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El COS defineix
un programa de prevenció
en salut mental
El Centre d’Orientació
Sanitària (COS) Ferran
Salsas i Roig de la
nostra ciutat posarà
en marxa aquest any
un Programa Marc de
Prevenció en Salut
Mental per un període
de quatre anys.
Aquest és un dels objectius d’aquest
centre per aquest any dintre d’un dels
àmbits en què desenvolupa les seves

accions, des de l’any 1980 quan va
ser creat per donar resposta a les
necessitats sociosanitaries de la
població que no eren cobertes per
l’administració sanitària autonòmica.
El COS és un centre de salut mental, de titularitat municipal, amb un
concert econòmic amb el Servei
Català de la Salut, que centra la
seva activitat en quatre grans àrees
d’intervenció: Assistència clínica i
tractament, prevenció i treball
comunitari, rehabilitació-reinserció
i formació, docència i investigació.

Pel que fa a l’àrea de prevenció, a
més del programa marc per al quatrieni 2004-2007, el COS incrementarà la seva participació en el disseny i gestió de programes del Pla
Municipal d’Atenció a les Persones
amb Disminució i Trastorns Mentals
de l’Ajuntament de Rubí, i redefinirà,
a través de l’Àrea de Serveis a les
Persones a la qual està adscrit, els
contingut i criteris de la Taula Sociosanitària de Rubí per tal de regular la
participació dels seus serveis.
L’objectiu per al 2004 en l’àmbit de
la rehabilitació-reinserció és el
desenvolupament d’un pla que
inclogui la resta de poblacions que
a les quals atenen alguns dels serveis del COS.

Divendres passat es va fer públic el treball guardonat en la 16a. edició
del Premi Ferran Salsas i Roig de Salut Comunitària, un premi que l’Ajuntament de Rubí atorga sobre la salut comunitària. En aquesta edició,
el treball sobre el Pla de Salut Comunitari de l’ABS Sant Miquel de Granollers, de l’equip de promoció, salut, servei de salut pública de l’Ajuntament de Granollers ha estat el guanyador d’aquesta setzena edició, a
la qual s’havien presentat un total de 12 treballs. El treball guanyador té
per finalitat millorar l’estat de salut de la població de l’ABS Sant Miquel
de Granollers a partir de l’elaboració d’un pla de salut, en el qual es
busca la participació de tots els actors implicats en la salut de la població. En el mateix acte es va convocar la 17a edició del premi Ferran Salsas i Roig, que passarà a denominar-se Premi de Salut Mental i Comunitat. El termini per a la presentació dels treballs finalitzarà el 29 de
gener de 2005.

En l’últim dels àmbits, el de formació, docència i investigació, aquest
servei vol revisar tots el convenis
que mantenen amb institucions,
crear de nous amb la Universitat
Autònoma de Barcelona i altres, i
fomentar la participació en la creació de l’Observatori de Rehabilitació
que la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación vol fer a
nivell de tot l’Estat i en el projecte
de l’Observatori de la Salut Mental
de l’AEN (Associació Espanyola de
Neuropsiquiatria).  B.G.

Serveis del COS
✔ Centre de Salut Mental
d'Adults (CSMA)
Ofereix atenció ambulatòria
especialitzada en psiquiatria i
salut mental a la població
major de 18 anys de Rubí i
Castellbisbal.
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✔ Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil (CSMIJ)
Ofereix atenció ambulatòria
especialitzada en psiquiatria i
salut mental al grup de
població d’entre 0 i 18 anys
dels municipis de Rubí i Castellbisbal.

✔ Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS)
Ofereix atenció ambulatòria
especialitzada en el tractament de les drogodependències a les poblacions de Rubí,
Sant Cugat del Vallès i Castellbisbal.

✔ Centre de Dia en Salut
Mental
Centre de rehabilitació per a
persones majors de 18 anys
amb
trastorns
mentals
severs, atesos pels CSMA de
Rubí i Sant Cugat.
Horari d’atenció
•Centre d’Orientació Sanitària
(COS)
C. Nou, 28, tel.: 93 588 73 73,
fax: 93 588 67 77,
a/e: cos@ajrubi.es
De dilluns a dijous de 10 a 13 h
i de 16.30 a 18 h. Divendres de
10 a 13 h.
• Centre de dia en Salut Mental
c. Pitàgoras, 4,
Tel.: 93 697 28 82
De dilluns a divendres de 9 a 14
h i dimarts i dijous de 15 a 17 h.
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Lliurament del Premi Ferran Salsas
i Roig de Salut Comunitària

Dins de l’àrea d’assistència clínica,
el COS s’ha fixat com a objectius
per a aquest any, entre altres, promoure un conveni amb la Generalitat per desenvolupar un programa
de suport en el Centre d’Educació
Especial de Rubí per atendre a
alumnes amb trastorns del desenvolupament i del comportament i
crear una Unitat de Psicoteràpia
Familiar que sigui l’embrió d’una
futura Unitat de Psicoteràpia.
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Del 2 al 23 de maig
El Castell
Festa de la Diversitat,
la Solidaritat i la Pau
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h, diumenges
d’11 a 14 h

h Casal Popular
15 18
Musical

16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Entrega de premis del
III campionat intern de
domino
Org.: CGG de Rubí

h Casal de Gent
17 16.30
Gran de Rubí

20 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Una estona amb Albert
Sánchez Piñol
Tertúlia amb l’autor de
pell freda
10 h Pol. ind. La Llana
V Trofeu Ciclista Ciutat
de Rubí
Org.: Club Ciclista Rubí
18.30 h c. Sant Pere, 13
Conferència: La raza
lemuriana a càrrec de
Margarita Farre
Org.: S.T. Rama Viveka
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De 10 a 15 h
Illa de vianants
3a Mostra local de
Col·leccionisme
4a trobada d'intercanvi
d'embolcalls de sucre
Plaça Catalunya
2a Fira d'Art de
Primavera
Org.: Amics del Col·leccionisme i Associació de
Sant Galderic
12.30 h La Sala, Teatre
Municipal
Programació infantil La
Xarxa:
Increïble
de la Cia. Mag Lari
Preu: 4,5 euros

Manca d’inspiració
A càrrec del Grup Escènic
Casal Popular i el GT
Gatzara
Org.: Casal Popular

Actuació del Ballet
Dansares de Rubí
h Casal de Gent
18 16.30
Gran de Rubí
Concert a càrrec de la
coral Francesc Moragas
i Barret
19 h rectoria pl. Dr.
Guardiet, 9
Reunió informativa
Org.: Alcohólicos Anónimos
h Casal de Gent
19 16.30
Gran de Rubí
Actuació del grup de
teatre del casal
18.30 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Hora del conte: Contes
d’Àfrica a càrrec
d’Agnès Agboton
h Casal de Gent
20 16.30
Gran de Rubí
Actuació del grup de
sevillanes del casal
h Casal de Gent
21 16.30
Gran de Rubí
Actuació del Ballet Xou
del casal
h Casal de Gent
22 16.30
Gran de Rubí
Actuació del grup de
sardanes del casal, l’escola de sardanes Flor de
neu i el GT del Casal
Popular
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9 a 14 h Complex
29 De
h Biblioteca Mestre
Cultural l’Escardívol
12 18.30
Martí Tauler
Tallers: Dona, activitat
Hora del conte: Conte
peruà a càrrec de
Raquel Galeana

física i salut
Tècniques per a millorar la
gestió del propi cos
Inscripcions gratuïtes a
partir del 13 de maig
a l’oficina d’Esport per a
Tothom (l’Escardívol)
de dilluns a dijous, de 9 a
14 h i de 16 a 18.30;
divendres, de 9 a 14 h
Org.: Aj. de Rubí

Exposicions

14

22.30 h La Sala, Teatre
Municipal
Cinema vo
Las invasiones bárbaras
Director: Denys Arcand
Preu: 4 euros

L’Ajuntament visita les escoles

ANTIGA

ESTACIÓ

8a Mostra
IES La Serreta
Del 7 al 16 de maig
Inauguració: 7 de maig a
les 20.30 h
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
Org.: IES La Serreta

BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ
TAULER
Any Internacional de
l’Arròs
Del 8 al 30 de maig

BIBLIOTECA MESTRE MARTÍ
TAULER
X Concurs de Punts de
Llibre
Per a nens de 5 a 11 anys i
joves de 12 a 16 anys.
Presentació de treballs: fins
al 12 de maig

Com ja vam explicar en l’anterior edició de La Ciutat, l’alcaldessa de Rubí, Carme García, i el regidor d’Educació, José Antonio Quesada, han iniciat una ronda de visites als
diferents centres d’ensenyament de la ciutat per conèixer de primera mà l’estat i les
necessitats més immediates dels centres. A la fotografia podem veure la visita que
l’alcaldessa i el regidor van efectuar a les instal·lacions del CEIP Ramon Llull.

El servei

Breus
Rubí s’agermana amb la ciutat
francesa de Clichy
Una delegació de la ciutat francesa de Clichy ha visitat la nostra ciutat amb motiu de l’agermanament entre les dues poblacions, que
es va fer al Castell amb la signatura oficial de l’agermanament. L’alcaldessa de Rubí, Carme Garcia, ha mostrat la seva “satisfacció” per
l’agermanament i ha dit que es podrien “arribar a futurs acords de
col·laboració” entre ambdues poblacions. La delegació de Clichy,
encapçalada pel seu alcalde, Gilles Catoire, i una àmplia representació de regidors i tècnics del consistori francès, ha agraït a la nostra ciutat la calorosa benvinguda. Clichy serà la setena població que
s’agermana amb Rubí després de Boyeros, Celanova, Guelta, Ocotal, Pudahuel i La Calahorra, i la primera ciutat europea amb què es
fa un acte d’aquestes característiques. Aquesta ciutat francesa té
una població d’uns 50.000 habitants i es troba prop de París.

El Ple anomena
al nou Síndic
de Greuges
“Encara no he començat i ja hi ha peticions
d’entrevista per part de ciutadans”

Això sí, abans d’acceptar formalment va
“demanar” el consens de totes les forces polítiques presents al consistori, ja que “és un
dels punts del reglament”, el qual diu que les
3/5 parts del ple l’han de nomenar pel càrrec.
Jordi Quintas assegura que el síndic “ha de
defensar a tots el ciutadans” i els respon quan
l’aturen pels carrers per felicitar-lo que, encara que les decisions dels síndic no són vinculants, si l’Ajuntament no hagués de fer cas
“no hauria creat aquesta figura”.
Jordi Quintas, un enginyer químic jubilat vinculat a diverses associacions i entitats de la
ciutat i col·laborador de la revista mensual
Rubricata, ha estat nomenat per unanimitat
com a nou Síndic de Greuges de Rubí en el
ple celebrat el passat 3 de maig. Des de que
l’anterior síndic, Jordi Xercavins, va dimitir fa
dos anys, el càrrec, que té una durada de
cinc anys i és renovable per un mandat més
de la mateixa durada, restava pendent de
nomenament per part del ple.  B.G.

El Síndic de Greuges, una institució creada pel ple municipal l’any 2000, és l’encarregat de defensar els drets dels ciutadans respecte a l’actuació de l’Ajuntament de Rubí en determinats aspectes,
com la concessió de llicències, les multes
de trànsit, els accidents al carrer, etc. El
síndic actua sempre de forma autònoma,
segons el seu criteri personal, i respon a
les sol·licituds del ciutadans sobre l’actuació de l’Ajuntament, que els poden ser
favorables o no. El síndic no pot resoldre
aquells temes en què no estigui implicat
per actuació o omissió l’Ajuntament de
Rubí com ara problemes entre veïns,
casos en què no s’ha esgotat la via administrativa, qüestions laborals o conflictes
entre propietaris i llogaters, entre d’altres.
Els ciutadans interessats en accedir
als serveis del Síndic, que són gratuïts, han de demanar hora per concertar una entrevista a la Secretaria
de l’Ajuntament, de dilluns a divendres, al telèfon 93 588 70 00, de 9.30
a 14 h. Les visites per presentar les
propostes es faran cada dimarts i
dijous, de 17 a 19 h a l’Ateneu.

La alcaldesa de Rubí, Carme García, recibió a los nuevos seis agentes de la policía local que se han incorporado al servicio. La mitad
de los agentes son mujeres, con lo cual la presencia femenina en el
cuerpo se cuadriplica. Con estas incorporaciones, Rubí dispone de
79 agentes. El regidor de Servicios Urbanos y Seguridad, Jordi
Peiró, anunció que durante este año está previsto incrementar la
plantilla con diez policías más. Uno de los objetivos del cuerpo es,
según explicó el regidor, “la implantación de la policía de proximidad”. Este modelo policial tiene un doble objetivo: por un lado, la
atención directa al ciudadano para reducir la sensación de inseguridad; por otro, la mejora en la calidad de los servicios que ofrece el
cuerpo. Entre las medidas concretas que se aplicarán para alcanzar
estos objetivos destaca incrementar la presencia policial en las
calles, perseguir las infracciones, proteger a los viandantes y ofrecer asistencia e información al ciudadano.

La Creació d’un Punt de trobada
a Rubí
El Departament de Justícia de la Generalitat vol crear una xarxa d’aquests punts, uns espais destinats a les trobades entre pares i nens
que, després d’un trencament matrimonial, viuen una situació conflictiva, un dels quals s’ubicaria a Rubí, com a ciutat cap de partit
judicial que és. L’alcaldessa, Carme Garcia, s’ha trobat recentment
amb el Conseller de Justícia, Josep Maria Vallès. En aquesta primera trobada, García va exposar al conseller les necessitats de recursos a la ciutat en matèria de justícia. Així, va fer referència a la
construcció d’un sisè jutjat a Rubí i a la necessitat de dotar amb més
mitjans humans el registre civil, que en aquests moments es troba
saturat. El conseller es va comprometre a prioritzar aquestes
demandes i es va mostrar predisposat a millorar el manteniment de
l’edifici on hi ha els jutjats de Rubí. De tots els temes tractats a la
reunió, hi ha un que pot tenir un resultats més immediats: la creació d’un Punt de trobada a Rubí. La conselleria de Justícia preveu
crear Punts de Trobada a cada cap de partit judicial. L’alcaldessa de
Rubí va anar a la reunió amb Josep M. Vallès acompanyada pel regidor de Serveis Urbans i Seguretat, Jordi Peiró, i la regidora de la
Dona, Maria Mas.
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Amb aquesta empenta comença Jordi Quintas
el seu nou bagatge com a síndic de la ciutat,
tot just recent nomenat, qui assegura que va
rebre la proposta de l’alcaldessa, Carme Garcia, amb “sorpresa” i que va acceptar seguint
el consell del seu antecessor, Jordi Xercavins,
qui li va dir que “es pot fer un gran bé per a
la ciutat”.

Seis nuevos agentes se incorporan a la Policía Local

Plens i comissions

El Pleno aprueba las cuentas
municipales de 2002
El Pleno del Ayuntamiento aprobó
las cuentas del año 2002, unos
números que no se pudieron aprobar en su momento porque
únicamente Iniciativa per
Catalunya-Verds (ICV) votó a
favor, mientras que el resto de
grupos encontraban dudas razonables.
Fue por este motivo que el
equipo de gobierno encargó un informe económicofinanciero a la Diputación
de Barcelona, que ha dado
como resultado un saldo
negativo añadido de 2,8
millones de euros, que,
junto con el saldo negativo
anterior de cerca de 1,6 €
hace un total de 4.407.418
€. Dicho saldo se produjo,
según el anterior responsable de Hacienda, Fer-
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nando Fernández, a causa
de un error técnico.
El Partit dels Socialistes
(PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i
Convergència i Unió (CiU),
además de ICV, votaron a
favor, mientras que Units
Per Rubí (UPR), el Partido
Popular (PP) y Alternativa
Ciutadana (ACR) se abstuvieron.

 La previsión es
comenzar a
aplicar el Plan
de Saneamiento de este
mandato, una
vez se puedan
aprobar las
cuentas correspondientes al
ejercicio de
2003
El actual regidor de
Hacienda, Josep Manel
Castro, informó de que
próximamente se aprobarán las cuentas del 2003,
sobre las cuales también
se encargó un informe
económico-financiero a la
Diputación. Castro avanzó
que posiblemente pueda
haber una sorpresa negativa para las arcas municipales.
Una vez se aprueben las
cuentas del 2003 se podrá
aplicar el Plan de Saneamiento que permitirá
hacer frente a la deuda
municipal durante este
mandato.  Redacción

Canal 50 TV comença de
nou les emissions a Rubí
L’Ajuntament de Rubí signarà en breu un
conveni amb Canal 50 TV de Rubí amb
l’objectiu de facilitar que la informació
municipal arribi als ciutadans, mitjançant
diversos programes que s’inclouran a la
graella de l’emissora. L’acord consisteix
en incloure a la graella de programació de
l’emissora tres programes de caire informatiu i de participació directa dels ciutadans: Rubí Actual, Fil Directe amb l’alcaldessa i l’informatiu Rubí. Ja s’han iniciat
les emissions de prova de les desconnexions diàries amb l’informatiu diari.

Las mociones
Serveis territorials
Aprobación de la modificación puntual del PGO del solar situado
en la ctra. BP-1503, ctra. de Gràcia a Manresa, entre el límite del
término y la calle Riu Segre. Esta moción contó con los votos a
favor del equipo de gobierno y la abstención del resto. También se
aprobó la modificación puntual del PPO del Sector III de Can Solà,
la ordenanza reguladora de los establecimientos de servicios telefónicos para uso público y la cesión a Proursa de fincas provenientes del 10% de aprovechamiento mediano en el ámbito del
Sector Y.

Serveis a les persones
Dentro de este apartado, se ratificó el acuerdo de la Junta de
Gobierno Local sobre la aprobación de las bases del premio Ferran
Salsas i Roig. Por otra parte, el Pleno aprobó las tasas y precios
públicos de las escuelas municipales para el curso 2004-2005 y
ratificó también los acuerdos tomados en la Junta de Gobierno
Local sobre las normas y criterios para la admisión de alumnos en
la Escola Bressol Municipal de Rubí.

Serveis Centrals
Además de aprobar las cuentas municipales de 2002, respecto a
Serveis Centrals prosperó la modificación presupuestaria 4/2004
el Pleno dio luz verde para aceptar una subvención de la
Diputación de Barcelona que servirá para subvencionar el tipo de
interés de una operación de crédito.

Moción de la Junta de Portaveus
Por unanimidad se aprobó la declaración institucional sobre los 25
años de ayuntamientos democráticos. Esta declaración recoge los
siguientes acuerdos: que el municipalismo democrático ha
demostrado ser una garantía para la participación de la ciudadanía, que es la administración más cercana al ciudadano y que el
marco del Estatuto de Autonomía de Catalunya necesita una revisión de su contenido, sobre todo en lo que respecta al ámbito
municipal de competencias y financiación.

Moción del grupo municipal del PP
El Partit Popular presentó dos mociones a debate. La moción
sobre el Instituto Municipal de Comunicació (IMCO) y la revista
municipal no prosperó. Sí lo hizo, y por unanimidad, la propuesta
de instar al servicio de Correos para realizar el reparto diario a las
urbanizaciones.

Moción del grupo municipal de CiU y ERC
CiU y ERC habían presentado dos mociones similares que proponían la adhesión a la campaña CAT, en cuanto a la consecución de
un dominio de Internet propio de la lengua catalana (cat). La
adhesión a la campaña y la promoción de ésta a la ciudadanía se
aprobaron por unanimidad.

Moción del grupo municipal UPR
El aprovechamiento del solar de la calle Cadmo como aparcamiento de vehículos oficiales que proponía UPR no prosperó en el
pleno.

Moción del grupo municipal de ERC
Se aprovó por unanimidad el apoyo al sistema operativo libre
GNU/Linux

Programació local
Fil directe amb l’alcaldessa
Programa mensual, un dilluns al mes a les 13 h

Redacció Rubí.
De dimarts a dissabte, a les 6, 7 i 8 h (dissabtes
també a les 13.30 h)
De dilluns a divendres, a les 13.30, 20, 22 i 1 h

Rubí Actual
Dimarts a les 22.30 h
(repeticions diumenges a les 13.15 i a les 20 h)
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