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Activitats
per a tothom
a la Festa
Major 2002

Viure a Rubí

Festa Major
MAR LOBATO

Més de 150 activitats i la participació de més de 60 entitats han configurat el programa de Festa Major
d’enguany que s’obre el proper 28
de juny i que, fins l’1 de juliol, oferirà activitats per a tothom: ball, cultura tradicional, activitats infantils,
concerts... una àmplia oferta que
respón a una estructura consolidada i que aquest any s’obre amb un
reconeixement a Foment de la
Sardana, que celebra el 75è aniversari i que s’encarrega de l’espectacle inaugural.
Àngel Pavlovsky farà el
pregó de la Festa
Major, que serà, com
sempre, a la pl. de
Pere Aguilera. Una
estona abans, el
Seguici de la Festa
Major haurà començat a escalfar l’ambient. La cantant
canària
Rosana
serà també un
dels plats forts de la
Festa Major. Oferirà un concert gratuït a
l’Escardívol el dissabte 29.
Altres activitats habituals com el
Mercat medieval o els balls al CEIP
Pau Casals es mantenen però s’amplien en la seva durada.
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Una de les novetats principals serà la
instal·lació del punt d’informació a la
pl. Dr. Guardiet des d’una setmana
abans del començament de la Festa
Major. Aquest punt estarà obert els
dies 21, 25, 26 i 27 de 10 a 14 h i de
18 a 21 h, i els dies 22, 23, 28, 29, 30
de juny i 1 de juliol de 12 a 14 h i de
18 a 21 h. En aquest estand, a més de

trobar informació sobre les activitats
de Festa Major, també es poden
adquirir les entrades per als espectacles, així com les entrades pel proper
festival Rubifolk, que tindrà lloc al
juliol. Els espectacles que seran de
pagament són l’espectacle inaugural,
l’actuació de l’Esbart Dansaire de

Rubí, l’actuació dels Centres culturals
i la sarsuela, tots amb un preu assequible, 3 ¤ .
Menja’t el Castell, els globus aerostàtics, la fira popular del disc i del
col·leccionista, el correfoc o el piromusical (que, com sempre, tancarà la
festa) són algunes de les activitats ja
consolidades que es mantenen així
com la trobada de Gegants, o la ballada de gitanes.
A més d’aquestes activitats habituals,
s’han incorporat d’altres, com l’espai
on-line al Rubí+D, on els joves podran
navegar per internet gratuïtament
durant 1 hora, o la Catifa de Sant
Pere, que s’elaborarà amb plantes
cedides per la Font del Ferro i un disseny de Quim Conca, i que serà prèvia
a la trobada de Peres/Petres i
Paus/Paules que se celebra per segon
any.

Tema del mes

de Rubí 2002
Concursos
Són diversos els concursos de Festa
Major. El concurs de cartells de Festa
Major va comptar amb la participació
de 95 obres entre totes les categories
i el guanyador ha estat el realitzat per
David Miró. Pel que fa a la categoria A
(de 6 a 10 anys) va guanyar Naïm
Cuevas i de la categoria B (d’11 a 14
anys) va ser Anna Kreplak.
Entre els concursos que se celebren
durant els dies de Festa Major cal
destacar el Concurs de pintura ràpida
Daniel Bas, que tindrà lloc al 30 de
juny. Els participants s’han d’adreçar a
l’estand dels tallers d’Art que estarà a
la pl. del Doctor Guardiet per segellar
el suport en què es treballarà l’obra.

El carrer
Durant la Festa Major es viu al carrer i
són molts els indrets que acolliran
activitats: des de l’Estació fins a
l’Ajuntament, diferents places de la
ciutat, com la Pl. Figueras o la pl. 11
de Setembre, així com la pl. de Salvador Allende, on s’ubicarà la fira d’artesans; l’Illa de vianants, que acollirà
moltes activitats a més del Mercat
medieval, l’Escardívol, que serà el lloc
on es podrà ballar, on es faran concerts i on les diferents entitats de la
ciutat hauran instal·lat els servei de
bar; el Bosc de Ca n’Oriol, l’Ateneu, la
Torre Bassas, el Castell-Ecomuseu
Urbà...

També tindrà lloc el 6è concurs i desfilada de mascotes (al Bosc de Ca
n’Oriol el dia 30 de juny) i el 5è concurs de guarniments de balcons (els
participants s’han d’inscriure abans
del 26 de junya l’Oficina d’Informació
de Festa Major)

Esports

Activitats infantils
Els nens seran també protagonistes a
la Festa Major i podran gaudir de
diverses activitats que es faran al
carrer, com ara tallers de reciclatge a
la pl. del Dr. Pearson (dia 29), nit
golfa infantil a càrrec de Pep López i
sopars de duro (dia 29 a les 23 h a la
pl. Pere Aguilera), o l’espai de jocs
Juguem jugant de Cesc Serrat, l’1 de
juliol a les 18.30 h al carrer.

Les activitats esportives són moltes i
es distribueixen durant els dies de
Festa Major. Cal destacar el XXV
Campionat dels Països Catalans,
cursa ciclista que es farà el 29 de juny;
el III Torneig Nacional de Petanca
Ciutat de Rubí (s’avança uns dies a la
Festa Major i tindrà lloc els dies 22 i 23
de juny); la XIV Cursa de Fons de Sant
Muç (diumenge 30 de juny, cal inscriure’s abans del 28 de juny); el VII
Torneig d’Hoquei en línia Ciutat de
Rubí (són diversos els partits entre
dissabte 29 i diumenge 30, vegeu programa de Festa Major). Però també hi
haurà altres activitats esportives, com
les 12 hores de Frontó, el bàsquet,
etc.
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Editorial

Punt de Mira

Bon temps per a la dansa
ISIDRE RUBIO

Tot i que semblava impossible,
el treball constant va donant
els seus fruits. Segurament,
ningú de nosaltres no era molt
optimista ara fa uns anys quan
ens plantejàvem la possibilitat
de desviar o de soterrar línies
d’alta tensió a Rubí. Podia
semblar una utopia. Avui, ja
disposem d’un projecte tècnic
i econòmic que ens pot servir
per eliminar la línia que travessa l’avinguda de Can Fatjó, per
soterrar la línia al seu pas per
l’avinguda de Les Flors i per
disminuir l’impacte visual de
les torres de l’avinguda de
l’Electricitat, substituint-les per
altres que, a més, augmentaran la distància dels cables
amb la carretera i amb els
habitatges. Un projecte que
sorgeix arran del treball conjunt amb la Comissió Cívica
creada per a millorar la situació
de les línies d’alta tensió a
Rubí.
I això, només és el principi. La
tasca de l’Ajuntament, de la
comissió i de la iniciativa sorgida arran de la Declaració de
Rubí, ens ha de servir per continuar avançant cap a una
reordenació de les línies que
travessen el nostre terme
municipal. Per fer de Rubí una
ciutat menys afectada pel pas
de línies elèctriques.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de RubÍ

Fe d’errades
El treball Dents, ullals i queixals del
nostre institut, de Gemma Aragay i
Marta Pérez, finalista en el Premi de
recerca Miquel Segura d’enguany,
és de l’IES Duc de Montblanc i no de
El Bullidor com dèiem en el número
84 (maig) de La Ciutat. En el breu
dels Premis Rubí, de la mateixa
revista, mancava informar que el
premi a la millor entitat de l’any
2001 el va aconseguir la Colla de
Geganters de Rubí.

4 LA CIUTAT

Any rere any, arribada aquesta època, l’Esbart assumeix un major protagonisme en les activitats culturals
de la ciutat, començant pel final de curs de l’escola
de dansa que procura presentar als pares una petita
mostra de la tasca realitzada i que tindrà lloc a La
Sala, el dissabte 15, al vespre, i el diumenge 16,
durant tot el dia..
Pel juny coincidim amb les fetes majors dels barris
que sovint demanen la nostra participació: sabeu que
davant la impossibilitat de ser a totes, procurem que
els alumnes de l’escola atenguin dues o tres col·laboracions anyals.
El dia 28 i ja en vigílies de la Festa Major, ens disposem a participar en el “seguici”, juntament amb totes
les entitats de cultura popular de la ciutat.
El vespre del dia 29, Sant Pere, ballarem com sempre
per a tots els rubinencs i en aquesta ocasió en què se
celebra l’ Any Verdaguer, oferirem a la plaça el muntatge “CANIGÓ” , del que en el seu moment van ferse 8 representacions al Teatre Nacional de Catalunya
i que actualment estem portant a diferents ciutats de
Catalunya. Per acabar, és clar, amb el Ball de Gitanes
de Rubí abans del qual l’Esbart, com sempre ha fet,
agrairà públicament diferents dansaires i col·laboradors que aquest any compleixen 10 i 25 anys d’aquesta dedicació, i farà especial esment dels 50
anys de Joan Fosas i Carreras, que ha decidit finalitzar així la seva col·laboració.

El diumenge 30, “Gitanes al carrer”, segurament l’activitat que més rubinencs crida a la participació en la
dansa. Ja fa un mes que els grups preparen la ballada, i amb la col·laboració dels geganters, del carrer
Sant Jaume, de l’associació de veïns de la Plana del
Castell i del Foment de la Sardana, que aquest any
celebra el seu 75è Aniversari, organitzarem la cercavila i la ballada a l’espai recuperat del castell.
Just acabada la Festa Major, us convidem a visitar
l’exposició “100 ANYS D’ESBARTS”, promoguda per
l’ Agrupament d’Esbarts de Catalunya i que estrena al
Casino de Rubí el seu recorregut per diferents ciutats
del país, i la primera setmana de juliol, RUBIFOLK2002, el Festival Folklòric Internacional de Rubí que
l’any passat va reprendre antigues edicions i que vol
convertir-se en referent festiu de la ciutat i del país pel
que fa a la dansa. Aquí la participació dels diferents
col·lectius és espectacularment generosa.
L’arribada del bon temps i de la Festa Major concentra totes aquestes activitats en pocs dies, que són,
però, l’exponent d’un treball constant i persistent en
el camp de la dansa tradicional i popular, que s’estén
durant tot l’any amb la tasca de l’escola i amb les
actuacions de l’Esbart, i amb l’objectiu clar d’anar
caminant, pas a pas, punt a punt, cap a un projecte
força més ambiciós: el reconeixement de Rubí com
la Ciutat de la Dansa.

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
L’estructura urbana
i el model territorial
sostenible i equitatiu
Des de la perspectiva ecològica i
social d’avançar cap a models
urbanístics i sistemes urbans més
sostenibles l’Assemblea Local
dels Verds de Rubí apostem per
un model territorial equilibrat i
policèntric, és a dir, que dins de
l’àmbit metropolità, eviti la fusió
dels espais urbanitzats i que el
sistema urbà es desenvolupi amb
discontinuïtat, de manera que es
reforci la complementarietat cívica entre els nuclis de ciutat i els
espais agrícoles i naturals. En
suport d’aquest caràcter policèntric del sistema urbà cal avançar
en un model que integri el transport, comunicacions i la mobilitat,
prioritzant els sistemes col·lectius
i l’estalvi energètic. També preservar el patrimoni natural i cultural
mitjançant l’ús i la gestió activa i
adient.
En essència, aquest model dóna
resposta a les preocupacions de
sostenibilitat territorial existents
en tot l’àmbit metropolità. En
aquest sentit, creiem que l’imminent Pla General d’Ordenació de
Rubí ha de frenar l’intent d’especulació immobiliària que vol dur a
terme la Caixa Catalunya a Can

Ramoneda i les Terres del Castell,
el qual conurbaria nuclis urbans
de diferent tipologia, trencaria l’equilibri entre l’espai urbanitzat i
l’espai lliure, formaria una barrera
urbana en el connector ecològic
entre Collserola i Sant Llorenç, i
una vegada més, afavoriria una
estructura urbana del model de
sectors, gens estalviadora d’energia ni de territori, i que per si
mateixa dificulta la cohesió social
i l’arrelament del nouvinguts, i
facilita la marginació dels barris
més desfavorits.
Tot això, sense solucionar cap de
les mancances que pateix el nostre municipi: necessitat de reformes urbanístiques internes, descentralització de serveis, solucions al gran dèficit d’equipaments i d’altres.
Falet Bosch, membre
d’Els Verds, Confederació
Ecologista de Catalunya.

El 20 de juny tothom
a la vaga general
La decisió adoptada pel govern
del PP d’imposar una contrare-

forma laboral significa dinamitar
la política de concertació i el diàleg social. La decisió del govern
significa una retallada de drets
als treballadors/es ocupats i als
aturats, establir un acomiadament més fàcil i barat, eliminant
els salaris en tremitació i transferint uns 400 milions d’euros dels
treballadors als empresaris, i retallar les prestacions per desocupació. El govern pretén “criminalitzar” els aturats /des com si fossin els responsables de no tenir
feina. El govern obvia que tothom que rep una prestació és
perquè abans ha cotitzat; que
només un 60% dels aturats
reben una prestació, i que la meitat percep una reduïda prestació
assistencial de 55.000 ptes.; que
hi ha superàvit de més de 3.600
milions d’euros en cotitzacions.
La posició de CCOO és molt
clara: o el govern retira la seva
proposta o tindrà una vaga general. Ara, el dia 20 de juny, tots i
totes, amb el nostre esforç i participació, hem de fer possible l’èxit de la vaga general, que ha de
significar el triomf de la raó.
CCOO Rubí.

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 5 de juliol.
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La participació

“A veces, somos invisibles
para los mayores”
MAR LOBATO

“A veces, somos invisibles para los mayores” o
“los mayores no nos tienen en cuenta” son algunas de las quejas que
formulan estos niños,
que forman el Consell
dels Infants, cuando se
les pregunta por qué
quieren participar en este
fórum. Creen que, de
esta forma, los políticos
harán caso de las
demandas de una parte
de la población que
muchas veces no se
tiene en cuenta a la hora
de diseñar una ciudad en
la que tienen que vivir y
crecer.
Son 25 niños entre 10 y
14 años los que han sido
elegidos en los diferentes
centros educativos del
municipio y que comienzan una tarea que no es
fácil: detectar problemas y
hacer propuestas para
mejorar su ciudad. “Si se
hace el Consell dels
Infants es para que nos
escuchen”, y ya han formulado algunos aspectos
básicos sobre los que hay
que trabajar: el espacio de
ocio, como afirma Aina
“en los parques hay más
cosas para los niños
pequeños”, o falta de
lugares polivalentes para
diferentes edades, como
añade Jesús, “hay pocas
pistas para jugar a fútbol,
y en los parques hay
niños pequeños a los que
se puede hacer daño si
juegas a la pelota”.
También se quejan del tráfico: “los coches pasan a
mucha velocidad y hacen
ruido” (Irene), como también tienen claro que hay

un problema de civismo
con algunos propietarios
de perros, “muchos dueños de perros no recogen
los excrementos”, reclama Carmen María.
Aïna Turu Calvet
Oumayma Taifi Nairi
Víctor Viñolo Baladoch
Alba Laguna Cuadrado
Víctor Fernández Gosó
German García Fernández
Ruben Infante Molina
Carme Vinyes Ferrer
Xènia González Lavado
Patricia Álvarez Romero
Daniel Torrescusa Rubio
Maria González Martínez
Ana Sierra Delgado
Gemma Gómez Álvarez
Irene Foncubierta Moreno
Daniel Liarte Carbonell
Carmen Mª García
Domínguez
Albert Ricard Julià
Jesús Sanz Tejada
Montse Farran Nacher
Montse Cazcarra Herrero
Panxo Soler Sala
Daniel Rodríguez Morillas
Immaculada Millán Dolader

Desde Relacions ciutadanes, área que coordina
ahora este Consell, afirman que “ha sido muy
fácil motivarlos, más de
500 alumnos de todas las
escuelas han participado
en el proceso previo a la
elección de los consellers”. Uno de ellos,
Albert, lo corrobora: “Me
hizo gracia arreglar la ciudad y que los consellers
fuésemos niños”. Montse
también tiene muy claro
su cometido: “tenemos
que dar ideas para ayudar
a que Rubí sea mejor”.
Inspirado en el espíritu del
trabajo realizado por el
pedagogo Francesco
Tonnucci en la ciudad italiana de Fano, el Consell
dels Infants comenzó a
trabajar en Rubí hace tres
años. Este primer Consell

realizó dos proyectos: la
zona de juegos de la plaza
Pearson y del Parc de Ca
n’Oriol. Ahora se ha creado un nuevo Consell. El
pasado 6 de junio se realizó la constitución formal
en el Castell-Ecomuseu
Urbà presidida por la alcaldesa, Núria Buenaventura
y por el regidor de
Participació Ciutadana,
Joan Montiel.
La alcaldesa señaló a los
nuevos consellers que la
tarea que ahora asumían
“tiene una responsabilidad
porque representáis a los
niños de Rubí” y recordó el
trabajo hecho por los
miembros del anterior
Consell dels Infants. Por
su parte, Joan Montiel
destacó que era importante “dar voz a quien tiene
menos capacidad de decidir” y añadió que “conectar con los más jóvenes es
conectar con el futuro”.
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Visita d’obres a la nova
residència per a gent gran
MONTSE VALLS

La consellera del Departament de
Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya, Irene Rigau, i
l’alcaldessa de Rubí, Núria
Buenaventura, acompanyades
d’altres autoritats, el passat 17 de
maig, van visitar les obres,
pràcticament enllestides, de la
nova residència per a gent gran,
situada entre els carrers de Lepant
i Primer de Maig de Rubí.
L’edifici albergarà una residència assistida de 90 places
(30 en dormitoris individuals i 60 en dormitoris dobles), un
centre de dia per a 32 usuaris i un casal de gent gran amb
una sala capaç per a 200 persones.
Les obres de construcció seran recepcionades abans d’un
mes i, segons la consellera, la inauguració es preveu per al
juliol. A hores d’ara, l’equipament es troba en procés de
licitació. Resta pendent la urbanització, per part de
l’Ajuntament, d’un carrer lateral que donarà accés directe i
independent al casal de gent gran.
Irene Rigau va afirmar que, amb la construcció d’aquesta
residència a Rubí, que aporta una millora important a la

comptar a Rubí amb un edifici d’aquestes característiques.
També va comentar que quan l’Ajuntament va cedir el
terreny a la Generalitat no es va equivocar, ja que és clar
que la ubicació és la més adequada.
Magda Fayes, membre de la Comissió Permanent del
Consell Consultiu Local de la Gent Gran de Rubí, va fer una
valoració positiva de l’edifici i va afirmar que esperen que
les persones grans se’n puguin sentir una mica protagonistes com a futurs usuaris, que la seva experiència serveixi a
les noves plantilles de supervisors, de treballadors i de metges i que la direcció mèdica sigui a càrrec de geriatres, ja
que representaria un estalvi per a les institucions.
Joan Abad, president del Casal de Gent Gran de Rubí, ha
comentat que, com a mecànic que és les seves crítiques en
relació amb la residència són en aquest sentit. Considera
que l’edifici, vist des de fora, fa impacte, però tan sols en
entrar les portes ja estan malament, ja sigui a causa del
penjant o del terra, perquè una porta frega el terra i l’altra es
tanca sola amb l’aire. També s’ha referit a una barana que
hi ha a la planta baixa, a la qual no es aconsellable arrepenjar-s’hi, i a una paret de vidre que va veure escardada,
la qual espera que canviïn.

població i a la comarca, l’oferta de places residencials per
a gent gran al Vallès Occidental se situa lleugerement per
damunt de la mitjana de Catalunya. I va afegir que aquest
edifici té unes característiques singulars, perquè combina
tres col·lectius autònoms entre si i perquè la concepció de
l’edifici està pensada per donar resposta a les necessitats
de les persones grans. La consellera va assegurar que la
nova residència comportarà la creació d’uns seixanta llocs
de treball, que ocuparan dones.
L’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, va afirmar que
aquest equipament, des del govern municipal, havia estat
llargament reivindicat i va expressar la satisfacció de
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Pel que fa a la residència en si, la considera molt senzilla,
tot i que té una vista molt bonica, i es pregunta què passarà quan treguin la terra que hi ha davant per fer el pàrquing
que hi ha previst construir-hi. Quant a la utilització de la
residència, Joan Abad ha manifestat que és una millora per
a Rubí, però que molt aviat quedarà petita.
José Martínez, president de l’Agrupación de Personas
Mayores, ha afirmat que la residència té prou condicions, que
han tingut molt bon gust en la construcció, però que si s’enjardinés seria una meravella. Considera que aquesta residència
“és un pas molt important per a Rubí i si fan l’enjardinament,
com es van comprometre durant la visita d’obres, aleshores
podrem dir que tenim una residència completa a Rubí”.

Infraestructures

El Departament de Benestar Social de la
Generalitat està acabant les obres de
construcció d’un edifici a Rubí, que
albergarà una residència assistida, un
centre de dia i un casal de gent gran. La
Generalitat inverteix 4,12 milions d’euros
(700 milions de pessetes) en aquestes
obres que la consellera Irene Rigau va
visitar el passat 17 de maig. Aquest nou
edifici, de tipus aïllat i amb una superfície construïda de 4.957 m2, està situat a
la cantonada dels carrers de Lepant i
Primer de Maig. Consta de planta subterrània, planta baixa i quatre plantes pis.
Hi haurà 122 places destinades a persones amb necessitats assistencials i 200
places es destinaran a gent gran.

José Martínez assegura que ja va comentar els defectes
que hi veia i els han corregit. I ha afegit que l’empresa que
s’encarregarà de la residència, pel que fa a l’atenció a la
gent gran, és Mutuam, així com el servei de restaurant el
farà Alessa. També ha manifestat que li agradaria que els
empleats (psicòlegs, auxiliars d’infermeria, etc.) fossin de
Rubí. Així mateix, ha comentat que és una satisfacció que
les persones que hi ha a la Mini-residència municipal siguin
les primeres que ocupin la nova residència. El que no veu
clar, José Martínez, són els preus que hi ha per entrar a la
residència.
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L’entrevista

Àngel Pavlovsky, actor i pregoner de la Festa Major

“La gente me quiere o no me
quiere, y si me quiere, es para
toda la vida”
“Me parece que ahora se están equivocando
con la política de inmigración, incluso parece
un complot internacional como para decir “qué
problema el de los inmigrantes, qué hacemos
con ellos”, cuando sí saben qué hacer con ellos
que es explotarlos, y esto es una doble moral,
corrupta, falsa, triste y lamentable”

que ya no voy, como no
bebo alcohol, ni nada, pues
como que desentono, y
dicen “¡qué muermo es el
Pavlovsky!”

BELÉN TIERNO

Ángel Pavlovsky será el
pregonero de la Fiesta
Mayor de Rubí. Actor y
showman de gran prestigio y sobradamente
conocido, después del
gran éxito de su último
espectáculo teatral
(Orgullosamente humilde)
está ahora más centrado
en medios de comunicación: la Ser, TV3 y Canal
50, entre otros.
¿Ya había hecho de pregonero en una fiesta mayor?
En muchas ocasiones, salvo
en un caso, en el barrio de
Sants, en que me comprometí tres meses antes, y que,
al complicarse la gira, tuve
que renunciar. Es algo que
me gusta, me gusta pregonar.
¿Se va a preparar el pregón o va a improvisar
sobre la marcha?

Bueno, lo suelo preparar un
poquito, el día antes o el
mismo día y tiro de cosas
que me gusta decir y que lo
mismo valen para un roto
como para un descosido...
intento no aprendérmelo de
memoria, pero tampoco leerlo, y entonces, como no te lo
sabes bien y no lees, pues
sale realmente espontáneo,
porque sabes lo que quieres
decir.
Usted es un hombre público, pero seguro que hay
muchas cosas de Ángel
Pavlovsky que no sabemos. ¿Cómo es cuando no
tiene un micro o un público
delante?
Suelo ser una persona más
bien tranquila, apacible,
escucho más de lo que
hablo... soy un tipo tranquilo,
con buen sentido del humor,
lo que ocurre es que, por
ejemplo, si voy a una discoteca o un sitio de estos a los

Usted es immigrante, ¿le
acogieron como se acoge
ahora a la gente que viene
de fuera?
Soy argentino, y fui ilegal
durante 9 años, pero en
aquella época se salía la
frontera cada tres meses, se
volvía a entrar... trampas
legales que había. Me parece
que ahora se están equivocando con la política de
inmigración, incluso parece
un complot internacional
como para decir “qué problema el de los inmigrantes,
qué hacemos con ellos”,
cuando sí saben qué hacer
con ellos que es explotarlos,
y esto es una doble moral,
corrupta, falsa, triste y
lamentable.
Cuando usted vino a
España levantó polémica...
Vine en el año 73 y el mismo
día que mataron a Carrero
Blanco, ¡vaya un día para llegar! No me fue difícil trabajar,
sólo que me tuve que adaptar a los códigos de humor
de aquí. Y sigo en Catalunya
porque me siento querido
aquí y amo a este país. Nadie
me regaló nada, conseguí

ganármelo a pulso, a mí no
me admiran porque baile o
porque toque un instrumento, a mí me quieren o no me
quieren, y si me quieren es
para toda la vida.
¿Cuando dijo eso de
“mamá quiero ser artista”?
No lo dije proque ya lo era
un poquito, dije “mamá,
papá, quiero salir del pueblo”. Me fui a la ciudad y
conocí otro mundo, el amor,
todo... y ahí estoy.
Una anécdota de las que
explica usted pero que sea
verdad
El destino hizo que coincidiera y fuera tres veces en la
vida, en abrazos con Liza
Minelli. Fue un día en que yo
trabajaba en la Costa del Sol
y la llevaron engañada a ver
el show. A mí me fue fatal,
nadie me aplaudía, nadie me
quería, y cuando estaba
cambiándome, vino a verme, me abrazó y me dijo: “tú
eres un artista y yo también
trabajaré para este público
horrendo mañana” y al día
siguiente la fui a ver. Otro día
fui a EEUU y unos parientes
vinieron a verme al hotel, y
en la calle dice un nieto de
mi tía “Liza Minelli!”, y corrieron a abrazarla y a filmarla, y
ella gritó “¡Pavlovsky!”
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La participació

Democràcia en xarxa
MERITXELL GUMBAO

El projecte Consensus
complementarà a partir
d’aquest mes el procés
del Pressupost
Participatiu. Aquesta eina
a Internet permetrà als
ciutadans dir la seva
sobre les inversions
municipals del 2003
també a través de la
xarxa.

Consensus és la darrera
incorporació dins del procés
del Pressupost Participatiu a
Rubí. Amb la seva posada en
marxa, l’Ajuntament aposta
per un projecte que conjuga
les noves tecnologies amb la
participació ciutadana. Es
tracta d’una eina informàtica
que funciona a través
d’Internet i que treballa en
dues línies bàsiques: informació i participació.
Consensus neix d’un conveni entre l’Institut Català de
Tecnologia, Localret, la
Fundació Jaume Bofill i 10
ajuntaments catalans que es
van comprometre a aplicarlo a diferents processos de
participació. Mentre els consistoris de Vic i Sabadell ja
l’estan emprant per a la confecció de l’Agenda 21, Rubí
l’ha convertit en una eina al
servei del Pressupost Participatiu.
La plataforma Consensus
permetrà als rubinencs accedir a tota la informació

Participatiu que es troba a
la home del lloc web de
l’Ajuntament
de
Rubí
www.rubiciutat.net. De
moment, només es tracta
d’un projecte pilot però ja
presenta utilitats futures. I
és que els consistoris que
l’utilitzin passen a tenir el
software en propietat, de
manera
que
podran
emprar-lo en nous processos participatius.

Aula d’accés
gratuït a Internet
Amb la seva posada en marxa,
l’Ajuntament aposta per un projecte
que conjuga les noves tecnologies amb la
participació ciutadana
generada dins dels òrgans
de funcionament del Pressupost Participatiu: les
assemblees territorials, els
consells temàtics i el consell de ciutat. Des de les
actes de les sessions de
treball a les convocatòries
de les reunions, Consensus
posarà la documentació
del procés a l’abast de
tothom.
Però la funció que fa especialment important Consensus és la possibilitat
d’interaccionar amb els
ciutadans. Els rubinencs
podran pronunciar-se en
dos àmbits diferents. D’una
banda, tindran ocasió de

perfeccionar el reglament
del Pressupost Participatiu
gràcies a un fòrum on
podran enviar les seves
propostes. Les idees seran
debatudes i contestades a
través d’Internet i després
es traslladaran a un procés
de discussió presencial on
es prendran les decisions
finals. D’una manera semblant funcionarà un segon
fòrum de participació. Els
rubinencs també podran
donar el seu parer sobre les
30 propostes aprovades
per les assemblees territorials i que, en aquests
moments, s’estan sotmetent a l’avaluació dels consells temàtics. D’aquesta
manera, el consell de ciutat
disposarà de dos referents
per a avaluar les propostes
d’inversions: els informes
dels tres consells temàtics i
les opinions dels ciutadans.
L’accés a la plataforma
Consensus es fa a través
de l’enllaç Pressupost
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L’Ateneu Municipal ja té una
aula d’accés a Internet. El
Comissionat per la Societat
de la Informació, Francesc
Sutrias, el regidor de Participació Ciutadana, Joan
Montiel, i Cesc Gasulla, representant de la Coor-dinadora
d’Entitats de Rubí, van ser els
encarregats d’inaugurar oficialment aquesta nova aula.
Segons Sutrias, aquesta és
una prova més de la voluntat
existent de fer d’Internet un
projecte de ciutat per tal qui
tothom hi pugui accedir. La
nova aula serà gestionada
per la Coordinadora d’Entitats de Rubí que va recollir la
demanda d’entitats i ciutadans i va començar les negociacions per tal de dur-la a
terme. Per la seva banda, el
regidor de Participació
Ciutadana, Joan Montiel, va
destacar la feina feta per la
Coordinadora d’Entitats de
Rubí. A més, Montiel va dir
que d’aquesta manera es
dinamitza la vida de les entitats de la nostra ciutat. Està
previst que properament s’inaugurin les altres dues aules
d’accés gratuït a Internet.
Unes aules que estaran ubicades al centre cívic de Ca
n’Oriol i al de Can Fatjó. Qui
vulgui aprofitar aquests 5
ordinadors de l’Ateneu pot
trucar al telèfon 93 588 74 73
per demanar hora.

Viure a Rubí

Línies elèctriques

Supressió de la línia
d’alta tensió de Can Fatjó
MAR LOBATO

Fecsa-Endesa ja ha presentat a l’Ajuntament de
Rubí un projecte pel trasllat de la línia d’alta tensió
de Can Fatjó i es farà utilitzant la línia existent que
va de Can Jardí-Begues
fins trobar la línia FoixMas Figueres. El pressupost per a realitzar aquest
trasllat és de poc més de
2 milions d’euros (uns 360
milions de pessetes).

també ha presentat un
pressupost per a la substitució d’aquestes torres, uns
240.000 ¤ (40 milions de
pessetes)
Aquestes dues solucions,
juntament amb el futur soterrament de la línia que passa
per l’avinguda de les Flors,
són assumibles, segons ha
afirmat l’alcaldessa, qui va
afegir que s’estan estudiant
les fórmules de finançament
per a aquests treballs amb
la mateixa companyia elèctrica.

Segons l’alcaldessa, Núria
Buenaventura, arran de les
conclusions presentades per
Les propostes de Fecsal’estudi realitzat per la UPC
Endesa es van presentar al
sobre les línies que passen
grup de treball de la
pel nostre municipi, les reuDeclaració de
nions mantinRubí, a la
A
més
del
gudes amb la
Comissió
companyia
trasllat de la
Cívica contra
elèctrica també
línia de Can
les línies d’alta
han aportat un
tensió i a la
Fatjó
i
el
canvi
altre projecte:
de
el canvi de les
de les torres de Junta
Portaveus.
torres situades
l’av. de
a l’avinguda de
l’Electricitat, és Per
l’Electricitat per
Buenaventura,
unes més
previst el
l’estudi de la
estretes que
soterrament de UPC és molt
permetrien
positiu perquè
la línia de l’av.
millorar consiha permés
derablement
de les Flors
conèixer reall’impacte visual
ment el nombre de línies
i, a més, que aquestes línies
d’alta i mitja tensió que trano passin poer sobre de la
vessen Rubí i que, seguracalçada per on circulen els
ment, “ha estat la manera
vehicles i, d’altra banda, que
de saber com és la situaestiguin més allunyades dels
ció”.
habitatges. Fecsa-Endesa

Les conclusions de
l’estudi
A Rubí hi ha dos subestacions elèctriques: a Cam Pi
de Vilaroch i a Can Jardí.
Segons les conclusions de
l’estudi realitzat per la UPC,
pel nostre municipi passen
18 línies d’alta tensió (de
més de 30 kv). Totes,
segons l’estudi, compleixen
la normativa pel que fa a les
distàncies reglamentàries i
pel que respecta a les
mesures electromagnètiques realitzades. Un altre
tema és l’impacte visual,
segons va comentar Núria
Buenaventura, “tant a Can
Fatjó com a l’av. de
l’Electricitat hi ha un fort
impacte visual, igual que a
l’av. de Can Mir o a l’av.
d’Antoni Sedó, a més del
perill que suposa estar a
prop del casc urbà”, fent
referència a la caiguda d’un
cable el passat 14 de desembre.

L’estudi
assenyala que
les línies
elèctriques de
Rubí compleixen
la normativa pel
que fa a
distàncies de
seguretats i
camps
elecromagnètics
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Breus

Embarca’t
La plaça de l’Antiga Estació es va
convertir en un aeroport improvisat
per acollir part d’un Boeing-747. Es
tracta de l’exposició Embarca’t, una
mostra dels treballs dels alumnes del
curs 2001-2002. La mostra pretenia
oferir una visió específica i interdisciplinar del disseny. Per aquest motiu, i
a partir de diferents àmbits com el
disseny gràfic i d’interiors i la serigrafia artística, es proposen ambients i
objectes innovadors i funcionals.

Ral·li solar
La primera edició del Rally Solar Internacional va fer parada el passat 1 de juny a
Rubí, coincidint amb l’inici dels actes de Festambient. Preservar l’entorn natural és
precisament l’objectiu d’aquest rally, organitzat per l’Associació Volt-Tour, amb seu a
Sant Cugat. Durant dos dies, els 18 vehicles elèctrics participants van fer un recorregut per les centrals fotovoltaiques del Vallès Occidental. Els vehicles van arribar a la
central local de 2,8 kw, ubicat a l’edifici Rubí Desenvolupament. Allà un centenar de
curiosos van aplegar-se per veure l’arribada de bicicletes elèctriques, vehicles utilitaris, cotxes solars i vehicles industrials, alguns d’ells ja disponibles al mercat. Un dels
pilots d’aquest rally va ser la regidora de Medi Ambient, Elisenda Sardañés, que pilotava l’Inti Mobil, el vehicle d’Intiam Ruai. L’entitat Intiam Ruai va ser un dels representants rubinencs del rally solar, juntament amb el vehicle de Motocultors Pasqual.

Visita a Montevideo
(Uruguai)

Visita d’alcaldes xilens
L’edifici Rubí Desenvolupament va acollir, el passat 23 de maig, unes jornades
d’intercanvi d’experiències per a la creació de treball entre algunes comunitats
xilenes i l’Ajuntament de Rubí. Aquestes jornades, organtizades per les entitats
Transversal i Proyecto Local, tenien com a objectiu que els consistoris xilens
aprofitessin l’experiència que en aquest camp han desenvolupat alguns ajuntaments catalans. A més de Rubí, durant una setmana els representants municipals
xilens van visitar Barcelona, Mataró, i Vilafranca. Des de l’IMPES també es va
detallar les iniciatives innovadores en matèria de creació de llocs de treball, la formació, la superació de crisis econòmiques o la societat de la informació.

Una delegació de 28 membres, entre
ells el regidor de Relacions Ciutadanes
de l’Ajuntament de Rubí, Joan Montiel,
van estar a Uruguai, del 26 d’abril al 5 de
maig, per tal de visitar les experiències
de
participació
ciutadana
de
Montevideo. La Diputació de Barcelona,
organitzadora del viatge, va tenir un
interès especial que Rubí formés part de
la delegació a causa de l’experiència de
la nostra ciutat sobre els pressupostos
participatius.

Pla de mobilitat
La Fundació RACC va presentar les seves propostes en
l’estudi del Pla de mobilitat de Rubí. La Fundació aposta
perquè es tanqui el trànsit rodat al centre històric de la ciutat durant tot el dia, donant accés només al transport públic
i a la càrrega i descàrrega i un altre dels aspectes és l’increment dels aparcaments de zona blava. A més, un dels punts
d’aplicació important de l’estudi estarà a l’avinguda de
l’Estatut, que s’adequarà perquè es converteixi en una
autèntica via urbana, en la línia del que l’Ajuntament ja està
treballant. El pla també parla de millora d’algunes cruïlles
per guanyar seguretat com ara la del Passeig de les Torres
amb Joan Miró, i sentit únic als carrers Verge de Fàtima,
Tres d’Abril, Can Vallhonrat, Lepant o Navas de Tolosa, entre
altres. Totes aquestes propostes formen part d’un procés
obert que s’iniciarà properament amb la consulta a les diferents entitats i associacions.
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Espai d’opinió política
Rubí y Sant Cugat: historia de dos ciudades
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE
n el Pleno del mes de mayo, el equipo de gobierno (ICCIU-ERC) aprobaron una modificación del Plan General
de Ordenación Urbana en la zona de Can Sant Joan, que
está situada detrás del barrio del 25 de septiembre. Con este
cambio, que ha pasado sin apenas discusión política ni ciudadana, se construirá, a marchas forzadas, un nuevo barrio de
550 viviendas y que significará unas 2.000 nuevas personas
que vendrán a vivir a Rubí.
En principio, que se creen nuevas zonas de viviendas no es
malo por si mismo. Entonces, por qué el PSC de Rubí se ha
opuesto a esta nueva zona residencial, se preguntaran ustedes. Pues bien, porque es un proyecto que perjudica a los ciudadanos que vivimos en Rubí y que sólo beneficia a la
Generalitat y a la ciudad de Sant Cugat. Me explico. En un
futuro inmediato se construirá la estación del Tren de Alta Velocidad en Sant
Cugat, en unos terrenos que lindan con Rubí. Esta infraestructura, si se planifica bien, puede traer, a Sant Cugat y a nuestra ciudad, muchas ventajas, pues
podemos conseguir equipamientos y servicios de calidad que generan desarrollo económico y mayor calidad de vida. Sin embargo, con la modificación aprobada por nuestro miope equipo de gobierno, Rubí se queda sin terreno para
poder diseñar y construir una zona de las características descritas, mientras
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Sant Cugat, como en otras ocasiones, se reserva el desarrollo
de calidad.
Por otra parte, el nuevo barrio será una zona de bloques altos,
denso y sin zonas verdes y estará situado en una de las zonas
más inhóspitas de la ciudad. Una zona que está rodeada por
la vía del tren y los talleres ferroviarios, la carretera de Sant
Cugat y la autopista. Les invito a que se den un paseo por la
zona y escuchen el ruido ensordecedor del que podrán disfrutar nuestros nuevos vecinos.
Pero claro, que podemos esperar de una zona elegida por la
Generalitat para justificar que sí construye viviendas protegidas. Los pobres se hacen a todo... Tendremos unas 550 viviendas que necesitaran servicios (escuelas, médicos, bibliotecas...) de los que ya andamos escasos en la ciudad.
Si tantas ventajas supone este proyecto, ¿por qué no se construye en la zona
colindante de Sant Cugat?. Tal vez, es que les gusta más que Rubí sea la ciudad dormitorio de la gente que después irá a trabajar y a gastar el dinero a Sant
Cugat.
Se vuelve a repetir la historia de dos ciudades. En Sant Cugat los servicios y las
infraestructuras de calidad y en Rubí crecimiento descontrolado, de baja calidad
y sin aumentar los servicios ni las zonas verdes.

Bonificación sobre contribuciones urbanas y sobre impuesto de circulación a los jubilados
ARMAND QUEROL, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
as políticas sociales son frecuentemente las más
olvidadas por las administraciones y un sector
social tremendamente castigado es el de los
jubilados, desde que gobierna el Partido Popular en
España, las pensiones de jubilación, las de viudedad
o las de orfandad se han visto incrementadas sin
sobresaltos, era necesario primero garantizar las pensiones del mañana y eso se ha conseguido. ¿Quién no
recuerda las palabras de Solbes, ministro socialista de
Economía en el gobierno de Felipe González, que
decía que el gobierno no podría atender las pensiones?
De una situación de quiebra en la seguridad social el
año 1995, hemos pasado a un superavit y a la constitución de un
Fondo de Reserva con el fin único de ser una garantía de futuro de
nuestro sistema de Seguridad Social y dentro de el de las pensiones.
Que hay que mejorarlas. ¡Qué duda cabe! Pero para ello primero es

L

indispensable garantizarlas y hoy es un hecho, el
segundo paso es la mejora, el aumentar las prestaciones, mientras eso no se consigue, desde los ayuntamientos, deben buscarse fórmulas para beneficiar a
los jubilados y a otros colectivos con necesidades
sociales.
El año 2003, previo estudio y a petición del Partido
Popular, los jubilados de Rubí con rentas inferiores al
salario mínimo interprofesional tendrán una bonificación en el IBI (Contribución urbana) del 50%, es decir,
pagarán, en el recibo de la contribución, la mitad de lo
que pagaban; los que tengan coche también tendrán
el mismo trato en el impuesto de circulación.
Medidas de este tipo, sin duda, favorecen a la ciudadanía y no son
un coste desmesurado para la administración, frecuentemente es
cuestión de voluntad, de análisis y de dar prioridades en política
social, donde normalmente no se hace y se priman afinidades.

El 20 de junio hay más que motivos para la huelga general
MARTÍN PRETEL, RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN D’EUIA DE RUBÍ
l 14 de marzo, 100.000 sindicalistas europeos se manifestaban en Barcelona, reclamando derechos y contra la
política globalizadora de recortes sociales de un puñado
de familias capitalistas, que dominan la economía y a los
gobiernos de Europa, entre ellos al del Sr. Aznar del PP, a los
que sólo les interesa el beneficio del dinero a costa de la miseria y el sufrimiento de los de abajo. El 16, el movimiento antiglobalización, mayoritariamente jóvenes, con más de 400.000
asistentes, levantaba bien alto la bandera contra la Europa del
capital y por otro mundo posible. Dían antes, el 10, el multitudinario movimiento antitrasbase dajaba bien clara la política
del agua que quieren “les terres de l’Ebre” , con unos 400.000
manifestantes. En el último periodo, cualquier trabajador/a en
activo o en paro, inmigrante, pensionista, joven obrero o estudiante, demócrata, etc. está sufriendo en sus carnes la política del gobierno del
PP con el apoyo de sus socios de CiU. Efecto euro y pérdida de poder adquisitivo, recortes en la cada vez más degradada sanidad pública, elitista y clasista
ley universitaria, degradación de la enseñanza pública con el desvio del dinero
público a la privada en la mal llamada ley de la calidad de la enseñanza, refor-
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ma fiscal que llena las arcas de los que más tienen y castiga,
vía impuestos indirectos, a los más desposeídos, continua
congelación salarial a los trabajadores/as de la administración
pública, ley de partidos que va en la vía de criminalizar cualquier organización, movimiento o partido anti-sistema.
Y para colmo, este gobierno de herederos franquistas impone
vía decreto-cazicada la ley de recorte de las prestaciones por
desempleo, que es otro robo a los que nada o poco tienen,
para regalárselo a los empresarios. Así el despido será más
fácil y barato, se recortan las prestaciones, se elimina el PER,
se reduce el tiempo de percepción de las prestaciones, se precariza aún más el mercado de trabajo para los/as jóvenes, con
el contrato de inserción no se podrá cobrar el carnet de paro,
etc. Todos/as los trabajadores/as y los ciudadanos nos jugamos mucho el 20 J. El PP tiene en el cajón esperando más leyes-decretazosrecortes. Nueva ley de pensiones, ley de negociación colectiva, ley de huelga,
nueva y recista-xenófoba ley de extranjería, etc. Hay que empezar a pararle los
pies a Aznar, con la huelga general y la retirada del decretazo es posible.

Espai d’opinió política
PGO i Projecte Ciutat
ÀNGEL MILLÁN, TINENT D’ALCALDE D’IC-V A L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
er a IC-V, la proposta de la revisió del Pla General
d’Ordenació Urbana que ara encetem ha de basar-se
en quatre eixos bàsics:
Aconseguir l’equilibri territorial, apostant per la riera com un
veritable eix vertebrador, impulsor de la vida de la ciutat, que
possibiliti la permeabilitat entre els dos costats de la riera com
a mirador de la ciutat. Fer unes estructures de comunicació
que permetin millorar aquest equilibri territorial, esponjant
l’actual teritori urbà, profundament dens en l’actualitat. Així
mateix, crear la veritable transformació de poble a ciutat
moderna, il·lusionadora, sense perdre les seves singularitats,
en aprofitar els seus actius de centralitat i comunicació dins
de la zona metropolitana i aprofitar les noves i grans inversions ferroviàries, que arriben a fer del nostre territori punt referencial de la
comarca, i reforçar el sector comercial i de serveis.
Potenciar polítiques mediambientals, preservant i recuperant totes les zones
malmeses del nostre territori, que durant molts anys han aportat materials a la
construcció en diferents explotacions, i fer d’aquests espais, llocs d’esbarjo i
lleure, protegir els pulmons verds, crear i potenciar uns espais naturals a les
zones de més interès agrícola, paisatgístic, per a ús i gaudiment dels ciutadans,
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com a espais naturals i públics, actiu mediambiental que, amb
la trama de parcs urbans des de Ca n’Oriol fins a Can Fatjó,
del Castell fins al Parc de la Pau i la Natura, des de Ca
n’Alzamora fins el proper Parc de la Zona Nord, han de ser
espais de relació i passeig que facin del nostre territori un
espai econòmicament equilibrat i socialment ecològic.
Promocionar el sistema econòmic pel qual vam apostar ja fa
molts anys i fer de Rubí un important nus industrial, amb centres de producció respectuosos amb el medi ambient, que ara
encara cal modernitzar més, amb noves tecnologies que ens
assegurin la capacitat productiva i laboral de la ciutat futura i
millorin els seus accessos i serveis.
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans amb uns equipaments esportius, socioculturals i sociosanitaris que donin una resposta àmplia
a les necessitats de la població, i cohesionin les diferents capes socials, responguin a les necessitats d’habitatge social, amb habitatge protegit i de lloguer,
per a joves i per a gent gran.
Hem de ser capaços de fer tot això, amb ganes i amb la il·lusió de transformar
la nostra ciutat, sent agosarats i valents amb les propostes, que ens engresquin
i que ens facin sentir l’orgull del Rubí del segle XXI.

Rubí, un projecte de ciutat global
XAVIER REINALDOS, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU
ls polítics presentem grans projectes de transformació
de la ciutat perquè tots volem marcar una empremta a la
nostra gestió i oferir un futur millor per a la nostra ciutat.
Si fem balanç de l’aportació de CiU al govern municipal, en
només un any i mig, hem col·laborat en grans projectes de
ciutat, alguns impulsats des de l’Ajuntament i altres amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya. El gran parc de
Ca n’Oriol, les noves places urbanes, el Pla de Mobilitat del
RACC, les noves places d’aparcament, la recuperació de la
riera, la nova residència d’avis, el nou institut del Bullidor, el
cobriment de la via del tren, etc. En aquest sentit, el balanç és
positiu. Però, és això per sí mateix suficient? Què ens falta?
Ens falta millorar la gestió del dia a dia, solucionar els "petits
problemes" dels ciutadans, tenir una administració municipal eficient i eficaç.
Aquest és el camí per a definir un projecte de ciutat global. Hem de centrar tots
els esforços per fer realitat una ciutat capaç de donar resposta als problemes
quotidians. Des de CiU insistim que la gestió del dia a dia ha de millorar, l’administració ha de ser més humana, més al servei del ciutadà i més àgil.
Els temps canvien i el tren del progrés ens arriba a tots, i a l’administració
també. Des de la nostra responsabilitat política hem de preparar una administració a l’alçada del segle XXI, on el concepte servei al ciutadà prevalgui per
damunt de tot. Fer una ciutat millor implica també fer una administració millor,
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en tots sentits. Volem impulsar un canvi en la gestió global
d’una administració que ha d’afavorir les condicions per donar
un servei millor a l’administrat. I aquesta és la nostra responsabilitat, des de Convergència i Unió l’hem assumida i la
volem continuar assumint amb la confiança i el suport de totes
les ciutadanes i ciutadans de Rubí.
Millorar la prestació de tots els serveis al ciutadà, que totes les
tramitacions administratives tinguin una resposta més ràpida,
que es detectin i sobretot se solucionin els desperfectes
urbans. Des de CiU, treballem en aquesta línia i per això hem
impulsat un treball de detecció dels "petits problemes" en què
hem localitzat des d’arbres trencats, manca de reixes en
alguns arbres, pilons trencats o bé en mal estat, miralls a les
cruïlles o que no existeixen o que no estan orientats adequadament, voreres en
mal estat, sots en el paviment urbà, problemes en l’enjardinament dels parterres etc. Tot això ho hem documentat i ara ens cal impulsar les solucions immediates.
Fer una administració al servei del ciutadà, una administració de qualitat per a
una ciutat de qualitat, una administració que es preocupi dels petits detalls, una
administració global, generadora de grans projectes de transformació de ciutat,
però també capaç de detectar i solucionar els "entrebancs" amb què es troba
el ciutadà en les seves relacions amb l’administració municipal.

Municipalisme i reivindicació nacional
ERC RUBÍ
er política des dels municipis no vol dir exclussivament fer política local. O almenys no ha de
voler-ho dir. Evidentment que la nostra màxima
preocupació és fer de Rubí una ciutat més humana i
habitable, però no hem d’oblidar que els problemes
globals del nostre país, Catalunya, també ens afecten
plenament. Des de cada poble o ciutat hem de treballar també per fer sentir la nostra veu en qüestions que
tenen un abast de caràcter nacional. Els ajuntaments
són la instància política més propera als ciutadans i
poden servir de plataforma per fer política a tots els
nivells. Un cas claríssim és el de la lluita perquè els
catalans poguem escollir el nostre futur sense imposicions forànies. Cada poble té dret a l’autodeterminació
a fi de decidir, amb solucions pròpies, la seva vida col·lectiva, i des

F

dels ajuntaments podem recollir l’opinió dels nostres
veïns i fer-la arribar on calgui.
És per tot això, que experiències com les de l’associació “Un país, una bandera” o les trobades sectorials de
regidors de diferents àmbits i territoris dels Països
Catalans, que s’han anat succeint en el darrer any, permeten, a la vegada, treballar en la recerca de solucions
als problemes locals i en l’extensió de la reivindicació
de la nostra plenitud nacional des de l’àmbit municipalista. Són vies que cal aprofundir i que donaran fruits en
els propers anys.
Podeu estar segurs que els 40 alcaldes i els més de
700 regidors d’ERC treballarem per a millorar els nostres pobles i ciutats, per a defensar els drets dels seus
ciutadans i per a recuperar la llibertat del nostre país.
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Els nostres barris

La “Coordinadora Rubinenca d’Associacions
de Veïns” se propone trabajar para nuestra ciudad
MONTSE VALLS

La idea de constituir la “Coordinadora Rubinenca d’Associacions
de Veïns” (CRAV) surgió, hace un
año, a raíz de una experiencia conjunta de seis asociaciones de vecinos de alquilar un vestuario para las
fiestas de los barrios. A partir de
aquí consideraron que debían coordinarse a nivel horizontal.
Y empezaron a hablar con las restantes
asociaciones de vecinos (algunas estaban dentro y otras fuera de la Federación de Asociaciones de Vecinos de
Rubí), viendo que tenían muchas cosas
para intercambiar. Esta experiencia se
gestó hasta que, hace un mes y medio,
se constituyeron legalmente, según E.
Asensio, presidente de la CRAV.
Con la legalización, la entidad, conocida
como “Coordinadora d’Associacions de
Veïns”, se llamará “Coordinadora Rubinenca d’Associacions de Veïns”, porque
desde la Generalitat les aseguraron que
podían confundirse con la FAVR.
La composición de la CRAV es la siguiente: Presidente, Eduardo Asensio,
de Les Torres-Rubí 2000; vicepresidente, Matías Barbudo, de Ca n’Oriol;
secretario, Miquel Mota, de els Avets;
tesorero i vocal de organización, Cayo
Hernaez, de Can Fatjó; delegado de
prensa, Ramon Ariza, del Centre; vocal
de medio ambiente y representante de
la coordinadora en la comisión de seguimiento de la planta de compostaje de
Sant Cugat, Guadalupe Pérez, de Ca’n
Vallhonrat; vocal de sanidad, Esperanza
Castrelo, de les Valls de Sant Muç; otras
vocalías pertenecen a los barrios de la
Zona Norte, Can Serrafossà, Ximelis,
Can Balasc y Sant Jordi Park-Xercavins.
Asisten, como invitados, a las reuniones
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Representantes de la “Coordinadora Rubinenca d’Associacions de Veïns”

“El objetivo principal de
la CRAV es que los
barrios que la integran
colaboren entre ellos, se
ayuden i fortalezcan, lo
más importante es
mantener la unidad y la
cordialidad entre las
dinstintas asociaciones
de vecinos y que cuando
una asociación de
vecinos hable, lo haga
como coordinadora”

de la CRAV los delegados de la
“Coordinadora d’Associacions de
Veïns de les Urbanitzacions del Nordoest” (CAVUNO).
El espíritu de la “Coordinadora Rubinenca d’Associacions de Veïns” es de
colaboración, de ayudarse, entre los
barrios que forman parte de la misma.
La CRAV no pretende suplantar las
A.V., sino fortalecerlas y que, cuando
una asociación de vecinos hable, lo
haga como coordinadora.
El reglamento interno de la CRAV considera que las asociaciones de vecinos
son soberanas y que constituyen la
coordinadora en si. Si una A.V. tiene un
problema interno y la coordinadora
opina de forma diferente, la A.V. tiene
capacidad de resolución y la coordinadora, en este caso, no opinará, ja que
lo que importa es la opinión de esa A.V.,
según Eduardo Asensio. Si hay un
tema que abarca a varias asociaciones
de vecinos y no llegan a un consenso,
se necesita un 70% de los componentes para que la coordinadora opine.
La CRAV, según el delegado de prensa,
Ramon Ariza, es un bebé que trabaja y,
de momento, ha participado en una reivindicación relacionada con las obras
de las calles de la Zona Norte, consiguiendo parar las obras mientras se
estudia el problema planteado.

Les nostres entitats

El planter de bàsquet del
CEB Sant Jordi, bàsicament,
és de l’Escola Montserrat

Plens i comissions
Convenció europea
El Ple municipal, en la sessió celebrada el passat 8
de maig, va aprovar, per 21 vots a favor (IC-V, CiU,
ERC, PSC-PSOE i regidor no adscrit) i 2 abstencions
(PP), una moció de suport a la Convenció europea.
En l’acord, el plenari saluda la convocatòria de la
Convenció Europea encarregada de preparar la
reforma dels Tractats europeus i expressa el desig
que prepari un projecte de Constitució europea, per
ser sotmès a referèndum dels pobles d’Europa.
Dóna suport a la Convenció catalana sobre el futur
d’Europa i expressa la voluntat de participar en el
Fòrum cívic per una Constitució europea, per tal de
reforçar la veu i el reconeixement de Catalunya en
l’actual procés europeu. Crida les organitzacions i
associacions del nostre municipi a la participació en
aquest fòrum. La moció també expressa la voluntat
de treballar per una democràcia europea representativa, participativa i partidària, que compti amb els
municipis com a peces cabdals.

El CEB Sant Jordi en l’última temporada de la pista (1995-96)

“Cap a una cultura de pau”
MONTSE VALLS

na. El CEB Sant Jordi mai
no ha deixat el concepte formatiu i educatiu de l’esport
en la joventut de Rubí, junt
amb l’Escola Montserrat.
L’any 1997 van començar
les obres de reforma de
l’Escola Montserrat i del
pavelló del CEB Sant Jordi,
amb la intenció que tots els
equips de l’entitat puguessin
reunir-se en una mateixa
L’any 1965 la Parròquia de
instal·lació, i s’aconseguí
Sant Pere i l’Escola
alhora una seu social dins
Montserrat, per a fomentar
de l’Escola Montserrat.
la pràctica del bàsquet i
L’abril del 2000 van fer el
poder-la desenvolupar en un
primer partit en aquestes
camp reglamentari en les
noves instal·lacions. Fa tres
competicions de la
anys que organitzen tornejos
Federació
de l’escola de
Catalana de
“Uns joves del bàsquet, i
Bàsquet, van
enguany faran, per
Casal van
decidir enrajolar
pensar a crear primera vegada, el
el pati, on el
torneig de bàsquet
el CEB Sant
CEB Sant Jordi
femení Ciutat de
va jugar fins al
Jordi”
Rubí. El CEB Sant
1984 que, en
Jordi, en la tempoinaugurar-se el pavelló de
rada 2002-2003, tindrà els
Can Rosés, els sèniors s’hi
següents equips: Pel que fa
van desplaçar. Els objectius
a l’escola esportiva
del CEB Sant Jordi sempre
1996/1991, 2 d’iniciació
han estat fomentar el bàsesportiva, 5 de benjamins i 6
quet, tant en el vessant
d’alevins. Quant als equips
escolar com en competició.
de la Federació Catalana, 2
Ha participat en l’organitzade preinfantils, 2 d’infantils,
ció dels jocs escolars de
7 de cadets, 2 de júniors, 1
Rubí, aportant monitors a
de sots/21 i 2 de sèniors.
les escoles i àrbitres de
Cal considerar que n’hi ha
camp i de taula en les comde masculins i de femenins.
peticions de cap de setma-

El CEB Sant Jordi neix
dins la Parròquia de Sant
Pere l’any 1959, encara
que l’equip de bàsquet
JACE (Joventut d’Acció
Catòlica Esportiva) ja
practicava el bàsquet a la
pista de terra del pati de
l’Escola Montserrat en els
anys 1930-1934.

El Ple municipal, en la sessió celebrada el passat 31
de maig, va aprovar, per unanimitat, una moció de la
Junta de Portaveus sobre el Manifest de Rubí “Cap
a una cultura de pau”. En aquesta moció, l’Ajuntament de Rubí acorda declarar Rubí com a municipi
de la pau, educar per la pau, intervenir per la pau i
actuar a favor del desarmament i la desmilitarització.

Pla Estratègic Metropolità
El Ple va aprovar, per unanimitat, una moció presentada pel grup municipal del PSC-PSOE sobre l’adhesió al Pla Estratègic Metropolità (PEM). A partir
d’aquesta moció, s’acorda declarar la voluntat de la
ciutat de Rubí d’adherir-se a l’esmentat pla; demanar a l’Associació Pla Estratègic de Rubí que també
declari la voluntat d’adherir-s’hi; iniciar negociacions
amb l’Associació Pla Estratègic de Barcelona i les
institucions presents en el PEM per trobar mecanismes polítics i tècnics que permetin a la nostra ciutat
participar en l’elaboració i redacció del mateix pla;
autoritzar l’equip de govern perquè pugui signar els
protocols d’adhesió que calguin, i iniciar un procés
de debat i estudi de com es pot integrar Rubí dins
l’àmbit metropolità. El plenari va acceptar l’adhesió
amb tots els drets de Rubí com a ciutat.

Bonificacions
El Ple va aprovar una moció presentada pel grup
municipal del PP sobre bonificacions en l’IBI i
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica als pensionistes o jubilats. En aquest sentit, es va acordar
preveure la bonificació del 50% de l’Impost de Béns
Immobles als pensionistes que siguin propietaris
d’un únic habitatge i l’utilitzint com a tal, i que el seu
valor sigui igual o inferior al preu mitjà de l’habitatge
a Rubí, i preveure la bonificació del 50% de l’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica als pensionistes
que siguin propietaris d’un sol vehicle per al seu ús
amb potència igual o inferior a 12 cavalls fiscals.
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El racó de la gent gran

18

Dimarts

Casal de Gent Gran de
Rubí a les 17 h
Actuació del Xou “Bon
Rotllo” de Rubí

La gent gran demana atenció,
consideració i recursos

23

Diumenge
Casal de Gent Gran de
Rubí a les 16.30 h
Revetlla Sant Joan:
Ball en directe
amb Dolores Sánchez

28

Divendres
Casal de Gent Gran de
Rubí a les 12 h
Entrega de premis del III
Torneig Intern de Billar
Org.: Casal de Gent Gran

Fets i Gent
Epidèmia de còlera
En una nota del mes d’agost de 1881, es comprova
que l’Ajuntament de Rubí
va convocar una reunió
general de totes les forces
vives de la població, a petició de la Junta de Sanitat,
per a nomenar una junta
extraordinària per tal de
procurar assistència mèdica i econòmica a les persones que poguessin necessitar-la a causa d’una epidèmia o malaltia de còlera.
La junta va demanar àmplies facultats per auxiliar
els necessitats, mentre que
els metges van informar
que s’havien de desinfectar
els focos pestilents que
existien en la població i
adquirir una farmaciola. El
metge, doctor Brustenga, i
el doctor Gil, així com els
farmacèutics, hi estaven
d’acord. El rector Josep
Baltà, en nom de les monges, les germanes de Santa Teresa, va oferir novament els seus serveis com
a infermeres per a cuidar
els malalts.

Miquel Rufé
18 LA CIUTAT

Alguns dels delegats de Rubí que van anar al 4t Congrés Nacional de la Gent Gran

MONTSE VALLS
cions que vetllin perquè puguin accedir als
Francesc Botella, Magdalena Fayes, Ana Funes,
recursos disponibles i que aquests s’incremenJoan Abad, Armando Estella, Joaquín Hernández,
tin, que s’esforcin per mantenir la qualitat dels
Juan Martínez i Candelaria Muñoz del Consell
serveis; recorden que viure amb dignitat requeConsultiu Local de la Gent Gran de Rubí, els dies
reix tenir cobertes les necessitats bàsiques,
23 i 24 de maig, van ser al 4t Congrés Nacional de
disposar d’uns ingressos suficients i reivindila Gent Gran, que es va celebrar al Palau de
quen una solució definitiva a les pensions més
Congressos de Catalunya (Barcelona).
baixes, especialment les de viduïtat.
Aquest congrés fou organitzat pel Consell de
En la ponència C, entenen el civisme com un
la Gent Gran de Catalunya, que presideix la
conjunt de valors i actituds; consideren com a
consellera Irene Rigau. La mesa del ple del
dret de les persones la no discriminació i com
congrés, al qual van participar unes 1.500 pera deure el fet de transmetre coneixements i
sones, era presidida per Josep Maria Ainaud
experiència; afirmen que per fomentar el civisde Lasarte.
me i la participació, les perEs van tractar tres ponències: A: Un país per a
“Els delegats del Consell sones grans han de tenir un
paper actiu en la societat.
tothom. L’aportació de la
Consultiu Local de la
Els delegats rubinencs Juan
gent gran en la perspectiGent Gran de Rubí que
Martínez i Joaquín Hernánva del nou mil·lenni. B: La
van anar al 4t Congrés
dez han afirmat que les conqualitat de vida en el marc
Nacional de la Gent Gran clusions d’aquest congrés
de la societat del beneses mostren molt
no són vinculants i, per tant,
tar. La qualitat de vida i
no hi ha cap garantia que el
l’atenció de la gent gran.
escèptics davant la
C: Civisme i participació.
possibilitat d’aconseguir Parlament català, i menys el
Congrés estatal, les accepEl paper actiu de les perde les administracions
tin. La gent gran de l’Estat
sones grans en la socieautonòmica i central el
espanyol és la més mal
tat.
que van demanar”
remunerada d’Europa desPel que fa a les concluprés de Grècia i Portugal.
sions, en la ponència A,
Juan Martínez també ha assegurat que, en
van resoldre que la família és l’eix de transcrear-se el Consell de la Gent Gran de
missió de valors; que cal vetllar pels perills de
Catalunya, s’ha mermat la feina que feien els
la globalització; que la immigració és un dels
consells locals i comarcals. Joan Abad ha afirgrans reptes que té Catalunya; que hem de
mat que s’han demanat coses que no donaran
preservar la terra; que la gent gran té una
mai. Francesc Botella confia que quedi consvoluntat participativa.
tància del que reivindica la gent gran i que es
En la ponència B, demanen a les administrapugui aconseguir alguna cosa.

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
Deixalleria
Av. Cova Solera
607 855 223
Escola d’Adults
C. Terrassa, 11
93 588 77 04
Espai Jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18-20
93 697 90 04
Font del Ferro, SL
C. Càceres, s/n
93 588 75 75
Grun Elèctric (FECSA, ENHER)
C. Ca n’Oriol, 9 L 2
93 588 51 03
Inst. Mun. de Medi Ambient (IMMA)
Pg. Francesc Macià, 65 2n 1a 93 699 97 11
Inst. Mun. de Comunicació (IMCO)
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
IMPES
Rambleta Joan Miró, s/n
93 581 39 00
Jutjat núm. 1
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 51
Jutjat núm. 2
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 52
Jutjat núm. 3
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 53
Jutjat núm. 4
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 54
Jutjat núm. 5
C. Pere Esmendia, 15
93 586 05 55
La Sala, Teatre Municipal
C. Cervantes, 126
93 588 73 72
Mercat Municipal
C. Cal Gerrer, s/n
93 588 70 33
Ofic. Informació Consumidor
Pl. Pere Aguilera, 1
93 588 70 32
Ofic. de Promoció de la Dona
C. Justícia, 21
93 588 70 00
Ofic. de Treball de la Generalitat (OTG) C Bartrina, 22
93 699 39 42
Parròquia de Sant Pere
Pl. Dr. Guardiet, 9
93 699 12 05
Parròquia de Santa Maria
C. Joan Puig, s/n
93 699 78 58
Piscina Municipal Coberta
Av. Olimpíades, s/n
93 588 74 75
Policia Local
Ctra. Terrassa, 118
93 588 70 92
Urgències
092
Policia Nacional
C. Terrassa, 18
93 588 76 94
Urgències
091
Poliesportiu Can Rosés
Av. Olimpíades, s/n
93 588 71 72
Protecció Civil
Ctra. Terrassa, 118
93 588 71 12
Punt d’Informació Juvenil (l’Ateneu)
C. Xile, 1
93 588 74 73
Ràdio Rubí
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
Ràdio Taxi Rubí
93 586 08 88
Registre Civil
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 94
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Pere Aguilera, 1
93 588 70 00
Servei d’Orientació Jurídica
C. Pere Esmendia, 15
93 588 11 57
Servei Local de Català
C. Santa Maria, 17, 2n
93 697 54 05
Serveis Socioculturals i Sociosanitaris C. Justícia, 21
93 588 70 00
Serveis Socials (1a acollida)
C. Justícia, 21
93 588 70 00
SOREA
C. Sant Muç, 4
93 588 46 57
Tanatori Municipal
Ctra. Sabadell, km 13
93 588 66 55
Taxi (Parada)
Pl. Doctor Pearson, s/n
Taxi Rubí
93 699 24 89
Taxi adaptat minusvàlids
609 89 30 37
Telèfon d’avisos de l’enllumenat públic
93 588 77 99
Telèfon d’Informació de la ciutat-010
Pl. Pere Aguilera, 1
010
Fora de Rubí
93 588 70 10
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C. Margarida Xirgu, 4
93 588 70 00
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Farell

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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El bus de les professions
ALUMNES DE 3r d’ESO
ESCOLA MONTSERRAT
El dia 2 de maig vam anar al bus de
les professions, que és una unitat
mòbil informativa del Departament
d’Ensenyament.
Dins d’aquest bus es mostra, de
manera pràctica, les diferents famílies
professionals dels cicles formatius de
grau mitjà i grau superior que es
poden cursar a Catalunya. A més, els
responsables del bus també s’encarreguen de donar informació sobre
qualsevol opció formativa que un
alumne pot seguir un cop acabada l’educació secundària obligatòria: batxillerat, cicles de formació professional,
programes de garantia social i cicles
d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments de música i dansa i ensenyaments no reglats. També van donar
informació sobre estudis universitaris,
encara que per a nosaltres ens queden una mica lluny.
La visita al bus va constar de dues
parts: en la primera, vam visitar l’interior del bus, per veure breus demostracions d’oficis relacionats amb les
diferents famílies professionals i en la
segona, vam anar a una aula de l’IES
El Bullidor on ens van fer una xerrada
sobre els diferents camins que podem
seguir una vegada hàgim acabat els
estudis obligatoris. El que ens va quedar molt clar és que per poder accedir
a la major part de l’oferta educativa
postobligatòria, és imprescindible
treure’s el títol d’ESO.
Hi ha 22 famílies de cicles formatius.
Totes les famílies tenen cicles de grau
mitjà i de grau superior excepte dues:

informàtica i serveis socioculturals i a
la comunitat, que només tenen cicles
formatius de grau superior. Els cicles
formatius consten d’un total d’hores
lectives que oscil·la entre 13 i 20
hores. Segons la durada, els cicles
s’organitzen en un o dos cursos acadèmics.
Quan un alumne acaba l’educació
secundària obligatòria i obté el títol
d’ESO, una de les opcions que té és
fer un cicle formatiu de grau mitjà. Si
Famílies de cicles formatius:
Activitats agràries. Activitats físiques i
esportives. Activitats maritimopesqueres. Administració. Arts gràfiques.
Comerç i màrqueting. Comunicació,
imatge i so. Edificació i obra civil.
Electricitat i electrònica. Fabricació
mecànica. Fusta i moble. Hostaleria i
turisme. Imatge personal. Indústries
alimentàries. Informàtica. Manteniment
de
vehicles
autopropulsats.
Manteniment i serveis a la producció.
Química. Sanitat. Serveis socioculturals
i a la comunitat. Tèxtil, confecció i pell.
Vidre i ceràmica.

finalitza els seus estudis obligatoris,
però no obté el títol, té l’opció de fer
una prova d’accés per als cicles de
grau mitjà, sempre que compleixi un
seguit de requisits: complir els 17
anys durant l’any de realització de la
prova i haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social
o tenir experiència laboral. Quan un
alumne supera un cicle de grau mitjà,
obté el títol de tècnic.
La via directa per fer un cicle formatiu
de grau superior és el batxillerat; és a
dir, un alumne que hagi superat el
batxillerat pot matricular-se en un
cicle de grau mitjà sense haver de
passar cap tipus de prova d’ingrés.
Els alumnes que no provenen del batxillerat, és a dir, que, per exemple,
han realitzat un cicle de grau mitjà i
volen fer-ne un de superior han de
superar una prova d’accés, amb uns
requisits que varien si els dos cicles (el
mitjà, ja realitzat, i el superior que es
vol fer) pertanyen o no a la mateixa
família o si no es té cap titulació anterior.
Dins del bus vam poder veure en funcionament una maqueta d’un sistema
de regadiu, pertanyent als estudis
propis de la família d’activitats agràries; el motor de quatre temps d’un
cotxe, relacionat amb la família de
manteniment de vehicles autopropulsats; un sistema informàtic que s’utilitza dins de la família d’imatge personal que permet captar una imatge,
mitjançant una càmera, de la cara
d’una persona i retocar-la informàticament per veure quin tipus de pentinat i color de cabell li escau millor.
També vam poder veure un torn en
funcionament (família de fabricació
mecànica), diferents dispositius elèctrics (família d’electricitat i electrònica).
Després, quan vam sortir del bus,
vam anar a una aula de l’IES El
Bullidor on ens van fer una xerrada
sobre totes les opcions que tenim després d’acabar l’ESO. També ens van
donar informació per escrit de totes
les possibilitats i van atendre els dubtes de tothom. Us recomanem que si
el proper any veieu el bus per Rubí, i
teniu interès per rebre informació, us
hi acosteu sense dubtar-ho.
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“La Ciutat Jove” com a fòrum de la joventut
Fa poc més d’un any que el suplement La Ciutat Jove aporta
mensualment les col·laboracions
dels joves que formen part dels
esplais, associacions juvenils i
dels col·legis concertats privats de
la nostra ciutat.
Tots recordarem que al principi les
col·laboracions es basaven en les
aportacions dels instituts de Rubí
(J.V. Foix, Duc de Montblanc, La
Serreta i El Bullidor), els quals van
fer i continuen fent una bona
tasca, però amb la introducció de
la resta d’entitats i de centres
docents, La Ciutat Jove s’ha
convertit en un mirall dels nens i
dels joves rubinencs.
La Ciutat Jove, amb les col·laboracions dels instituts esmentats
anteriorment i amb les col·laboracions dels diferents esplais de la

Rubí
Rubí cada día lo veo así:
mucha gente, mucho ruido
y sobre todo un continuo
“Pío, pío”.

Si alguna vez tuviera...
Si alguna vez tuviera,
lo que puedo aprender de ti
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gritaría al cielo diciendo:
¿y que tengo que ver aquí?
Si alguna vez tuviera,
paciencia y serenidad,
jugaría con un perro
para volverme a alocar.
Si alguna vez tuviera,
todo el cielo y lo demás,
lo regalaría entre amigos
a ver a quien le toca más.
Si alguna vez tuviera,
toda la poesía en mi cabeza
la escribiría en un papel
para enseñar su belleza.
Si alguna vez tuviera,
todo esto y mucho más
moriría de avaricia
y de no saber manejar.
Jesús Sanz
Col·legi Balmes

Racó literari

En Rubí las calles están levantadas
puesto que hacen obras
todas las semanas.
Rubí no tiene playa,
ni tiene mar,
ni siquiera piscina
en el centro de la ciudad.
Rubí es la tierra donde yo nací,
estudio y aprendo a vivir.
Y de todo esto una sola cosa
puedo decir
que por muchos años que pasen,
Rubí siempre será mi Rubí.
Jesús Sanz
Col·legi Balmes

nostra ciutat, de col·legis concertats
privats com ara els Maristes Rubí,
l’Escola Montserrat, les Escoles Ribas
i el Regina Carmeli, i amb les
col·laboracions d’associacions juvenils com ara Swing a Ling, és l’exemple actual d’un “centre de reunions”
de les inquietuds, les expressions, les
preocupacions i els objectius de la
joventut rubinenca, i això ha de ser
motiu d’orgull i satisfacció per a tots
nosaltres.
Crec que la funció que està portant a
terme La Ciutat Jove, la de ser centre d’expressió de la joventut, és un
exemple que haurien de seguir moltes ciutats d’arreu del país, i convertir part de les seves publicacions
municipals en fòrum del jovent.
Josep Antoni Àvila i López
Regidor delegat de l’Institut
Municipal de Comunicació

La qualitat de l’aigua d’ús domèstic
GEMMA RÁEZ i MARTA MORENO
IES J.V. FOIX
Dues alumnes de l’institut J.V. Foix, Gemma
Ráez i Marta Moreno, guanyen la tercera edició dels premis de recerca Miquel Segura amb
un treball sobre la qualitat de l’aigua d’ús
domèstic.
Tres alumnes d’aquest institut ja van guanyar la
primera edició d’aquests premis amb el treball
Rierada de Rubí de 1962. A més, en l’edició d’aquest any, un altre treball del Foix, Tintín: testimoni de la història, va quedar entre els finalistes. Tot
plegat, un èxit!
Les guanyadores d’enguany ens expliquen una
mica la seva recerca:
“Vam triar investigar
sobre la qualitat de l’aigua perquè ens sorprenia que l’aigua de l’aixeta tingués un gust tan
dolent, tot i considerarse potable. Per poder
fer-ho, en primer lloc,
vam haver de cercar
informació diversa i en
llocs diferents per poder
iniciar la recerca teòrica
i fer després la part
pràctica del nostre treball.
Dins de la part teòrica,
les visites a la UAB, UPC,
laboratori del Dr. Oliver
Rodés i l’estació de tractament d’aigua potable

de Sant Joan Despí ens van ajudar a posar límits al
treball.
Per realitzar la part pràctica vam comptar amb la
col·laboració de la UPC, on vam poder fer les anàlisi d’aigües potables dels municipis de Rubí, Sant
Cugat, Terrassa i Sabadell. Amb aquestes anàlisi
vam poder mesurar la duresa, el pH, la conductivitat i la quantitat de fosfats de cadascuna de les
mostres. Aquesta va ser la part més complicada,
però amb la que més vam aprendre.
Tot i que la realització d’aquest treball va significar
la dedicació de moltes hores, trobem que ha estat
una recerca interessant amb la qual hem après a
treballar en grup, a treure conclusions a partir de
dades experimentals i a prendre contacte amb
nous
coneixements de química.
A més, amb el
nostre
estudi
sobre l’aigua hem
guanyat el 1r
premi del concurs de treballs
de
recerca
Miquel Segura
de Rubí d’enguany, fet que ens
va sorprendre i
alegrar molt. Com
a
premi
hem
rebut 150 euros,
un diploma acreditatiu i la publicació l’any vinent
del nostre treball”.

Parlant de sexualitat i afectivitat a classe
Alguns alumnes de 3r i de 4t d’ESO de l’IES
J.V. Foix continuen parlant de com han vist el
treball que han anat fent en el crèdit d’Ètica
(en l’edició del mes de maig de La Ciutat Jove
van començar a fer-ho). I la Tere Noves i
l’Andrés Cano, del COS (Centre d’Orientació
Sanitària) de Rubí, ens comenten l’experiència de col·laborar amb l’institut complementant el treball que es fa a classe.
El trimestre passat una part de 3r C vàrem fer un crèdit sobre sexualitat. Però aquest estava més enfocat cap
als sentiments que no pas cap a la imatge científica.
Amb el professor que ens va guiar, vam aprendre bastant
sense “rallar-nos” amb l’explicació. En aquests tres mesos, vaig aprendre coses molt importants sobre la convivència en aquest entorn adolescent. I per rematar-ho,
cap al final del crèdit, ens van donar uns quants preservatius en una exposició del COS.
Víctor F. Pajuelo Madrigal de 3r C

Aquest crèdit variable m’ha semblat molt interessant,
perquè jo crec que totes les persones (en aquest cas,
alumnes) han de tenir un minim d’informació. A mi, personalment, el tema que més m’ha interessat ha estat el
dels mètodes anticonceptius, perquè és millor assegurar-se i no tenir després cap ensurt. Animeu-vos i demaneu informació!
Míriam Tejón de 4t B
Aquest curs 2001-02 les intervencions que des de
Salut Pública hem fet a l’IES J.V. Foix en relació amb
l’Educació Sexual i Afectiva, han estat al final del crèdit
de Sexualitat i Afectivitat que els alumnes van fent al llarg
del curs escolar. Això ha permès fer una intervenció més
pràctica i centrada perquè els joves agafin habilitats en la
pràctica correcta de l’ús del preservatiu, un cop saben
que aquest és el millor mètode de prevenció de malalties
de transmissió sexual i de l’embaràs no desitjat. També
vam donar a conèixer el recurs de la Consulta Jove i perquè sàpiguen què és el que aquest servei els pot oferir.
Servei de Salut Pública
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“Preparar una activitat per a la Festa Major
és molt agraït, ja que la gent hi participa”
Pere Castanyé, monitor de l’Agrupament Escolta Albada
PATRICIA BRETONES, RUBÉN CABÚS i ENRIC ROCA
4t D’ESO
COL·LEGI MARISTES RUBÍ
Pere Castanyé, monitor de l’Agrupament Escolta
Albada, col·labora des de fa anys en diferents activitats
que s’organitzen entorn de la Festa Major de la nostra
ciutat. Per això, hem volgut parlar amb ell, perquè ens
expliqui una mica com viurem tots els rubinencs la
Festa Major d’aquest any.
Quants anys fa que col·labora en la
Festa Major?
Vaig començar, farà uns nou anys, a
col·laborar en la Festa Major com a monitor de l’Agrupament Escolta Albada i en
farà uns tres que també ho faig com a
monitor de l’Esplai El Cercle de l’Associació
Compartir.

L’entrevista Jove

Quines activitats s’han fet durant
aquests anys? Quina ha estat la que
més li ha agradat personalment?
La majoria d’activitats estan relacionades
amb les que fem normalment en
l’Agrupament Escolta Albada, com pot ser
muntar un ràpel, una tirolina, jocs d’orientació, etc. També hem fet jocs, xocolatades i gimcanes.
El que és clar és que, sigui quina sigui l’activitat, sempre les destinem als nens,
nenes i joves de Rubí.
La veritat és que no tinc cap activitat preferida, totes han estat força bé, algunes
han funcionat més o menys, però en
general totes han fet la funció d’entretenir,
divertir i educar els més joves en la Festa
Major.

mateixa durant tot l’any.
El que també tinc clar és que has de fer una miqueta de màrqueting, has d’escollir un lloc cèntric, en un bon dia i a l’hora
adequada. La gran majoria de gent no va expressament a una
activitat, sinó que passegen i s’apunten a les activitats que
veuen.
Què és el que més li agrada de la Festa Major de Rubí?
El millor de tot, sense cap mena de dubte i per sobre de qualsevol activitat, és l’ambient que respira Rubí durant els dies de
festa.
La participació, la convivència i el compromís amb la ciutat de molts rubinencs i
rubinenques durant aquests dies fa de la
Festa Major uns dies molt macos.
Quins canvis hi faria?
De canvi no en faria gairebé cap, el que sí
que faria és potenciar les activitats per als
més petits, ja que durant els quatre dies
de festa es fan poques activitats infantils.
També animaria a totes les entitats de la
ciutat a col·laborar en la Festa Major. No
hem d’oblidar que les festes les ha de
mantenir i potenciar la societat civil i no
pas les administracions.
Algun record especial d’aquests
darrers anys?
No tinc cap record especial en concret,
potser, com a jove que sóc, m’agrada molt
tot l’ambient que es viu a l’Escardívol a les
nits.

Com seran les activitats d’aquest any
de l’AE Albada? Quant temps es triga
a preparar-les?
Aquest any se seguirà la dinàmica dels
últims anys, prepararem una activitat destinada als nens i nenes, barrejant jocs i
algun ràpel o tirolina.
El temps que es triga a preparar l’activitat
depèn molt de l’any i l’activitat. Però normalment pots trigar a pensar la idea i preparar-la, entre un i dos mesos.

Quin missatge donaria als rubinencs
que no s’acosten cap al centre a viure
la festa?
Animaria a tothom a gaudir de la festa,
que es treguin la son de les orelles i es
llancin al carrer, és una oportunitat única
per sentir-se integrat dins de la ciutat i
poder gaudir d’ella. Crec que la festa ofereix activitats per a quasi tots els gustos,
per tant, no hi ha excusa per quedar-se a
casa, i perdre l’oportunitat de demostrar
que Rubí no vol ser ciutat dormitori, sinó
que és una ciutat molt viva. Encara que
personalment m’agradaria que la gent fos
més participativa durant tot l’any.

Any rere any, com veu la participació
que tenim els rubinencs?
M’imagino que us referiu a les activitats de
l’Albada. Preparar una activitat per la
Festa Major és molt agraït, ja que la gent
per norma general hi participa. Llàstima
que la resposta de la gent no sigui la

Finalment, quins són els seus objectius per a la Festa Major 2002 i perquè
tot surti bé?
Els meus objectius, pel que fa a l’activitat,
és que els nanos gaudeixin i s’ho passin
molt bé. I els meus, personalment, són
col·laborar i gaudir molt de la Festa Major.
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