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telèfons d’interès
ajuntament............................ 93 588 70 00
alcohòlics anònims
de creu roja............................ 93 317 77 77
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
ateneu municipal..................... 93 588 74 73
biblioteca “mestre
martí i tauler”.......... 93 588 70 00 ext. 4559
bombers................................ 93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa.............. 93 586 67 00
cap-2 anton de borja.............. 93 588 45 55
casal de la gent gran.............. 93 588 44 87
cementiri............................... 93 588 77 22
centre d’orientació
sanitària (cos)......................... 93 588 73 73
correus................................. 93 699 14 02
creu roja............................... 93 697 92 04

espai jove torre bassas............ 93 697 90 04
fecsa - endesa........................ 900 77 00 77
jutjat 1.................................. 93 586 08 51
jutjat 2.................................. 93 586 08 52
jutjat 3.................................. 93 586 08 53
jutjat 4................................. 93 586 08 54
jutjat 5................................. 93 586 08 55
omic (of. inf. consum)............... 93 588 70 32
oficina de treball
de la generalitat..................... 93 587 25 63
policia local........................... 93 588 70 92
policia local urgències....................... 092
policia nacional...................... 93 588 76 94
policia nacional urgències................... 091
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1601
registre civil......................... 93 586 08 94

rubí verd............................... 93 591 30 03
rubí via................................. 93 591 30 03
sece (enllumenat públic)........... 93 588 77 99
síndic de greuges.................... 93 697 21 59
sorea (avaries)......................... 902 250 370
tanatori................................ 93 588 66 55
taxi (adaptat).......................... 609 893 037
taxis rubí.............................. 93 699 24 89
taxis ràdio taxi...................... 93 586 08 88

Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC)
c. Doctor Robert, 19
Horari: de dilluns a divendres de
8.30 a 18 h i dissabtes de 9 a 13 h

farmàcies de guàrdia
desembre 2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

gibert
17
batllori
18
pont
19
garcia
20
calsina
21
parrilla
22
lorente
23
xapelli
24
hidalgo
25
condal
26
batallé
27
espert
28
farell
29
aldea
30
ruiz
31
orenga-fonts

farmàcies

gener 2007
hilari-ribas
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo
condal
batallé
espert
farell

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

aldea
ruiz
orenga-Fonts
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-Moscardó
condal
batallé

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

espert
farell
aldea
ruiz
orenga-Fonts
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli

aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià, 23. 93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals,
3. 93 699 03 88 / calsina verge de lourdes, 35. 93 699 22
81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699 87 09 / farell
c. sant jordi, 25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1. 93 697
49 42 / gibert c. torres oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo
c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / hilari-ribas av. barcelona,
55. 93 699 09 53 / lorente c. verge de fàtima, 7. 93 586 23
11 / orenga ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c.
safir, 28. 93 699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13
05 / pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34 56 / prat c. víctor català, local 22. 93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95.
93 699 50 12 / serra pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43

programació Ràdio Rubí
de dilluns a divendres

dissabte

9h
12 h
13.30 h
14 h
16 h
17 h
19 h
19.30 h
21 h

8.30 h
9h
11 h
12 h
13 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
Sobretaula musical
Línia Directa
Magamusic
Informatiu Vespre + Esports
Raíces del sur
dl.: La Hora de los ñus
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.: Tempo di Fuga
(fins les 23 h)
dj.: N’L’Rollo (fins les 23 h)
dv.: Bluebeats FM (fins les 23 h)
22 h
dl.: Va de Rock
dm.: Jazz de nit
23 h
Informatiu vespre
+ Esports (rep.)
23.30 a 24 h dl: Rubí en joc
dm. dc. dj.: Radiofòrmula
musical
dv.: Rubí en Joc

13.30 h
14 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
24 h

diumenge
Punto de encuentro
Giravolt tradicional
Som solidaris
L’última sessió
Els grups municipals
opinen
Actualidad latina
Onda latina
Jazz de nit (rep.)
Tempo di fuga (rep.)
Gabba Gabba Hey (rep.)
Street Life (rep.)
Low + 12 db
Insomnia
Radiofòrmula musical

9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
17.30 h
18 h
20 h
21 h
22 h
24 h

@

www.ajrubi.cat

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen (rep.)
Rubí en joc
Punt de mira (rep.)
Raíces del sur
Actualidad latina (rep.)
Onda latina (rep.)
La hora de los ñus (rep.)
N’L’Rollo (rep.)
Bluebeats FM (rep.)
Radiofòrmula musical

laciutat@ajrubi.cat
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carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí
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Redescobreix el Nadal
sense sortir de Rubí
Els nens i joves en edat
escolar sou els protagonistes destacats de
les dates nadalenques,
feu vacances a l’escola
i teniu molt de temps
lliure per omplir. La Fira
de la Infància i la
Joventut us vol oferir l’oportunitat d’ocupar aquest temps amb activitats pensades
per a vosaltres.
Les activitats per als infants es complementen amb moltes altres programades a la
ciutat per a les pròximes setmanes. Pretenem que aquestes, des de vessants molt
diferents (comercial, de lleure, cultural...),
arribin a tota la població.
Enguany convertirem el carrer en un escenari més, amb la col·laboració de les entitats de la ciutat, i la Fira de Nadal tornarà
a ocupar la plaça de la Nova Estació amb
parades artesanals. La carpa, un cop es
tanqui la Fira, es transformarà en un espai
cultural cobert adreçat a un públic adult,
amb ofertes de teatre i ball d’envelat.

Los niños y jóvenes en edad escolar sois los
protagonistas destacados de las fechas
navideñas, tenéis vacaciones en el colegio
y mucho tiempo libre para ocupar. La Fira
de la Infància i la Joventut os quiere ofrecer la oportunidad de llenar ese hueco con
actividades pensadas para vosotros.
Las actividades para los niños se complementan con otras muchas programadas en
la ciudad para las próximas semanas. Pretendemos que éstas, desde diferentes puntos de interés (comercial, de ocio, cultural...), lleguen a toda la población.
Este año convertiremos la calle en un escenario más, gracias a la colaboración de las
entidades de la ciudad, y la Fira de Nadal
volverá a ocupar la plaza de la Nova Estació con paradas de artesanía. La carpa,
una vez clausurada la Fira, se transformará en un espacio cultural cubierto dirigido
a un público adulto, con ofertas de teatro
y bailes de salón.
Os invito, a todos y a todas, niños, jóvenes
y adultos, a descubrir y vivir la Navidad sin
salir de Rubí.

Us convido, a tots i a totes, petits, joves i
grans, a descobrir i viure el Nadal sense
marxar de Rubí.

visitem l’ajuntament
Una cinquantena d’alumnes de 3r de primària del CEIP Ramon Llull han visitat l’Ajuntament.

cr04
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enllumenat públic
estalvia energia

la il·luminació de nadal

1,15
milions d’€
d’inversió
per a l’enllumenat públic
al 2006

Més llums de
Nadal als carrers
a

quest any, la il·luminació nadalenca està present a 36 carrers de la ciutat. Rètols lluminosos, figures decoratives i llums ornamentals són alguns dels tipus d’enllumenat que
s’utilitza a Rubí. Un sistema basat en microbombetes i que ha permès en els darrers tres anys
un estalvi en el consum energètic d’un 18 %.

microbombetes
amb aquest sistema
s’estalvia energia
a rubí

Arriba el Nadal i en aquesta època la ciutat s’engalana de llums de colors, figures nadalenques i
arbres guarnits. En l’actualitat, la il·luminació nadalenca consumeix menys gràcies a les microbombetes, un sistema que ha permès una reducció d’un
18 % de consum energètic en els últims tres anys.
Els rètols lluminosos que s’utilitzen són llogats i
aquest fet permet canviar el model de llum molt
més sovint que no pas altres municipis. Com a

novetats, aquest any hi ha il·luminació als carrers
Bartrina (des del Mercat municipal a l’avinguda
de l’Estatut) i Calderón de la Barca, es manté la
il·luminació al carrer Monturiol i s’incrementa el
nombre de llums a les urbanitzacions.
L’enllumenat nadalenc funciona des de primers
de desembre amb el següent horari: de 17.30 a
22.30 h de diumenge a dijous, i divendres, dissabtes i festius de 17.30 a 1 h de la matinada.

Enllumenat d’aquest
Nadal a l’av. de Barcelona

Alguns models de fanals a Rubí
*Fotos cedides per SECE

Els dos fanals més alts de Rubí fan 34 m d’alçada i
es troben a la zona esportiva de Can Rosés.

Tipus de fanal col·locat en columna, molt habitual
a les zones residencials, amb llum blanca.

Fanal col·locat directament a la paret, més habitual al nucli urbà.
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més d’onze mil fanals il·luminen la
ciutat a les nits
A Rubí, en aquests moments, hi ha 11.000 fanals
de diferents potències, tipus i característiques
que diàriament generen llum als carrers, parcs i
places durant les nits. L’Ajuntament de Rubí
invertirà en els pròxims mesos 106.000 € per a
renovar 244 punts de llum en mal estat.

Sabies que...?
Per què hi ha fanals que desprenen
llum groga i altres llum blanca?

L’electricitat als carrers i habitatges de la ciutat va
arribar l’any 1897. Des de llavors, ja s’han
instal·lat a la ciutat més d’11.000 fanals i la previsió és arribar en breu als 12.700. El manteniment
de l’enllumenat públic i instal·lacions esportives
tenen a Rubí un cost anual de 960.000 €. Durant
aquest any 2006, s’ha destinat 1,15 milions d’euros a tasques de manteniment i a noves
instal·lacions d’enllumenat exterior. Un dels
darrers llocs de la ciutat on s’ha posat en marxa el
sistema d’enllumenat públic és al polígon industrial Molí de la Bastida on, des de mitjan novembre, uns 70 fanals il·luminen la zona.

La llum groga o
blanca que desprèn un fanal
depèn del material
que conté en el seu
interior. Si s’usa
vapor de sodi, el
color és el groc,
més habitual per
factors tecnològics,
econòmics i de bon
rendiment.

Com comunicar una incidència
o emergència en l’enllumenat
públic?
Internet (24 h)
a www.ajrubi.cat (Rubívia)

Telèfon (24 h)

!

La llum blanca és un
sistema més
modern, però menys
sostenible per a la
ciutat. Té un gran
confort visual, però
és de gran cost i
difícil de regular. A
l’actualitat, la llum
blanca s’utilitza
bàsicament a zones
verdes o de vianants, però la tendència és generalitzar la seva utilització en un futur no
gaire llunyà.

SECE. Tel. 900 131 326
Policia Local. Tel. 93 588 70 92

Instància a:
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) - Centre
C. Doctor Robert, 19.
Tel. 93 588 70 00
Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) – Les Torres
Rambleta de Joan Miró, s/n
Tel. 93 588 19 75

Aquest tipus de fanal es pot trobar als jardins de la
plaça Estanislau Figueras.

públic de
l’enllumenat
:
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Fanals del pont del carrer Sant Joan.

També hi ha fanals amb varis punts de llum i de
color groc.
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las cuentas claras

Cómo se gestiona
el dinero público
e

l Ayuntamiento de Rubí gestionará el próximo año 80,2 millones de euros. Un dinero
que garantiza que se presten una serie de servicios dirigidos a los ciudadanos, que permite hacer el mantenimiento de la ciudad y que servirá para incrementar los equipamientos
que actualmente existen.

impuestos
+ IBI
+ Vehículos
+ Plusvalía
+ IAE
+ impuesto sobre
construcciones

tasas y precios
públicos

subvenciones

préstamos

+ FEDER
+ PUOSC
+ Convenios

+ Recogida basura
+ Licencias apertura
establecimientos
+ Ocupación vía pública
+ Cuotas escuelas municipales
etc...

etc...

seguridad

promoción
económica
préstamos

transporte
público
servicios a las
personas

vía pública

entidades y
participación
ciudadana
atención
al ciudadano
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Impuestos que no se incrementan
Vivienda (IBI)
Actividades económicas (IAE)
Vehículos
Construcciones, instalaciones y obras
Plusvalía
Las tasas municipales aumentan una media del 3,20 %,
por debajo del IPC previsto para Catalunya.

Bonificaciones y subvenciones
ibi
Personas mayores de 65 años, con ingresos
inferiores al salario mínimo
y cuya vivienda no supere el valor catastral
de 60.000 euros
Familias numerosas cuya vivienda no
supere el valor catastral de 90.000 euros
Las viviendas de protección oficial (50%)

recogida de basuras

Ingresos

(80,2 millones de €)

Los impuestos se no suben para el 2007 y las
tasas se incrementan en una media del 3,2 %

13 %

44 %

26 %

Familias numerosas (entre el 10 y el 15%)
Por aportaciones a la Deixalleria
Cualquier ciudadano con ingresos
inferiores al salario mínimo (100%)

15 %

Impuestos (35,4 millones de €)
Subvenciones (21,1 millones de €)
Tasas (12,7 millones de €)
Préstamos (11 millones de €)

Los ciudadanos y ciudadanas contribuyen en el mantenimiento
y mejora de la ciudad y sus servicios a través del pago de los
impuestos y las tasas municipales. Éstos sin embargo no son suficientes y son necesarios otro tipo de ingresos que provienen de
otras administraciones, en forma de subvenciones, y de las entidades bancarias, en forma de préstamos.
La diferencia entre los impuestos y las tasas municipales estriba
en que los segundos se pagan a cambio de un servicio y los primeros no. Otra diferencia importante es que las tasas sólo se
pagan si el servicio se presta, mientras que el pago de impuestos viene determinado por ley y es obligatorio. Los impuestos y
tasas que afectan a mayor cantidad de ciudadanos son el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el impuesto de circulación de vehículos y la tasa de recogida de basuras. El incremento de las tasas
para el año 2007 es de una media del 3,2 %, por debajo del IPC
previsto para Catalunya, mientras que los impuestos quedan congelados y, por lo tanto, no subirán el próximo año.

inversiones’07

biblioteca
12 millones de € presupuestados
en diferentes años. La aportación
del 2007 es de 2.115.885,50 €

construcción de un nuevo
pabellón deportivo y zona de
ocio juvenil en la llana
2.103.000 €

remodelación plaza de la
sardana
780.0000 €

parque zona norte-la serreta
680.000 €

colector c/ mallorca
675.000 €

desplazamiento líneas
can fatjó
430.000 €

Más información en www.ajrubi.cat

Gastos

(80,2 millones de €)

¿Por qué
pagaremos
más IBI si el
Ayuntamiento
no sube el
impuesto?

Aunque el IBI
está congelado, el
recibo vendrá con un
incremento: se trata de la
revisión catastral que el
Ministerio de Hacienda
hizo en 2001 y que, en vez
de aplicarse de una sola
vez, se va pagando
hasta el año 2011.

cementerio
149.494 €

finalización parque can sedó
100.000 €

mejoras del mercado
60.0000 €. Esta inversión se suma
a la de carácter privado que permite arreglar todo el entorno y la
guardería sol, solet.

colocación de ascensores en
los bloques de edificios del
barrio 25 de septiembre
30.000 €

acceso al nuevo colegio 25 de
septiembre
30.000 €. Esta inversión se suma a
la de carácter autonómico que
permite construir la nueva escuela.
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joventut 2a fira de joventut i de la infància
al pavelló de can rosés

Un Nadal per
als més petits

reportatge

11/12/06

cr09
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rriba el Nadal i els centres educatius posposen les seves classes
fins el 8 de gener. És el moment de jugar, participar, aprendre i
passar-ho bé amb propostes d’oci i de diversió on la joventut i la infància són les protagonistes. La 2a Fira de Joventut i de la Infància arriba
al pavelló de Can Rosés per entretenir i divertir tothom.

La ciutat acull una nova edició d’aquesta fira adreçada a tota la població però,
especialment, als més petits. Del 27 de desembre al 4 de gener, el pavelló
de Can Rosés s’omplirà amb noves propostes per sorprendre i animar les
jornades nadalenques: activitats aquàtiques; un espai dedicat a la cultura
àrab; un càsting per participar a la quarta part d’”El senyor dels Anells”; tallers
de cuina, de Ràdio
Rubí, de titelles i màscares, tallers diaris de
reciclatge, etc.
En aquesta edició torna
el Mag Rubisenc, que
baixarà del Castell de
Rubí a la fira per recollir les cartes dels nens
i nenes adreçades als
Reis Mags d’Orient.
També tornen altres
activitats presents a la
primera edició i que van comptar amb gran èxit de participació: inflables,
karaoke, batuka, videojocs, scalextric, rocòdrom amb tirolina, pistes de ball,
futbolins, ludoteca infantil, taller de maquillatge, contes, etc.

diverteix-te!
globus i diversió
per a tothom!

Aquesta fira està dedicada especialment als
més petits.

2a fira de Joventut i de la Infància: Del 27 de desembre al 4 de gener (31 de desembre i 1 de gener tancat).
Al pavelló Municipal de Can Rosés (av. Olimpíades, s/n). De 17 a 20 h. Preu: 2 €
*Hi haurà un servei de trenet gratuït per facilitar l’accés a la fira des del carrer Historiador Serra i servei d’autobús
Més informació: Espai Jove Torre Bassas. c. Sabadell 18-20. tel. 936991663 / 936979004. espaijove@ajrubi.es. www.ajrubi.cat

l’agenda

!

Dimecres 27 de desembre
18 h, espectacle inaugural amb
Pepsicolen
• 18 h contes del Magrib i
del Pròxim Orient
• Taller de Nadal

}

Dijous 28 de desembre:
Si tens entre 5 i 15 anys, i medeixes
menys de 1’60 metres, vine vestit
de negre i participa en el càsting
per la gravació de la pel·lícula de
“El retorn de l’anell”, la IV part del
senyor dels anells!
Més info: www.ajrubi.cat
• 18 h Taller d’olors
• 18.30 h Ball de la Llufa

Divendres 29 de desembre:
• 19 h Espectacle de titelles
• Taller de creació de titelles
interculturals
• 18 h Conte Africà per la Pau
Dissabte 30 de desembre
• Activitats aquàtiques
recreatives a les Piscines
Municipals de Rubí
(porteu banyador)
• 18 h Espectacle solidari:
Sons iguals, Sons diferents
• 18 h taller de cuina per
a infants

Dimarts 2 de gener
• 18 h, visita del Mag Rubisenc
• 18 h un conte per viatjar pel món
• Taller de trenes
• Taller de Ràdio Rubí per a infants
Dimecres 3 de gener:
• Sessió de Batuka
• 18 h Taller de danses i
llegendes africanes
• Taller de màscares africanes
• Taller de Ràdio Rubí per a infants
Dijous 4 de gener:
• De 17 a 19 h, Taller de Circ,
I’espectacle de cloenda
• Taller de cal·ligrafia àrab
• Taller de Ràdio Rubí per a infants

notícies
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agentes cívicos en las calles de rubí

cr10

El incivismo
pasa factura
a
mal uso de los
contenedores

Los ciudadanos son los
responsables de recoger
las cacas de sus mascotas

Las actitudes incívicas y los actos vandálicos suponen cada año al Ayuntamiento de Rubí un esfuerzo económico importante para reparar los daños y
desperfectos. Con el objetivo de promover la
convivencia y el respeto a los demás y a la ciudad, cuatro agentes cívicos patrullan a pie por
las calles de Rubí con la misión de educar,
informar y sensibilizar a los y las rubinenses
sobre esta problemática.
Teresa, Andrés, Ramón y Susana son cuatro
rubinenses que patrullan las calles del municipio equipados con un uniforme -en el cual se

das y carteles enganchados en las paredes,
cacas de perros en las aceras, zonas verdes destrozadas, mobiliario urbano arrancado... son
algunas de estas acciones en las que inciden en
coordinación con la Policía Local de Rubí.
Cuando uno de estos agentes cívicos observa
una persona cometiendo alguna acción incorrecta, su función es acercarse y explicarle cómo
debe realizar correctamente esta tarea. El objetivo es educar y sensibilizar; en ningún caso sancionar. En el supuesto de que el agente cívico
observe que un ciudadano reincide con la
misma actitud, un agente policial sí que le podrá
sancionar. Esta sanción se impone no como

puede leer “Agente Cívico” en la espalda- y con
un bolso de mano donde llevan una cámara fotográfica, una libreta, folletines informativos y una
emisora que conecta directamente con la Policía Local de Rubí.
Se trata de los cuatro agentes cívicos que desde
finales de noviembre trabajan en las calles con
el objetivo de frenar muchas de las acciones
incívicas que se realizan habitualmente en Rubí.
Daños a zonas verdes causados por coches mal
aparcados, basura depositada fuera del contenedor, el “botellón” en plazas y parques, pinta-

medida recaudatoria, sino con finalidad educativa y formativa. Por este motivo, se le da la posibilidad al ciudadano sancionado de pagar la
multa correspondiente o bien, como alternativa,
conmutar la sanción por cursos de formación o
servicios en beneficio de la comunidad (limpiar
pintadas, tareas de jardinería, limpieza de la vía
pública, etc.).
Estos agentes cívicos trabajarán en las calles de
Rubí hasta finales de abril, pero el Ayuntamiento prevé continuar con este servicio a lo largo del
año si el balance es positivo.
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Los ciudadanos sancionados
por actos incívicos podrán:

¿En qué aspectos
incidirán?

Pagar la multa correspondiente

Molestias por el mal estacionamiento
de vehículos.

“

Conmutar esta sanción por un curso de
formación o servicio en beneficio de la
comunidad

los agentes
cívicos opinan:
TERESA. 59 años.
“Me parece muy bien la idea de los agentes cívicos en Rubí. Hace poco
tiempo vi por la televisión que lo hacían en otras ciudades y la idea me
gustó mucho”.
ANDRÉS. 53 años.
“Es una buena idea porque es un eslabón con el ciudadano muy bueno.
Poder ayudarlo en ciertas actuaciones es estupendo”.

Basura depositada fuera del horario obligatorio, ocupación de la via pública por
escombros sin permiso o bolsas mal atadas.

RAMON. 52 años.
“Hacer de agente cívico es una tarea nueva y puedes dejar una huella
importante de tu labor”.
SUSANA. 25 años.
“La idea es muy buena y estoy dispuesta a aprender mucho de este
trabajo”.

Agentes cívicos:
¿quiénes son y qué hacen?

}

Muebles viejos abandonados en la vía
pública.

Son ciudadanos que han participado en un plan ocupacional de la Generalitat gestionado a través del IMPES
Problemas de suciedad y salubridad que
generan los animales de compañía en
aceras, calles y zonas verdes

No son agentes policiales, pero su tarea se coordina
desde la Policía Local de Rubí
Su objetivo es informar y educar el ciudadano hacia las
ordenanzas de convivencia ciudadana, medio ambiente, tenencia de animales, etc.

Botellón en plazas y destrozos del mobiliario
urbano, como juegos infantiles.

Entre las tareas está detectar actitudes incívicas e
informar sobre las posibles soluciones; divulgar información de temas como las zonas de aparcamientos, el
uso correcto de contenedores, puntos habilitados para
enganchar carteles y anuncios, limpieza de la vía pública...; y atender las dudas y/o sugerencias que les hagan
llegar los ciudadanos.
Se desplazan a pie por las calles del municipio y colaboran con la policía de proximidad.

Carteles y pósters enganchados en fachadas,
mobiliario urbano y fuera de los puntos de
expresión ciudadana habilitados en la ciudad

breusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbr
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Ampliació de
340 m2 de vorera

“
psc
Jordi Peiró
Portaveu del Grup
Municipal Socialista

“

h

an finalitzat les obres al carrer
Sabadell per a renovar i ampliar
340 m2 de vorera. L'objectiu és millorar
la mobilitat dels vianants i eliminar les
barreres arquitectòniques. També s'ha
fet aquesta actuació a altres carrers de
la ciutat, com ara Bailén, Lepanto,
Menorca i Prim.

Període de poda
d'arbres

icv-ea
Núria Buenaventura
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EA

“
pp
Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PP

“
ciu

l’

Ajuntament de Rubí està fent treballs de poda als arbres situats a
diferents carrers i places, entre els
quals hi ha l'avinguda Olimpíades i el
barri 25 de Setembre. L'esporga finalitzarà cap al mes de febrer.

Plantada d'arbres

Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“
upr
Grup Municipal
d’UPR

“
erc

a

mb motiu del Dia de l'Arbre
Autòcton, celebrat el 26 de
novembre, s'han plantat més de 180
arbres i 200 arbustives al camí que connecta el bosc de Ca n'Oriol i el Torrent
dels Alous. Alguns dels exemplars provenien d'altres llocs de la ciutat i han
estat replantats aprofitant la jornada.
L'activitat ha comptat amb la presència
d'un gran nombre de persones.

Martí Pujol
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

trabajemos por el civismo
Las conductas incívicas degradan nuestra ciudad, nos perjudican, nos molestan,
amenazan nuestra libertad, nuestra seguridad y encima, nos cuestan dinero.
El derecho a la ciudad es un derecho de
quienes la vivimos. Pero no hay manera
de hacer prevalecer un derecho si no existe también un deber. Por eso el deber que

govern d’entesa i progrés a
catalunya i a rubí?
Des d'Iniciativa per Catalunya Verds-EA a
Rubí ens alegrem que els resultats de les
el-eccions autonòmiques hagi possibilitat
un govern d'ENTESA I PROGRÉS a nivell
de Ca-talunya permetent que la feina iniciada pel govern autonòmic aquests
darrers tres anys pugui continuar.

qui s'ha tornat boig
a catalunya?
Sóc presa de la indignació. Indignació per
moltes de les mesures del nou “govern” de
C-atalunya. El comandament dels Mossos
d'Esquadra recau en aquells que defensen
els okupes; una llei d'acollida per als immigrants serà prioritat, garantint la igualtat de
drets; la persecució dels comerços i indús-

més neteja, més servei
Durant el present mandat hem fet un
important esforç de millora de la neteja, la
gent ho comença a percebre, la nostra ciutat no és una ciutat bruta. Segurament ens
cal introduir moltes millores. Els nostres
contenidors estan millor que la mitjana
dels contenidors de l'Àrea Metropolitana,
la freqüència de la recollida de la fracció

tenim ganes de que rubí
canviï
Ens van prometre una ciutat de primera
i després de gairebé cuatre anys, ens
trobem amb una ciutat grisa, amb un tripartit local sense il·lusió ni empenta i
amb baralles internes i desercions.
Així, ja n’han marxat tres dels regidors
del PSC que van ser escollits al 2003, un

actuar amb valentia
No és cap novetat el model de ciutat que
té Esquerra Republicana de Catalunya, i
en aq-uesta línia hem treballat des del
govern de la ciutat. Per això hem volgut
tornar a fer pública la nostra posició
davant la possibilitat de convertir els
carrers del centre de Rubí en una illa de
vianants permanent.

les noves aportacions
ambientalment sostenibles
d'acr per a la revisió del
poum
Primer amb les esmenes i aportacions a
les “Bases i Criteris per a la revisió del
POUM”, després amb més de dues-centes aportacions a la “Diagnosi”, i ara amb
les observacions i les noves propostes

tenemos para con la ciudad es un deber
de todos y cada uno de nosotros; es un
deber de ciudadanía.
Aunque en todo momento estamos
hablando de una minoría, sería ideal que
cada uno de nosotros asumiera por convencimiento personal la mejora de su
comportamiento cívico sin necesidad de
que mediara norma alguna o acción de
autoridad. Sería ideal que los valores de la

Polítiques que han anat adreçades majoritàriament a millorar la qualitat de vida
dels ciutadans i ciutadanes a nivell educatiu, sanitari, d'habitatge, d'ocupació,
de preservació del medi ambient, de
mobilitat..., a més s'ha fet amb total
transparència, i s'ha aconseguit un nou
Estatut per a Catalunya que ens dóna el
més alt nivell d'autogovern de la història.
Han estat tres anys intensos de feina i

tries que no etiquetin en català també com a
prioritària, i tot un seguit de desgavells que
posen els pels de punta. Qui s'ha tornat boig
a Catalunya, els votants o els polítics? Ja no
ho sé. Suposo que per als ciutadans és més
important tenir seleccions catalanes, garantir
que tothom parli català, encara que sigui sota
la senyera de la imposició i la persecució,
que els polítics puguin parlar català a les
Corts, a Madrid, o que les vegueries substi-

orgànica és superior a Rubí que a altres
ciutats de l'àmbit metropolità, les recollides selectives arriben a tota la ciutat, incloent les urbanitzacions.
A partir d'una contracta existent, hem
aconseguit donar nous serveis: La recollida porta a porta als comerços durant tot
l'any, la recollida porta a porta de la fracció
orgànica dels grans generadors, hem
doblat els punts de recollida de vidre i hem

d'ERC i potser no trigarà gaire un de CiU.
A més, els que no marxen es barallen
entre ells i tot és un gran desgavell.
Estan cansats i transmeten la sensació
del “anar tirant” per tal d'arribar al maig
del 2007 i tornar a presentar-se per a
continuar “anar tirant”. I tot això amb els
càrrecs de confiança que cada partit té,
i que tots junts ja sumen 14, molts d'ells
cobrant prop de 60.000 euros anyals.

L'avinguda Barcelona ha estat vuit
mesos tancada i els ciutadans i ciutadanes hem optat sense gaire problemes per
altres alternatives al cotxe. S'ha demostrat que hi ha un canvi d'actitud i que
podem ser capaços de canviar els nostres hàbits per tenir un pulmó als carrers
del centre. Viure en una ciutat amb un
centre on “li falta oxigen” per passejar,
per anar a comprar o senzillament per

ambientalment sostenibles que estem
fent al document de “Criteris Objectius i
Solucions de Planejament”, és evident
que des d'ACR s'està duent a terme un
seguiment rigurós del procés de revisió
del POUM, intentant en tot moment
aportar els valors afegits de la participació ciutadana i de la sostenibilitat
ambiental i social.
Sens dubte, una de les assignatures pen-
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responsabilidad y la tolerancia alcanzaran niveles de
auténticos valores individuales y colectivos. Ésta es
una cuestión de fondo que es necesario abordar
desde todos los ámbitos, especialmente el educacional y el cultural. Pero hasta que eso sea una realidad,
se hace necesario regular el comportamiento individual en pro del civismo y de una mejor convivencia.
Se trata de preservar, vigilar y cuidar lo que es de
todos. Se trata de que los ciudadanos puedan hacer
uso y disfrutar de todo el “patrimonio” que constitu-

ye nuestra ciudad, lo que es suyo al igual que del
resto de los ciudadanos: las plazas, los parques, las
calles, los jardines, el mobiliario urbano.
Merece la pena trabajar por un pacto para la convivencia y un plan para promover el civismo, también
se hace necesario aplicar acciones eficaces dirigidas
a aquellos que no se sumen, así como aquellas medidas que reparen el daño causado, bien “rascándose
el bolsillo” o realizando trabajos en beneficio de la
comunidad.

Sabemos que el civismo no se impone, pero queremos hacernos eco de una demanda de los propios
ciudadanos, de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Rubí. En esta línea estamos elaborando la “Ordenanza Municipal de Convivencia y
Civismo”, una herramienta que pretende de manera
eficaz combatir las actitudes incívicas y conseguir
una ciudad más amable para vivir.

han permés posar les bases per un desenvolupament del nostre país tenint en compte les necessitats de la majoria de la població. ESTEM SATISFETS
que es pugui continuar en aquesta línea.
I a RUBÍ? NI ENTESA NI PROGRÉS. És evident que
d'entesa poca. I no tan sols per la composició del
govern de la ciutat, sinó també pels fets: aquests
últims dies coneixem per la premsa la darrere NO
ENTESA del govern municipal. Què passa a l'av.
Barcelona? No han tingut temps durant els més de

10 mesos que han durat les obres d’estudiar, analitzar, consensuar amb els comerciants i veïns el que
convé? Per què serveixen els respectius departaments de comerç i de mobilitat? Un exemple més de
la NO ENTESA I el NO PR-OGRÉS a la nostra ciutat.
Bé, ens agradaria acabar aquest article reclamant
un compromís que va adquirir el govern municipal
en el Ple del mes de setembre de creació del Consell
de Comunicació (consell que per llei s'havia d'haver
creat l'any 2004).

I ho reclamem per tal de que tots els grups municipals (govern i oposició) poguem participar en els criteris de funcionament dels mitjans de comunicació
municipals.

tueixin les diputacions, entre altres, que no que els ciutadans, les persones, tinguem accés a una vivenda digna,
a una sanitat competent i eficient, o a un judici just i
ràpid, per posar alguns exemples. No sé si ho saps, amic
lector, si em llegeixes, però a Rubí, a la nostra ciutat,
l'Ajuntament ha denunciat a l'Agència Catalana del
Consum diferents comerços per no tenir la seva d-ocumentació i retolació en català o per no tenir personal que
parli i entengui el català. Els comerços denunciats són
rubinencs, de persones de la nostra ciutat. Mentrestant,

estem acollint un munt de gent a la nostra ciutat, Rubí,
que no tan sols no parla el català, sinó que, en molts
casos, tampoc parla el castellà. Un munt de persones
que tenen accés a la sanitat pública, als centres educatius, a les vivendes de protecció oficial, i que, aviat, gaudiran d'una nova Llei d'Acollida que els garantirà els
drets que a hores d'ara ja tenen garantits (fins i tot poden
obrir comerços amb rètols amb el seu idioma amb tota
impunitat, mentre nosaltres som perseguits). Cap problema, però nosaltres també tenim dret a què es garan-

teixin els nostres drets. Sóc conscient que dir això, el que
he dit, pot portar-me problemes, que no és políticament
correcte, però estic farta de viure en una societat on
tothom fa gala de la importància de la sinceritat i l’honestedat i, a l’hora de la veritat, la hipocresia, l'amagar la cua
entre les cames, o posar el cap sota l'ala són els valors
que imperen, perquè si cantes les veritats, estàs irredimiblement condemnat. Però jo tinc dret a opinar, com tu,
no cal que congreguis amb mi, jutja'm si ho creus convenient, però no em condemnis sense haver-ho meditat.

canviat i doblat els punts de recollida de paper cartró.
Hem racionalitzat el servei d'escombrat, combinant el
mecànic amb el manual i aconseguint per primer cop
que s'escombri el nucli urbà sis dies a la setmana
(abans només cinc) i que aquelles àrees de més utilització també es netegin els diumenges i festius.
Hem consolidat un model de recollida de mobles i
hem impulsat la utilització de la deixalleria vinculantho amb una bonificació fiscal, també hem posat en
servei la deixalleria mòbil.

Ara hem impulsat una campanya a les escoles, volem
fer arribar als nostres nens i nenes el sistema de residu mínim i ho fem a través d'un audiovisual i de jocs i
xerrades. També ho fem amb els adolescents de Rubí
fent-los participar en un joc en el que ells es
col·loquen en la posició dels diferents agents. I ho fem
amb un doble objectiu: sensibilitzar a les generacions
del futur, però també que a casa s'impliquin tots els
membres de la família i facin una correcte gestió dels
residus propis.

De cara al futur, tenim reptes per tirar endavant, millorar més la neteja dels nostres carrers, més aigua, més
neteja dels contenidors, més escombrat, nous contenidors i nous vehicles per a donar un millor servei i
també aconseguir que tots plegats embrutem menys,
amb tots ho farem possible.
www.ciu.cat/rubi

Però nosaltres, des d’Units per Rubí, que vàrem
néixer a la vida política fa 5 anys, tenim ganes que
les coses canviïn. Tenim il·lusió per tal de convertir
Rubí en una ciutat com les altres.
Volem una ciutat que sigui igual que les que tenim
al costat. Ni pitjor ni millor. Només que se sembli
una mica a Sant Cugat, Sant Quirze, Castlellbisbal. Una ciutat on es pugui no només treballar i dormir, sinó també que tingui alguna cosa
per a gaudir d'ella.

Una ciutat on ens agradaria deixar el cotxe aparcadet en un pàrquing per anar a comprar. On hi hagin
places verdes i no de ciment. On tinguem algun
parc per a gaudir-ne i no haver d’anar a Sant Cugat
o Sant Quirze. On hi hagi algun cinema. On els nostres avis tinguin algun lloc per a anar. On hi hagin
instal·lacions esportives dignes i no invents del
TBO com el que volen fer a la Llana, etc.
En definitiva, només demanem una ciutat normal i
per això continuarem defensant que no estem

satisfets amb el Rubí que tenim, i que volem una
altre tipus de ciutat.

desplaçar-se d'un lloc a un altre és complicat. I la
ciutadania n'és conscient.
Des d'Esquerra entenem que la ciutat necessita un
centre actiu i viu tant per la dinamització comercial
com per la comoditat dels vianants o la sostenibilitat ambiental. I ara teníem una oportunitat molt
bona per a començar-ho a fer: s'hauria pogut aprofitar per deixar l'av. Barcelona tancada al trànsit i
començar a vertebrar l'eix comercial que es defineix des del POEC.

És l'inici per un canvi de mentalitat a la ciutat. Són
mesures que tots sabem que s'ampliaran a la ciutat
en un futur. És el que toca; a hores d'ara, ja estem a
la cua en els models europeus de mobilitat. Però no
cal anar tan lluny; a la mateixa comarca trobem ciutats amb un centre per a vianants dinàmic, com ara
Terrassa i Sant Cugat.
Sabem que és actuar amb valentia. Convidem a la
resta de socis de govern a parlar-ne per arribar a un
acord de consens que beneficiï la ciutat.

dent que té el municipi és la aposta clara per una
mobilitat sostenible. En aquest sentit, fa un mes que
des d'ACR vam presentar com a pr-oposta pe al futur
POUM un avantprojecte de tramvia com a peça clau
pel canvi de model de mobilitat a Rubí, és tracta de
millorar el transport públic utilitzant una energia més
neta i ecològica.
Evidentment, aquesta no és l'única proposta sobre
sostenibilitat ambiental que hem pr-esentat. Així,
complementàriament a la proposta d'illes de via-

nants proposem zones 20 (de reducció de velocitat),
una xarxa d'itineraris segurs per tot el municipi i
carrils bicicleta.
També es fa imprescindible la planificació de les
infraestructures necessàries per a l'apro-fitament de
les aigües freàtiques i pluvials, sobretot per a la neteja de carrers i el rec de parcs i jardins. Una altra proposta és la construcció de centres de generació d'energia a partir de camps fotovoltaics amb seguidors
solars. Així també cal preveure corredors de serveis

com a solució per a l’ordenació del desgavell de línies
elèctriques, i un pla d'ordenació dels emplaçaments
de les antenes de radiocomunicació (sobretot les de
telefonia mòbil). Igualment caldrà preveure la ubicació d'un centre d'interpretació i gestió del connector
ecològic i dels espais naturals.
Amb aquestes noves propostes d'ACR, continuarem
actius i vigilants, i en aquest sentit, demanem que
l'informe ambiental preceptiu del POUM sigui al més
rigorós possible.

grups municipals
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activitats, actes i novetats d'aquest nadal a rubí

El Nadal, al carrer
e

ls carrers de la ciutat s'ompliran aquest
Nadal amb noves propostes i activitats
adreçades a tota la població: més tallers
d'animació, mostres artesanals, ball i una
gran oferta d'oci per divertir-se i gaudir
durant les vacances nadalenques.

cartes per als
reis mags
el carter reial
visitarà els barris
de la ciutat

El Nadal a Rubí tindrà enguany importants novetats: més activitats al carrer, a l’illa de vianants on
rubinencs i rubinenques gaudiran de música,
nadales, màgia i animació. L’envelat de Nadal,
que se situarà a la pl. de la Nova Estació, és una
altra important novetat, i oferirà monòlegs, jazz,
balls de saló i sessió de DJ.

D’altra banda, un tren turístic recorrerà els carrers
de la ciutat del 27 al 31 de desembre i del 2 al 5
de gener, amb sortida des del carrer Historiador
Serra. A les tardes arribarà fins a la Fira de la
Joventut i la Infància, que enguany estarà situada al Pavelló de Can Rosés.
Pel que fa a les fires de Nadal de la Pl. de la Nova
Estació, enguany funcionaran del 13 al 24 de desembre. Es tracta d’una mostra d’art, artesania i
productes nadalencs. També en aquesta mateixa
plaça, s’ubicarà la Fira d’Art. Durant aquests dies
es podrà participar als diferents tallers, com d’imants de nevera, de titelles de nadal o de decoració d’espelmes, entre altres.
Com cada any, el Carter Reial visitarà els
diferents barris per tal
de recollir les cartes
dels nens i nenes. I la
cavalcada de Reis
començarà a les 18.30
hores del dia 5 de
gener amb l’arribada
de Ses Majestats els
Reis d’Orient. La rebuda serà a l’Escardívol.

Els Reis Mags d'Orient
en la seva visita a
Rubí l'any passat

activitats nadal 2006
Del 13 al 24 de desembre
fira de nadal
(productes nadalencs)
Pl. Nova Estació
Laborables: de 16 a 21 h
Festius: d’11 a 21 h
16, 17 i 23 de desembre
4 de gener
fira d’art
Pl. Nova Estació
D’11 a 14.30 h i de 17 a 21 h
4 de gener: d’11 a 14 h
del 13 al 16 i del
18 al 22 de desembre
supermercat d’art
Pl. Nova Estació
De 18 a 21 h

5 de gener
horaris especials
al mercat municipal
Mercat Municipal
De 7 a 20h
Tancat: 25, 26 de desembre,
1 i 6 de gener

28, 29 i 30 de desembre
activitats al carrer
(nadales, música, màgia
i animació)
Illa de vianants
de 18 a 20 h

del 2 al 5 de gener
carter reial
Barris de la ciutat

28, 29 i 30 de desembre
envelat de nadal
Pl. Nova Estació
a partir de les 22 h

5 de gener
cavalcada de reis
arribada
L’Escardívol
A partir de les 18.30 h

del 27 al 31 de desembre,
i del 2 al 5 de gener
tren turístic
Carrers de la ciutat
De 10 a 13.30 h
i de 16.30 a 21 h
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Titelles: “Les set cabretes
i el llop”
A les 12.30 h al teatre municipal
La Sala (c. Cervantes, 126), a
càrrec de la companyia Sim
Salabim. Preu: 5 € i 4 € (socis)

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

cr15

Diumenge, 17 de
desembre

recomanem

desembre 2006

gener 2007

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dimarts, 19 de desembre
Concert de Mozart
A les 20.30 h a la biblioteca Mestre Martí
Tauler. Instrument i cant a càrrec de professors
de l’Escola de Música de Rubí.



b el dia!
m
a
t
’
a
d
Que ivitat que no vulguis

ct
ra
Retalla l’a í la podràs guarda
ix
a
i
’n
’t
te
perdre
lidarper no ob
on vulguis

2a Fira de Joventut i de la infància
Càsting per participar al film “El retorn
de l’anell”
De 17 a 20 h al pavelló de Can Rosés. Els
participants han de complir els següents
requisits: tenir entre 5 i 15 anys, fer menys
d’1,60 m d’alçada i anar vestit de negre.

Dissabte, 30 de
desembre
2a Fira de Joventut i de la Infància
Activitats aquàtiques per a infants
De 17 a 20h a les piscines municipals
del pavelló de Can Rosés, a càrrec del
Club Natació Rubí (CNR). Cal portar
banyador.

Dissabte, 30 de
desembre
Concert de Valsos i Danses
A les 22 h al teatre municipal
La Sala (c. Cervantes, 126), a
càrrec de l’orquestra
Simfònica del Vallès

Fins al 7 de gener
Exposició: “Moz-art 7 visions
particulars”
A l’Antiga Estació. Mostra de 7 fotògrafs
rubinencs sobre Mozart. L’horari de
visita és de dimarts a dissabtes de 18 a
20.30 h; i diumenges i festius de 12 a 14
i de 18 a 20.30 h
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Dijous, 28 de desembre
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