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El nou complex
de Cova Solera
amplia l’oferta
esportiva a Rubí

Viure a Rubí

Rubí tindrà un nou complex
poliesportiu a Cova Solera
MAR LOBATO

Abans de finals d’aquest any, Rubí veurà començar
les obres del que serà el nou complex poliesportiu de
la ciutat. Aquesta zona esportiva estarà ubicada al
polígon de Cova Solera i permetrà descongestionar
Can Rosés, que actualment es troba saturat, especialment pel que fa referència a la piscina coberta.

Segons l’alcaldessa, Núria
Buenaventura, l’ampliació
de l’oferta esportiva a Rubí
permetrà engrescar els ciutadans a practicar l’esport,
a més que les entitats i
clubs tindran més espais
per a realitzar les seves
activitats en disposar d’estructures no col·lapsades.
Malgrat això, i tot i comptar
amb els poliesportius de
l’escola Montserrat i del
Regina Carmeli, l’alcaldessa va afegir que “és cert
que ens hauríem de
començar a plantejar un
tercer equipament d’aquestes característiques”
de cara al futur.
L’Ajuntament de Rubí va
convocar un concurs
públic per atorgar la construcció i gestió d’aquest
nou equipament, concurs
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que va guanyar un grup de
cinc empreses: Proinosa,
Tau, Suris, Segura Lahosa
Truñó i Sandrigham. Es
preveu que es presenti el
projecte definitiu en un
període d’un mes i que les
obres puguin començar
abans de finalitzar el 2002 i
que s’acabin en un any.
El projecte presentat per
aquest grup d’empreses
preveu la construcció
d’una piscina coberta,
zones d’hidromassatge,
jacuzzi, saunes i solàrium,
a més d’una sala de musculació de 500 m2, tres
sales polivalents, quatre
pistes de pàdel, tres de
tennis i una de frontó. El
complex esportiu comptarà també amb una pista
poliesportiva similar a la de
Can Rosés.

Segons el plec de condicions, les empreses assumiran la totalitat dels costos de construcció d’aquest equipament, que
s’ubicarà al costat de la
Deixalleria, i també gestionaran aquest complex
durant un període de 50
anys. Pel que fa als preus
d’aquest equipament per
als usuaris, aquests seran
fixats per l’Ajuntament.
Segons l’alcaldessa, es
crearà una comissió mixta
de seguiment per controlar
els preus públics i la gestió
d’aquest equipament esportiu.
També es recull que, a partir del 8è any de construcció, l’Ajuntament rebrà
anualment uns 30.000
euros en concepte de
cànon, fins que s’esgoti la

El tema del mes

concessió, un 3% sobre el
benefici de l’explotació
anual a partir del 9è any,
que s’incrementarà fins al
6% a partir del 10è any.
Tota la instal·lació estarà
adequada amb plaques
solars i el preu de la seva
construcció és d’uns 5
milions d’euros (uns 800
milions de pessetes).
Segons
l’avantprojecte
presentat a l’Ajuntament
per aquest conjunt d’empreses, l’equipament s’adapta a la natura que l’envolta i ocupa esglaonadament la complexitat topogràfica amb un joc de murs
de contenció que formen
un podi que, a més de
regular els desnivells, permetrà la creació d’un carrer
interior d’accés.
D’altra banda, l’Ajuntament
construirà un pavelló al
costat d’aquest complex
esportiu, que quedarà integrat al conjunt i que es preveu que estigui gestionat
per una entitat local, de la
mateixa manera que es fa
amb el de Can Rosés.
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Editorial

Punt de Mira

L’art escènica a Rubí
ANTONI VALDÍVIA, CO-COORDINADOR DE LA TEMPORADA DE TEATRE I DANSA AMATEUR DE RUBÍ

La construcció de la nova
zona esportiva de Cova
Solera és una gran notícia
per a tots. Perquè farem un
complex esportiu de gran
qualitat. Amb pistes de tennis, amb dues piscines que
disposaran dels serveis més
moderns, amb un pavelló
polivalent, amb pistes de
paddle. Un equipament que
ajudarà a cobrir les demandes d’infraestructures esportives de la ciutat, que
complementarà l’oferta de
Can Rosés i que alhora
aproparà aquests serveis a
la població que resideix més
al sud de Rubí. Però no acabarem aquí, ja que encara
tenim pendent acabar la
zona esportiva del 25 de
setembre, amb la construcció d’un pavelló i dues pistes a l’aire lliure. Amb
aquesta actuació, que iniciarem a partir del 2003,
acabarem de completar el
Pla d’Equipaments Esportius. Rubí millora. En serveis, en infraestructures i en
qualitat. Perquè els rubinencs i les rubinenques s’ho
mereixen. I continuarem fent
coses. Sols o amb la
Generalitat. Perquè l’èxit de
l’evolució d’una ciutat
passa, sens dubte, per la
col·laboració entre institucions. Així es millora una
ciutat. I per això podrem iniciar també el cobriment de
la via del tren i la segona i
tercera fases de la riera.
Inaugurarem el Parc de Ca
n’Oriol, posarem la primera
pedra del nou CAP i moltes
actuacions més. Rubí és
una ciutat de qualitat. Una
ciutat cada cop millor.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí
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Aprofitant l’espai que en l’edició d’aquest
mes, la revista “LA CIUTAT”, ens dedica a la
Temporada de Teatre i Dansa Amateur de
Rubí, he volgut fer unes reflexions respecte a
la situació que es troba l’art escènic a la nostra ciutat. Moltes d’elles són les expressades
pels diferents grups i autèntics protagonistes
de la Temporada.
He utilitzar el concepte d’art escènic i no
limitar-me al teatre i la dansa, amb la voluntat, de que hi tinguin cabuda tots aquells qui
de forma professional o com aficionats hi
participen d’aquesta expressió cultural. Vull
reivindicar que el teatre, la dansa, les titelles,
el music-hall, el circ, la màgia... són art escènic.
Després d’aquestes consideracions prèvies,
centraré les meves reflexions en els grups
que formen la Temporada.
Ara farà 12 anys que vàrem iniciar-la com a
tal, tot i que molts dels grups que en formen
part tenen més anys d’història. La voluntat
de l’impulsor, el Sr. Lluís Carreño, actualment
Regidor de Cultura de la nostra ciutat, era
coordinar els diferents grups de teatre ama-

teur de la ciutat i fer possible una mostra del
treball dels 6 grups inicials. Avui ja en formem part 15 i formem una Temporada amb
la incorporació de 2 grups de dansa amateur.
Però tot i la trajectòria i la consolidació,
encara són moltes les mancances que
patim, som: els “germans pobres”. Si inicialment ningú no apostava per aquest projecte,
avui, tot i disposar del màxim recolzament
institucional, necessitem fets. És imprescindible que disposem d’un espai propi i estable on poder realitzar els nostres assajos, on
poder emmagatzemar el vestuari, els decorats... .Prou de malviure en equipaments ni
pensats, ni acondicionats per l’art escènic.
Per acabar, permeteu-me que faci meva la
frase que el gran dramaturg Federico García
Lorca utilitzà per defensar el teatre, –fent-ho
extensiu al conjunt de les arts escèniques–.
Lorca deia, “el teatre és un dels instruments
més expressius i útils per a la construcció
d’un país, i el baròmetre que marca la grandesa o la decadència”.

L’opinió de l’Ajuntament de Rubí s’expressa únicament a través de l’Editorial. La revista La Ciutat no comparteix necessàriament les opinions exposades en els articles signats, que són responsabilitat dels seus autors.

Els ciutadans opinen
D’un 11-S del 2001 a un
11-S del 2002
Quan dies enrere s’ha recordat el deplorable atemptat a
les Torres Bessones de Nova
York i la premsa ens continua parlant de les seves
conseqüències, quasi ningú
ens parla de les altres conseqüències que fan tremolar
el món, la fam. En aquest
període d’un any, 20012002, han mort de fam al
nostre món 13 milions d’infants, segons dades de la
FAO, agencia de les Nacions
Unides per a l’ Agricultura i
l’Alimentació, uns 35.615
infants diaris.
Paral·lelament, en aquest
mateix període, el costos
globals de la despesa militar
al món han estat de mes
d’un bilió d’euros, el que significa 2 milions d’euros per
minut (més de 200 euros per
habitant any del planeta). La
fam es una flagel·lació brutal

per als països pobres del
planeta, però també afecta a
bosses de pobresa, misèria i
marginació en els països
rics, com a producte combinat de la ideologia de la indiferència, de la concentració
absurda de la riquesa, d’una
greu desigualtat en la distribució dels recursos mundials, de l’abús de poder de
les relacions d’intercanvi, del
domini del nord sobre el sud,
de les noves tecnologies, de
l’expoliació del treball de les
grans majories, del hipòcrita
discurs de la “igualtat d’oportunitats” i de la corrupció
generalitzada d’una part de
la classe política de diferents
signes. La mort de fam diària és superior a qualsevol
tragèdia natural o realitzada
per l’home, guerres mun-

dials, Vietnam, etc., i d’aquest tema, els mitjans de
comunicació, especialment
els àudiovisuals, TV, cinema,
etc. no se’n recorden. Fins
quan?
L’homenatge lògic a les víctimes de les Torres Bessones i d’altres conflictes,
seria desterrar per sempre
les causes que ens porten a
la fam, a la misèria i a la confrontació que avui pateix la
majoria de l’humanitat i
posar al servei de les persones els recursos que es destinen a potenciar noves
guerres, que sols comporten
espirals de mort sense fi.
Josep M. Pijuan

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 4 de novembre.
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Serveis Socials

Molta assistència a
la inauguració del nou
centre per a gent gran
MONTSE VALLS

La consellera del
Departament de Benestar
Social, Irene Rigau, acompanyada de l’alcaldessa
de Rubí, Núria
Buenaventura, va inaugurar, el passat 5 d’octubre,
el nou centre de Rubí per
a la gent gran, situat entre
els carrers de Lepant i
Primer de Maig.
El nou edifici, de tipus aïllat i
amb una superficie construïda de 4.957 m2, consta de
planta subterrània, planta
baixa i quatre plantes pis.
L’edifici alberga una residència assistida de 90 places,
un centre de dia per a 32
usuaris i un casal de gent
gran amb una sala capaç per
a 200 persones.

La nova residència disposarà de Serveis d’atenció:
teràpia ocupacional, gimnàs-rehabilitació, assistència mèdica, assistència
social, podologia, perruqueria, sala d’estar, menjador,
controls planta i banys geriàtrics. Serveis generals:
administració, direcció, sala
de reunions, bugaderia,
cuina, magatzems, tanatori,

sala de manteniment i serveis
de
personal.
Espais
comuns: tres aules taller,
sala de lectura, sala polivalent amb servei de cuina i bar,
sala TV, despatx, sala de reunions, rebost, magatzem,
neteja i serveis higiènics.
Agustí Montal, president de
la concessionària Mútuam,
va manifestar que aquesta
està especialitzada, fa més
de 66 anys, en l’atenció sanitària i social a la gent gran,
que dóna assistència primària a 130.000 jubilats del tèxtil i gestiona més de 1.000
places de residències.
L’alcaldessa de Rubí, Núria
Buenaventura, es va referir a
la gran quantitat de gent que
va asistir a l’acte d’inauguració i va afirmar que la nova
residència ha estat una reivindicació llargament esperada i que, per tant, tots podem
estar molt contents del salt
de qualitat que ha fet Rubí pel
que fa als serveis a la gent
gran. L’alcaldessa va afegir
que Rubí com a ciutat que
creix en habitants, també ha
de créixer en qualitat, en més
serveis, i va emplaçar a la
inauguració d’un casal de
gent gran a Can Fatjó.
La consellera de Benestar

Social, Irene Rigau, va manifestar que la nova residència
aporta una millora important
a Rubí i al Vallès Occidental;
que aquest centre ha de ser
una segona casa per als residents, i que s’ofereix un equipament de qualitat, que integra una residència, un centre
de dia i un casal de gent gran,
que es posarà en marxa el
dia 4 de novembre. La consellera va assegurar que, a
finals de novembre, l’equipament estarà en ple rendiment.
Juan Martínez, vicepresident
segon del Consell Consultiu
Local de la Gent Gran de
Rubí, va afirmar que la nova
residència és un bon servei i
que, considerant l’equip de
professionals, els usuaris
estan en bones mans. El consell pensava que aquesta
residència seria pública i és
concertada, amb la qual cosa
no estan gaire d’acord.
La directora de l’equipament,
Pilar Bel, va afirmar que 70
persones de les 90 que integren la llista per entrar a la
residència ja tenen data d’ingrés. Per al centre de dia, hi
ha 10 sol·licituds. L’horari
regular de visites per als familiars dels residents és de les
8.30 a les 20.30 h.
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Ensenyament

El CEIP Torre de la Llebre
inicia el curs totalment renovat
MERTIXELL GUMBAO

La segona fase de les obres de
remodelació del CEIP Torre de la
Llebre ha finalitzat a temps per al
curs 2002-2003. D’aquesta manera,
l’Ajuntament de Rubí dóna compliment a l’acord de voluntats signat
l’any 1998 amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
La necessitat d’actualitzar el mapa
escolar rubinenc a les portes de la
revisió del PGOU (Pla General
d’Ordenació Urbana) va ocasionar
que l’any 1998 Ajuntament i Govern
català es comprometessin a dur a
terme un seguit d’actuacions de
construcció, millora i ampliació dels
centres docents de la ciutat. Entre els
projectes, es preveia la remodelació
del CEIP Torre de la Llebre.
En una primera fase dels treballs enllestida el 2001, l’escola va veure’s ampliada amb un edifici annex de dues plantes. Allà s’hi van traslladar dues aules de
música i pretecnologia, la cuina, el menjador i un nou gimnàs. El centre va guanyar així instal·lacions completament
noves que, al seu torn, van permetre
redistribuir un espai que, fins al moment,
no cobria totes les necessitats dels seus
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usuaris. Escola i consistori van pactar
noves intervencions. El buit deixat per
l’antic menjador i per la cuina va omplirse de despatxos: la secretaria, la direcció, la consergeria i el cap d’estudis van
poder tenir finalment l’espai que necessitaven. L’anterior aula de pretecnologia
es va reconvertir en una sala de professors més àmplia i també es van incorporar lavabos adaptats per a minusvàlids.
La segona fase de les obres s’ha acabat
amb l’inici del curs 2002-2003. Els grans
canvis s’havien produït l’any anterior
però encara calia assumir una part
important de la millora de l’escola. Com
tot edifici públic remodelat, el CEIP Torre
de la Llebre havia d’eliminar totes les
barreres arquitectòniques existents.
El mateix acord de voluntats que preveia
les obres del CEIP Torre de la Llebre
inclou un altre projecte: l’adequació de

Per a fer
aquestes
obres,
l’Ajuntament
ha invertit al
voltant de 100
milions de
pessetes.
l’antic aulari situat al carrer Mallorca com
a centre d’educació especial. Com ja va
passar amb l’escola Torre de la Llebre, el
projecte s’ha tornat més ambiciós per a
satisfer les necessitats dels futurs usuaris. El Centre d’Educació Especial de
Rubí permetrà que els disminuïts psíquics de la nostra ciutat puguin viure la
seva etapa escolar a Rubí i no hagin de
traslladar-se a Terrassa com ocorre
actualment. Segons Pepa de Haro, regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament,
tant la millora i ampliació del CEIP Torre
de la Llebre com la construcció del nou
centre d’educació especial demostren
que l’Ajuntament de Rubí “ha anat més
enllà dels compromisos adquirits”.
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Eleccions municipals 2003

Núria Buenaventura,
candidata per ICV
Prop de 600 persones van assistir al dinar
d’ICV celebrat al CEIP Maria Montessori el passat 29 de setembre, per presentar
la candidatura de Núria Buenaventura, actual
alcadessa de Rubí, per a les properes
eleccions municipals.
A la festa hi va assistir Joan Saura, president
d’aquesta formació a Catalunya.

Tot i que governa des del 2000,
cia” donada l’assistència de prop
Núria Buenaventura encapçala
de 600 persones, entre militants i
per primer cop les llistes d’ICV en
simpatitzants, que van refermar
unes eleccions municipals. Les
el suport a la seva candidatura
seves credencials són els anys en
dipositant el seu vot en unes
el govern municipal a diferents
urnes instal·lades al pati del CEIP
regidories (Educació, Hisenda) i
Maria Montessori.
una intensa dedicació, tal com va recorDurant el seu dis“És impossible
dar Joan Saura en el
curs va afegir que
no renovar el
seu parlament, quan
el seu primer intecompromís amb rès era millorar les
va fer referència a la
voluntat de servei de
Rubí, que ve de condicions de vida
Buenaventura envers
dels rubinencs i va
lluny, de molt
a la seva ciutat
agrair la col·laboraabans de
“Núria Buenaventura
ció de tots “davant
representa el servei a
dels que no volen
conquerir la
les persones” i va
que Rubí sigui una
democràcia”
afegir que Rubí ha
ciutat tranquil·la”
tingut dos grans
alcaldes (Miquel Llugany i Eduard
Tant Saura com Buenaventura
Pallejà) però que ara “té una gran
van fer referència als militants
alcaldessa”.
d’Esquerra Unida i Alternativa
presents al dinar. Cal recordar
Núria Buenaventura va obrir el
que ambdues formacions es troseu parlament amb un “és imposben en un procés negociador
sible no renovar la il·lusió, imposdavant la propera cita electoral.
sible no renovar el compromís a
Rubí que vé de lluny, de molt
abans de conquerir la democrà-
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Núria Buenaventura i Puig
Neix a Barcelona el 24 de desembre de 1955. És casada des de fa
24 anys.
És llicenciada en Ciències de la
Educació i treballa com a mestra
a diferents centres escolars fins
que arriba al CEIP Mossèn Cinto
Verdaguer del qual va ser directora del 1986 al 1991.
Va estar vinculada a moviments
pedagògics de la ciutat des de
l’any 1983 i va impulsar la creació
del Moviment de Mestres de
Rubí.
Militant del PSUC primer i d’ICV,
després, l’any 1991 inicia la seva
carrera política a l’Ajuntament de
Rubí com a regidora d’Educació.
Posteriorment s’ha responsabilitzat de la coordinació política de
les àrees de Serveis Personals i
de Serveis Centrals, així com de
la regidoria d’Hisenda i Administració General. El 14 d’abril de
2000 és nomenada alcaldessa de
Rubí.
LA CIUTAT 7

L’entrevista

Albert Crusat, jugador rubinenc del RCD Espanyol

“No m’agradava el futbol,
m’agradaven els patins”
“El pas del Rubí al meu club
actual li dec a la meva mare.
Va ser ella qui va demanar a un
entrenador del Cristinenc, vinculat
a l’Espanyol, que em vingués a
veure jugar”

On sí que vam poder veure en acció
Albert Crusat va ser davant Brasil
amb la Selecció Catalana.
Sí. No m’ho creia. Estava jugant contra
Brasil que no és un equip qualsevol.
Vaig assabentar-me per la premsa que
“Pichi” Alonso m’havia convocat per l’amistós. Els meus companys em demanaven autògrafs de Ronaldo. Que et
cridi el seleccionador per jugar contra la
pentacampiona del món quan estàs a 2ª
B és gairebé un somni. Per a mi va ser
un regal d’aniversari perquè vaig saber
que estava convocat el dia que feia 20
anys.

DOLORS SIERRA

Albert Crusat ha rebut recentment el
reconeixement a la NIt de l’Esport
com a millor esportista de l’any. FIns
fa no res era un jugador de 2ª divisió
B amb molta projecció. En pocs
mesos ha passat a ser titular amb la
Selecció Catalana i el primer equip
del RCD Espanyol.
Quan neix Crusat com a futbolista?
Els primers tocs de pilota van ser al
Rubí. Quan tenia 7 o 8 anys, el meu
pare, que era entrenador, em va dir d’acompanyar-lo un dia. Jo, la veritat, en
tenia poques ganes perquè el futbol no
m’agradava. M’agradaven els patins.
Amb tot, vaig provar i, ja veus, ara sóc
a l’Espanyol!
Així de fàcil?
Bé, han passat alguns anys. El pas del
Rubí al meu club actual li dec a la meva
mare. Va ser ella qui va demanar a un
entrenador del Cristinenc, vinculat a
l’Espanyol, que em vingués a veure

jugar. Ho va fer aprofitant que el meu
germà (Sergi), que també jugava al
Rubí, disputava aquell dia un encontre
davant el Cristinenc. Devia agradar al
“míster” perquè en poc temps vaig fer
les proves a l’Espanyol i vaig aconseguir entrar al Club. L’arribada fins al primer equip arriba després de passar per
totes les categories precedents i s’ha
accelerat en els darrers anys. A l’equip
juvenil A vaig ser-hi 1 any, i 1 any i mig
al filial de 2ª B. Aquesta temporada he
debutat a 1ª divisió.
Sense gaire fortuna.....
Vaig sortir al camp amb unes ganes
impressionants de jugar i guanyar contra el Real Madrid. Vaig tenir la mala sort
que quan només portava 4 minuts en el
terreny de joc vaig saltar en un córner,
vaig trepitjar malament i Zinedine
Zidane em va caure a sobre i em trencà
la clavícula..... Mira, són coses que passen, però hi ha partit de volta també. No
hi ha cap problema!

Al tancament d’aquesta edició de LA
CIUTAT Albert Crusat encara està
convalescent però ja pot entrenar.
Amb ganes de tornar?
Moltes. Ja he parlat amb l’entrenador
(Juan de Ramos) i m’ha dit que compta
amb mí, que em necessita, que els
resultats no acompanyen i que vol que
torni al terreny de joc.

Albert Crusat va néixer fa 20 anys
a Rubí. Ha abandonat el carrer
Llobateras on ha viscut fins fa un
any i s’ha traslladat a Vilassar de
Mar. La seva vida esportiva està
lligada al RCD Espanyol des de
petit, tot i que els seus inicis cal
buscar-los a la UE Rubí. Aquest
any ha estat el millor per a la seva
carrera esportiva. Ha debutat
amb la Selecció Catalana davant
Brasil i a la 1ª Divisió. Zinedine
ZIdane li ha fet guanyar presència a la premsa esportiva per
haver-li trencat la clavícula en la
seva fugaç estrena a la categoria.
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Carme García Lores,
candidata pel PSC
Sota el lema “Rubí, ciutat de primera”, es va
presentar Carme García Lores com a candidata
de la formació local del PSC a les properes
eleccions municipals. L’acte va tenir lloc a l’IES
La Serreta el passat 6 d’octubre en un dinar
que va aplegar més de 400 persones.

Carme García, actual portaveu del
històric de la ciutat i integrar Rubí
grup municipal del PSC, va centrar
a totes les institucions de l’àmbit
el seu discurs denunciant les manmetropolità, aprofitant oportunicances que, segons aquesta fortats de futur com el TGV o atreure
mació, existeixen a la ciutat, tant a
institucions supramunicipals i uninivell educatiu, sanitari i cultural.
versitàries. Altres temes, com la
Per aquest grup polític, segons la
reforma administrativa del consisseva candidata, el
tori o el deute muniRubí del futur ha de
cipals, també van
Carme García
solucionar els probletenir cabuda al seu
Lores promet
mes
de
trànsit,
discurs.
esponjar-se
amb
portar Rubí a
zones verdes i cobrir
l’acte també va
“primera
divisió” Aintervenir
la via del tren al seu
el primer
si “guanya
pas per Les Torres i
secretari del PSC i
Can Fatjó.
alcalde de Cornellà,
aquesta lliga”
Josep Montilla, que
La candidata socialisva reiterar les declata va vestir la ciutat
racions de la candiamb més equipadata rubinenca en el sentit que
ments socials, educatius i esporRubí necessita un canvi.
tius, i un creixement en serveis,
proporcional a l’increment de la
L’acte dels socialistes rubinencs
població. També va manifestar en
va comptar amb la presència de
el seu discurs que amb el PSC al
personalitats del partit com la
govern, Rubí deixarà enrere les
diputada Isabel López, l’alcalde de
especulacions urbanístiques, per
l’Hospitalet, Celestino Corbacho, i
apostar per polítiques econòmiels alcaldes socialistes de la
ques que potenciïn el sector sercomarca, entre ells, l’alcalde de
veis i les noves tecnologies. També
Terrassa, Pere Navarro, o l’alcalde
va apostar per trencar l’aïllament
de Sabadell, Manel Bustos.
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REDACCIÓ

Carmen García Lores
Portaveu municipal del PSC i primera secretària de l’agrupació
local. Des de 1999 és regidora a
l’Ajuntament de Rubí.
Llicenciada en Història Contemporània. Ha desenvolupat la seva
carrera professional en el departament d’Història Local de la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona (UAB)
Té 40 anys, és casada i té dos
fills.

Viure a Rubí

La cultura

“El teatre no s’ha de prendre com
una alternativa a l’avorriment”
M.L.

Sacrifici i molta dedicació. Així
defineixen els responsables dels
grups de teatre amateur Gatzara,
Esbarjo i Heura (Montse Comellas,
Mariona Checa i Toni Valdivia) la
seva relació amb una afició que els
porta a assajar de nit, i a lliurar
desinteressadament una gran part
del seu temps lliure.

Grup de tearte amateur Heura

Grup de tearte amateur Esbarjo

per Xavier Demelo, els dies 16, 17, 23
i 24 de novembre al Celler.
Grup de tearte amateur Gatzara

Reconeixen que dedicar-se al teatre
amateur implica que molts caps de setmana es dediquen a treballar assajant
l’obra i que al llarg de l’any, almenys
durant vuit o nou mesos, es concentren
esforços per estrenar durant un cap de
setmana aquella peça teatral que han
estat estudiant durant tant de temps.
Tot i això, els aplaudiments, la seguretat de la feina ben feta, i l’assistència
del públic, fidel a la seva cita amb la
Temporada de Teatre i Dansa Amateur
compensen tants esforços. Aquest any
se celebra la 12a edició i s’enceta la
recta final.
Aquests tres grups seran els encarregats de representar les obres que han
estat treballant durant tot l’any: el grup
Gatzara representarà l’obra Molière els
dies 19 i 20 d’octubre al Casal Popular;
Esbarjo serà el següent, amb l’obra El
somriure del guanyador, de Gerard
Vázquez, els dies 9 i 10 de novembre a
La Sala, mentre que el grup Heura serà
l’encarregat de tancar la temporada
amb el muntatge Feim!, escrita i dirida

Enguany la Temporada de Teatre i
Dansa Amateur compta amb dos
coordinadors, Toni Valdivia i Oriol
Simó, que, com a primer pas, han passat una enquesta als diferents grups
participants per detectar mancances i
recollir opinions sobre el funcionament
de la Temporada. Valdivia i Simó s’encarregaran també de renegociar amb
l’Ajuntament de Rubí el conveni que
regeix les relacions entre el consistori i
els grups de teatre i dansa amateur, ja
que la seva vigència finalitza aquest
mateix any.

Grèvol, Gatzara, Esbarjo, Heura,
Barraqueta, La Lluna i la Pruna,
Desván, Nocunvé, Corimbo, Casal
d’Avis, Casal Popular i Clásicos
Malversados són els grups que, si no
hi ha cap novetat, hauran actuat durant
la 12a Temporada. Darrere queden les
hores de treball i per davant la reflexió
i valoració dels darrers mesos, l’estudi
sobre la situació actual, “manca d’equipaments per a realitzar aquestes
activitats, per exemple”, explica Toni
Valdivia, i seleccionar una nova obra
per representar l’any
vinent.

En total han participat 15 grups en
la temporada, tres dels quals no
han pogut fer finalment la seva
representació, com són Travelling, Metrónomo o Dos de
Dos, “són els inconvenients de
ser amateurs, de vegades l’actor
principal et falla o es posa malalt
i et quedes sense representació”
diu Montserrat Comellas. Per la
seva banda, Mariona Checa afegeix que també hi ha desercions
motivades, precisament, per una
manca de vocació, “el teatre no s’ha
de prendre mai com una alternativa a
l’avorriment”.
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Viure a Rubí

Habitatge

L’Ajuntament crea un servei de
recerca de pisos de lloguer per
a joves de la ciutat
M.L.

Els joves empadronats a Rubí, de 18 a 35 anys, que no
disposin de cap habitatge de propietat i que tinguin un
sou de 1,5 vegades el salari mínim interprofessional o
més són els destinataris del nou servei que ofereix
l’Ajuntament de Rubí a través de la societat municipal
Proursa: una borsa d’habitatges de lloguer.

Es tracta, segons va explicar el regidor d’Habitatge,
Francesc Sutrias, d’un servei d’intermediació per a la recerca de pisos de lloguer, donada l’escassedat de lloguer a la
nostra ciutat i, a més, tenint en compte les dificultats del
col·lectiu més jove per accedir-hi.
El servei comença a funcionar aquest mateix mes d’octubre i té com un dels seus objectius “trencar les barreres del
lliure mercat perquè els joves puguin accedir a comprar un
pis de lloguer. El servei incorpora la tramitació d’una assegurança de caució, que vol dir per prevenir impagaments, a
més de la tramitació d’una assegurança multirisc que
cobreixi els possibles desperfectes als pisos de lloguer.
Amb aquestes garanties, segons va explicar Francesc
Sutrias, els propietaris tindrien menys recels a l’hora de llogar pisos a joves. El regidor preveu que aquest nou servei
animi a augmentar l’oferta de lloguer a la nostra ciutat i que
això acabarà fent baixar els preus.
Segons l’estudi realitzat per la societat municipal, el parc
de pisos de lloguer a Rubí és molt escàs i els preus són
molt elevats.
El servei romandrà obert, a les oficines de Proursa, els
dimarts al matí (de 10.30 a 14 h) i els dijous a la tarda (de
17 a 19.30 h). A més de la borsa de pisos de lloguer, entre
els objectius d’aquest projecte es troba la gestió administrativa i la informació i assessorament sobre ajuts i legislació vigent, tot això amb els recursos amb què ja compta la
societat municipal.
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L’estudi realitzat
per la societat
municipal,
mostra que el
parc de pisos
de lloguer a
Rubí és molt
escàs i els preus
són molt
elevats.
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Arcadi Cañellas, antic president i regidor del Partit Popular, es presenta
com a alcaldable als comicis del 2003 encapçalant la formació política
Units per Rubí (UpR). El rubinenc va fer pública la seva candidatura abans
de l’estiu i va ser ratificat per una majoria dels militants d’UpR. Cañellas
assegura que li agrada “tocar de peus a terra” i afirma: “Units per Rubí
som un grup de persones amb molt bones intencions pero amb mancances econòmiques”. La falta de recursos del partit, però, no ha impedit que
gairebé un centenar de persones ja s’hagin afiliat a la formació. Segons
Arcadi Cañellas, UPR està funcionant molt bé entre la població, possiblement perquè “vivim un moment en què els ciutadans estan molt descontents”. Units per Rubí es presenta a les eleccions municipals amb una
prioritat molt clara: reduir el dèficit públic. Arcadi Cañellas defensa que
aquest ha de ser l’objectiu més important de cara al nou mandat i prefereix no centrar-se en “promeses que no es poden complir”. Per al candidat d’UpR i actual regidor no adscrit de l’Ajuntament, la seva formació
presenta un gran aventatge sobre la resta. En tractar-se d’un grup polític
completament nou i de recent creació, no hi ha cap estament superior que
marqui les pautes d’acció. Arcadi Cañellas declara: “m’he adonat dins de
la política que, moltes vegades, en assemblees locals tens unes idees i, a
l’hora de posar-les en pràctica, des de dalt t’ho impedeixen”. M.G.
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Arcadi Cañelles, candidat per UpR

Breus

Joan Fosas rep un homenatge
per 50 anys dedicats a la dansa
El dansaire i coreògraf Joan Fosas va rebre un homenatge
per 50 anys dedicat a la dansa el passat 6 d’octubre.
L’acte, que va tenir lloc al Teatre Municipal La Sala, va
comptar amb la presència de les autoritats polítiques locals
i la presència d’amics i companys de Fosas al llarg de la
seva carrera. L’espectacle va començar amb les actuacions
de l’Esbart Dansaire de Rubí i de l’Esbart Santa Anna,
d’Andorra, on Fosas realitza tasques de coreografia i direcció. A la segona part, van participar José de Udaeta i el
ballet Danzares.

Bona resposta a la festa del
Centre de Rubí
Les festes del Centre de Rubí, que es van celebrar els passat 4, 5 i 6 d’octubre, van obtenir una bona resposta de
públic. Mostra de puntaires, teatre, trobada de bicicletes i
patinets, sardanes o un ball d’època, van ser algunes de les
activitats organitzades per l’Associació de Veïns del Centre
i que veuen garantides una continuïtat en properes edicions
donada la bona resposta que han obtingut entre la població.
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Espai d’opinió política
Ganas de cambio
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE
l pasado 6 de octubre, los socialistas presentamos públicamente en el IES La Serreta la
candidatura del PSC a la alcaldía de Rubí ante
un público multitudinario y entregado. En este acto
presenté las líneas maestras de lo que será el proyecto socialista para Rubí. Un proyecto que, si así lo
quieren los ciudadanos, abrirá una nueva etapa liderada por un gobierno honesto y eficaz que abordará
definitivamente los problemas y déficits que arrastra
nuestra ciudad.
Rubí necesita un nuevo gobierno que la sitúe en el
mapa y acabe con su aislamiento histórico; que
aproveche sus potencialidades y saque partido a su
ubicación privilegiada; que haga funcionar correctamente la ciudad, manteniendo adecuadamente la vía pública y las
zonas verdes y garantizando la seguridad de nuestros ciudadanos
y ciudadanas. Necesitamos un gobierno que sea eficaz y eficiente
en la gestión municipal, capaz de sacar las finanzas municipales de
la bancarrota y poner la estructura del ayuntamiento en orden y al
servicio de los ciudadanos y no a la inversa. Pero sobre todo Rubí
necesita un gobierno para el que lo más importante sean las personas, un gobierno cercano a los ciudadanos.
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Volviendo al acto, me llamó especialmente la atención las ganas de muchos de los presentes de dar un
giro a la situación que vive nuestra ciudad. Se respiraba un ambiente de cambio, un ambiente que va
más allá de los simpatizantes socialistas y que se
extiende cada día más entre las entidades y el conjunto de la ciudadanía.
Cada vez es más compartida entre la opinión pública
de nuestra ciudad la sensación de que hemos llegado al fin de una etapa. Se palpa en la calle, entre las
entidades, en el enrarecido clima político y, especialmente, en el desánimo y la desgana con que el
gobierno está afrontando este fin de mandato.
Rubí necesita un revulsivo que la saque de la apatía,
la ponga al día y le dé proyección de futuro. Esto es imposible
desde un "proyecto político" como el actual, que después de casi
23 años ha llegado al límite. Está agotado y enfermo, y está pidiendo a gritos el relevo. Cuando la decadencia es un hecho, es imposible ya renovar la ilusión. La ciudadanía de Rubí está cansada de
ilusiones y compromisos que no se cumplen y quiere realidades.
Los ciudadanos de Rubí quieren, de una vez por todas, vivir en una
ciudad de primera.

Batasuna y Sinn Fein, caminos opuestos
GRUP MUNICIPAL DEL PP
os que recurren al paralelismo con Irlanda del Norte para
argumentar que el Gobierno comete un error con la deslegalización de Batasuna, como es el caso de la carta que
publicó el Sr. Josep M. Pijuan en el Diari de Rubí el pasado día 6
de septiembre, demuestran dos cosas: o bien sólo tienen ganas
de enredar a sabiendas del disparate que cometen, o bien
demuestran un desconocimiento absoluto del proceso de paz
que culminó en los acuerdos de Viernes Santo de 1998.
Defender, sin más, que mantener en la legalidad al brazo político
de la banda terrorista irlandesa permitió enterrar la violencia y
abrir el diálogo en el Ulster es alsolutamente falso.
Al margen de las diferencias históricas que separan ambos conflictos, Irlanda y el País Vasco han recorrido, en los últimos años,
caminos opuestos. El diálogo allí fue posible por -valga una jerga que nos es familiar- la “constitucionalización” de los nacionalistas violentos. Aquí hemos asistido al
fenómeno inverso: la radicalización del nacionalismo democrático.
Ése, y no otro, fue el gran cambio en el Ulster. En Stomont, el Sinn Fein y el IRA dieron un paso histórico al aceptar que ya no lucharían por una Irlanda unida con bombas y asesinatos, sino a través de un gobierno autónomo compartido con el domi-
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nador británico.
Sólo una profunda revisión de sus principios fundamentalistas
permitió al Sinn Fein y al IRA avenirse a la legalidad democrática.
Renunciaron a la unificación de la isla a toda costa, aún en contra de la opinión de la mayoría de sus habitantes y, sobre todo,
rompieron con su tradición de equiparar autodeterminación con
soberanía estatal y el concepto de nación con el de Estado. “El
acuerdo norirlandés demuestra -ha escrito el profesor Rogelio
Alonso, máximo experto español en la cuestión- que un pueblo
también puede autodeterminarse sin necesidad de quedar constreñido por entidades imaginarias, sinó respetando un marco
estatal ya existente que garantice aspiraciones nacionalistas
expresadas pacífica y democráticamente”.
El Sinn Fein y el IRA han renunciado a objetivos por los que ETA todavía mata.
Batasuna le jalea y el PNV comparte. Esta es la gran diferencia Sr. Josep M. Pijuan,
aunque es lógico que usted como militante de ICV esté en contra de la ilegalización
de Batasuna, ya que su diputado en el Congreso de los Diputados votó en contra
de ilegalizar a Batasuna. ¡Ahora está más claro ciudadanos de Rubí!

L’avanç de 10 projectes tapadora i un d’especulació per a la ciutat
FALET BOSCH, MEMBRE DELS VERDS, CONFEDERACIÓ ECOLOGISTA DE CATALUNYA

s increible la incapacitat de governar responsablement i fins on arriba el cinisme polític en
aquesta ciutat. Dels onze projectes que el
govern de l’Ajuntament de Rubí ens presenta com a
Avanç de Revisió del Pla General d’Ordenació, deu
són propostes utòpiques que serveixen, a la vegada,
de guarniment del Projecte Ciutat i de tapadora de
l’augment d’ocupació urbanística prevista en l’espai
natural que va de Can Xercavins fins a la depuradora de les Fonts, passant inevitablement per les terres
del Castell, Can Ramoneda i Can Pòlit, ocupant més
de 90 hectàries de sòl no urbanitzable, i estenent la
superfície d’asfalt i ciment com una taca d’oli pel
terme municipal.
Després que la societat rubinenca rebutgés aclaparadorament,
ara ja fa cinc anys, la possibilitat d’urbanitzar aquest espai i es
decantés per redactar un Pla Especial de Protecció per assegurar
el seu manteniment com a parc periurbà, després de l’aprovació
per unanimitat de dues mocions en aquest sentit i després del
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pacte de govern d’ICV, CIU i ERC, en el qual s’assumeix literalment els acords referents a “les mesures
per a la protecció de Can Ramoneda, Can Xercavins,
Can Roig i Can Guilera, d’acord amb les mocions de
desembre de 1998 i setembre de 2000, i la resolució
914/V del Parlament de Catalunya, mitjançant una
regulació d’usos en sòl no urbanitzable”, després
d’això i de les declaracions públiques de la senyora
Núria Buenaventura, ara, falten a la paraula, als
acords del pacte de govern, a les mocions, a la resolució del Parlament de Catalunya i al respecte i a la
responsabilitat amb la ciutadania de Rubí, i presenten una proposta de creixement plena d’enganys,
disfressada amb altres projectes puntuals i utòpics a curt termini.
I, el que és pitjor, els projectes ignoren la resta del territori, no parlen de les urbanitzacions, de la necessitat d’acabar primerament
aquesta ciutat a mitges, ni de la manca de serveis i infraestructures adequades en la majoria dels barris. Si no ho saben fer millor,
que pleguin, si us plau.

Espai d’opinió política
Ilusión renovada
FERNANDO FERNÁNDEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV

a llegada de la democracia a nuestro país,
después de una eternidad de dictadura fascista, significó una bocanada de aire fresco.
Se recuperó la alegría perdida i nos volvimos a ilusionar con la libertad recuperada. De aquel estado
de ilusión general salieron grupos de mujeres y de
hombres dispuestos a encabezar la transformación de nuestros pueblos y de nuestras ciudades.
Se pusieron al frente de sindicatos, partidos políticos, asociaciones e instituciones democráticas
para reivindicar una nueva manera de ser y de vivir.
En Rubí también. Desde el Ayuntamiento gobernado por las fuerzas de izquierdas y liderado por
alcaldes del PSUC y de ICV, hemos ido transformando aquella
ilusión en realidades palpables. Son muchas las personas que
han trabajado, que estamos trabajando, para tener un Rubí cada
vez mejor.
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Esta transformación se ha hecho siempre partiendo
de nuestra propia realidad, teniendo claro quienes
somos y cómo somos los rubinenses. Sin manías ni
complejos pero con consciencia de nuestras limitaciones para minimizarlas y superarlas, para avanzar.
Teníamos claro que Rubí había dejado de ser “el
pueblo” y se encaminaba a ser “ciudad”, y hacía
falta preparar el camino para hacer esta transición:
de las viñas a la industria; del pozo al grifo; del
polvo al asfalto. Y aquí también pusimos ilusión y
ganas, compromiso y tiempo.
Rubí continua cambiando, evolucionando, mejorando, preparándose para acoger el futuro que ya
tenemos aquí. La gente de Iniciativa per Catalunya Verds también. Renovamos cada día la ilusión que recuperamos con la llegada de la libertad. Estamos preparados para asumir los retos
del futuro.

Responsabilitat i compromís
XAVIER REINALDOS, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

n aquesta ocasió, voldria compartir una reflexió
sobre el govern de Rubí. Val la pena aturar-nos
un moment just abans que comenci la cursa
electoral.
Alguns pensen que CiU aguanta artificialment un
govern d’ICV en procés de decadència. La meva visió
és més pragmàtica i alhora més beneficiosa per a la
ciutat. Vegem, des de les eleccions de 1999, Rubí ha
canviat d’alcalde, recordem que en Pallejà va dimitir,
Rubí es va trobar amb Buenaventura com a alcaldessa i un govern format per ICV i PSC que va fer aigües
en només un any de mandat. És pot dir que Rubí s’ha
passat quasi mig mandat entre canvi d’alcaldes, de
polítics i de càrrecs de confiança. Molts canvis per a
no res, amb un govern d’ICV que no podia governar. Aquesta situació política era de totes totes insostenible. El desembre de l’any
2000, en plena crisi de govern, l’única alternativa d’ICV passava per
un pacte de govern amb CiU. Cal recordar que CiU era l’única formació que podia aportar la majoria necessària per poder materialitzar projectes, consolidar i impulsar nous serveis a la ciutat.
Podrà agradar més o menys el que hem fet, haurem fet molt o poc,
això ja ho decidirà el ciutadà el proper mes de maig, però durant els
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dos darrers anys Rubí ha tingut govern i s’estan fent
coses que sense el compromís de CiU haguessin
estat difícils o impossibles. I això hem d’explicar-ho
tantes vegades com calgui. Estem treballant des de
la discrepància política, però cercant el consens i
això només pot ser bo, bo per a la ciutat i bo per als
ciutadans. Al llarg dels propers mesos explicarem el
nostre treball pas a pas, pam a pam, des de les obres
de la riera fins als serveis de mainaderes, ho explicarem tot. Demostrarem com hem donat solucions a
molts dels problemes de la ciutat i en donarem més;
hem posat en marxa projectes innovadors i en posarem més perquè volem fer una ciutat sostenible i
també dinàmica. Les persones que componem CiU
ja hem demostrat que sabem governar des de la pluralitat ideològica, des del diàleg, des del consens, des del compromís amb la ciutat, amb les persones, amb capacitat de gestió i, sobretot, amb
honestedat.
I ara permeteu-me dues preguntes: Rubí havia de perdre quatres
anys en un clima d’inestabilitat, sense govern i sense projecte de
ciutat? Ens ho podíem permetre?
En endavant serem més i el nostre treball seguirà sent ferm i honest.

La bandera espanyola com a símbol excloent
ERC RUBÍ
és que l’acte en si, que per cert ha costat uns 60
milions de pessetes, i de la ridiculesa castrense de
la seva estètica inspirada en l’infantil principi "qui la
té més grossa i llarga?", el més preocupant de l’homenatge
a la desproporcionada bandera espanyola de 300 metres és
el discurs, els conceptes que van acompanyar la hissada.
L’arrogància, l’altivesa i la fatxenderia casernària. El to i el
llenguatge utilitzats fan basarda, però a les idees a les quals
es va apel·lar (sang, llengua o territori) són el fons de la
qüestió, que no és cap altra que un plantejament ètnic. La
baioneta calada i el to bel·licista forma part del xou mediàtic. L’homenatge a un símbol que volem que sigui de tots
hauria de ser civil i festiu. Quina diferència amb el Canadà a
l’hora d’afrontar la controvèrsia amb el Quebec, o amb
Txecoslovàquia a l’hora d’assumir la separació
d’Eslovàquia! És clar que l’Aznar, un exfranquista, no és Havel.
En aquest cas, l’ofensiva patriòtica a què ens té acostumats el Partit Popular
s’ha servit de la bandera espanyola per recordar-nos, especialment a catalans i bascos, que només hi ha un únic model d’Estat espanyol possible, el
seu. ERC, una formació política amb unes profundes conviccions democràtiques, no demana a ningú quin cognom té, quin idioma utilitza a casa,
ni on ha nascut, a l’hora de construir el futur. Llavors, qui exclou a qui si la
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bandera espanyola representa això que va dir Trillo? La resposta és òbvia: a nosaltres no ens hi volen tal com som, i
com que no volem deixar de ser allò que som, ens fan fora.
Amb homenatges d’aquest tipus, l’únic que fa el govern del
senyor Aznar és reeditar velles disputes i rancúnies superades per una àmplia majoria de catalans. A Catalunya, la
bandera espanyola és sinònim d’un llarg període d’imposició, de feixisme, de manca de llibertat... Actualment, més
que proximitat genera distància, doncs és el símbol del
poder militar, policíac, judicial...
L’episodi de la bandera espanyola, la subvenció a la
Fundación Francisco Franco... no seran les darreres ofensives espanyolistes del PP. La configuració d’un Estat sempre és un pacte lliure entre els que el conformen i resulta
absurd negar el caràcter constituent de catalans, gallecs i
vascos. O és que per pactar la transició no és va pactar amb Catalunya i
Euskadi, malgrat que òbviament no existien jurídicament en les lleis franquistes. Nosaltres existim no perquè ho digui la Constitució. Això exactament ho va dir el Parlament de Catalunya l’any 1989 a instàncies d’ERC;
que Catalunya no renuncia a revisar quan ho cregui convenient el pacte amb
l’Estat. Negant el pacte i volent fer entrar el clau per la cabota, l’efecte serà
tot el contrari.
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Els nostres barris

La urbanización de Vallès Park se ha convertido
en primera residencia con un gran capital humano
MONTSE VALLS

En los últimos años, Vallès Park ha
tenido un crecimiento urbanístico
muy importante, pasando a ser de
segunda a primera residencia. De
las 370 parcelas que aproximadamente había, actualmente, alrededor de un 70% están edificadas y
las familias, es decir, de 800 a 900
personas, están viviendo permanentemente en la urbanización.
En la urbanización de Vallès Park, este
año se han solucionado los problemas
que originaba el hecho de no tener local
social, ya que finalmente disponen de
uno, situado en el Camí Vell de
Ullastrell, que han inaugurado durante
las fiestas del barrio (primera semana
de septiembre), según el presidente de
la A.V., José Luis Bertrán. Éste afirma
que muchos vecinos han puesto desinteresadamente sus horas de ocio a disposición de la asociación para poder
contar con dicho local social. A partir de
ahora la Junta de la A.V. tiene el reto de
mantener la confianza de los vecinos en
todos los frentes y, en primer lugar, trasladando las reivindicaciones de mejora
de la calidad del barrio, asegura el presidente.
José Luis Bertrán comenta que por las
peculiaridades del barrio (viviendas unifamiliares) hay unas dosis de individualismo, pero, con todo, la vida asociativa
es rica en Vallès Park, y esto sobretodo
conlleva a las propuestas de los vecinos
de mejorar los servicios, la mejora en la
recogida de basuras y en las infraestructuras de los dos parques que hay.
En este sentido, consideran que todavía
queda un camino largo por recorrer, ya
que no tienen unos parques adecuados
para que se conviertan en auténticas
ágoras, afirma el presidente de la A.V.
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Los vecinos de Vallès Park inauguraron su local social en septiembre

“Los vecinos de la
urbanización de Vallès
Park creen que han
conseguido que no se
les olvidé, a pesar de
estar en el extremo más
alejado del municipio de
Rubí, y afirman que
se consideran
eminentemente
rubinenses”

La velocidad extrema de los vehículos
que pasan por el Camí Vell de Ullastrell
ocasionaba un problema que se solvento, en parte, con los rasantes que se
colocaron y se acabará de solucionar,
de acuerdo con el Ayuntamiento, con la
instalación de unos pasos elevados.
Asimismo, José Luis Bertrán asegura
que en Vallès Park se han conseguido
unas mínimas estructuras para practicar varios deportes como, por ejemplo,
una pista con alguna portería para
jugar al fútbol. Todavía falta alguna
canasta de baloncesto y vestuarios.
Mientras tanto, desde la asociación
impulsan diversas actividades de cara
a tener niños que participen en los juegos escolares, seniors, juniors... y formar un equipo para hacer una liguilla
en la zona donde residen. También hay
quienes practican la petanca. En las
fiestas del barrio, se inscribieron unas
cuarenta parejas en el concurso de
petanca.
A nivel interno, están planificando actividades como prácticas de teatro
infantil y de adultos, bailes de salón y
todo tipo de casals para que los niños
pueden hacer desde manualidades
hasta excursionismo, con la finalidad
de desarrollar su espíritu ciudadano.
El presidente de la A.V. de Vallès Park
considera que lo mejor que hay en la
urbanización es el capital humano.

Les nostres entitats

Associació de Sant Galderic,
Artistes i Pagesos: la 8a fira
tindrà lloc el 19 d’octubre

Plens i comissions
Comissió sobre immigració
El Ple municipal, en la sessió celebrada el passat 27
de setembre, va aprovar, per unanimitat, la creació
de la Comissió permanent sobre immigració. El
nombre de persones provinents d’altres països s’ha
incrementat, en els darrers anys, en la nostra ciutat,
igual que a Catalunya i a la resta de l’Estat Espanyol.
Per tant, és important que els ajuntaments desenvolupin estratègies de treball. Així, considerant que la
immigració és un fenomen complex i delicat, el qual
requereix temps per tal d’analitzar i concretar propostes d’actuació, s’ha valorat la necessitat de crear
un espai intern i regular de reflexió i debat per anar
concretant les propostes municipals.

Moció del grup municipal del PP

La Fira de Sant Galderic acostuma a ser molt visitada

MONTSE VALLS

Arran d’una idea de gent
del món de l’art i algun
dels pocs pagesos que
queden a Rubí, l’any 1995,
es va celebrar la 1a Fira
de Sant Galderic, que
antigament era el patró
dels pagesos.

s’editaran tres plaques, una
de cavista (Cavas Hill), una
de la 1a Trobada (resultat del
1r Concurs de plaques de
cava de Rubí) i una
d’al·legòrica a la fira. El concurs de plaques, es va dur a
terme el 26 de juny a
l’Ateneu Municipal, i d’entre
les onze plaques particiD’aquesta manera, va néixer
pants, la de Carolina Milà
l’Associació de Sant
Denia, de sant Pere de
Galderic, Artistes i Pagesos,
Ribes, va ser la guanyadora.
que any rere any ha anat
El premi, que es lliurarà a la
ampliant les seves activitats.
fira d’enguany, a les 12
La Fira de Sant Galderic és
hores, són dos lots de prol’única de les seves caracteductes, un de la terra i un
rístiques al Vallès.
altre de Cavas Hill.
Enguany, se’n celebra la 8a
També es farà un taller de
edició, que tindrà lloc, com
modelatge per a nens, un
és habitual, en el
“L’Associació
de concert, la
nucli antic de la
Sardana de Sant
Sant
Galderic
vol
nostra ciutat,
millorar, fer més Galderic amb la
entorn de la
Colla Galzeran i el
atractiva la fira
plaça del Doctor
Ball de Gitanes de
Guardiet, el disen honor
Rubí amb la Colla
sabte 19 d’octud’aquest sant”
Juvenil de l’Esbart
bre, de les 10 a
Dansaire de Rubí.
les 20 hores.
Dins dels actes de la 8a Fira
Actualment, aquesta fira ja
de Sant Galderic, el 18 d’ocha aconseguit una certa
tubre, al Castell-Ecomuseu
consolidació. En la mostra,
Urbà, a partir de les 19.30
s’hi poden trobar plantes,
hores, hi haurà la conferènherbes, fruits secs, vi, fruita,
cia La vinya a Rubí, a càrrec
mel, animals..., ceràmica i
de l’historiador Lluís García, i
pintura de petit format.
s’inauguraran les exposiA més, aquest any hi haurà
cions La mort de la vinya,
la 1a Trobada de col·leccioamb fotografies de Josep M.
nistes de plaques de cava
Roset, i la del 1r Concurs de
de Rubí. Amb aquest motiu,
plaques de cava.

El Ple va aprovar, per unanimitat, dos punts d’una
moció presentada pel grup municipal del PP sobre
les mancances territorials del Sector B-Can Tapis de
Castellnou. D’una banda, s’acorda millorar la visibilitat de la corba del carrer Besalú, ja que es tracta
d’un revolt prou perillós i de l’altra, millorar les tasques de neteja i manteniment de les zones verdes
que pertanyen a l’Ajuntament.

Mocions de l’Alcaldia
En aquest Ple es va donar compte de la memòria de
la Sindicatura de Greuges de Rubí, així com de la
renúncia de Jordi Xercavins i Requesens després
d’haver ocupat el càrrec de síndic durant dos anys i
mig. En el període de març de 2001 a setembre de
2002, s’han presentat 63 queixes a la Sindicatura.
D’altra banda, el Ple va aprovar, per unanimitat, la
proposta de la Comissió de nomenclàtor de carrers
de dedicar una plaça de Rubí a l’expresident de la
Generalitat de Catalunya, Josep Tarradellas i Joan.

Territori
El Ple va ratificar, per 14 vots a favor (IC-V, CiU i
ERC), 7 en contra (PSC-PSOE i r. no a.) i 2 abstencions (PP), el conveni subscrit entre l’INCASOL,
CONVE, SA i l’Ajuntament sobre la modificació del
PGO per a canviar la qualificació de dues porcions
de terreny de Ca n’Oriol, una de residencial a zona
verda i l’altra de zona verda a residencial i modificar
l’ús previst en l’àmbit de l’ampliació del Parc
d’Activitats de Can Sant Joan com a residencial.

Serveis Centrals
El Ple va aprovar, per unanimitat, l’adjudicació de
l’ús privatiu sobre una porció de terreny de la parcel·la delimitada pel carrer Luxemburg, l’avinguda de
Cova Solera i el passeig de la Riera, del polígon de
Cova Solera, per a la construcció i explotació d’un
complex esportiu al grup d’empreses format per
PROINOSA. També va aprovar per unanimitat la
convocatòria del concurs per a la concessió del servei públic de transport de viatgers a Rubí.
Així mateix, va aprovar, per 14 vots a favor (IC-V, CiU
i ERC) i 9 en contra (PSC-PSOE, PP i r. no a.), el concurs per a l’adjudicació de les obres d’urbanització
del sector V de les Valls de Sant Muç.
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El racó de la gent gran

20

Diumenge
Casal de Gent Gran de
Rubí, 16.30 h
Ball en directe
amb Nieto-Amigo

El Servei d’Atenció a Domicili
ofereix suport personal

27

Diumenge
Casal de Gent Gran de
Rubí, 16.30 h
Ball en directe
amb Lluís Ramos

31
Dijous

Casal de Gent Gran de
Rubí: Festa tradicional de
la castanyada de Tots
Sants
Les funcions de la treballadora familiar es basen en les necessitats bàsiques i socials de les persones ateses

Fets i Gent
Les Bases de Manresa
El diari La Renaixença del
dia 23 de març de 1892 va
publicar un avís que demanava a tots els senyors
delegats que volguessin
prendre part en les deliberacions de l’Assemblea de
les Bases de Manresa que
fessin els seus treballs, per
escrit, reservant la discussió per a les rectificacions,
a fi de desterrar tots els
vicis del parlamentarisme i
ressuscitar les tradicionals
pràctiques de les nostres
Corts. Aquest manifest el
signava Enric Prat de la
Riba. El rubinenc Marià
Ramoneda n’era el delegat
per a Rubí.

Safareigs públics
En la sessió del Ple municipal del 20 de novembre de
1906, el senyor Marcet Torres va sol·licitar permís per
a construir uns safareigs
públics i de “funcionament
continu” en els solars de la
seva propietat del carrer
Justícia. Es va acordar
exposar-ho a l’opinió pública durant 15 dies.

Miquel Rufé
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MONTSE VALLS

El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) s’entén com el conjunt organitzat i coordinat
d’accions i recursos que es duen a terme a
la llar de l’usuari o la usuària, amb la finalitat de prestar suport personal, atenció i
ajuda a les persones o a les famílies que
tenen una manca d’autonomia, dificultats
de desenvolupament o problemàtiques
familiars especials, per tal d’intentar mantenir el ciutadà o ciutadana (usuari o usuària) en el seu medi en les millors condicions de vida i durant el major temps possible.
Actualment, a Rubí ja tenim una residència
assistida on s’atenen les famílies que no
poden residir en els seus domicilis per qualsevol situació sanitària o personal.
Per això, l’Ajuntament ha decidit destinar tots
els recursos que destinava al servei residencial, que no li competeix, a augmentar tots
aquests serveis en el domicili, tenint en
compte que hi ha molta gent gran que vol
estar a la seva llar, segons Núria Oñoro, regidora de Serveis Sociosanitaris i vicepresidenta primera del Consell Consultiu Local de la
Gent Gran de Rubí.
En aquests moments, l’Ajuntament està en un
procés de concurs públic, ja que una part de
totes les hores que presta a la població les
duen a terme dues empreses contractades, i
actualment s’ha de decidir quines empreses
seran les que, a partir d’ara, faran aquest servei. Hi ha un altre còmput d’hores que es fa
amb les treballadores familiars municipals.
Amb el traspàs dels professionals que esta-

ven dedicats a la Mini-residència municipal,
aquest personal s’ha triplicat. A hores d’ara, hi
ha al voltant d’unes 9.300 hores de contractació externa i el personal municipal en prestarà
unes 8.000.
En total, el Servei d’Atenció a Domicili suma
més de 17.000 hores, que no tan sols es dediquen a les persones grans, encara que se n’hi
destinen la major part, sinó també a algunes
famílies.
A més del servei directe de la treballadora, el
programa d’ajuda a domicili comprèn altres
serveis i activitats com ara la teleassistència
(en aquests moments hi ha 46 aparells
instal·lats) i l’auxiliar a la llar, que és un servei
de suport domèstic. En aquests dos casos,
l’Ajuntament té un conveni amb la Creu Roja.
D’altra banda, hi ha l’esport a casa, que és
dins del programa l’esport per a tothom. És un
servei que s’ofereix a les persones que tenen
problemes de salut i no es poden desplaçar
fora de la seva llar per a fer esport.
També hi ha un servei de cessió de material
per a les persones que estan discapacitades i
són en el seu domicili.
Quinzenalment, es fa una reunió amb tot l’equip del SAD, amb les treballadores de les
empreses que presten els serveis i amb les
municipals, per a coordinar-se, parlar de diferents casos i establir criteris comuns. Una treballadora social duu a terme la coordinació
general, ja que el control i el seguiment del
programa correspon a l’Ajuntament, cosa que
fa d’una manera constant.
El Servei d’Atenció a Domicili es pot sol·licitar
al Servei de Primera Acollida del carrer de la
Justícia, 21, fins als 75 anys d’edat. Les persones més grans de 75 anys, el poden sol·licitar
a les treballadores socials dels CAP Anton de
Borja i de la Mútua d’Egara.

TELÈFONS I ADRECES
D’INTERÈS
A

B
C

D
E
F
G
I
J

L
M
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P

R
S

T

U

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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Ruiz
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20

Zapata
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Ruiz
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Oriol
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Zapata
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Gibert
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24

Batllori

9

Oriol

25

Pont

10

Gibert

26

García

11

Batllori

27

Calsina

12

Pont

28

Parrilla

13

García

29

Lorente

14

Calsina

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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Seis veranos muy diferentes
ANA BELÉN DÍAZ, MONTSERRAT ANGUEIRA, ARIADNA
REYES, MIQUEL PALACHÍ, MÓNICA TRASIERRA Y “ANÓNIMO” - 4º ESO - ESCOLA NTRA. SRA. DE MONTSERRAT
Hace ya unas semanas que iniciamos el curso y ...¡qué
lejos nos quedan las vacaciones! Durante los primeros
días, en la escuela, además de ir cogiendo el ritmo de
trabajo, aprovechamos para saber cómo hemos pasado el
verano. Cada persona es un mundo, y sus vacaciones
también lo són. Si le preguntárais a mil personas, os
encontraríais con mil historias diferentes. Nosotros sólo
somos seis, pero nos hemos sorprendido unos a otros con
nuestros relatos. Seguro que os identificaréis con algunos
más que con otros, pero siempre habrá detalles que
harán de las vacaciones de cada uno una aventura única.
La primera historia nos la cuenta Ana Belén. A pesar
de que sus vacaciones no han sido muy espectaculares, ella ha seguido siendo igual de divertida y alocada
como lo es durante el resto del año. Su historia es la
siguiente: “Estas vacaciones de verano no han sido
igual a las de años anteriores. Siempre he marchado
fuera, pero esta vez me he quedado en Rubí. Pensé
que sería más aburrido porque la mayor parte de los
días los pasé cuidando a mi hermana pequeña i limpiando la casa. Casi no tenía tiempo para irme con mis
amigos, sólo los veía por la tarde, pero al final me
acostumbé y no lo pasé mal. En parte, también me
quedé porque mi novio trabajaba en Francia. Venía a
Rubí cada dos fines de semana y así nos veíamos.
Aunque no he marchado de vacaciones fuera, he
intentado disfrutar cada día como si fuera un fin de
semana interminable, yendo al cine, a cenar... No ha
sido el mejor verano, pero no ha estado mal”.
La segunda historia nos la cuenta Montse, una chica
muy inteligente, romántica, con mucho carácter.
Montse tuvo la oportunidad de irse a Galicia y estar allí
con su familia. Esto es lo que nos ha contado: “Este
año mis padres me dejaron ir a Galicia sola y en avión
por las buenas notas que saqué durante el curso. Me
compraron un billete a Santiago de Compostela para el
primer sábado de julio. El trayecto no fue muy divertido porque estaba rodeada de gente mayor, la mayoría
extranjeros (franceses, italianos, chinos...) y no pude
hablar con nadie. De todas formas, el viaje me pasó
más o menos rápido. Allí, en Galicia, desde que llegué
hasta que me marché, todo fue pura diversión, ni un
solo momento de aburrimiento: Por las mañanas, dormía hasta tarde y, después de comer, o iba a un
monte cercano o bajaba a la ciudad con una amiga, o
con mi primo y sus amigos nos íbamos a una especie
de casa abandonada que ellos mismos habían decorado. En la casa se estaba de maravilla, exceptuando los
días de calor, en los que era insoportable estar dentro.
De noche, íbamos a la discoteca o salíamos con mis
primos y sus amigos hasta más tarde de las tres de la
madrugada. Coincidí, por primera vez, con las fiestas
de Boiro (el sitio donde estaba) que son de las mejores que he visto. Fui a los conciertos de Núria Fergó y
de David Civera, conocí un montón de chicos y chicas
que me parecieron muy legales. Lo mejor de ellos es
que la juventud de allí es muy lanzada a la hora de

decir lo que piensan, no se cortan por nada. Eso es
algo que me gustó mucho porque la gente de aquí no
es así. Vale la pena ir a Galicia para conocer a su gente,
ver todos esos campos verdes y para aprender y formarse una opinión sobre esa tierra. Aquello me gustó,
aunque a los de aquí, a mi gente, no los olvidé”.
Nuestra siguiente historia es la de Ari, una jovencita
muy atrevida, arriesgada y sin pelos en la lengua. Ella,
este verano, no ha tenido demasiadas opciones de
salir: “Este verano no es que haya sido muy especial,
pero tampoco ha estado tan mal. De vez en cuando,
salía con los amigos. Nos íbamos fuera, al cine, o dábamos vueltas por el pueblo, pero, sobretodo, lo que más
hicimos fue ir a la piscina. Fue pasando el verano, y
cuando perecía que acabaría igual que empezó, me fui
con una amiga a Torredembarra, a pasar un fin de
semana. Fue muy divertido. Por la mañana, nos íbamos
a la playa y a la piscina, por la tarde, paseábamos por
el pueblo y por la noche, íbamos a la discoteca. No aparecíamos por casa para nada, excepto para comer y
dormir, porque cenar, cenábamos fuera. Siempre íbamos acompañadas por nuestros amigos. Fueron dos
días divertidísimos en los que conocimos a gente y nos
conocimos mejor a nosotras mismas”.
La siguiente historia fue una verdadera aventura para
su protagonista. Miquel, un chico muy alegre y sin
miedo a lo desconocido, se embarcó en un emocionante viaje a Irlanda. Así nos lo ha contado. “A principio
de curso, mis padres me propusieron que si sacaba
buenas notas y, en particular, sacaba muy buena nota
de inglés, podría ir a Irlanda unas semanas, así que me
esforcé un poco en el tema de los estudios, saqué buenas notas y me pude ir. El 10 de agosto emprendí mi
viaje a Irlanda. El vuelo fue bien, pero cuando llegué al
aeropuerto, nadie me vino a buscar.
continúa en la página 3
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Tan sólo tu sonrisa
Sólo se pierde lo que no se ama
¿o será aquello que se ama?
Esos, tus ojos oscuros,
ojos nunca traidores,
esa mirada provechosa que hace
pura la vida, aquí en febrero
con misteriosa cercanía,
o tu sonrisa
despreocupada, inocente.
Yo sólo gano aquello que amo
¿o será aquello que no tengo?
Esa, tu piel blanca,
piel inmaculada y esquiva,
esa caricia provechosa que hace
puro mi cuerpo, aquí a tu lado
con extraña lejanía...
Alba González - IES JV Foix

L’institut

Tú y yo
Ayer te conocí,
y tengo ganas de verte otra vez,
tengo una flor y un beso para ti,
mis ojos lloran al sentir,
que no me quieres y que me dan por
ahí.
Tu sonrisa me la restriegas por la cara,
pero tú no te enteras de nada.
Tú sigues en tu jardín,
y yo me muero por ti.
Las estrellas me iluminan hacia ti,
tú eres la luna llena,
pero el obstáculo de un cometa
me impide llegar a un tesoro,
un tesoro de más quilates que el oro.
Tú sigues en tu jardín,
y yo me muero por ti.
Carlos Solá - IES JV Foix
Poemes premiats en el concurs
literari Sant Jordi 2002

L’institut és un lloc
on la gent es diverteix poc.
Per a cada assignatura hi ha un professor
que ens ensenya,
i quan no li fem cas s’emprenya.
Quan no fem els deures,
els professors s’enfaden i ens posen notes
en les agendes.
Però encara que a vegades ens avorrim,
també hi ha estones que ens divertim.
El pati és l’estona que més ens agrada,
és l’hora en què ens mengem l’entrepà de
tonyina arrebossada.
A casa hem d’estudiar
perquè sinó els exàmens no podem aprovar.
Al cap no ens entren les idees,
però alguns estudien de totes maneres.
A l’hora de l’examen nerviosos ens posem
i en blanc la majoria ens quedem.
Però sort que el juny les vacances
comencem,
aquesta és l’època en què descansem.
El setembre a l’institut hem de tornar,
i un nou curs és a punt de començar!
Irene Nuñez - IES JV Foix
Poema premiat en el concurs
literari Sant Jordi 2002
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Els videojocs no ho són tot a la vida
JUDITH GARCÍA
IES JV FOIX
Narració premiada en el concurs literari
Sant Jordi 2002
Aquesta és la història d’un noi que es deia
Rubén i que tenia 12 anys. Li agradaven molt
els videojocs, mai no anava a l’escola, sempre
es quedava a la sala de videojocs que hi havia
al costat. Fins que un dia els de l’escola d’en
Rubén van trucar a casa perquè mai no hi
anava. Llavors la mare i el pare d’en Rubén
van portar-lo cada dia a l’escola, com si fos un
nen petit. Però ell mai no es donava per vençut, o sigui, que cada dia, a l’hora del pati,
s’escapava i se n’anava a la sala de videojocs.
Un dia en Rubén es va amagar dins de la sala
de videojocs per poder jugar tota la nit. Però
abans que es fes de dia, la màquina de videojocs, de tanta estona que va estar encesa, va
tenir un curtcircuit i el nen va anar a parar dins
de la màquina. En Rubén no sabia que jugar a
un videojoc pogués ser tan perillós, però aquí
no s’acaba la història. Quan van obrir la sala

de videojocs, un nen va entrar a jugar a la
màquina on havia quedat atrapat el noi.
En Rubén dintre del videojoc feia de ninja que
lluitava contra els bons, el nen es va fer tan
mal que no aguantava més, per això va desitjar tant sortir de la màquina que va prometre
que no jugaria mai més. I també va comprendre que els videojocs no ho són tot a la vida i
que també existeix una família per a passar-ho
bé, uns llibres per a estudiar i uns amics que
mai no t’abandonaran.
A partir d’aquí, en Rubén es va posar a estudiar molt i molt fins a ser el més llest de la
seva classe, i quan es va fer gran va ser un
dels millors científics del segle XX.
Ell, com va prometre, no va jugar mai més a
cap videojoc, al contrari, va posar una denúncia contra els videojocs perquè cap noi/noia no
hi prengués mal.
Vosaltres no cometeu el mateix error que en
Rubén, no us deixeu atreure pels videojocs,
que porten molta violència i treuen temps
d’estudi i d’esbarjo.

Seis veranos muy diferentes
viene de la portada
Estuve esperando un rato y al final, me decidí a coger un
taxi, indicándole la dirección de la casa de la familia con la
que iba a residir. Y allí aparecí. Por lo visto, pensaban que
llegaba un día más tarde, así que si no hubiera cogido el
taxi, habría pasado la noche en el aeropuerto. Cuando llegué al lugar, me recibió una mujer de unos cuarenta años
que, junto con sus hijos de deieciséis, diecisiete y dieciocho años, me mostraron la casa. En la misma casa residía
un chico francés, que también estaba en Irlanda pasando
una temporada para estudiar inglés. Al día siguiente,
conocí a muchos franceses (unos treinta), siete italianos y
cuatro españoles. Nos entendíamos más o menos con lo
poco que sabíamos de los idiomas de los demás y con el
inglés, claro. Durante las dos semanas que estuve en
Irlanda, fui a un colegio especializado en alumnos estranjeros donde practiqué diferentes deportes: basquet, futbol, tenis, rugby..., además de estudiar inglés. Sobretodo, mejoré en
inglés oral, pero también, el hecho de
ir solo y sin ayuda adulta, me enseño
a buscarme la vida en un país estranjero. La vuelta a Barcelona no fue tan
desastrosa. Aquí sí que me esperaban”.
Mónica, una chica simpática y con
carisma, es nuestra siguiente protagonista. Pasó la mayor parte del
verano trabajando, aunque su
esfuerzo se vio recompensado al
final de las vacaciones: “Mis vacaciones de verano han sido aburridas,
excepto los últimos días. Al acabar
tercero, suspendí diez asignaturas y
por ello mis padres me hicieron trabajar más que durante los veranos
anteriores. Siempre trabajo en vera-

no, pero no tanto como este año. A pesar de ello, podía
salir con mis amigos. Quedábamos y pasábamos la tarde
juntos. Pero la mejor fecha de este verano fue el día 1 de
septiembre. Ése día comencé mis vacaciones en Marbella.
Las primeras horas que pasé allí tuve la sensación de que
me iba a aburrir igual que en Rubí, pero enseguida comence a conocer gente y, en pocos días, formamos un grupo
de cuarenta personas, más o menos. Nos juntamos unos
cuarenta jóvenes de diferentes edades, de trece o catorce
años hasta veintidós. Quedábamos todos los días a las
once y media de la mañana para ir a la playa. Después nos
íbamos todos juntos a comer y, por la tarde, jugábamos al
fútbol. A las ocho, cada uno se iba a su casa a ducharse y
a las nueve, volvíamos a estar todos juntos para ir a cenar.
Sobre las dos de la mañana, volvíamos a casa. Así era un
día tras otro. Aunque sólo haya sido al final, éste es uno
de los mejores veranos que he pasado en toda mi vida”.
La última historia tiene un protagonista que prefiere mantener el anonimato. No es una historia, es tan sólo
una frase. A la pregunta “¿qué has
hecho durante las vacaciones?, obtuvimos una respuesta directa: “Nada,
absolutamente nada”. ¿Cuántos os
identificáis con ésta última historia?
Esperamos que los que lo hagáis, sea
porque lo eligiérais vosotros mismos.
De todas formas, por difícil que a
algunos se les haga, todo el mundo
siempre tiene una historia que contar.
¿Cuál es la vuestra?
Así hemos pasado el verano seis chicos y chicas de Rubí. Este año, todos
tenemos el objetivo de aprobar la ESO
y decidir qué hacer con nuestro futuro. El verano que viene lo sabremos.
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El CE
La Rutlla
us espera
Equip de Monitors del CE La Rutlla
Primer de tot, presentar-nos. Som l’equip de
monitors del Centre d’esplai La Rutlla i ens
adrecem a vosaltres per a informar-vos de
les diferents activitats que es fan a l’esplai
situat al Centre Cívic de Can Fatjó.
Ens trobem a l’esplai cada dissabte, de 4 a 6 de
la tarda, per tal de fer activitats amb els nens i
nenes de 4 a 16 anys, com poden ser tallers,
jocs, gimcanes, excursions...
Els nens estan dividits per grups d’edat (colles)
per tal de dur a terme activitats adients a cada
edat.
També per a conèixer altres nens i nenes i l’entorn de Rubí, organitzem sortides, tant excursions d’un dia per aquí als voltants com sortides
de cap de setmana per diferents poblacions de
Catalunya.
La nostra feina consisteix a educar en el lleure,
és a dir, mitjançant el joc i la diversió, treballar
valors importants com ara la convivència, la
tolerància, aprendre a compartir, respectar els
companys i la natura, desenvolupar la creativitat, en definitiva, ajudar en el desenvolupament
del nen o nena com a persona.
Si voleu que el vostre fill gaudeixi del món de
l’esplai, ens podeu trobar a l’esplai cada dissabte, de 4 a 8 de la tarda, i us informarem.
Aquest any l’esplai ha començat el dissabte dia
28 de setembre al Centre Cívic de Can Fatjó. Us
hi esperem!
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