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L’inici del curs escolar
comença amb demanda
de millores d’infraestructures
per part de l’Ajuntament

Segons l’alcaldessa, Carme García
Lores, el fet d’haver incorporat dos
grups de P3 (un al CEIP M. Montessori i l’altre, al CEIP Ramon Llull) és provissional i està lligat a la creació de la
nova escola. D’altra banda, un dels
objectius del govern local és “la creació d’un nou mapa escolar que tingui
en compte les previsions de creixement de la població” i que serà un
dels temes que tindrà sobre la taula el
govern municipal en les seves reunions amb els responsables d’Educació de la Generalitat. Pel que fa a la

Acte de presentació del curs escolar

tinent d’alcalde de Serveis Personals i
nova responsable d’Educació, Anna
M. Martínez, va destacar que durant
aquest mandat es treballarà per complir els objectius que recull el PAM,
com ara la millora i creixement dels
equipaments escolars, el desenvolupament de la formació integral d’adults o la finalització del Projecte Educatiu de Ciutat, que es troba en la
fase d’elaboració de conclusions.
L’acte d’inauguració va tenir lloc el 2 de
setembre a La Sala i va comptar amb
Miguel Angel Santos, catedràtic de
Didàctica i organització de la Universitat de Màlaga, que va oferir la conferència “Nous reptes socials: polítiques educatives i el paper del centre
educatiu i el seu entorn”. El pedagog
va criticar la incidència del neoliberalisme en el món educatiu i com s’està
allunyant l’educació de la realitat.
També va demanar als educadors que
no només han d’incidir a impartir
coneixement, sinó també sobre els
valors i la convivència.  Mar Lobato

Carta oberta
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Comença el nou curs
S’acaben les vacances i la ciutat i les famílies recuperen, mica en
mica, la normalitat. Tots tornem a la rutina diària. Una rutina que
no acaba de ser completa fins que no s’inicia el curs escolar.
Enguany tenim novetats importants a la nostra ciutat pel que fa
les instal·lacions educatives: una nova escola bressol i un nou
institut de secundària començaran a funcionar amb l’entrada del
nou any. No hi ha dubte que aquests nous equipaments milloraran substancialment la qualitat de l’educació que reben els nostres infants i joves.
Aquestes millores no seran les darreres dels propers anys perquè les negociacions
que mantenim en aquests moments amb la Generalitat apunten a l’estrena d’un
nou equipament de primària per al curs 2005/06. Ja hem començat els nostres
deures.....
Bon inici de curs a tots i a totes
Carme García Lores, alcaldesa de Rubí

La nova escola bressol
Les obres de la nova escola bressol van a bon pas i, segons Carme García,
és previst que finalitzin als voltants de gener o febrer, tot i que encara
s’està plantejant com s’estructurarà la gestió d’aquest nou centre.
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El curs 2004-2005
es posarà en marxa
el proper 15 de setembre
amb un objectiu prioritari
per a l’equip de govern: la
dotació de pressupost,
per part de la Generalitat,
per a la construcció
del nou centre escolar
que estarà situat
a Ca n’Alzamora.

La construcció
del nou centre
escolar a
Ca n’Alzamora, el
trasllat de l’IES El
Bullidor
i la nova escola
bressol, principals
novetats

Agenda
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22 h La Sala, Teatre
Municipal
Companyia estatal del
Cáucaso
Preu: 10 € (venda d’entrades 2 hores abans a la
taquilla del teatre)
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22.30 h La Sala, Teatre
Municipal
Cinema VO:
El Regreso, d’Andrey
Zvyagintsev (Rusia,
2003)
Preu: 4 euros (abonament
per a la temporada de
cinema: 40 euros)

al Castell Cartoixa de
Terrassa
Preu: 2 € i bitllet de tren
Org.: El Castell-Ecomuseu
Urbà de Rubí
Hi col·l.: Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí
h Auditori del Castell21 20Ecomuseu
Urbà de Rubí
Beques per a la Recerca
Presentació del treball
guanyador de la 4a edició
de la Beca de Recerca del
Castell-Ecomuseu Urbà, en
la modalitat Història Local
de Rubí en la segona meitat del segle XX, i de les
bases per a la nova convocatòria 2004-2006 a càrrec
de Carme García Lores,
alcaldessa de Rubí
Jaume Parras parlarà sobre
La Transició a Rubí. Història
d’uns anys viscuts acceleradament
h Biblioteca Mestre
22 18.30
Martí Tauler
Hora del conte
a càrrec de Raquel Galeana
h Centre d’Atenció a la
24 17
Gent Gran,

h Casal de Gent Gran
12 16.30
de Rubí
Ball en directe
amb Luis Ramos
18.30 h La Sala, Teatre
Municipal
Somni d’una nit d’estiu
Preu: 12 euros
de Gent Gran de Rubí
15 Casal
Sortida cultural a
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Hostalric
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí

c. Lepant, 31-33
Dia Mundial de
l’Alzheimer
Es vol donar a conèixer
l’espai rehabilitació de
manteniment dirigit a
malalts neurològics
Org.: AVAN i Residència,
Centre de dia i Casal
Primer de Maig
22.30 h La Sala, Teatre
Municipal
Cinema VO:
Una relación privada, de
Frédéric Fonteyne

h La Sala, Teatre
17 22.30
Municipal
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Cinema VO:
El verano de Kikujiro,
de Takeshi Kitano (Japó,
1999)
Preu: 4 euros

(Bèlgica, 1999)
Preu: 4 euros

Exposicions
EL CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ DE RUBÍ

16.30 a 19.30 h
18 De
C. d’Atenció a la Gent
Gran, c. Lepant, 31-33
Ball amb música en
directe
Preu: 2 euros
Org.: Casal Primer de Maig
Dissabte 18 a les 22 h i
diumenge 19 a les 19 h
El Celler
Mariana Pineda, de
Federico García Lorca
Preu: 6 euros / 9 euros
Org.: La Càmara-teatre
Rubí
h Casal de Gent Gran
19 16.30
de Rubí
Ball en directe
amb Nieto Amigo
10 h estació dels FGC
Sortida cultural guiada

Rubí, riera d’identitats.
Permanent
Exposició d’una peça
nova del període de l’època romana
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h; diumenges
d’11 a 14 h

EL CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ DE RUBÍ
Fotografia i col·leccionisme de B. Braun
Fins al 20 de setembre
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h; diumenges
d’11 a 14 h

ANTIGA ESTACIÓ
Humans, de Miquel Mas
Del 10 de setembre al 3
d’octubre
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
Inauguració: 10 de
setembre a les 20.30 h
Hi col·l.: Ajuntament de
Rubi

Festa Major de Sant Roc 2004

El servei

Deportes: fomentar el
ejercicio para mejorar la
salud de los ciudadanos
El Fomento del deporte para
conseguir el mantenimiento y
mejora de la salud es el principal
objectivo del Servicio de Deportes
del Ayuntamiento de Rubí. Para
ello, desde hace años, se desarrolla el programa Esport per a tothom, que engloba múltiples prácticas deportivas, en diversos niveles y dirigidas a diferentes colectivos: niños y niñas, jóvenes, adultos y gente mayor.

Además, el Servicio de Deportes realiza la gestión de las instalaciones
deportivas municipales, como la Zona
deportiva de Can Rosés, o diversos
campos de fútbol y pistas polideportivas entre otros; da soporte a las entidades deportivas de la ciudad, y colabora en la organización de actos lúdico festivos como la Fiesta Mayor, o
deportivos, como la bicicletada popular, el Campeonato de Catalunya de
Marcha Atlética, el de Cross o las 24
horas de voleibol femenino, entre
otros.  B.G.

Breus
Remodelación en la calle
Calderón de la Barca
Desde principios de agosto se están realizando los trabajos de
adecuación de parte de las calles Calderón de la Barca y
Magallanes. Por este motivo, ambos tramos están cerrados al
tráfico de vehículos. El cierre de Magallanes se produce entre
Mestre Feliu y Magí Ramentol, y está previsto que finalice a
mediados de octubre; y además, el tráfico por la calle Quevedo y Torrent de l’alba serán de acceso exclusivo para vecinos. En cuanto a las obras de Calderón de la Barca (desde
Joan Fivaller hasta Magallanes), está previsto que duren hasta
primeros de noviembre. El Ayuntamiento ha habilitado itinerarios alternativos para los vehículos (ver cuadro). Por lo que
respecta al autobús, la calle de Torres Oriol hasta la pl. de la
Agricultura será de doble sentido, mientras que la calle de Ca
n’Oriol, entre Torres Oriol y Viver, se implanta un cambio de
sentido de circulación.

Un deporte para cada edad
Siempre desde la óptica de la mejora de la
salud, las actividades deportivas que proponen a lo largo del año se dirigen a colectivos específicos para quienes se ofertan
diversas opciones de práctica deportiva en
cada caso.

• Fomento del deporte en equipo
A través de los Juegos deportivos escolares para chicos y chicas de 6 a 12 años y las
Ligas para jóvenes de hasta 18 años, y
familiarizar a los más pequeños con el medio
acuático a través del Programa de actividades acuáticas para escolares de 3 a 5
años. Estos dos programas se realizan
durante el curso escolar, mientras que, de
cara al período vacacional, y para estos mismos colectivos, la propuesta son los Campus deportivos que organizan tanto el
Ayuntamiento como diversas entidades
deportivas de la ciudad con el objetivo de
que niños y jóvenes continúen con la práctica deportiva durante el verano aunque de
una manera más lúdica.

Direcciones y teléfonos
• Oficina dels Jocs Escolars
i de Esports per a Tothom
c. Joaquim Blume, s/n (L’Escardívol)
Tel. 93 588 82 07
Horari: de dilluns a dijous, de 10 a 14
i de 16 a 18 h. Divendres de 10 a 14 h

• Serveis Personals - Esports
c. Justícia, 21
Tel. 93 588 70 77
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i
de 16 a 19 h. Divendres de 9 a 14 h
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Finalizadas las obras en la
calle Bartrina
Durante este mes de agosto se ha realizado la pavimentación
de la calle Bartrina y un tramo de Lluís Ribes. Además del
asfaltado de estas calles, también se han llevado a cabo los
trabajos de pintura y señalización.

La Diputació subvenciona
un estudio de movilidad
en los polígonos industriales
La entidad supramunicipal aporta 6.000 euros para realizar
un estudio de movilidad en los polígonos industriales de Rubí.
Dicho estudio permitirá conocer los hábitos de desplazamiento habitual para acudir al lugar de trabajo, así como el tranporte público más utilizado. La subvención forma parte del
“Programa de desarrollo de planes de acción ambientales
locales” para los municipios adheridos a la Xarxa Barcelona
Municipis de Qualitat, de la que Rubí también forma parte.
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• ¡Sal, muévete!
Se dirige a la gente mayor y organiza actividades físicas y de mantenimiento para mujeres de hasta 60 años y para gente mayor de
esta edad, que incluye ejercicios gimnásticos
suaves, actividades recreativas, excursiones
y salidas, fiestas deportivas y charlas y exposiciones. Estos dos programas se realizan,
desde hace más de diez años y con un incremento constante de usuarios/as, en diversas
instalaciones de la ciudad con el objetivo de
llegar a un gran número de gente de cada
uno de los barrios.
Este programa se complementa con el de
actividades de verano, dirigido a estos mismos colectivos, con los Talleres de primavera, Mujer y salud, en donde se realizan
talleres de risoterapia o automasaje, con
el Taller de paseos, que plantea un serie de
pautas para salir a caminar con seguridad; y
con la Liga de fútbol sala amateur, organizada por el Club Rubí Fútbol Sala.

• Programas de mantenimiento
específicos
Como el que se dirige al colectivo de discapacitados psíquicos de la Font del Ferro y se
organiza en el Pabellón de Can Rosés.

Plens i comissions

L’equip de govern presenta al Ple
les inversions del 2004 i el Pla
d’Acció Municipal (PAM)
El Ple celebrat el passat juliol va aprovar una
modificació pressupostària de prop de cinc
milions i mig d’euros per a destinar a inversions. A més del consistori, la Generalitat i la
Unió Europea aporten els diners per a dur a
terme aquests projectes, dels quals destaquen
els col·lectors de l’av. Castellbisbal i de Ca
n’Alzamora. Aquesta modificació va comptar
amb els vots favorables de l’equip de govern i
va obtenir el suport del PP.

La reorganització municipal, la promoció del comerç local, així com de
la nostra ciutat a l’exterior, i la millora de Territori són alguns dels puntals que va destacar l’alcaldessa,
Carme García, durant la presentació
del PAM.

Inversions 2004
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 Compra Edifici Pearson

263.050,00 €

 Col·lec. av. Castellbisbal

1.484.938,70 €

 Col·lec. Ca n’Alzamora

1.773.278,70 €

 Oficina policia Les Torres

60.000,00 €

 Telecomunicacions Municipals

48.612,00 €

 Escola Taller Celler

42.241,10 €

 Remodelació Espona *

77.101,00 €

 Coberta F. Calvo

60.000,00 €

 Vehicle manteniment instal·lacions

9.744,00 €

 Remodelació COS

90.200,00 €

 Millores Informàtiques

6.000,00 €

 Rehabilitació Casino 1ª F

60.000,00 €

 Control obra St. Muç

180.000,00 €

 Rotonda av. Estatut-Edison

240.000,00 €

 Expositors d’informació pública

37.661,00 €

 Adequació instal·lacions municipals i escoles

149.253,00 €

 Millores Planta triatge

120.000,00 €

 Millores places i parcs

199.000,00 €

 Obres Parc Ca n’Oriol

180.304,00 €

 Ampliació Finca Font del Ferro

180.000,00 €

TOTAL

Per la seva banda, el portaveu
d’ERC, Francesc Sutrias, va destacar
que el PAM permetria que l’acció de
govern tingués un impuls important,
i Xavier Reinaldos, portaveu de CiU,
que va qualificar el
PAM
de
“carta als reis”, va subratllar que era
fruit de la voluntat de l’equip de
govern tripartit de formentar el canvi
a Rubí.

180.300,00 €

 Pavelló Can Rosés

 Rehabilitació Pinar

A banda d’aquest punt del dia, el Ple
va tractar altres temes, com ara la
presentació, per part de l’equip de
govern, del Pla d’Acció Municipal que
ha de regir les actuacions de l’Ajuntament durant els propers tres anys.
Aquest document es troba en exposició pública fins a l’octubre per tal
que els partits de l’oposició i la ciutadania puguin fer les al·legacions o
aportacions que considerin oportunes.

37.220,00 €
5.478.904 €
911.612.838 ptes.

Les mocions
Serveis Territorials
Es va aprovar inicialment el Pla de Millora
Urbana ampliació Can Sant Joan, sector
P i l’ampliació de capital amb aportació
immobiliària de dues parcel·les de propietat patrimonial municipal situades al
Sector Y, zona Est, del subsector Nord,
del PGO de Rubí. (Junta General de
PROURSA) amb l’objectiu de fer construcció d’habitatge públic.

Serveis Urbans i Seguretat
Es va adjudicació del servei de neteja
dels col·legis públics i altres dependències municipals.

Serveis a les persones
La rectificació de l’acord del Ple municipal
de 8 de juliol de 2004, sobre la constitució de la Xarxa IGLOO Catalunya; la
renúncia a la petició de subvenció per a
la creació de nova escola bressol de l’exercici 2002, i acollir-se a la pròxima
convocatòria i el nomenament dels nous
vocals socials per al Consell Consultiu
comarcal de la Gent Gran del Vallès occidental, van ser les mocions presentades
al Ple per l’àrea de Serveis a les
Persones.

Junta de Portaveus
Es va aprovar el manifest contra la
violència de gènere. També es va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Rubí a la
iniciativa que demana la concessió de la
Creu de Sant Jordi 2004 a Marià-Ignasi
Mayorro i Rodríguez.

Moció de CiU
CiU va aconseguir l’aprovació d’una
moció que feia referéncia a l’11 de
setembre (entre altres, l’adhesió a la
campanya “Un país, una bandera

Moció del PP
El grup municipal del PP va presentar
una moció sobre la deficiència del servei
d’ambulàncies a la nostra ciutat i que es
va debatre al Ple, tot i que no es va aprovar.

Fes-t’ho en català

Pagament
de l’IBI
El 20 de setembre finalitza el
període de pagament de l’impost sobre béns immobles.
Aquest pagament es pot realitzar a qualsevol de les entitats
bancàries que figuren al dors
del document de pagament i, si
aquest document no s’ha rebut,
se’n pot recollir un duplicat a
l’Oficina de Recaptació (c. Narcís Menard núm. 6) de 9 a 19 h,
de forma ininterrompuda de
dilluns a divendres. Per a qualsevol informació, el telèfon de
l’oficina és el 93 586 23 80.

CURSOS
Català per a adults
• orals
• escrits
Informació i matriculació:
del 16 al 24 de setembre,
de 10 a 14 i de 17 a 20 h
divendres de 10 a 14 h
Certificats oficials dels nivells:
A, B, C i D
Subvencionats per l’Ajuntament
i la Generalitat

SERVEI LOCAL DE CATALÀ
Centre de Normalització Lingüística
de Terrassa i Rubí
C/ Santa Maria, 17, 2n - 08191 Rubí
Tel. 93 697 54 05 - a/e: rubi@cpnl.org
http://www.cpnl.org
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