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El nou institut
El Bullidor:
les obres avancen

Com a novetat principal respecte al
projecte inicial, cal destacar que les
restes arqueològiques que es van trobar quan es van iniciar les obres han
obligat a desviar una mica la situació
de l’edifici. Aquestes restes quedaran
a sota de l’aula de dibuix i es podran
veure gràcies a la instal·lació d’un
vidre trepitjable.
Pel que fa a la distribució dels espais,
el nbou institut comptarà amb 16
aules convencionals, a més de les

Un institut necessari
Rubí ha hagut d’esperar però tot arriba. El nou institut es
posarà en funcionament en pocs mesos i els nostres estudiants gaudiran d’unes necessitades instal·lacions de qualitat. L’oferta educativa de secundària, amb aquest nou institut, queda coberta en quant instal·lacions si més no de forma
momentània.
Coberta aquesta necessitat llargament reclamada per
l’Ajuntament i els col·lectius de professors i mares i pares d’alumnes de la ciutat, ara toca aconseguir nous centres de
primària.
Hem traslladat al govern de la Generalitat que Rubí necessita dues escoles. Una
d’elles entraria en funcionament el curs 2005-2006, l’altra és encara una petició que estudia el departament d’Ensenyament.
És feina de la Generalitat dotar la nostra ciutat de les infrastructures educatives necessàries. La nostra feina serà la d’aconseguir que el govern català faci
seva aquesta nova demanda.
Carme García Lores, alcaldesa de Rubí

complementàries, com ara tallers,
informàtica, laboratoris, etc., més un
gimnàs i dues pistes poliesportives.
El nou IES tindrà tres línies d’ESO, en
total 12 grups, i una línia de Batxillerat, que estarà formada per 4 grups.
En total, es preveu que el nou centre
pugui acollir entre 500 i 600 alumnes. S’ha tingut en compte l’accessibilitat i l’edifici, d’una planta baixa i
un primer pis, no té cap barrera
arquitectònica.  Mar Lobato

L’actual IES El Bullidor es troba al centre de la ciutat, a la zona de l’Escardívol, però té
una manca d’espai important que se solucionarà amb el nou IES, que tindrà una situació privilegiada: al costat del Parc de Ca n’Oriol i amb molt més espai.
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Al començament de les obres es van trobar unes restes arqueològiques als
terrenys on s’havia de construir l’institut. Això ha provocat uns petits canvis al projecte inicial: s’ha desplaçat l’edifici i les restes quedaran incloses a l’aula de dibuix,
sota un vidre trepitjable que permetrà que estiguin a la vista (Fotografia de la visita d’obres dels tècnics el dilluns 19 de juliol)
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Les obres de l’institut El Bullidor avancen a bon
ritme i, segurament, abans de finals d’any, es
podrà fer el trasllat de l’actual edifici, situat
a l’Escardívol. La nova construcció,
al costat del Parc de Ca n’Oriol, s’ha integrat
amb l’entorn i té 4.100 m2 útils.

Carta abierta

Agenda
Org.: Ass. d’Animació
Cultural c. Sant Jaume
Hi col·l.: Foment de la
Sardana de Rubí

h c. Sant Jaume
21 22
Festes del carrer
Sant Jaume
Actuació musical
amb Smoking Stones
Org.: Ass. d’Animació
Cultural c. Sant Jaume

h pati del Castell
30 22
Nits musicals
Música Fundació
Castells Musicals de
Catalunya
Concert de música clàssica
(a concretar)

h c. Sant Jaume
22 17.30
Festes del carrer
Sant Jaume
Xocolatada intergeneracional
18.30 h
Jocs infantils
22 h
Cantada d’havaneres
amb el grup Cavall
Bernat
A la mitja part, rom
cremat
Org.: Ass. d’Animació
Cultural c. Sant Jaume
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23 h pati del Castell
Nits musicals
Nit de música d’autor
a càrrec del Grup
Partidaris
21.30 h c. Sant Jaume
Festes del carrer
Sant Jaume
Sopar de germanor
23 h
Ball amb el Duet
Mambo
Org.: Ass. d’Animació
Cultural c. Sant Jaume

h c. Sant Jaume
24 18
Festes del carrer
Sant Jaume
Festival infantil d’Arts
Plàstiques
19.30 h
Titelles Babi
amb l’espectacle
Contes d’ahir i d’avui
21 h
Botifarrada popular
23 h
Actuació del grup musical SOUNDCHECK
Org.: Ass. d’Animació
Cultural c. Sant Jaume
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16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Luis Ramos
Org.: Casal de Gent Gran
de Rubí
12.30 h església de Sant
Pere
Festes del carrer
Sant Jaume
Missa de difunts
19 h c. Sant Jaume
Audició de sardanes
a càrrec de la Cobla
Ciutat de Cornellà

Fes-t’ho en català
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

Plens i comissions

Agost

1
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Piscina Municipal de Can
Rosés
De l’1 al 31 d’agost
De dilluns a divendres de
10 a 15 h
Bibliopiscines
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
15.30 h Casal de Gent Gran
de Rubí
Sortida al Forum de
Barcelona
Org.: Casal de Gent
Gran de Rubí

h Casal de Gent
29 16.30
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Jordi Pons
Org.: Casal de Gent
Gran de Rubí

Exposicions
ANTIGA

ESTACIÓ

Guinovart, memòria
del blau
de Josep Guinovart
Fins al 25 de juliol
De dimarts a dissabte de
18 a 20.30 h; diumenges
i festius de 12 a 14 h i
de 18 a 20.30 h

EL CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ DE RUBÍ
Rubí, riera d’identitats. Un passeig per la
història de la ciutat
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 Ple aprova el nou
organigrama municipal
En el ple corresponent al mes
de juny, l’equip de govern ha
aprovat el nou organigrama
municipal que s’aplicarà
durant aquest mandat, que té
com a objectiu definir amb
claredat quins són els caps i
directors d’àrea i quines són
les seves principals funcions.
Com a grans novetats d’aquest nou organigrama, hi ha el creixement del nombre de
caps i directors d’àrea en relació al mandat
anterior, la desaparició de l’Observatori de la
Ciutat i el reforçament de l’Àrea de Relacions Ciutadanes. Aquesta proposta d’estructura municipal ha estat aprovada amb
els vots a favor dels partits que formen l’equip de govern, PSC, CiU i ERC, mentre que
la resta de partits a l’oposició, ICV-EUiA, PP,
UPR i ACR, s’hi van abstenir. El portaveu
d’Alternativa Ciutadana, Vicent Rabadán, va
dir que espera que aquest canvi d’organigrama “no desemboqui en conflictes en la
plantilla municipal”; mentre que el regidor
del Partit Popular, Armand Querol, va protestar perquè “no s’ha comptat amb els partits de l’oposició” per definir aquest organigrama. El regidor d’ICV-EUIA, Fernando Fernández, va assegurar que confia que “els
sindicats rebin la informació sobre el nou
organigrama municipal i puguin decidir
sobre el futur dels treballadors”. Finalment,
el regidor socialista de Serveis Centrals,
Josep Manel Castro, va recordar que “el nou
organigrama beneficiarà als propis treballadors municipals”.  Redacció

Festes del carrer Sant
Jaume: El Bosc de l’art
Del 21 al 25 de juliol
Inauguració: 21 de juliol
a les 21 h
Obres de Pep Borràs,
Salvador Camps,
Joaquim Conca, Cesar
Font, Toni Grau, Núria S.
Lacambra, Miquel Mas i
Josep M. Roset
Org.: Ass. d’Animació
Cultural c. Sant Jaume
Hi col·l.: La Noguera

D’altra banda, es va ratificar per unanimitat el
conveni amb la immobiliària Horizon SA per la
construcció d’un aparcament al carrer
Barcelona.

Serveis Urbans i Seguretat
L’Ajuntament s’ha adherit al conveni subscrit
entre l’Agència de Residus de Catalunya i la
societat ECOVIDRIO per al reciclatge del
vidre, qüestió que el Ple va aprovar amb el
vot favorable de tots els grups municipals.

Serveis a les persones
El Centre d’Educació Especial de Rubí, situat
al carrer Mallorca i que està en funcionament
des del curs passat ha canviat el seu nom,
segons es va aprovar en el passat Ple i ha
passat a denominar-se CEE Ca n’Oriol.
Una altra moció que es va presentar de
Serveis a les persones va ser l’aprovació del
Pla Rubí Ciutat per a Tothom, un pla municipal per a persones amb disminució i transtorns mentals fins al 2007. Aquest pla té com
a objectiu principal promoure l’accés i l’exercici dels drets socials de les perosnes amb
disminució per tal de permetre el ple desenvolupament personal i de l’estatut de ciutadania en condicions d’igualtat d’oportunitats.
La tercera de les mocions va ser la constitució de l’Associació Igloo Catalunya, que té
com a objectiu la inserció sociolaboral (allotjament, formació, ocupació i acompanyament
social) de col·lectius desfavorits. Aquestes
tres mocions van ser aprovades per unanimitat.

Serveis centrals

Moció de tots els grups
Es va aprovar per unanimitat la moció sobre
el pregó de Festa Major

CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ DE RUBÍ

CARRER DE SANT
CUGAT, 18

Serveis Territorials
Aprovació del text refós de la modificació del
Pla General a l’àmbit de l’ampliació del sector
P, Can Sant Joan, i del sector Z, Ca n’Oriol.
També es va aprovar el text refós del Pla
Parcial que feia referència al sector E.

Tots els grups municipals, excepte ICV-EUiA
que es va abstenir, van votar a favor de delegar en la Diputació de Barcelona funcions de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació tributàries.

EL

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

Les mocions

Moció ERC, CiU i ICV-EUiA

S’aprova inicialment
el reglament intern
de la Policia Local
A més del nou organigrama municipal, al Ple
es va aprovar també, tot i que de manera
inicial, el nou reglament intern de funcionament per a la Policia Local de Rubí, que
havia estat ajornat en el ple del mes anterior i que s’aprovarà definitivament després
de la seva exposició pública. Aquest reglament és un dels objectius que el regidor de
Serveis Urbans i Seguretat, Jordi Peiró, ja
havia anunciat com a prioritaris per a l’àrea.
Peiró també va manifestar durant el Ple la
voluntat del govern de crear una comissió
per tal que els diferents partits puguin aportar les seves suggerències. L’aprovació inicial del reglament va comptar amb els vots
favorables de tots els grups municipals,
excepte ICV que es va abstenir perquè
demanava posposar la seva aprovació per
millorar aquest document.

També es va aprovar per unanimitat la moció
presentada inicialment per ERC, CiU i ICVEUiA sobre suport al Pla de pau per la lliure
determinació del poble del Sàhara Occidental,
a la qual es van afegir els grups del PSC i PP.

Moció del grup municipal del PP
La moció que feia referència al camí vell
d’Ullastrell es va aprovar per unanimitat després d’unes transaccions proposades per
ACR.

Moció del grup municipal d’UPR
La moció que proposava l’extensió de l’ús de
gots ecològics no va prosperar.

Mocions d’Alcaldia
Les tres mocions proposades per Alcaldia es
van aprovar per unanimitat: sobre la voluntat
de gestionar directament un programa de
televisió digital local, la participació de
l’Ajuntament en el projecte SICE VALLÈS i en
el projecte IMPACT-TEM VALLÈS, ambdós en
el marc de la iniciativa comunitària EQUAL.

Breus

El servei

IMPES: la importancia
de la formación
La formación es
uno de los puntales
del IMPES (Institut
Municipal de
Promoció
Econòmica i Social)
que, junto con el
servicio de ocupación y el asesoramiento empresarial,
configuran este servicio que se creó en
1992. Desde entonces, el IMPES es
una referencia
como creador de
ocupación y formación, tanto de parados como trabajadores en activo.

Cloenda dels Casals d’Estiu
Una festa a la pl. de la Nova Estació ha servit aquesta setmana per dir adéu als Casals d’Estiu. Durant tot el matí hi ha
hagut diferents activitats organitzades la Regidoria de Joventut en col·laboració amb els Centres d'Esplai, Agrupaments
escoltes i AMPA's de la ciutat. L’últim acte, a càrrec del grup
Yakumba, va comptar amb la participació de prop de 400
infants i 50 monitors que hi havia a la plaça.

Oferta de cursos de Formación
Ocupacional
• Parados menores de 25 años
Soldador de estructuras metálicas ligeras (664 horas)
Ajustador mecánico (709 h.)
Electricista de edificios (554 h.)
Cajero (174 h.)

• Mujeres en paro menores de 25 años
Inglés: Atención al público (234 h.)

• Parados mayores de 25 años

Noves tanques al col·legi
Maria Montessori
La Brigada d’Obres de l’Ajuntament de Rubí ha instal.lat
recentment unes noves tanques al perímetre del Col.legi
Maria Montessori. A les fotografies es pot veure l’estat anterior i posterior d’aquesta nova intervenció.

Ofimática (159 h.)
Empleado de oficina (724 h.)

Durante el mes de julio, en el
IMPES se está realizando la
selección de los alumnos
para los cursos de formación
ocupacional aprobados por la
Generalitat de Catalunya y
que está previsto que empiecen en septiembre.

Gestor de almacén (334 h.)
Auxiliar de ayuda a domicilio (479 h.)
Instalador de sistemas de energía solar térmica (364 h.)
Experto en limpieza de inmuebles (184 h.)

• Mujeres en paro mayores de 25 años
Montador de dispositivos y cuadros electrónicos (234 h.)

• Personas en paro con trastornos de salud
mental
Auxiliar de trabajador de oficina (444 h.)

• Taller de ocupación para mujeres en paro
mayores de 25 años
Auxiliar del hogar (1.920 h.- 1 año)

• Taller de ocupación para parados con dificultades de inserción laboral mayores de 25 años
Recuperación de la cubierta del Celler Cooperatiu
(1.920 h. - 1 año)

• Taller de ocupación para parados con
problemas de salud mental mayores de 25
años
Mantenimiento de parques, jardines y mobiliario urbano
(1.920 h. - 1 año)

• Trabajadores/as en activo en empresas de
más y menos de 250 trabajadores
Instalador de sistemas de energía solar térmica (80 h.)
Instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos (100 h.)
Ofimática (80 h.)

Por otra parte, el IMPES también ofrece Talleres de ocupación, en los cuales los participantes obtienen un contrato de un año para trabajar
en las especialidades que se
ofrecen (mantenimiento de
parques y jardines, recuperación techo del Celler y
auxiliares del hogar. Las personas interesadas en cualquiera de los programas formativos que se ofrecen este
año, pueden acudir al IMPES,
de 8 a 22 h, para obtener
más información.  M.L.
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Auxiliar de montajes electrónicos (144 h.)

• Escola-Taller
Carpintería (8 plazas)
Construcción (16 plazas)

Más información: IMPES. Edif. Rubí+D
Rambleta de Joan Miró s/n
Tel.: 93 581 39 00 de 8 a 22 horas

Programació d’estiu
De dilluns a divendres
De 0 a 11 h
D’11 a 12 h
De 12 a 13.30
De 13.30 a 14
De 14 a 20.30
De 20.30 a 21
De 21 a 22 h
De 22 a 23 h
De 23 a 24 h

Radiofòrmula
Con vistas al mar
L’últim que pagui el vermut
L’informatiu
Radiofòrmula
L’informatiu (repetició)
Rock de luxe
Serrat, un temps de cançons
Radiofòrmula

h
h
h
h

Cap de setmana
De 0 a 24 h

Radiofòrmula

99.7 FM
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Además, se ofrecen plazas
para la Escola-Taller, un programa de formación y trabajo dirigido a jóvenes de 16 a
24 años en paro que deseen
aprender un oficio. La duración del programa es de dos
años, de los cuales, los 6 primeros meses son de formación, y a partir del segundo
semestre obtienen una relación laboral a través de un
contrato de formación que
permite a los alumnos-trabajadores tener su primera
experiencia laboral. En Rubí
se ofrecen dos especialidades, carpintería y construcción.

Creación y gestión de empresas: autoocupación (434 h.)

Espai d’opinió política
Un año
de gobierno
municipal (y 3)
JORDI PEIRÓ, 1ER. TINENT
D’ALCALDE I PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

espués de los artículos anteriores donde hacía un repaso
del contexto en el que asumimos el gobierno y la situación heredada, ahora toca explicar qué actuaciones hemos realizado durante el
primer año de gobierno. Como
explicaba, se han realizado bastantes más cosas de las que seguramente se han visualizado en la calle,
y de las que a continuación daré
cuenta.
Hemos comenzado a poner orden
en la situación de los muchos vertederos que tenemos en suelo no
urbanizable; se ha mejorado el sistema de recogida de basuras en las
urbanizaciones; hemos incorporado
un nuevo jefe en la policía local,
mejorando su organización, incorporando este año 16 nuevos agentes y mejorando los medios técnicos; hemos cambiado radicalmente
el sistema de grúa para hacer frente a la indisciplina viaria; hemos
legalizado la situación de la recaudación municipal pasando la gestión
a la Diputación de Barcelona;
hemos reiniciado las obras de la primera fase del Parc de Ca n’Oriol con
modificaciones que mejoran el proyecto inicial; hemos realizado
importantes inversiones en maquinaria e incorporado personal para
mejorar el mantenimiento de la vía
pública y las zonas verdes; construimos 300 nuevos nichos, ampliaremos el tanatorio y estamos trabajando para construir un nuevo
cementerio; hemos iniciado las
obras de construcción de la segunda
guardería pública en Can Roses;
hemos incorporado la figura de la
gerencia para dotar al ayuntamiento de un funcionamiento más óptimo e iniciado la reforma administrativa; hemos puesto en funcionamiento una casa de acogida para
mujeres víctimas de violencia de
género; hemos garantizado la llegada de los Mossos d’Esquadra y la
construcción de una comisaría antes
de que finalice el año 2006; hemos
actuado sobre algunos torrentes y
realizado cortafuegos en las urbanizaciones; se han establecido nuevas
líneas de autobuses para conectar el
Polígono de la Llana con el centro
urbano y el mercadillo con el Mercat
Municipal; hemos iniciado el diagnóstico de la situación del alcantarillado para prever las inversiones a
realizar; conseguimos que Gas
Natural realizase inversiones por un
millón de euros para gasificar las
urbanizaciones; hemos cambiado el
sistema tarifario del agua para que
pague menos el que menos consuma; no hemos incrementado la presión fiscal y estamos sacando a la
luz importantes bolsas de fraude en
la recaudación; hemos recuperado
subvenciones millonarias de otras
instituciones que por desidia se
habían perdido; finalmente la
Generalitat construirá el 3er. CAP
que incluirá un hospital ligero y se
han aumentado los recursos de
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Mutua de Terrassa; hemos triplicado
el número de tele-alarmas para la
gente mayor; hemos soterrado las
líneas de media tensión de la avenida de Les Flors; estamos trabajando
en la construcción del segundo
pabellón deportivo en La Llana;
hemos mejorado algunos convenios
urbanísticos para aumentar el
número de plazas de aparcamiento
público en Zona Nord y la Plana de
Can Beltrán; tenemos ultimada la
operación urbanística que regenerará el barrio de Les Torres (remodelación Av. Barcelona, urbanización
del cubrimiento de la vía, recuperación de los antiguos cines y construcción de un complejo comercial y
de ocio familiar en Rubí+D); en
breve comenzarán las obras de los
colectores de Av. Castellbisbal y del
Torrent de l’Oriol en Ca n’Alzamora;
está ultimado el proyecto ejecutivo
para construir una rotonda en la
entrada de la ciudad desde Sant
Cugat; se está ultimando el proyecto de la nueva biblioteca en el
Sector 8 de la JOSA; la Generalitat
ha dado el visto bueno a la futura
estación de FGC en la Llana; hemos
cedido los terrenos para la futura
construcción de un centro de enseñanza primaria en Ca n’Alzamora;
iniciamos el próximo mes de agosto
la pavimentación integra de la calle
Bartrina; y un largo etcétera de
actuaciones que por limitación de
espacio no citaré.
Quedan muchas cosas por hacer, y
especialmente hemos de trabajar en
aquellas cosas que hacen que el ciudadano perciba una mejora sustancial de lo cotidiano. Como decía en
un artículo anterior, y a pesar de los
pesares, cuando se cumpla el
segundo año estaremos en disposición de presentar una mejor gestión
al frente del ayuntamiento.

Avancem dia
a dia
XAVIER REINALDOS,
PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU

taula reptes de ciutat que cal superar i infraestructures que cal tenir,
però sense la gestió del dia a dia
correcte, els projectes no generen la
confiança dels ciutadans.
Ara fa cinc mesos que CIU forma
part del govern de la ciutat i aquest
temps l’hem dedicat a conèixer en
profunditat les àrees que portem i
les seves problemàtiques, els punts
febles i allà on es requereix actuar
de forma decidida i hem donat prioritat al dia a dia.
Ben aviat tots els contenidors de
brossa de la nostra ciutat hauran
estat revisats i reparats. Els vehicles
del servei neteja estaran revisats
mecànicament i també de pintura.
Aprofitant el mes d’agost, quan
menys molesta als ciutadans, pintarem passos de vianants i repassarem la senyalització horitzontal.
També en aquest període hem gestionat la problemàtica de l’abocador
de Can Carreras en totes les seves
vessants, les mediambientals però
també les prou complicades vessants jurídiques, amb una finalitat el
bon funcionament i la seguretat de
la instal·lació.
També hem treballat amb la companyia FECSA-ENDESA per establir
un marc d’actuació que millori el
servei als ciutadans de Rubí i solucioni els punts negres de les línies
de mitjana tensió
A partir del setembre haurem de
continuar treballant el dia a dia de
forma eficaç per als ciutadans de
Rubí, tenim pendent d’actualitzarnos en la tramitació de guals. Quan
vam arribar al govern hi havia més
de 530 sol·licituds de modificacions i
instal·lacions pendents de tramitar,
moltes de l’any 2002. D’aquest
tema ja en parlarem el pròxim mes.
No ens hem d’oblidar del Pla de
Mobilitat, a la tardor amb les dades
actualitzades començarem a dissenyar-lo de forma definitiva, i tampoc
ens hem d’oblidar dels plans d’acció
ambiental, i de l’agenda 21.
En definitiva estem treballant el dia
a dia, encara hem de fer i podrem
fer molt més, però també i en
paral·lel treballarem les línies
estratègiques de les nostres àrees
amb la finalitat de millorar la nostra
ciutat, Rubí.
Bones vacances d’estiu.

Pel canvi
GRUP MUNICIPAL D’UPR

i alguna cosa defineix l’essència de Convergència i Unió
arreu és la voluntat de treballar de forma continua i millorar els
nostres municipis i el nostre país des
de el dia a dia, des de la realitat de
la gent.
Els grans projectes que també en
tenim, són una part important del
nostre bagatge però no és l’única,
cal complementar els grans projectes de ciutat i de país amb la millora de la gestió del dia a dia. El màrqueting polític per bo que sigui no
serveix per a res més que per mostrar un aparador, una façana, però
moltes vegades al darrere d’aquesta
façana el que hi ha és la buidor
total, la manca de capacitat de gestió, la manca d’idees per solucionar
els problemes més pròxims.
Moltes vegades els polítics recorren
a aquests grans projectes per tapar
les seves mancances de gestió o bé
per reconèixer que el país o la ciutat
estan en un moment complicat.
Des de Convergència i Unió tenim
molt clar que cal actuar de forma
decidida sobre la gestió del dia a dia
i en paral·lel posar damunt de la
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ls darrers fets ocorreguts a la
nostra ciutat ens indiquen
que fa falta un canvi de forma
immediata.
Cinc regidors socialistes de l’equip
de govern s’enfronten a l’alcaldessa perquè aquesta ha cessat el
regidor d’Ensenyament. En els
Plens, els socis, ERC i CiU, voten de
manera diferent que el PSC-PSOE i
diuen que no han estat informats
dels assumptes. ERC diu que no
sabia res del projecte dels seus
socis respecte al centre d’oci que es
vol fer a Les Torres. Els mateixos
socis del PSC-PSOE manifesten que
crearan una pàgina web municipal
pel seu compte.
Rubí necessita un govern estable,
amb socis de govern que no siguin
deslleials. Cal que els ciutadans
coneguin els projectes de ciutat
que té l’Ajuntament i quan ens costaran. Cal governar amb diàleg
amb els ciutadans i ciutadanes per
tal de resoldre els seus problemes.
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El ciutadà vol viure en una ciutat
de primera com se li va prometre.
No en un continu desgavell de lluites entre els socis del govern i
entre el mateix PSC.
Encara som a temps de redreçar la
situació si tots ens posem a treballar, procedint a iniciar un projecte
engrescador per als rubinencs, que
ens tregui d’aquest pou on ens han
ficat, amb la seva tossuderia, algunes de les persones que diuen que
dirigeixen aquesta ciutat.
Per això, ens oferim a cercar nous
camins, amb la participació de
tots, ciutadans, associacions de
veïns, entitats i partits polítics.

Lleida, punt de
partida
GRUP MUNICIPAL D’ERC

l primer cap de setmana de
juliol es va celebrar a Lleida el
congrès d’ERC que ha obert el
camí cap a la preparació del
següent cicle electoral. El 1989 ja
va ser la capital de la terra ferma
la ciutat que va acollir, amb la cita
congressual d’aquell any, la gestació del lent però constant creixement electoral d’ERC, després de
superar els difícils anys de la dècada dels 80, amb una CiU hegemònica, gràcies a la figura del president Pujol. El creixement exponencial del darrer cicle electoral
d’una opció política nancional,
d’esquerres i que parla sense
embuts ha convertit Esquerra
Republicana en una alternativa
real de govern i en un opció diferent de cara al futur més immediat
al capdavant del govern a casa
nostra.
El congrès de Lleida servirà per engreixar la maquinària i
començar a treballar amb la mirada posada a la crida del 2007, conjuminant el treball orgànic, de partit, amb les responsabilitats en la
gestió i en la vida política que ERC
ostenta com a soci de l’actual
govern de la Generalitat. I és que,
tant des del govern català, com
des dels ajuntaments, Esquerra
Republicana ha de demostrar que
hi ha una altra manera de fer política: treballant per als ciutadans,
honestament, sense caure en el
cofoïsme dels altres i mantenint
sempre la proximitat amb la ciutadania que és l’orígen mateix de
l’opció política que representa el
partit de Macià i Companys.
El dia a dia ha de servir
per a guanyar-se la confiança dels
catalans i de les catalanes, perquè
ERC és un partit obert que respecta la voluntat democràtica de la
majoria; un partit que debat internament, sense amagar res, les
diferents visions que sobre una
mateixa cosa poden haver i executa la que es pensa més satisfactòria. I és que ERC fa més de setanta anys que recull les lliçons de
l’experiència per a oferir-nos a tots
l’anhel d’una Catalunya més nacional, més social i més humana.
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Residencial a
Sant Genís:
benefici públic o
privat?
GRUP MUNICIPAL D’ACR

n l’últim Ple municipal es va
aprovar l’última condició
(modificacions de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona)
per al vistiplau definitiu del Pla
Parcial del sector E, una altra de
les herències urbanístiques del
mandat anterior. Des d’ACR
creiem que l’error polític i urbanístic ja es va cometre quan es
van requalificar els terrenys de
Sant Genís com a sòl urbanitzable industrial (març de 1991),
tallant d’aquesta manera una
connexió clara en el corredor
biològic i ambiental de la part de
ponent del nostre terme municipal, ja prou afectat per la multitud d’urbanitzacions existents.
Posteriorment, els anys 2000 i
2003, es van canviar els usos
d’industrial a residencial, combinant-se aquesta actuació amb
una ampliació del polígon industrial de Cova Solera i els convenis
amb diversos grups empresarials
(Ipagsa el més destacat) i les
seves derivacions immobiliàries.
ACR està d’acord que les empreses han de marxar dels nuclis
urbans, però no a qualsevol preu
(grans beneficis especulatius per
als privats).
L’actuació del sector E (Sant
Genís) té molts aspectes negatius: com hem dit abans, es talla
de manera clara el connector
biològic i d’espais naturals ocupant gairebé l’única zona no
urbanitzada entre Ximelis i la
resta d’urbanitzacions, i la zona
industrial colindant amb el sector
E. Es podria matisar aquest fet si
la franja de zona verda del pla
parcial s’hagués planificat en el
sentit est-oest i no pas nord-sud,
a darrere dels edificis d’habitatges. Amb la nostra proposta se
separaria realment l’espai residencial de l’industrial, a més de
permetre una connexió òbvia
entre la riera de Can Xercavins i
les zones de l’ermita de Sant
Genís i les runes de l’antic castell.
Des d’ACR no entenem els criteris
urbanístics que postulen una
transició entre zones residencials
de cases aïllades i una zona
industrial amb blocs de pisos de
tres i quatre plantes. Això, en tot
cas, afavoreix l’augment del sostre edificable, que va passar de
25 habitatges per hectàrea a 35
(un 40% més) en la tercera
modificació puntual de la zona;
això sí, amb l’excusa de destinar
l’increment a habitatge de lloguer.
En principi, són 320 habitatges
més en una ciutat cada cop més
densa i, alhora, més dispersa i
més voraç amb el sòl no urbanitzable. En una zona, la de les
urbanitzacions, amb mancances
d’equipaments i serveis, qüestionem que aquesta actuació residencial millori les coses, tot i que
des de Proursa, com és lògic, s’intenti mostrar que aquesta pot ser
l’actuació en habitatge públic més
important del mandat.
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