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L’Escardívol:
la recuperació
d’un espai per
a la ciutat

Viure a Rubí

L’Escardívol tindrà un espai verd
de més de 6.000 m2
L’Ajuntament vol recuperar per a la
ciutat l’espai de l’Escardívol i ho
farà amb un projecte que dissenya
una gran zona verda central, de
més de 6.000 m2 i un altre espai de
1.700 m2. Aquestes zones serviran
per a realitzar actes, com ara
durant la Festa Major, o també per
passejar o jugar, segons va explicar
el tinent d’alcalde de Territori, Àngel
Millán.

Tota la zona, des de la rotonda de la
C-1413 fins a l’edifici de l’Escardívol,
estarà envoltada per un passeig amb
arbres i mobiliari urbà (com ara
bancs).
Millán també va destacar que es realitzarà un abocament de terres per
elevar aquesta zona al nivell del carrer
Terrassa. Això farà un talús en el qual
es plantaran arbres i separarà aquest
gran espai de l’aparcament.

Una altra part important d’aquest
projecte, segons va confirmar Àngel
Millán, és que també es construiran
els fonaments per a una futura passera que enllaçarà amb la pl.
Marquès de Barberà, que actualment
està en obres.

C/ VAPOR

C/ MENAR

En la part inferior, tocant a la carretera, es construirà una zona de párquing amb 150 places d’aparcament

gratuïtes. L’entrada i la sortida d’aquest, es podrà fer des de la rotonda.
Aprofitant, a més, que s’ha d’elevar
tres metres el nivell, també s’està
estudiant la construcció d’un pàrquing soterrat.

C/ TERRASSA

C/ JUSTÍCIA

M.L./M.G.

Recuperar aquest espai per a la ciutadania és l’objectiu principal d’aquest
projecte, segons va manifestar l’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura,
“a la vegada que s’ha fet pensant en
combinar diferents necessitats”.
Aquest projecte es va aprovar en
comissió de govern, el passat 28
d’octubre, i ara s’obre un període
d’al·legacions.

A més de la zona verda central, s’hi
farà una plaça dura pensada per a
diferents activitats, com jugar a pilota.
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PASSEIG DE
LA RIERA

PASSERA

Un cop es produeixi l’aprovació definitiva, es començaran les obres immediatament, abans de finals d’any, i
estarien enllestides en tres mesos
aproximadament. El cost d’aquestes
obres, segons Àngel Millán, és de
300.000 ¤ (uns 50 milions de pessetes). L’empresa municipal Proursa
serà l’encarregada de les obres d’aquesta zona.

El tema del mes

C/ UNIÓ

Obres que
transformen la ciutat
La urbanització de la plaça Marquès de Barberà va iniciar-se a principis d’octubre amb la voluntat de donar
resposta a una demanda històrica dels veïns de la
Plana del Castell. L’objectiu és fer d’aquest espai un
lloc de trobada que combini zona verda i jocs infantils.
La transformació es podrà veure aviat. L’antic solar
començarà a convertir-se en una autèntica plaça que
estarà enllestida en un mes i mig aproximadament.
Rubí tornarà a tenir una estació de RENFE de passatgers a principis del 2003. L’antiga parada de mercaderies de Can Vallhonrat tornarà a ser operativa gràcies
a unes obres que ja s’han iniciat. El projecte representa un gran guany per a la ciutat ja que ajudarà a connectar les dues comarques del Vallès. Aquest inclou la
transformació de l’estació i la construcció d’un gran
aparcament que podrà donar cabuda a prop de 250
vehicles.
El carrer Pintor Murillo s’està transformant completament. Les obres de remodelació tenen el seu resultat
més visible en la pèrdua de les llambordes, les darreres que quedaven a Rubí. Els treballs van iniciar-se el
passat setembre amb un pressupost de 185 mil euros.
La Regidoria d’Urbanisme espera que estiguin enllestits abans de les festes de Nadal, moment en què es
podrà veure renovada tota la superfície del carrer.
La urbanització de la Perla està suposant un dels reptes més importants per a l’Ajuntament de Rubí. El condicionament d’aquesta zona s’ha vist alentit pel retard
en el lliurament del projecte de soterrament de les
línies elèctriques per part de la companyia FECSAENDESA. Això ha significat el retard d’unes obres que
han d’acabar amb un dels darrers nuclis sense urbanitzar que queden a la nostra ciutat.
La construcció de dues rotondes al Pinar dóna compliment a un conveni signat entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Rubí. Els treballs s’ha iniciat ja amb la preparació dels terrenys. Les rotondes
hauran de permetre major seguretat i comoditat a la
sortida del barri del Pinar i a la connexió de l’autopista amb la carretera de Sabadell. Les previsions apunten que les obres podrien finalitzar en tres mesos.
L’antic aulari del carrer Mallorca acollirà en breu un
centre d’educació especial. Es tracta d’un projecte
previst dins de l’acord de voluntats signat l’any 1998
entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. El nou
equipament té un cost de 420 mil euros i podria
començar a funcionar el pròxim curs. Amb la seva
construcció, els disminuïts psíquics de la nostra ciutat
ja no hauran de desplaçar-se fins a Terrassa.
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Editorial

Punt de Mira

Rubí+E: un projecte pioner per a enfortir el paper de la
sostenibilitat com a eix de desenvolupament a Rubí
DOMÈNEC MARTÍNEZ, CAP DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

La creació d'un gran espai verd
al centre de la ciutat és una gran
notícia per a tothom. Rubí recupera un lloc, l'Escardívol, que
ara es troba en una situació d'abandonament. S'han plantejat
propostes sobre el que es podia
ubicar a l'Escardívol. La que
presentem ara ha de canviar
radicalment la imatge d'aquest
espai. Perquè s'ho mereix.
Perquè està al centre de la ciutat, perquè es podrà aprofitar
per als actes de Festa Major i
altres activitats d'oci,i perquè ha
de ser un enllaç d'ambdós costats de la Riera.
L'Escardívol no pot ser només
una zona d'aparcament. És un
lloc estratègic de ciutat que no
ha d’estar hipotecat pels cotxes. Perquè les ciutats són per
a les persones. Per a gaudir, per
a passejar, per a relacionar-se,
per a viure. Evidentment que
hem de buscar solucions a l'aparcament, tot i que amb un
parc automobilístic de 36.000
vehicles a la ciutat, no resulta
gens fàcil. Per això, farem un
projecte per, a banda de les 150
places en superfície, construir
una aparcament soterrat a
l’Escardívol. De totes maneres,
cal que pensem que les ciutats
ja no poden suportar més
cotxes i que els llocs gratuïts
per a aparcaments hipotequen
espais de ciutat que han de servir per dotar-la de més qualitat.
Per això, no existeixen al 90%
de les ciutats de Catalunya.
Així mateix, hem de pensar en
un canvi de mentalitat que ens
faci utilitzar més el transport
públic. Serà la única manera de
solucionar el problema de l'aparcament i fer una ciutat pensada per a les persones i no per
als cotxes.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí
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Ja fa més de deu anys que un grup de persones
va impulsar la idea que la qualificació professional
era un dels puntals per tal de millorar la situació
laboral i, en definitiva, la qualitat de vida dels rubinencs, aleshores es va crear l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica i Social, IMPES, amb pocs
recursos, però amb la il·lusió i el convenciment de
que economia i benestar social van de la mà.
Amb el pas dels anys, l’IMPES ha anat explorant
els diferents sectors econòmics i adaptant la seva
oferta formativa per tal de recollir no només els
oficis més tradicionals de la indústria, sinó també
els relatius als serveis i noves tecnologies.
Des de l’any 2000, l’aposta per la sostenibilitat en
l’àrea de Promoció Econòmica de la ciutat ha tingut un referent clar, l’Aula d’Estudis de l’Energia
RUBI+D, fruit del conveni marc de col·laboració
entre l’IMPES i Intiam Ruai SL. Des de les hores,
l’activitat de formació de nous professionals, l’actualització de treballadors en actiu, les campanyes de formació en escoles i les activitats de difusió vers la bona utilització de l’energia i les aplicacions de l’energia solar han anat en continu creixement.
L’ha realització d’aquesta tasca formativa i de
difusió complementada darrerament amb la
Declaració de Rubí, el projecte europeu “Energías
Renovables y Oportunidades de Empleo” o la
implantació d’energia solar a les escoles i centres
esportius són una mostra evident de l’interès
municipal a crear una nova cultura energètica a la
ciutat.
L’evolució descrita ha portat l’Ajuntament a fer un
pas més en aquesta línia de treball amb la creació
del projecte Rubí Ecoeficiència, RUBI+E. Un cen-

tre exclusivament dedicat a la formació, difusió i
assaig de l’energia solar, amb vocació de ser un
referent per a Catalunya de la importància que té
l’energia en això que anomenen sostenibilitat.
No és doncs casualitat que el projecte neixi com
a rehabilitació d’un espai singular del passat proper de la ciutat, actualment en desús, com és l’antiga fàbrica “Indústries Francino” a la carretera de
Terrassa. Aquest centre serà pioner no només pel
fet de dedicar-se a fer difusió i formació en energia solar, sinó que, predicant amb l’exemple, tot
l’equipament serà dotat dels sistemes d’energia
solar per a la producció de l’energia que requereix
en el seu funcionament, electricitat, calefacció,
refrigeració i aigua calenta.
El RUBI+E serà un espai de promoció de l’economia basada en l’eficiència energètica i la conservació de recursos en què participaran, a més de
l’Ajuntament, la resta d’administracions, les
empreses privades, els centres de formació reglada i les universitats, un conglomerat d’entitats
que, representant tots els estadis de la societat,
faciliti la dispersió de la informació i activitats
generades.
Aquesta filosofia que implementarà, per primer
cop al nostra país el centre RUBI+E, està en línia
del que s’està discutint i aprovant actualment en
les cimeres internacionals sobre com aturar el
canvi climàtic o les directives de la Unió Europea
sobre utilització de l’energia en els edificis. Rubí fa
doncs un pas endavant cap a un futur molt proper
en què el bon ús de l’energia i l’aprofitament dels
recursos locals i renovables d’energia seran una
peça clau del desenvolupament econòmic i social
de la ciutat.

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
Alternativa Ciutadana: la
millor opció per a Rubí
En l’assemblea extraordinària local
de Rubí d’Els Verds del passat
dijous 24 d’octubre de 2002, vam
decidir, per unanimitat, que els
membres d’Els Verds ens integrarem en l’assemblea de l’Alternativa
Ciutadana de Rubí (AC), donarem
suport a aquesta candidatura de
cara a les eleccions municipals del
maig de 2003, i recomanarem
també als simpatitzants d’Els Verds
i, a tothom en general, que s’incorporin en l’assemblea de l’AC. A
banda d’aquesta integració, els
Verds de Rubí continuarem treballant com a moviment ecologista.
Aquesta important decisió s’ha pres
per diverses raons de pes: en primer lloc, perquè la propera legislatura serà cabdal quant a la definició
del futur model de ciutat, i els partits
estàndards han demostrat que són
incapaços de dissenyar un model
de ciutat engrescador i fruit dels
principis més elementals d’una

democràcia participativa real. En
segon lloc, creiem que cal aglutinar
esforços entre tots els col·lectius
amb sensibilitat ambientalista, entre
la gent que coneix a fons la situació
política i social de Rubí, que coneix
els punts forts i febles de la ciutat i
les necessitats dels seus ciutadans,
i presentar una opció diferent i participativa, sense lligams partidistes
que condicionen la presa de decisions i limiten les alternatives de
Rubí a tan sols conformar-se a ser
una ciutat dormitori. L’Alternativa
Ciutadana de Rubí proposa un projecte diferenciador per a la ciutat,
que trenca amb la manera de fer
política dels partits tradicionals, i
estableix l’assemblea com a òrgan
sobirà de debat i consens. De fet,
no és un partit polític, sinó una agru-

pació d’electors que des de fa
temps col·laboren en diferents entitats amb l’objectiu d’aportar idees i
propostes per a la millora de la ciutat de Rubí. En tercer lloc, forces
membres d’Els Verds de Rubí hem
seguit de prop el procés de formació de l’AC, hem participat i continuem participant, a través de l’assemblea, en l’elaboració de l’ideari i
el programa, així com en les altres
activitats que s’organitzen. Finalment, també vam considerar que
en les properes eleccions serà l’única alternativa capaç de propiciar un
veritable canvi polític significatiu i
vàlid per a la ciutat.
FALET BOSCH,
membre d’ELS VERDS,
Confederació Ecologista de
Catalunya

Els escrits per a la secció de La ciutadania opina no han de passar de les 20 línies
mecanografiades i s’han de fer arribar a l’Institut Municipal de Comunicació revista La
Ciutat, carrer Joaquim Blume, s/n, 08191 Rubí. Les cartes han d’anar signades amb
el nom de l’autor, el DNI, l’adreça i el telèfon. La Ciutat es reserva el dret de resumirles o de fer-ne un extracte. Les cartes per a la propera edició han d’arribar a la redacció abans del 5 de desembre.
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L’economia

Ordenances 2003:
l’Ajuntament congela l’IBI
MAR LOBATO

L’Ajuntament va aprovar en el Ple del passat 8 de novembre les ordenances fiscals per a l’any 2003. Aquestes ordenances s’incrementen un 3%,
per sota de l’IPC previst, que serà d’un 3,6% i, per tant, mantenen la filosofia dels anteriors exercicis de no incrementar la pressió fiscal sobre els
ciutadans.
Com a novetat important cal destacar
que l’impost sobre Béns Immobles
(IBI) serà congelat, per tant, no tindrà
cap increment l’any 2003.

jecte de llei recull que totes les activitats econòmiques (ja siguin persones
físiques o empreses) que facturin
menys d’un milió d’euros a l’any quedaran exemptes de pagar IAE. Per a la
resta, l’Ajuntament aplicarà un increment del 5%.

La gran part de les taxes aplicades per
l’Ajuntament mantenen aquest increment del 2,9%, amb algunes exepPel que fa a les bonificacions i exempcions: la taxa de recollida de la brossa,
cions, queden exactament igual que
que és del 7%, i que és la xifra acorl’exercici anterior, és a dir, exempció
dada l’any 2000 amb els represende l’IBI per a la consertants veïnals. Cal recorvació i manteniment
L’impost sobre
dar que el preu de la
dels edificis que siguin
taxa de recollida d’esBéns Immobles
d’interès patrimonial i
combraries no cobreix
les despeses del servei, (IBI) serà congelat, històric, bonificacions
per tant, no tindrà fins al 50% de l’IBI
però és important per
durant 3 anys per a
potenciar la participacap increment
aquells edificis concepció ciutadana en el
l’any 2003.
tuats com de caire
model de gestió de
públic en qualsevol dels
recollida de la brossa
seus vessants, i bonificació gradual,
Residu Mínim, que durant aquest mes
del 0 al 95% de l’IBI per a aquelles
d’octubre ha finalitzat la seva implanconstruccions que puguin ser d’intetació a Rubí.
rès general sota els criteris de millora
de la imatge urbana, supressió de
Cal remarcar també que el projecte de
barreres arquitectòniques, edificis que
Llei presentat pel Govern central
puguin incorporar-se al catàleg patrisobre la modificació de l’Impost
monial o el manteniment i conservació
d’Activitats Econòmiques (IAE) afecta
dels habitatges de més de 20 anys.
directament als ajuntaments. El pro-

Al Ple també es va presentar una
moció sobre el projecte de llei de
reforma de la llei d’hisendes locals
elaborada pel Consell Nacional de
l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques i el Consell Nacional
de la Federació de Municipis de
Catalunya. Entre altres, la moció
denuncia “la inseguretat jurídica i,
per tant, la irresponsabilitat que
suposa iniciar la tramitació d’aquest projecte de llei en el moment
que els ajuntaments estan aprovant
ordenances i pressupostos” i exigeix la modificació del projecte de
llei “incloent la quantificació que
resulti de garantir pel 2003, i per a
tots els municipis, uns ingressos
equivalents als obtinguts en l’actual exercici, actualitzats d’acord
amb l’evolució de l’IPC”. En cas
contrari, demana ajornar l’aplicació
de la reforma fins l’1 de gener de
2004 i defensa la creació d’un
model que incrementi el pes financer del govern local.
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Internet

Rubí continua avançant en la
implantació d’Internet
MERITXELL GUMBAO

Rubí compta ja amb dos quioscos
d’accés gratuït a Internet situats al
vestíbul del consistori i a Rubí
Desenvolupament. Amb aquest nou
servei, el Comissionat per la
Societat de la Informació amplia la
xarxa pública de connexió a
Internet de la nostra ciutat i fa un
nou pas en el foment de les noves
tecnologies entre la població.

Els quioscos d’accés a Inter-net són
terminals que permeten connectar-se
a la xarxa gratuïtament durant un
temps màxim de 10 minuts. Els ciutadans poden navegar per qualsevol
pàgina web o consultar el seu correu
electrònic amb els avantatges d’una
velocitat de banda ampla.
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A la presentació d’aquest servei, el
regidor del Comissionat per la
Societat de la Informació, Francesc
Sutrias, va destacar que amb els
quioscos es realitza un dels compromisos adoptats per al present mandat. El projecte compleix un triple
objectiu: l’ampliació de la xarxa de
punts públics d’accés a Internet, la
publicitació com a pàgina d’inici del
lloc web de l’Ajuntament de Rubí
(www.rubiciutat.net) i l’avanç en la
modernització de l’Administració
local.

Els quioscos del consistori i de Rubí
Desenvolupament se sumen a les
aules d’accés a Internet que ja existeixen al mateix R+D i l’Ateneu
Municipal, uns punts que es veuran
incrementats properament als locals
de les associacions de veïns de Can
Fatjó i Ca n’Oriol. El Comissionat per
la Societat de la Informació es planteja configurar els continguts dels terminals en funció del lloc on estiguin
instal·lats.

Amb els nous quioscos
d’accés a Internet,
el Comissionat per
la Societat de
la Informació
compleix un dels
compromisos adoptats
en aquest mandat
Mentrestant, la pàgina web de
l’Ajuntament de Rubí també evoluciona. Després de gairebé un
any de funcionament, el lloc web
incorpora una nova versió del
plànol de la ciutat amb més informació i millors recursos.
En aquesta segona versió, el disseny del plànol s’unifica amb la
imatge corporativa de la resta de
la pàgina. La informació visual és
més detallada i s’inclouen més
capes d’informació sobre entitats, empreses, transports i equipaments diversos. Ara també
serà possible consultar el llistat
que reuneix totes aquestes
dades, com també es podran
buscar carrers i equipaments
introduïnt el seu nom.
L’assistència a l’internauta també
millora, ajudant l’usuari a trobar
qualsevol carrer o equipament
encara que no conegui amb
exactitud el seu nom o no sàpiga
on ubicar-lo dins de la ciutat.
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Xavier Reinaldos,
candidat per CiU

Xavier Reinaldos i
Martínez
Xavier Reinaldos té 32 anys, és
casat i llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials.
Professionalment és gerent d’una
important empresa vinícola del
Penedès.
Va començar la seva carrera política amb 19 anys, primer en les
Joventuts Nacionalistes de
Catalunya (JNC) i, l’any següent,
com a militant de Convergència
Democràtica de Catalunya. Després ha ocupat càrrecs en el
Comitè
Executiu
Local
i
Comarcal. Des de 1996 ocupa el
càrrec
de
president
de
Convergència Democràtica de
Catalunya a Rubí, així com altres
càrrecs polítics d’àmbit comarcal.
En l’actualitat és membre del
Comitè Executiu Comarcal del
Vallès Occidental de la nova
Federació de CiU.

Eleccions municipals 2003

MAR LOBATO

Xavier Reinaldos ha estat designat com a candidat a l’alcaldia per la Federació de
Convergència i Unió. L’assemblea, celebrada el
passat 10 d’octubre va ratificar la creació de la
Federació CiU i el nomenament de Reinaldos
com a alcaldable per a les properes eleccions
municipals i substitueix Lluís Ridao, que deixa
el càrrec de cap de llista de la formació política, lloc que ocupa des de 1991.
El nou candidat de la Federació de
Rubí és el d’una ciutat renovada,
CiU va ser dessignat per unanimiintegradora, moderna i líder del
tat en l’assemblea celebrada el 10
seu entorn, que recull la voluntat
d’octubre. Durant aquesta assemde persones que treballen per la
blea també es va fer oficial la nova
ciutat.
relació entre les dues formacions
nacionalistes, que han passat de
Per la seva banda, Lluís Ridao va
ser una coalició a
explicar que està al
federació.
capdavant del grup
“CiU treballarà
per un model de local de CiU des de
Els dirigents d’aques1987 i que és cap
ciutat renovada, de llista des de
ta formació van oferir
una roda de premsa
1991, i que el prointegradora,
per presentar el canmoderna i líder jecte que es va inididat en el nou local,
ciar llavors ara ha
del seu entorn” arribat a un punt
situat a la plaça
Catalunya. Durant la
àlgid, ara que el
roda de premsa,
grup municipal de
Xavier Reinaldos va
CiU forma part del
afirmar que la seva nominació
govern de la ciutat; també va
com a alcaldable forma part d’un
manifestar que és el moment de
procés que es va encetar després
donar pas a altres persones. Tot i
que el fins ara portaveu de CiU,
això, va manifestar que no deixaLluís Ridao, afirmés la seva intenrà la política i que continuarà sent
ció de no repetir en el càrrec per a
conseller nacional. A la roda de
la propera cita electoral.
premsa també hi va assistir
Andreu Hernández, que era presiPer al nou candidat, CiU és un
dent d’Unió Democràtica a Rubí i
“projecte real” i que el projecte
que ara és el nou president de la
que té aquesta formació per a
Federació CiU.
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Eleccions municipals 2003

Francesc Sutrias,
candidat per ERC
Francesc Sutrias repeteix com a candidat per
Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions municipals. Així ho va anunciar
el president de la secció local d’ERC, Sergi
Mas, durant una roda de premsa celebrada el
passat 22 d’octubre. Gairebé la totalitat de la
militància va donar suport a Sutrias per encapçalar la llista de la formació política.

Segons Sergi Mas, la militància ha
d’Habitatge i el Comissionat per
valorat la preparació i l’experièna la Societat de la Informació.
cia adquirida del candidat durant
la seva tasca com a regidor i com
El secretari de política municipal,
a membre de l’equip de govern,
Martí Pujol, va manifestar que
per tal que ERC aconsegueixi
estava convençut dels bons
augmentar la seva representació
resultats d’ERC a les properes
a
l’Ajuntament.
eleccions municiL’objectiu dels repu- “ERC de Rubí ha pals perquè Sutrias
blicans passa per
estat l’unic grup és l’únic candidat
obtenir un segon
que repeteix en
del govern que
regidor.
relació a les darreres eleccions i per
no ha perdut el
Per la seva banda,
to reivindicatiu” l’empenta que la
Francesc Sutrias va
formació
està
comentar que la seva
adquirint a nivell
formació serà més
nacional.
útil que mai en el
futur mapa polític que es generi a
ERC de Rubí es prepara doncs,
partir de les properes eleccions.
per intentar incrementar el nombre de vots de les darreres elecSobre la presència d’ERC a l’ecions.
quip de govern, Sutrias va recordar el caràcter reivindicatiu de la
La formació local d’ERC farà la
seva formació, “ha estat l’unic
presentació de la candidatura de
grup del govern que no ha perdut
Francesc Sutrias a finals de
el to reivindicatiu” i va afirmar que
novembre.
s’ha notat el treball republicà en
les àrees municipals que ha gestionat, com ara la Regidoria

Inauguració del local d’ERC l’any 2000 amb la presència de Carod Rovira i Joan Ridao
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REDACCIÓ.

Francesc Sutrias i Grau
Neix a Rubí, el 24 d’agost de
1966. És advocat, i ha realitzat
estudis de ciències polítiques.
Actualment s’està doctorant en
dret, a la Universitat Pompeu
Fabra.
Militant d’ERC des de 1989, és
portaveu del grup municipal des
de 1995 i, des de desembre de
2000, regidor d’Habitatge i
comissionat per a la Societat de
la Informació en nom d’ERC a
l’actual equip de govern.
Vinculat de sempre a la vida
associativa i cultural de Rubí, ha
estat membre d’entitats d’esplai i cultura tradicional, tal com
l’Esbart Dansaire o actualment
el Grup de Diables de la Riera.
Conseller Nacional d’ERC, presideix la Comissió Sectorial de
Política Territorial i Urbanisme.
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L’entrevista

Neus Català

“El llibre de la història
d’Espanya encara no s’ha
obert”
“Hi ha un sentiment molt difús que
comparteixen tots els deportats. Jo
penso encara en el fet que jo he tornat i
altres persones no, i em pregunto el
perquè”
truir el futur si no recordem.
Això precisament és el que
s’ha negat als espanyols en
general i més encara a
Catalunya. Hi ha gent que diu
que la història d’Espanya
encara s’ha d’escriure. Jo
crec que el llibre de la història
d’Espanya encara no s’ha
obert i no s’ha escrit, per tant,
la veritable història.

MERITXELL GUMBAO

Neus Català és de les poques persones que poden comptar-se entre els supervivents del camp d’extermini nazi de
Ravensbrück. L’Ajuntament de Rubí va retre-li un homenatge institucional el passat 24 d’octubre en reconeixement a tota una vida dedicada a lluitar contra el feixisme.
La seva participació a la
resistència francesa la va
portar fins a Ravensbrück.
Com se sent una persona
que sobreviu a aquesta
experiència?
Hi ha un sentiment difús que
comparteixen tots els deportats. Jo penso encara en el
fet que jo he tornat i altres
persones no, i em pregunto el
perquè. Quan estàs en un lloc
on et fan passar tantes desgràcies, et sents germana de
les teves companyes i és
molt dur veure-les morir.
Després tornes i penses que
potser tu et mereixies més la
mort. És un sentiment que et
queda dintre. T’has de sentir
afortunada perquè encara ets
aquí. Això és un regal que no
té preu.
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Per això és important explicar-ho...
És molt important, sobretot
quan saps que moltes dones
espanyoles van desaparèixer.
És molt dur quan sents testimonis que et diuen que, de
250 dones que van sortir d’un
camp d’extermini, només en
van tornar cinc. Les dones
van ser molt importants per a
la resistència.
Vostè ha passat gran part
de la seva vida explicant als
altres experiències molt
dures. Creu, per tant, en la
importància d’extreure’n
una lliçó?
La història no es pot perdre
perquè, si no recordem el
passat, què farem del present
i el futur? És molt difícil cons-

D’aquesta història, vostè
recorda especialment la
República...
Espanya ha estat un poble
molt abnegat. Els nois i noies
marxaven al front per a donar
la vida si calia, per a defensar
aquella República que havia
estat tan generosa i tan efímera perquè no la van deixar
viure. I s’han de recordar
coses molt positives de la
República. Espanya va ser el
primer país d’Europa on van
tenir vot les dones durant
aquell període. I a Rubí tenim
les Escoles Ribas, que són
obra de la República i són un
veritable palau.
Neus Català ha viscut gairebé
a
tot
arreu.
Actualment viu al nord de
París però també va passar
uns anys a Rubí. Fins i tot
conserva encara el seu pis
de les Torres. Com ha trobat la ciutat a la seva tornada?
Hi ha unes places molt boniques, per exemple la de
Montserrat Roig, amb un
monument que se’l mereixia.

Com tots els deportats, va
ser una dona excepcional.
Em satisfà molt que precisament Rubí li reti homenatge
perquè jo em sento rubinenca.
Com veu una dona que ha
estat en un camp d’extermini els conflictes bèl·lics
actuals?
La gent ha d’estar alerta. No
podem permetre un atac
dels EUA contra l’Iraq. Cada
dia diuen que els volen atacar i, si encara no ho han fet,
és perquè hi ha un moviment
de repulsa. És curiós perquè
els espanyols tenim l’experiència de Cuba i, tot i això,
encara volem matar.

“Sóc una
bohèmia”
Neus Català va néixer el 6
d’octubre del 1915 a la
població de Els Guiamets, a
la província de Tarragona. La
seva lluita contra el feixisme
dins de la resistència francesa va provocar la seva
deportació al camp d’extermini de Ravensbrück, on
van morir més de 92.000
persones. Ha viscut a Rubí i
actualment resideix al nord
de París. En aquests
moments, està col·laborant
en una obra de teatre sobre
la vida de les dones deportades titulada “Les reines”.
Es preveu que el muntatge
s’estreni el juny del 2003 a
Ravensbrück.

Viure a Rubí

Energies

Rubí Ecoeficiència: nuevo centro
de formación en energía solar
M.L.

El Ayuntamiento de Rubí ha iniciado la creación de un
centro de formación,
difusión y ensayo
en energía solar,
un centro que,
según el consistorio,
será pionero en
Catalunya y que pretende ser un referente universitario en energía solar. Su nombre: Rubí Ecoeficiència.

Los objetivos principales del nuevo centro, que estará en marcha en 2004, son diseñar un
equipamiento de bajo impacto energético con producción local de energía solar para cubrir
el consumo eléctrico y la climatización, crear un centro de
demostración y difusión de las aplicaciones de la energía
solar, fomentar la cooperación público-privada entre empresas, administraciones y universidades, y reforzar el papel de
Rubí en la creación de una nueva cultura energética basada
en la eficiencia y utilización de los recursos renovables.

El centro
tendrá un
coste de
2 millones
de euros y
podría
comenzar a
funcionar
a finales del
2004

Rubí Ecoeficiència se ubicará en el edificio Francino, situado
en la ctra. de Terrassa, 116. El centro contará con una central solar fotovoltaica, una central solar térmica, una aula de
Estudios de la Energía, la Agència Local de l’Energia y un
espacio de exposición de bienes y servicios energéticos,
además de espacios docentes de nueva creación y la extensión universitaria.
El coste del proyecto de configuración del centro es de 2
millones de euros. Para financiarlo, el Ayuntamiento ha valorado que las centrales solares podrán recibir hasta el 50% de
subvención y que el proyecto puede entrar en las líneas de subvención y financiación de la
Unión Europea (programa SAVE sobre ahorro energético y programa ALTENER sobre energías renovables.
Para la gestión y mantenimiento de Rubí Ecoeficiència, el consistorio propone la creación
de una fundación o patronato con la participación de todas las entidades involucradas.
Se ha previsto que la redacción del proyecto esté finalizado en febrero de 2003. La presentación del mismo a entidades y la búsqueda de financiación estatal y europeo podría
finalizar en diciembre del próximo año. Las obras tendrían una duración de 12 meses, por
lo que el centro podría entrar en funcionamiento a finales de 2004.
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Viure a Rubí

Eleccions municipals 2003

Mònica Querol,
candidata pel PP

Mònica Querol Querol
Nascuda el 15 de novembre de 1971
a Barcelona, Mònica Querol és llicenciada en Filosia i Lletres i actualment realitza el treball de recerca del
Doctorat en Història Moderna i
Contemporània/Història Comparada, per la UAB i està acabant el
Màster en Gestió i Administració
d'Entitats Locals, per la Universitat
Autònoma de Barcelona (2000/
2002). Treballa com a professora
d’Història de Catalunya de
l'Associació Conèixer Catalunya,
dins els Curssos del Departament
de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya i professora-tutora de
la UNED
És presidenta del PP de Rubí des
de març de 2001 i, entre altres
càrrecs, és membre de la Junta
Directiva del PP de Catalunya i de
Barcelona, vicesecretària general
d’Electoral del PP comarcal.
Ostenta el càrrec de regidora del
Partit Popular des de les darreres
eleccions municipals.
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REDACCIÓ

Mònica Querol serà la candidata que encapçalarà les llistes del Partit Popular per a les properes eleccions municipals de Rubí, tal com ho
han decidit la militància i el comitè electoral.
Aquesta decisió era refrendada pel comitè
electoral del PP a Catalunya a primers d’octubre. La formació local del Partit Popular va fer
pública la candidatura de Mònica Querol el
passat 15 d’octubre.
L’anomenament
de
Mònica
necessàriament pel PP i que els
Querol representa la renovació
altres partits “no representen cap
interna del Partit Popular, com va
novetat per a la ciutadania”.
comentar la mateixa candidata
qui, sense abançar gaires continLa presentació pública de Mònica
guts del que serà l’estratègia políQuerol com a candidata del PP a
tica dels propers mesos, va avanles properes eleccions es farà
çar que el progradurant el mes de
ma electoral estarà
novembre, en una
enllestit a finals de
data encara per
“El canvi a Rubí
gener i que estarà
confirmar.
passa
basat en temes
necessàriament
socials.
Per la seva banda,
Armand Querol,
pel Partit
La candidata del
que deixa el seu
Popular”
PP va anunciar que
càrrec com a canla propera, seria
didat, va afirmar
una de les millors
que la candidatura
campanyes
electorals
dels
de Mònica Querol és la millor
darrers anys i ha col·locat a la
decisió que es podia haver fet i la
seva formació com la veritable
va definir com una persona jove,
solució als problemes que pateix
treballadora, amb il·lusió, trets que
la ciutat, amb fortes expectatives
ha demostrat des que va entrar
de creixement per superar els tres
com a regidora al Consistori. A la
regidors que la formació va obteroda de premsa també hi va assisnir a Rubí durant la darrera cita
tir el secretari del PP de Rubí,
electoral.
Rafael Peláez, qui va destacar que
l’elecció de Mònica Querol s’havia
Mònica Querol també va comenfet per unanimitat.
tar que el canvi a Rubí passa

Viure a Rubí

Breus

Lluís Ridao renuncia
al seu càrrec
El portaveu de CiU a l’Ajuntament de
Rubí, Lluís Ridao, va renunciar a l’acta de
regidor en el Ple municipal que va tenir
lloc el passat 8 de novembre. Lluís Ridao,
que ha estat regidor des de l’any 1991 fins
ara, va exposar que deixa el càrrec per
motius personals i va afirmar que aquest
era el moment més adequat per fer-ho, ja
que CiU ha acabat un llarg període fins a
constituir-se com a federació, i perquè aquesta federació ha trobat el substitut
idoni en la persona de Xavier Reinaldos,
que ha estat escollit fruit de la bona entesa entre l’executiva i l’assemblea de militants. Lluís Ridao va recordar l’aportació
de CiU a l’actual govern municipal, al qual
ha proporcionat estabilitat, va agrair la
col·laboració dels seus companys de partit i va comentar que continuarà vinculat a
la federació, ja que es manté com a conseller nacional de Convergència Democràtica de Catalunya.

El conseller de Medi Ambient i l’alcaldessa
visiten les obres de la riera
El conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, acompanyat de l’alcaldessa, Núria Buenaventura, va visitar les obres de la riera. Aquesta
visita va servir per a presentar la segona fase del projecte, que està a punt de començar. Espadaler va destacar que les obres de la riera són de vital importància pel que fa
a la seguretat hidràulica i que s’han resolt en la primera fase, que està pràcticament
enllestida. Les obres de la riera de Rubí consisteixen en el revestiment de tota la llera
amb una capa d’escullera sobre un llit de graves, entre els murs existents. Les obres
de la segona i tercera fase començaran abans de final d’any i estaran enllestides de
cara a l’any vinent. La inversió total del projecte és d’11 milions i mig d’euros.

Concurs de cartes
El Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Rubí convoca un concurs de cartes
manuscrites amb motiu del Dia Mundial de la Sida. El concurs és obert a tota la
població i el termini per presentar-les finalitza el 22 de novembre abans de les 13 h.
Cal lliurar les cartes al servei de Salut Pública, c. de la Justícia, número 21. Hi haurà
un únic premi de 200 ¤ i la publicació del nom del guanyador i la carta a la revista
La Ciutat. Per a més informació sobre les bases, cal dirigir-se al servei de Salut
Pública.

Seguretat laboral

Llicència definitiva
per a Ràdio Rubí
Ràdio Rubí ja compta amb llicència definitiva de radiodifusió per a poder emetre.
El procès de tramitació de la concessió
ha estat llarg, ja que va començar quan
es va fundar l’emissora. L’Ajuntament de
Rubí va rebre la llicència a finals d’octubre, després de tenir el vistiplau del
Ministeri de Ciència i Tecnologia i d’haver
estat ratificada per la Generalitat. Així es
tanca un llarg procés burocràtic iniciat fa
10 anys. L’emissora municipal va començar a emetre el mes de novembre de
l’any 1979.

L’Ajuntament de Rubí i les Federacions
d’Indústries de la Construcció i la Fusta
de CCOO i de Metall, Construcció i Afins
de la UGT van signar un conveni per tal
de millorar la seguretat laboral. Es tracta
del 5è conveni signat a Catalunya i el primer a la comarca. L’objectiu és coordinar i facilitar les relacions laborals en
matèria de seguretat i prevenció de riscos laborals pel que fa a les obres públiques en l’àmbit territorial del municipi.
L’alcaldessa, Núria Buenaventura, i els
representants sindicals Manuel Gallardo
(UGT) i Miguel Peláez (CCOO) van signar
el document el passat 29 d’octubre.

SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Centre de normalització lingüística
de Terrassa-Rubí

Assessorament
lingüístic a empreses
i entitats
Informació sobre drets lingüístics.
Correcció de textos.
Solució de dubtes lingüístics
per telèfon.
Cursos i sessions
a mida per a
diferents
col·lectius
socials i
professionals.
Consulta sobre
recursos
bibliogràfics en català per a diferents
sectors.

C/ de Santa Maria, 17, 1r - 08191 Rubí
Tel. 93 697 54 05 - http://www.cpnl.org
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Espai d’opinió política
Los proyectos y las personas
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE
emasiado a menudo comprobamos como algunos de
los proyectos necesarios para nuestra ciudad son cuestionados por aquellos a los que se les supone destinatarios. ¿Por qué se producen manifestaciones de rechazo,
oposición o contestación a muchos de los proyectos que
actualmente están viendo la luz? La respuesta es que están
elaborados desde la distancia y la soledad de los despachos,
desde la equivocada convicción de que éstos son únicos e
inmejorables, en resumen, elaborados de espaldas a las personas. A esto se le añade la carrera frenética del equipo de
gobierno para sacar lustre a una etapa gris y decadente, a partir del incremento desmesurado del endeudamiento y la ejecución de todos los proyectos posibles antes de las elecciones
municipales. Bienvenidas sean todas las actuaciones que
mejoren Rubí, pero ya se sabe, la precipitación y las prisas no son buenas consejeras. El caso más reciente lo tenemos en el Parc de l’Escardivol, una gran zona
que podría convertirse en el gran parque del centro de la ciudad. Una vez más,
digámoslo así, las cosas se han hecho una manera desafortunada; de espaldas
a los ciudadanos, a las entidades, a los partidos de la oposición, y para seguir la
tradición, también de espaldas al sentido común. Según el proyecto presentado,
de las 400 plazas de aparcamiento existentes en la actualidad desaparecerán
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250 sin ofrecerse otras alternativas razonables y realistas. Sobre
las 150 restantes (y hay proyectos que así lo contemplan) pesa
la amenaza de que puedan ser convertidas en zona azul.
En dicho proyecto, si finalmente no es posible modificarlo, vuelve a primar el frío diseño por encima de la utilización futura y el
disfrute de las personas. Como ya viene siendo costumbre, tendremos un nuevo espacio desangelado e inhóspito, con mucho
arbusto y poco árbol (como la mayoría de las nuevas plazas y
parques); concebido para acontecimientos puntuales y no polivalentes o de disfrute permanente (como la cercana plaza del
Dr. Guardiet); con una inmensa e inútil pérgola (como, sin alejarse mucho, la plaza de Salvador Allende); y con carencias importantes como un gran recinto de juegos infantiles, una pequeña
zona de restauración, espacios acogedores para el descanso y
la convivencia o para la práctica deportiva. Una ciudad no sólo se construye a
golpe de crédito, de proyecto técnico, de decreto o de acuerdo de la comisión
de gobierno. Una ciudad se construye con las personas, conociendo verdaderamente sus necesidades y aspiraciones; compartiendo visiones y mejorando, con
la participación de todos, los diferentes proyectos. Como se haría en una ciudad
donde las personas fuesen lo primero. Unos ciudadanos que deben ser lo principal para construir una ciudad de primera.

Seguimos avanzando
MÒNICA QUEROL, REGIDORA DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
n los últimos 6 años, nuestra economía ha experimentado
un importante crecimiento que ha situado a España entre
las economías más avanzadas de Europa. Este crecimiento ha sido, año tras año, superior al de la media de la Unión
Europea, lo que ha permitido avanzar de forma constante en el
proceso de convergencia real con las economías más avanzadas de nuestro continente, lo que se traduce en mayor bienestar de los ciudadanos españoles y en un incremento de su calidad de vida. En 1998 el gobierno del PP llevó a cabo la primera reforma fiscal. Como consecuencia de la misma, las familias
españolas se han ahorrado, en los cuatro años de vigencia, 3,5
billones de pesetas. También por efecto directo de la reforma se
han creado 75.000 empleos cada año. Se ha abordado ya la
segunda rebaja de impuestos, que tendrá efectos positivos para
todos los ciudadanos. Beneficiará especialmente a las familias, a los perceptores de rendimientos de trabajo, a los discapacitados, a los jubilados y a las rentas más bajas. Esta reforma fiscal beneficia a quien más lo necesita. Las RENTAS DE HASTA DOS MILLONES DE PESETAS, que suponen el 55,6% de la
población, serán las más beneficiadas por la reforma fiscal, serán a las que más
se les baja el impuesto de la renta. Un 38,14%. Nuestro compromiso con los
MAYORES se refleja con un incremento del 33% de la reducción por edad para
mayores de 65 años, o una nueva reducción de 1.000 euros por gastos de asis-
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tencia para mayores de 75 años. La supresión del Impuesto de
Actividades Económicas beneficiará, entre otros, a dos millones
de pequeños empresarios y autónomos, que dejarán de pagar el
IAE, con un ahorro medio de 400 euros. En seis años, más de
2,7 millones de personas se han incorporado al mercado de trabajo, de estos nuevos puestos de trabajo, 1,5 millones son mujeres, que se están incorporando al mercado laboral en mayor
número que los hombres. La tasa de paro global, ha disminuido
progresivamente en estos seis años hasta alcanzar niveles no
conocidos desde hacía 20 años, con una reducción de 10 puntos porcentuales desde 1995, hasta situarse hoy en el 13% de la
población activa. Y seguiremos avanzando, OCUPACIÓN,
EMPLEO Y BIENESTAR, son los retos permanentes del PP, la
política social que emana de la sociedad y revierte en ella es y
debe seguir siendo nuestro objetivo prioritario. Rubí no es excepción, las
Ordenanzas Fiscales son el barómetro de las voluntades políticas de quienes
gobiernan, desde la oposición haremos que se escuche nuestra voz y nuestro
sentir como “Popular” que es, defenderá, no lo dudéis, las voluntades y necesidades populares. Los años de manga ancha de IC-V y sus coaligados deben de
corregirse y los excesos aminorarse y remitir, es hora ya de la cuenta atrás y de
equilibrar usos y abusos, los ciudadanos hemos de recibir por lo que damos y
en eso, en Rubí, nos queda mucho por avanzar. SEGUIREMOS AVANZANDO.

La movilización obrera y ciudadana de la huelga general del 20-J pasa cuentas
MARTÍN PRETEL - RESPONSABLE D’ORGANITZACIÓ D’EUIA DE RUBÍ I MEMBRE DEL CONSELL NACIONAL
l 5 de octubre más de 200.000 trabajadores/as de todo el
Estado, entre ellos un sector muy importante de jóvenes,
estuvimos en Madrid exigiendo la retirada del decretazo
que ya motivó el 20-J una huelga general. Desde Rubí, marcharon delegados y trabajadores/as de empresas de diferentes
ramos, sobre todo de CC.OO., y en el ámbito político, de
Esquerra Unida i Alternativa y algún miembro de IC-V. Dos días
después, y como concesión a la lucha general, el gobierno
anunciaba la retirada de 7 de los 8 puntos. Este cambio sólo lo
podemos entender como un triunfo de la clase trabajadora y la
ciudadanía sobre la política anti-obrera del P.P. Los miles de
jóvenes obreros/as que en nuestra localidad, y en el ámbito
general, participaron, por primera vez, en una huelga general y
en la marcha de Madrid, contra el recorte de unos derechos
conseguidos, les ha enseñado que la lucha paga. A la vez
demuestra que para hacer retroceder a la derecha del P.P., o su socio CiU, la unidad y las organizaciones de la clase trabajadora son imprescindibles, y hay que
reforzarlas organizándose en ellas. La clase trabajadora ha salido victoriosa al
poner contra las cuerdas al gobierno del P.P., que ahora ha tirado para atrás.
Como en la huelga contra la ley de la calidad de la enseñanza, nos quiso quitar
el triunfo de un seguimiento masivo, pero le hemos hecho tragar su decretazo.
No se ha restablecido el subsidio agrario en Andalucía y Extremadura, pero es
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sólo cuestión de tiempo el conseguirlo. La lucha ha comenzado y los trabajadores del campo no han dicho su última palabra. Una pincelada a algunos de los derechos restablecidos
que fueron eliminados por el decreto: Fijos discontinuos. Los
trabajadores/as de sectores de temporada como hostelería,
enseñanza, etc. recuperan el desempleo para el período de
inactividad.
Salarios de tramitación. Si el empresario paga la indemnización
por despido en el acto de conciliación, que se celebra unos 20
días después, pagará el salario de tramitación durante ese período. Si el empresario opta por ir a juicio y se resuelve que el
despido es improcedente, pagará el salario de tramitación
durante todo el tiempo transcurrido. Compatibilidad de rentas.
La indemnización por despido no es incompatible con el derecho al subsidio de paro, salvo la cantidad que exceda del mínimo legal. Autónomos y minusválidos. Los trabajadores que quieran montar un
negocio pueden cobrar el desempleo de una sola vez y tendrán una rebaja de
cuotas por su primer contrato fijo. La sustitución de un trabajador de baja por un
minusválido tendrá coste cero en cotizaciones a la Seguridad Social.
Vacaciones no disfrutadas. Cuando acaba un contrato, el empresario debe remunerar al trabajador por las vacaciones pendientes y abonar cotizaciones para la
pensión y el desempleo por ese tiempo. Etc.

Espai d’opinió política
Repercusiones negativas de una reforma
FERNANDO FERNÁNDEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’IC-V
a reforma presentada por el gobierno central es una
amenaza latente al equilibrio financiero de las
haciendas locales. Desarrollado al margen de las
administraciones locales, que no han participado de una
auténtica negociación sobre algo que les afecta tanto
como el modelo de financiación local, obviando la
corresponsabilidad de los diferentes gobiernos locales
(curiosamente donde van a recaer todas las consecuencias de esta ley). Pienso que obedece a una manera de
hacer política, en clave oportunista: ser, aparentemente,
generoso con un colectivo respecto a los impuestos;
hecho que, de forma más directa, repercutirá negativamente en cada ciudad o municipio y en el conjunto de los
ciudadanos. Sin crear contrapartidas concretas y específicas que palien o compensen el déficit que determinadas decisiones originen en los presupuestos municipales. Eso sí (agazapados en las sombras), recomendar e incrementar los topes establecidos para el resto de
ciudadanos: “Ahora pueden subir más los demás impuestos”. Háganlo,
nos viene a recomendar el gobierno del P.P. (es decir, no habrá el esfuerzo compensatorio por parte del gobierno central). En definitiva, lo deja
todo en el aire, se toman decisiones en la distancia para rentabilizar polí-
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ticamente la repercusión beneficiosa en un colectivo concreto y cargar el malestar sembrado y disperso de la
mayoría de los ciudadanos en los gobiernos más cercanos, es decir, locales. ¿Por qué no buscar soluciones
entre todos? Puede que sea porque no se cree en ellas.
Obedece a las formas que conducen a una política antisocial. Hay ejemplos recientes, como son los propios planes de ocupación, donde también el cambio de regulación conduce a los municipios a disponer de la mitad de
ayudas estatales, haciéndolos inviables, es decir, crear las
condiciones para que estos no existan, dejando desprotegido a un colectivo de personas en situación extrema,
inutilizando el mecanismo para su reinserción (seguir
vaciando de recursos a las administraciones locales),
sobre todo, para objetivos sociales. La Federación de Municipios y
demás entes de representación municipal deberán afrontar con decisión
esta situación, pienso que las mociones presentadas en el conjunto de
ayuntamientos han de ser el comienzo de un objetivo que debe tener una
continuidad y que ha de posibilitar la contención de tales actuaciones por
parte del gobierno del P.P.

Sostenibilitat local, sostenibilitat global
XAVIER REINALDOS, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

a política local ha de promoure molt més la
sostenibilitat com a valor vital de la ciutat.
Convergència i Unió participa activament
d’aquesta cultura, d’aquest valor que ens impulsa a promoure totes les accions encaminades a
reciclar Rubí cap a la sostenibilitat necessària de
les ciutats i contribuir a una sostenibilitat global.
La sostenibilitat no s’ha de contenir en unes
poques accions, hem de ser més agosarats, anar
més enllà i traduir en accions contundents de
govern la sostenibilitat social, econòmica, urbana
i mediambiental de Rubí. M’atreveixo a dir que
tota la gestió local cal fer-la sota els paràmetres
de sostenibilitat, en el sentit més ampli, com la única manera
de garantir al mateix temps el benestar, la qualitat de vida local
que tothom desitgem, amb una necessitat urgent de sostenibilitat global que sense el compromís actiu de les ciutats difícilment podrem aconseguir.
Rubí ha de seguir el model urbà de ciutat compacta, multifuncional, diversa però cohesionada socialment. A més, cal evitar
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la degradació urbana i de l’entorn, disminuir la
congestió i l’estrès ambiental i no malbaratar el
sòl, l’energia i els recursos naturals. Una ciutat
reciclada cap a la sostenibilitat ha de tenir molta
més cura dels recursos actuals alhora que regenera i generar nous recursos.
Sostenibilitat social, econòmica, urbana i
mediambiental que comença per una
Administració local que funcioni de forma eficaç i
eficient per als ciutadans, i pel compromís ciutadà amb els valors cívics i de participació activa
en tots els àmbits. Farem una ciutat dinàmica que
es superi contínuament, capaç d’oferir cada dia
una petita millora en la qualitat de vida de tots els seus habitants i ens caldrà fer-ho generació rera generació. Haurem de
treballar més enllà del curt termini si volem deixar una ciutat en
millors condicions a les pròximes generacions. En definitiva,
no podem oblidar que Rubí és una ciutat que també ha d’estar
compromesa amb la sostenibilitat global del planeta.

No a la llei de qualitat de l’ensenyament
ERC RUBI

oincidint amb l’inici del curs escolar, al
Congrés de Diputats s’ha debatut el
Projecte de Llei Orgànica sobre la
Qualitat de l’Ensenyament. ERC ha presentat
esmenes a la llei perquè no ha estat socialment
consensuada amb l’entorn amb què s’ha de
desenvolupar, retalla l’estat del benestar en
educació i no detecta, i quan ho fa no dóna
solució, els problemes bàsics del sistema educatiu.
El diputat d’ERC, Joan Puigcercós, va afirmar
que la llei deixa l’escola pública com un gueto
per a alumnes problemàtics o sense recursos i va increpar
el govern espanyol sentenciant: “tot i que no afectarà l’èlit
que vostès emparen, protegeixen i subvencionen”.
ERC critica que no s’augmentin els recursos destinats a
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ensenyament, que no s’estableixi un pla per a
l’acollida de l’alumnat immigrant i que se
segreguin els alumnes segons rendiment i conflictivitat.
A més, segons Puigcercós, “la llengua pròpia
de Catalunya és per a la LOQE només opcional, mentre la castellana és obligatòria”, la qual
cosa suposa retornar “a un concepte supremacista de les llengües que regateja el dret de l’alumnat de Catalunya a aprendre la llengua de
cohesió social, que és la catalana”.
Des d’ERC-RUBÍ ens afegim no només a les
esmenes d’ERC, sinó també a les mobilitzacions de pares,
professors i estudiants que recentment han manifestat la
seva ferma oposició a aquesta llei.
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Els nostres barris

La urbanización Can Solà necesita un camino
de conexión que la integre plenamente a Rubí
MONTSE VALLS

En los últimos cinco años, la urbanización de Can Solà ha mejorado sustancialmente, pero sigue padeciendo
necesidades básicas como la adecuación del transporte público y la
habilitación de un camino para poder
desplazarse dentro del propio término de Rubí, ya que actualmente para
salir del barrio tienen que pasar por
el municipio de Terrassa.
En la urbanización de Can Solà, el servicio que ofrece el transporte público es
caótico. Precisamente, dentro del territorio F, la propuesta del barrio en relación
con los presupuestos participativos es
solucionar los problemas que tienen con
este servicio, según Mercedes Dopacio,
vocal de la A.V. de Can Solà.
A pesar de todo, los vecinos de Can Solà
entienden que el IMMA no puede hacer
apenas nada al respecto porque el autobús que hay de refuerzo en el municipio
es el de Can Solà y sólo va a la urbanización cuando no está de refuerzo. En
este caso, el horario es tan inadecuado
que la gente del barrio no lo utiliza y, por
lo tanto, los vecinos quieren que se arregle esta situación.
Por otra parte, los vecinos de Can Solà
se sienten independientes del municipio
de Rubí, aún perteneciendo a éste, ya
que siguen sin tener una salida y una
entrada al mismo. En realidad, salen y
entran al barrio por el municipio de
Terrassa porque no tienen una conexión
directa a la ciudad de Rubí, según Mercedes Dopacio. Una de sus propuestas
es que se habilite un camino de unos
500 metros, que limita con CastellnouCan Tapís. En este caso, des del
Ayuntamiento, les han respondido que
esta actuación está prevista en el PGO.
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El local social de Can Solà será un punto de encuentro para los vecinos del barrio

“La Cordinadora de
Asociaciones de Vecinos
y Urbanizaciones de la
zona Noroeste de Rubí
(CAVUNO), ha llegado a
un acuerdo con el
Ayuntamiento para
depositar, los domingos,
la broza y la poda en un
espacio de los puntos
verdes destinado a tal
fin, de donde se
recogerá los lunes”

Pero ante la urgencia de resolver este
problema, los vecinos piden que se
busque una solución en un plazo breve
de tiempo, según la vocal de la A.V.
El año 1997, la A.V. de Can Solà presentó un proyecto al Ayuntamiento de Rubí
en el que pedían la construcción o habilitación de una pista polivalente, un parque infantil, un local social y unos vestuarios. Todo esto se va haciendo, en
diferentes fases. Primero se habilitaron
la pista polivalente y el parque infantil y,
el pasado 5 de octubre, se inauguró el
local social. Actualmente quedan por
hacer los vestuarios.
Al disponer de local social, la A.V. quieren centrarlo todo en el mismo, para que
sirva de punto de unión o de encuentro
de todos los vecinos, En este sentido,
han previsto realizar varias actividades,
desde bailes de salón hasta cursos de
corte y confección, jardinería, informática, gimnasia, conferencias, charlas.
También quieren potenciar el tema de la
mujer, porque hay muchas amas de
casa en el barrio y les gustaría que estas
mujeres intentaran abrir un poco su
mundo.
Últimamente, en Can Solà se han creado dos equipos de fútbol que preveen
jugar en las liguillas de la zona.
En esta urbanización, hay unas 500 personas empadronadas.

Les nostres entitats

El Club Natació Rubí, una de les primeres
entitats locals, genera una gran activitat
MONTSE VALLS

El Club Natació Rubí va
néixer en començar l’estiu
de 1971. Miquel Prat, un
jugador de waterpolo
terrassenc, passant per
Rubí, va veure la piscina
que aleshores hi havia a
l’Escardívol i va pensar en
la possibilitat de fer-hi un
equip.
D’aquesta manera, Miquel
Prat es va ajuntar amb els
rubinencs Josep Bach i
Josep Sardañés i van formar
un grup de nens als quals van
fer nedar 16 metres. Amb
aquests mateixos nens van
començar a fer entrenaments
durant l’estiu i van dur a terme
els primers campionats
socials en què la participació
va ser molt elevada.
El 13 de novembre de 1971
marca l’inici de l’equip de
waterpolo del Club Natació
Rubí, ja que va jugar el primer
partit amistós, segons Joan
Manuel Sampons, president
de l’entitat.
El club es va constituir oficialment el 18 de novembre de
1971, en reunir-se un grup de
rubinencs amb la idea de promoure activitats esportives, a
més de culturals i de lleure. El
primer president va ser Joan
Sucarrats (un any), amb el
suport de Josep Majó,
Antonio Román i Albert Miras.
Des de l’any 1979 fins al 1999,
el president del Club Natació
Rubí ha estat Joan Oller, que
és qui més ha lluitat per a l’evolució del club.
El primer any, aquesta entitat
ja va aconseguir 538 socis,
l’acollida va ser important.
Curiosament, el 27 de febrer
de 1972, el Club Natació Rubí
va organitzar un dels primers
cros de Rubí. Per a adults, es
va fer una cursa fins a Sant
Muç en què va participar
molta gent. I els petits van fer
una volta per la riera.
Pel que fa a la natació i el

L’any 2001 el Club Natació Rubí va celebrar el 30è aniversari

waterpolo, els primers anys,
tan sols entrenaven a l’estiu.
Més endavant, a l’hivern, anaven a entrenar-se a Terrassa,
on jugaven els partits. L’any
1972 van començar a anar a
la travessa del llac de
Banyoles, cosa que continuen
fent. Enguany (setembre) hi
han anat més de cent persones.
Un esdeveniment important
és que, l’any 1973, van portar
el seu banderí a Montserrat
corrent per a fer-ne l’ofrena.
En aquell moment, tenien un
local social al carrer Pintor
Murillo, 12.
Els anys 1973 i 1974, comença la trajectòria de l’equip de
waterpolo del Club Natació
Rubí, assumint l’ascens a la
segona divisió de Catalunya.
Els anys 1973, 1976 i 1977

van participar en els campionats d’Espanya.
El 1975 van fer la primera sortida, a Andalusia. El 1976 el
club va organitzar els campionats de Catalunya de natació
infantils femenins.
El 1977 van fer les 24 hores de
natació i el dia de Nadal la travessa de la piscina descoberta de l’Escardívol.
Del 1977 al 1986, el club va
tenir poca activitat. Tot i això,
el 1984 van assumir la gestió
de la piscina municipal, iniciant una segona etapa.
Del 1986 al 1988, van començar a fer l’esquelet esportiu
del que l’entitat és ara. I el
1992 va començar la tercera
etapa, l’actual, amb l’objectiu
que tota la gent del club havia
de ser de Rubí.

“L’equip masculí
de waterpolo del
Club Natació
Rubí juga a la 2a
divisió nacional.
El 1987 ja tenien
un equip
d’infantils i se’n
va crear un de
femení, que
actualment és a
la 1a divisió
nacional. El 1992,
amb la piscina
coberta de Can
Rosés, el club es
va consolidar”
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El racó de la gent gran

18-24

Dilluns-diumenge

Casal de Gent Gran de
Rubí a les 17 h
Setmana d’Homenatge a
la Gent Gran
Celebració del XXV aniversari del Casal
Actuacions:
Dia 18: Grup “La Fiesta”
Dia 19: Coral Francesc
Moragas i Barret
Dia 20: Grup “Revival Llatí”
al Casino de Rubí
Dia 21: Grup de Sevillanes
Dia 22: G.T. amb “Genuino
sabor a campo”
Dia 23: Grup de Sardanes
Dia 24: Ballet Xou

Cloenda-inauguració
dels cursos d’intercanvis
intergeneracionals

Fets i Gent
Les aigües del
Clausell
El dia 30 de maig de 1896,
la Comissió d’Hisenda va
proposar l’adquisició d’una
peça de terra, propietat
d’Enric Ambrós, que limitava amb els carrers Gimbernat i Cadmo, per a
construir-hi uns safaretjos
públics, el pressupost dels
quals era de 750 pessetes,
que s’havien de pagar en
tres anys a terminis iguals.
Aquesta obra es considerava de màxima necessitat
i s’adequaria a les disposicions ordenades pel govern civil a instàncies de la
Junta Provincial de Sanitat.
Les aigües del Clausell
omplirien uns dipòsits destinats únicament als safaretjos, amb desguàs a la
claveguera del carrer Orso,
que anava a la riera.

Medecines gratuïtes
En un escrit del 27 de
gener de 1878, el farmacèutic Agustí Pannon es
queixa que són molts els
veïns de Rubí que van a
buscar medecines gratuïtes al seu establiment i
demana que es faci una
revisió seriosa dels beneficiats que veritablement ho
necessitin.

Miquel Rufé
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L’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, xatejant junt amb els joves i la gent gran

MONTSE VALLS

L’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura,
acompanyada de Magdalena Fayes, membre del Consell Consultiu Local de la Gent
Gran, i Carles Agüera, alumne de l’IES La
Serreta, va presidir, el passat 18 d’octubre
a l’edifici de Rubí + D, la cloenda del curs
2001-2002 i la inauguració del curs 20022003 pel que fa als intercanvis intergeneracionals.
Núria Buenaventura va comentar que “el més
important és que els joves dels diferents instituts i els centres de primària i els no tan joves
estiguessin plegats, en l’acte de cloenda del
curs 2001-2002 d’intercanvis intergeneracionals, per celebrar el que ha estat el treball conjunt del curs”.
L’alcaldessa va manifestar que el projecte d’intercanvis intergeneracionals és un dels que
entusiasmen l’Ajuntament pel fet de poder
tenir gent jove i gent no tan jove buscant punts
en comú, intercanviant experiències, i va afegir
“tots podem aprendre, tots podem ensenyar”.
Núria Buenaventura va afirmar que aquest és
l’objectiu del projecte, i que cal considerar que,
per l’estructura social que tenim, els lligams
que els que ja no som tan joves teníem, quan
erem petits, amb els nostres avis, en les nostres cases, s’ha perdut, i és bo poder potenciar
això des de l’Administració, perquè tots tenim
moltes coses a aprendre, fonamentalment de
la gent gran, de la seva experiència.
L’alcaldessa va assegurar que, si no fos per la
feina que es fa des del Consell Consultiu Local
de la Gent Gran de Rubí, en el rerefons del projecte d’intercanvis intergeneracionals, aquest

seria impossible i, d’altra banda, va valorar la
participació dels instituts i les escoles, amb
l’esforç que suposa sortir i trencar el projecte
curricular. També va afegir que “justament això
és educar, que la funció dels instituts i les escoles no és tan sols instruir, sinó fonamentalment
educar”.
A continuació, es va presentar un vídeo que
recull l’experiència del curs 2001-2002.
En nom del Consell de la Gent Gran, va parlar
Magdalena Fayes, que va manifestar com ha
estat d’enriquidora la seva participació en el
projecte d’intercanvis intergeneracionals, va
ressaltar el molt que havien après dels joves,
tant a nivell tècnic com d’enteniment i comprensió, i la voluntat de continuar amb aquests
intercanvis. Pel que fa als joves, Carles Agüera,
de l’IES La Serreta, va assegurar que, en el
curs 2002-2003, participaran en l’intercanvi
intergeneracional i que els joves poden oferir a
la gent gran un espai per a connectar-se, tant
de paraula com a través de les noves tecnologies, així com ells esperen conèixer l’experiència de la gent gran.
L’alcaldessa va cloure l’acte reiterant el compromís municipal de continuar amb el projecte
intergeneracional i incorporar-hi nous elements. En el curs 2002-2003, es durà a terme
l’experiència de fer tertúlies a través de les
noves tecnologies.
La regidora d’Educació, Pepa de Haro, va afirmar que aquest projecte depèn de dues regidories, Serveis Socials i Educació, que es va
iniciar, fa tres anys, quan hi havia una limitació
econòmica i calia que els joves tinguessin una
certa creativitat, i que es viu amb la sensació
d’èxit, per tant, és important dotar-lo econòmicament i de recursos tècnics.
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Ajuntament
Telèfon d’Informació de la ciutat
Ambulàncies Lafuente
Associació Pla Estratègic
Associació Pro-minusvàlids Psíquics
Ateneu
Biblioteca Popular Mestre Martí Tauler
Bombers

Pl. Pere Aguilera, 1

93 588 70 00
010
Ctra. Terrassa, 85
93 699 58 58
Edif. Rubí + D
93 588 26 64
93 699 51 24
C. Xile, 1-3
93 588 74 73
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
Federic Mompou s/n
93 699 80 80
Urgències
085
Casal de la Gent Gran de Rubí
C. Magallanes, 60
93 588 44 87
Cementiri (informació)
Ctra. de Sabadell, km. 13
93 588 77 22
CAP 1 Mútua de Terrassa
C. Prat de la Riba, 20
93 586 67 00
CAP 2 Anton de Borja
C. Edison, s/n
93 588 45 55
Centre de Dia de Rubí
C. Pitàgores, 4
93 697 28 82
Centre d’Orientació Sanitària (COS)
C. Nou, 28
93 588 70 00
Centre Recursos Pedagògics
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 77 03
Complex Cultural l’Escardívol
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
Correus
C. Terrassa, 47
93 699 14 02
Creu Roja
C. Marconi, 10
93 674 23 83
DESA (Defensa i Socors dels Animals) Can Pi de la Serra, parc. 7
93 697 57 62
Deixalleria
Av. Cova Solera
607 855 223
El Castell Ecomuseu Urbà
C. Castell, 35
93 588 75 74
Escola d’Adults
C. Terrassa, 11
93 588 77 04
Espai Jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18-20
93 697 90 04
Familiars d’Alcohòlics Anònims a Catalunya
93 310 39 53
Font del Ferro, SL
C. Càceres, s/n
93 588 75 75
Grunelèctric (FECSA, ENHER)
C. Ca n’Oriol, 9 L 2
93 588 51 03
Inst. Mun. de Medi Ambient (IMMA)
Pg. Francesc Macià, 65 2n 1a 93 699 97 11
Inst. Mun. de Comunicació (IMCO)
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
IMPES
Rambleta Joan Miró, s/n
93 581 39 00
Jutjat núm. 1
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 51
Jutjat núm. 2
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 52
Jutjat núm. 3
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 53
Jutjat núm. 4
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 54
Jutjat núm. 5
C. Pere Esmendia, 15
93 586 05 55
La Sala, Teatre Municipal
C. Cervantes, 126
93 588 73 72
Mercat Municipal
C. Cal Gerrer, s/n
93 588 70 33
Ofic. Informació Consumidor
Pl. Pere Aguilera, 1
93 588 70 32
Ofic. de Promoció de la Dona
C. Justícia, 21
93 588 70 00
Ofic. de Treball de la Generalitat (OTG) C Bartrina, 22
93 699 39 42
Parròquia de Sant Pere
Pl. Dr. Guardiet, 9
93 699 12 05
Piscina Municipal Coberta
Av. Olimpíades, s/n
93 588 74 75
Policia Local
Ctra. Terrassa, 118
93 588 70 92
Urgències
092
Policia Nacional
C. Terrassa, 18
93 588 76 94
Urgències
091
Poliesportiu Can Rosés
Av. Olimpíades, s/n
93 588 71 72
Protecció Civil
Ctra. Terrassa, 118
93 697 01 24
Punt d’Informació Juvenil (l’Ateneu)
C. Xile, 1
93 588 74 73
Ràdio Rubí
C. Joaquim Blume, s/n
93 588 70 00
Ràdio Taxi Rubí
93 586 08 88
Registre Civil
C. Pere Esmendia, 15
93 586 08 94
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Pere Aguilera, 1
93 588 70 00
Servei d’Orientació Jurídica
C. Pere Esmendia, 15
93 588 11 57
Servei Local de Català
C. Santa Maria, 17, 2n
93 697 54 05
Serveis Socioculturals i Sociosanitaris C. Justícia, 21
93 588 70 00
Serveis Socials (1a acollida)
C. Justícia, 21
93 588 70 00
SOREA
C. Sant Muç, 4
93 588 46 57
Tanatori Municipal
Ctra. Sabadell, km 13
93 588 66 55
Taxi (Parada)
Pl. Doctor Pearson, s/n
Taxi Rubí
93 699 24 89
Taxi adaptat minusvàlids
609 89 30 37
Telèfon d’Informació de la ciutat-010
Pl. Pere Aguilera, 1
010
Fora de Rubí
93 588 70 10
Telèfon Verd
900 130 130
Urbanisme, Obres i Serveis
C. Margarida Xirgu, 4
93 588 70 00
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novembre / desembre

Farmacies de torn
14

Calsina

30

Pont

15

Parrilla

1

García

16

Lorente

2

Calsina

17

Prat

3

Parrilla

18

Hidalgo

4

Lorente

19

Condal

5

Prat

20

Batallé

6

Hidalgo

21

Serra

7

Condal

22

Farell

8

Batallé

23

Aldea

9

Serra

24

Ruiz

10

Farell

25

Zapata

11

Aldea

26

H.-Ribas

12

Ruiz

27

Oriol

13

Zapata

28

Gibert

14

H.-Ribas

29

Batllori

15

Oriol

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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Què fem
després de
classe?

musical, sinó també practicant
l’instrument a casa. El món de
la música requereix molta
dedicació, diuen, però és un
món fascinant. Al mateix
Centre Cultural l’Escardívol,
altres joves fan tallers de plàstica, on aprenen tècniques
noves i potencien el seu espeVeva Jorba,
rit artístic. Hi dediquen dues
Yolanda Balañà
hores setmanals en les quals,
Per tal d’informar-nos sobre
i Josué López
posant en pràctica la seva creaquest tema, hem parlat amb
ativitat, s’alliberen de tensions
els nostres companys i, tot i
3r d’ESO
i conreen la seva sensibilitat.
que la majoria se senten satisCOL·LEGI REGINA CARMELI
Altres joves prefereixen dedifets de fer les activitats que els
car el seu temps lliure i les
agraden, alguns d’ells es trohores de després de classe als esports. Concretament a
ben una mica angoixats en època d’exàmens i es queila nostra escola, s’hi pot fer bàsquet, volei, gimnàstica
xen pel fet de no disposar de gaire temps per a estudiar.
esportiva, escola esportiva, etc. Els joves que fan esport
Concretament a la nostra ciutat, les activitats extraesconormalment no se senten angoixats perquè fan el que
lars s’aglutinen entorn del Complex Cultural l’Escardívol,
els agrada, no es carreguen de més feina per a casa i
acadèmies d’idiomes, activitats esportives o de tota
s’expansionen. La pràctica de l’esport és molt recomamena, que duen a terme els centres escolars o bé els
nable perquè ens ajuda a portar una vida sana, ens
centres d’esplai.
ensenya a cooperar amb l’equip i a canalitzar el nostre
Alguns companys que, com nosaltres, van a una acadèexcés d’energia.
mia d’idiomes per tal d’estudiar la llengua anglesa ens
Als esplais els joves conviuen, comparteixen i tenen l’ohan comentat que ho fan conscients que el domini d’aportunitat de tenir un contacte humà els uns amb els
quest idioma els serà molt útil per als seus estudis posaltres fora de l’àmbit escolar. Molts de nosaltres particiteriors i per a la seva vida laboral. Ens comenten que,
pem en un grup anomenat GERC, que tenim a la nostra
encara que al principi no entens gaire l’idioma que estuescola i és molt gratificant, d’altres van als diferents cendies i la classe es fa una mica pesada, quan adquireixes
tres d’esplai de la nostra ciutat.
un cert nivell, t’ho arribes a passar bé, malgrat que s’haTot i que totes aquestes activitats extraescolars es poden
gi d’estudiar per als exàmens i que, en ocasions, te’n
qualificar de molt positives i engrescadores, de vegades,
portis deures per a fer a casa.
ens preocupa que els joves tinguin una vida massa
Pel que fa a la música, alguns dels nostres companys fan
estressant. Potser la lluita per formar part d’aquesta
els seus estudis a l’Escola Municipal de Música i d’altres
societat tan competitiva comenci massa d’hora i no els
a la nostra escola, on s’han introduït cursos de guitarra
quedi temps per dedicar-lo a la contemplació, a la reflecom a activitat extraescolar. Ens han comentat que si
xió, a la fantasia, a l’oci, al descans. Com tot en aquest’agrada la música i t’hi vols dedicar en el futur, has de
ta vida, hem de trobar l’equilibri.
passar moltes hores, no només estudiant el llenguatge
En l’actualitat, i cada vegada
més, els joves, en acabar la
seva jornada als col·legis i
instituts, realitzen diferents
activitats culturals o esportives, que contribueixen a
completar la seva formació i
que donen resposta a les
seves inquietuds.
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Tan sólo es un sueño
Hoy de nuevo he podido ver tus ojos,
siempre tan
radiantes, que desprenden algo que es
imposible explicar.
Tu voz en una canción, la piel erizar, son
situaciones de las que no puedes ocultar, el
llanto que
hay en mi absurdo corazón, sale de su
despertar al llegar
la noche.
Recordando todo lo que pasamos juntos,
me pongo a
llorar y las cartas logró empañar...
Soñando, consigo estar cerca de ti
y contigo
veo brillar
la luna, porque sé que te puedo tener cerca
de mi... tan
sólo es un sueño, pero del que nunca
quisiera salir...
Yolanda Gadella
Cicles formatius - IES JV Foix

Poemas electos
de una juventud
Las mujeres
Estaba yo pensando cuando pasaste tú,
la mirada volví y comprendí:
flores las ves venir,
oro las ves...
¡Señor por qué no hablé!
Tiempo
Escuché una vez:
si ha de ser tuya, lo será!
Y aún espero...

Racó Literari

Juventud
Era yo un hermoso tulipán,
quieto estuve, y el sol ardiente,
Dejóme marchito...
Sueños
Dicen que los sueños, sueños son...
pero, ¡ay, amigo!
¡¿cómo podría estar junto a ella sin el
sueño?!
El traidor
Dicen del búho:
mugriento es más escurridizo...
Entonces recordé y pensé,
aquel que yo de información llené
fue como la rapaz,
voló, hurgó en la herida y escapó
Victor Francisco Pajuelo
3r d’ESO - IES JV Foix

Con los ojos
Con los ojos abiertos vi
Mundos de escarcha
Y dagas de cristal
Gotas de agua
Que arrastran en su marcha
A las otras hacia el mar.
Con los ojos abiertos vi
Colores apagados
Y guerras sin lugar,
Tiempos ahogados
Que en pasados por venir
Buscan un guía para seguir.
Con los ojos cerrados vi
Cantos alegres,
Mundos extraños,
Locos compases
Del corazón arrancados.
Isis Sáinz
3r d’ESO - IES JV Foix
Poemes premiats en el concurs
literari Sant Jordi 2002

El Còmic

NOEMI LLOAN, DAVID ZAHINOS
IES JV FOIX

CONTINUARÀ...
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“Les diferències culturals ens poden fer pensar
que hem aterrat en un altre planeta”
Germà Martí Enrich, professor del col·legi Maristes Rubí
ENRIC ROCA, PATRICIA BRETONE
I RUBÉN CABÚS
COL·LEGI MARISTES RUBÍ
El germà Martí Enrich és un professor del col·legi Maristes Rubí i ha
participat dues vegades en Camps
de Treball Missió a Masonga,
Tanzània.
Què és el que el va motivar a viatjar
fins un país tan llunyà durant un
mes i mig?
La il·lusió que mostraven els voluntaris i
cooperants en tornar.
Les diferències culturals ens poden fer
pensar que hem aterrat en un altre planeta.

L’entrevista Jove

Què és el que més l’ha sorprès d’aquesta última visita, en aquest cas a
Tanzània?
La situació de manca d’atenció sanitària.
Ens sorprèn la facilitat amb què pateixen
o moren per malalties que aquí només
són qüestió d’un bon tractament sanitari.

“El treball és molt important,
però potser és més important
la sotragada que representa
tocar aquest altre planeta”

de paletes (fundi) i manobres “luo”
(tribu de Masonga i voltants) en la construcció de la segona fase de l’escola primària i he hagut de substituir la germana Celestin a les seves classes.
El tercer projecte d’aquest any ha estat
la instal·lació d’un molí per moldre gra
(amb el seu corresponent generador
d’electricitat) per tal d’aconseguir diners
per al dispensari que es vol obrir a
Masonga.
Com rep la gent d’allà la gent que
van a prestar el servei, és a dir, a
ajudar de la manera que sigui, desinteressadament?
Al llarg dels anys, s’han establert uns lligams de molt caliu humà amb els voluntaris. Allà van veient els treballs que es
fan cada any i esperen la nostra arribada.
Quines diferències i semblances
podria establir entre els joves d’aquí
i els d’allà?
D’una banda, us assembleu bastant en
la vitalitat, les ganes de passar-ho bé, la
sinceritat, el bon humor... De l’altra, pensant en les diferències, hauríeu d’imaginar uns joves com els d’aquí, però
SENSE mòbils, ordinadors..., SENSE
poder anar al cinema, ni al “super”,
SENSE gaire ganes d’estudiar perquè no
hi veuen futur.
AMB moltes hores a l’aire lliure, rentant
la seva roba al llac o pescant, banyantse o ajudant les mares en les feines del
camp, portant aigua i llenya cap a casa
o conduint les vaques a pasturar...

Al llarg de totes les seves missions a
països subdesenvolupats, ha pogut
comprovar realment que els diners
recaptats aquí arriben a la seva destinació?
Una de les missions dels voluntaris és
precisament aquesta. Els fruits de més
de deu anys de col·laboració són: la portada d’aigua des del llac Victòria, que ha
permès la vida d’una escola agrícola
Primeres cures fetes a joves i infants
enmig d’un espai quasi desèrtic i la seva
conducció per al futur dispensari; la
construcció de les aules, el magatzem, etc.; la pavimentaQuina és la seva valoració personal amb referència al
ció del pati per a poder assecar les collites; la construcció
treball fet durant aquest últim estiu?
d’un edifici per a la promoció de la dona (tallers de costura
Per a mi, el treball és molt important, però potser és més
amb màquines de cosir...).
important la sotragada que representa tocar aquest altre
planeta. Per la televisió,
Quins són els prode tant en tant, es
jectes concrets que
veuen situacions com
s’estan fent a Tanaquestes o pitjors, però
zània?
la mateixa pantalla
Aquest estiu hem consembla que ens protetinuat amb les revigeixi, no deixa que, de
sions mèdiques periòveritat, ens TOQUI! El
diques a infants. Hem
fet d’estar allà em fa
d’agrair a les persones
patir la tensió entre
i entitats d’aquí els
aquests dos móns o plamedicaments que ens
netes tan diferents.
van donar, gràcies a
ells hem pogut fer les
Algun suggeriment?
primeres cures (i, a
Quan tingueu la possibivegades, les úniques).
litat, aneu-hi!
He treballat colze a Els joves de Tanzània viuen moltes hores a l’aire lliure. Són com els d’aquí, però
colze amb una dotzena sense mòbils, ordinadors, possibilitats d’anar al cinema o al “super”...

