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Rubí,
perfil de colors:
el disseny
d'una nova ciutat

Viure a Rubí

Propostes per a
REDACCIÓ

Fins al 6 d’octubre es pot visitar a
l’envelat instal·lat a la Nova Estació
l’exposició de l’avanç de revisió del
Pla General d’Ordenació. Es tracta
d’11 propostes que han de definir
el model de ciutat que tindrem en
el futur i que pretén la millora de
les connexions, l’increment
d’aparcaments, la preservació
d’espais naturals, entre altres.

de punts d’atracció i eixos de nova
centralitat: plaça de la Sardana,
l’Escardívol i rambleta Joan Miró.

La unió de les Torres amb
Can Fatjó: connexió verda
Aquesta iniciativa serà un pas important per a la connexió de les zones
urbanes d’ambdós costats de la
Riera: Can Fatjó i les Torres. L’espai
de l’antic camp de la UE Rubí és una
oportunitat per a la creació d’una Àrea
de Nova Centralitat.
La proposta és: minimitzar l’impacte
del ferrocarril, creació d’un parc urbà
a Can Fatjó connectat amb les Torres
a través d’una passarel·la per a vianants, utilitzar aquest espai per a la
implantació d’equipaments i activitats
demanades per Rubí i necessàries per
a la competitivitat de la ciutat de cara
al futur, construir una plaça pública
oberta al parc de Can Fatjó.

els polígons tenen poca connectivitat
amb la trama urbana. L’evolució de la
nova economia tendeix a renovar els
sistemes de producció, amb el trasllat
de la producció de matèries primeres
a altres indrets i a la instal·lació de
serveis més terciaris. Això pot facilitar
la combinació d’usos als polígons
industrials.
La proposta és: transformar els
actuals polígons industrials en espais
integrals per a la nova economia que
incloguin empreses de servei, equipaments per a la formació, el lleure, la
restauració, l’hostaleria i el comerç
amb nous edificis de qualitat que
aportin valor arquitectònic i, fins i tot,
certes tipologies residencials.

El Bulevard de l’Estació
La possible ubicació de l’estació de
l’AVE del Vallès a prop de Rubí representa una oportunitat per a consolidar la centralitat de la ciutat en l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, i l’entrada en funcionament de l’estació de RENFE crea una
oportunitat per relligar els enllaços
viaris i de vianants entre l’estació de
ferrocarrils i l’AVE i RENFE.
La proposta és: crear un nou espai
urbà ampli i de gran qualitat per a
Rubí, denominat El Bulevar de
l’Estació construït sobre el traçat viari
del Metro del Vallès des de l’Estació
de Rubí fins a arribar a la B-30, i fins
a la futura estació de l’AVE.

La Riera
La clau és que la Riera es transformi
en la "Columna vertebral verda" de
Rubí. En aquest sentit es considera
important connectar amb ponts per a
vianants i rodats els dos costat de la
Riera i crear parcs i recorreguts
urbans continus al llarg d’ambdós
marges de la llera.
La proposta és: recuperar el paisatge
a l’entorn de la riera, propiciar una
major activitat urbana amb la creació
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Renovació dels polígons
industrials
Els polígons industrials de Rubí ocupen una part molt important del nucli
urbà, però Rubí té escassetat de sòl i

El creixement
El creixement de la ciutat s’estableix
per la necessitat de completar la vertebració de tot el territori. Ha de servir per cobrir els dèficits d’equipaments, d’infraestructures, de serveis

El tema del mes

al futur de Rubí

i, sobretot, d’habitatge. Per això, caldrà reservar espais destinats al lleure,
a l’esport, a l’ensenyament i d’altres
que, actualment i per les seves
dimensions, la ciutat no pot oferir.
La proposta és: un projecte residencial amb connexions amb la Riera i els
espais centrals de Rubí, ampliar l’habitatge social, crear un centre de serveis i equipaments que afavoreixi la
relació entre les urbanitzacions i el
nucli urbà, l’establiment d’una segona
estació dels ferrocarrils, creació d’un
gran parc, major connexió amb les
urbanitzacions, etc.

El nou centre
Rubí ha d’ampliar el centre, des de
l’espai de la zona Mercat (sector
JOSA) fins a l’entorn de la rambleta
Joan Miró. S’ha de potenciar la nova
Àrea Central de Rubí: amb una zona
per a vianants, el redisseny de places
i de carrers i amb la supressió de
barreres arquitectòniques.
La proposta és: el redisseny de pla-

ces i carrers, la renovació de l’edificació residencial existent, l’impuls al
petit comerç local, revaloració del
nucli antic, noves zones de vianants,
tractament de les parets mitgeres.

La Riera
El nou centre
Les Torres-Can Fatjó: connexió verda
El Bulevard de l'Estació
La renovació dels polígons industrials
El creixement
Els aparcaments

Les places i espais verds
La ciutat disposa de places i d’espais de
proximitat, llocs de relació, convivència i
lleure de la població. El parc de Ca
n’Oriol, el parc per la Pau i Natura, el parc
Ibèric, la plaça Figueras, i molt més. Cal
potenciar aquests espais i millorar la connexió entre aquests per interrelacionar els
diferents barris i per millorar la imatge
urbana i la qualitat ambiental de Rubí.
La proposta és: crear recorreguts per a
vianants i bicicletes que connectin els
diferents parcs urbans, la Riera, les zones
forestals del municipi i el conjunt d’elements verds de la ciutat i del seu entorn.

Els aparcaments
La ciutat ha d’apostar pel transport
col·lectiu i les zones de vianants per

Imatge
El sistema viari
La protecció dels espais naturals
Parcs i jardins

resoldre l’accessibilitat al centre. Els
estacionaments són necessaris, tant
per als residents com per als vianants.
La proposta és: la progressiva creació d’un anell central d’estacionaments a la carretera comarcal 1413,
l’avinguda de l’Estatut i el carrer
Edison. Així s’aconseguirien 10.000
places d’aparcaments, situades en
vies urbanes properes al centre.
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Àngel Millán
(Tinent d’alcalde de
Territori-ICV)
Per Àngel Millán, la
proposta d’avanç de
revisió del PGO que
presenta l’equip de
govern és molt semblant a la que en el
seu moment va presentar Taller de Ideas
i que parla de la riera
com a eix vertebrador de la ciutat. Va
afirmar que cal “reinventar la ciutat de
Rubí” i va apostar
per unes propostes
que considera ambicioses.

El tema del mes

Xavier Reinaldos
(Portaveu adjunt de
CiU)
Xavier Reinaldos va
manifestar que la
seva formació política
està d’acord amb la
proposta de l’avanç
de revisió del PGO en
un 90%, però que
encara queda molt
per fer, com per
exemple, que es contempli una altra estació de RENFE, que es
millorin les connexions amb la resta de
ciutats o bé, que Rubí
encapçali el lideratge
de la comarca, entre
altres.

Francesc Sutrias
(Portaveu d’Esquerra
Republicana de Catalunya
i tercer tinent d’alcalde)
ERC ha fet saber el seu posicionament sobre la proposta
del PGO a través d’un comunicat en el qual manifesten la
seva preocupació per com
s’està enfocant la revisió del
PGO des d’ICV i potser
també des de CiU. En aquest
sentit, ERC para l’atenció en
el tema de la preservació de
Can Ramoneda, un punt que
s’obvia a la proposta del
Taller de Ideas, i subratlla la
necessitat de treballar en
qüestions com la rehabilitació, el creixement sostenible i
l’habitatge social, en equilibrar població, sòl industrial i
zones verdes. El comunicat
afegeix que, en cap cas,
donarà suport a la proposta
actual.

Carme García Lores
(Portaveu del Partit
dels Socialistes de
Catalunya, PSC-PSOE)
El PSC, com a partit
a l’oposició, no ha
volgut pronunciar-se
encara sobre les propostes de Taller de
Ideas. Carme García
Lores ha recordat
que existeix un pacte
entre els grups municipals que els obliga
a discutir el tema en
junta de portaveus
abans de pronunciarse públicament i
aquest acord no ha
estat respectat

Imatge urbana

El sistema viari

La imatge que es percep de la ciutat incideix en l’autoestima, fomenta el sentiment
de pertinença i enforteix la identitat del
municipi.
La proposta és: la Riera com a principal
eix d’identitat de Rubí, la millora dels
accessos a la ciutat, reforma de les vorades urbanes que es perceben des de les
principals vies de l’entorn, tractament de
parets mitgeres, mobiliari urbà, senyalització, eliminació progressiva de les línies
elèctriques.

Un nou sistema viari ha de servir per
aconseguir unir les diferents zones i
distribuir el trànsit amb l’objectiu de
donar prioritat al vianant, afavorir el
comerç i fer una ciutat més agradable.
La proposta és: la unió dels marges
de la Riera, separar el trànsit de pas
de la circulació interna, donar progressiu protagonisme al transport col·lectiu i a les zones de vianants.

La preservació dels espais
naturals
Rubí té un entorn natural sovint desconegut per la població. Tenir cura
dels boscos, parcs i jardins, protegirlos i gaudir-ne és la manera més natural de viure-hi i de garantir el medi a
les generacions futures.
La proposta és: establir un sistema
de gestió sobre els espais d’interès
natural que diferenciï els graus de protecció d’aquests espais (zones natu4 LA CIUTAT
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Armand Querol
(Portaveu del Partit
Popular)
Armand Querol ha
declarat el seu acord
amb les propostes
bàsiques de Taller de
Ideas i ha destacat la
necessitat que la riera
es converteixi en un
eix vertebrador de la
ciutat. Querol ha reiterat la seva confiança
en un creixement
moderat de la localitat, creixement que
considera totalment
necessari, tot i que
defensa que s’aprofundeixi més en la
proposta del Taller de
Ideas.

rals, seminaturals i agrícoles) i una
normativa urbanística que ordeni els
usos i les condicions d’aquestes
zones.

Viure a Rubí

Habitatge

Rubí tendrá 22 pisos más
de alquiler protegido
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Rubí, a través de la sociedad
municipal PROURSA, ha comenzado la construcción
de 22 viviendas destinadas a alquiler protegido. Estos
pisos, que están situados en la calle Belchite, son de
1, 2 y 3 habitaciones, y van desde los 35 hasta los 65
m2. Según el regidor responsable d’Habitatge,
Francesc Sutrias, estas nuevas viviendas estan destinadas a la población en general, y los precios oscilan
entre los 126 y los 222 ¤ .
Para Francesc Sutrias, optar por vivienda de alquiler supone un
esfuerzo importante para el consistorio ya que la inversión no se
recupera inmediatamente, como en el caso de pisos destinados a
la venta. También señaló que el alquiler es la modalidad del futuro
y la que impera en Europa, además, permite que haya constantemente unos beneficiarios, “el objetivo es generar un parque de
vivienda pública”. En el caso de alquiler de protección oficial, además, se está haciendo política social que permite el acceso a
alquiler a personas que no pueden costear los precios actuales del
mercado.
Cabe destacar que estos pisos utilizarán calefactores solares para
calentar el agua y que la inversión destinada a su construcción es
de cerca de 2 millones de euros (332 millones de pesetas). Las
obras finalizarán, seguramente, de aquí a un año.
Según Sutrias, con el inicio de esta construcción, PROURSA está
realizando una inversión de más de 1.500 millones de pesetas
(unos 9 millones de euros), ya que tiene actualmente en marcha
dos promociones más: la de pisos destinados a alquiler para jóvenes en Can Rosés, y la construcción del edificio de servicios de la
pl. Pearson.
El acto de colocación de la primera piedra de esta nueva promoción tuvo lugar en julio y contó con la asistencia, además de

Francesc Sutrias, de la alcaldesa de Rubí, Núria Buenaventura,
quien destacó l importancia de la construcción de pisos destinados a alquiler de protección oficial, la cual era uno de los objetivos
de la empresa municipal. También asistieron el primer teniente de
alcalde, Fernando Fernández, el teniente de alcalde y portavoz de
CiU, Lluís Ridao, y la regidora de Serveis Socioculturals, Pepa de
Haro.

La construcción de los pisos de alquiler para jóvenes,
en Can Rosés, estará lista a finales de año.
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Editorial

Punt de Mira

La rierada de l’any 1962
MIQUEL RUFÉ I MAJÓ, QUE L’ANY 1962 ERA ALCALDE DE RUBÍ

Aquest mes de setembre és un
mes de novetats i de records.
Novetats, perquè presentem la
nostra proposta de model de
ciutat. De present, però sobretot,
de futur. L’avanç de revisió del
Pla General d’Ordenació defineix
quins són els aspectes més
importants que tots i totes
necessitem per a viure millor,
amb més qualitat de vida.
Elements que hem pogut recollir
a partir de les vostres aportacions i de les realitzades a través
d’un fòrum de participació. El
projecte recull totes les solucions
a situacions d’avui. Proposa
solucions a la manca d’aparcaments i a la d’habitatge per a
joves i per a persones amb
menys recursos; ofereix noves
infraestructures socials, sanitàries i escolars; planteja alternatives de trànsit; potencia i millora
les places i zones verdes; preserva els espais naturals; aporta
propostes il·lusionadores: unió
de Les Torres amb Can Fatjó,
onze ponts per sobre de la Riera,
connexió amb l’AVE i amb
RENFE, creació d’una segona
estació de tren, millores de la
imatge de la ciutat, recuperació
del centre històric i moltes més
coses. Un projecte engrescador,
d’il·lusió però realista, i que ha de
configurar la ciutat que tots i
totes ens mereixem. Un projecte
que vull compartir amb vosaltres.
Perquè entre tots i totes l’haurem
d’anar fent. I aquest setembre
també és un mes de records. Del
record de totes les persones que
van patir la rierada del 62, ara fa
40 anys. Una data que va marcar
la nostra història. Va ser un punt
d’inflexió: creació de nous barris,
entrada de nova immigració, procés d’industrialització, aprovació
d’un model de ciutat, dotació
d’infraestructures bàsiques...
Avui, tenim un nou punt d’inflexió: donem un nou pas endavant
amb aquest model i apostem per
una ciutat de més qualitat, de la
qual ens sentim més orgullosos.
Núria Buenaventura
Alcaldessa de Rubí
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Tot aquell dimarts fou plujós. Era un quart d’onze de
la nit, la llum elèctrica feia poc que havia marxat.
Trucà el telèfon, era el doctor Diego Velazco, que
des del carrer Justícia em comunicava que se sentien veus de socors provinents del barri de l’Escardívol, que estava inundat i, amb el reflex dels llampecs, es veia molta gent dalt dels terrats demanant
auxili. Un fort pressentiment em va recórrer tot el
cos, però no podia pensar-m’ho gaire, em vaig calçar unes botes i vaig agafar una llanterne i la gavardina. En aquell instant, tornà a trucar el telèfon, era
el caporal de la guàrdia civil, Gregorio Jiménez, que
m’assabentava que l’aigua inundava les cases del
barri de Can Fatjó. Quedàrem a l’estació. Allà, ja hi
havia algunes persones que s’havien pogut salvar.
El vigilant va obrir les portes de les sales d’espera
per a acollir els primers damnificats, que ens contaren la tragèdia. Marxàrem cap a l’Ajuntament; els
carrers de Santa Llúcia, Sant Sebastià, de la Riera i
Sant Joan anaven com un riu foll, passàrem pel de
Xercavins amb aigua per sobre genolls i arribàrem a
la plaça del doctor Guardiet, on trobàrem més gent

que no sabien què buscaven. La rierada se’ls havia
endut els familiars. Donàrem ordres d’obrir les portes del Casino Republicà, avui enderrocat, per a
refugiar-los i continuàrem cap a la Casa de la Vila,
sense poder passar pel carrer Terrassa. En arribarhi, tot fou omplir-se de ciutadans amb diverses
informacions i ens férem una idea de la situació.
Arribaren els primers ferits i un cadàver. En anar a
portar-lo al dipòsit del cementiri, trobàrem la ctra. de
Sabadell interceptada i els vaig dir que el portessin
al cementiri vell. Ens quedàrem totalment incomunicats per carretera, sense llum, sense telèfon i sense
aigua potable per a una població de 10.075 habitants. Foren uns moments molt colpidors, però
d’una gran esperança en veure com sense cap
“ordeno y mando” els rubinencs obrien, de bat a
bat, les seves llars per als germans que sofrien la
tragèdia, sense cap recança ni diferència ideològica
o religiosa. El matí del 26 de setembre de 1962 ens
traslladàrem al carrer Cadmo. Tan sols havia quedat
dempeus el pont del tren. Les aigües havien pujat
fins a sota els seus arcs, a una alçada de 15 metres.

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
Defendiendo siempre
Ca n’Oriol
La AV de Ca n’Oriol se alegra de que los
vecinos se organicen para defender sus
intereses, tal y como desde hace casi 30
años lo hace nuestra entidad, preocupándose por los problemas de nuestro
barrio, sobre todo en lo que hace referencia a la calle Mallorca. El ejemplo más
reciente es que, después de las últimas
inundaciones a finales de los años noventa -provocadas por un fuerte régimen de
lluvias, junto a la mala conciencia de
algunos ciudadanos que abocaron mobiliario diverso delante de la entrada del
colector, ya en parte tapada por los contenedores de las obras de construcción
de un centro técnico por encima de la
zona-, la AV de Ca n’Oriol presionó y consiguió un presupuesto de 32 millones de
pts. (192.323,87 euros), para la reforma
del colector de la calle Mallorca y de la
calle Madrid. Desde esa actuación, a
pesar de las lluvias torrenciales, afortunadamente no se ha vuelto a producir ninguna inundación. No obstante, en ningún
momento se ha aparcado el tema y
recientemente hemos llegado a unos
acuerdos importantes con el Ayuntamiento. Ahora bien, no ha sido este el
único de nuestros logros, no folclóricos,
como entidad. El soterramiento del transformador y la construcción de la plaza de
Aragón, el asfaltado de la calle Zaragoza,
la pista deportiva de la calle Mallorca, etc.
Otra conquista importante para el barrio
es la futura ubicación de un IES en la zona
de influencia de Ca n’Oriol. Un reivindicación antigua e irrenunciable a pesar de
los intereses de otra índole que hay sobre

dichos terrenos. Un instituto que, queremos subrayar, beneficiará no sólo a los
muchachos y muchachas de Ca n’Oriol,
sino también a los de los barrios de la
Zona Mercat que asistan, a los de la Plana
de Can Bertran y del 25 de Setembre.
Un tercer punto importante para nosotros,
desde hace muchos años, y también para
buena parte de los ciudadanos de Rubí
representados por las asociaciones y
entidades que forman parte de la
Coordinadora Rubinenca d’Associacions
de Veïns (CRAV), es la remodelación y
acondicionamiento del Parque Urbano de
Ca n’Oriol. Los representantes de la coordinadora negociaron y consiguieron
mejorar el proyecto municipal en favor de
todos los ciudadanos de Rubí.
Ante todas estas mejoras y beneficios,
nos enfrentamos a una serie de dudas
tras las declaraciones y actuaciones que
se están llevando a cabo desde hace
algún tiempo por parte de algunos ciudadanos bien conocidos en círculos políticos, urbanísticos y golfísticos de esta ciudad.
¿Cómo se puede estar en contra del
Parque de Ca n’Oriol y el Instituto, que
son bienes sociales, y a favor de la construcción de viviendas unifamiliares en la
Bombonera, detrás de la Masía de Ca
n’Oriol?
¿Cómo es posible que la Bombonera,
zona recalificada como verde para uso y
disfrute de todos los ciudadanos de Rubí,
pueda ser al mismo tiempo “el mayor

robo a la ciudad”? ¿Es porque no se
puede ya construir 47 viviendas unifamiliares?
¿Porqué hay tanto malestar por el intercambio de terrenos realizado entre el
Ayuntamiento y el Incasol -la misma
bombonera y su zona de influencia-, que
parece que ha dejado sin negocio a algunas personas?
¿Qué alternativa ofrecen los opositores al
Instituto en esos terrenos?¿Es quizás la
construcción de nuevas casas unifamiliares en dicha zona si consiguen una futura recualificacion del terreno si no se
construyese el instituto?
Nos alegramos, eso sí, por la resurgida
conciencia ecologista de algunos de
estos ciudadanos que se oponen al parque de Ca n’Oriol, ahora bien ¿porqué, en
su momento defendieron y encabezaron
con auténtico fervor la inmediata construcción de los hoyos del campo de golf
que faltaban en la zona de Rubí, con su
correspondiente corte de árboles y excesivo consumo de agua para la diversión
de unos pocos?
Y finalmente, ¿Cómo es posible que estos
mismos ciudadanos protesten ahora porque, según ellos, hoy en día Rubí es una
ciudad gris, cuando ellos mismos han
tenido parte de responsabilidad tanto
política, social y urbanísticamente justamente por sus profesiones en el desarrollo y crecimiento de la ciudad?
AV Ca n’Oriol

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

Viure a Rubí

La història

40 anys de la rierada:
la nit que va canviar la ciutat
MERITXELL GUMBAU
FOTOS: ARXIU ROSET

Rubí recordarà, 40 anys després,
un dels episodis més tràgics de la
seva història. La nit del 25 de
setembre de 1962 una rierada
sense precedents va transformar
per sempre la nostra ciutat.
“Amb la llum d’un llampec, he vist la
gent a dalt de les teulades i dels
terrats. Però després, amb un altre
llamp, ja no he vist ningú, ni gent ni
cases”. Miquel Rufé, alcalde de Rubí al
1962, recorda encara amb emoció el
testimoni d’un metge que el telefonava
llavors des del carrer Justícia.

força, alimentada per les dues rieres
que s’ajuntaven a les Fonts, la del
Palau i la de les Arenes. El torrent
arrossegava tot allò que havia trobat
pel camí, arbres inclosos. A Rubí, es
va trobar amb l’embut de l’antic pont
del carrer Cadmo. Tenia tres arcs però
un d’ells ja estava taponat abans de la
rierada i això el va convertir en un dic
de contenció. L’aigua va desbordar
inundant violentament el barri de
l’Escardívol i la part baixa de Can
Fatjó.

Més de 500 morts i desapareguts van
ser el balanç d’una nit que va canviar
per sempre la nostra
ciutat. Amb la ràpida
“Amb la llum
reconstrucció de la
d’un llampec,
zona arrasada, van desaparéixer les cases
he vist la gent
anàrquiques al marge
a dalt de les
de la riera, van aixecarteulades i dels
se infraestructures més
resistents i va néixer un
terrats. Però
nou barri a l’entrada de
després, amb
Rubí per a acollir els
un altre llamp,
damnificats: el 25 de
setembre.
ja no he vist

ningú, ni gent
ni cases”.
La nit del 25 de setembre de fa 40 anys
tot va ser aigua i foscor. Ja al matí, les
gotes havien començat a caure sense
pausa. “La pluja era persistent, no
parava”, explica Rufé. Amb el pas de
les hores i l’arribada de la nit, l’aigua
que baixava per la riera va convertir-se
en una amenaça. Venia amb molta

Tota la ciutat va créixer
en molt poc temps.
Enrera va quedar el
Rubí més rural i agrícola. Per contra,
van emergir grans blocs de pisos (de
preus baixos i poca qualitat), nombroses indústries i una identitat marcada
per l’augment desmesurat de la
població.

La necessitat
de no oblidar
En el 40è aniversari de la rierada,
l’Ajuntament de Rubí vol recordar
aquest episodi cabdal de la nostra història. Coincidint amb la
inauguració de les restaurades
Escoles Evangèliques, s’obrirà en
aquest mateix espai una exposició de fotografies sobre la rierada.
Les imatges són obra de Josep
Feliu i Badaló, fotògraf municipal
l’any 1962, i van ser cedides per
ell mateix al també artista local
Josep Maria Roset. La mostra
s’obrirà el 25 de setembre i es
podrà visitar a les Escoles
Evangèliques fins al 27 d’octubre.
Fora dels actes organitzats pel
consistori, l’Antiga Estació acollirà a l’octubre una altra exposició,
en aquest cas de gravats i dibuixos de l’escultor Josep Maria
Subirachs. L’artista, conegut per
continuar les obres de la Sagrada
Família, és també l’autor del
monument que presideix actualment el pont del carrer Cadmo
retent homenatge a les víctimes
de la rierada. Les obres que recull
la mostra no guarden però cap
relació amb l’episodi viscut a
Rubí. Aquestes es podran visitar
durant tot el mes d’octubre.
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L’entrevista

Josep Santamaria i Teresa Miralles

“Quan es fa un curs com
aquest no es perd res, sempre
hi guanyes”

Josep Santamaría

Teresa Miralles

MAR LOBATO

mades a unes determinades
coses. El més difícil és connectar-se, ja que has d’anar
molt en compte amb les adreces, si et saltes un punt ja no
et surt. També vaig trobar
estrany que no es treballi ni
amb majúscules ni amb
accents.
T.S.: No em feia por, ja que jo
ja tenia un ordinador, a més,
tenia molt d’interès per a
aprendre, però s’ha de tenir
en compte que la gent gran
no tenim aquella rapidesa,
sobretot quan es tracta d’una
cosa relacionada amb la tècnica, no és el que ens van
ensenyar de petits, els nens
d’ara ho tindran molt més
fàcil. També m’ha costat molt
acostumar-me al nou sistema,
ja m’havia après l’antic i cada
vegada que canvien el sistema de l’ordinador t’has de
reciclar una mica.

Fer un curs de formació, sigui del que sigui, sempre és bo
i si aquest està relacionat amb les noves tecnologies,
encara millor. Fins i tot, si es té més de 70 anys i no es vol
perdre, en cap moment, el tren del coneixement. Això és
el que han fet Josep Santamaria i Teresa Miralles, alumnes del curs d’Internet per a gent gran organitzat pel
Comissionat de la Societat de la Informació, que es va dur
a terme a l’aula del Club 60. Josep Santamaria, 73 anys,
viatjant de professió, té dos fills i una neta. Teresa Miralles
té 72 anys, 8 fills i 9 nets. Va estar darrere el taulell de la
botiga Dau fins que es va jubilar.
Per què es va decidir apuntar al curs d’Internet?
Josep Santamaria: Estic
apuntat al Club 60, participo
en moltes activitats i em vaig
apuntar per a aprendre una
cosa nova (aquest era el
segon curs que feia). Només
havia tocat l’ordinador per a
fer alguns jocs, però no sabia
res d’Internet. L’ordinador
encara em fa una mica de por,
perquè fas una cosa, piques
en una tecla que no has de
tocar i marxa el que feies,
però un cop ho tens per mà,
comences a treballar i ja ho
fas automàticament, igual
que quan condueixes

Teresa Miralles: Des que
m’he jubilat he intentat sempre fer coses noves, em vaig
apuntar a un curs universitari
per a gent gran i ja vaig
començar a treballar amb l’ordinador, per a presentar els
treballs. Tot és a base de la
voluntat que hi posa la persona, perquè si ho fan els altres,
també ho pots fer tu. Vaig
pensar que si podia aprendre
el word, també podia fer el
curs d’Internet.
Amb quines dificultats s’ha
trobat?
J.S.: Les persones grans som
més lentes, i estem acostu-

Què és el més positiu que
ha aconseguit d’aquesta
nova eina?
J.S.: És molt important tenir la
ment ocupada i adquirir uns
coneixements que no estan
mai de més, estàs més preparat per a la vida. Animaria a

tothom a fer-ho, amb això
sempre guanyes alguna cosa,
no perds res.
T.M.: He descobert una nova
dimensió, pots descobrir moltes coses a través d’Internet,
també faig servir el correu
electrònic.
Què li sembla Internet?
Quines coses fa servir?
J.S.: Internet és un món fantàstic, és una cosa que cada
dia ha d’anar a més, és el
futur. També faig servir el
correu electrònic per a comunicar-me amb amics.
T.M.: Precisament perquè
som grans, és una bona eina
de comunicació perquè quan
et fas gran, la tendència és
quedar-se sol, es perd el sentit de comunicació, i si utilitzes
Internet et comuniques amb
tot el món, pots descobrir
moltes coses i, fins i tot, trobar
llocs per anar, pots tenir interès per a sortir de casa.
També et permet estar actiu.
Dono gràcies a Déu d’haver
nascut en aquesta època i
poder gaudir de coses que
abans eren impensables.
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Viure a Rubí

La prevenció

Protegim-nos davant del risc
d’inundacions
Rubí està situat en una zona, que tradicionalment per la tardor hi ha pluges intenses, de vegades aquestes pluges han
causat greus danys i pèrdues, tant humanes com materials.
L’aigua sempre arriba per sorpresa i les imprudències són la
principal causa dels accidents; però, les pèrdues seran
menors si actuem correctament.

CONSELLS EN CAS D’INUNDACIONS

99.7 FM

Tingueu a mà un petit equip de seguretat amb el més
necessari: (un transistor de piles i una llanterna), medicaments indispensables, roba d’abric i documentació
personal.

Sintonitzeu-la.
Us informaran i també
us donaran
les recomanacions o
consignes oportunes.

Bombers: 085
Cos Nacional de Policia: 091

• Reviseu la teulada i els baixants, retireu la brossa que
obstaculitzi el pas de l’aigua
• No utilitzeu el telèfon, deixeu les línies lliures per les
emergències i els equips de socors.
• Desconnecteu l’interruptor general de l’electricitat.
• Si l’aigua de l’aixeta no reuneix les garanties higièniques,
utilitzeu aigua embotellada.
• Si pot entrar l’aigua, obtureu les portes, finestres i altres
obertures.
• Col·loqueu els documents importants, els objectes de
valor, els aliments i l’aigua potable en els llocs més alts.
• Poseu els productes perillosos en llocs protegits.
• Conduïu els animals domèstics a llocs alts i protegits.
• No aneu a les zones baixes.
• No aneu a buscar els nens a l’escola; aquesta ja se n’ocuparà.
• En cas de perill i/o si us trobeu aïllat, feu-vos veure o
sentir

2. Si sou fora de casa
• Quan hi hagi pluges fortes o possibilitat d’aquestes, eviteu circular en cotxe, especialment si és de nit, utilitzeu els
transports públics. Però si heu de circular en cotxe, circuleu preferentment per carreteres principals o autopistes i
modereu la velocitat
• No heu de creuar mai a peu o amb vehicle els guals que
salven barrancs o altres trams de camí o carretera si estan
inundats. La força de l’aigua pot arrossegar-vos.
• Si teniu problemes de visibilitat a causa de la pluja,
reduïu la velocitat i si es necessari quedeu-vos a la vorera
i senyalitzeu la vostra situació.
• No heu d’estacionar ni acampar en llits secs ni a les ribes
dels rius. Les riuades arriben sobtadament.
• Allunyeu-vos de les zones que es poden inundar.
• Sintonitzeu les emissores de ràdio locals per informarvos de la possibilitat de pluges intenses o revingudes, de
l’estat de les carreteres i si s’escau, de les mesures de
precaució i dels consells d’actuació.
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LLIGUES
ESPORTIVES
PER A JOVES

Aeròbic • Atletisme • Bàdminton
Bàsquet • Cursa d'orientació
Escacs • Esquí • Futbol sala
Gimnàstica esportiva • Handbol
Hoquei línia • Minitennis
Patinatge artístic • Preesport •Voleibol

JOCS ESPORTIUS
ESPORTIUS ESCOLARS
ESCOLARS
JOCS

1. Si sou a casa

Viure a Rubí

La comunicació

Ràdio Rubí inicia
la nova programació
MAR LOBATO

Ràdio Rubí ha començat aquest mes de setembre la temporada 2002-2003 amb l’aposta
per la programació pròpia les 24 hores del
dia i amb “l’objectiu de consolidar la ràdio
municipal com a punt de referència de la
informació local en tots els àmbits, i amb un
projecte més dinàmic d’acord amb les preferències dels oients”, segons ha declarat
Josep Antoni Àvila, regidor de
l’Institut Municipal de
Comunicació (IMCO).
La informació local serà l’eix de
la nova programació de Ràdio
Rubí (99.7 FM). De dilluns a divendres, i durant tot el dia, s’alternaran
diferents peces informatives amb la
música d’avui i de sempre. A més, els
informatius de l’emissora municipal s’amplien a tres: a les 13.30 h, a les 19 h i a les
22 h. Pel que fa als esports, també tindrà un
ampli espai a la tarda, a més que es manté
el programa esportiu de referència del cap de setmana, Rubí en
joc.
Cal destacar que es potenciaran espais ja consolidats a la
graella, com el programa Raíces del Sur,
que tindrà un programa de dues hores diàries de dilluns a
divendres (de 20 a 22 h).
A la nit, tindran protagonisme les tertúlies i els debats, com El
Punt de mira.
Un altre canvi important a la programació de l’emissora
municipal, és la concentració dels programes elaborats pels
col·laboradors i les entitats, com el Giravolt tradicional,
Presència cristiana, Punto de encuentro o l’espai de sardanes Ara i sempre.

Ràdio Rubí 99.7 FM
T’acompanya les 24 hores
NOVA PROGRAMACIÓ
(RESUM)
De dilluns a divendres
De 8 a 13.30 h Música d’avui i de sempre/
Peces informatives
De 13.30 a 14 h Informatiu migdia
De 14 a 19 h
Música d’avui i de sempre
Peces informatives
De 19 a 20 h
Informatiu nit i esports
De 20 a 22 h
Raíces del Sur amb Toni Sevilla
De 22 a 23 h
Repetició informatiu nit i esports
De 23 a 24 h
Tertúlies de nit i debats
Divendres de:
22 a 24 h
Future Sound amb Juli Pérez
24 a 8 h
Música d’avui i de sempre
Peces informatives
Dissabte
De 16.30 a 17 h Els Grups Municipals
Serveis Informatius
De 17 a 18 h
El Vinil amb Xavier Baltà
De 18 a 19 h
L'última sessió amb Lídia Martín
De 19 a 20 h
Gabba-Gabba Hey amb Lito
De 20 a 21 h
No Underground amb Lito
De 21 a 24 h
KM-0 amb Alberto Carrilero
De 24 a 2 h
BLUEBEATS-FM amb Judith Suñer
(música jamaicana)
De 2 a 8 h
Música d'avui i de sempre
Peces informatives
Diumenge
De 8 a 9 h
De 9 a 10 h
De 10 a 11 h
De 11 a 11.30 h

Presència cristiana (Catòlics)
Giravolt tradicional amb J.M. Merino
Ara i sempre amb Josep Puigventós
Els Grups Municipals
Serveis Informatius
De 11.30 a 15 h Rubí en joc amb José Luis Marín
De 15 a 15.30 h Resum setmanal
Serveis Informatius
De 15.30 a 16 h Punto de encuentro (Evangèlics)
De 16 a 17 h
El Vinil amb Xavier Baltà (Repetició)
De 17 a 18 h
L'última sessió amb Lídia Martín
De 18 a 20 h
KM-0 amb Alberto Carrilero
(Repetició)
De 20 a 21 h
Punt de Mira / Debat amb els
Serveis
informatius
De 21 a 22 h
Som solidaris amb Rubí Solidari.
Casal Cubano i Los Botijas
De 22 a 24 h
BLUEBEATS-FM, música Reagge
LA CIUTAT 11

Viure a Rubí

Festes i tradicions

Celebració de la Diada Nacional
de Catalunya a Rubí
Partits polítics, entitats esportives,
culturals i tradicionals, van fer la
seva ofrena floral durant els actes
de celebració de la Diada Nacional
de Catalunya, el passat 11 de
setembre, a la plaça que porta
aquest mateix nom.
En l’acte institucional de la Diada
Nacional de Catalunya, després de
l’ofrena floral dels portaveus municipals, l’alcaldessa de Rubí, Núria
Buenaventura, va recordar que fa dos
anys es commemorava el 60è aniversari de la mort de Lluís Companys en
homenatge a una generació; que l’any
passat es va inaugurar la plaça Onze
de Setembre com a recuperació d’un
espai urbà per a conviure tots plegats,
i que enguany es commemora l’Onze
de Setembre en record i solidaritat de
totes les víctimes que hi ha hagut al
llarg de tot aques any, tant d’actes
terroristes com de guerres injustes i de
la pobresa i la fam.
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Viure a Rubí

Breus

Canal 50 emetrà
programació local
des de Rubí

La Festa Major de Sant Roc, centenària
La Festa Major de Sant Roc, que va tenir lloc els dies 6, 7 i 8 de setembre, ha estat un
nou èxit de participació, sobretot considerant que aquesta ha augmentat respecte als
anys anteriors. L’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, precisament, en iniciar-se la
festa, comentava que s’esperava més participació que altres anys en ajuntar-se amb la
Diada Nacional de Catalunya, i afegia que un inici de curs amb festa és un bon començament. També va afirmar que enguany s’han ampliat els actes de la festa major petita de Rubí i s’ha introduït un concert de rock per a joves, sense perdre el que són les
festes tradicionals i el que era l’esperit de Sant Roc, perquè els ciutadans i ciutadanes
de totes les edats i procedències hi poguessin participar. L’alcaldessa va explicar que
Joan Miquel Merino, de la Colla de Geganters de Rubí, havia trobat, a la Casa de
l’Ardiaca, notícies de l’any 1902 en què es deia que els primers dies de setembre se
celebrava la festa de Sant Roc; per tant, justament aquest any en celebraríem el centenari. Pel que fa als versots dels Diables de la Riera i els Diables de Rubí, Núria
Buenaventura va manifestar que és habitual que tinguin un to crític i una mica àcid, que
no haurien tingut sentit uns versots en què no es parlés de Ca n’Oriol. “En alguns altres
punts jo no hi estic d’acord, però estem en una ciutat lliure i, per tant, amb recpecte, la
gent ho pot dir tot”, va acabar assegurant.

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

Pla de Transició al
Treball

Cursos de
català per a
adults:
orals i escrits
Informació i matriculació:
del 20 al 30 de setembre,
de 10 a 14 i de 17 a 20 h
Certificats oficials dels nivells A, B, C i D
Cursos subvencionats per la Generalitat de
Catalunya i l'Ajuntament de Rubí, per a més
grans de 18 anys

C/ de Santa Maria, 17, 1r - 08191 Rubí
Tel. 93 697 54 05 - http://www.cpnl.org

La televisió tornarà a Rubí el proper 1
d’octubre. Canal 50, l’emissora
comarcal del Vallès, posarà en marxa
una delegació a l’edifici Rubí+D que
oferirà programació amb contingut
local. Rubí tornarà a ser protagonista
absolut en un informatiu que s’emetrà
a les 20 h. L’espai es completarà amb
informació comarcal que es podrà sintonitzar a tot el Vallès. El programa
Rubí actual s’emetrà els dimarts, de 22
a 23 h, i recollirà tres blocs d’informació i entrevistes dedicats als diferents
portaveus dels grups municipals, a les
entitats i a l’actualitat local. El primer
dimarts després de cada ple de
l’Ajuntament, aquest espai es substituirà per un debat polític. Els dijous de
deu a onze de la nit, Núria
Buenaventura es posarà davant de les
càmares dins del programa Parlem
amb l’alcaldessa, un espai d’entrevista
que comptarà amb les trucades en
directe dels espectadors. L’oferta es
completarà els divendres amb l’actualitat esportiva i les informacions referents a les entitats culturals de la ciutat.
Ambdós espais tindran una durada de
45 minuts i s’emetran entre tres quarts
d’onze i dos quarts de dotze de la nit.
A la nova delegació de Canal 50 a
Rubí, treballaran 5 periodistes, 4 tècnics i 2 col·laboradors.

Nous contenidors
L’empresa encarregada de la recollida de
la brossa a Rubí, Fomento de Construcciones y Contratas, ha començat la
substitució dels antics contenidors verds,
amb capacitat per a 1.100 litres, per uns
altres de 3.200 litres, que s’accionen a través d’una palanca. De moment, es procedirà al canvi d’uns 25<0 contenidors,
excepte al centre de la ciutat, per una
qüestió d’espai, segons ha afirmat el
Tinent d’alcalde de Territori, Àngel Millán.

L’Ajuntament de Rubí, conjuntament
amb els departaments d’Ensenyament i
de Treball de la Generalitat de
Catalunya, han posat en marxa un Pla
de Transició al Treball. Es tracta d’una
modalitat de programa de garantia
social adreçat a joves de 16 a 25 anys
que no han obtingut el graduat d’ESO i
que es troben en atur. L’objectiu d’aquest programa és que els joves obtinguin eines per trobar feina o bé, reincorporar-se al sistema educatiu. Les especialitats que s’han posat en marxa són
Auxiliar de cuina i serveis de restauració,
i Auxiliar de planta química. El Pla ofereix
informació sobre el món de les professions, el funcionament del mercat de treball, orientació individualitzada, i formació laboral bàsica i formació pràctica
especialitzada en una professió.
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Espai d’opinió política
La deuda, a más. La ciudad, a menos
CARME GARCÍA LORES, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL PSC-PSOE
urante el último Pleno el gobierno municipal modificó a la baja el Plan de Saneamiento Económico
Financiero. Es decir, reconoció públicamente que
no se está cumpliendo, que se sigue gastando más de lo
presupuestado, y que es necesario pedir aun más préstamos para que la ciudad funcione.
En poco más de año y medio, se ha sumado a la abultada
deuda municipal de 8.351 millones de pesetas, un préstamo de 950 millones (febrero de 2001), otro de 300 millones
(noviembre de 2001), una línea de crédito de 1.000 millones (julio de 2002), a la que se añadirán 400 millones más
en breve. El resultado es un incremento de la deuda que,
además de financiar en clave electoral próximas actuaciones, estrangulará y condicionará el futuro económico de
Rubí y limitará gravemente la acción de los próximos gobiernos municipales. El regidor de Hacienda se esfuerza en convencernos que la deuda
municipal es equiparable a la de otros municipios. Efectivamente, una
deuda de primera clase, pero para una ciudad a la que están llevando a la
decadencia, con un crecimiento descontrolado que no viene acompañado
de los servicios necesarios.
Los ciudadanos se preguntarán, con razón, que se ha hecho para llegar a
tal nivel de deuda. Pues, entre otras cosas, gestionar de manera ineficaz e

D

ineficiente una maquinaria municipal que está devorando la
mayoría de recursos que se recaudan o se piden prestados.
Es necesario recordar que Rubí, con más de 63.000 habitantes sólo tiene, por poner dos ejemplos, un polideportivo
y una guardería municipal. No hablemos ya de deficiencias
importantes en el mantenimiento y la limpieza, en la seguridad, de graves déficits en infraestructuras culturales y asociativas, de instalaciones municipales obsoletas y deterioradas, etc. La realidad es que otras ciudades de nuestro
entorno, con un número de habitantes y un presupuesto
similar o proporcional, son capaces de garantizar servicios
municipales de calidad. Con solo visitarlas se puede comparar la deuda y las realizaciones. El PSC ha venido exigiendo, desde el inicio de este mandato, transparencia en
las cuentas y actuaciones valientes para reducir la deuda. Los ciudadanos
de Rubí tienen derecho a conocer toda la verdad sobre las finanzas municipales. A saber como se han utilizado sus impuestos y que capacidad tendrá nuestra ciudad para afrontar las necesidades presentes y futuras.
En breve veremos exposiciones que pretenden pintar un Rubí de colores.
Exposiciones electoralistas que al final pagamos entre todos. Que nadie
espere encontrar allí respuesta a la mala gestión municipal.

Por sus obras los conoceréis
ARMAND QUEROL, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
uando buena parte de la ciudadanía española, cuando
los dos partidos mayoritarios abordan sin voz trémula
el pronunciamiento parlamentario, al efecto de ilegalizar a Batasuna, presumiblemente no hay equívocos. ETA no
es solo lo que se ve, no es sólo ETA quien aprieta el gatillo,
quien coloca bombas lapa, o quien acciona el dispositivo distante de una explosión programada. No es sólo ETA quien
extorsiona al tejido empresarial vasco, forzándolo a emigrar a
comunidades cercanas y desertizando una estructura industrial privilegiada; esa es la ETA visible, la ETA que se ve, con
cara tapada, no identificada “como un ovni”, pero tangible,
real y equívoca de raíz. La otra ETA, la que paga las balas, la
que convoca las manifestaciones a favor, la que incita a sus
concejales y parlamentarios a no condenar los atentados y a
vitorear la barbarie y el terror, esa ETA más tangible y próxima, es Batasuna.
¿Conocería la ETA cerrada las estructuras sociales, territoriales e ideológicas sin
soporte logístico y económico más allá de sus fronteras? ¿Su tela de araña tejida perfecta geográficamente, sería posible sin contar con un entramado oscuro, invisible, real y económico? No es Batasuna el brazo político de ETA, es ETA
el brazo armado de Batasuna.

C

El once se septiembre de 2001 marcaba el punto de inflexión
al terrorismo, el apretón de manos de todos los países civilizados constituía un cerco asfixiante para el terrorismo mundial,
los convenios internacionales, ideologías al margen, adquirían
el compromiso del todos para uno.
España fue determinante e incisivamente machacona durante
su presidencia de turno de la UE, en nuestro país al margen de
tratados comunitarios y extracomunitarios, populares y socialistas enhebraban la aguja de los aciertos y proponían la ilegalización de Batasuna, como punto de partida para el principio
de lo que algún día a buen seguro será el fin, Garzón cerraba
los quioscos callejeros de las tabernas abertzales y el grifo de
la financiación institucional por otro lado, dejaba también de
manar los euros necesarios para mantener la estructura del
terror programado. Seguro que Sant Adrià, Viladecavalls, Santa Pola y tantos
otros lo agradecerán, también Rubí, a pesar de que ninguno de los partidos que
componen el gobierno municipal, ni Esquerra Republicana, ni Convergència i
Unió, ni Iniciativa per Catalunya, votarán a favor de la ilegalización de Batasuna.
Por sus obras los conoceréis, habrá que tenerlo en cuenta.

La ley de partidos y la ilegalización de Batasuna
MARTÍN PRETEL - RESPONSABLE D’ORGANITZACIÓ D’EUIA DE RUBÍ I MEMBRE DEL CONSELL NACIONAL
squerra Unida i Alternativa hemos calificado las políticas
del gobierno del PP de autoritarias, centralistas y antidemocráticas, tanto en lo social como en lo económico y
respecto a las libertades. La masiva huelga general del 20J contra el recorte de las prestaciones del desempleo, decretazo, ha
ilustrado, de una forma clara, lo que representa en lo social la
política neoliberal de Aznar. El gobierno de la derecha, vía
mayoría absoluta, va imponiendo leyes que lejos de solucionar
los graves problemas de la población los profundiza y agrava.
Las dos últimas disposiciones en materia legislativa, con el vergonzoso apoyo del PSOE, ley de partidos e ilegalización de
Batasuna, son ilustrativas de esa política reaccionaria que conlleva al menosprecio de las libertades democráticas. La ley de
partidos supone el recorte de los derechos de libertad de expresión y asociación en la constitución española actual. El PP ha pretendido, con
campañas públicas en nombre del antiterrorismo, criminalizar a toda organización, partido o movimiento que se halle enfrentado a su política neoliberal. En la
ley de partidos, el texto permite ilegalizar toda formación política que proponga
un modelo de sociedad, de estado y constitución alternativo al existente.
Sin ir muy lejos, las venenosas y tergiversadas en su contenido notas de prensa
y la denuncia del PP contra la plataforma antifascista de Rubí, por un acto de
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protesta pacífica, en el Ateneo Municipal, contra sus juventudes,
es también indicativo. A nivel local, se sigue fidedignamente la
orientación general de criminalizar a la juventud y sus movimientos sociales para sacar provecho electoral. La acusación de
terrorismo o de apología del terrorismo no es sólo la bandera y
la esvástica del Sr. Busch contra los pueblos que no aceptan sus
designios, lo es también de los señores de la guerra del PP, para
recortar libertades. EUIA no compartimos la pretendida ilegalización de Batasuna porque es una línia represiva contra las libertades y los derechos humanos y un instrumento de criminalización de otros partidos de izquierdas, nacionalistas o movimientos. De esta manera, se aleja más la necesaria vía del diálogo y
la negociación para encontrar una solución política al conflicto
vasco. No se puede hacer desaparecer a una organización que
tiene un gran arraigo social en el pueblo vasco y lo demuestran sus miles de
votos y sus cargos electos: 68 alcaldes y 873 concejales. Para EUIA lo que hay
que juzgar son los delitos, contemplados en la legislación penal, pero no las
ideas y las propuestas políticas. Diálogo, negociación y una paz justa nos permitirá avanzar hacia un estado español más democrático. Ley de partidos, ilegalización de Batasuna, represión policial y judicial nos aleja en el tiempo de la
solución al conflicto.

Espai d’opinió política
El PGO de 2002
ÀNGEL MILLÁN, TINENT D’ALCALDE D’IC-V A L’AJUNTAMENT DE RUBÍ
a nostra ciutat no es pot entendre com un illot, la
nostra ciutat esta enclavada dins la zona d’influència de la regió metropolitana, a 20 quilòmetres de
Barcelona, dins de la comarca del Vallés ocupa un lloc
importantíssim i està enclavada en un territori on conflueixen les infrastructures viàries més importants de
Catalunya, la A-7 i a E-9, que l’atravessen de nord a
sud, i junt amb la N-II a pocs quilòmetres de Rubí, i l’eix
transversal, deixen a Rubí en una situació immillorable
que fan que la prosperitat de la nostra ciutat sigui de les
més importants. La proximitat a les universitats, la nova
línia de la RENFE (Papiol – Mollet), l’arribada del TAV.
Tot això dependrà de si som capaços o no de preparar la
nostra ciutat per als esdeveniments dels propers anys. El
Pla General d’Ordenació que hem de preparar els propers dies ha de fer
que deixem clar quins són els actius més importants que tenim i fer-ne ús.
El Pla General d’Ordenació vigent avui, es del 1981 i està exhaurit, des
de fa molts anys, fa més de 10 que hauríem d’haver revisat el pla. El proper dia 14 s’exposaran els treballs que s’han anant fent a partir de les
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propostes del Fòrum 100, i tots els ciutadans i ciutadanes
podran veure, proposar, opinar, sobre les onze propostes
que presidiran l’exposició de forma que, a partir d’aquí,
poguem disposar d’un avanç de pla per la nostra ciutat.
Creiem fermament que el model de ciutat que hem de
proposar ha de ser valent, agosarat, resolutiu amb els
problemes actuals de la ciutat, modern, fent de la riera un
eix vertebrador d’una ciutat que vol comunicar-ne els dos
costats amb molts més ponts i passeres, fent molt més
fluida la circulació, millorant la imatge del centre, una ciutat que vol aconseguir l’equilibri territorial, fer un bulevard
d’unió entre l’actual estació i la nova estació del TAV,
potenciar la política ambiental, amb una xarxa de parcs,
des de Ca n’Oriol a Can Xercavins, Can Ramoneda, Can
Roig... promocionar el nostre sistema econòmic productiu, apostant fermament per la proposta de ciutat industrial que vàrem fer en el seu
moment (hem aconseguit ser la ciutat amb menys atur) i tot això ha de
servir per poder millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes.

La rierada del 62. Un punt de la història de Rubí
XAVIER REINALDOS, REGIDOR DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU
l 25 de setembre de 1962, la llavors vila de Rubí va
patir una gran sacsejada a la que, de ben segur, era la
seva vida tranquil·la en el context de l’època.
Rubí va viure una tragèdia climatològica, l’aigua es va endur
per endavant vides humanes, cases, fàbriques. També es va
emportar per endavant les il·lusions i els anhels d’un futur
millor de molta gent que va perdre familiars i pràcticament
totes les seves pertinences.
A més de les vivències personals de molts dels nostres ciutadans, dels seus records i de les seves pèrdues, la riuada
del 62 ja és un referent en la història recent de la nostra ciutat i podem constatar-hi els canvis des de llavors. Hi ha a
Rubí un abans i un després d’aquella tràgica nit del 25 de
setembre de 1962.
Ara, 40 anys després, des de Convergència i Unió volem fer servir aquest
espai per recordar tots aquells ciutadans i ciutadanes que van perdre la seva
vida aquella nit, també volem transmetre el nostre respecte a tots aquells que
hi van sobreviure, però que hi van perdre familiars; en alguns casos, fins i tot
van perdre tota la família, i que han hagut de refer les seves vides, sens
dubte, marcats per aquesta tragèdia.
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Però també volem fer un reconeixement a totes i cada una
de les persones que, de seguida, van sortir al carrer i es van
posar a col·laborar en les tasques de rescat i auxili de les víctimes. Els qui pertanyem a les generacions posteriors hem
escoltat dels nostres pares i familiars els testimonis de com
van viure aquella nit i els dies posteriors. Aquests dies hem
tingut l’oportunitat de consultar l’arxiu municipal i de llegir
part dels documents sobre aquests fets, la lectura dels informes ha estat molt colpidora. Les dades, la narració del doctor i tota la documentació municipal posen de manifest la
magnitud de la tragèdia que es va viure aquella nit.
De tot això hem d’extreure una lliçó per a avui, enmig d’aquella tragèdia, van aflorar els valors humans més importants i valuosos de qualsevol col·lectiu social: la solidaritat, la
col·laboració, el treball i la dedicació - plena i sense descans- d’homes i
dones per ajudar els altres, per ajudar la ciutat.
Homenatgem també la solidaritat, l’esperit de reconstrucció i de tirar endavant d’un poble que va saber mirar també cap al futur. La riuada del 62, és
sens dubte, un punt en la nostra història. Rubí abans i després. Rubí passat,
present i futur. Mantinguem i fomentem els nostres valors de ciutat.

L’Onze de setembre, Diada Nacional de Catalunya
(extracte del manifest de la comissió 11 de setembre)
ERC RUBÍ
’Onze de setembre, a Catalunya és commemora la
derrota que va patir el 1714 a mans de les tropes
espanyoles de Felip V de Borbó. A partir d’aquella
data, Catalunya, que havia estat fins aquell moment una
nació completament sobirana, va perdre les llibertats
nacionals. Felip V de Borbó va abolir les lleis pròpies del
país i les va substituir per lleis estrangeres, va prohibir la
llengua i la cultura catalanes i va imposar el castellà com a
llengua única.
Tal com diu el manifest de la comissió 11 de setembre,
avui volem un futur nacional més lliure, més just i més
digne. Més lliure vol dir sense subordinació política, econòmica i cultural. Més just vol dir amb un model de desenvolupament humà que permeti lluitar efectivament contra la marginació, l’atur i la degradació del medi. Més digne vol dir una
catalanitat compartida pels antics i pels nous ciutadans, procedents de
qualsevol lloc del planeta, i que opta per la cultura dels drets humans, de
la democràcia participativa i de la pau. Volem una catalanitat entesa com
a factor de cohesió social en context de pluralisme. Ens oposem a tots els
intents de colonialisme lingüístic, cultural i nacional que ens afecten.
Afirmem la nostra dignitat nacional en el marc europeu. Però expressem
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també, com tants altres ciutadans europeus, el nostre desacord amb els aspectes d’una arquitectura política que
traeixen els valors europeus més rellevants. S’ha aconseguit la unió monetària dels dotze i tot fa pensar que la Unió
Europea encara s’identifica massa amb l’Europa dels mercaders. Aquest any precisament té lloc el treball de la
Convenció Europea que ha de fer propostes per a la futura constitució de la Unió. Nosaltres volem una Europa de
les llibertats i de la solidaritat de cara endins i de cara enfora. No volem una seguretat que retalli les llibertats. No
volem unes llibertats que justifiquin la insolidaritat. Volem
unes societats que valorin el bon repartiment de la riquesa
com a clau de la prosperitat. No volem una prosperitat
aconseguida amb relacions injustes amb els països
pobres. Volem una Europa dels pobles i de les cultures. No volem una
associació d’estats per a perpetuar els vells colonialismes de les nacions
dominants. Volem, per tant, que la nació catalana sigui membre de ple dret
de totes les institucions europees. Volem que el català sigui reconegut
com a llengua oficial de la Unió Europea. Volem una Europa que pugui ser
referència en matèria de drets humans, de drets socials i de drets culturals.
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Els nostres barris

L’Associació d’Animació Cultural del Carrer Sant
Jaume potencia més i més les seves activitats
MONTSE VALLS

Els veïns del carrer Sant Jaume,
que constitueixen l’Associació
d’Animació Cultural d’aquest carrer
rubinenc, enguany van dedicar la
seva festa, que van dur a terme del
24 al 28 de juliol, a Antoni Gaudí.
Lluïsa Aguilera ens explicava que, considerant que guarnir el carrer amb una
mostra típica de l’arquitecte català era
fàcil, van voler jugar amb la llum, ja que
no ho havien fet mai. I van decidir simular els terrats d’Antoni Gaudí, on aquest
solia fer xemeneies que tenien una utilitat i, a més, sempre eren artístiques.
Aleshores, els veïns del carrer Sant Jaume van fer un terrat de llums, on cada
xemeneia era una làmpara. Per a dur a
terme aquest tipus de guarniment, van
treballar el paper de seda, cosa que
tampoc no havien fet mai.
El sostre del carrer eren uns vitralls i al
llarg del mateix, hi havia altres motius
com ara un drac.
La festa, amb les diferents activitats, es
va perllongar d’un dimecres, dia 24 de
juliol, a un diumenge, dia 28, i la participació va ser notable, el que satisfà molt
als veïns del carrer Sant Jaume. Una
innovació d’aquest any va ser el concert
d’Ska
amb
Lord
Kaya
&
Kukumakastiks, que van organitzar per
a la gent jove, i van fer ple, afirma Lluïsa
Aguilera. També les activitats infantils,
la IV Mostra d’Art, les havaneres amb el
grup Bergantí, etc. van tenir un considerable èxit de participació i de públic.
Val a dir que dins de les activitats es va
fer la pasarel·la Gaudí, un concurs que
va guanyar un grup de turistes, un grup
de follets de la imaginació gaudiniana i
un grup de nens que anaven disfressats
amb motius del reconegut arquitecte.
En crear-se la Taula de Cultura Tradi-
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La festa del carrer Sant Jaume d’enguany ha estat una de les més participades

“En celebrar-se el 150è
aniversari de la festa del
carrer Sant Jaume, per
primera vegada, s’hi van
fer castells. A l’any
següent, hi van actuar
els Castellers de Rubí,
descarregant el seu
primer castell de set. I
en creure que era una
plaça que els donava
sort, s’hi va decidir fer la
Diada de Tardor”

cional i Popular, en què participa l’Associació d’Animació Cultural del Carrer
Sant Jaume, els veïns d’aquest carrer
van començar a col·laborar, com a
entitat, en la Festa Major de Sant Pere
i la Festa Major de Sant Roc. Tenint en
compte que són un carrer, que l’associació guarneix en les festes, i no tenen
les característiques pròpies de l’Escola
de Sardanes Flor de Neu o de l’Esbart
Dansaire de Rubí o de la Colla de Geganters, per exemple, van decidir
col·laborar amb l’esmentada taula demanant als veïns que, per la Festa Major de Sant Pere, participin en el concurs de guarniment de balcons o possin una senyera al balcó, cosa que
també fan per Sant Roc.
D’altra banda, a les entitats que passen pel carrer Sant Jaume, en el seguici de festa major, els donen aigua amb
anís i quan hi passa la passejada de
gegants i les gitanes els donen “la
menta”.
En la Festa Major de Sant Roc, el diumenge al matí, fan un esmorzar per a
les entitats que col·laboren en la festa i
la xerricada popular, junt amb els Castellers de Rubí, en què cada any participen més rubinencs. A més, els veïns
del carrer Sant Jaume organitzen la
Diada de Tardor amb els Castellers de
Rubí. Enguany es farà el 5 d’octubre.

Les nostres entitats

La Xarxa: Fundació per a
l’Espectacle Infantil i
Juvenil a Catalunya

Plens i comissions
Els marges de la riera
El Ple municipal, en la sessió celebrada el passat 6
de setembre, a instàncies del PSC-PSOE, va acordar, per unanimitat, instar l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) a desbrossar i netejar tot l’espai del llit
de la riera, una vegada s’acabin les obres que s’hi
fan, així com a dur a terme anualment actuacions
sistemàtiques de manteniment que millorin la imatge
i preservin la salubritat en el tram del nucli urbà.

Mocions de l’Alcaldia

Xarxa de Rubí ja té disset anys d’història

MONTSE VALLS

La Xarxa d’Espectacle
Infantil i Juvenil és un
moviment de voluntaris
d’arreu de Catalunya que
s’han unit per a organitzar espectacles per a
nois i noies, amb l’objectiu no tan sols de fer-los
somriure, sinó també de
contribuir a la seva formació cultural.

cada temporada, amb la
participació de més de 100
companyies dedicades a l’animació infantil, i aconsegueix una assistència de
més de 250.000 espectadors
cada any.
La delegació Xarxa de Rubí
es va constituir l’any 1985,
llavors Moviment Rialles de
Catalunya. El 1995 es va
crear la Fundació Xarxa,
amb seu a Terrassa, com a
En la programació d’una
conseqüència d’una escissió
temporada estable d’especde Rialles. Aquesta nova
tacles infantils, que es duu a
organització continua oferint
terme a 66 poblacions cataun ampli ventall d’espectalanes, en aquests moments,
cles per al públic infantil i
hi col·laboren prop de mil
juvenil. Xarxa Rubí col·labora
persones. Els espectacles
intensament amb
que ofereix La
l’Ajuntament, tre“La Xarxa
Xarxa inclouen
ballant en l’organitconvoca el
diverses manizació de la cavalfestacions artístipremi Xarxa
cada de Reis, la
ques, que van
Festa Major i altres
de Teatre
des del teatre
festes populars. La
Infantil i
gestual, titelles i
Juvenil, dotat Xarxa també
animació fins a
col·labora amb
amb 10.500
activitats relacioaltres entitats i
nades amb la
euros”
associacions de la
música, la dansa
nostra ciutat.
o el cinema, escollides tenint
Així mateix, La Fundació
en compte el seu caràcter
Xarxa desenvolupa anuallúdic i alhora educatiu,
ment diversos programes
comenten Carme Pomareda
d’accions relacionades semi Francina Rusiñol, membres
pre amb el món de la cultura
de la Xarxa de Rubí. Val a dir
dels infants i els joves.
que els espectacles sempre
A més de col·laborar amb el
són en català.
fet solidari, anualment orgaActualment, La Xarxa ofereix
nitza una mostra de teatre i
més de 800 espectacles
una marató de contes.

El Ple va acceptar, per unanimitat, els ajuts atorgats
per la Generalitat per les despeses extraordinàries
ocasionades pel temporal de neu i fred del passat
mes de desembre de 2001. L’ajut atorgat és de
23.578,82 euros. També va acordar l’ampliació del
capital inicial de la Fundació Rubí Ciutat de la Dansa.
S’autoritzava l’Esbart Dansaire de Rubí a aportar el
dret de cessió d’ús d’uns locals del Complex
Cultural l’Escardívol, aprovat en el conveni de cessió
del 19 de novembre de 1992, com a dotació inicial
de l’esmentada fundació, i es ratificava aquest conveni per part de l’Ajuntament a l’Esbart Dansaire.

Territori
El Ple va aprovar, per unanimitat, una ordre d’enderroc de les obres d’instal·lació d’una estació transmissora receptora de telefonia mòbil, situada a l’avinguada de l’Electricitat (estació RENFE), realitzades per l’empresa Iberbanda, S.A., en un termini de
15 dies a comptar a partir del dia següent a la recepció d’aquest acord, passat el qual l’Ajuntament procedirà de forma subsidiària a càrrec de l’interessat.
Així mateix, es va aprovar provisionalment, per 16
vots a favor (IC-V, CiU, ERC, PP i regidor no adscrit)
i 7 abstencions (PSC-PSOE), una modificació del Pla
General d’Ordenació en l’àmbit de l’Escardívol i el
Peri delimitat pels carrers Terrassa, Gimnàs i Cadmo
i la carretera de Molins de Rei a Caldes.
També es va aprovar, per unanimitat, la proposta
d’Ordenança sobre conservació i seguretat dels edificis i construccions i es va ratificar l’acord de la
Comissió de Govern del 5 d’agost de 2002 en què es
declaraven d’especial interès municipal les obres de
rehabilitació del barri del Pinar.
D’altra banda, es va donar compte de l’aprovació de
les tarifes del transport col·lectiu urbà de viatgers
per part de la Comissió de Preus de Catalunya.
L’augment global és d’un 5,94 %.

Serveis Centrals
El Ple va aprovar, per unanimitat, l’adjudicació de la
concessió del servei d’estacionament controlat de
vehicles a la via pública i de l’aparcament subterrani
situat a la plaça de l’Onze de Setembre a l’empresa
Estacionamientos y Servicios, S.A.
També va manifestar, per 14 vots a favor (IC-V, CiU i
ERC) i 9 en contra (PSC-PSOE, PP i regidor no adscrit), la voluntat d’absoldre el romanent negatiu de
tresoreria (1.595.072 euros) resultant de la liquidació
del 2001, mitjançant la generació d’estalvi net durant
la vigència del Pla de Sanejament.
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El racó de la gent gran

18

Dimecres

Casal de Gent Gran de
Rubí: Sortida cultural a
Sant Feliu de Guíxols i
S’Agaró
Dinar a Platja d’Aro

El nou equipament de gent
gran és a punt d’inaugurar-se

21

Dissabte

Casal de Gent Gran de
Rubí: Sortida a Olot
Inclou un passeig amb
carro per la Fageda de
Jordà i tren turístic per la
zona volcànica

23-27
Dilluns-divendres

Casal de Gent Gran de
Rubí, sortida 7 h
Sortida al Pirineu
Aragonès
Organitza: Casal de Gent
Gran de Rubí

Fets i Gent
La Font del Bullidor
El periòdic local Saba
Nova, el maig de 1919, va
donar la notícia que “han
començat els fonaments
del restaurant que vol ferse a la Font del Bullidor”.
El propietari era Ramon
Ratés, metre de la “Maison
Dorée” de Barcelona.
El nostre poeta i malaguanyat escriptor, Pere Esmendia, va escriure una lloa
dedicada a “La Font del
Bullidor”.

La carnisseria
El 28 de desembre de
1796, es va fer una reunió,
a la casa del notari de la
vila de Terrassa, per a dur a
terme l’acte de l’arrendament de la carnisseria de
Rubí, que fou atorgada a
Josep Vallhonrat. Aquest
va prometre davant de
Francesc Oriol Vivé, batlle
de Rubí, donar la provisió
de carn al preu de vuit terces a la carnissera.

Miquel Rufé
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Nou edifici per a la gent gran situat a la cantonada dels carrers Lepant i Primer de Maig

MONTSE VALLS

El nou edifici situat a la cantonada dels
carrers Lepant i Primer de Maig, que albergarà una residència assistida (90 places),
un centre de dia (32 places) i un casal de
gent gran, s’ha previst inaugurar el dia 21
de setembre.
Núria Oñoro, regidora de Serveis Sociosanitaris i vicepresidenta primera del Consell
Consultiu Local de la Gent Gran de Rubí, ha
manifestat que en una infraestructura tan gran
com aquesta, s’hi han de posar moltes coses
en marxa. Per tant, el nou edifici no es va poder
inaugurar el passat mes de juliol, tal com havia
previst la Generalitat de Catalunya. En el
moment de tancar aquesta edició de La Ciutat,
encara faltava donar d’alta algun subministrament.
D’altra banda, les primeres persones que s’havia previst traslladar a la nova residència, mitjan setembre, són les que fins ara han estat a
la Mini-residència municipal. Tenint en compte
les inscripcions previstes per a la nova residència assistida, probablement, més del 50%
dels residents seran persones de Rubí, segons
Núria Oñoro.
Des de l’empresa Mútuam, que és la que s’encarregarà del nou equipament pel que fa a l’atenció a la gent gran, han afirmat que aniran
per passos a l’hora de posar en marxa tot l’edifici. Un cop funcionin la residència assistida el recurs més difícil d’engegar, ja que requereix
una atenció de 24 hores- i el centre de dia,
començarà la tasca del casal de gent gran.
La directora de l’esmentat edifici serà l’exregidora de l’Ajuntament de Rubí, Pilar Bel, que,

com a assistent social, té molta experiència en
l’atenció a la gent gran.
L’equip estarà format per un metge, dos psicòlegs, geriatres, diversos auxiliars de clínica
(ATS) i de geriatria i una assistent social.
La majoria de persones contractades, com a
treballadors/es, per a aquest equipament són
de Rubí. L’empresa Alessa serà l’encarregada
del servei de restaurant.
La residència assistida consta de tres plantes,
cadascuna amb 30 llits. D’habitacions, n’hi ha
d’individuals i dobles. El centre de dia és de 32
places i el casal de gent gran està pensat per a
unes 200 persones, tot i que la seva capacitat
depèn del nombre de persones que s’hi inscriguin.
El procés de constitució del casal serà el
següent: Primer s’han d’inscriure els socis, que
es fan usuaris i se’ls dóna un carnet. A partir
d’aquí, es constitueix una o més associacions i
es fan unes eleccions per a escollir la junta, que
és la que governa el casal sota la tutela de la
direcció del centre.
A llarg termini, l’Ajuntament de Rubí arreglarà
un carrer que està situat junt a aquest equipament i hi facilitarà l’aparcament de vehicles, a
més d’arranjar, com a parc públic, la part de
davant de l’edifici.

Intercanvis intergeneracionals
La cloenda-inauguració del programa d’intercanvis intergeneracionals es farà el dia 20
de setembre, a les 10.30 h, a l’edifici de Rubí
+ D. En aquest acte es clourà el curs passat,
pel que fa als intercanvis entre joves i gent
gran, i s’inaugurarà el curs 2002-2003.
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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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alguna consulta o suggeriment, podeu fer-ho al telèfon 93 588 70 00.
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Farell
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Zapata
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Aldea

15

H.-Ribas

1

Ruiz

16

Oriol

2

Zapata

17

Gibert

3

H.-Ribas

18

Batllori

4

Oriol

19

Pont

5

Gibert

20

García

6

Batllori

21

Calsina

7

Pont

22

Parrilla

8

García

23

Lorente

9

Calsina

24

Prat

10

Parrilla

25

Hidalgo

11

Lorente

26

Condal

12

Prat

27

Batallé

13

Hidalgo

28

Serra

14

Condal

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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REDACCIÓ
El Pla Jove Obert és el tercer pla transversal de joventut
de l’Ajuntament de Rubí i, per tant, això li dóna una
experiència que no tenen altres ajuntaments, que actualment estan fent el primer pla de joventut, segons el regidor de Joventut del nostre Ajuntament, Gonzalo Plata.
L’experiència o el bagatge que té l’Ajuntament de
Rubí sobre els plans de joventut el permeten innovar. I és amb aquesta voluntat que s’ha fet el Pla
Jove Obert (PJO).
Per què obert? D’una banda, perquè és obert en el
temps, basant-se en la idea de crear un mecanisme que l’alimenti cada tres o quatre anys; de l’altra, aquest mateix mecanisme és el que el fa obert,
ja que mitjançant la participació dels joves “saps si
vas per bon o mal camí i com has de corregir les
accions que destines vers aquest col·lectiu”. Un pla
transversal es refereix a totes aquelles accions que
es fan destinades a un col·lectiu en concret, en
aquest cas els joves, des de qualsevol àrea de
l’Ajun-tament. Un jove necessita, igual que la resta
de ciutadans, que hi hagi fanals, que es netegin els
carrers o poder accedir a un centre sanitari...; però,
a més, els joves també necessiten coses en relació
amb la seva franja d’edat, és a dir, “que els ajudem
a poder emancipar-se, a trobar feina, a trobar el
primer habitatge, a formar-se en la branca que
hagin escollit i a tenir un temps de lleure més ampli
que la gent adulta, simplement, perquè encara
tenen molta més vida”, i des de l’Ajuntament pot
ser que correspongui fer alguna d’aquestes accions,
ja sigui des de Sanitat o des d’Urbanisme... i, evidentment, des de Joventut.
Des de la Regidoria de Joventut, s’ha fet un document amb un breu resum de les polítiques de
joventut rubinenques, alhora que s’hi exposa el Pla
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El Pla Jove Obert
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Jove Obert. Es parla de l’Estiu Jove, Trànsit, les
alternatives per a la joventut, els casals de joves, els
primers plans integrals, el SAC, els intercanvis juvenils, els corresponsals d’instituts, la Taula d’Educació
en el Lleure, la Torre Bassas, els pisos de lloguer per
a joves, el projecte d’oci juvenil Can Serra - La
Llana, etc.
Del Pla Jove Obert no se’n vol fer un disseny burocràtic, sinó àgil i amb estructures dinàmiques, sense
un límit que faci sentir els joves massa lluny.
Dins d’aquest pla hi ha cinc actors: el Fòrum Jove,
que és l’eina participativa; la taula tècnica, que són
les persones que participen en el pla; la Regidoria de
Joventut, que fa de secretària; l’Alcaldia, que presideix el pla, i el mateix PJO, que és l’estructura marc.
Els objectius del Pla Jove Obert són: gestionar els
projectes i activitats impulsats des de l’Ajuntament,
d’una manera acurada i propera a les necessitats
dels/les joves de Rubí; l’acompliment dels objectius
marcats pel Manifest per a la Joventut Rubinenca; la
creació i consolidació del Fòrum Jove com a eina
participativa juvenil, i la detecció de mancances que
no són competència municipal per al seu traspàs a
l’administració i/o organisme que pertoqui.
El Fòrum Jove per a funcionar es basa en el Manifest
per a la Joventut Rubinenca. Com a objectius, ha
d’apropar els joves a la participació de la gestió
pública, ser el motor de les accions del PJO, tenir un
mapa acurat de la realitat dels joves rubinencs,
apropar noves opinions i joves desvinculats dels
canals habituals de participació ciutadana, interaccionar els diferents col·lectius juvenils, racionalitzar
i canviar la forma de gestionar els recursos destinats
a la gent jove, impulsar la creació d’un Consell de la
Joventut Rubinenca i actuar com a referent de la
participació a Rubí.

Racó Literari

Mon cor estima un arbre
Mon cor estima un arbre,
un arbre perdut en el bosc.
Mon cor estima aquest arbre,
però l’arbre ja és mort.

Mon cor estima un arbre,
l’arbre de l’amor,
que entre muntanyes es troba,
floreix a la primavera i a la tardor.

Mon cor estima un arbre,
mon cor estima una flor,
entre l’arbre i la flor
reparteixo el meu amor.

Mon cor estima un arbre
de pell forta i rugosa,
les branques d’aquest arbre
es ramifiquen amoroses.

Mon cor estima un arbre,
mon cor sempre l’ha estimat,
en un jardí ple d’arbres,
jo sempre l’he admirat.

El amor

Mon cor estima un arbre,
és esvelt i formós,
no és pas com cap
altre,
ell guarda els meus
amors.

Cristina Montero
3r d’ESO - IES JV Foix

Mon cor estima un
arbre
des que era un infant,
més valuós que qualsevol altre,
jo li parlo de tant en
tant.

Setmana de la
Poesia
Col·legi Regina
Carmeli
1r ESO A

Hay alguien en mi corazón
que salta y baila de alegría,
por eso late con más tesón.
Hay alguien escondido en mi mirada,
se esconde de la traición.
Hay alguien que suaviza mis caricias
y altera mi sentir.
¿Quién habita en mi cuerpo?
¿Quién me ha robado la razón?
-Mía es toda la culpa,
me presento... soy el amor.

Vull explicar-te
Mon cor estima un arbre
i les seves branques només s’agiten, dolces,
al vent de la nostra mirada.
Vull mostrar-te els meus sentiments,
d’una manera molt sincera.
Vull seguir els teus camins,
camins d’amor, camins de vida.
Ja arriba la tardor,
i amb ella la solitud,
les fulles pansides cauen,
i tu, insensat, m’oblidaràs.
Però després arribarà la primavera,
i jo estaré per tu i tu per ella.
Les nits les passaré fredes,
sabent que l’escalfor que em
donaves,
ja no serà meva.
No imagino la vida sense tu,
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sense tu, la vida no té sentit.
De què serveix seguir vivint,
si al final del camí no et tinc?
Sento la pluja caure sobre mi,
com llàgrimes d’enyorança
per les carícies que ja no tinc.
Vull explicar-te,
donar-te allò que tu em vas
donar,
si aconsegueixo la teva atenció,
vull demanar-te perdó
per tantes vegades que vaig
ignorar la teva veu.
Setmana de la Poesia
Col·legi Regina Carmeli

El club de las mujeres
ARANTXA MORENO
1r d’ESO - IES JV FOIX
Narració premiada en el concurs literari
Sant Jordi 2002
La mujer ha cambiado mucho; con el tiempo,
ha pasado de quedarse en casa como típica
ama de casa, a trabajar y ser independiente.
“El club de las mujeres” es un club donde las
mujeres van a contar sus malas experiencias
con los hombres. O simplemente a contar lo idiotas que son los hombres, a
veces. Cada una tiene una historia
diferente, pero todas tienen un
mismo deseo: UN MUNDO SIN
HOMBRES. Le toca el turno a
Laura. Laura es una mujer independiente, trabajadora y lista.
Según ella los hombres tienen
menos cerebro que un mosquito
(haciendo alguna excepción, estoy
de acuerdo con ella). Laura empieza a contar su historia, pero antes
repite unas diez veces: si lo sé, no
me caso. “No sé que pensaría, pero
así fue, me casé. Al principio, todo
muy bien, un hombre cariñoso,
romàntico, que te lo recoge todo,
el piso te lo deja impecable para
cuando vuelvas de trabajar. lo
peor llega cuando se vuelve un
“guarro”. Antes llegaba de trabajar y me encontraba un piso con los platos fregados, todo barrido y la comida preparada. Ahora confundo mi piso con una pocilga.
Los platos amontonados y el suelo sin barrer.

Por eso me he separado, que se vaya con su
madre a ver si le aguanta”. Aquí acaba de contar su historia, todo el mundo aplaude. Le toca
el turno a Ángeles, una mujer contenta de ser
mujer. Ha probado suerte con los hombres
unas veinte veces. Y nada. Lo único que dice
es: “¿Sabéis qué pasa cuando un hombre se
traga un mosquito?... que, en breves momentos, tiene más cerebro en el estómago que en
la cabeza”. Todas se echan a reir. Llegó el
turno de Paula, una mujer como las
que no hay: trabajadora, lista,
independiente y que puede chasquear los dedos y tenerlo todo a
sus pies. Empieza bromeando:
“¿En qué se parece un hombre
a un restaurante chino?
...empiezas con un rollito de
primavera y acabas con un
cerdo agridulce”. No dice nada
más.
En conclusión el hombre ideal no
existe, haciendo una excepción
del 5%. No digo que todos los
hombres sean unos idiotas.
Sólo digo que la mujer también es humana y hay que
respetarla como al resto de
los humanos. Y no entiendo porque
las mujeres mueren a causa de los
malos tratos. Será que aún soy muy
joven para entenderlo. Pero creo que vosotras
tampoco lo entendéis. ¿ES DELITO SER
MUJER?
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La foto jove

Cristina Gómez - IES La Serreta

“Una llei que canvia cada dos anys provoca que no es
pugui seguir una línia clara i equilibrada”
Anna Gaju, professora de secundària i cap d’estudis

L’entrevista Jove

Ha començat el curs 2002-2003 en els diferents col·legis

Què en penseu del nivell
car-se més detingudament en el
ALBA GONZALBES GARCÍA i
dels alumnes de l’ensenyaseguiment de cada alumne.
ALEXANDRA PULIDO LOZA
ment secundari (ESO, bat4t DE SECUNDÀRIA
xillerat i cicles formatius)?
Quines són les dificultats princiCol·legi REGINA CARMELI
Creieu que és més baix
pals que us trobeu en l’exercici de
Comença un nou curs acadèmic i amb ell es
que en plans d’estudis
la vostra professió?
revifa la polèmica que es va suscitar el curs
anteriors?
A.G.: Treure els mals costums dels
Anna Gaju (professora de
alumnes, conscienciar-los que el que
passat amb la nova llei d’educació. Tots n’hem
secundària i cap d’estufan és molt important per al seu futur.
de dir alguna cosa, alumnes, pares i profesdis): Sí, crec que és més baix
R.S.: Un dels problemes que hi ha és
sors. Amb la nostra entrevista, hem volgut
que en els anteriors plans
la falta de disciplina dins les aules pel
donar veu a professors directament implicats
d’estudis. Tanta diversitat de
que fa a l’hàbit d’estudi, ja que les
en el procés educatiu i afectats per totes les
continguts i de crèdits variapersones que fan cicles han tingut un
circumstàncies que l’envolten.
bles fa que a les matèries
cert fracàs en l’ESO o bé en el batxicomunes no es pugui aprollerat i estan bastant desmotivats. Un
fundir degudament en els temes i no es poden acabar els
altre problema és la sensació de fracàs que tenen els alumnes.
temaris.
Els professors han de lluitar contra aquest pensament i motiRosa Segura (professora de cicles formatius): El nivell
var-los, animar-los, fent-los sentir que són útils.
dels alumnes, quan comencen els cicles, sol ser un nivell justet, amb una mitjana de suficient, o persones que provenen
Considereu veritablement preocupant el problema de la
del batxillerat on han fracassat. Quan acaben el cicle són tècviolència i la manca de disciplina als centres d’ensenyanics i tenen una professió que els ajuda a obtenir feina, per
ment?
tant han de treballar molt.
A.G.: Per sort, en el meu centre no hi ha hagut violència dins
les aules.
Opineu que la taxa de fracàs escolar és deguda al desR.S.: Sí, molt important, però cal remarcar que moltes vegainterès dels alumnes, o bé a altres factors?
des la violència que existeix dins de l’aula és causada per l’oA.G.: Un dels factors més importants del fracàs escolar, no és
bligació que han d’assumir els alumnes que no desitgen anar
tant el desinterès per part dels alumnes com la falta d’hàbits
a classe. Això a l’alumne l’incomoda i és aquí on comencen els
de treball que ha de tenir un alumne des de petit. S’ha de treproblemes.
ballar força aquest aspecte des de ben aviat.
R.S.: Un dels factors més importants és la falta d’interès per
Creieu que la nova Llei de qualitat de l’ensenyament vinpart dels alumnes, però hi ha un altre factor que hi influeix, és
drà a pal·liar els dèficits actuals?
la despreocupació i el desinterès dels pares.
A.G.:No estic d’acord amb la nova llei. A l’ESO cada dos anys
s’han de canviar els plans d’estudi. No és beneficiós perquè
Creieu que la falta de pressupostos per part del
una llei que canvia cada dos anys provoca que ni alumnes ni
Departament d’Ensenyament és el problema més
professors puguin seguir una línia clara i equilibrada. Perquè
important que tenen avui dia els centres?
una llei sigui beneficiosa ha de durar el temps necessari per a
A.G.: No és un dels factors més importants. El més important
la seva total implantació i després mesurar-ne els resultats.
és l’educació que han de donar els pares als fills. Els pares han
R.S.: No conec encara amb profunditat la llei en tots els seus
d’acostumar els seus fills a ser responsables i a valorar el treaspectes, però si ve amb recursos per a millorar, hi estic d’aball.
cord. L’única polèmica que crec que hi ha és la separació dels
R.S.: No, no és el més important, però sí un factor a tenir en
joves segons el seu nivell, les seves possibilitats. En aquest
compte. Si hi hagués un pressupost més gran, el nombre d’acas, jo hi estic d’acord perquè això els afavoreix quant a les
lumnes per classe seria més reduït i el professorat podria dediseves notes i els dóna ànims per a continuar estudiant.
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