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La Policía Local
celebra unas
jornadas para
reafirmar ante
la población
su función social
Después de la incorporación de 16
nuevos agentes en lo que va de año,
la compra de nuevos vehículos, así
como la mejora del equipamiento
e infraestructuras, la Policía Local
de Rubí mostrará su nueva imagen
a la población durante unas jornadas
que comenzarán el próximo 1 de
octubre.
puesta en marcha de una campaña informativa a la población
con el lema “Por tu seguridad
hacemos controles de velocidad”. Además, se han adquirido cuatro nuevos vehículos de
la Policía Local, y dos nuevos
agentes se han incorporada a

Carta abierta
Seguridad es libertad
La labor de los cuerpos de seguridad, y en concreto la de la Policía Local de Rubí, sigue siendo hoy en día una gran desconocida. Entre el 1
y el 17 de octubre, la Policía Local de Rubí
organizará unas jornadas de puertas abiertas
para que la población conozca los pormenores
de un trabajo basado en los valores de la
entrega y del servicio público. No en vano su
tarea es garantizar que la ciudadanía pueda
ejercer sus libertades y derechos en paz y con
seguridad.
Desde nuestra llegada al gobierno de la ciudad en junio del
pasado año, estamos trabajando con firmeza para mejorar los
diferentes servicios que gestiona el Ayuntamiento. De forma
casi unánime muchos ciudadanos me han manifestado su preocupación por la seguridad ciudadana. Como respuesta a esta
demanda, durante los últimos meses hemos emprendido una
serie de acciones relacionadas con esta cuestión que comienzan
a dar sus frutos. Es una línea de trabajo que seguiremos desarrollando en el futuro. Nuestro compromiso en este aspecto es
claro: la seguridad es libertad.

Carme García Lores, alcaldesa de Rubí

la plantilla, con lo que ya son
16 las nuevas incorporaciones
en el cuerpo de seguridad, lo
que ha supuesto “un esfuerzo
económico importante del
Ayuntamiento, para mejorar la
seguridad”, según el teniente
de alcalde de Serveis Urbans i
Seguretat, Jordi Peiró.
Este esfuerzo se mostrará a
la ciudadanía del 1 al 17 de
octubre, coincidiendo con
San Rafael, patrón del cuerpo local de policía, en el
transcurso de unas jornadas
en las que se prentende,
además de mostrar las mejoras o el cambio de imagen,
dar a conocer el trabajo que
incluye más de 300 tareas,
según ha destacado Peiró.
Por su parte, el inspector jefe
de la policía, Miquel Pedrosa,
manifestó que se sentía
“muy satisfecho” por el
apoyo del equipo de gobierno, y que el cuerpo de seguridad local se encontraba “en
una fase expansiva.  Mar
Lobato

Jornadas Policía Local
EXPOSICIONES
EDIF. J. ESPONA
• La Policia Local de Rubí, passat, present i futur
• Policía solidaria
De 10 a 13 h i de 17 a 19 h
Hasta el 17 de octubre

• 19.30 h Castell-Ecomuseu Urbà
25 años de Policía Democrática

15 de octubre
• 19.30 h a La Sala
Violencia de género
22.30 h a La Sala
Película: Te doy mis ojos (4 €)

10 de octubre

EDUCACIÓN VIAL

11 h a la Pl. Antiga Estació
Nuevos vehículos de la Policía
Local de Rubí

• Puertas abiertas del Parque de
Educación Viaria
Horario: viernes, de 17 a 19 h,
sábados y domingos de 11 a 13 y
de 16 a 19 h
• Marionetas: Nicolasín y pedrín
Auditorio Edif. J. Espona
Días 5, 6, 7 y 8 de octubre
Taller

CONFERENCIAS
5 de octubre
• 18 h Castell-Ecomuseu Urbà
El fenómeno de la immigración

6 de octubre
• 18 h Castell-Ecomuseu Urbà
Medidas de seguridad pasiva
para niños

7 de octubre

10 de octubre
11 h a la pl. Pearson
Defensa personal infantil

• 19 h auditorio Rubí+D
Convivencia y diversidad

EXHIBICIONES

8 de octubre

• 11.30 h a la pl. Antiga Estació
Unidad canina de la Guardia
Urbana de Barcelona

• 18 h a La Sala
Terrorismo: la lucha contra la
financiación del terrorismo internacional

13 y 14 de octubre
• 17 h al Casal de Gent Gran
Engaños y estafas

14 de octubre
• 12 h auditorio de J. Espona
Policía y solidaridad “La otra
cara de la Policía”

10 de octubre

16 de octubre
• 11 h a la av. de les Olimpíades
(Germans Boada)
Conducción policial.
• 12.15 h a la av. de les Olimpíades (Germans Boada)
Rescate de accidente de tráfico
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Entre las mejoras incorporadas
al cuerpo policial, se encuentra
la adquisición de un radar que
muy pronto estará en funcionamiento. El nuevo equipo
permitirá localizar e identificar
cualquier vehículo y su velocidad. También se ha previsto la

1

Agenda
h Casal de Gent
24 16.30
Gran de Rubí
Actuació de la coral
F. Moragues i Barret
i el grup de vestits
de paper del C.G.G.
de Montcada
Org.: C.G.G. de Rubí
22.30 h La Sala, Teatre
Municipal
Cinema VO: Una relación
privada, de Frédéric
Fonteyne
Preu: 4 euros

OCTUBRE
h La Sala, Teatre
1 22.30
municipal
Cinema VO: Bailar en la
oscuridad, de Lars Von
Trier
Preu: 4 euros

2

h Centre d’Atenció a la
3
25 17
Gent Gran,
c. Lepant, 31-33
Ball amb música
en directe
Preu: 2 euros
Org.: Casal Primer de Maig
17.30 h c. Sant Pere, 13
Conferència: La religión
griega
a càrrec de Pere Bel
Org.: Societat Teosòfica
22 h al Celler
Mariana Pineda, de
Federico García Lorca
Preu: 6 euros / 9 euros
Org.: La Càmara-teatre
Rubí

22 h al Celler
Mariana Pineda, de
Federico García Lorca
Preu: 6 euros / 9 euros
Org.: La Càmara-teatre
Rubí
22 h al Celler
Mariana Pineda, de
Federico García Lorca
Preu: 6 euros / 9 euros
Org.: La Càmara-teatre
Rubí
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18.30 h Biblioteca Mestre
Martí Tauler
Hora del conte
a càrrec de Raquel Galeana
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler

8

22.30 h La Sala, Teatre
municipal
Cinema VO: Mi vida sin
mi, d’Isabel Coixet
Preu: 4 euros

h Casal de Gent
26 16.30
Gran de Rubí

Nova programació
de Ràdio Rubí
(99.7 FM)
Ràdio Rubí (99.7 FM) posarà
en marxa la nova temporada
el proper 4 d’octubre. L’emissora
afronta la seva 25a temporada
amb una graella renovada que
es presentarà a la societat
rubinenca en un acte que tindrà
lloc el proper dia 27 de setembre al
Castell-Ecomuseu Urbà, a les 20 h.
Per a celebrar el seu 25è aniversari,
Ràdio Rubí aposta
per ampliar el seu horari d’emissió,
la incorporació de nous programes
a la franja matinal,
i l’augment de la participació de
persones i col·lectius
de la societat rubinenca,
entre altres novetats.

Recepció de l’Ajuntament
a les entitats esportives

Ball en directe
amb Dolores Castro
Org.: C.G.G. de Rubí
18.30 h La Sala, Teatre
municipal
Temporada Estable
Plou a Barcelona
Cia. Sala Beckett
Preu: 12 euros
19 h al Celler
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Notícies

L’Ajuntament de
Rubí va oferir una
recepció als
esportistes i entitats
esportives que han
assolit bons
resultats durant la
temporada 2003/4.
El Castell-Ecomuseu
Urbà va ser l’escenari i el punt de trobada d’aquests esportistes locals.

h c. Sant Pere, 13
9 17.30
Conferència: La ense-
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ñanza esotérica
a càrrec de Jorge Tarragó
Org.: Societat Teosòfica

Mariana Pineda, de
Federico García Lorca
Preu: 6 euros / 9 euros
Org.: La Càmara-teatre
Rubí

28

16.30 h Casal de Gent Gran
de Rubí
Actuació del Xou Bon
Rotllo
Org.: C.G.G. de Rubí

h Biblioteca Mestre
29 18.30
Martí Tauler
Hora del conte
a càrrec de Raquel Galeana
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
h Biblioteca Mestre Martí
30 20Tauler
Conf.: Dalí escriptor
a càrrec de Jordi Font i
Lupe Fornes
Org.: Biblioteca Mestre
Martí Tauler
19.30 h AV El Pinar
Conferència: La postguerra a l’Iraq
a càrrec de Pelai Corella
ACLARIMENT
A tots els números de La Ciutat
publicats des de el mes de maig,
les fotografies pertanyen tant a
Àrea 3 com a Jordi García. A partir d’aquest número, així es fa
constar als crèdits de la publicació.

22.00 h La Sala, Teatre
municipal
Temporada Estable: Loner
Cia. Thomas Noone Dance
Preu: 10 euros

Exposicions

A més dels esportistes i entitats homenatjades per l’Ajuntament, el club Volei Rubí i el
corredor de fons Carles Castillejo, que ha participat a les
Olimpíades d’Atenes, seran
rebuts per l’alcaldessa properament.

ANTIGA ESTACIO
HUMANS, DE MIQUEL MAS
Fins 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

EL CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ DE RUBÍ
PINTURA, DE RAFEL TEIXIDÓ
Del 4 al 18 d’octubre
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h; diumenges d’11
a 14 h
Org.: Centro Aragonés de
Rubí

EL CASTELL-ECOMUSEU
URBÀ DE RUBÍ
Fotografies: retrobem
les masies rubinenques,
de Josep M. Roset
3r concurs de plaques
de cava
Del 5 al 18 d’octubre
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h; diumenges d’11
a 14 h
Inauguració: dijous 7 d’octubre a les 20 h
Org.: Associació Cultural
de Sant Galderic

FUTBOL
• UE Rubí: el primer equip
ha pujat a la 3a divisió.
• Sporting Rubí: el juvenil
ha pujat a 1a catalana.
• Olímpic Can Fatjó: un
benjamí ha pujat a preferent.
• 25 Setembre: el primer
equip ha pujat a 2a regional i l’equip aleví ha pujat
a 1a divisió.

FUTBOL SALA
• Esportiu Rubí F.S.: l’equip
sènior femení ha pujat a
1a catalana.

PETANCA
• Club Petanca Rubí: el
sènior masculí ha pujat a
1a catalana i el sènior
femení ha pujat a 2a
catalana.

ATLETISME
• Els atletes de la UAR han
aconseguit diverses fites.

ESCACS
• Club d’Escacs Rubí: el primer equip ha pujat a 1a
divisió i el segon equip ha
pujat a 1a provincial.

HOQUEI
• Club Hoquei Cent Patins:
el juvenil ha aconseguit
el Campionat de Catalunya i el subcampionat
d’Espanya.

JOCS ESCOLARS
• Equip aleví de futbol 7 de
Maristes Rubí va ser campió de la comarca i subcampió territorial.
• Equip aleví de l’Esportiu

Rubí Futbol Sala va ser
campió de la comarca i
subcampió territorial.
• Equips aleví, benjamí i
cadet han aconseguit
excel·lents resultats a les
finals comarcals, territorials i de Catalunya.

GIMNÀSTICA
• Algunes gimnastes del
GAER han aconseguit
bons resultats.

NATACIÓ
• Club Minusvàlids Horitzó:
Sònia García, participació
als paralímpics d’Atenes
(rebuda per l’alcaldessa
el juliol). També diferents nedadors han aconseguit bons resultats
aquesta temporada.

Breus

El servei

La deixalleria:
recuperar els residus

L’Ajuntament crearà una oficina
centralitzada d’informació
Aquest és l’objectiu del Pla d’Informatització Global de l’Ajuntament (PIGA), que s’hauria de completar entre finals de 2006
i principis de 2007. Aquesta oficina serà tant presencial com
virtual. La nova oficina s’ubicarà físicament davant de la plaça
Pere Aguilera, a l’actual edifici de Serveis Econòmics on s’estan fent obres de rehabilitació per traslladar-hi el Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) a finals d’aquest any o principis del
vinent. Segons el regidor de Serveis Centrals, Josep Castro, el
Pla permetrà fluïdesa en les relacions ciutadà-Ajuntament,
“qualsevol rubinenc s’adreçarà a l’Ajuntament de Rubí i amb
una única consulta a la nova oficina d’atenció al ciutadà aconseguirà totes les dades que demani sense necessitat de desplaçar-se a les diferents àrees municipals”. D’altra banda,
totes aquestes millores es podran conèixer gradualment amb
la nova web municipal, que es presentarà a finals de mes.

Curs adreçat als treballadors
municipals per a millorar
l’atenció al ciutadà
Dins del programa de
recuperació i reutilització
de residus, l’Ajuntament
disposa d’una deixalleria
municipal on els ciutadans
poden portar, de manera
totalment gratuïta,
aquelles deixalles que són
recuperables o bé que
poden ser problemàtiques
per al medi ambient.
L’ús de la deixalleria és gratuït per als particulars mentre no s’excedeixin els límits indicats a la normativa municipal vigent, segons
l’ordenança fiscal de l’Ajuntament de Rubí, la
qual fixa unes taxes en funció d’uns límits en
pes i volum. Aquestes limitacions s’establei-

xen per mes natural per tal de no saturar la
capacitat de les instal·lacions.
Un dels aventatges d’aquesta instal·lació
municipal és que permet separar els residus
problemàtics de la resta de la brossa. Així
evitem que es dispersin i contaminin i, al
mateix temps, els podem aplicar el tractament més adequat. Al mateix temps, la Instal·lació disposa d’un punt de recollida selectiva per als materials recuperables, cosa que
permetrà reutilitzar i reciclar els materials i
així estalviar matèries primeres i contaminació. Quan hi anem a portar deixalles, l’encarregat del centre demanarà algunes dades
als usuaris i indicarà el lloc correcte on s’ha
de dipositar el material que es porta. Excepte dilluns i festius, la deixalleria és oberta
cada dia (vegeu horari i telèfons al quadre
adjunt).  Redacció

Amb la voluntat de millorar, cada vegada més, l’atenció que
l’Ajuntament de Rubí ofereix als ciutadans i ciutadanes del
municipi, el personal del Servei d’Atenció al Ciutadà -i altres
treballadors que tenen a veure amb l’atenció directa als ciutadans- participaran en un curs formatiu subvencionat per la
Diputació de Barcelona. L’objectiu del curs és que els participants assoleixin uns determinats coneixements, com per
exemple, utilitzar correctament les formes de comunicació
oral i telefònica, resoldre conflictes, identificar els diferents
tipus de conducta de la ciutadania, i que els treballadors
assoleixin un millor coneixement de les tècniques de comportament davant els ciutadans i ciutadanes.
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Materials que podem portar:
• RECUPERABLES
Vidre, paper i cartró, restes d’esporga, plàstics, roba i
calçat, radiografies, llaunes, runa, oli de cuina, pa sec i
voluminosos (mobles, electrodomèstics, ferralla diversa, aparells electrònics i cables elèctrics.

• PERILLOSOS
aerosols (d’alimentació, de neteja, de cosmètica, de
pintures), piles, envasos de productes de bricolatge
(pintures, dissolvent, verins, coles), frigorífics, cosmètics, productes del cotxe, productes de neteja, medicaments, insecticides, cartutxos de tinta, productes amb
mercuri (fluorescents, llums de vapor de mercuri,
termòmetres)

Per a més informació:
• Deixalleria
Av. Cova Solera
Tel.: 607 855 223
Horaris: de dimarts a dissabte
de 10 a 14 h i de 16.30 a 20;
diumenges de 10 a 14 h i dilluns
i festius tancat

• Institut Municipal de
Medi Ambient
ctra. de Terrassa, 116,
1a planta
Tel.: 93 699 97 11
Horaris: de dilluns a dijous
de 8 a 14 h i de 16 a 18;
divendres de 8 a 14 h

L’Ajuntament ha signat un conveni amb FECSA-ENDESA per
aconseguir la millora del subminitrament elèctric a Rubí. El
conveni inclou 15 actuacions de retirada de línies de mitjana
tensió fins al 2007. Es preveu actuar aquest any a la Perla del
Vallès, a la zona esportiva de Can Rosés i començar els treballs a Can Jardí, a més de finalitzar les canalitzacions subterrànies a l’av. de Can Fatjó i l’av. de les Flors, i retirar les
línies aèries de mitjana tensió afectades per la urbanització del
sector Y (entre els barris de Can Fatjó i Sant Jordi Parc) i soterrar les línies de mitjana i baixa tensió de Sant Muç. L’any
2005 s’han previst actuacions a Can Xercavins, passeig de la
Riera, al Torrent de Can Corbera i al Sector A (Bòbila Vallhonrat, ctra. Sabadell). Així mateix es preveu l’inici de treballs al
barri de Can Vallhonrat i l’any 2006 s’han previst actuacions
novament a Can Rosés i Can Jardí, i també a Can Serra. El
conveni, de la mateixa manera, garanteix el subministrament
elèctric al municipi, en cas d’avaria, amb l’entrada en funcionament d’un nou transformador, així com l’adequació de la
xarxa de baixa tensió per ordenar i millorar les esteses existents en diferents trams de carrers de la ciutat (ctra. Sabadell,
av. Barcelona, Nou, Sant Miquel).
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FECSA retirarà més de 8 km de
línies de mitjana tensió

Espai d’opinió política
Esos hombres
(y mujeres)
de azul
JORDI PEIRÓ, 1ER. TINENT
D’ALCALDE I PORTAVEU DEL
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
ecuerdo que la
primera
vez
que entré en
contacto con nuestra
Policía Local, allá por
el año 1996, no fui
ajeno a los clichés y
estereotipos
que
todavía hoy comparten muchos ciudadanos. La mejor vacuna, y la lección más
ilustrativa que adquirí, fue conocer el
día a día de una labor que para muchos
de nosotros todavía hoy es en gran
medida desconocida.
Recuerdo especialmente muchos
momentos en que nuestros profesionales, hombres y mujeres de carne y
hueso como nosotros, se encuentran
más a menudo de lo que imaginamos
en situaciones difíciles que para cualquier ciudadano significarían una convulsión en nuestras vidas.
Comunicar el fallecimiento de un ser
querido, auxiliar a los heridos de un
accidente, prevenir la comisión de un
delito, rescatar a una persona mayor de
su domicilio, evitar la asfixia de un
bebé, y en muchos casos poner en riesgo la propia integridad física, es el pan
nuestro de cada día para estos profesionales. Hablamos de más de 15.000
actuaciones anuales y más de 300 tipos
diferentes de servicios, de los que una
buena parte tienen carácter asistencial
y comunitario. En definitiva, una tarea
a menudo infravalorada para la que es
imprescindible un alto componente
vocacional y de servicio a los demás.
Quienes han vivido en primera persona
cualquiera de estas situaciones pueden
dar testimonio de lo dicho.
La Policía Local de Rubí ha cumplido 94
años. Casi un siglo de servicio a nuestra comunidad donde se han vivido
diferentes etapas. Desde la instauración de la democracia, son estos agentes los que garantizan nuestra seguridad para hacer efectivo el ejercicio de
nuestras libertades.
Entre el 1 y el 17 de octubre, la Policía
Local de Rubí pretende abrirse a la ciudadanía y explicar de dónde viene, qué
hace por nosotros, y hacia dónde quiere ir. Con estas jornadas de puertas
abiertas pretendemos que los ciudadanos conozcan, pero también reconozcan, ese trabajo. Una labor que unas
veces evita situaciones dramáticas y
otras pretende paliarlas.
Este gobierno apuesta claramente por
la seguridad, una apuesta que no solamente es patente mediante la mejora y
ampliación de los recursos humanos y
los medios materiales, si no que también debe serlo por el mayor respaldo
de los responsables políticos y la mayor
complicidad por parte de la ciudadanía
hacia el trabajo de unos profesionales
abnegados y no siempre suficientemente valorados y apreciados.
Sirva este escrito como tributo a la
labor de estos profesionales y de todos
aquellos que han hecho su contribución
para sentirnos más seguros y para evitar que nuestras vidas tuviesen, en un
momento determinado, un giro desafortunado.

R
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Portem any i
mig perdut i les
perspectives no
són millors...
NÚRIA BUENAVENTURA,
PORTAVEU DEL
GRUP
MUNICIPAL
D’ICV-EA
ra fa sis mesos,
quan valoràvem el primer
any de nou govern a

A

Rubí, coincidíem tots, govern i oposició (i
és difícil en política coincidir), que havia
estat un any perdut per a la ciutat. Des
del govern es justificaven dient que
havien estat treballant en organitzar-se,
preparant-se... Des d’ICV-EA dèiem, i
després d’haver passat sis mesos, en
veure el que està passant, ens reiterem
en la nostra anàlisi que s’havia perdut un
any perquè no existia cap projecte de ciutat, ni hi ha capacitat per a governar. I les
perspectives no són millors... Ens trobem
amb un govern en què el grup majoritari,
el grup municipal socialista, està dividit,
amb alguns dels seus membres cansats,
decebuts, amb ganes d’anar-se’n.
Sembla que l’espectacle d’aquest mes de
juliol cessant un regidor del grup socialista, el senyor Quesada, no s’ha acabat, i
que properament tindrem més capítols
d’aquesta història, d’aquesta trista història, ja que aquestes divisions, aquestes
desmotivacions no són bones per a la ciutat. Després d’un any perdut organitzantse, comencen les desercions, desercions
no tan sols de regidors socialistes, sinó
també d’altres grups municipals del
govern, com ara ERC, que es va abstenir
en un Ple en dues votacions importants
per a la ciutat: reinici dels treballs del PGO
i pressupost d’inversions. Com dèiem, un
any i mig perdut i les perspectives no són
millors.
Parlant del PGO, en el Ple del mes de
maig, vàrem aprovar reiniciar-ne els treballs. En l’aprovació constava un calendari de treball, i us hem de dir que ja ha
sofert tres mesos de retard. Des de l’aprovació fins ara no s’ha fet RES.
Iniciem el curs escolar amb mancances i
dèficits, dues escoles han perdut equipaments i serveis perquè no s’ha construït la
nova escola prevista a Ca n’Alzamora. I
això és degut a la incapacitat de governar
i gestionar d’aquest equip de govern, ja
que el govern sabia des del mes de juny
de 2003 (almenys així ho va explicar la
senyora Carme García en el Ple del 3 de
maig de 2004), que la Generalitat havia
previst construir aquesta nova escola per
a acollir les demandes del curs 2004-05.
Què ha fet durant aquest any l’equip de
govern municipal?, perquè pel que fa a
construir aquesta escola: RES.
Com dèiem anteriorment, l’equip de
govern es justificava explicant que, durant
aquest primer any, s’havien dedicat a
organitzar-se i alguns de vosaltres potser
us vareu quedar tranquils pensant que a
partir de la nova organització tot
començaria a funcionar. Doncs no us feu
il·lusions, ja que sembla que l’organització
que varen estar fent durant un any no
funciona tampoc, perquè en tornar de
vacances ens assabentem que dels quatre
directors d’àrea anomenats ara fa un any,
n’han canviat dos, i el que és més greu,
un d’ells sense que ho sabés el regidor,
tinent d’alcalde responsable de la seva
àrea. Ja ho dèiem, les perspectives de
futur no són millors. Si no fos preocupant
per a la ciutat, per a la paralització de
molts projectes, podríem fer la broma que
alguns van confondre ciutat de primera
per ciutat que va en primera a punt de
passar a la marxa enrere.

Soluciones
MÒNICA QUEROL, PORTAVEU
DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP
iempre decimos
que la política
debe servir al
ciudadano y no a la
inversa. A menudo, tal
menester no se cumple como es debido.
Pero para eso estamos, para servir a las
personas y ofrecerles soluciones.
Nosotros, el Partido Popular de Rubí, no
gobernamos, lo cual nos impide, en
muchas ocasiones, llevar a cabo acciones
que creemos necesarias. Pero eso mismo
nos hace ser más imaginativos y buscar
alternativas. Es por ello que, tras un año
de preparación y prueba de un proyecto
ambicioso e imaginativo, hoy podemos
presentarlo a los Rubinenses.
Se trata de nuestro nuevo departamento
de Recursos Humanos y Atención al
Ciudadano. De él iremos teniendo noti-
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cias, pero hoy os queremos avanzar una
de sus muchas funciones: nuestro
Servicio de Consulta Jurídica Gratuita.
¿Qué os ofrecemos con ello? Pues tal
como suena, la posibilidad de que ante
cualquier problema, ante cualquier duda
legal, sea del tipo que sea, no dudéis en
contactar con nosotros, puesto que os
atenderemos nuestro equipo de juristas,
gratuitamente, con el fin de que podáis
aclarar vuestras dudas o problemas y, de
ese modo, encontrar las soluciones adecuadas.
Nuestro horario de atención al público es
de martes a viernes de 19.00h a 21.00h
en la C/ Maximí Fornés nº 13-15,
08191RUBI. Telf. 93 588 48 10 – 93 699
92 72. e-mail: info@pprubi.com

Línies elèctriques,
anem per feina
XAVIER REINALDOS,
PORTAVEU DEL GRUP
MUNICIPAL DE CIU
l passat dia 8 de
setembre
de
2004 es va signar un conveni entre
l’Ajuntament de Rubí i
la companyia FECSAENDESA. Amb aquest
conveni es comencen
a materialitzar bona
part dels objectius de l’àmbit de Medi
Ambient i Mobilitat, per donar resposta a
la problemàtica de les línies elèctriques a
la nostra ciutat. Amb aquest conveni
aconseguim establir un marc de relació
entre l’Ajuntament i la companyia amb
uns objectius bàsics:
Aconseguir la millora de la qualitat del
subministrament elèctric i el seu creixement previsible fruit del dinamisme
econòmic i social de la nostra ciutat.
Garantir el subministrament a través de la
millora de la xarxa.
Actuar sobre les línies de baixa tensió, eliminant pals que dificulten la mobilitat,
canviant les esteses aèries i soterrant
línies de baixa tensió d’acord amb els
plans d’inversió de la companyia.
Soterrar o desviar les línies de mitjana
tensió, un total de 15 actuacions que
suposarà treballar sobre un total de 8 km
de xarxa aèria.
Sens dubte aquest conveni és ambiciós en
el seu desenvolupament, ja que cada
actuació ha de comportar el seu projecte
individual, també ho és en el sentit que
disposarem d’una Comissió Tècnica entre
Ajuntament i companyia per analitzar el
funcionament del conveni i el seu grau de
compliment. En definitiva, comencem a
marcar en el calendari tot allò que hem de
fer per millorar la qualitat ambiental i
urbana, i també la qualitat de vida dels
nostres ciutadans pel que fa referència a
les línies elèctriques.
És difícil expressar en poques paraules
què implica aquest conveni però deixeume fer algunes referències: És el primer
document entre una companyia elèctrica i
l’Ajuntament de Rubí, on detallem compromisos concrets de millora de la nostra
xarxa i abordem la problemàtica de les
línies de mitjana tensió. Apostem per
millorar el subministrament elèctric i la
seva qualitat; en el pla d’inversions previstes l’objectiu és que el servei que reben
els ciutadans siguin de més qualitat.
Començarem a veure com dels nostres
carrers en els propers tres anys anirem
eliminant els pals que afecten la mobilitat
per les voreres i en especial per aquelles
de menys amplada.
Coordinació
entre
companyia
i
Ajuntament pel desenvolupament conjunt
de les inversions en carrers i voreres, per
aprofitar les millores que realitzi l’Ajuntament i soterrar en el mateix moment les
línies de baixa tensió.
La digitalització de la xarxa elèctrica que
ens permetrà conèixer per on passa la
línia i quin tipus de línia és. Un nou marc
de relació entre l’Ajuntament de Rubí i
FECSA ENDESA, estable i dinàmic amb
vocació de servei als ciutadans.
I ara ens toca afrontar un conveni semblant per solucionar la problemàtica de les
línies d’alta tensió, anem per feina.
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Sóc de Rubí
GRUP MUNICIPAL D’UPR

es que algunes persones vàrem
pensar que havíem de reivindicar la
nostra ciutadania rubinenca, ja fa
gairebé dos anys, hem rebut crítiques a
dojo.
Des de la “puresa” d’alguns, que sembla
que tenen la patent de rubinencs, fins a
altres que ens acusaven de “demagogs”,
se’ns ha dit de tot: que som d’esquerres,
de dretes, federalistes, ecologistes, independentistes, etc. Sí, som tot això, perquè som gent de Rubí que l’únic que
volem és una ciutat habitable.
Afortunadament el temps ha posat les
coses al seu lloc i la gent normal, les persones que viuen a Rubí, han vist que l’únic que defensarem i que sempre direm
és que ja no ens prenen més el pèl.
Així de clar i català.
L’any 1979 vàrem confiar en rubinencs
que ens deien que eren d’esquerres. Ai
las! Això va durar fins fa ben poc, quan
Iniciativa per Catalunya-Verds (abans
PSUC) van perdre la majoria. Llavors van
pactar amb uns i altres (CiU i ERC). I ja hi
som!
Ara tenim uns nous governants, del PSCPSOE, amb el mateix pacte. I diuen que
no es poden veure entre ells.
I nosaltres a Rubí, sense zones verdes ni
parcs ni hospitals ni zones d’oci ni res, res
de res.
I ens van prometre una ciutat de primera.
Juguem a tercera regional. Creiem que
70.000 habitants mereixem alguna cosa
més que la disbauxa que existeix al nostre Ajuntament.
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La Nit del
comerç
GRUP MUNICIPAL D’ERC
l passat dia 10
va tenir lloc la
primera edició
de la Nit del Comerç,
una
trobada
de
comerciants i administracions, organitzada des de la Regidoria
de
Comerç
de
l’Ajuntament de Rubí, amb la col·laboració
del teixit comercial de la ciutat. Mesos
d’esforç i d’il·lusions que van acabar per
configurar una vetllada plena d’emocions i
d’idees per ajudar i potenciar el comerç
local. L’acte va voler ser un reconeixement a la tasca dels comerciants, però
també un vehicle d’apropament d’aquests
amb administracions supramunicipals i
amb el mateix Ajuntament. Amb el sopar,
d’altra banda, es dóna el tret de sortida a
les campanyes de setembre i de Nadal
d’enguany.
Aquesta Nit del Comerç és un acte més de
la campanya “El comerç fa ciutat” que des
de la Regidoria s’ha impulsat per a dinamitzar aquest important sector del municipi. I és que una ciutat sense comerç és
una ciutat sense vida. Des d’ERC i des de
la Regidoria de Comerç hem cregut sempre en el comerç de Rubí, i ha estat en tot
moment una aposta prioritària del nostre
grup municipal, que es va plasmar amb la
creació de la Regidoria, tot just fa poc més
d’un any. Es pretén un tracte directe amb
els diferents comerços, mitjançant les
associacions que ja existeixen i la mateixa Federació de Comerciants, tot incentivant, alhora, l’associacionisme d’aquells
que encara no estiguin adherits a alguna
de les associacions. Provocar que els diferents actors es coneguin i comparteixin
problemes comuns ajuda, sense cap
mena de dubte, a la millora i a la superació en pro de la bona salut del nostre
comerç.
Des de la Regidoria s’aposta per aquesta
fórmula, i no s’estalviaran esforços perquè
així sigui, finalment, treballant pel desenvolupament, la modernització i la promoció del comerç rubinenc; una tasca que
tots sabem difícil, però no pas impossible.
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L’equip de Comerç, amb l’ajut i la col·laboració dels comerços locals s’han posat
com a meta recuperar el temps perdut a
Rubí i provocar un gir en l’evolució del
nostre comerç propi. I és que, efectivament, el comerç fa ciutat. 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 hi 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.

Potenciar el
comerç local
GRUP MUNICIPAL D’ACR

airebé tothom sembla coincidir
a Rubí sobre la situació del
comerç local: manca de renovació, competència de grans i mitjanes superficies (amb les seves zones
d’aparcament i d’oci), poca activitat
comercial els caps de setmana... i,
potser el més greu, manca d’implicació de bastants comerciants en les
seves pròpies agrupacions. La creació
d’una àrea municipal de Comerç era,
segurament, una asignatura pendent
que es comença a cursar des de l’any
passat. Projectes com la targeta de
fidelització de clients, la tramitció
d’un Programa d’Orientació dels equipaments comercials, la modernització
del Mercat Municipal, l’elaboració
d’una ordenança comercial, la retolació comercial o les activitats lúdiques
als carrers centrals de la ciutat (tot
això previst en el Pla d’Actuació
Municipal pel que fa al comerç) ens
semblen propostes positives de la
Regidoria de Comerç, algunes d’elles
ja posades en marxa. Un altre repte
és fomentar l’associacionisme entre
els comerciants, i aquí entra "La Nit
del Comerç" celebrada recentment
amb un sopar en un conegut restaurant de la ciutat. Tots els regidors hi
eren convidats, però els dos representants d’ACR van declinar la invitació. Per què? No ens sembla raonable
que els pocs recursos de l’àrea, en
una situació econòmica de gran deute
de tot el consistori, s’inverteixin en un
sopar força car, tot i l’excusa de
fomentar la col·laboració i la implicació dels comerciants. Creiem que les
trobades entre autoritats autonòmiques, comarcals i locals del sector
són necessàries, que el debat i les
propostes han de comptar amb la
implicació, fins i tot la complicitat,
dels mateixos comerciants, però,
¿per què s’han de gastar milers d’euros en una vetllada amb premis i discursos quan hi ha recursos tan limitats per al dia a dia d’un comerc amb
moltes dificultats? Si millora la situació econòmica, tant del comerç com
de l’Ajuntament, ja tindrem temps de
fer botifarrades, festes o premis.
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