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Fotomontaje del aspecto final del Parc de Ca n’Oriol tras las mejoras introduciddas

El Ayuntamiento
reinicia las obras
del Parc de Ca n’Oriol





En el espacio libre se construirá una
nueva plaza desde la que se accederá
tanto al parque como al instituto.
El arbolado aumentará notablemente respecto al antiguo proyecto, y no se limitará a la corona del bosque, sino que se
extenderá hasta la Avenida del Estatut.
La vegetación será mediterranea.
Se suavizarán los taludes existentes, y
las trincheras pasarán de una altura de 4
metros a 1,90 metros. Se construirán
escaleras para atravesar los taludes existentes.







Se cambiará la ubicación de las pistas de
petanca.
Se realizará una nueva urbanización de la
rambleta de la Av. del Estatut, que se
extenderá hasta el final del nuevo instituto. Tendrá una anchura de 2 m. y servirá
para que los peatones puedan refugiarse
de los coches al cruzar la avenida.
Las modificaciones introducidas suponen
un incremento de unos 200.000€ (32
millones de pesetas) sobre el proyecto
inicial.
La previsión es que estas actuaciones
estén listas hacia el mes de noviembre.

Un pulmón que nuestra ciudad
comienza a recuperar
El pasado 1 de julio se reemprendieron las
obras de la primera fase del Parc de Ca n’Oriol,
un parque urbano de 67 hectáreas, el de
mayor extensión del área metropolitana.
El proceso hasta llegar aquí ha sido difícil: un
proyecto inicial muy controvertido, modificaciones a la carta que lo encarecieron, y ahora
un proyecto realizado por especialistas de la
Mancomunidad de Municipios que pretende,
con realismo y sin encarecerlo excesivamente,
mejorar unas obras que ya estaban ejecutadas en más de un
80%.
Hemos tenido muy en cuenta ampliar el número de accesos y
eliminar las barreras arquitectónicas existentes, rebajar los
taludes y las trincheras; que la vegetación originaria del parque
llegue hasta la ciudad y que la plantación de especies mediterráneas lo hagan sostenible; que dispongamos de un mirador
que permitirá una amplia visión de la ciudad y de agradables
zonas de descanso; y que se garantice la seguridad de los vecinos y los alumnos del nuevo instituto cuando crucen por la
Avinguda de l’Estatut.
Pasemos página y dediquemos todo el esfuerzo a lo que es realmente un proyecto ambicioso: definir y actuar en la totalidad del
Parc.
Carme García Lores, alcaldesa de Rubí

La modificación fue presentada a la Junta
de Portavoces del Ayuntamiento. De los 7
grupos municipales, sólo UPR se ha mostrado contraria. También fue presentada
a las entidades vecinales.

Operarios trabajando en las modificaciones previstas
Plano cenital del parque
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Las modificaciones del proyecto, realizadas por la Mancomunidad de Municipios,
contemplan la desaparición de la zona de
restauración prevista al lado del nuevo
instituto.

Carta abierta

Agenda
9

22 h pati del Castell
Nits musicals
Amor Neruda Amor
a càrrec d’Enric Majó i
Eulogio Dávalos

18

16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Nieto Amigo
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí

Imatges de la Festa Major 2004

h Ateneu
10 22.30
Actuació del Ballet Xou
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí

h Casal de Gent
11 16.30
Gran de Rubí
Ball en directe
amb José Ramírez
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí
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19 h plaça de Can
Vallhonrat
Festa Major de Can
Vallhonrat
Audició de Sardanes
a càrrec de la Cobla
Ciutat de Cornellà
Org.: Foment de la
Sardana de Rubí
10 h l’Escardívol, amb
cotxes particulars
Sortida cultural guiada
al Castell Palau
de Plegamans i
Sentmenat
Preu: 2 euros
Org.: El Castell-Ecomuseu
Urbà
Hi col·l.: Grup de Col·laboradors del Museu de
Rubí
h Casal de Gent Gran de
14 7Rubí
Sortida cultural sorpresa
8 h Casal de Gent Gran
de Rubí
Excursió a l’Estartit i
l’Escala
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí
18.30 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Hora del conte
a càrrec de Raquel
Galeana
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
h pati del Castell
16 22
Nits musicals
Nit de jazz
A càrrec del Quartet Pablo
Fernández Grup –
Jaissalmer

Nit de música d’autor
a càrrec del Grup
Partidaris
h Casal de Gent
25 16.30
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Luis Ramos
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí
19 h carrer Sant Jaume
Festa Major del carrer
Sant Jaume
Audició de sardanes
a càrrec de la Cobla
Ciutat de Cornellà
Org.: Foment de la
Sardana de Rubí
h pati del Castell
30 22
Nits musicals
Música Fundació Castells
Musicals de Catalunya
Concert de música clàssica (a concretar)

Juliol i agost
Piscina Municipal de Can
Rosés
De dilluns a divendres de
10 a 15 h
Bibliopiscines
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler

Exposicions
ANTIGA ESTACIÓ
Guinovart, memòria
del blau
de Josep Guinovart
Fins al 25 de juliol
De dimarts a dissabte
de 18 a 20.30 h; diumenges i festius de 12 a
14 h i de 18 a 20.30 h
EL CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ DE RUBÍ
Cartells de Festa
Major
Fins a l’11 de juliol
De dimarts a dissabte
de 16 a 20 h; diumenges d’11 a 14 h
Org.: Ajuntament de
Rubí
EL

CASTELL-ECOMUSEU

URBÀ DE RUBÍ

Serrat: un temps de
cançons
Del 9 al 30 de juliol
De dimarts a dissabte
de 16 a 20 h; diumenges d’11 a 14 h
Org.: Ajuntament de
Rubí

ez

De 9 a 20 h av. Comas i
Solà i c. Galileu Galilei
Festa de Sant Cristòfol
Org.: Amics dels
Automòbils Antics
de Rubí

h pati del Castell
23 23
Nits musicals

Foto:
Míriam
Rodríg
u

22 h local social de la
Hermandad Rociera
Andaluza de Rubí
(ctra. Sabadell, s/n)
Gran Festival en motiu
del 15è aniversari de
la H.R.A. de Rubí
Org.: Hermandad Rociera
Andaluza de Rubí

Breus

El servei

Mercat Municipal:
més de 35.000 usuaris cada mes

Des de llegums cuits i carn de cavall
fins a verdures i fruites de tota mena
o cansalada i embotits, fins a flors,
diaris i llibres, regals o aliments per
a animals, i infinitat de productes
més repartits en 106 parades del
mercat de la ciutat que donen servei
als 9.000 usuaris que cada setmana
acudeixen a fer les seves compres.

L’espai destinat a venda és
una superficie de 3.000
metres quadrats, que acull
250 espais de venda, amb un
total de 106 parades en què
hi ha fins a 24 cansaladeries i
xarcuteries, 5 peixateries i 5
marisqueries, 14 carnisseries,
14 polleries, 10 fruiteries, 8
botigues de comestibles, 5 de
pesca salada i conserves, 5
de congelats, 2 de llegums
cuits i 2 de despulles, a més
de 3 ouateries.

regal, o un lloc on prendre
alguna cosa entre compra i
compra.
Un aparcament per a 125
vehicles
Un dels serveis que el mercat
ofereix als usuaris és l’aparcament que hi ha a la planta
soterrània de l’edifici, amb
una capacitat per a 125 vehi-

La resta de plantes de l’edifici
estan destinades a magatzem
i zones de serveis dels comerciants del mercat, als serveis
administratius i al local de la
Junta d’Adjudicataris del Mercat Municipal, l’associació que
vetlla pels interessos tant
dels adjudicataris de les parades com dels usuaris i organitza diverses campanyes de
promoció
comercial
per
Nadal, la Festa Major, la Setmana Santa, el setembre i el
maig, a més d’altres de
caràcter puntual que puguin
anar sorgint.  B.G.

Nuevas intervenciones de
Servicios Urbanos
Servicios Urbanos, a través de la Brigada de Obras, continúa
realizando diversas intervenciones en toda la ciudad. En las
imágenes se puede apreciar el estado anterior y el actual después de la actuación realizada en la zona de Vallès Park,
mediante la cual se ha recuperado un espacio verde y se ha
construido una nueva zona de ocio infantil.

Anem al mercat cada dia
Els horaris d’atenció al públic
del Mercat Municipal canvien
cada dia i dos dies a la setmana roman obert també a la
tarda. Aquest horari és el
mateix que té l’aparcament
subterrani.

• Dilluns: de 8 a 13 h
A més d’aquests espais destinats a la venda de productes
frescos d’alimentació, hi ha
un total de 18 comerços més
que ofereixen des de flors,
aliments per a animals,
regals, pa i pastes, o diaris i
llibres fins a perfums, roba,
herbes, articles de la llar i de

L'Ajuntament de Rubí ha presentat les accions realitzades els
darrers mesos per a garantir la prevenció dels possibles incendis forestals durant l'estiu. Entre aquestes accions, destaquen
la millora dels camins que donen accés a les zones forestals,
la revisió dels hidrants i l’activació del pla de vigilància als boscos. També s'ha iniciat una campanya d'informació a la ciutadania, adreçada especialment als veïns que resideixen a les
urbanitzacions. Aquest any s'han destinat 90.000 euros per
activar aquestes mesures preventives, acompanyades del Pla
d'actuació d'incendis forestals, que permet una resposta ràpida davant de qualsevol emergència als boscos. Per aquesta
raó s'han obert perímetres de seguretat a les urbanitzacions,
que permetran l'accés dels vehicles d'extinció d'incendis. El Pla
d'incendis forestals també es completa amb un camió cisterna
que actualment utilitza la brigada de parcs i jardins.

• Dimarts i dimecres: de
7.30 a 13.30 h
• Dijous: de 7.30 a 13.30 h
i de 17 a 20 h
• Divendres: de 7 a 20 h
• Dissabtes: de 7 a 14.30 h

Actuación en el Parc Vallès

L’alcaldessa de Rubí, nova diputada
de Participació Ciutadana
L'alcaldessa de Rubí, Carme García Lores, ha estat nomenada diputada de Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, susbtituint l'actual president de la Diputació, Celestino Corbacho, que era qui
ostentava aquestes responsabilitats fins a la data de nomenament de Carme García
Lores. Aquest càrrec s'adscriu
a l'Àrea de Presidència i depèn
del propi president de la Diputació de Barcelona. L'alcaldessa de Rubí estrenarà el seu
càrrec de diputada de Participació Ciutadana en unes jornades que tindran lloc el pròxim 13 de juliol a Barberà del
Vallès.
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Són 10.500 metres quadrats,
distribuïts en tres plantes
destinades a diferents usos,
adreçades als usuaris i usuàries del Mercat Municipal de
Rubí, un servei que l’any
vinent complirà el seu 25è
aniversari, ja que va obrir les
seves portes el gener de
1980.

cles. Tots els clients del mercat poden gaudir de dues
hores gratuïtes d’aparcament
mentre fan les seves compres.

Enllestit el Pla d’incendis
forestals 2004

Consells

Què cal fer per a
protegir-se d’una
onada de calor?
Amb l’arribada
de l’estiu i les
altes temperatures, cal
protegirse de
manera
adequada
per tal
d’evitar els
efectes d’un
possible cop
de calor que
pugui afectar la
nostra salut.
En aquests casos, s’ha de tenir una cura especial amb les
persones majors de 75 anys, els discapacitats físics, psíquics
o amb limitacions de mobilitat, les persones que fan una activitat física important, els nadons, les persones amb una
malaltia crònica com ara hipertensió, diabetis, problemes
cardiorespiratoris, Parkinson, Alzheimer, obesitat, etc.
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En tots els casos, s’ha d’evitar exposar-se a temperatures
altes, ja que l’excés de calor produeix una pèrdua de líquids
i sals minerals que el nostre cos necessita, la qual cosa pot
agreujar una malaltia crònica o provocar deshidratació. A
més, si l’exposició es perllonga, hi ha el risc de patir un cop
de calor que es manifesta amb febre molt alta, mal de cap,
nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del
coneixement. Davant d’aquests símptomes, s’ha de traslladar a la persona afectada a un lloc més fresc, donar-li aigua,
mullar-la, ventar-la i avisar amb urgència els serveis sanitaris dels CAP de la ciutat, o consultar qualsevol dels símptomes en el telèfon Sanitat respon 902 111 444 o al 010,
per tal que ens indiquin on adrecar-nos.

Consells per a protegir-se
del sol i la calor:
A casa
• Tancar les finestres durant les hores de sol i obrir-les a
la nit.
• Utilitzar algun tipus de climatització (ventiladors o aire condicionat) per a refrescar
l’ambient, o passar dues hores al dia en
llocs refrigerats, com ara cinemes o centres comercials.
• Prendre dutxes fresques de manera freqüent.
• Beure aigua i sucs de fruita encara que no es tingui set.
• No prendre begudes alcohòliques i evitar els menjars
molts calents.
Al carrer
• Eviteu sortir a les hores del migdia.
• Portar gorra i roba de colors clars que no
sigui ajustada.
• Reduir al màxim les activitats físiques intenses.

Notícies

La Generalitat
dóna la raó
a l’Ajuntament
sobre els residus
de l’abocador
de Can Carreras
Fa un any, el 25 de juliol de 2003,
l’Ajuntament de Rubí decidia tancar cautelarment l’abocador d’inerts de Can Carreras. El tancament arribava després d’un incendi que va alertar al recent estrenat equip de govern sobre la perillositat dels residus que
s’hi abocaven. Una alerta que s’encenia de nou el 13 de
febrer de 2004, amb un segon incendi de característiques
similars.
Gairebé un any més tard, el passat 25 de
juny, El Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat ha ordenat el cessament immediat de l’entrada de residus no
autoritzats a l’empresa Francisco Sánchez
Martínez S,A. després de confirmar l’existència d’un 25 % d’aquest tipus de residus i de
considerar-los causants directes dels incedis.
El 8 de juny de 2003, un incendi a l’abocador
va evidenciar una situació de risc per a la
salut de les persones així com per al medi
ambient. Els informes desfavorables elaborats arran d’aquest incendi tant per la Junta
de Residus com per l’Institut Municipal de
Medi Ambient (IMMA) van ser determinants
per l’elaboració d’un decret signat per l’alcaldessa de Rubí, Carme García, paralitzant
provisionalment l’activitat. L’Ajuntament
argumentava aquesta decisió amb diversos
informes que confirmaven l’abocament de
residus que no es contemplen al conveni signat l’any 1996 ni a la llicència ambiental concedida pel consistori, i que per tant, estan
prohibits en aquesta instal·lació.
Les inspeccions fetes per l‘IMMA van confirmar la presència de residus NO INERTS
(paper, poda d’arbres, serradures, bosses
d’escombraries tancades....) i altres generadors de residus líquids (lixiviats productors
de gas metà, altament inflamable i per tant,
potencialment perillosos sense un tractament
adequat). La llicència d’activitats de Can
Carreras reconeix exclusivament l’abocament
de residus INERTS (terra, runa...). A partir
d’aleshores, i malgrat la decisió judicial posterior de reobrir la instal·lació fins que no es
dicti una sentència en ferm, el consistori ha
intensificat els controls i ha comptat amb el
suport de la conselleria de Medi Ambient i de
l’Agència de Residus de Catalunya. El nou
president d’aquest organisme autonòmic,
Salvador Milà, ha pres la decisió de prohibir
l’abocament de residus NO INERTS a Can
Carreras després d’una inspecció efectuada
el passat 29 de març que ha evindenciat,
després d’efectuar diverses proves i comprovar que les anàlisis evidencien l’abocament
d’un 25% de residus no autoritzats.

Els veïns preocupats pel
pas de camions pel
Camí d’Ullastrell
La concentració d’abocadors als que s’accedieix pel Camí d’Ullastrell (Can Carreras, Puigfel, Traymaco, Torres i Cañadas) comporten un
increment de camions per aquesta via que provoca molèsties diàries, sobretot als veïns de la
zona. L’any 1997, l’excalde Eduard Pallejà va
signar amb les empreses usuaries del camí un
conveni que permet el pas de camions pràcticament sense limitació de pes. El conveni especifica que els vehicles amb càrrega neta superior a 12 tones hauran de circular en horari
nocturn (entre les 22 h i les 6 de la matinada)
però malauradament no hi ha pràcticament
camions que circulin amb aquest pes net de
càrrega a Rubí. La immensa majoria porten
una càrrega neta inferior a les 12 tones i
aquests són els el col·lapsen diàriament la
carretera d’Ullastrell. Aquestes condicions de
pes es ratifiquen amb posterioritat en la llicència concedida l’any 2002 a l’empresa Francisco
Sánchez Martínez SA per l’exalcaldessa Núria
Buenaventura, per silenci administratiu l‘any
2000.
“L’actual equip de govern es troba lligat de
peus i mans per aquest conveni. Hem incrementat els control policials per evitar el pas de
vehicles no autoritzats i estem treballant en
una possible solució que podria arribar després
de l’estiu”, ha explicat l’alcaldessa de Rubí.
García Lores també ha negat rotundament que
l’abocador comarcal que ha de sustituir Coll
Cardús s’hagi d’instal·lar a Rubí. L‘alcaldessa
ha declarat que „Rubí no tindrà ni aquest ni cap
altre abocador. Anteriors governs han permès
una quantitat d’abocadors molt superior al què
seria raonable i el peatge de la ciutat en aquest
sentit està més que pagat”.
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