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La seguridad,
objetivo prioritario
“No sirve de nada hacer plazas o
zonas de ocio si los ciudadanos no
tienen garantizada su seguridad”
La contratación de nuevos agentes,
la creación de un punto de información de la Policía Local en el barrio
de Les Torres, y la inversión en la
mejora del equipamiento y formaJordi Peiró,
tinent d’alcalde de ción del cuerpo de seguridad, princiServeis Urbans i
pales objetivos de la decidida
Seguretat
apuesta del equipo de gobierno para
este mandato en relación a la mejora de la
seguridad del municipio.

Mientras no se produce este relevo, las
competencias de seguridad en estos
momentos son del cuerpo estatal de
policía y, dada la falta de efectivos con
que cuenta en nuestra ciudad, en
numerosas ocasiones se han visto obligados a solicitar la colaboración de la
Policía Local, según ha confirmado el
propio teniente de alcalde de Serveis
Urbans i Seguretat, Jordi Peiró.
Respecto a la llegada de Mossos d’Esquadra, la alcaldesa, Jordi Peiró, y la
teniente de alcalde de Serveis a les
Persones, Anna M. Martínez, mantuvieron una reunión con la consellera de
Interior, Montserrat Tura, en la que se
le hizo una propuesta de terrenos para
la futura comisaría de la policía autonómica, un espacio de 6.000 m2 situados en Cova Solera. La consellera se
comprometió a que esta comisaría

esté en funcionamiento en noviembre
de 2006 y, aunque no avanzó el número de Mossos que tendrá Rubí, aseguró que duplicaría los efectivos actuales
de policía estatal. Por el momento, los
Mossos también actuarán de refuerzo
para garantizar la seguridad en caso
de necesidad, completando así el trabajo de la policía estatal y local.

Más agentes, mejor equipamiento
❖
❖
❖

El Ayuntamiento de Rubí ha comenzado a estudiar otras medidas además
de las policiales, como mediadores
interculturales o inspecciones en locales, y que se están trabajando desde
otras áreas como Serveis Socials, Salut
Pública o Activitats.Por otra parte,
desde el Ayuntamiento se ha comenzado a aplicar algunas medidas que se
anunciaron al inicio del mandato, como
la ampliación del número de agentes
de Policía Local y la modernización de
su equipamiento. La creación de un
punto de información en el centro de la
ciudad, desde donde se podrán tramitar denuncias, pretende acercar este
cuerpo al ciudadano.
Muchos de estos cambios se han
impulsado a partir de la incorporación
del nuevo Jefe de la policía local de
Rubí, Miquel Pedrosa, cuya intención
es modernizar y poner al día técnica y
humanamente este cuerpo.
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Creación de una oficina en el barrio de Las Torres, donde se gestionarán denuncias las 24 horas del día y se trasladará el departamento de Atestados.
Posibilidad de realizar denuncias a través de la página web del
Ayuntamiento. Un agente se encargará de acudir al domicilio del
denunciante para que éste la firme.
6 nuevos agentes se incorporarán después de Semana Santa y 10
más a lo largo de este año. Acabaremos el 2004 con 86 agentes de
Policía Local y el objetivo es llegar a 105 a finales del mandato.
Según el titular de Serveis Urbans i Seguretat, Jordi Peiró, “éste es
un número razonable para la población que tenemos”
La mejora de la infraestructura y del equipamiento de la Policía
Local es otro de los objetivos que Peiró marca como prioritarios
para acometer esta reforma: “la normalización de las condiciones
laborales de los agentes y la introducción de elementos que mejoren la motivación” son importantes. El equipamiento también ha de
ser moderno y de calidad, que garantice la seguridad de los agentes y que permitan realizar su trabajo en buenas condiciones.
Se está trabajando también en cuanto a la formación especializada
de los agentes, “se pueden encontrar con más de 400 tareas diferentes y han de saber cómo actuar” en cada situación. Recientemente, se ha realizado un curso sobre violencia de género.
Optimizar la organización del cuerpo y su funcionamiento, así como
la creación de un nuevo reglamento interno.
Refuerzo del dispositivo de fines de semana. Creación de un grupo
de agentes motorizados para vigilar las molestias en plazas y
calles.
Adquisición de vehículo con radar compartido con los ayuntamientos de Sant Cugat y Sant Quirze.
Adquisición de 6 nuevos turismos y 4 motocicletas.
Renovación del armamento reglamentario.
Implementación del programario policial (antecedentes penales,
titulares de vehículos, etc.)
Cesión de un terreno municipal para la construcción de la comisaría de los Mossos d’Esquadra.
Mejora de los equipos de comunicación de la policía local.
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El brote de violencia que se produjo el
pasado 14 de marzo, a raíz del homicidio de un joven magrebí ha vuelto a
poner sobre la mesa el debate de la
seguridad en Rubí, un debate que lleva
años produciéndose y que ha llevado a
los sucesivos responsables municipales
a reclamar a la delegación del gobierno un refuerzo de la Policía Nacional
mientras no se lleva a cabo el despliegue de Mossos d’Esquadra, previsto
para finales de 2006.
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Agenda
1

16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Actuació del Xou del
CGG de Sant Pedor
Org.: CGG de Rubí

4

16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe amb José
Ramírez
Org.: CGG de Rubí

h Casal de Gent
11 16.30
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Jordi Pons
Org.: CGG de Rubí

Miquel Segura de Recerca.
Lliurament del premi al
guanyador de la 5a edició i presentació de les
bases de la 6a.
Conferència: Conceptes
bàsics de la dislèxia a
càrrec de Neus Buisan, llicenciada en Filosofia
i Lletres, logopeda i presidenta de l’Associació
Catalana de Dislèxia.
h Casal de Gent
25 16.30
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Luis Ramos
Org.: CGG de Rubí

h Biblioteca Mestre
14 18.30
Martí Tauler
L’hora del conte a
càrrec de Raquel
Galeana
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler

Exposicions

h La Sala, Teatre
16 22.30
Municipal
Cinema VO: Cuentos
de la guerra sahrauí
Preu: 4 euros

EL CASTELL
Un viatge pel temps:
Evolució de la meteorologia
Fins al 25 d’abril
De dimarts a dissabte, de
16 a 20 h i diumenges d’11
a 14 h
ATENEU MUNICIPAL
Mostra de poemes i fotografies de Miguel
Hernández
Fins al 10 d’abril
Org.: Tertúlies literàries i
Ajuntament de Rubí

2

AULA CULTURAL DE LA CAIXA
TERRASSA DE RUBÍ
Formes d’Expressió III
Del 15 al 25 d’abril
Inauguració: dijous 15 d’abril a les 18 h
Org.: Comissió de Cultura
del CGG de Rubí
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18

16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Leo Rubio
Org.: CGG de Rubí

21

18.30 h Biblioteca
Mestre Martí Tauler
Espectacle infantil:
Música dibuixada a
càrrec de Lluís M. i
Carolina Bosch
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler

h Biblioteca Mestre
22 20
Martí Tauler
Recital de poesia
bilingüe sobre la dona
a càrrec de Teatre
Lauta: Locas mujeres
ciertas
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
h Casal de Gent
23 16.30
Gran de Rubí
Celebració de la diada
de Sant Jordi. Entrega
de premis del III
Concurs Popular de
Poesia i Narrativa
Intergeneracional.
Org.: CGG de Rubí
19 h El Castell
Presentació del llibre
Dislèxia
Guanyador del 4t Premi

ANTIGA ESTACIÓ
El meu retorn a les arrels
de M. Assumpció
Raventós
Del 15 d’abril al 2 de maig
De dimarts a dissabte de 18
a 20.30 h i diumenges i festius de 12 a 14 i de 18 a
20.30 h
BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ
TAULER
Lletra i música
Del 7 al 28 d’abril
De dilluns a divendres de
16 a 21 h; dimecres, dijous
i dissabtes de 10 a 14 h

Setmana Cultural
de l’Escola de Música
Els professors de l’Escola Municipal de Música de Rubí valoren de forma molt positiva
la Setmana Cultural del centre, que es va iniciar el passat 15 de març, amb tot un
seguit d’activitats.
Algunes d’aquestes activitats van ser un taller orquestra, en el que van participar els
alumnes de l’escola que toquen algun instrument, interpretant dues peces musicals.
També es va fer un taller de construcció d’instruments, en què els alumnes més
petits van elaborar maraques i timbals, que faran servir en el concert de final de
curs.
Tot i amb la gran participació que hi va haver en tots
els actes, les activitats que van cridar més l’atenció
als alumnes van ser el concurs fantasma i el
taller de composició amb Pep Sala, segons ha
explicat Montserrat Martí, professora de guitarra i de llenguatge musical del centre.
Així mateix, una altra de les activitats que va
tenir molt èxit va ser Ràdio Solfa, un programa radiofònic dirigit als

alumnes més
grans de l’escola que va emetre Ràdio Rubí. Els
músics van preparar un espai en què
van tractar, entre altres, el tema de la dona
dins el món de la música, emmarcant-lo en el
Dia Internacional de la Dona Treballadora. Aquest
espai el van completar amb una audició comentada,
acudits i entreteniments musicals.
A causa dels atemptats del dia 11 de març a Madrid, les activitats previstes per
dijous i divendres es van ajornar. Aquestes eran un taller de percussió, així com la
final del concurs de piano i del concurs fantasma, que es van recuperar la setmana
del 22 de març.
El concert de cloenda de la Setmana Cultural de l’Escola Municipal de Música de Rubí
va tenir lloc el passat 26 de març. En el transcurs d’aquest acte, es van lliurar els
premis del concurs de piano i del concurs fantasma.

••••••••••••••••
Les escoles
visiten
l’Ajuntament

Concurs
X Concurs de Punts de
Llibre
Biblioteca Mestre Martí
Tauler
Per a nens i nenes de 5 a
11 anys i joves de 12 a 16
anys
Presentació de treballs: del
13 d’abril al 12 de maig
FESTA DE LA POESIA
23 de maig
Els poetes poden lliurar un
màxim de 2 poesies a Blai
Vilalta, c/ Rafael de
Casanovas, 12C tel. 93 588
42 73, o bé a Neus Lozano,
c/ General Prim, 21, fins el
dia 13 d’abril.

Els dos grups del
Col·legi Maristes
que van visitar
l’Ajuntament

El servei

Cultura: de tots
i per a tothom
Amb l’inici del nou mandat,
les regidories de Cultura i
Solidaritat s’han unit i el
regidor responsable, Moisés
Rodríguez, considera que
així ha de ser, perquè moltes
de les activitats que es fan
s’interrelacionen.
Una de les tasques importants que s’estan treballant
actualment, segons Rodríguez, és la creació d’una
oferta cultural “atractiva i de
qualitat”, a més d’intentar
oferir el màxim. També s’ha
produït un canvi en la relació
amb les entitats, “creiem
que l’únic objectiu d’una
entitat no ha de ser obtenir
una subvenció i un espai,
sinó que han de treballar per
la cultura de la ciutat”. En
aquest sentit, el regidor
aposta per la participació i
implicació de les entitats en
la creació de l’oferta cultural,

El govern municipal ha unit
dues regidories: Cultura i
Solidaritat. Hi ha molts conceptes d’ambdues que s’interrelacionen i es complementen, però
avui tractarem només el servei
Moisés
Rodríguez
de Cultura, un servei que s’està
regidor de
transformant. Pel regidor d’aCultura i
questa àrea, Moisés Rodríguez,
Solidaritat
“la cultura és un dret i ha de
reflectir el tarannà d’una ciutat,
el perfil i la identitat pròpia”.

Servei de Cultura
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Castell-Ecomuseu Urbà (recerca, conservació, documentació, difusió i publicacions)
A més de la neteja i restauració de peces, tant de titularitat
de l’Ajuntament o en dipòsit que es troben a l’exposició permanent del Castell, al magatzem de patrimoni del C. Terrassa, edificis municipals, etc. també ajuda a netejar i restaurar
peces de col·leccions privades de Rubí
Treball en temes de documentació, difusió (Natura a la tardor,
exposicions temporals, visites guiades, tallers...) i publicacions diverses (Identitats de Rubí, Beques de Recerca Castell.Ecomuseu Urbà, dossiers, etc.)
Tel.: 93 588 75 74
Biblioteca Mestre Martí Tauler
de dilluns a divendres de 16 a 21 h
dimecres, dijous i dissabtes, de 10 a 14 h
Complex Cultural Escardívol. Tel.: 93 500 70 00
Antiga Estació: és l’única sala d’exposicions municipal. Rubí
disposa també d’una aula cultural de la Caixa de Terrassa,
però amb cap galeria d’art privada. Hi ha un reglament que
defineix els criteris per exposar a l’Antiga Estació.
L’horari és: de dimarts a dissabtes de 18 a 21 h i diumenges
de 12 a 14 i de 18 a 21 h
La Sala, Teatre Municipal (gestió directa)
Música, la dansa, teatre i, darrerament, programació de cinema en versió original. Amb la temporada estable, organitzada
per l'Ajuntament, una temporada de teatre amateur, organizada per diferents grups de teatre de la nostra ciutat, amb les
activitats organitzades per l'Escola de Música i els espectacles
infantils i juvenils preparats per "La Xarxa".
c. Cervantes, 26. Tel.: 93 588 73 72
El Celler (en cessió a La Càmara-Teatre Rubí) Actualment
està pendent de remodelació.
c. Pintor Coello/Gral. Prim
El Casino (gestió compartida, actualment tancat per remodelació)
Altres activitats: tallers de teatre als instituts, campanyes
escolars, educació (pedagogia de l’espectacle)
Suport a entitats
Taula de cultura popular i tradicional
Festes populars: Reis, Sant Antoni, Carnaval, Sant Jordi,
Xatos, Sant Joan, Festa Major, Sant Cristòfol, Sant Roc, Castanyada
Més informació:
c. Justícia 21. Tel.: 93 588 70 00

“són el principal motor. La
regidoria ha de marcar unes
línies i posar el màxim de
facilitats perquè les entitats
puguin realitzar les seves
activitats”.
També s’aposta per redefinir
la difusió de les activitats
culturals i buscar noves fórmules com l’anunci de les
activitats a la pàgina web
de l’Ajuntament, la presència al carrer a través de
banderoles i opis, i l’aposta
perquè els centres cívics
també siguin difusors de les
activitats  M.L.

Notícies

Ràdio Rubí, menció
d’honor als Premis de
Ràdio Associació de
Catalunya

Treballadors de l’emissora amb el diploma acreditatiu

Plens i comissions

Rubí implantarà
un programa
d’orientació
al comerç
El Ple celebrat el passat 26 de març va aprovar
per unanimitat la moció que feia referència a
l’acceptació ede la subvenció de 24.000 € de la
Diputació de Barcelona per implantar el
Programa d’Orientació dels Equipaments
Comercials (POEC). La regidora de comerç,
Mariona Checa, va puntualitzar que és una eina
reclamada pels botiguers i que el futur model
de ciutat s'haurà d'adaptar també a les demandes del teixit comercial.

L’emissora municipal Ràdio Rubí va ser distingida el passat 25 de març amb una menció
d’honor dins el marc de la IV edició dels Premis
de Ràdio Associació de Catalunya. El jurat dels
premis, presidit pel Conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació, Carles
Solà, va valorar amb aquest guardó “l’assoliment d’un nou model de comunicació local lligat a la recuperació de les institucions
democràtiques en l’àmbit municipal”.
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Ràdio Rubí és l’emissora municipal degana a Catalunya, ja
que tot just aquest any celebra
el seu 25è aniversari, que coincideix amb la retransmissió de
la Festa Major de la ciutat del
1979. En el moment de recollir
el guardó, Jordi Peiró, primer
tinent d’alcalde de l’Ajuntament
de Rubí, va recordar que “el
projecte de Ràdio Rubí és estar
al servei de les expressions
socials i culturals de la ciutat i constituir-se com a mitjà de
comunicació de referència per la seva trajectòria i la seva funció social i cultural”.
Ràdio Rubí va néixer el 29 de juny de 1979. El primer acord
d'un ple per a crear una emissora municipal a tot l'Estat espanyol va ser el de l'Ajuntament de Rubí. La primera trobada d'emissores municipals de Catalunya va tenir lloc al col·legi Pau
Casals de Rubí el 4 d’octubre de 1980. L'any 1982 Ràdio Rubí
va ser una de les quatre primeres emissores municipals que
van entrar en la legalitat, i l'emissora rubinenca va poder continuar defensant la normalització lingüística. Durant anys,
només dues emissores en català cobrien determinades informacions: Ràdio 4 i Ràdio Rubí, que va arribar a tenir una
audiència de 30.000 oïdors. Les actuals instal·lacions de Ràdio
Rubí, al Complex Cultural l'Escardívol, van suposar un punt i a
part en la història de l'emissora, que va agafar una nova
embranzida després de les inversions efectuades a l’any 2000,
amb una forta renovació dels equipaments tècnics, per tal de
millorar la qualitat de les futures programacions. Durant tota la
seva trajectòria com a mitjà de comunicació local amb vocació
de servei públic, Ràdio Rubí ha estat guardonada en diferents
ocasions. Actualment, el dial de Ràdio Rubí és el 99.7 de la FM.
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Aquest finançament és del
50%, és a dir, que l’Ajuntament també aportarà 24.000
€ més per a treballar aquest
programa que té com a
objectiu principal adaptar els
equipaments comercials a les
necessitats dels consumidors.
Per a elaborar el POEC, hi ha
una primera fase que és la
recollida d’informació, l’anàlisi de l’oferta i la demanda,
així com de l’equipament
comercial. Una segona fase
consisteix en la diagnosi del
sector comercial i una tercera, que és l’establiment del
model comercial, l’estudi de
la quota de mercat de les
diferents tipologies de formats comercials, la localització del comerç, centres, i
eixos comercials i el disseny
de possibles pols d'atracció
comercial.
Hi ha una quarta fase que és
el Programa d'orientació per
a l'equipament comercial que
consisteix en dotar-los d’instruments d’actuació, com ara
les ordenances municipals,
les llicències comercials, o les
infraestructures urbanes de
suport, entre altres.

Les mocions
Serveis Urbans i
Seguretat
Aprovació, per unanimitat, de la liquidació
de l’exercici 2003 del
servei de transport
públic. També es va
aprovar la revisió de
preus de l’exercici 2003
del servei de neteja de
les dependències municipals.

Serveis a les Persones
Per unanimitat, també, es
van aprovar les bases del
Premi de Recerca Miquel
Segura. El premi Miquel
Segura ja té cinc anys d'existència i fins ara les bases
del concurs s'aprovaven per
comissió de govern i no pel
ple.

Serveis Centrals
El Ple va aprovar, amb els
vots de l’equip de govern a
favor, una modificació de
llocs de treball de la plantilla
de personal.

Promoció de la ciutat
A més de l’acceptació de l’aportació econòmica per al
desenvolupament
del
Programa d’orientació per als

introduir
alguna
variació en el que
queda per executar.
Aquesta moció la van
votar en contra tota la
resta de grups municipals, excepte el
Partit Popular, que es
va abstenir.
equipaments
comercials
(POEC), que es va aprovar
amb el vot favorable de totes
les forces polítiques, també
es va aprovar la moció que
feia referència a l’inici de l’agermanament amb la ciutat
de Clichy. Els contactes amb
aquesta ciutat francesa es
van iniciar amb la celebració
dels “Recontres d’Avignon” i
s’han mantingut amb l’objectiu de col·laborar en diversos
àmbits entre les administracions locals i entitats dels dos
municipis.

Mocions d’ICV-EUiA
El grup municipal d’ICV-EUiA
va presentar una moció sobre
l’estat de les obres del Parc
de Ca n’Oriol en què insta l’equip de govern la reanudació
de les obres i convocar novament la Junta de Portaveus o
la Comissió informativa d’urbanisme per concretar si cal

Mocions d’UPR
Cap de les dues mocions presentades per UPR van prosperar: sobre el funcionament
del dos CAP’s de Rubí (Mútua
i Anton de Borja) i sobre l’aplicació de la sentència respecte als salaris dels treballadors de l’Ajuntament de Rubí.

Mocions d’ACR
La moció d’ACR sobre l’aprofitament de l’obra social de
les caixes d’estalvis a Rubí
tampoc es va aprovar.

Mocions d’Alcaldia
Per unanimitat es van aprovar les mocions d’Alcaldia: la
modificació a l’acord del Ple
del 22 de desembre del 2003
sobre les retribucions dels
membres de la Corporació i
donar compte de l’exercici
d’accions administratives i
judicials durant l’any 2003.
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