temps d’oci. A més,
hem comptat amb la
col·laboració d’entitats que
han aportat les seves idees
alhora que hem organitzat
algunes de les activitats
conjuntament.
D’altra banda, i per continuar millorant la nostra feina
de cara als joves, estem
elaborant un estudi sobre la
joventut rubinenca, una
enquesta per tota la ciutat
que ens permetrà conèixer
els gustos, les necessitats,
els neguits, els interessos i
les inquietuds dels joves
fins a 30 anys. Aquest és un
dels objectius del programa
del Pla Jove que s’està treballant des de l’Ajuntament i
que pretén dotar de més
recursos els joves del municipi. Una de les eines de
treball serà el resultat de
l’estudi que ens podrà servir
per a fer millor la nostra
feina, per a analitzar totes
les accions que fem de cara
a la joventut i debatre quina
és la millor oferta que
necessita el jovent de Rubí.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí
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La ciutat de Rubí és rica en elements folklòrics, com ara l’Esbart, la sardana, els diables, els
castells, les puntaires, les pubilles, les caramelles, els pessebristes, els pastorets, els gegants, i tot un seguit de festes
populars (festes majors de Sant
Pere i Sant Roc, els Xatos, Sant
Cristòfol, carrer de Sant Jaume,
Nadal, carnaval, festes de barri,
aplecs, Sant Galderic, etc.), que
enriqueixen el nostre patrimoni
etnològic, patrimoni que es
manté viu gràcies a l’esforç dessinteressat, una feina que duen a terme les persones que formen part de les entitats que, any rere
any, es mobilitzen per a presentar-nos els seus
treballs, mantenir les tradicions i fer que aquestes
evolucionin. Fruit de tot això és la resposta que
s’obté per part del públic espectador i consumidor
d’aquests espectacles, assistint i gaudint de les
activitats, encara que no sempre es dóna el
mateix resultat, ja que en ocasions alguns actes
no són prou participatius. El que sí és cert és que
a Rubí s’està produïnt un ressorgiment –lent, però
segur— de l’acceptació popular de les tradicions
locals. Potser això ve motivat per la celebració
constant d’aniversaris d’algunes entitats de cultura popular i tradicional, com ara el Foment de la
Sardana, amb els seus 75 anys d’existència, o el

XVè aniversari de la fundació de la
Colla de Geganters, o l’èxit assolit per l’Esbart amb la convocatòria del segon festival del RUBIFOLK, o l’aparició de monografies
històriques dedicades a la nostra
cultura, com la que es va publicar
la passada Festa Major, referent
als gegants rubinencs, o la que en
el moment de redactar aquestes
línies està a punt d’aparèixer,
sobre la història de la festa del
carrer de Sant Jaume, ambdues
editades a càrrec del diari El Punt.
Això ens demostra que som un
poble viu, que sabem fer festa i que un sector de
la societat es preocupa per al manteniment de les
tradicions, però creiem que ha arribat el moment
de reflexionar tots junts sobre les nostres festes,
què volem, què pretenem i cap a on volem anar. I
tot aprofitant que existeix una Taula d’Entitats de
Cultura Popular i Tradicional a Rubí, fora bo de
plantejar-se la celebració d’unes jornades dedicades a parlar sobre aquests aspectes, d’on podrien
sorgir els punts bàsics per a la redacció i l’elaboració d’un futur Pla Estratègic de la Cultura
Popular i Tradicional, jornades que a la vegada
ens ajudin a conèixer més la nostra realitat en relació amb el món associatiu, les seves necessitats i
les demandes dels espectadors. Hem de fer evolucionar les tradicions.

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.

Els ciutadans opinen
Parc de Ca n’Oriol:
Una proposta en
positiu
L’afer del parc de Ca n’Oriol
ha arribat a un punt que té
tots els ingredients per a ser
un conflicte enverinat i amb
difícil sortida.
Interesos polítics, econòmics, filies i fobies personals,
resultats d’un fòrum participatiu que no es tenen en
compte, moviments veïnals
enfrontats, mobilització molt
important de ciutadans que
sota el lema de “Que no
se’ns mengin Ca n’Oriol” ha
recollit més de 6.000 signatures. S’entrecreuen complicant-ho tot.
I per acabar d’adobar-ho, un
sector dels ciutadans que
defensen un altre tipus de
parc, es manifesten, de
forma totalment inoportuna,
el dia d’inici de la Festa Major
de tots, intenten reventar el
pregó i aconsegueixen, de

passada, donar arguments al
govern municipal i enfrontarse amb molts dels que hem
signat per un altre tipus de
parc.
EUiA creu que la millor sortida possible seria:
1. Construir l’institut ja! Si es
pot fer en el terreny original,
millor: l’allunyaríem de l’avinguda de l’Estatut i no trencaríem la façana del parc. Si
això endarrereix la construcció, fem-ho en el lloc proposat posteriorment.
2. Mantenir la situació urbanística i orogràfica del parc.
És la proposta més econòmica i més correcta, parlant
mediambientalment i social.
Només cal netejar, replantar i
cuidar el que ja tenim.
3. Transformar la masia de

Ca n’Oriol en l’àrea de serveis del parc. Estem convençuts que, amb imaginació i
bona voluntat, es podrien
continuar oferint els serveis
que ja està donant i ampliarlos a altres usos, fins i tot, de
restauració.
4. Evidentment, les tres propostes anteriors impliquen la
no construcció en zona verda
d’un equipament de menjar
ràpid.
Pensem que aquestes propostes tindrien un ampli consens i donarien sortida a l’actual conflicte. Pensem-ho i
actuem.
Llàtzer Cañizar Coordinador local d’EUiA

Els escrits per a la secció de La ciutadania opina no han de passar de les 20 línies
mecanografiades i s’han de fer arribar a l’Institut Municipal de Comunicació
revista La Ciutat, carrer Joaquim Blume, s/n, 08191 Rubí. Les cartes han d’anar
signades amb el nom de l’autor, el DNI, l’adreça i el telèfon. La Ciutat es reserva
el dret de resumir-les o de fer-ne un extracte. Les cartes per a la propera edició
han d’arribar a la redacció abans del 6 de setembre.
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L’urbanisme

Una gran zona verda i habitatges
ocuparan l’espai que deixa Josa
MAR LOBATO

Tres-cents habitatges i un parc central de més de
5.000 m2 configuren el projecte que la immobiliària
Hercesa durà a terme als terrenys que l’empresa Josa,
que es trasllada al Polígon La Llana, deixarà al nucli
urbà de Rubí. El projecte inclou un espai per a
equipaments de 1.500 m2 i una zona comercial.

met disposar d’una zona reservada a equipaments de
1.500 m2 a més d’una zona comercial que revitalitzi el
centre urbà.
El projecte inclou habitatges unifamiliars i pisos de diferents alçades. La zona comprén l’espai ocupat per Josa
entre els carrers Magallanes, Calderón de la Barca, Pintor
Fortuny, Lope de Vega, Marià Benlliure, Joan Fivaller,
Quevedo, Blasco de Garay i Torrent de l’Alba. Les cases
unifamiliars són de 200 metres quadrats distribuïdes en
tres altures i una parcel·la de 150 metres quadrats. Pel que
fa als blocs de pisos, aquests seran de diferents alçades:
planta baixa més tres, quatre o cinc plantes.
La promoció consta de 6 fases. La primera fase que es
posarà en marxa serà la situada entre els carrers Calderón
de la Barca, Fortuny i Lope de Vega. Es tracta d’un bloc
de 45 habitatges, dues plantes d’aparcament i una zona
comercial. Es preveu començar la demolició i l’inici de les
obres un cop es tingui la llicència.

Aquest és el primer projecte que la immobiliària Hercesa
portarà a terme a Catalunya i es preveu que estigui finalitzat el juliol del 2005. Segons el tinent d’alcalde de
Territori, Àngel Millán, aquest projecte “és una actuació
important i ha de permetre l’esponjament de la ciutat en
aquesta zona”.
El projecte d’urbanització també inclou la modificació en
traçat, cota i urbanització dels carrers i la creació d’un
parc central de 5.305 metres quadrats entre els carrers
Calderón de la Barca, Magallanes, Fivaller i Torrent de
l’Alba. Segons el projecte, amb aquesta actuació es
dota el municipi d’un espai verd inexistent i es per-
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La formació

Rubí pone en marcha el programa
de simulación de empreses
MAR LOBATO

El Ayuntamiento de Rubí, a través
del Institut Municipal de Promoció
Económica i Social (IMPES) ha puesto en marcha el programa SEFED
(Simulación de Empresas con
Finalidades Educativas), que gestiona la Fundación Inform.
Se trata de un programa de formación
en el cual participan 10 municipios catalanes (Sant Pere de Ribes, Vilafranca del
Penedès, Molins de Rei, El Prat de
Llobregat, Santa Coloma de Gramenet,
Manlleu, la Mancomunitat de municipis
de la Vall del Tenes, Lleida, Tortosa i
Reus) a los que se ha añadido Rubí. El
SEFED está subvencionado por el
Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya con 117.138 ¤ .
Entre los objectivos de la fundación se
encuentra promover y gestionar proyectos formativos en el campo de la administración y la gestión de empresas, y

El nivel de inserción
laboral de
los participantes
en el programa SEFED
es muy elevado

buscar vías de colaboración con la
empresa que tengan como finalidad la
ocupación laboral de parados o el reciclaje de trabajadores en activo, entre
otros. El funcionamiento del curso es la
simulación de una empresa, con su
departamento de contabilidad, de
recursos humanos, de compras, etc.
En Rubí se han puesto en marcha dos
grupos de 30 personas, uno por la
mañana y otro por la tarde, y se han
contratado tres monitores para cada
grupo y un coordinador. El curso de
Rubí además, cuenta con la colaboración de la empresa rubinense Griferías
Martí.
Todos los centros implicados forman
una red comercial de empresas simuladas que se relacionan entre sí vendiendo y comprando los productos o servicios y utilizan los mismos canales que
en la realidad, es decir, correo electrónico, webs, servicios telemáticos, etc.,
además que se reproducen los circuitos, las relaciones y el movimiento de
documentos administrativos habituales.
La central de toda esta red se encuentra
en Sant Pere de Ribes.
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Una mostra d’oficis
de la construcció
recorda Gaudí
Fins el 21 de juliol, una gran carpa,
d’uns 300 metres quadrats, acull
la mostra Any dels oficis de la
construcció 2002. Gaudí, 150
anys. Situada a l’aparcament que
hi ha al davant de l’edifici del
Rubí+D, l’exposició ha arribat a la
nostra ciutat de la mà de l’Institut
Gaudí de la Construcció, gràcies a
les col·laboracions que manté
amb l’Ajuntament de Rubí i l’empresa rubinenca Germans Boada
que, a més, participa a l’Aula
Gaudí de construcció, situada en
el mateix edifici.
L’exposició ha passat per diverses
poblacions catalanes, com Barcelona, Tarragona o l’Hospitalet,
entre altres. Els visitants d’aquesta mostra podran conéixer millor
els diferents oficis relacionats
amb la construcció i la seva evolució fins a l’actualitat i també
alguns dels elements de l’obra de
Gaudí, com el banc i el llangardaix
del Parc Güell o les xemeneies de
la Casa Batlló.

Viure a Rubí

Política infantil

Servei d’Atenció Domiciliària
a la Petita Infància (SADAPI)
REDACCIÓ

Pel que fa a les mainaderes, són persones que tenen els seus fills grans o
tenen fills petits que les subjecten a la
llar. Cal oferir el propi habitatge i la seva
tasca és atendre els fills d’altres famílies
(màxim 3 infants per mainadera) alhora
que atenen el seu, si és el cas. Les persones que vulguin ser candidates a realitzar aquesta feina caldrà que duguin a
terme un curs de formació i que el seu
habitatge superi el control de les condicions de les llars per poder atendre els
infants que estableix FIAS. La fundació
dóna el suport tècnic a les persones
mainaderes i garanteix el control de
qualitat del servei.
Els interessats en aquests serveis, cal
que ompliu la butlleta que corrrespongui
d’aquesta pàgina i portar-la a Serveis
Personals, c. Justícia 21. Per a més
informació, truqueu al tel. 93 588 70 00.

Per a sol·licitar la utilització del servei
Dades personals
Nom i cognoms
(Pare o mare)

Telèfon

Butlleta

El SADAPI és un servei per a la cura i
atenció d’infants per part de mainaderes
formades i contractades per l’entitat,
amb l’objectiu principal de facilitar la
compatibilització de la vida familiar i
laboral. El servei d’atenció domiciliària
(a la llar de la mainadera) s’ofereix per a
nens i nenes de 0 a 3 anys; també es
pot comptar amb el servei de recollida a
l’escola i acompanyament a activitats
extraescolars i/o estada al domicili de la
mainadera per a nens i nenes de 4 a 12
anys. La intenció és que aquest servei
tingui la màxima flexibilitat possible, per
tant, es pot sol·licitar el servei per hores
o bé sol·licitar-lo per un determinat
nombre d’hores diàries o setmanals. Els
preus varien en funció del servei sol·licitat. La fundació FIAS dóna el suport tècnic a les persones mainaderes i garanteix el control de qualitat del servei.

Butlleta

L’Ajuntament de Rubí, en col·laboració amb la fundació FIAS, està
posant en marxa el Servei d’Atenció
Domiciliària a la Petita Infància
(SADAPI). Es tracta d’un servei de
mainaderes a casa que ja funciona a
altres poblacions com Sant Andreu
de Llavaneres o Sabadell.

Per a oferir-se com a mainadera
Dades personals
Nom i cognoms
(Pare o mare)

Telèfon

Tel. feina

Mòbil

Mòbil

Adreça

Adreça
Núm.

Població

1. Servei en què esteu interessats
Servei de 0-3 anys
6 h /dia
10 h/setmanal

Núm.

Pis
CP

Altres

Servei de 4 a 10 anys
Vacances dels infants
Malalties
Situacions puntuals
Servei extraescolar
Recollida a casa
Recollida a l’escola
Acompanyament a act.extraescolars
Servei de menjador
Acollida a casa de la mainadera
Matí
Tarda
Nit
2. Contesteu les següents preguntes:
Quines edats tenen els vostres fills?

Dies i horari que necessiteu el servei

Tel. feina

Pis

Població

CP

1. Teniu interès a utilitzar aquest servei com a:
Mare/pare que rep altres nens o
nenes a casa seva per a prestar el
servei a altres famílies.
Persona que desitja col·laborar voluntàriament en tasques puntuals.
2. Servei en què esteu interessats
Servei de 0-3 anys
6 h /dia
10 h/setmanal

Altres

Servei de 4 a 10 anys
Vacances dels infants
Malalties
Situacions puntuals
Servei extraescolar
Recollida a casa
Recollida a l’escola
Acompanyament a act. extraescolars
Servei de menjador
Acollida a casa de la mainadera
Matí
Tarda
Nit

Data de la realització de la fitxa

Data de la realització de la fitxa
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L’entrevista

Mª de los Ángeles Infante, hija de Blas Infante

“Mi padre decía que la limosna
iba contra la dignidad de la
persona y prefería dar trabajo”
“El espíritu del hombre bueno es
inmortal, vivirá y se reconocerá
y se gozará siempre en el espíritu de los hijos”. “El único infierno es el dolor inútil, el dolor
fecundo es aquel que se afronta
animoso combatiendo contra el
dolor ajeno”. “Es una iniquidad
monstruosa que por mantener
regímenes privilegiados sea el
país del hambre uno de los más
fértiles de la tierra”.
Blas Infante

MONTSE VALLS

La alcaldesa de Rubí, Núria
Buenaventura, junto a Mª
de los Ángeles Infante, hija
de Blas Infante, inauguró,
el pasado 29 de junio, la
plaza de Andalucía en
Rubí, además de llevar a
cabo el hermanamiento de
nuestra ciudad con
Calahorra.
¿Cuándo y dónde nació
Blas Infante?
Blas Infante nació el 5 de julio
de 1885 en un pueblo de la
provincia de Málaga, que se
llama Casares.
¿Qué recuerdos tiene de su
padre?
Cuando se lo llevaron, yo
tenía 5 años. Tengo muchos
recuerdos de él porque era
una persona muy humana.
Incluso recuerdo que mandó
hacer, para la casa de Coria,
unos azulejos con estampas
del Quijote. Se pusieron los
azulejos y él nos iba explicando sus pasajes. Cuando lo
fusilaron éramos muy pe-

queños y mi madre nunca nos
lo dijo, nos decía que se había
ido de viaje a Inglaterra.
Después, nos lo fue diciendo
poco a poco. A mi madre no
se lo dejaban ver, cuando iba
a la cárcel, y el carcelero le
decía: señora, que dice don
Blas que los niños no se enteren que está preso, que le
compre usted juguetes a los
niños, que no lo echen de
menos.
¿Por qué Blas Infante es el
alma de Andalucía?
Porque es irrepetible. Era un
hombre de una clase mediana, que se hizo a si mismo.
Estudió notarías e hizo la
carrera de derecho en dos
años y medio. Y luego, para
poder acceder a la notaría de
Cantillana, tuvo que esperar
unos meses porque había
acabado las oposiciones sin
tener la mayoría de edad. Este
hombre lo dedicaba todo a
Andalucía, dinero, vida, trabajo. Mi madre le decía: Blas
eres el sastre del campillo,
porqué él escribía los libros,
tenía su editorial, lanzaba los

libros..., porqué no le gustaba
dar limosna, sino trabajo, porque decía que la limosna iba
contra la dignidad de la persona.
¿Cuál era su principal
inquietud?
Yo pienso que fue su humanidad y su bondad lo que le
llevó a hacer todo lo que hizo
por Andalucía, porque decía
que el dolor sólo es fructífero
cuando se trabaja por el bien
de los demás. No podía concebir que una tierra tan fértil
como Andalucía tuviera sus
hijos pasando hambre y esto
lo llevó a moverse para sacar
a todas esas personas de lo
más bajo. Tuvo la cultura y la
educación que requería el
poder llevarlos adelante.
¿Qué nos puede decir del
Ideal Andaluz i de las cartas
andalucistas?
El Ideal Andaluz lo escribió en
1915 y era la Andalucía que
todos hubiéramos querido. Es
muy bonito leerlo ahora porque se ve como se adelanto a
su tiempo. El Ideal Andaluz
era una teoría de como había
que llevar Andalucía adelante,
pero al mismo tiempo tiene
una segunda parte, que son

catorce capítulos, sobre la
forma como esa teoría puede
ponerse en práctica. Las cartas andalucistas son varias.
La última es de 1936 y en ella
explicaba como había ido a
ver al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, que
estaba preso en la cárcel del
Puerto de Santa María. Leer
las cartas andalucistas, a veces, da miedo, porque es tan
actual todo lo que dicen!
¿Qué impresión tiene de la
inauguración de la plaza de
Andalucía en Rubí?
A mi me ha encantado venir a
Rubí, empezando por la alcaldesa, “porque es una joya, es
bonita, joven, simpática y
además habla divinamente
bien”. Luego, todas las asociaciones de Rubí, hay que
ver lo que han luchado y han
trabajado.
¿Cómo valora el hermanamiento de Rubí con Calahorra (Granada)?
Cada vez hay un hermanamiento mayor entre los andaluces que residen aquí, los
que residen fuera, las personas de Rubí... Que se junten
las culturas a mi me encanta.
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Viure a Rubí

El civisme

Gossos potencialment perillosos:
com obtenir la llicència
REDACCIÓ

La tinença responsable dels
animals de companyia és la
clau per fer compatible la seva
presència en un entorn urbà, i la
seguretat i salut dels ciutadans. Es
tracta d’un procés d’integració que
faciliti la convivència entre persones i
animals, que té diferents eines, com
són la domesticació i la socialització.

Obtenció de la llicència

Gossos potencialment
perillosos
Segons el Decret seran considerats
gossos potencialment perillosos:
• Aquells que han tingut episodis
d’agressions o manifesten un
caràcter marcadament agressiu.
• Gossos ensinistrats per a l’atac i
la defensa.
• Gossos que presentin totes o la
majoria d’un llistat de característiques (desenvolupades en el Real
Decret 287/2002, de 22 de
març).
• Els gossos que pertanyen a les següents
races o creuaments:
Akita Inu, Bullmastiff,
Doberman, Dog argentí, Dog de
Bordeus, Fila brasileiro, Mastí
napolità, Pit bull terrier, Gos de
presa canari, Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Terrier Staffordshire
americà i Tosa japonès.
Segons la Llei estatal 50/1999, de
23 de desembre, als espais públics,
els gossos potencialment perillosos han d’anar lligats (màxim 2m
de corretja no extensible) i proveïts
de morrió (homologat i adequat a la
raça), la persona que condueixi un
gos potencialment perillós -màxim
un gos per persona- en espais
públics haurà de portar el document acreditatiu, que facilitarà
l’Ajuntament, de la inscripció en el
cens i de l’obtenció de la Llicència,
i les instal·lacions que n’alberguin
gossos han d’estar convenientment senyalitzades.
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La domesticació permet instruir als
animals conductes de submissió i d’inhibició de reaccions agressives, i la
socialització es duu a terme quan l’animal és cadell, amb la intenció de disminuir el risc de respostes o reaccions
inadequades per mitjà d’estímuls positius. Darrerament han aparegut en els
mitjans de comunicació casos d’agressions protagonitzats per determinats gossos envers les persones.
Donada la situació, s’ha legislat al respecte, i concretament el Decret català
170/2002, d’11 de juny, sobre mesures
en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, preveu que
els titulars d’aquests gossos i tota persona que condueixi per espais públics
un gos potencialment perillós requereix de Llicència per a tinença i/o conducció d’aquests animals.

Per a l’obtenció de la llicència per a
la tinença i/o conducció d’animals
potencialment perillosos cal fer una
sol·licitud a l’Ajuntament del muni
cipi on habitualment resideixen
aquests animals, i aportar la
següent documentació que acrediti
els següents requisits:
• Ser major d’edat (fotocòpia del
DNI, passaport o carnet de conduir).
• Certificat d’antecedents penals
emès per la Delegació territorial del
Ministeri de Justícia (Ministeri de
Justícia, Pau Claris, 158 de
Barcelona, telèfon 93 482 34 72.
L’imprès es pot comprar als
estancs.)
• Certificat emès pel Departament
de Medi Ambient i Declaració jurada
de l’interessat de no haver estat
sancionat amb alguna de les sancions que impedeixen l’obtenció de
la Llicència o, si s’escau, de les sancions imposades i la duració de les
mateixes (Direcció General de
Patrimoni Natural i del Medi Físic, al
carrer Doctor Roux, 80 de Barcelona
08017, telèfon 93 567 42 00)
• Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut
acreditatiu del pagament de la
mateixa, amb una cobertura no inferior a 150.253 ¤ . Aquesta pòlissa ha
de cobrir al propietari i el/s conductor/s de l’animal.
• Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica (en Centres de reconeixement degudament autoritzats).
• Acreditació de la identificació de
l’animal mitjançant microxip
La llicència té un període de validesa de 5 anys i el titular ha de sol·licitar la inscripció en el Cens Municipal
d’Animals de Companyia en els 15
dies posteriors a la data d’obtenció
de la llicència. La no obtenció de la
Llicència constitueix una infracció
administrativa sancionable.

Viure a Rubí

L’urbanisme

Rechazo del gobierno local a
“las coacciones” de los opositores a
las obras del Parque de Ca n’Oriol
REDACCIÓ

El comité de dirección del
Ayuntamiento de Rubí, formado
por la alcaldesa, Núria
Buenaventura, y por los portavoces
de ICV, CiU y ERC (Fernando
Fernández, Lluís Ridao y Francesc
Sutrias) ofrecieron una rueda de
prensa para rechazar públicamente
“las coacciones y amenazas” por
parte de algunos de los opositores
a las obras que se están realizando
en el Parque de Ca n’Oriol.
Núria Buenaventura reiteró que el
objetivo principal de estas obras “es
conseguir que, finalmente, 67 hectáreas puedan ser un espacio de ocio”. La
alcadesa también añadió que “el proyecto aprovado por el Pleno es un
gran proyecto” y que desde que se
empezó a trabajar en él, en febrero de
2001, siempre ha habido una voluntad
de diálogo. También quiso dejar claro
que “no va ningún muro de hormigón,
no se talan árboles ni tampoco ha
habido ningún compromiso de poner
un McDonalds en el área de restauración”. Por otra parte, el comité de
dirección también considera que
muchas de las 9.000 firmas que se
han recogido en contra del proyecto
“ha sido con mentiras y engaños”.
Lluís Ridao quiso destacar el amplio
consenso conseguido en el proyecto
actual del parque, como por ejemplo,

la eliminación del vial perimetral o la
no edificiabilidad en la bombonera.
“Seguiremos dialogando, pero siempre que se haga en el marco democrático”. Francesc Sutrias también
defendió la legitimidad del gobierno
local para tirar adelante los proyectos
aprobados por el Pleno municipal.
Estas declaraciones se producen después de que la tensión se disparase
en el Pleno celebrado el pasado 5 de
julio y que culminó con cuatro detenciones el día 8, cuando se reemprendieron las obras. La intención de los
miembros de la Plataforma “Que no se

Foto de archivo de los miembros del comité de dirección

nos coman Ca n’Oriol” pretende evitar que se ejecute el proyecto y
rechazan la ubicación del instituto y el
punto de restauración que habrá
cerca de la av. de l’Estatut.
Por su parte, la Coordinadora
Rubinenca d’Associacions de Veïns
(CAVR) ha hecho públicos los acuerdos a los que ha llegado con el
Ayuntamiento para realizar algunas
modificaciones en el proyecto. Entre
otras, se encuentra la supresión del
vial que rodea la zona de restauración, lo que permitirá, según la CAVR,
“que el movimiento de tierras sea
menor”, también se mantiene el camino de Ca n’Oriol, con las dos hileras
de árboles y la pasarela que atraviesa
la av. de l’Estatut. Además, otro de los
acuerdos recoge que los terrenos
situados alrededor del nuevo instituto,
aunque no forman parte del Parque
de Ca n’Oriol, quedarán incorporados
al mismo.
Asimismo, la CAVR considera que las
obras tienen que hacerse sin más
dilación y anunció que se creará una
comisión de seguimiento para velar
por el cumplimiento de estos acuerdos.
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Breus

Donacions de sang
El Banc de Sang ha organitzat una
campanya de Maratons itinerants
de donació de sang davant la
manca de sang als hospitals. A
Rubí tindrà lloc el 18 de juliol, al
Teatre Municipal La Sala, de 10 del
matí a 10 del vespre. Amb aquesta
marató es pretén donar el màxim
de facilitats als ciutadans com la
flexibilitat horària, un espai atractiu,
guarderia gratuïta o servei de recollida de persones. D’altra banda, el
Banc de Sang vol remarcar que no
cal anar en dejú a la donació, que
aquesta només dura deu minuts i
que amb la donació es subministra
una analítica posterior i confidencial.

Èxit de la segona edició de Rubifolk
El Festival Internacional de Dansa, Rubifolk, organtizat per l’Esbart Dansaire de
Rubí, ha estat un èxit de participació. Els grups convidats d’enguany han estat
The Rory o’Connor SID de Dublin, Irlanda, Goizaldi Euskal Dantzari Taldea de
Donostia, Policromia Mexicana de Monterrey i Vagonár Foklórny Súbor de
Poprad (Eslovàquia). Exposicions, i actuacions a diferents punts de la ciutat van
permetre que els rubinencs poguessin gaudir de la música d’altres llocs. La cercavila de toxes de diumenge 7 de juliol va ser una de les activitats amb més
seguiment i es va tancar amb una festa popular.

Obert per vacances
La Biblioteca Mestre Martí Tauler
romandrà oberta durant tot el mes d’agost. L’horari serà de dilluns a divendres de 16 a 21 h i els dijous també
obrirà al matí, de 10 a 14 h. Aquest és
el primer any que la biblioteca mantindrà les seves portes obertes durant
totes les vacances d’estiu.

Programació d’estiu
de Ràdio Rubí
El regidor de Comunicació, Josep
Antoni Àvila i el coordinador d’informatius de Ràdio Rubí, Joan Maronda, van
presentar la programació d’estiu de
l’emissora municipal. El Torrat i Cia
serà el magazin que s’emetrà d’11 a
13.30 h, que tindrà seccions com “el
pringat”, en la qual s’entrevistarà a
personatges rubinencs que estiguin
treballant durant l’estiu. Després del
programa, s’emetrà l’informatiu.
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L’objectiu d’aquesta marató és
sensibilitzar l’opinió pública sobre
el greu problema de la manca de
sang, que s’agreuja amb l’arribada
de les vacances d’estiu, i així captar nous donants aconseguint, a
més, un important nombre de
donacions durant aquesta jornada.
La mitjana de donants a Catalunya
és de 38 persones per cada 1.000,
però la proporció mínima hauria de
ser de 40 per cada 1.000 habitants.

Diada de Sant Cristòfol
Més de mig centenar de vehicles es van donar cita a Rubí per celebrar la festivitat de Sant Cristòfol durant el cap de setmana del 6 i 7 de juliol. Les activitats
van ser organitzades perls Amics dels Autmòbils Antics. Durant el cap de setmana, es van poder veure els cotxes participants a la festa, la major part d’ells
de la marca Seat (600, 850 o 1500). Però també es van poder veure cotxes d’altres marques, com Austin, Citrôen, Mini, Buick, Mazda o Renault i alguna motocicleta. Diumenge es van concentrar a l’esplanada de l’Escardívol on es van
beneir els cotxes i el lliurament de medalles a càrrec de la pubilla de la ciutat.

Viure a Rubí
REDACCIÓ

L’Associació Vallès Amics
de la Neurologia (AVAN),
que té una delegació a
Rubí, ha organitzat
durant la primera quinzena de juliol un seguit
d’activitats en benefici de
l’esclerosi múltiple.
L’esclerosi múltiple afecta
unes 4.000 persones a tot
Catalunya, de les quals,
600 viuen al Vallès. Es tracta de la malaltia neurològica
crònica discapacitant més
freqüent entre la gent jove.
Per això, l’entitat ha organitzat actes de divulgació
sobre la malaltia i de recaptació de fons per al nou
“Programa Específic per
l’Esclerosi Múltiple”, que
s’iniciarà a primers del mes
de setembre. L’objectiu
d’aquest programa és canviar la manera de tractar les
persones que pateixen
aquesta malaltia, desenvolupant un enfoc interdisciplinar i no només neurològic.
Aquests actes han estat
dues conferències: “El
millor tractament farmacològic avui en l’esclerosi
múltiple”, que va tenir lloc
el 26 de juny; “L’impacte
social i laboral de l’esclerosi múltiple”, el 27 de juny.
També va tenir lloc una
gimcana a Sabadell, amb el
lema Sabadell avança amb
l’esclerosi múltiple, que es
va celebrar el 6 de juliol.
Finalment, també es va
programar un concert de
jazz a Terrassa previst per
al 13 de juliol, amb l’actuació del grup Erwyn’s Hot 5.
La delegació que l’entitat té
a Rubí es troba al carrer
Primer de Maig núm 45
(tel.: 93 588 17 90). A més
de les activitats destinades
a recaptar fons, AVAN ha
obert un compte corrent
per donatius: 2013 0145 73
0200833945.

La solidaritat

AVAN organitza
activitats per
a l’esclerosi múltiple
Vocalia de
Malalties poc
freqüents
A més de les vocalies de
Parkinson, Demència,
Distonia, Racó del Mal
de Cap, Epilèpsia,
Esclerosi
múltipled,
Espasticitat, Accidents
vasculars cerebrals i
Avan Jove, l’associació
ha obert una nova vocalia, Malalties poc freqüents.
En aquesta vocalia es
troben un conjunt de
5.000 malalties que
tenen algunes característiques en comú. La
major part són malalties
d’origen desconegut
amb una baixa freqüència que presenten dificultats diagnòstiques i
de tractament. Degut a
que cada subgrup està
format per pocs membres, la investigació està
endarrerida i gran part
d’aquestes malalties no
disposa d’un tractament
curatiu.
L’Associació
Vallès
Amics de la Neurologia
va nèixer l’any 1993 amb
l’objectiu
d’agrupar
totes les persones del
Vallès Occidental que
pateixen directa o indirectament una malaltia
del sistema nerviós.
Actualment hi ha 700
famílies associades.
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Espai d’opinió política
Es necesario el diálogo
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE
El pasado Pleno Municipal tuvo como debate central una
moción del PSC que pretendía dar una solución dialogada
y de consenso al conflicto que ha generado el inicio de las
obras del Parque de Ca n’Oriol. La moción fue rechazada.
Situémonos en el origen del conflicto. En junio del pasado
año el gobierno municipal abre un proceso de participación
vinculante para decidir el futuro del parque. En el Forum
participan muchas y variadas entidades y ciudadanos particulares. Los resultados finales son unánimes y no coinciden con el proyecto presentado por el equipo de gobierno.
La alcaldesa se compromete a respetar el resultado del
Forum. Finalmente, el gobierno municipal mantiene su proyecto desoyendo el resultado de la consulta popular…
A partir de este momento buena parte de las entidades participantes en el Forum deciden iniciar una campaña de concienciación ciudadana y de recogida de firmas. Mientras tanto, las puertas de diálogo con
el gobierno municipal permanecen cerradas. El respaldo ciudadano a la
campaña es amplio: llegan a recogerse casi 9.000 firmas. El gobierno sigue
impasible y cerrado en banda. Despliega una campaña mediática sin precedentes e incluso es denunciado por la presunta utilización ilegal de los datos
del padrón de habitantes. Centenares de personas se manifiestan reiteradamente. El clima de crispación aumenta y el gobierno municipal sigue sin que-

rer dialogar. La conflictividad se traslada al Pregón de las
Fiestas; al Pleno, a la calle… A partir de aquí las amenazas,
las detenciones, los pleitos; una situación preocupante que
es necesario que cese.
Los socialistas creemos que son perfectamente compatibles el derecho a la reivindicación y el respeto por las instituciones y las personas. También pensamos que la autoridad de un gobierno debe aplicarse respetando los compromisos adquiridos, y sobre todo siendo sensible y receptivo
al clamor de buena parte de la ciudadanía.
Que 9.000 ciudadanos de Rubí, voluntaria y legítimamente,
por diferentes motivaciones o convicciones; crean que el
proyecto de parque debe ser mejorado es una claro aviso al
equipo de gobierno de que debe abrir el dialogo.
Un gobierno responsable no puede dejarse llevar por la deriva que están
tomando los acontecimientos; debe dar el primer paso para resolver un problema que está enturbiando y polarizando las relaciones ciudadanas. El
gobierno parece más preocupado por el desgaste al que le llevan sus propias decisiones (y el caso de Ca n’Oriol no es una excepción) que por afrontar los problemas desde el sentido común y el consenso.
Volviendo al principio, en el pasado Pleno Municipal se perdió una buena
oportunidad para que el diálogo fuera posible. Todavía estamos a tiempo.

Haciendo el bobo... están muy bien
MÒNICA QUEROL, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP

veces, sólo a veces, uno se pregunta el porqué de que algunos partidos políticos se llenen la boca de sandeces, haciendo alarde de
su labor municipal, cuando, en realidad, se pavonean por la sala de plenos con temas que ni interesan
al ciudadano, ni son competencia municipal.
Pero bueno, parece que “haciendo el bobo se está
muy bien”.
Un ejemplo claro de lo que pretendo exponer es el
hecho de que en el Pleno municipal del mes de junio
(celebrado el 5 de julio), nuestra formación política
presentó mociones de ciudad, mociones que favorecen de una manera clara la dinámica ciudadana,
mientras otros se preocupan de “els papers de Salamanca”, buscando ocultar las problemáticas reales tras cortinas de humo.
Pero, de nuevo, parece que “haciendo el bobo se está muy bien”.
Las mociones de las que os hablo, las que presenta el Partido
Popular de Rubí, buscan claramente la mejora ciudadana:
1) Restablecimiento y reapertura inmediata de las piscinas de Can
Mir, que llevan demasiado tiempo cerradas y sin previsión de soluciones, y, hoy por hoy, son la única alternativa posible a las de Can
Rosés. Rubí cuenta con una población de más de 60.000 habitan-

A

tes y no puede limitarse a una piscina municipal.
2) Creación de una aula de estudio preparada con
ordenadores, conexión a Internet, insonorización,
amplitud de horarios, donde nuestros jóvenes puedan preparar sus exámenes, ya que la Biblioteca
Municipal no puede dar cobertura a la demanda de
los estudiantes, puesto que tiene un horario restringido y no cumple con las condiciones de insonorización y equipamiento.
3) Control y mejor gestión del uso de los espacios
municipales, garantizando la posibilidad de que cualquier ciudadano tenga acceso con total libertad a los
mismos.
4) Ampliar y mejorar la oferta de ocio para nuestros jóvenes, garantizando que no esté limitado a colectivos concretos, y que la oferta
resulte atractiva para todos, incidiendo en los valores culturales y
deportivos.
Este es el Rubí que desde nuestra formación política queremos, y no
debates rancios, caducos y sin sentido a los que algunos nos tienen
acostumbrados, olvidando la ciudad y para lo que realmente fueron
elegidos.
Haciendo el bobo... se está muy bien, parece ser.

A Ca n’Oriol cal un nou projecte que il·lusioni
FALET BOSCH, MEMBRE D’ELS VERDS, CONFEDERACIÓ ECOLOGISTA DE CATALUNYA

l projecte actual per al Parc de Ca n’Oriol és
econòmicament car de construcció i manteniment, tendeix al disseny purament estètic
allunyant-se d’un model funcional, dificulta els
accessos a la gent gran i/o amb problemes de mobilitat, imposa mecanismes que afavoreixen la dependència més cruenta de la globalització, afavoreix la
generació de residus, no dóna solució al trànsit de
l’Avinguda de l’Estatut, es despreocupa de la ubicació del nou institut, i en general ni agrada a la població ni compleix cap criteri bàsic que s’aconsellaria
des de l’ecologia urbana.
Ens cal doncs, un nou projecte que il·lusioni als ciutadans, que prevegi la seva integració funcional amb l’Avinguda de
l’Estatut i el nou Institut. Que prevegi també la integració paisatgís-
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tica i cultural dels equipaments necessaris en l’interior del Parc, i que no suposi una obra excessivament
cara, amb grans moviments de terres i construcció
d’obra dura, ciment i asfalt.
Però, per tal que això sigui possible cal dissenyar un
nou model de parc urbà que, dins d’un marc desitjable de qualitat i sostenibilitat, s’escolti i integri les propostes veïnals, i que a més, impliqui a tota la població en un projecte que il·lusioni als veïns com a dissenyadors directes del parc. Només així aconseguirem el gran parc de la ciutat i és podrà solucionar la
crispació social generada a arrel de l’intent de la
imposició reiterada, per part del govern tripartit ICV,
CIU i ERC, d’un parc no desitjat, fruit d’interessos partidistes i compromisos mal gestionats.

Espai d’opinió política
A Joventut estem d’aniversari
GONZALO PLATA, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL D’IC-V

quest any la Regidoria de Joventut del nostre
Ajuntament està d’aniversari. Ja fa vint anys
que a Rubí es van iniciar polítiques de joventut. L’Eduard Pallejà, regidor de Joventut i més tard,
alcalde de la nostra ciutat, va iniciar un treball que ja
el 1984 va crear el primer Estiu Jove. Rubí sempre
obrint el pas al desert que significava aquells anys el
treball municipal per als joves. Molt més abans que
moltes ciutats del nostre voltant. Al llarg d’aquests
vint anys, moltes accions han volgut millorar la vida
del jovent rubinenc. Accions que han anat des del
primer punt d’informació juvenil (Trànsit) fins als
pisos de lloguer a preus assequibles a Can Rosés.
Un compromís que, any rere any, renovem amb la
joventut rubinenca.
Fa poc vam signar totes les joventuts polítiques de la ciutat un
manifest que marca els objectius a treballar per la gent jove de
Rubí. Amb aquesta voluntat, des de l’Ajuntament hem preparat un

A

Pla Jove que doti de més recursos els joves del
municipi. I per a garantir que estem fent una feina
que s’adequa a les necessitats juvenils, hem organitzat dues accions: l’estudi sobre la joventut rubinenca, en què ja han participat més de 70 joves,
als quals vull agrair la seva col·laboració; i un
Fòrum Jove, que organitzarem el proper trimestre i
al qual espero que podreu venir, opinar i proposar
com i per què s’ha de treballar per als joves.
Però no us vull parlar de feina abans que no arribi.
Ja que estem d’aniversari, nosaltres, aquest estiu,
volem celebrar-lo amb tots vosaltres i per això hem
preparat un estiu jove més especial que el d’altres
edicions. Teniu el programa de mà per poder decidir quines activitats o tallers són els que més us agraden. Estem
desitjant que vingueu a gaudir amb nosaltres les nits d’estiu. I
estigueu atents a la programació de setembre. A Rubí aquest
estiu és un Estiu Jove.

Projecte de ciutat i PGOU
XAVIER REINALDOS, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU
l document presentat per l’empresa Taller de
Ideas ha de servir per a iniciar el debat ciutadà de
revisió del Pla General d’Ordenació Urbana.
Davant aquest procés clau de projecte de ciutat,
volem donar a conèixer la primera valoració de CiU.
Si bé el projecte elaborat per Taller de Ideas és positiu
en la seva globalitat, CiU no comparteix el creixement
residencial lineal paral·lel a la Riera i també hem trobat
a faltar altres propostes essencials que hauria de recollir un projecte de futur d’aquesta envergadura. En
aquest sentit, el projecte resulta insuficient. Però, com
que en línies generals representa un document base
vàlid per a iniciar el debat amb els agents polítics i
socials de la ciutat, des de CiU hem optat per presentar les nostres
propostes en el marc d’aquest projecte.
Així, pel que fa a la proposta de creixement residencial lineal paral·lel
a la Riera, amb una trama urbana allargada que arriba fins a l’alçada
de Les Fonts sota el nom de “Eixample Verd”, hem de dir que, amb
aquesta proposta no s’aconsegueix la vertebració de la ciutat que, en
canvi, si seria possible si les noves àrees residencials omplen la trama
urbana existent, entre el Centre històric i la Riera, i així es podrà donar
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una continuïtat urbana coherent.
D’altra banda, és motiu de satisfacció que s’hagin
recollit les propostes de CiU en referència a augmentar el transport públic. Tanmateix, a més de la segona
estació dels ferrocarrils i la idea del tramvia, per comunicar zones residencials i industrials del municipi, cal
incloure l’obertura de l’estació de la RENFE així com
altres innovacions encaminades a l’aprofitament dels
avantatges que suposa la construcció del TGV proper
a la nostra ciutat.
Finalment, manquen les propostes concretes que han
de fer possible la regeneració d’un Centre històric com
a punt de trobada de la gent i que promogui un major
dinamisme comercial.
L’objectiu de CiU és aconseguir que l’avanç de revisió del Pla
d’Ordenació Urbana sigui fruit del debat plural i transparent i que doni
cabuda a totes les sensibilitats i opinions de la ciutat.
Ara, cal obrir el debat, fer aportacions positives i acostar al màxim
totes les posicions des de la serenitat i el diàleg per tal d’endegar un
projecte de ciutat que ens aporti la millor garantia de futur per a
tothom, la millor garantia per a Rubí.

Calma, respecte democràtic a les institucions i persones,
i diàleg obert i sincer pel Parc de Ca n’Oriol
FRANCESC SUTRIAS, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL D’ERC
Arran la situació de tensió viscuda a la ciutat les
darreres setmanes, ERC vol fer pública la seva posició respecte al projecte de millora de ca n’Oriol i fer
una crida a la calma i al diàleg per tal d’acabar amb
el clima de crispació existent i d’aconseguir, amb la
col·laboració de tots, que a Rubí cada dia s’hi visqui
millor.
ERC fa una crida al diàleg obert i sincer amb totes les
parts que vulguin treballar perquè Rubí sigui una ciutat més humana i habitable. Un diàleg on tothom,
sense exclusions, hi té cabuda sempre que el respecte el presideixi. Les posicions diverses i les diferències lògiques és el que, al cap i a la fi, fa avançar
les societats, però cal censurar el "tot s’hi val" com
a mètode per imposar voluntats.
El respecte a les institucions elegides democràticament, el respecte a les persones, el respecte a les mateixes regles de la democràcia i el respecte a les decisions preses democràticament pels
representants dels ciutadans és el punt de partida per parlar, debatre, confrontar idees sobre el Parc de ca n’Oriol i sobre qualsevol

altre projecte que ens afecti com a rubinencs i rubinenques. Malauradament, aquestes regles no s’han
respectat per part de tothom les darrers setmanes, ja
que els insults a persones i a la mateixa institució i
els rumors malintencionats han entrat en joc.
ERC també vol aprofitar aquest article per manifestar
que la postura del partit i l’actitud del grup municipal
a l’Ajuntament sobre aquest afer, no sempre ha estat
transmesa a l’opinió pública de forma precisa, potser
pel clima de pressió i crispació existent. ERC ha
defensat l’actual projecte perquè el considera el
millor possible, tota vegada que la política és transacció amb altres sensibilitats diferents de la nostra.
Val a dir que la transacció ha comportat grans millores sobre el projecte original i que en cap cas és el projecte d’ERC.
Des d’aquest punt de vista ERC sempre ha actuat amb responsabilitat, cridant al consens i respectant la discrepància. En definitiva,
actitud de respecte amb les 9.000 signatures, i de rebuig frontal
envers la crispació generada per una petita minoria de 100 persones i aprofitada pel PSC.
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Els nostres barris

Els veïns dels Avets voldrien que es construís un
nou pont sobre la riera per a agilitar el trànsit
MONTSE VALLS

Els veïns dels Avets confien, tal com
els va informar el regidor d’Urbanisme, Àngel Millán, que el mes de
setembre s’acabin d’urbanitzar els
carrers Cèrvol, Àliga i Avets fins a arribar a Atenes, on no hi ha sortida i és
previst fer-n’hi una, i la plaça dels
Ocells.
Conjuntament amb aquestes obres, s’intentarà canviar o fer alguna reestructuració en relació amb un col·lector, ubicat
just sota la plaça dels Ocells, en el carrer
Cèrvol, que quan plou no engoleix tota
l’aigua i aquesta surt per unes cases del
carrer Avets cantonada Oreneta, segons
Manuel Bamala, president de l’ASPUR
els Avets.
Els Avets va ser el primer barri rubinenc
en què es va fer la recollida selectiva pel
que fa al residu mínim i els veïns estan
responent força bé, segons el president
de l’associació de veïns.
En relació amb la brossa, l’Ajuntament
també ha canviat els contenidors en
aquest barri. Abans en tenien de 1.100
m3 i ara en tenen de 3.200 m3.
Així mateix, per als veïns dels Avets és
important haver aconseguit que es posessin dos passos elevats a l’avinguda
de Can Sucarrats, ja que la velocitat del
trànsit s’hi ha reduït notablement, cosa
que consideren un èxit.
D’altra banda, els veïns dels Avets voldrien que es construís un nou pont sobre
la riera, entre el carrer Cadmo i la baixada
de Sant Joan, per a agilitar el pas del
trànsit d’un costat a l’altre.
També els agradaria comptar amb una
zona esportiva al barri, tot i que afirmen
que la que hi ha prevista a Cova Solera
els quedarà prou a prop.
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Vista del carrer Cèrvol on el mes de setembre s’han d’iniciar unes obres d’urbanització

“Una vegada acabades
les obres dels carrers
Cèrvol, Àliga, Avets fins
a Atenes i la plaça dels
Ocells, als Avets faltarà
per urbanitzar, per a més
endavant, una part del
carrer Pinsà, per sobre
del carrer Pelicà, on es
fan nous habitatges,
cosa que significa que
aquest barri rubinenc
s’està ampliant”

Enguany, la festa de barri dels Avets es
durà a terme els dies 19, 20 i 21 de juliol.
El dia 19, a les 20 h, l’alcaldessa de
Rubí, Núria Buenaventura, farà el pregó
de la festa i, a continuació, hi haurà un
refrigeri, sardanes a càrrec del Foment
de la Sardana, l’actuació de l’Escola de
l’Esbart Dansaire de Rubí, l’elecció de la
pubilleta del barri i havaneres amb el
grup B. Marinada.
El dia 20, al matí, hi haurà futbol sala, un
campionat de botxa, un concurs de partides ràpides d’escacs, un altre de pintura i dibuix infantil, curses de sacs, tir
de corda i diversos jocs per als més
joves. A partir de les 6 de la tarda, tindrà
lloc una trobada de puntaires, partides
d’exhibició i iniciació de bitlles catalanes, una xocolatada popular, un sopar
de comunitat i ball amb l’orquestra
Malaica.
El dia 21, al matí, el jovent podrà gaudir
d’un “Toro” mecànic i d’un “Castell”
inflable i es farà un mini torneig de pingpong. A partir de les 6 de la tarda, hi
haurà l’actuació de la companyia de
pallasos Kataklon, la del grup Embrujo
amb Isabel “La Rusa” (ball) i Marga
Rosales (coplas i rancheras), la del grup
de teatre Corimbo amb els sainets El
Banco i Desacordo Indirecto, la del rapsoda Guillermo Pizarro i s’acomiadarà la
festa amb focs d’artifici. Tots aquests
actes se celebraran a la pl. dels Ocells.

Rubí és solidari

Rubí amb el Poble
Sahrauí fa colònies
d’estiu per a infants
sahrauís de 8 a 12 anys

Plens i comissions
Condemna d’actes violents
El Ple municipal, en la sessió celebrada el passat 5
de juliol, a proposta de la Junta de Portaveus, va
aprovar, per unanimitat, una moció que condemna
els actes violents, radicals i feixistes que membres
d’algunes formacions van cometre el passat 22 de
juny a l’Ateneu contra les NG del PP, impedint realitzar un acte programat, fins l’aparició de la Policia
Municipal i els cossos de seguretat de l’Estat. També
condemna totes les formacions i entitats, polítiques
o no, que donin suport i cobertura a grups que utilitzen la violència, l’amenaça a la vida i formes antidemocràtiques per defensar els seus principis i les
seves idees, així com s’adquireix el ferm compromís
de presa de mesures necessàries, per part de l’equip
de govern i les formacions polítiques representades
en el Consistori, perquè fets com els del dia 22 de
juny no es tornin a produir a la nostra ciutat.

Mocions del grup del PSC-PSOE

MONTSE
VALLS
Alguns infants
sahrauís en els camps de refugiats de Tinduf (Algèria)

van considerar que els aniria
millor organitzar-se dins de
l’ACAPS (Associació
Catalana d’Amics del Poble
Sahrauí), entitat reconeguda
pel Front Polisario.
Aleshores, RAPS va esdevenir la secció de Rubí de
l’ACAPS. Tot i això, no ha
perdut la seva identitat.
Últimament, RAPS ha crescut, ja que moltes famílies,
després de l’experiència de
tenir un infant l’estiu, s’han
integrat en l’entitat i, fins i
Finalment, aquestes famílies
tot, han viatjat als campaacollidores es van ajuntar i
ments de refugiats.
van decidir fer uns estatuts.
D’aquesta manera, l’any
L’any 1994 van constituir
2001, RAPS ha pogut fer
Rubí amb el Poble Sahrauí
més activitats.
(RAPS).
L’Ajuntament de
“Enguany
I ja cada any
Rubí, amb la partidivuit
infants
han anat orgada del 0,7%,
sahrauís fan
nitzant, a Rubí,
finança les colòles colònies
colònies a
nies i la caravana,
d’estiu dels
Rubí”
però RAPS també
infants sahrauís i
ha recollit un petit
la Caravana
fons per als projectes que
Catalana per la Pau al
fa. Per exemple, els infants
Sàhara Occidental, segons
que són aquest estiu a Rubí
Núria Mulé.
s’enduran material útil cap
Els primers anys, els infants
als campaments.
venien a Rubí el mes de
En una ocasió, van fer una
juliol i ara ja en fa cinc que
aportació de material esporvénen el juliol i l’agost.
tiu per a una escola i a cada
RAPS també ha fet algunes
vol xàrter envien medicines.
xerrades i ha dut a terme
Val a dir que enguany, per a
diverses exposicions sobre
la caravana, es recolliran aliel Sàhara Occidental.
ments en lloc de material
Entre els anys 1997-1998,
d’higiene personal.

L’Ajuntament de Rubí,
l’any 1993, va organitzar
unes colònies d’estiu a la
nostra ciutat per a 15
infants sahrauís, que es
trobaven en els camps de
refugiats de Tinduf.
Al principi, el Brauli
Nogales era qui s’encarregava de les colònies,
mentre algunes famílies
acollidores d’algun infant
s’anaven relacionant.

El Ple va aprovar, per unanimitat, una moció del grup
municipal del PSC-PSOE sobre la connexió de
RENFE amb el Vallès Oriental i el Baix Llobregat. La
moció requereix al Ministeri de Foment que faci realitat la ronda ferroviària proposada pels municipis del
Vallès Oriental i Occidental i del Baix Llobregat,
completant els enllaços, la doble via i les estacions i
l’obri en tota la seva extensió al transport de viatgers.
D’altra banda, el Ple va rebutjar, per 15 vots en contra (IC-V, CiU, ERC i PP) i 8 a favor (PSC-PSOE i regidor no adscrit), una altra moció del grup del PSC en
què es demana la creació de la Fundació Parc de Ca
n’Oriol, la qual s’encarregaria de la construcció i
manteniment de l’esmentat parc.

Els papers de Salamanca
El Ple va aprovar, per 20 vots a favor (IC-V, CiU, ERC
i PSC-PSOE) i 3 en contra (PP i regidor no adscrit),
una moció de CiU sobre el retorn dels papers de
Salamanca. L’Ajuntament de Rubí s’adhereix a la
Declaració per al retorn dels papers de Salamanca,
promoguda per la Comissió per la Dignitat i demana
que s’acompleixi sense més dilacions l’acord del
Consell de Ministres del govern espanyol (15 de
març de 1985) de retornar a Catalunya els fons
documentals confiscats durant la guerra civil. El Ple
va manifestar el seu rebuig a l’exposició “propaganda en guerra” que s’inaugurarà el 5 d’octubre dins la
programació dels actes a celebrar a Salamanca,
amb motiu de la seva proclamació com a Ciutat Europea de la Cultura 2002, en la qual es volen utilitzar
els fons documentals confiscats al poble català.

Mocions del grup del PP
El Ple va aprovar, per unanimitat, dues mocions del
grup municipal del PP. En una d’elles, es demana
que es procedeixi a l’adequació i posada en funcionament de les piscines de Can Mir. En l’altra, s’acorda marcar un pla d’actuació que no superi l’any, perquè l’estiu que ve es pugui encetar amb èxit un pla
d’oci alternatiu que inclogui tots els joves rubinencs
i que tingui continuïtat durant tot l’any.
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El racó de la gent gran
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Diumenge
Casal de Gent Gran de
Rubí a les 16.30 h
Ball en directe
amb Dolores castro
Organitza: Casal de Gent
Gran de Rubí

Vintè aniversari i comiat a la
Mini-residència municipal

28

Diumenge
Casal de Gent Gran de
Rubí a les 16.30 h
Ball en directe
amb Luis Ramos
Organitza: Casal de Gent
Gran de Rubí

Fets i Gent
L’aviació militar
Era l’any 1938 quan una
comunicació del Servei
d’Aviació Militar va demanar que es facilités habitatge al personal d’aviació
civil i militar que prestava
els seus serveis en els
tallers de Rubí.
Les forces de l’aire de
Sabadell van demanar que
es posés a la seva disposició la finca de Can Ferran
per necessitats de la guerra. La finca no pertany al
municipi de Rubí, per tant,
l’esmentat comunicat es va
retornar.

Un safareix
En l’any 1867, l’Ajuntament
de Rubí va aprovar, en una
reunió, la clausura del safareix de cal “dividendi” per
estar en males condicions i
no tenir els desguassos en
bon estat.

Assistència sanitària
El desembre de 1804, reunit l’Ajuntament de Rubí,
sota la presidència del
batlle Pere Pi de la Serra,
acordaren admetre, per a
l’assistència sanitària del
poble, Joan Cascalló i Ginesta, cirurgià graduat pel
Reial Col·legi de Cirurgia.

Miquel Rufé
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La Mini-residència de gent gran de Rubí ha celebrat una festa de 20 è aniversari i comiat

MONTSE VALLS
L’acte de cloenda del projecte Mini-residència
“Amics dels Avis”, que al llarg de vint anys ha
estat donant un servei, lògicament, de tipus residencial a la gent gran de Rubí, va tenir lloc el passat 17 de juny, ja que l’Ajuntament de Rubí ha arribat a un acord amb la Generalitat de Catalunya
que totes les persones grans que hi són ateses, a
partir d’ara, ho siguin a la nova residència del
carrer Lepant.
Núria Oñoro, regidora de Serveis Sociosanitaris i vicepresidenta primera del Consell
Consultiu Local de la Gent Gran de Rubí, ha
afirmat que es va voler fer una festa de reconeixement per a totes les persones que han
treballat i han col·laborat amb la Mini-residència, així com de reconeixement de la important
tasca que ha fet aquest equipament en si per
a la ciutat com a model de treball, de projectes i amb la voluntat que fos un espai obert,
amb entrada i sortida de voluntaris i familiars i
molta connexió amb el barri i altres serveis i
projectes de la ciutat.
La festa del dia 17 de juny va comprendre una
sèrie d’activitats, entre elles una exposició de
fotografies, oberta a tothom, dels vint anys de
funcionament de l’esmentat equipament.
En aquest sentit, es va convidar els familiars
dels residents, els treballadors, els col·laboradors de diferents sectors o entitats de la nostra ciutat i la comunitat de veïns del voltant, ja
que la festa es va fer al pati de l’edifici en què
està situada la Mini-residència.
Val a dir que hi van haver alguns parlaments
per part d’una resident, una persona familiar,
una treballadora, el vicepresident segon del
Consell Consultiu Local de la Gent Gran de

Rubí, Juan Martínez, i l’alcaldessa de Rubí,
Núria Buenaventura. Després es va fer una
entrega d’obsequis a les treballadores i es va
donar un record a la gent gran (una fotografia
del grup). Tot seguit, van tenir lloc les actuacions del grup de ball Amanecer de Ca n’Oriol
i de la coral Francesc Moragues i Barret del
Casal de la Gent Gran i una persona de la
comunitat de veïns va llegir una poesia.
Pel que fa a la residència del carrer Lepant,
Núria Oñoro, ha comentat que des de l’Ajuntament de Rubí se n’espera la mateixa voluntat
d’espai obert a la comunitat i a la ciutat que ha
tingut la Mini-residència municipal, cosa de la
qual en tenen la certesa perquè els responsables de Mútuam, l’empresa que la gestionarà,
s’han manifestat en aquest sentit.
Actualment s’està fent la selecció del personal
que s’ha d’integrar a la nova residència i podria
ser que, a finals de juliol, es posés en marxa
alguna cosa, però la inauguració de l’equipament es farà el mes de setembre.
Les primeres persones que hi aniran seran les
de la Mini-residència municipal i altres persones grans de Rubí que estan en diferents centres de Catalunya i, tot seguit, es faran els
ingressos de les persones que ja tenen la plaça
atorgada. La primera cosa que es farà és treballar amb la residència i quan aquesta estigui
consolidarà, es posarà en marxa el Casal de
Gent Gran que hi ha d’haver en el mateix equipament. L’Ajuntament de Rubí col·laborarà
amb la direcció de la nova residència, no tan
sols en les festes i coses més de ciutat, sinó
també en aspectes com ara el programa intergeneracional que ja es duu a terme entre els
joves i la gent gran.

TELÈFONS I ADRECES
D’INTERÈS
A
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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
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García

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

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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Convisport 2002: Ja n’hem fet XXI edicions!
ENRIC ROCA, RUBÈN CABÚS
I PATRÍCIA BRETONES
COL·LEGI MARISTES RUBÍ

de tota la competició,
que va contribuir a fer
encara més emocionants
els desenllaços dels parUn any més s’ha celebrat el tits, demostrant, una
Convisport a l’escola marista de la vegada més, que la nosés una ciutat implicanostra ciutat: els dies 15 i 16 de juny tra
da en el món de l’esport.
es va dur a terme la XXI edició També és important
d‘aquesta moguda esportiva, l’aplec recalcar que enguany el
nivell esportiu que s’ha
anual de convivència i esport.
ofert ha estat de gran
qualitat, en part gràcies
Per a molts rubinencs,
a la col·laboració d’eaquest torneig esportiu
quips de renom, com ara
s’ha convertit en una
el FC Barcelona o el
activitat molt valorada i
Joventut de Badalona,
reconeguda per la gran
que han ajudat a augqualitat i l’organització
mentar la popularitat
que
comporta.
No
d’un torneig ja per si sol
només és un cap de setimportant.
Però
el
mana en què cal jugar a
Convisport no és una
futbol, bàsquet o handtasca fàcil. Aquesta actibol, sinó també un cap
vitat implica que molta
de setmana en què és
gent ha d’estar treballant
possible la convivència
durant tot l’any perquè
entre les diferents peren un cap de setmana tot
sones i els diferents
surti a la perfecció i no hi
equips.
hagi problemes.
Els
integrants
dels
La tasca que fa el Club
equips que vénen de
Esportiu Maristes Rubí i el col·legi és molt gran.
fora de Catalunya s’allotgen a casa de jugadors
Per exemple, han de buscar equips atractius i
dels Maristes Rubí, amb els quals també es duu
d’alt nivell, han de contactar els autobusos,
a terme un intercanvi.
demanar permisos... i moltes altres coses que
Tots els jugadors poden gaudir de la convivènpoden semblar ben senzilles, però que coordicia amb d’altres, mitjançant esdeveniments d’anar-les per a tanta gent és molt difícil. Així,
quest tipus. Així, els jugadors que ara vénen a
doncs, cal destacar l’esforç que fan aquestes
Catalunya reben també els dels Maristes Rubí
persones. Per sort, compten amb la col·laboraen altres tornejos similars.
ció de voluntaris a títol individual i també del
Les dues jornades en què es va desenvolupar el
grup escolta del col·legi, que els dóna un cop de
torneig enguany van transcórrer de forma
mà.
extremadament intensa, ja que es van jugar ni
Una altra de les tasques que es duen a terme és
més ni menys que la xifra de setanta partits en
la de buscar allotjament per als equips convitan sols 15 hores. Cal esmentar, però, que tots
dats, que són acollits per famílies de jugadors o
els partits estigueren marcats per l’esportivitat,
socis del club esportiu. Això és el que fa diferent
malgrat la competitivitat, d’altra banda lògica,
el Convisport de la resta de torneigs esportius i
entre els participants.
l’esperit que caldrà continuar durant molts
Cal també posar èmfasi en la gran afluència de
anys.
públic de què es va poder gaudir en el transcurs
Els dies 15 i 16 de juny
es va celebrar la XXI
edició del Convisport al
col·legi
Maristes
de
Rubí, l’aplec anual en
què la convivència i l’esport juguen un paper
important per als que
participen activament
en
aquesta
moguda
esportiva.
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Setmana de la Poesia
DAVID UTGÉS SAUMELL
4T D’ESO - COL·LEGI REGINA CARMELI
Com cada any, el nostre centre va celebrar la
Setmana de la Poesia, en la qual participaren
tots els cursos, començant per primària i
secundària i acabant pels cicles formatius.
Els nostres objectius eren fomentar el gust
per llegir i escriure i crear una sensibilitat
poètica entre els alumnes.
Enguany hem fet un tipus d’activitat per classe i
una altra per l’ambientació dels passadissos.
L’activitat per classe s’anomenava “El poema més
llarg”, es tractava de fer, entre tots els alumnes del
grup i a classe de Llengua Catalana i Castellana,
un poema. El professor donava el primer vers pertanyent a un poeta consagrat i els alumnes vam
anar afegint un vers cadascú. Els poemes resultants ens van semblar força originals, els vam
il·lustrar i van quedar exposats a la classe. Per tal
d’ambientar els passadissos i que tots els estudiants en poguessin gaudir, vam fer uns murals en

Mon cor
ALUMNES COL·LEGI REGINA CARMELI
Mon cor estima un arbre
de verdes fulles, vistes a l’aire
amb una infinita i dolça flaire,
freda i brillant com marbre.
Mon cor pateix per la tardor
com tota fulla per la seva fi.
Tot comença a morir,
patint com cada any el mateix dolor.

Mon cor necessita el teu somriure,
que emana dolçor i esperança,
com una trista lloança.
Sense ell no puc viure.

Nubes mágicas
Hoy las nubes me trajeron,
unos ojos muy tranquilos
para mirar con alegría
las montañas y los ríos.
Ríos llenos de vida,
el canto de los pájaros,
el esplendor del sol
que observo desde la orilla.
A la orilla del mar,
veo peces saltando,
y niños en la arena,
que están jugando.
En el mar podemos ver
los delfines saltando,
los peces nadan alegres
y las sirenas cantando.
En el cielo veo dibujos
que cubren el sol,
mientras observo
imagino la historia de un girasol.
En la noche brillan las estrellas
alrededor de la luna,
salió una estrella fugaz
mirándolas una a una.
La luna a las estrellas dijo:
cantad una dulce canción
para que sueñen los niños
y vivan con ilusión.
3r B primària
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Racó Literari

Mon cor desitja la llum del dia
com el cavaller la flor de lis,
que sempre ha de protegir
i que dóna per ella la vida.

què cada cicle treballava un autor. A cada mural
s’il·lustrava la vida i les obres més importants de
cada poeta. Els alumnes d’Educació Infantil van
dibuixar les seves impressions després que el professor els llegís un poema adequat a la seva edat
i els de primer cicle de primària treballaven un
centre d’interès. D’aquesta manera tots hi van
poder participar. El mural es completava amb
motius plàstics que s’adiguessin amb l’autor, l’obra, o bé amb el corrent literari al qual pertany. En
la diada de Sant Jordi, es va fer el lliurament de
premis. Hi havia un tribunal encapçalat per la
directora del centre i amb un professor de cada
cicle, que van votar el millor poema i van donar als
alumnes el seu guardó. Aquest tipus d’activitats
ens fan adonar que, encara que la poesia sembli
no estar de moda, és una font de plaer estètic i
d’enriquiment personal.
Gràcies a la col·laboració de tots, no morirà mai i
ens seguirà aportant tantes i tantes coses, sensibilitat, bellesa...

Aules de
tècnics
instaláladors
de gas
JORDI M. GIBERT, director de l’IES J.V. FOIX
El passat 5 de juny, com tots vàreu poder veure i celebrar, el
nostre institut va presentar, en jornada de portes obertes,
les aules de formació de tècnics instal·ladors de gas. Es
donava així oficialitat al conveni entre els departaments
d’Indústria, Comerç i Turisme i d’Ensenyament de la
Generalitat i l’empresa Gas Natural, perquè l’IES J.V. Foix
pugui impartir el crèdit d’instal·lacions d’aigua i gas, dins del
Cicle Formatiu de Grau Mitjà de “Tècnic en muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de
calor”.
La jornada va consistir en una sèrie d’actes senzills, però es
van viure amb molta solemnitat. Primerament, es va fer la
rebuda dels empresaris col·laboradors, empresaris de la zona,
instal·ladors i gremis. Després, es va fer la visita a les aules
de gas on hi va haver demostracions pràctiques de diferents
treballs, per part dels alumnes del cicle formatiu.

Els actors
i actrius
del J.V.
Foix
SILVIA MIRAS, 2n de batxillerat,
IES J.V. FOIX
Després de mesos d’assaigs, el dia 8 de maig, vau
poder veure a l’escenari de La Sala el resultat final
de la nostra obra. Erem un grup de teatre molt
variat i englobavem tots els cursos de l’ESO i 2n
de batxillerat del nostre institut.
Vam començar el desembre, assajant dilluns i
dimecres. Al principi, fèiem exercicis d’expressió
per a perdre la vergonya i per a saber fer moviments i actituds que després ens servirien per a
fer la representació de l’obra. Després, l’Elena, la
directora del nostre grup de teatre, ens va donar
els papers i vam haver de començar a memoritzar

Seguidament, es va fer un recorregut pels tallers de tots els
cicles de formació professional i per les diverses instal·lacions
del centre. A continuació, es van dur a terme els parlaments
a càrrec de les institucions que han fet possible aquest projecte. Van parlar Frederic Ventura, representant de la Direcció
General de Catalunya de Gas Natural, Jaume Farré, representant del Departament d’Indústria de la Generalitat, Pepa de
haro, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament de Rubí i M.
Rosa Fortuny, directora general de formació professional del
Departament d’Ensenyament. En acabar tots aquests actes,
l’institut va oferir a tots els assistents un petit refrigeri.
Des d’aquestes línies vull donar les gràcies a tothom, professorat, alumnat, AMPA i personal d’administració i serveis, per
les mil i una feines que s’han fet i perquè tot sortís tan satisfactòriament. Actes com aquest fan que el nostre institut continuï estant sempre obert a nous reptes, amb una clara vocació de progrés i projecció de futur.

De
doctors i
cabarets

i assajar formalment; potser això de memoritzar
els papers ens va costar una mica, però ens en
vam sortir. Una de les coses més divertides va ser
escollir el vestuari i fer els assaigs generals tots
vestits i preparats.
Finalment, va arribar aquell dimecres amb un
munt de nervis. Havíem de presentar De doctors
i cabarets, la nostra obra, al matí per als companys de l’institut i a la tarda, amb entrada lliure,
principalment van assistir-hi familiars i amics.
Ha estat una experiència força divertida i entretinguda, i jo personalment, la recomano a tots
aquells que ho vulguin passar bé.
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“Uno cuando lo tiene todo, no hace nada;
y cuando no tiene nada, lo hace todo”
Trinidad Gallego, presidenta de l’associació Les Dones del 36
Com va sorgir la idea de crear
l’associació Les Dones del 36?
Llum Ventura, la consellera del
Distrito de Ciutat Vella del
Ayuntamiento de Barcelona, se
enteró de la preparación desde la
Librería de las Mujeres de un
homenaje a las mujeres que
habían participado en la guerra
civil española. De esta manera, se
dispuso a contactar con varias de
nosotras para poder hablar y
conocer nuestras experiencias. En
el año 1997, se creó la asociación
Les Dones del 36 como proyecto
para conseguir el premio M.
Aurèlia Capmany. El premio nos
fue concedido y desde entonces
no hemos parado.
Quines activitats fan a l’associació?
Hemos hecho muchos programas
de televisión, muchas entrevistas
de radio y prensa. También hecemos muchas charlas en institutos
y escuelas para explicar a los jóvenes lo que hemos vivido.
Precisamente, hoy mis compañeras están en la presentación de un
documental, aunque yo he preferido venir aquí tal y como nos comprometimos.

ESTER ARAGONÉS I CRISTINA LAÍN
3r d’ESO
ESCOLA NTRA. SRA. DE MONTSERRAT

Aprofitant que a l’àrea de Ciències
Socials estàvem veient la guerra civil
espanyola, Trinidad Gallego, una de les
col·laboradores de l’associació Les
Dones del 36, va venir a fer una xerrada, el passat 18 d’abril, per a exposarnos com va viure ella aquesta guerra i
parlar-nos de l’agrupació que representa com a presidenta.
Trinidad Gallego, La Trini, com a ella li
agrada que li diguin, va viure la guerra
civil a Madrid als 23 anys. Va treballar
de llevadora i va anar a la presó tres
cops.

Quina sensació es respirava
durant la guerra?
Al empezar la guerra, yo estaba en la calle y un hombre cayó
a mi lado herido de bala. Yo no
sabía qué hacer porque no
sabía si aquella persona era
enemigo mío o enemigo de mis
enemigos.
Durante la guerra, se pasó
mucha hambre; sólo comíamos
judías, lentejas y garbanzos, y
la carne no la probamos en
mucho tiempo.
Yo no entendía nada porque los
que se llamaban los “nacionales” y decían que cumplían la
ley se habían sublevado contra
lo legalmente constituido, que
era la República.

L’entrevista Jove

Com responen els nois i noies a
aquestes xerrades?
Muy bien, es un tema que les interesa. En algunas ocasiones, se me
ha acercado un profesor y me ha
dicho que nunca había visto a sus
alumnos tan atentos a unas explicaciones.
Ens ha explicat que ha estat a
la presó, per què hi va ser
enviada?
Fui tres veces. La primera por ser
enfermera militar; me llevaron a la
prisión de Ventas con mi madre y
mi abuela de 83 años. Nos juzgaron y nos condenaron a treinta
años.
Me
trasladaron
a
Amorebieta y salí indultada, pero
medio año después me volvieron a
detener por las mismas acusaciones por las que fui indultada. La
tercera vez fue por auxiliar a “bandoleros”.
Com la van tractar a la presó?
Estaba en una prisión de muje-
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res, donde había una plaza
para unas quinientas personas,
pero llegamos a ser más de
cinco mil con sus hijos. Cuando
nos estirábamos para dormir,
cubríamos todo el suelo. No
sabíamos nada de fuera, y
cuando oíamos disparos, nos
preguntábamos qué querían
decir, a la vez que quién los
había disparado y contra
quién. No sabíamos nada de lo
que pasaba. Los vigilantes no
se preocupaban de nosotras; a
veces, moría alguna y no se
daban cuenta hasta que abrían
las puertas por la mañana.
Como había poca vigilancia,
muchas veces aprovechábamos para bailar sin que se dieran cuenta.

Com veu la societat espanyola actual?
Veo que los jóvenes tenéis
muchas facilidades, y espero
que las aprovechéis. Uno cuando lo tiene todo, no hace nada;
y cuando no tiene nada, lo hace
todo. Así, nosotros no tuvimos
nada, y lo hicimos todo. Los
jóvenes de ahora no luchan por
nada porque lo tienen todo.

Trinidad Gallego explicant les seves vivències durant la guerra civil espanyola a un grup d’alumnes de l’escola Nostra
Senyora de Montserrat

• Si voleu saber més informació
sobre aquesta associació,
podeu consultar el llibre: Associació Les Dones del 36, Les
Dones del 36, Barcelona,
2002.

