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Comença
la remodelació
de la Zona Nord

Viure a Rubí

Les obres a la Carretera de
Sabadell inicien la remodelació
del barri de la Zona Nord
M.L.

L’ampliació de les voreres i deixar el carrer amb una sola
direcció de trànsit són dues de les principals transformacions que es faran a la carretera de Sabadell, unes obres
que aconseguiran que aquest carrer canvïi de fesomia i
que inicia la remodelació que l’Ajuntament de Rubí farà
ara a la Zona Nord. Després que s’acabin els treballs a la
Ctra. de Sabadell, s’iniciaran a la Ctra. de Terrassa,
segons ha informat el regidor d’Urbanisme, Àngel Millán.

Àngel Millán, serà similar al centre, a l’av. Francesc Macià,
perquè l’objectiu “és apropar el centre als barris” i que
aquesta via tingui una continuïtat estètica.

La primera fase d’aquestes obres, que es van iniciar a finals
d’abril, agafa el tram entre el c. Margarida Xirgu i c.
Zamenhoff, i es preveu que estigui acabada abans de Festa
Major. La segona fase es farà des d’aquest punt fins el final
del carrer (fins a trobar la carretera que va cap a Sabadell).
El trànsit serà, doncs, de sortida de la ciutat i quedarà
només d’un sol sentit. Això permetrà l’eixamplament de les
voreres.

Aquestes obres signifiquen el tret de sortida d’una important transformació a la Zona Nord, ja que uns treballs similars es faran a la Ctra. de Terrassa, que també quedarà amb
un sol sentit de circulació (d’entrada a RubÍ), i que s’eixamplaran les voreres. Alguns dels carrers transversals d’aquesta zona també es convertiran en un sol carril i d’altres
quedaran per a pas de vianants, com ara el carrer que enllaça la Carretera de Terrassa amb la Mútua.

També es plantaran arbres i s’instal·larà mobiliari urbà. A
més, per reduir la velocitat a la calçada, es faran unes bandes reductores de velocitat a les cruïlles que seran passos
elevats per a vianants. La fesomia d’aquest carrer, segons

Aquest barri veurà també ampliades les zones verdes,
segons ha afirmat el regidor d’Urbanisme, ja que tota la
zona que queda a sota de la nova residència per a gent
gran es convertirà en un parc i també s’aprofitaran els
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Just després que s’acabi la primera fase, s’inicarà la segona, que abarcarà fins al final de la carretera de Sabadell, i
és previst que, a principis del 2003, ja estigui acabada. Les
obres a la carretera de Sabadell tindran un cost de 408.000
¤ la primera fase (prop de 68 milions de pessetes) i de
540.000 ¤ la segona (uns 90 milions de pessetes).

Tema del mes
terrenys de Cercosa i de l’Asserradora per a fer zones verdes.
El carril bici que a l’inici s’havia previst fer a la ctra. de
Sabadell, anirà finalment al Passeig de la Riera, la qual cosa
permetrà que els cotxes puguin aparcar en aquest carrer en
cordó, en un costat i en semibateria a l’altre. L’Ajuntament
vol fer que aquest carril bici continuï per darrere de la pl. de
la Sardana i que tingui tot un circuït envoltant la ciutat, que
arribi fins a l’av. de l’Estatut i al 25 de Setembre.

Noves places a Rubí
S’inaugura la plaça de Montserrat Roig
L’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, junt amb els dos
fills de Montserrat Roig, va inaugurar, el passat 27 d’abril, la
plaça d’aquesta escriptora i periodista. Més de 300 persones van assistir a l’acte, que es va iniciar amb el descobriment d’una esculptura faristol de Kiku Misto, la qual pertany a la col·lecció El llenguatge de les flors, i està dedicada a l’obra L’hora violeta. La regidora Pepa de Haro va afirmar que, a través de la Montserrat Roig, es feia un homenatge a moltes dones que han lluitat perquè la diferència de
gènere no sigui també motiu de desigualtats, a tots els que
han lluitat per a la transició democràtica, als periodistes que
fan un bon ús dels mitjans de comunicació, a tantes dones
escriptores i a les mares que compatibilitzen la vida laboral
amb la familiar. Núria Buenaventura va assegurar que ens
hem sentit identificades amb els llibres de la Montserrat
Roig, però també identificats, que ens va fer descobrir la
història que ens amagaven, que com a feminista va obrir
molts camins, que va viure amb passió, sense renunciar a
expressar els sentiments “i això per mi és la lliçó més
important de la Montserrat Roig”.

Familiars i amics de Montserrat Roig en la inauguració de la plaça

Plaça de la República
La plaça de la República, situada a la confluència dels
carrers Pintor Fortuny i Ca n’Oriol, va ser inaugurada el
passat 14 d’abril, 71è aniversari de la Segona República.
L’acte de commemoració d’aquest aniversari es va celebrar a la plaça i va aplegar els partits polítics d’esquerra.
La inauguració de la plaça va anar precedida per la lectura d’un poema i el desplegament de la bandera republicana a càrrec d’IC-V, PSC, EUiA i ERC.
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Editorial

Punt de Mira

Saber donar
RUBÍ SOLIDARI I FIC

Les obres de la carretera
de Sabadell són l’inici de
la remodelació de la Zona
Nord. En aquests anys, la
Zona Nord, segurament,
ha estat una mica oblidada en benefici d’altres
zones de la ciutat. Les
actuacions de millora no
són tan ràpides com ens
agradaria a tots. I ara, és
el torn de la Zona Nord.
Un espai que, amb les
obres de remodelació de
la carretera de Sabadell i
de la de Terrassa, amb la
recuperació
d’espais
públics, amb la marxa de
les empreses CERCOSA,
el mes de setembre, l’asserradora i IPAGSA, millorarà. Però a més, hem
d’actuar a la plaça Santa
Fe i a la plaça de la Sardana. En aquest sentit,
estem treballant, junt amb
l’Associació de Veïns, per
veure la viabilitat de fer un
aparcament soterrat en
aquesta última. Estic parlant de projectes que veuran la llum en breu. Actuacions que canviaran, radicalment, la fesomia de la
Zona Nord, que s’ho
mereix.

Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí
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Saber donar: Cooperar no és donar el que ens sobra,
sinó allò que fa falta al país receptor.
Saber donar, aquest és el títol d’una campanya que
l’ONG PROSALUS, junt amb la majoria d’ONG d’orientació sanitària i altres institucions han iniciat per tal de
sensibilitzar la població sobre la qualitat de les donacions
de medicaments. No es pot donar qualsevol cosa.
Davant situacions de manca de medicaments a determinats països del tercer món, les ONG promouen campanyes de recollida de medicaments. I habitualment tenen
bona resposta per part de la societat quant a la quantitat
de medicaments recollits. Una altra cosa serà la utilitat
d’aquests medicaments en el país de destí.
Més de la meitat de les 34.000 tones de medicaments
donats a Bòsnia entre 1992 i 1996, no van servir per a
res. Amb els diners necessaris per la destrucció dels
medicaments no utilitzats, es podrien haver cobert les
necessitats bàsiques de salut de dos milions de persones durant cinc anys. Això ens ha de fer reaccionar i
replantajar-nos el tema de les donacions, ja que hi ha
alternatives com ara adquirir medicaments a través d’entitats especialitzades en la seva producció, envasat o
distribució.
F.I.C. (Farmacèutics d’Indústria Cooperants), recentment

s’ha adherit a Rubí Solidari i volem participar en els seus
projectes, en especial pel que fa a les recollides i donacions de medicaments. Per la qual cosa pensem que
s’hauria de treballar adoptant les següents directrius de
l’OMS: Les donacions han de correspondre a les necessitats plantejades pel país receptor. Els medicaments
donats han d’estar aprovats en el país receptor. La seva
presentació i dosificació ha de ser similar a les que s’utilitzen en el país receptor. Han de provenir d’una font de
confiança i complir els requisits de qualitat. No s’han de
donar medicaments retornats a les farmàcies ni han de
tenir més d’un any de caducitat. S’haurien d’etiquetar en
un idioma fàcilment inteligible en el país receptor. És preferible que estiguin condicionats en envasos grans. Les
donacions s’han d’embalar segons les normes internacionals d’enviament. Els països receptors han d’estar
informats de totes les donacions de medicaments. En el
país receptor el valor declarat d’una donació ha d’estar
basat en el preu al major del seu equivalent genèric. Tots
els costos de transport internacional i local han de ser
coberts pel donant, a no ser que hi hagi un acord previ
amb el país receptor. Si es compleixen aquestes directrius, les donacions de medicaments seran útils i es
podran assolir els seus objectius.

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
con la que exposo queda més en
El que no surt a
evidència la utilització partidista
que es fan dels mitjans de comuLa Ciutat,
nicació públics de Rubí. Mitjans
no existeix...
que, recordem, paguem entre
A vegades tinc l’impressió que no
visc a Rubí. Sobretot quan arriba
al meu domicili la revista municipal La Ciutat. A banda de l’habitual visió idíl·lica i inexistent que el
butlletí dona de la nostra ciutat, hi
ha esdeveniments que si que són
una realitat i que no queden
reflectits. M’explicaré.
Al número corresponent al mes
d’abril, a l’apartat de Plens i
comissions, es fa un repàs dels
temes que van sortir al Ple
Municipal. Inexplicablement no
surt cap informació de l’única
moció que es va presentar.
Aquesta moció, presentada pel
grup del PSC, fa referència a la
possible il·legalitat del contracte
entre l’Ajuntament i l’empresa privada que realitza la recaptació
municipal.
Cal recordar que la moció va ser
rebutjada per IC, CiU i PP, votant
a favor de la moció socialista el
PSC i ERC. Ja sabem que aquest
es un tema incòmode, del que els
partits i les entitats ciutadanes
que volem transparència i netedat
a l’Ajuntament reclamem la seva
clarificació i que es restableixi la
legalitat.
Si ja es prou evident la imatge de
parcialitat que te el butlletí municipal, amb actuacions de censura

tots els ciutadans i que massa
sovint es posen al servei de l’equip de govern .
Josep Manel Castro González
Membre de la Junta de
Govern de l’IMCO en representació del PSC

No passaran!
Cal que reaccionem: una onada
de feixisme travessa el món.
Sembla que els drets i les llibertats conquerides amb tant esforç
no estan prou assumides per la
societat. És necessari tornar a fer
pedagogia per explicar conceptes que pensàvem que estaven
prou assumits.
La justícia, la llibertat, la igualtat,
la solidaritat, els drets humans en
general i la democràcia en particular, estan en perill. I no tan sols
perquè aquests drets no s’estan
aplicant, ja que això ha passat
sempre, sinó perquè s’hi està
renunciant.

Quan els amos del món, sense
quasi oposició, es permeten
actuar il·legalment a qualsevol
lloc on creuen necessari defensar
els seus interessos, és a dir,
arreu.
Quan els seus al·liats, l’Estat
d’Israel, massacre el poble palestí impunement.
Quan a països com ara Itàlia i
França, amb una tradició de lluita
per la democràcia tan arrelada,
triomfa el feixisme més fastigós.
Quan això -i altres coses que
ferien la llista molt llarga- estan
passant, és senyal d’una malaltia
greu de la societat: l’esperit crític
està malalt.
És lamentable que qualsevol
impresentable com Gil i Gil,
Berlusconi, Le Pen, Bush,
Sharon, utilitzant la por a l’atur, la
por a l’emigrant, la por a la inseguretat, l’egoïsme, l’apoliticisme
ultradretà, la pàtria o la religió, tinguin, cadascun al seu nivell, tan
poder i influència.
Mantinguem-nos alerta, el feixisme pot treure el cap en qualsevol
moment i a qualsevol lloc, tots hi
estem exposats i tots podem lluitar per evitar-ho.
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 31 de maig.
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La participació

Las propuestas ciudadanas para
el Presupuesto Participativo
M.L.

Cerca de 300 personas
han participado en las
diferentes asambleas
territoriales del
Pressupuesto
Participativo del ejercicio
de 2003. El territorio F es
el que ha contado con
más participación, por
encima de un centenar
de personas y, del total,
un 61% son hombres y
un 39%, mujeres.
Cada asamblea ha escogido 5 propuestas que
pasarán a los diferentes
Consells Temàtics para
realizar el informe técnico.
Antes de esto, se tiene
que constituir el Consell
Assessor de l’Oficina
Tècnica del Pressupost
Participatiu que tiene que
elaborar las actas de las
asambleas y formalizar los
diferentes Consells
Temàtics que evaluarán
las propuestas que han
hecho los ciudadanos.
Está previsto que durante
este mes de mayo los
Consells Temàtics tengan
su primera reunión y que,
antes de las vacaciones
de verano, tengan los
informes de las propuestas que el Consell de
Ciutat tiene que trabajar
de cara a los meses de
septiembre y octubre.

Propuestas más votadas de cada territorio
Territorio A
1- Mantenimiento de los puentes de la riera
2- Construcción de un nou puente entre c.
Font de la Via y c. Cadmo
3- Construcción de centro de día pera personas mayores
4- Construcción de una rotonda a la av. Can
Fatjó/c. Platí
5- Mejorar la av. de Castellbisbal (rotondas,
aceras...)
Territorio B
1- Ampliación de la medida de las aceras de
la ciudad
2- Sector 8 Josa, adecuación y proyecto de
espacio cultural y cívico
3- Acondicionamiento del Celler Cooperatiu
y alrededores
4- Soterramiento de los contenedores de la
ciudad
5- El Escardívol: aparcamiento subterráneo
y pl. pública
Territorio C
1- Canalización y
actuación en la riera de
la calle Dr. Ferran
2- Urbanizar con zona
verde entre Can Sedó y
la via del tren
3- Construcción de
zona deportiva
4- Av. de l’Electricitat.
Ejecución proyecto y
líneas de alta tensión
5- Creación de equipamiento cívico en la
zona de la UE Rubí

Territorio D
1- Iluminar rotonda entrada Nord
2- Parque infantil en el triángulo c. Ciclisme
(protegido y cerrado)
3- Arreglar pl. Santa Fe
4- Zona Verde entre IES/ctra. Sabadell/ 1er
de Maig
5- Paso de peatones av. de l’Estatut /av. de
les Olimpíades
Territorio E
1- Convertir av. Estatut en rambla
2- Convertir Camí de Ca n’Oriol en rambla
hasta pl. de la Palmera
3- Adecuar márgenes av. Olimpiades
4- Urbanizar zona de la fuente del Parc de Ca
n’Oriol
5- Urbanizar plaza delante del CEIP Teresa
Altet
Territorio F
1-Aprovechamiento de
los espacios forestales
como parques urbanos
2- Mejora de la red de
transporte público
3- Creación y/o mejora
de
infraestructuras
deportivas
4- Construcción de dispensario en la zona
5- Mejora de las vías de
comunicación (carretera
y accesos)
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Habitatge

Rubí té poc sòl per respondre
a les futures
demandes d’habitatge social
REDACCIÓ

Rubí ja té un estudi que parla sobre les necessitats
d’habitatge públic a la nostra població. Es tracta
d’estudi encarregat pel regidor d’habitatge de
l’Ajuntament de Rubí, Francesc Sutrias, a través de la
societat municipal Proursa, dedicada a les promocions d’habitatge protegit i realitzat pels economistes
Carme Trilla, una de les màximes autoritats catalanes
en la matèria i Ricart Vergès.

Aquest estudi sobre l’habitatge social és la primera
vegada que es fa a Rubí i pot
esdevenir una eina imprescindible per definir una política adequada per a les
necessitats de Rubí
A l’hora de confeccionar
aquest document, s’han utilitzat una sèrie de variables
que analitzades exhaustivament. Una de les variables fa
referència al fet que fan falta
més habitatges perquè s’ha
reduit l’ocupació de les ja
existents. Això significa que
encara que la població no
creixés, es pot produir una
mancança d’habitatge ja
que cada vegada hi ha més
ciutadans, com per exemple
els joves o les famílies
monoparentals que viuen
sols. Cal destacar, doncs,
que les necessitats d’habitatge de protecció oficial en
el
periode
2001-2016
oscil·laran entre els 400 i els
470 habitatges anuals com a
mitjana del periode de
temps.

Per últim, l’estudi remarca
com a variable l’estructura
de les rendes de la ciutat de
Rubí, segons una enquesta
sobre pressupostos familiars
de l’Institut d’Estadística de
Catalaunya,
l’INDESCAT.
Aquesta enquesta arriba a la
conclusió que en un futur hi
haurà molta població que
necessitarà habitatges de
protecció social tenint en
compte les rendes per càpita. Per exemple, el 50% de
les llars de Rubí es trobarien
per sota dels 3.500.000 de
pessetes, sostre marcat pels
Plans d’Habitatge per a l’accés a diverses modalitats
d’habitatge protegit. A més,
el 30% de les cases rubi-

nenques es trobaria per
sota dels 2.500.000 de pessetes, és a dir, que constituiria la franja d’operativa
per a l’habitatge de règim
especial o de promoció
pública. Segons aquesta
estructura de rendes i
durant el periode 20012016, caldria fer entre 1.650
i 2.100 habitatges de protecció oficial o d’alguna
modalitat de preu controlat,
per a la població que tingui
rendes per sota dels 2
milions i mig de pessetes.
L’estudi evidencia que el
sostre d’habitatge per desenvolupar a l’actual Pla
General pot no ser suficient
per donar sortida a aquesta
necessitat a aquesta necessitat atès que es tracta de
sòl privat on difícilment s’hi
realitzaran
promocions
d’habitatge protegit que en
els darrers temps només
està fent el sector públic
sobre sòl públic.

Entre el període
2001-2016, caldria,
segons l’estudi fer
entre 1.650 i 2.100
habitatges de
protecció oficial o
d’alguna modalitat
de preu controlat,
per a la població
que tingui rendes
per sota dels
2 milions i mig de
pessetes.
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Premis

Es lliuren els premis rubinencs
més destacables
Els Premis al Civisme són dins del programa de
l’Ajuntament que té com a objectiu aconseguir
una ciutat encara molt més cívica del que és. En
el Premi de recerca Miquel Segura es va presentar el llibre Els esbarts i la dansa popular i tradicional catalana, de Laura Ribalaiga. En el marc
del Premi Ferran Salsas i Roig, el gerent de la
regió sanitària centre, Dr. Ramon Canal, va assegurar que la construcció del tercer CAP de Rubí
s’iniciarà l’any 2003.

Els guanyadors dels Premis al Civisme amb l’alcaldessa
MONTSE VALLS

Els Premis al Civisme -2a
edició-, el 3r Premi de
recerca Miquel Segura i el
14è Premi Ferran Salsas i
Roig han estat concedits i
lliurats, respectivament,
els dies 18, 22 i 26 del
passat mes d’abril.
L’alcaldessa de Rubí, Núria
Buenaventura, que va presidir l’acte de lliurament dels
Premis al Civisme, va afirmar que aquests premis
van sorgir arran d’una proposta de la Coordinadora
d’Entitats i va animar les
entitats a continuar presentant-s’hi en les properes
edicions. En aquesta 2a
edició s’han presentat onze
projectes.
Pel que fa als guanyadors,
es reconeix amb la quantitat
de 300, 51 euros el projecte
Exposició “Rubí natural i
rural del segle XXI” presentat pel Centre d’Estudis i
Protecció de la Natura, per
les seves reflexions i aportacions cíviques des de la
perspectiva del patrimoni i
el medi ambient.
El segon premi, dotat amb
601,01 euros, es va atorgar
al projecte “Patinatge artístic amb Disminuïts

La regidora Pepa de Haro lliura el premi Miquel Segura al director
del JV Foix, Jordi Gibert

Les guanyadores del Premi Ferran Salsas (esquerra: accèssit,
dreta: treball guanyador)

Psíquics” presentat pel Club
Patinatge Artístic Rubí, pel
seu contingut ètic i de
foment de l’esport com a
valor cívic. I el primer premi,
dotat amb 1.503,53 euros,
es va concedir al projecte
“Rubí, Ciutat de Colors”

presentat pel CE L’Eixam,
per la identificació del projecte amb els objectius i els
continguts dels Premis al
Civisme.
En el lliurament del 3r Premi
de recerca Miquel Segura,
que va presidir la regidora
Pepa de Haro, hi va haver

quatre finalistes: Tintín:
Testimoni de la història de
Mireia Gascón i Silvia Miras
de l’IES J.V. Foix. Dents,
ullals i queixals del nostre
institut de Gemma Aragay i
Marta Pérez de l’IES El
Bullidor. Quatre models
femenins de la literatura
catalana del segle XX de
Cristina Puig de l’IES El
Bullidor. I La qualitat de l’aigua d’ús domèstic de
Gemma Raez i Marta
Moreno de l’IES J.V. Foix,
que va ser el treball guanyador del premi.
El 14è Premi Ferran Salsas i
Roig va ser presidit per l’alcaldessa de Rubí, Núria
Buenaventura. El treball
guanyador del premi, dotat
amb 6.000,12 euros, ha
estat “Diferencias de género en la vivencia de la
sexualidad adolescente”,
realitzat en el Centre Jove
d’Anticoncepció i Sexualitat,
representat per Rosa Ros.
També s’ha concedit un
accèssit, dotat amb
3.005,06 euros, al treball
“Model d’atenció sociosanitària de la població
immigrant a Santa Coloma
de Gramenet” del Servei
d’Atenció Primària de Santa
Coloma de Gramenet, que
dirigeix Amèlia Fabregat.
LA CIUTAT 7
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Medi Ambient

La Declaració de Rubí,
en marxa

PATRI DÍAZ

La primera sessió del Plenari de la
Declaració de Rubí es va celebrar
amb l’objectiu de marcar el pla de
treball dels propers mesos amb la
presència de representants d’ajuntaments, entitats i empreses que
formen part d’aquesta declaració.
Un total de 92 consistoris que representen gairebé 2 milions d’habitants i
20 entitats ecologistes, de consumidors i empreses ja s’han adherit a una
declaració que pretén trobar una
solució a la problemàtica de la xarxa
elèctrica catalana. La sessió del plenari va servir perquè l’assessor jurídic
de l’Ajuntament de Rubí, Domènec
Martínez, expliqués el funcionament i
la composició de la Declaració de
Rubí. Ajuntaments, entitats i empreses s’han de repartir entre els 4 grups
de treball existents i que corresponen
a les 4 grans línies d’actuació: subministrament elèctric de qualitat, soterrament o desviament de les línies
d’alta tensió, tributació local de les
empreses elèctriques i foment de les
energies renovables.

L’alcaldessa de Rubí va
informar que es reunirà
amb el Conseller en Cap
de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas,
juntament amb els
ajuntaments de Lleida,
Sant Cugat del Vallès,
Sant Joan de Vilatorrada,
El Prat del Llobregat,
Viladecavalls i Llagostera
i també la Coordinadora
contra les línies d’alta
tensió de les Gavarres el
proper 10 de maig.

medi ambient, Elisenda Sardañés i el
coordinador tècnic, Domènec Martínez a més dels 4 coordinadors dels
grups de treball. Precissament, un cop
s’acabin de formar aquests grups, es
reuniran durant el mes de maig i la permanent ho farà al juny. Una de les principals tasques que la permanent tindrà
sobre la taula quan es reuneixi és la
preparació de la jornada de la Declaració de Rubí que es podria celebrar a
la nostra ciutat a finals d’aquest
mateix any o al primer trimestre del
2003.
Després d’aquesta explicació per part
de Domènec Martínez, els assistents
van mostrar-se d’acord amb totes
aquestes propostes del consistori
rubinenc i van acabar d’entregar la
documentació necessària per tal d’organitzar-se en els 4 grups de treball.

Pel que fa al funcionament, s’ha creat
una permanent que està composada
per la presidència, en mans de l’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura,
la vice presidència, la regidora de
LA CIUTAT 9

L’entrevista

Núria Buenaventura, alcaldessa de Rubí

“El contacte directe amb
la gent m’ha permés captar
els desitjos del ciutadà”
“Cal un esforç per a millorar la qualitat de vida. Hem
posat les bases per aconseguir-ho: que les places i
carrers estiguin en condicions, que el Pressupost
Participatiu sigui una realitat, les obres al Parc de
Ca n’Oriol començaran aquest mes de maig, les instal·lacions esportives de Cova Solera es faran aviat, la
carretera de Sabadell, el Pla de Mobilitat...”
verteixi en una ciutat amb tot
tipus de serveis i millores per
gaudir-ne, com ara llocs per
passejar i gaudir, el tema de
l’atenció sanitària, entre
altres. El contacte amb la
gent és molt important i, a
més, entra dins del meu
càrrec.

MAR LOBATO

Núria Buenaventura és
alcaldessa de Rubí des del
mes d’abril de 2000. Ha
complert, doncs, dos anys
al càrrec, dos anys intensos de mandat que han
passat per dos pactes de
govern: amb el PSC, que
es va trencar l’octubre del
2000, i un pacte tripartit
amb CiU i ERC.
Després de dos anys com
a alcaldessa, quins han
estat els objectius aconseguits?
Un dels temes més importants és haver aconseguit
una estabiliat de govern, a
l’haver intentat sumar esforços de diferents grups polítics, com som IC-V, CiU i
ERC, per tirar endavant un
projecte comú. Això ens ha
permés que a més de presentar la proposta de revisió
del Pla General d’Ordenació
Urbana, que està a punt,
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també s’han pogut fer altres
tipus de projectes que aviat
es faran realitat, com ara el
Parc de Ca n’Oriol, el poliesportiu de Cova Solera, el
Pressupost Participatiu, etc.
Sense el pacte de govern,
hauria estat possible tirar
endavant aquests grans
temes de ciutat?
Segurament sí, però hauria
estat força més difícil tirar
endavant segons quins
temes.
Com a alcaldessa, com ha
estat el contacte directe
amb els ciutadans? Quines
són les demandes que fan
arribar els ciutadans?
Això ha estat permanent, i
m’ha permés captar els desitjos ciutadans. La gent el que
vol és una ciutat per viure. Si
en un altre temps, les necessitats eren més bàsiques, ara
el que es demana són millores substancials, el que vol el
ciutadà és que Rubí es con-

Amb una ciutat cada vegada més gran, com es pot
aconseguir que els nou vinguts coneguin i s’identifiquin amb Rubí?
S’han de buscar senyes d’identitat, tenir ofertes atractives, és també molt important
el reconeixement del patrimoni històric, i altres coses, com
tenir un gran parc amb servei
de restauració, que jo crec
que farà que la gent surti. Tot
plegat pot fer que les persones s’arrelin al seu territori.
Quines han estat les coses
més negatives? Què és el
que més li ha dolgut?
Quan es donen informacions
falses i s’està fent molt això.
Podem parlar de guerra
bruta?
Sí que és, en certa manera,
guerra bruta. Però això desprestigia el que ho fa perquè
no té projectes ni propostes.
Queda un any de mandat.
Quins són els objectius a
aconseguir?
Fer realitat projectes i cal un
esforç per a millorar la qualitat
de vida. Hem posat les bases

per aconseguir-ho, que les
places i carrers estiguin en
condicions, que el Pressupost Participatiu sigui una
realitat, les obres al Parc de
Ca n’Oriol començaran aquest mes de maig, les instal·lacions esportives de Cova
Solera es faran aviat, les
obres de La Llana, les actuacions al Torrent de les Abelles
i al Parc de Can Fatjó o la
carretera de Sabadell, el Pla
de Mobilitat... Queden pendents alguns projectes que
depenen d’altres administracions i que també, al llarg d’aquest any, ja estaran en
marxa, com ara el cobriment
de la via, la construcció del 3r
CAP, la segona fase de la
riera...
Quins són els problemes de
Rubí?
Acabar de pair que ja és una
ciutat, el tema dels aparcaments també s’ha d’acabar
de solucionar, però això ha
d’anar lligat amb un canvi de
mentalitat del ciutadà pel que
fa a l’ús del vehicle privat.
També hi ha el tema de les
infraestructures viàries, la
millora de les connexions
amb les urbanitzacions, el
problema dels habitatges, per
poder donar oferta més bé de
preu. Pel que fa a l’atur,
actualment no és un gran
problema, però hem de posar
les bases formatives, sobretot per als joves, i continuar
amb l’aposta de l’IMPES.

La comunicació
IV

En la seva primera etapa, fins
l’any 1995, tenia un format
com l’actual i es tractava
d’una revista de contingut
bàsicament municipal. Arran
de les eleccions municipals de
l’any 1995, La Ciutat va estar
un any sense editar-se, ja que
se’n volia fer un nou disseny i
va tornar a sortir al carrer el
juny de 1996. Durant aquesta
segona època, la revista va canviar els
seus continguts i va passar a ser una
revista d’informació, amb un disseny
més semblant a un diari i també amb
periodicitat quinzenal. Durant aquesta
època, la revista va incloure noves seccions, com Els nostres barris, Les nostres entitats, El racó de la Gent Gran, i
va incloure un suplement, des de l’any

Josep M. Pijuan
(1992-1995)
“Els inicis van ser difícils
perquè es tractava de
posar en marxa un nou
servei, amb la manca de
recursos qeu sempre tenen
les administracions locals.
Des del principi, La Ciutat
va ser una eina molt important per a la ciutadania i,
indiscutiblement, per a
l’Ajuntament, perquè li va
permetre arribar a tots els
rubinencs”.
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1997, La Ciutat Jove, elaborat pels propis joves, bàsicament alumnes dels instituts de la ciutat i entitats juvenils.
La tercera etapa de la revista va
començar a l’octubre de 2001, de nou
amb un format més petit, i donant
molta més importància al disseny.

La revista municipal La Ciutat
celebra aquest mes de maig
el seu 10è aniversari.
El primer número de la revista es va
publicar el mes de maig de 1992.
Des de llavors, ha passat per tres etapes
i dos canvis de disseny i de contingut.
Actualment s’editen 23.000 exemplars.

Xavier Torres
(1997-1999)
“Es va fer un canvi de concepte amb el que havia
estat el butlletí municipal i
es va orientar cap a un
mitjà de comunicació. Per
a fer això, es va anar més
enllà del canvi de disseny,
de seccions i de continguts, ja que el més important va ser crear una
estructura que englobés
tots els mitjans públics, i
un consell de redacció
integrat per els professionals que hi participen. A
més del consell d’administració de l’IMCO, es crea
un Consell de Comunicació i un Consell Editorial.
D’altra banda, ens va satisfer que arribés de manera
constant a la població”.

La revista ha rebut el Premi Arrel de la
Diputació de Barcelona com a millor
revista municipal, els anys 1994 i 1999.
Els regidors que han estat responsables de la revista des dels seus inicis
han valorat el seu pas per la revista.
Joan Manuel Fernández (1995-1997)
actualment és fora de Catalunya per
motius laborals.

Carme Perdices
(1999-2000)
“Volíem que fos un mitjà de
comunicació i crec que,
durant el meu període, vam
aconseguir que qualsevol
opinió tingués cabuda, que
hauria de ser l’objectiu de
tot regidor que ocupi
aquest lloc: recollir les opinions de totes les persones.
Calia millorar la distribució,
perquè havia persones de
Rubí que encara no la
rebien. Un altre canvi que
vam fer va ser el tipus de
paper, perquè volíem fer
una revista més senzilla”.

Josep Antoni Àvila,
regidor de Comunicació
des de l’any 2000
“Durant aquest mes de
maig se celebra el 10è aniversari de la revista municipal, perquè no cal oblidar
que la revista és de tota la
ciutadania rubinenca, i voldria destacar que 10 anys
no són fàcils, però s’han
aconseguit gràcies a la professionalitat i a la transparència. El mes d’octubre
passat vam encetar una
nova etapa, amb l’objectiu
de fer-la més atractiva i
més moderna, on el disseny juga un paper important, i amb la intenció de
fer-la més amena de cara al
ciutadà

Viure a Rubí

Serveis Socials

Consens per aprovar
el Pla d’Atenció a les Persones
amb Disminució

PATRI DÍAZ

El ple municipal del passat dia 5 d’abril va aprovar per unanimitat el Pla d’Atenció
a Persones amb Disminució i amb Trastorn Mental Greu. Aquest pla té com a
objectiu principal garantir l’accés i l’exercici del drets socials de les persones amb
disminució perquè d’aquesta manera es puguin desenvolupar personalment i
assolir l’estatut de ciutadania en condicions d’igualtat.

A Rubí hi ha actualment un total de 1.840 persones reconegudes oficialment com
a persones amb disminució, xifra que representa el 3,03% de la població. És per
això, que per tal de fer front a les necessitats d’aquest col·lectiu s’ha pogut aprovar el pla. Cal destacar que es tracta d’un document debatut amb l’equip de
govern, la resta de partits de l’oposició i també s’han recollit les demandes d’entitats que treballen en l’àmbit de la disminució.
El Pla abasta el període 2002-2003 i la seva elaboració s’ha fet a partir de diferents
àmbits com són l’accessibilitat, l’educació i la formació, l’habitatge, la situació
laboral, el lleure i la participació ciutadana i el nivell sociosanitari. Dintre de cadascun d’aquests àmbits s’han establert uns objectius concrets. En el cas de l’accessibilitat, s’adaptarà l’accés a les dependències de l’àrea de serveis personals i els
seus voltants i se suprimiran les barreres arquitectòniques del CEIP Torre de la
Llebre.
En el terreny de l’educació i la formació, es facilitarà l’accés a les noves tecnologies i es posarà en marxa l’equipament de llar residència de Ca n’Alzamora. Pel que
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fa a les accions laborals, es vetllarà pel
compliment de la quota de contractació
del 2% de persones amb disminució a
l’Ajuntament i es potenciarà la seva
contractació a les empreses. Entre les
accions més destacades d’aquest pla,
es crearà una comissió de seguiment
presidida per l’Alcaldia i formada per la
coordinació política i tècnica delegades
i pels polítics i tècnics responsables de
les àrees que integren els diferents
àmbits del pla. La Comissió es reunirà
semestralment amb caràcter ordinari i
servirà per a revisar les accions que
s’han fet i les que no. També es crearà
un observatori permanent que s’ocuparà d’actualitzar tant les dades quantitatives com les qualitatives per tal de
poder oferir uns serveis adequats i una
Taula formada per entitats, institucions i
per persones amb disminució que permetrà que facin les seves aportacions i
coordinar les accions a nivell de la ciutat.

Viure a Rubí

Breus

Conveni amb la UAB

Premis Rubí
La primera edició dels Premis Rubí, organitzada per l’Associació El Cor Obert al Món
i el Diari de Rubí, amb la col·laboració del 9 Punt, Canal 10, Ràdio Rubí i La Ciutat, va
omplir, el passat 13 d’abril, el teatre municipal La Sala. Pel que fa als premis, el de rubinenc del segle es va concedir de manera pòstuma a Pere Ysàs; el guardó de rubinenca del segle va ser per Maria Rosiñol; com a millor rubinenc de l’any, es va premiar de manera pòstuma també Joan Cardona; en l’apartat de rubinenca de l’any, els
premi va ser per a dues persones: Núria Julià i Cati Curet, qui ens va deixar aquest
any; els premis Rubí i Tota una vida van ser per l’empresa Germans Boada, SA i
Miquel Rufé, respectivament; el premi al personatge més popular se’l va endur
Salvador Arnau; la botiga Capelles va aconseguir el premi al millor comerç; el projecte del Parc de Ca n’Oriol va obtenir el reconeixement a la millor iniciativa local;
Emiliano Valdeolivas va rebre el premi al millor cantant, i el Grup Escènic Corimbo va
guanyar el guardó a la millor formació de teatre i dansa per l’obra Las mujeres también perdieron la guerra.

L’Ajuntament de Rubí i la Universitat
Autònoma de Barcelona han signat un
conveni per a la realització del treball Un
passeig per les xarxes de comunicació de
Rubí. Es tracta d’una iniciativa de la
Càtedra d’Història de la Comunicació del
Departament de Periodisme de la UAB
sota la direcció de la catedràtica Amparo
Moreno. La idea va sorgir d’un estudiant
de doctorat, Danirl Jiménez, que es va
interessar per la nostra ciutat a través del
seu coneixement del Pla Estratègic, de
les migracions que s’han produït i de la
riada del setembre de 1962. Aquest passeig virtual que es farà de la nostra ciutat
serà a través de l’espai, però també del
temps per conèixer com s’han construït
les ciutats al llarg dels anys. L’estructura
bàsica d’aquesta proposta es pot visitar a
l’adreça oiad.uab.es/passeig i també s’incorporarà a la web de l’Ajuntament de
Rubí.

Millores en la web
municipal
L’Ajuntament de Rubí, a través del
Comissionat per a la Societat de la
Informació, ja acondicionat la web
municipal perquè les persones amb
deficiències visuals puguin també
accedir-hi. El projecte consisteix en
adaptar la web municipal perquè, a
través de la combinació de només
tres colors i tres tipus de lletres diferents, aquestes persones puguin fer
us de la web. Es tracta de crear una
web bàsicament redaccional sense
imatges, ja que aquestes són substituïdes per una descripció de les
mateixes. Segons el regidor responsable del Comissionat, Francesc
Sutrias, d’aquesta manera la web
municipal queda gairebé completada
a falta d’anar incorporant nous continguts, i l’accessibilitat per a persones
amb deficiències visuals també hi és
present en les pàgines web d’altres
administracions. L’adreça de la web
municipal és rubiciutat.net

Se celebra el Dia del Consumidor
Isabel Segura, advocada i especialista en drets del consumidor, va presentar el llibre
del que és autora “Nosotros, los consumidores” en un acte, que va tenir lloc el passat
15 d’abril a Rubí + D, organitzat per l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC) amb motiu del Dia del Consumidor, que se celebra el 15 de març. Més de 60
persones van assistir a l’acte, que presidia la regidora d’Administració Central, Àngels
Millán. Isabel Segura va fer un resum de la història de l’OMIC de Rubí, que l’any 1984
ella mateixa, junt amb Mª Jesús Cayuelas, va ajudar a crear. Enguany fa 18 anys que
l’OMIC està al servei dels rubinencs. L’advocada va assegurar que Rubí va ser una de
les primeres quatre ciutats de Catalunya que van tenir una OMIC. Com a novetat,
Àngels Millán va afirmar que l’OMIC disposarà d’una biblioteca, a partir del mes de
setembre, en què els ciutadans podran trobar revistes i llibres sobre temes de consum. Els rubinencs que ho desitgin es podran endur, en concepte de prèstec, qualsevol revista o llibre per estar ben informats.
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Espai d’opinió política
Pongamos a Rubí en el mapa
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE
A menudo, nos lamentamos que nuestra ciudad sea
especialmente conocida por hechos de triste recuerdo
o por anécdotas más o menos pintorescas. Los sucesivos gobiernos municipales se han “esforzado” en
encontrar señas de identidad que hagan de la nuestra
una ciudad singular. Uno de los últimos elementos de
“marketing city” son los denominados presupuestos
participativos, un proyecto que ha tenido un cierto
impacto mediático (sobre todo para la actual alcaldesa), pero que ha levantado más críticas e indiferencia
que pasiones entre la ciudadanía.
Para los socialistas, que Rubí cuente y tenga proyección exterior es una obsesión. Pero estamos convencidos que difícilmente conseguiremos dicha proyección
si la ciudad se encierra en si misma y vive aislada de su entorno inmediato, por muy “maravillosas” que sean las propuestas que se planteen.
Es por ello que el PSC ha impulsado hoy, desde la oposición, y creemos que en un futuro próximo desde el gobierno municipal, el que Rubí
participe en todos los ámbitos donde se toman las decisiones que pue-

den determinar nuestro futuro. Que Rubí cuente y tenga
peso específico en aquellos foros donde se planifican y
deciden las infraestructuras, los servicios, y en definitiva, nuestra calidad de vida como ciudadanos.
En este sentido el PSC de Rubí propondrá en el próximo Pleno municipal que nuestra ciudad se adhiera al
Plan Estratégico Metropolitano, compuesto por más de
35 municipios del cinturón de Barcelona. Un foro donde
se armonizarán, entre otras, las políticas de desarrollo
urbanístico, medioambientales y de inmigración.
Como Rubí no puede incorporarse directamente, al no
haber formado parte de la desaparecida Corporación
Metropolitana, hemos encontrado la fórmula para su
participación: a través de la Diputación de Barcelona.
Incluso hemos allanado el terreno para contar con una buena predisposición a integrarnos, tanto por parte de la propia Diputación como de
los impulsores del Plan Estratégico Metropolitano.
Este es un primer paso, en la dirección adecuada, para que por fin
podamos situar a Rubí en el mapa. Ahora cabe esperar que el conjunto de grupos municipales estén por la labor.

Más competencias y recursos para los ayuntamientos, para Rubí: la segunda descentralización
MÓNICA QUEROL, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
Descentralizar es repartir juego. La centralidad la
marca el ámbito competencial y el territorial. Idéntica
centralidad es la que se desprende del kilómetro cero
como la que pueda emanar desde la plaza Sant
Jaume en Barcelona.
La construcción del Estado de las Autonomías iniciada con la aprobación de la Constitución de 1978 y el
“Estatut d’Autonomia” llega ya a su fin, asumiendo su
mayoría constitucional. El proceso descentralizador
unidireccional, basado en los principios de autonomía, suficiencia y solidaridad está culminado.
La descentralización política y administrativa del
Estado hacia las autonomías supera con creces las
competencias de todas las otorgadas en cualquier estado europeo.
Esta primera descentralización (desde el Estado hacia las autonomías) completada ya por parte del Estado, y llevada a cabo por el
gobierno del Partido Popular, exige una segunda: desde las autonomías hacia los ayuntamientos. DESDE LA GENERALITAT HACIA
RUBÍ.
Si queremos una administración cercana al ciudadano, es necesario
que sea ahora la Generalitat quien recoja el testigo para seguir avanzando en la descentralización. Para ello debe ceder parte de sus

competencias a los ayuntamientos, junto a medios
humanos, materiales y presupuestarios que hagan
posible una gestión buena y cercana, que mejore la
calidad de vida de los ciudadanos con una prestación
eficiente y próxima de los servicios públicos. El Estado
ha dotado a las autonomías de un marco inmejorable
de competencias y recursos, cumpliendo con su parte
e iniciando un proceso descentralizador que acerque
la administración al ciudadano. Ahora queda una asignatura pendiente, que la Generalitat, en nuestro caso,
cumpla con su parte y de una salida viable a lo que
recogen el artículo 137 de la Constitución y el artículo
5 del Estatut, pues ambos garantizan la autonomía
local, si bien no establecen un listado concreto de materias competenciales de los ayuntamientos. Deben ser las necesidades ciudadanas las que prioricen las ofertas municipales y por tanto, sus competencias, que deben poder gestionarse desde la cercanía, y no desde
el espíritu centralizador de quien no cede. Centralismo es todo: el que
se ejerce desde el kilómetro cero y el que se ejerce desde la plaza
Sant Jaume, que no cede ni sus recursos ni sus competencias a
aquellos a quienes pertenecen: nuestros ayuntamientos y nosotros,
sus ciudadanos.

Els Verds de Rubí contra la política d’IC-V
FALET BOSCH, MEMBRE D’ELS VERDS, CONFEDERACIÓ ECOLOGISTA DE CATALUNYA
Rubí ha quedat massa vegades manifest que
els que s’autodenominen ecosocialistes
d’Iniciativa per Catalunya han esgotat les
seves idees i no practiquen una política ni socialista
ni ecologista. Malgrat el que pugui semblar, a causa
de l’aparell propagandístic, només cal fer una repassada als temes claus de ciutat per adonar-se que la
tendència és insostenible. La política econòmica ha
hipotecat per a molts anys la gestió dels futurs
governs municipals. La política social i cultural és
inadequada i orientada als que menys els cal. Això,
juntament amb un creixement d’habitants desmesurat, dificulta l’arrelament dels nous ciutadans i impedeixen una societat ben cohesionada. També, amb la privatització
del serveis municipals, com la Torre Bassas, l’Ateneu, o bé la recent

A

14 LA CIUTAT

desaparició de la brigada municipal, fa allunyar-se
cada cop més d’un model d’esquerres i progressista.
Pel que fa a la política ambiental, tenim un territori
desatès on no es restauren els impactes, tenim un
pla de prevenció d’incendis sense implementar, els
torrents actuen de clavegueres a cel obert. Quant a la
gestió de residus municipals, amb la poca capacitat
de negociació, a Rubí s’està desvirtuant el model
Residu Mínim. No s’actua contra la contaminació
electromagnètica de les torres elèctriques, i en general no es resolen els problemes ambientals del municipi. Per tot això, des de l’Assemblea Local d’Els
Verds titllem l’acció del govern encapçalada per IC
d’insostenible social i ambientalment.

Espai d’opinió política
Realidades inminentes: Parque de Ca n’Oriol, carretera de Sabadell y avance P.G.O.
FERNANDO FERNÁNDEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’IC-V
El gobierno municipal ha de centrarse en tres objetivos
preferentes, con sus diferentes peculiaridades, pero
llevando a buen puerto cada uno de ellos: el Parque de
Ca n’Oriol, la carretera de Sabadell y el avance del proyecto del P.G.O.
En torno al día 15 de este mes, comenzará la actuación para el que habrá de ser el mayor parque urbano
de nuestra ciudad, la primera fase abordará la conformación en parque de aproximadamente 37.000 m.2,
que darán contenido, como zona de esparcimiento, en
primer lugar, a quienes residen en su entorno, pero
también y sin distinción a todos los vecinos de Rubí.
La configuración de este gran parque ha de ser una
alternativa real para nuestra ciudad, teniendo en cuenta la eterogeneidad de los habitantes (es decir: lugar de recreo, de
paseo, y de todo tipo de aspectos en el marco dels esparcimiento de
las personas, tanto de familias como de carácter individual). En definitiva, un parque urbano para todos.
Por otra parte, la carretera de Sabadell, principal eje neurálgico de la
Zona Norte, necesita adecuarse a las realidades actuales, hay que

hacer más fácil el tránsito de peatones y la circulación
rodada, que sean más compatibles, que realcen la
zona y le otorguen más vida y actualidad en beneficio
de todos los vecinos. Imprescindible ha sido tener en
cuenta las sugerencias vecinales, ahora ya sólo cabe
actuar (revitalizar y modernizar la zona).
Por último, la aprobación del avance del proyecto del
Plan General de Ordenación ha de ser un reto y ha de
tener en cuenta las necesidades de futuro de nuestra
ciudad en todos sus ámbitos: equipamientos, comunicaciones entre zonas, crecimiento demográfico,
empleo e industria, sectores terciarios, servicios, vivienda, etc. para los próximos 20 años.
Para ello, y partiendo de las encuestas de las entidades
y grupos participantes, hay que hacerlo de forma equilibrada, hay que
abordar el futuro con gradualidad, y también desde el posible consenso de las fuerzas políticas, sin maximalismos, pero llegando a conclusiones; hacer lo contrario, no partir del sentido de la recionalidad,
podría llevar a nuestra ciudad a quedarse embutida en un “corte”, a
convertirse en una “olla a presión”, es decir, cerrada y obsoleta.

Dels pressupostos municipals als pressupostos participatius
XAVIER REINALDOS, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU
l projecte dels pressupostos participatius és un
projecte demagògic d’Iniciativa (IC). Amb la situació econòmico-financera de l’Ajuntament de
Rubí, la qüestió essencial en aquests moments no és
on s’ha d’invertir perquè les necessitats de la ciutat són
evidents. Allò que pertoca fer en aquests moments és
demostrar la nostra capacitat per reconduir la situació
econòmica de l’Ajuntament, disminuir la despesa i
generar recursos, és a dir, hem de sanejar els comptes
i poder generar estalvi. Serà aleshores quan estarem en
condicions de proposar un model de participació ciutadana impulsor d’il·lusions per a un futur de ciutat viable.
En canvi, el model de la política de pressupostos participatius en les condicions econòmiques actuals de l’Ajuntament, suposa un alt risc de generar desencant i frustració en els ciutadans donat
que només es pot decidir sobre les engrunes del pastís. Quan demostrem la imaginació necessària per a construir un pastís més gran, serà
quan aquesta eina participativa, i altres, tindran sentit.
Per tant, els esforços de tots els grup polítics han de concentrar-se en
fer pressupostos imaginatius. Si bé en economia no existeixen recep-
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tes màgiques, cal imaginació – però no somnis-, per
crear les bases d’un canvi de gestió municipal.
Si volem pujar al tren del progrés, la modernitat, la sostenibilitat i la competitivitat, hem de canviar el motor a la
gestió de l’Ajuntament perquè l’actual no funciona.
Des de la responsabilitat de govern, hem assumit
herències i càrregues que no ens pertoquen en pro de
l’estabilitat, però reclamen la necessitat del canvi del
model de gestió de l’Ajuntament de forma clara i contundent, un canvi que pretén respondre així a les
demandes dels ciutadans i ciutadanes.
Convergència i Unió no té cap interès a mantenir una
estabilitat d’un govern, composat també per IC i ERC,
si Iniciativa per Catalunya-Verds no comparteix la necessitat d’assumir
un canvi radical en el model de gestió econòmica. I en el moment en
què a l’Ajuntament “li surtin els números”, llavors ja compartirem totes
aquelles polítiques encaminades a la participació i amb les quals compartim l’essència de fer més democràtica i oberta la política. Ara, no és
el moment de la demagògia.

Un petit Parc de Collserola per a Rubí
FRANCESC SUTRIAS, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC RUBÍ
er fer de Rubí una ciutat més habitable i més
humana, cal definir el sostre màxim de ciutadans. Dit d’una altra manera, perquè Rubí sigui
una ciutat de referència per la seva qualitat de vida cal
definir políticament quin ha de ser l’equilibri entre els
habitatges i els espais lliures. L’eina per fer-ho és el Pla
General d’Ordenació Urbanística, la revisió del qual fa
anys que està pendent.
L’actual PGO marca un sostre d’habitants que va dels
70.000 als 74.000. Aquesta xifra és una projecció en
funció de l’espai que encara resta disponible, segons
el planejament vigent, per a construir-hi habitatges. És
per tant, el punt de partida a l’hora de decidir quant ha
de créixer Rubí i mai oblidar el que deia al principi: l’equilibri entre els habitatges i els espais lliures.
Davant la proposta de revisió urbanística feta pel govern durant l’anterior mandat, ERC de Rubí va liderar un debat que va culminar en
acords del Ple de l’Ajuntament de Rubí i en acords al Parlament de
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Catalunya en què es recollia el compromís polític i
accions concretes per preservar Can Ramoneda, Can
Xercavins i Can Roig. ERC continua pensat i defensant
el mateix pel seu valor mediambiental i perquè és
garantia de qualitat de vida per a Rubí, i per tant ERC
serà beligerant per fer complir els acords adoptats a
l’Ajuntament de Rubí i al Parlament de Catalunya.
Qualsevol reflexió sobre la planificació futura de la ciutat ha de recollir la preservació d’aquesta zona, i en els
termes aprovats en les mocions i en la proposició no
de llei. Can Ramoneda, Can Xercavins i Can Roig s’han
de mantenir com a sòl no urbanitzable en la seva totalitat, a l’estil d’un petit Parc de Collserola per a Rubí. Es
tracta d’un espai únic a la plana vallesana i no ens
podem permetre el luxe de perdre’l.
Reclamar la preservació no és res nou. És el que es va acordar al seu
dia i el que està signat a l’actual pacte de govern. Qui hagi canviat d’opinió i ara no ho vegi així, per ell farà.
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Els nostres barris

Els veïns de Can Vallhonrat esperen que se solucionin
els problemes mediambientals del barri
MONTSE VALLS

L’Associació de Veïns de Can
Vallhonrat considera que els problemes principals que té el barri són
urbanístics i mediambientals, els
quals amb el temps, fins i tot, han
empitjorat i actualment estan afectant
la salut dels veïns.
Un simptoma d’això és que els veïns d’aquest barri estan posant les cases a la
venda i estan marxant. I els que no se’n
van és perquè no ho poden fer, segons la
presidenta de l’AV de Can Vallhonrat,
Guadalupe Pérez.
Malgrat tot, l’AV de Can Vallhonrat continua lluitant perquè pensa que els problemes que tenen es poden solucionar i, per
tant, recuperar el barri.
Amb vista al futur més immediat, tenen
algunes esperances en relació amb les
promeses que l’Administració local els ha
fet com ara l’acabament de les obres de
l’avinguda de Pep Ventura -s’ha d’acabar
d’asfaltar i d’enjardinar-, que milloraria la
qualitat de vida dels veïns de Can
Vallhonrat.
Una cosa que s’ha fet a Can Vallhonrat,
durant tot aquest temps, és mesurar el
soroll, les vibracions, els camps electromagnètics. El resultat ha estat que és el
barri més afectat a nivell de soroll i de
camps electromagnètics. Val a dir que a
l’avinguda de l’Electricitat hi ha dues
línies d’alta tensió i a la de Pep Ventura
cinc, de diferents intensitats. L’avinguda
de l’Electricitat és on hi ha el nivell més alt
de tot Rubí, amb una diferència important, segons la presidenta de l’AV.
Els veïns de Can Vallhonrat comprenen
que el procés per a solucionar aquesta
problemàtica és lent, ja que depèn d’altres administracions. En canvi, demanen
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Vista del barri rubinenc de Can vallhonrat

“L’AV de Can Vallhonrat
considera que el
problema de l’avinguda
de l’Electricitat es podria
resoldre en fer la
connexió de la B30 amb
la C1413, tenint en
compte les obres que es
fan a l’autopista, però
afirma que per això
encara falten uns dos
anys, un període de
temps molt llarg”

de l’Ajuntament de Rubí que resolgui les
coses que sí són de la seva competència com ara el trànsit que està circulant
per l’avinguda de l’Electricitat, afirma
Guadalupe Pérez. La presidenta assegura que hi ha informes mèdics que
determinen que el soroll que sofreixen
els veïns del barri els perjudica la salut.
En una mitjana de 24 hores, on hi ha
menys soroll de Can Vallhonrat, hi ha
seixanta decibels i això afecta i on hi ha
més soroll, hi ha vuitanta decibels, amb
puntes de cent, i això emmalalteix.
Davant de tot això, els veïns de Can
Vallhonrat han decidit dedicar-se a millorar el local de l’AV i dur a terme tantes
activitats com els sigui possible.
En aquest sentit, la junta directiva i molts
col·laboradors no tan sols estan rehabilitant el local social del barri, sinó també
l’esperit de l’AV. Així, han començat ha
organitzar festes lúdiques amb una part
cultural específica, comenta Guadalupe
Pérez. Aquest tipus d’activitat la van iniciar el passat 23 d’abril, amb motiu de la
Diada de Sant Jordi. Van fer un concurs
de dibuixos de dracs, van llegir la història de Sant Jordi i diferents poesies, van
repartir llibres i van fer una xocolatada i
un sopar.
Properament l’AV de Can Vallhonrat
publicarà el número 4 del butlletí L’Oreneta i ja prepara la festa major del barri
per als dies 12, 13 i 14 de juliol.

Les nostres entitats

Les dones del Triangle volen
que es faci un protocol en
relació amb la dona

El Triangle va participar en la 2a edició dels Premis de Civisme
MONTSE VALLS

sols de reivindicar, sinó
també d’informar les dones.
A partir d’aquí, creen el
Triangle i un punt d’informació ampli i exclusiu per a
dones. Com a punt d’informació, veuen la necessitat
de formar-se. Una tasca
important del Triangle ha
estat la recollida de signatures perquè es compleixi el
Pla integral d’atenció a la
Aleshores les dones de l’AV
dona en els CAP (1999).
de Les Torres-Rubí 2000 treTambé han organitzat difeballen junt amb els serveis
rents tallers, afirma la vocal
socials del barri i organitzen
Teresa Insa.
dues xerrades, una sobre els
Com a acte cívic, enguany
drets de la dona i una altra
han establert un punt d’insobre les diferents situacions
formació al carrer per a crear
de conflicte que s’originen
un hàbit de conducte comucom ara els
nicativa, segons
maltractaments i
“Els
esforços
Alicia Garrigó. Les
la desigualtat en
que es fan per dones del Triangle
el món del treball. També fan
la dona s’han esperen que
l’Ajuntament de
un debat en què
de concentrar Rubí constitueixi
parlen de la difíen una sola
un protocol que
cil tasca de ser
es va acordar fer
línia
mare en una
arran d’unes jorsocietat comped’actuació”
nades sobre maltitiva. L’èxit les
tractaments.
sorprèn, segons Dora Sosa. I
L’alcaldessa de Rubí, Núria
pensen que allò no es pot
Buenaventura, ha afirmat
quedar en un 8 de març.
que les dones del Triangle,
Formen, doncs, una vocalia
com a grup, són un referent
de la dona dins de l’AV i es
a la nostra ciutat que busca
posen en contacte amb unes
la igualtat de gènere, però
companyes de Terrassa, que
amb unes altres formes, ja
els diuen que arran de les
que no volen ser igual que
xerrades de Rubí han tingut
els homes, amb el qual
moltes consultes. Amb això,
s’hi sent molt identificada.
veuen la necessitat, no tan

El dia 8 de març de 1998, a
l’AV de Les Torres-Rubí
2000 es planteja el fet que
a Rubí no hi ha cap moviment per a les dones. Així,
decideixen fer, cada 8 de
març, una setmana d’activitats commemoratives del
Dia Internacional de la
Dona Treballadora.

Solidaritat
Colònies d’estiu dels nens sahrauís
Com cada any, RAPS, junt amb ACAPS i l’Ajuntament de Rubí, organitza les colònies d’estiu per als
nens sahrauís. L’any 1993 es van iniciar aquestes
colònies amb diferents finalitats: evitar temperatures
insoportables als nens i nenes de 8 a 12 anys, facilitar unes correctes revisions sanitàries i una alimentació correcte durant els mesos d’estiu, donar a conèixer la seva situació, promocionar l’esperit de solidaritat i convivència entre pobles culturalment diferents,
etc. Continuant amb aquesta tasca, RAPS ha
començat a buscar famílies que enguany vulguin
compartir aquesta experiència. Així mateix, avui, dia
10 de maig, a les 20 h, a l’Ateneu Municipal, farà una
reunió amb totes les persones interessades en les
colònies dels nens sahrauís. El poble sahrauí és a l’exili des de l’any 1975, quan el seu territori va ser
envaït per l’exèrcit marroquí. Viu en unes condicions
infrahumanes en diferents camps de refugiats situats
al desert algerià, esperant que es facin efectives les
resolucions de les Nacions Unides.

Brigades a Ocotal
El grup de Brigades de Rubí Solidari ha iniciat els treballs per a la configuració de la brigada de solidaritat
i cooperació per l’any 2002 a la ciutat, agermanada
amb Rubí, d’Ocotal (Nicaragua).
Totes les persones més grans de 18 anys que estiguin interessades a formar part d’aquesta brigada es
poden posar en contacte amb Rubí Solidari, carrer
Orso, 2 de Rubí, per telèfon: 93 588 86 43 o per email rubisolidari@yahoo.com fins al dia 15 de maig.

VIII Festa de la Diversitat, la
Solidaritat i la Pau
La VIII Festa de la Diversitat, la Solidaritat i la Pau tindrà lloc des del dia 21 fins al 26 de maig.
Com cada any, dins d’aquesta festa, es faran trobades interculturals, xerrades, exposicions, el mercat
solidari i comerç just, espectacles infantils per a
joves i adults, un dinar de germanor i Cus Cus.
Les diferents activitats es duran a terme a la plaça
Catalunya i al Casino.

Activitats de Rubí Solidari
Rubí Solidari va acordar en la reunió, celebrada el
passat 22 d’abril, comprar exemplars del llibre de
Joan Roura (subcap d’informatius de TV3) “Pròxim
Orient, quin tipus de pau?”, que donarà a les escoles
públiques i instituts de Rubí.
D’altra banda, l’ONG rubinenca presentarà el projecte de Fons de Promoció Educativa a la convocatòria
de la Generalitat de Catalunya per al 2002.

Matriculació a l’Escola d’Adults
A l’Escola d’Adults, la matriculació per al curs 2002-2003
es farà des del dia 13 de maig fins al 27 de juny. Horari: al
matí, de les 11 a les 13 h i a la tarda, de les 16 a les 20.30
h. L’adreça de l’escola és la següent: c/ Terrassa, 11-13.
Telèfon 93 322 99 88.
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El racó de la gent gran

15

Dimecres

Casal de Gent Gran de
Rubí, a les 7.30 h
Sortida cultural a Lluçà i
visita al Santuari dels
Munts
Org.: Casal de Gent Gran

El programa d’intercanvi
intergeneracional en marxa

19-27

Diumenge - dilluns

Casal de Gent Gran de
Rubí, diàriament a les 17 h
Setmana de la Primavera
amb una exposició de
bonsai, les actuacions
del Ballet Xou, del grup
de Teatre, de la Coral, del
grup de sardanes amb
l’Esbart D. Infantil i el de
sevillanes, desfilada de
vestits (16.30 h) i havaneres (pl. Dr. Guardiet)

Fets i Gent
La Font del Felip
La Junta de Sanitat Local
informava, el 24 d’octubre
de 1896, que s’havien presentat alguns casos de
pigota (varola) i es recomanava la vacunació general
de la població, així com
altres mesures com ara
neteja i desinfecció i que es
rentés la roba dels afectats
a la Font del Felip i es prohibís rentar-la a les altres
fonts. La junta també va
denunciar al Govern Civil
els casos d’alguns brots de
linfa de vaca.

Rubí Industrial
Es llegeix una comunicació, amb data del 2 de
desembre de 1937, de la
Secretaria d’Aviació (Prefectura d’Obres de Barcelona), en què demanen les
ordres oportunes per apropiar-se de la nau de l’empresa Rubí Industrial (avui
Complex Cultural l’Escardívol) per a posar-hi el servei d’aviació militar, o sigui
els tallers d’aviació de
Getafe-Madrid per a fabricar material de guerra.

Miquel Rufé
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L’activitat de la gent gran de Rubí és considerable, cosa que es veu en el gran nombre de reunions que fan

MONTSE VALLS

El programa d’intercanvi intergeneracional
s’ha tornat a posar en marxa. Els grups
voluntaris de persones grans del Consell
Consultiu Local de la Gent Gran de Rubí
s’estan reunint amb una educadora social
per a preparar els diferents treballs que
després faran en els col·legis.
En aquesta tasca preparatòria del programa
d’intercanvi intergeneracional, junt amb l’educadora social, les persones grans recullen les
seves experiències, les sistematitzen i els donen forma. Hi participen grups de Ca n’Oriol,
de les Torres-Rubí 2000 i del Casal de Gent
Gran de Rubí. Cal destacar que en els grups
que s’han format enguany, s’hi han incorporat persones que l’any passat no hi eren, les
quals aporten elements nous al programa.
Pel que fa als alumnes dels col·legis i instituts de Rubí, també es treballa per a tornar a
constituir el grup de persones grans i joves.
Una vegada s’acabi la fase preparatòria d’aquest programa, els grups de gent gran veuran quins són els col·legis als quals poden
anar, ja que per dur a terme l’intercanvi, prèviament, s’han de posar d’acord amb els representants dels diferents centres escolars.
El programa d’intercanvi intergeneracional
s’organitza des del Consell Consultiu Local
de la Gent Gran de Rubí, pel que fa a les
persones grans, i des de l’Àmbit d’Educació
de l’Ajuntament de Rubí, quant als col·legis,
ja que està dins de la guia de recursos que
elabora Ensenyament per a les escoles.
Aquest any és el segon que es duu a terme
aquest programa d’una manera total. L’any
passat va ser el primer i es va fer de forma
experimental, tot i que anteriorment ja s’havien fet intercanvis intergeneracionals com

ara una trobada que va tenir lloc en el Parc
de la Pau i la Natura, els contes que la gent
del Casal de Gent Gran explica als nens a la
Biblioteca Mestre Martí Tauler, o bé els nens
que van a visitar el Casal de Gent Gran.
L’aportació del Consell Consultiu de la Gent
Gran en relació amb la nova experiència és
el fet de no tan sols donar, sinó que la gent
gran també pugui rebre dels joves, la qual
cosa enriqueix el programa en el sentit que
hi ha una consciència que tots es necessiten.
Guia de recursos per a la gent gran
El Consell Consultiu Local de la Gent Gran
vol utilitzar la guia de recursos per a la gent
gran com a mitjà per apropar-se als barris i
difondre la feina que fa, alhora que ofereix un
servei als diferents grups de gent gran, en
explicar-los tot el que recull l’esmentada
guia, perquè les persones grans puguin preguntar, ampliar la informació i aclarir els dubtes que tinguin.
En aquest sentit, persones del consell, d’acord amb la seva coordinadora, van a diferents llocs -barris i seus d’entitats- a fer una
xerrada informativa durant la qual es presenta la guia. Les acompanya un professional
de Serveis Socials per poder respondre a
tots els dubtes i fer tots els aclariments
necessaris.
El mes d’abril s’han fet les respectives xerrades als barris del 25 de Setembre, les TorresRubí 2000, Ca n’Oriol i el Pinar. El mes de
maig se’n faran al centre de Rubí i a Can
Fatjó.
Val a dir que a la solapa de la guia hi ha
espai per a unes fitxes que s’actualitzaran a
mesura que es vagin creant o modificant
recursos.

TELÈFONS I ADRECES
D’INTERÈS
A

B
C

D
E
F
G
I
J
L
M
O
P

R
S

T

U

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

Pl. Pere Aguilera, 1
Ctra. Terrassa, 85

93
93
93
93
93
93
93
93

588
699
317
588
699
588
588
699

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

93 699 10 72

Batallé
Pg. Francesc Macià, 23

93 699 04 30

Batllori
C. Milà i Fontanals, 3

93 699 03 88

Calsina
Verge de Lourdes, 35

93 699 22 81

Condal
Calderón de la Barca, 11

93 699 87 09

Farell
C. Sant Jordi, 25

93 699 02 91

García Royuela
C. Segòvia, 1

93 697 49 42

Gibert
C. Torres Oriol, 4

93 699 68 99

Hidalgo
C. Sabadell, 79.

93 697 36 40

Lorente
C. Verge de Fàtima, 7

93 586 23 11

Oriol
C. Safir, 28

93 699 43 98

Parrilla
C. Xercavins, 2

93 699 13 05

Pont
C. Magí Ramentol, 7

93 697 34 56

Prat
C. Víctor Català, local 22

93 588 07 08

Roca
Av. Barcelona, 55

93 699 09 53

Ruiz
Ctra. Sabadell, 95

93 699 50 12

Serra
Pg. Francesc Macià, 86

93 699 13 43

Zapata
Ptge. Cronos, local 15

93 699 13 01

LA CIUTAT 19

NÚM 52 MAIG DEL 2002

SUPLEMENT MENSUAL DE LA REVISTA MUNICIPAL LA CIUTAT

LA DEMOCRÀCIA
TREBALLANT
PER ALS JOVES DE RUBÍ

Nacionalistes
de
El passat dia 18 de
Catalunya,
Joves
març a les 20.30
d’Unió, Joventuts Sohores a la Torre
cialistes de Catalunya i
Bassas les joventuts
Joves
d’Esquerra
polítiques de Rubí
Verda
Joves
amb
van signar un maniEl manifest per a la joventut rubinenca
Iniciativa. Totes són
fest per a garantir
(Des de la joventut per a la joventut)
formacions polítiques
objectius de treball i
representades al Ple
així millorar les conGONZALO PLATA
municipal
(màxim
dicions de vida dels
REGIDOR DE JOVENTUT
òrgan de representació
joves rubinencs. Un
democràtica a la nostra ciutat), i formades per joves.
moment històric, ja que era la primera vegada que
Joves que van destinar el seu temps lliure a pensar,
tants colors polítics diferents signaven un document per
debatre i el més fonamental: acordar el que cal fer a
al bé dels joves. Els objectius marcats van ser:
Rubí per aconseguir millores per als nostres joves.
• Col·laborar amb tots els joves de Rubí per tal
Deixeu-me fer-vos una anotació, tots i totes joves amb
d’aconseguir el màxim grau d’emancipació a la
diferents formes de pensar i de veure la vida. Però si es
vida.
vol, entre totes i tots es pot fer un món millor.
• Contribuir al desenvolupament formatiu de la
El passat mes d’abril el Ple municipal va adherir-se a
joventut de Rubí.
aquest manifest. Això significa que a partir d’ara també
• Donar suport al jovent perquè opti per un model
l’Ajuntament treballarà per assolir aquests objectius.
de vida respectuós amb ell mateix i amb el medi
que l’envolta.
I els i les joves que no són polítics, què?
• Participar amb el jovent dins la seva ciutat:
Al llarg d’aquest any, des de la Regidoria de Joventut
Rubí.
organitzarem diferents canals de discussió i reflexió per
• Potenciar altres models d’oci.
assolir part d’aquests objectius. I per una altra banda,
el manifest és obert perquè el signeu tots i totes vosalAquests objectius van estar consensuats i treballats per
tres. A la Torre Bassas us diran com fer-ho. Perquè
les Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya,
entre tots i totes farem un Rubí millor.
Noves Generacions del Partit Popular, Joventuts
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Barcelona
L’eixample de Cerdà,
de carrers amples i rectes,
a Barcelona va donar
unes comunicacions directes.

Barcelona que bonica ets
des de l’est fins a l’oest,
amb tots els monuments.
La Sagrada Família i la
Rambla,
el Parc Güell, la Ciutadella,
la plaça Catalunya
i la Barceloneta,
tot és una meravella.

Tenim un estadi,
moltes i grans
atraccions,
la piscina de sant Jordi,
i de Gaudí
les construccions.

El barri gòtic i els carrers
vells,
tots estrets i humits,
amb palaus molt vells,
on hi ha joves reunits.

Carla Gómez
2n de Cicle Superior
Escoles Ribas

R AC Ó L I T E R A R I

Poesía
No te enamores nunca,
no te enamores jamás,
que tu sonrisa de niña
se puede marchitar,
que tus ojos tan brillantes
se pueden empañar
con lágrimas puras y frías
que nunca se secarán,
que el amor es algo serio,
que te puede destrozar,
que te puede dar la vida,
pero también te la puede quitar,
te puede quedar un vacio
dificil de olvidar.
Aunque por mucho que yo diga
sé que caso no me harás,
sé que conocerás
a alguien muy especial,
primero lentamente
y sin saber de él,
te enamorarás,
tu corazón pequeñito
poco a poco se abrirá
y sentirás nuevas emociones
que quizás ni comprenderás,
tus libros y pupitres
con su nombre mancharás,
con letras y dibujos
que nunca podrás borrar.
El día que esto pase
tu vida cambiará,
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lo verás todo
en un mundo de cristal,
pero un día ese mundo
lo verás terminar,
te quedarás vacía,
con ganas de llorar
y probablemente
de ti saldrá
una lágrima de cristal
que por tu rostro caerá
y mientras lo recordarás,
pero seguramente
con otra lo verás,
te acordarás de viejos tiempos
y te aguantarás
las ganas de llorar,
pero para algo sirven los amigos
para que te puedan animar,
te presentarán a alguien,
alguien muy especial,
para intentar olvidar
el pasado
hasta que llegue un tiempo
que ni te acordarás
y lo volverás a ver todo
en un mundo de cristal
Mª Luisa Atienza Jiménez
2n d’ESO B
Escola Montserrat

A vegades, somnio, què faré de gran, com seré, de què
treballaré, si estaré casat, tindré fills? Cada vegada em
faig més gran i, a vegades, penso en quan era petit,
com n’ho passava pipa jugant i fent aquelles coses que
fan els nens petits.
A vegades, surto amb els amics i la meva mare sempre
m’està donant la tabarra!: on has anat?, d’on vens?,
amb qui?, per què? Es fa una mica pesada. Per a mi
que allò que diuen de “la edad del pavo” és per culpa
de les mares, són elles les que es fiquen rares, abans
no preguntaven tant. A vegades, a casa passen de mi,
van a la seva. A vegades, prenen decisions i a mi no
em pregunten res. Vull que m’escoltin més a casa,
almenys per prendre decisions.
Bé, ja veurem què passarà en el futur.
Blai Bonell - 2n d’ESO
IES J.V. FOIX
He canviat molt des de quan era petita. Sóc molt
diferent. De vegades, em mola el que trobo, però d’altres em fastiguejo perquè veig que no me’n surto.
M’agrada estar ben sola quan llegeixo o escric. No m’agrada explicar què penso, com sóc, només als meus
amics, perquè quasi sempre noto que no se m’accepta
tal com sóc, no m’entenen. El que més m’empipa són
les típiques preguntes de la meva mare o de les meves
germanes: on vas?, on has anat?, amb qui vas?, què
aneu a fer? Sovint contesto o explico ben poc.
Sóc el desastre més gran del món, ningú m’entén,
no li importo un rave a ningú. Tot plegat és un embolic,

Parlant
de sexualitat
i afectivitat a classe
Alguns alumnes de 3r i de 4t d’ESO de l’IES J.V.
Foix ens parlen de com han vist el treball que
han anat fent en el crèdit d’Ètica.
La sexualidad siempre ha sido un tema tabú y, a consecuencia de esto, hay muchos jóvenes que están
equivocados sobre el tema. Muchos padres no explican a sus hijos en qué consiste, como hay que hacerlo, si tienen que tomar precaución... a causa de esto
y de otras consecuencias llegan los embarazos no
deseados, los jóvenes se enteran sólo de lo que quieren y les interesa, y no siempre se enteran bien.
Este año han elaborado un nuevo crédito variable de

Temps de reflexió:
Jo, adolescent
no m’agrada que em preguntin què faig o què deixo de fer
i, en canvi, em lamento perquè, de vegades, penso que
ningú es preocupa per mi.
Sovint m’emprenyo perquè no puc aconseguir allò que
vull. No m’agraden els pares que tenen el NO a la boca per
quasi tot. Aconseguir el seu consentiment sembla una cursa
d’obstacles.
Jo vull ser independent, vull ser lliure per a fer el que jo
vull, però no hi ha manera que ells ho entenguin. Vull ser
original, vestir-me com em dóna la gana... Jo voldria que a
casa em tinguessin més en compte, sobretot a l’hora de
prendre decisions importants.
Estefania Romero - 2n d’ESO
IES J.V. FOIX

sexualidad titulado “Jo, tu i nosaltres”. Este crédito ha
gustado mucho, tiene amplio panorama, te resuelve
muchas dudas y aprendes cosas de las que nunca
habías oido hablar. En estas clases se explica la cultura y la historia de la sexualidad, la pubertad y la adolescencia (a qué edad aparece, qué le ocurre a nuestro
cuerpo...), el SIDA y muchas otras cosas que nos interesan a los jóvenes. Se podría decir que este crédito te
enseña parte de la vida.
Verónica Martínez Molero de 4t A
Yo creo que este crédito está muy bien, porque hablamos de los temas que suelen interesar más a los jóvenes (nosotros).
Comentar, dar opiniones y compartirlas con las de tus
compañeros, debatirlas, es interesante. Yo se lo recomendaría a todo el mundo, porque siempre va bien
tener las cosas claras sobre estos temas y hablarlos
con naturalidad.
Cristina Valero Pérez de 4t A
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“La poesia cantada para mi es otra forma
distinta de entender ese poema”
Emiliano Valdeolivas
¿Cómo compaginas tu profesión con
tu actividad como músico?

LIDIA MONTIEL, IVETTE TRULLÉN
y DAVID UTGÉS
4º ESO, COL·LEGI REGINA CARMELI

De forma un poco complicada en
cuanto a compartir las dos actividades, pero muy enriquecedora, para mi
es una suerte poder compaginar estas
dos actividades que son complementarias.

Coincidiendo con la diada de
Sant Jordi, hemos intentado
dar una visión del panorama
literario en Rubí entrevistando a dos personas muy relacionadas con este tema: Víctor
Ramiro Caiza y Emiliano
Valdeolivas.
En abril os ofrecimos la entrevista
realizada a Víctor Ramiro Caiza. En
esta edición de LA CIUTAT JOVE, la
del mes de mayo, os facilitamos la
que llevamos a cabo con Emiliano
Valdeolivas.
Emiliano Valdeolivas, madrileño
de origen y rubinense de adopción,
ejerce la profesión de profesor de
literatura que alterna con su faceta
de cantautor. Ha musicado “El
Cantar del Mio Cid” y otros muchos
textos de la literatura castellana. Ha
compuesto “El Romanç de Rubí”.

¿Qué tipo de espectáculo ofreces y a
quién va dirigido?
Hago un espectáculo que se llama
“Literatura y canción” donde se canta
a muchos poetas y se habla de movimientos importantes. Está dirigido a
todos los públicos y especialmente al
mundo docente, alumnos de secundaria, bachillerato, universidad,
profesores y a todos aquellos que les
pueda interesar el mundo de la música
y de la literatura.
¿Por qué y en qué momento te planteaste esta actividad?

L’entrevista Jove

Cuando era como vosotros ya me
impactaban los cantautores
de esa época, me emocionaba el pensar que algún día
yo pudiera cantar a los poetas. Y un día por mi profesión se me ocurrió montar
unos talleres literarios para
ayudar a los alumnos a que
entendieran mejor la literatura, pasé por muchos institutos y ayuntamientos y la
cosa cada vez se fue
haciendo más en serio.
Como profesor, ¿de qué
manera crees que se debe
acercar la literatura a los
jóvenes?
Directamente. Que se lea
mucho, que se recite y
sobretodo que se aprenda
de memoria la poesia y si es
una novela o un cuento,
resumir mucho y elaborar
ese mismo cuento desde tu
punto de vista, que es algo
que te ejercita en el mundo
literario. La poesía cantada
4 LA CIUTAT JOVE

para mi es otra forma distinta de
entender ese poema, el poeta lo escribe, pero tú cuando lo interpretas le
das otra visión, siempre intentando
ponerle una música buena.
¿Cómo ves el panorama literario en
Rubí?
En Rubí, en Barcelona, está muy bien
gracias a muchas inquietudes, iniciativas, premios literarios, un cierto interés y creo que ahora es un buen
momento para que vosotros toméis
conciencia y os convirtáis en los escritores del mañana. No es una actividad
mayoritaria, pero eso también tiene su
encanto.
¿Qué aconsejarías a un joven que se
quisiera dedicar a escribir?
Muchas ganas de equivocarse, de
romper muchos papeles, de hacer
poesía y dejarla ahí reposar, de estudiar la métrica, que practique también
el verso libre para que no se sienta
muy hermético, que investigue, que se
pelee con él mismo y que no
se canse, que nadie lo aparte de su camino porque la
poesía no es una moda, no
te puedes asegurar el
éxito, hay que luchar.
En el colegio nos dicen que
para ser un buen escritor
antes se tiene que ser un
buen lector, ¿què piensas
de esta idea?
Estoy de acuerdo, hay un
mínimo de lectura de los
clásicos, que es necesario,
hay que tener una base de
lectura y después si dentro
tienes algo, ya es suficiente.
Yo le daría una cierta importancia al cultivo de la lectura
para heredar toda esa riqueza que nos han dado los
grandes.

