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8 de març:
Dia Internacional
de la Dona
Treballadora

Il·lustració:
Gemma Escoda

Les activitats

Per a més informació, vegeu programa específic o bé truqueu a la Regidoria de la Dona: 93 588 70 77

Com a novetats, cal destacar que enguany, després
de la lectura del manifest a
l’Ajuntament, el 8 de març,
es fa un vermut popular. El
manifest que es llegirà
enguany recull temes com
les discriminacions en l’àmbit laboral, la problemàtica
de la violència de gènere, la
conciliació de la vida laboral
i familiar, etc. D’altra banda,
també denuncia que als
mitjans de comunicació persisteix un tracte discriminatori cap a les dones i que
encara no existeix la paritat
en els diferents àmbits de
poder polític, econòmic i
social.
Dins del programa d’activitats cal destacar que la
Regidoria de la Dona ha
programat dues activitats
fora de Rubí, donada la
demanda de dones i l’èxit

que la participació al programa Jet Lag va tenir. Així,
el dia 10, s’ha programat
una visita al Gran Teatre del
Liceu i el dia 18, s’assistirà
al programa de TV3 La
Columna.
Per a ambdues activitats cal
inscriure’s a la Regidoria de
la Dona (tel.: 93 588 70
77). Diverses entitats rubinenques, associacions i partits polítics han col·laborat
en l’elaboració d’aquest
estens programa que, fins
el dia 31 de març, ofereix
un ampli ventall d’activitats
relacionades amb la dona:
xerrades, tertúlies, teatre,
activitats reivindicatives,
lúdiques,
esportives
i
institucionals.
Aquestes
entitats són: Adai , Associació de Ca n’Oriol, Biblioteca
Mestre Martí Tauler, CEB
Sant Jordi de Rubí, Cansala-

Amb motiu del
8 de març, Dia
Internacional de
la Dona
Treballadora,
l’Ajuntament de
Rubí, conjuntament amb
diverses entitats i
associacions
rubinenques,
organitza un
seguit d’activitats
que, any rere any,
han anat
augmentant.
Aquest és el
primer any que
ho fa la Regidoria
de la Dona.
deries Aluju, Casal Argentino Martin Fierro, CiU,
Col·lectiu de Dones en l’Església, Col·lectiu per als
Drets de les Dones vídues
de Catalunya, Comissió de
dones Rubí 128-Ca n’Oriol,
Club Sporting Rubí, CV
Rubí, CCOO, El Castell –
Ecomuseu
Urbà,
ERC,
Esportiu Rubí futbol sala,
Grup de dones Òvul, Grup
de noies de la Torre Bassas,
Grup de teatre del Casal
d’Avis, La Càmara Teatre,
Pla comunitari del Pinar,
Projecte trobada de mares,
Rubí Desenvolupament, Tallers d’art, UGT.  M.L.
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❖ EXPOSICIONS: La Mediterrània: una cruïlla de
pobles (Biblioteca Mestre Martí Tauler); 8M
(Espai Jove Torre Bassas); Dones amb... empenta (Rubí Desenvolupament); Femení singular (El
Celler)
❖ ESPORTS: Bàsquet, futbol, voleibol, futbol sala
(Pavelló de l’Escola Montserrat, Poliesportiu i
pistes Can Rosés)
❖ ACTIVITATS A L’ATENEU
• Festa i activitats lúdiques (dissabte 6 a les 19 h)
• Teatre i concert. Lectura de manifest (diumenge 7 a les 18 h)
• Xerrada: Pateixen discriminacions el col·lectiu
de vídues? (dimarts 9 a les 17 h)
• Presentació de les resolucions del II Sínode
Europeu de Dones (dimarts 16 a les 19 h)
• Tertúlia per a dones: Dona i treball (dies 17 i
31 a les 10 h)
❖ ACTIVITATS AL CASAL DE CA N’ORIOL: Setmana
de la planificació familiar (dies 8, 9, 10 i 11 a les
10.30 h)
❖ SALA DE PLENS DE L’AJUNTAMENT: Lectura del
manifest institucional del Dia Internacional de la
Dona (dilluns 8 a les 13.30 h)
❖ RUBI+D:
• Taula rodona sobre la Llei de conciliació de la
vida laboral i familiar (dimecres 10 a les 19.30 h)
• Conferència: Dona i tecnologia (dilluns 15)
• Taula rodona: Treball i dona al Marroc (dimecres 17 a les 19 h)
• Xerrada-col·loqui sobre la conciliació de la
vida familiar i laboral (dilluns 22 a les 19 h)
• Taula rodona: Dones emprenedores (dimecres
24)
• Dona i alta competició (dimecres 31 a les
20.30 h)
❖ BIBLIOTECA MESTRE M. TAULER: Espectacle:
Locas mujeres ciertas (dijous 11 a les 20 h)
❖ LA SALA, TEATRE MUNICIPAL: Cinema vo: El círculo (divendres 12 a les 22.30 h); Històries de
teatre (diumenge 28 a les 18.30 h)
❖ EL CELLER: Teatre: Tampons de cotó (dissabte 20 a
les 22 h, diumenge 21 a les 19 h)
❖ CEIP PAU CASALS: Sopar de dones (divendres 26 a
les 21 h. Venda anticipada al c. Justícia, 21 fins el dia
24 de març)

Agenda
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22 h La Sala, Teatre
Municipal
Compás Flamenco
Cia. Jesús Cortés
Temporada estable d’espectacles (espectacle fora
d’abonament)
Preu: 12€
12.30 h La Sala, Teatre
Municipal
Patuleia Blues
Cia. Titelles Babi
Preu: 4,5€ / socis: 3,5€
Org.: La Xarxa
Hi col·l.: Ajuntament de
Rubí

local Centre
19 22h
Excursionista de Rubí
Audiovisual ONG "Sed"
A càrrec del metge
Martí Enrich
18.30 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Hora del conte: Les
butxaques del mar a
càrrec d’Ada Cusidó
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler

h Biblioteca Mestre
10 18,30
Martí Tauler
Hora del conte a càrrec
de Raquel Galeana
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
h Biblioteca Mestre
11 20
Martí Tauler
Recital de poesia bilingüe sobre la dona:
Locas mujeres ciertas
a càrrec de Teatre Lauta
h La Sala, Teatre
12 22.30
Municipal
Cinema VO: El círculo
Director: Jafar Panahi
Preu: 4 euros

Exposicions
ANTIGA ESTACIÓ
Un passeig per Rubí
a càrrec de Javier del
Rio
Del 5 al 28 de març
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

Visita a l’Ajuntament
dels grup 3rB i 3rA,
respectivament, del
CEIP Maria Montessori

ANTIGA FÀBRICA
ESPONA
Pobles indígenes
De l’1 al 15 de març
de 9 a 13 h i de 15 a
17 h
Org.: Rubí Solidari

EL CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ
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Cartells de Carnaval
(selecció dels cartells
presentats al concurs)
Fins el 14 de març

22 h local Centre
Excursionista de Rubí,
pg. de la Riera, 30-32
Reunió-taller:
Orientació amb GPS
h c. Sant Pere, 13
13 17.30
Conferència: Relación
de los rayos catódicos
con el vacío de la
mente
a càrrec de Juan Cortés
Org.: Societat Teosòfica
Rama Viveka
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16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe amb
José Ramírez
Org.: Casal de Gent
Gran de Rubí
18.30 h La Sala, Teatre
Municipal
4 D Òptic (Teatre
Lliure, sala Beckett)
Temporada estable d’espectacles
Preu: 13 euros

Un viatge pel temps:
Evolució de la meteorologia
Del 18 de març al 25 d’abril. Inauguració: 18 de
març a les 20 h
De dimarts a dissabte, de
16 a 20 h i diumenges
d’11 a 14 h

BIBLIOTECA MESTRE
M. TAULER
La Mediterrània: una
cruïlla de pobles
Del 2 al 30 de març
Org.: Fons Català de
Desenvolupament

El Fòrum arriba a les escoles
Les escoles rubinenques
acolliran durant el mes de
març unes activitats educatives i culturals que pretenen aprofundir en el
coneixement de la multiculturalitat i que estan
emmarcades en el Fòrum
2004. Les activitats giraran entorn una gran exposició anomenada "Rubí és
un món", que es podrà
veure al llarg de tot el mes
a l'antiga fàbrica Espona.
En ella es mostrarà una
recreació de diferents racons del món a partir de
les aportacions fetes per
les entitats solidàries de la
ciutat.

Rubí és un món
• TALLER POBLES INDÍGENES
De l’1 al 5 de març
• PLANETARI
Del 8 al 12 de març
• ASSAIG
11 de març al CEIP T. Llebre i R. Llull
• ACTUACIÓ
13 de març al CEIP T. Llebre
• CONTES BERBERS
Del 15 al 19 de març
• CONTES AFRICANS
Del 22 al 26 de març
• JOCS I CULTURES
Del 29 de març al 2 d’abril

EDIFICI RUBI+D
Dones amb empenta
Del 10 al 28 de març
De dilluns a divendres,
de 9 a 20 h
Org.: Regidoria de la
Dona, El Castell Ecomuseu Urbà, IMPES i
IMCO

Festa de la Poesia
23 de maig
Els poetes participants
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.

Projecte educatiu de ciutat
L’Ajuntament de Rubí ha posat en marxa el
Projecte Educatiu de ciutat. El projecte parteix
de la premisa que l’educació és una tasca conjunta de la família i els centres educatius, així
com dels diferents
agents, com ara el
teixit associatiu,
les xarxes afectives, etc, és a dir,
que
la
ciutat
educa. Per això,
s’han
col·locat

tríptics i bústies a diferents edificis municipals
i comerços, per tal que tothom qui vulgui participar als grups de treball, ho pugui fer. El dia
3 de març s’iniciava el nucli impulsor i els diferents grups de treball ho
farant en les properes
setmanes.

El servei

Breus
L’alcaldessa de Rubí responsable de
Polítiques d’Igualtat de la Federació
de Municipis de Catalunya

Servicios
para los
jóvenes

L’alcaldessa de Rubí, Carme García, ha estat nomenada responsable de l’àrea de Polítiques d’Igualtat de la Federació de
Municipis de Catalunya (FMC). Aquesta àrea està destinada
a fomentar la igualtat entre homes i dones i, per primera
vegada, es troba separada de l’àrea de Serveis Socials de la
Federació de Municipis, precisament a proposta de l’Ajuntament de Rubí, segons va explicar la pròpia alcaldessa.

Urbanització de La Perla del
Vallès

El Ayuntamiento de
Rubí, a través de la
Regidoría de
Juventud, cuenta
con diferentes equiIván Moreno
pamientos destinaregidor de
dos a los jóvenes y
joventut
ofrece diversos servicios a este colectivo

La pavimentació de la urbanització de La Perla del Vallès
està molt avançada i només queda finalitzar algunes voreres, així com la retirada de les instal·lacions de telèfon i
electricitat aèries. L’Ajuntament va adjudicar la urbanització
a Vías y Construcciones S.A. La zona del projecte comprèn
2.109 m de longitud, mentre que la superfície pavimentada
és de 9.918 m2.

En cuanto a equipamientos, hay que destacar l'Espai Jove Torre Bassas, donde existe
una aula de conexión a Internet, un Punto
de Encuentro y diversas salas polivalentes.
También se organizan talleres y exposiciones, así como programaciones temporales.
En el Ateneu Municipal existe el Punto de
Información Juvenil (PIJ), que se abre de
lunes a viernes, de 16 a 23 h. y, a partir del
mes de marzo, los sábados, de 10 a 14 h. y
de 17 a 22 h. Está situado en la calle Xile,
1, y su teléfono es 93 588 74 73.

El Servicio de Juventud también hace aportaciones en la Mesa del Ocio, que forman
los centros de esplai (CE) y los agrupamientos de escoltes (AE). En colaboración
con los CE y AE, facilita las infraestructuras
y da apoyo económico para la formación de
monitores. Los Casals d'Estiu, que organizan conjuntamente el Servicio de Juventud
y los CE y AE, cuentan también con la colaboración de las AMPA's.
Asimismo, el Servicio de Juventud ofrece
infraestructuras y ayuda económica a otras
entidades juveniles de características muy
diversas. También presta apoyo a los grupos musicales de Rubí (unos treinta) promocionándolos para que puedan actuar en
otras poblaciones.
Respecto a los proyectos del Servicio de
Juventud, se está trabajando actualmente
en un Plan de emancipación para buscar
recursos para los jóvenes (trabajo, vivienda, etc.), y en la creación de un grupo de
chicas de la Torre Bassas para que participen en las iniciativas de la Regidoría de la
Mujer. También se quieren crear diversos

Centre DAPSI
HORARIOS, DIRECCIONES
Y TELÉFONOS
• Torre Bassas
De lunes a viernes, de 17 a 21 h.
c. Sabadell, 18 esquina c. Sant Muç.
Teléfono 93 697 90 04.
• Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de
l’Ateneu.
De lunes a viernes, de 16 a 23 h y, a
partir del mes de marzo, los sábados, de 10 a 14 h y de 17 a 22 h.
c. Xile, 1. Teléfono 93 588 74 73
• Servei de Joventut.
De 10 a 13 h. y de 17 a 21 h.
Torre Bassas, c. Sabadell, 18 esquina c. Sant Muç.
Tels. 93 699 16 63 y 93 697 90 04

espacios jóvenes en los centros cívicos a
partir de la juventud de cada barrio, en
colaboración con las asociaciones de vecinos. Además, se ha previsto hacer campañas de sensibilización sobre el alcohol y la
conducción y se quiere constituir de nuevo
el Consejo de la Juventud. Por otra parte,
existen los proyectos anuales, en que se
tratan temas que se trabajan en fechas concretas, y a los que se les quiere dar una
continuidad, como la violencia de género y
la prevención de enfermedades sexuales.
 REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí va iniciar, el passat 7 de gener, un
seguit d’obres al c. Lluís Ribas, 27-29 per adaptar l’espai de
l’antiga Mini-residència d’avis a la que serà la unitat del Servei d’Estimulació Precoç (DAPSI). El temps previst d’execució de les obres és de dos mesos i el pressupost de
20.245,17 euros. El projecte de redistribució modifica la primera planta on s’uneixen dos pisos i dues entrades, fent dos
espais per a programes diferents. Els pisos A i B s’independitzen a partir d’una nova distribució que reconverteix els
antics dormitoris en sales de consulta. Els sanitaris es fan
adaptats a persones discapacitades. I es fa una sala d’espera i una recepció amb mostrador. També es duu a terme
una nova instal·lació elèctrica, incloent pantalles, endolls i
llums d’emergència, l’adaptació de la calefacció i el pintat.

2a edició del programa
Voluntaris per la Llengua
El Servei Local de Català ha posat en marxa la segona edició del programa Voluntaris per la Llengua. Es tracta de persones que vulguin ajudar a conversar en català un aprenent
que vol conèixer la llengua catalana. En una primera edició
del programa, la majoria d’aprenents i voluntaris van ser els
alumnes dels cursos de català. Ara, en aquesta segona edició, el programa es vol obrir a la població en general. El servei acceptarà totes aquelles sol·licituds de voluntaris i aprenents que sigui possible de coordinar. Els aprenents que vulguin inscriure’s al programa cal que sàpiguen una mica de
català, ja que el voluntari els farà parlar, no els donarà classes de llengua. Si us hi voleu apuntar, cal que passeu pel
servei i empleneu la sol·licitud. Podeu venir durant la primera quinzena de
SERVEI LOCAL DE CATALÀ
març, els dies labocarrer de Santa Maria, 17, 2n pis.
rables de 9 a 14 i de
Telèfon 93 697 54 05
16 a 18 hores.
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La Masía de Can Serra está situada en el
polígono industrial de la Llana. Habitualmente funciona en horario nocturno, aunque no de forma regular; en este sentido, el
equipo de gobierno está completando un
proyecto de adecuación para ofrecer un
servicio estable de ocio para nuestra ciudad. También se cede el espacio a los grupos musicales que piden este equipamiento
para llevar a cabo sus actividades.
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Projectes
Jornades de treball
del programa
europeu URB-AL

Recepció als socis del programa
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Rubí ha estat la seu d’unes
jornades sobre el projecte
europeu d’energies renovables URB-AL, creat per la
Comissió Europea per facilitar la cooperació descentralitzada entre ciutats i entitats locals de la Unió
Europea i Amèrica Llatina.
Aquest projecte està coordinat per l’Ajuntament de
Rubí i hi participen 20 socis:
11 d’Amèrica Llatina i 9 de
la Unió Europea. Va ser
aprovat per la Comissió a
finals de l’any 2001, amb
una durada de dos anys fins
l’abril de 2004.
Durant aquests dos anys que ha funcionat el projecte s’han creat les
eines de comunicació entre socis
(web), ha tingut lloc un seminari a
Nicaragua i s’ha fet la redacció de
l’estudi diagnòstic de l’ocupació relacionada amb les energies renovables,
que es va presentar durant les jornades que han tingut lloc a Rubí.
Aquests dies els participants han
assistit a unes jornades a Rubí
Desenvolupament, amb un acte obert
i associat al Fòrum 2004, amb què,
segons l’alcaldessa, Carme García
Lores, es vol incidir en “la voluntat de
continuar el treball fet a la ciutat a
favor de les energies renovables”
amb l’oportunitat de ser un referent
mundial. Les trobades serviran per
intercanviar experiències i coneixements com a pas previ per aconseguir un segon projecte amb resultats
més quantificables. A la presentació
de les jornades, també hi va assistir
Ramon Sans, vicerector de Promoció
i Integració Territorial de la UPC, que
va defensar l’estudi de les energies
renovables per a minimitzar l’impacte
ambiental, així com va oferir la
col·laboració de la universitat “a la
que toca la part de recerca i la part de
formació” envers aquestes noves tecnologies, a l’alcaldessa.  M.L.

Plens i comissions

Rubí forma part
de la Xarxa
Barcelona Municipis
de Qualitat
L’Ajuntament de Rubí s’ha adherit a la Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat, una iniciativa
de la Diputació de Barcelona, que estableix
accions de cooperació i elaboració de polítiques públiques que garanteixin una millor
qualitat de vida als ciutadans. Aquesta adhesió es va aprovar al Ple del mes de febrer.
La Diputació de Barcelona va presentar la Xarxa a Rubí el passat 23
de febrer amb l’assistència del vicepresident de la Diputació, Joan
Rangel, que va parlar de facilitar als
ajuntaments els recursos necessaris per compartir serveis. Rangel va
destacar que una bona solució
aportada per un consistori la
podran compartir altres ajuntaments i així es trencarà l’individualisme existent. Per la seva banda,
l’alcaldessa, Carme García, va destacar la gran col·laboració que s’ha
establert amb la Diputació de Barcelona amb la que s’han compartit
molts serveis de la nostra ciutat i va
avançar que demanaran a la Diputació que se subvencioni la nova
biblioteca municipal i el nou pavelló.
La dotació econòmica de la xarxa al
llarg del mandat 2004-2007 serà
de 200 milions d’euros. Els ajuntaments i entitats adherits elaboraran
una relació de les seves propostes
per al mandat i les faran arribar a la
Diputació. A la xarxa, a més de la
Diputació de Barcelona, hi poden
participar ajuntaments, entitats
municipals descentralitzades, consells comarcals, mancomunitats i

 La Xarxa Barcelona
Municipis de
Qualitat comptarà
amb un pressupost
de 200 milions
d’euros per al
mandat 2004-2007
altres ens locals no territorials.
D’altra banda, el Pla de Mandat 20042007 està basat en sis eixos estratègics i 29 grans línies de treball, a partir de les quals s’arribarà a acords
amb els diferents ajuntaments.
Aquests grans eixos estratègics són:
garantir la cohesió dels pobles i ciutats, amb un entorn social i econòmic
segur; incrementar la qualitat de vida
de tots els pobles i ciutats; aconseguir una gestió territorial sostenible;
impulsar el desenvolupament social i
econòmic de tots els territoris; treballar per l’enfortiment de la dimensió
cívica, ciutadana i democràtica dels
pobles i ciutats i, finalment, aconseguir un sistema local eficient i estructurat.  Mar Lobato

Les mocions
Serveis territorials
Aprovació del text refòs de la modificació puntural del Pla General
d’Ordenació a l’àmbit de l’ampliació de Can Sant Joan-Ca n’Oriol i
justificació de zones verdes.

Serveis a les persones
El Ple va ratificar per unanimitat
l’acord de la Junta de Govern sobre
la construcció i gestió d’una
residència per a la gent gran, a can
Feliu, per part d’assistencial Rubí,
SLL. També es va aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Rubí
per al finançament de l’Escola
Municipal de Música.

Serveis Centrals
El Ple de l’Ajuntament de Rubí va
aprovar que la Diputació de
Barcelona sigui l’ens que s’encarregui a partir d’ara de la recaptació
municipal en substitució de l’empresa privada, la Auxiliar de
Recaudación. En base a diversos
informes jurídics i sentències, el
Ple va decretar la nul·litat del contracte en vigor amb l’empresa La
Auxiliar de Recaudación. La
Diputació de Barcelona assumirà
aquesta tasca a partir de l’1 d’abril.
La moció va comptar amb el vot
favorable de tots els grups municipals excepte ICV-EA i PP, que hi
van votar en contra. Una altra de
les mocions va ser la sol·licitud de
compensació per la pèrdua real
d’ingressos de l’IAE al Ministeri
d’Hisenda, d’acord amb la resolució
de la Federació de Municipis de
Catalunya.

Moció del PSC-PSOE
El grup municipal socialista va portar al Ple una moció sobre tolerància zero sobre violència de gènere,
que recull el desacord amb la
Conferència Episcopal que culpabilitza les dones de la violència de
gènere, exigeix al govern de l’Estat
que mostri el desacord amb aquesta circular i una tolerància zero
envers la violència de gènere.

Moció d’ICV-EA
No va prosperar la moció d’ICV-EA
en què es demanava una moratòria
sobre l’ordenança de via pública
que prohibeix penjar cartells o propaganda als edificis, la qual cosa
queda limitada als punts d’informació instal·lats per l’Ajuntament. És
previst que se n’instal·lin onze de
nous.

Moció del PP
La moció presentada pel PP sobre
l’arribada de l’ADSL a tots els punts
del municipi i la cobertura dels
telèfons mòbils es va aprovar per
unanimitat.

Moció d’ACR
Alternativa Ciutadana de Rubí va
presentar una moció sobre l’impuls
a la reducció de la contaminació i a
l’estalvi d’energia elèctrica, que
també va ser aprovada per unanimitat.

Mocions de l’Alcaldia

L’alcaldessa, Carme Garcia, i el vicepresident de la Diputació, Joan Rangel

Es va aprovar per unanimitat l’adhesió al Consorci de Turisme del
Vallès Occidental format per diversos municipis de la comarca i el
Consell Comarcal del Vallès
Occidental.
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