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20è aniversari del
COS amb una jornada
de portes obertes

Dins dels actes commemoratius del 20è aniversari del Centre d’Orientació Sanitària
(COS), es va fer el passat 27 de
juny una jornada de portes
obertes. Segons el director del
centre, Rigobert Triola, aquest
acte s’ha pogut fer gràcies al
bon enteniment entre els veïns
de la zona i el centre. El COS
va obrir les seves portes l’any
1980.
pàgina 4

La Ciutat Jove:
El retrat de la ciutat
La càmera fosca més senzilla
és una caixa oberta per un petit
foradet: l’estenop. És per
aquest per on entren i es creuen
els raigs lluminosos.

Suplement La Ciutat Jove

Els nens sahrauís ja són
de colònies a Rubí

Els deu nens i nenes sahrauís
que passaran les colònies d’estiu a Rubí, en els mesos de juliol i agost, van arribar a la
nostra ciutat el passat 29 de
juny, acompanyats del seu monitor i els representants de
Rubí amb el Poble Sahrauí,
que els van anar a buscar a
l’aereoport del Prat.

pàgina 5

REVISTA MUNICIPAL - EXEMPLAR GRATUÏT

Més de vint grups actuaran
al festival U-zona Reggae
Viu i deixa viure és el lema del
Festival U-Zona Reggae que els
dies 28, 29 i 30 de juliol tindrà
lloc, per primera vegada, a
Rubí. Aquest mateix lema, segons va dir l’alcaldessa, Núria
Buenaventura, durant la presentació de la 8a edició d’aquest
festival, es correspon molt amb
l’esperit rubinenc, “que acollirà el festival amb bones condicions”. El Parc de Ca n’Oriol
ha estat el lloc triat per acollir
aquest esdeveniment musical i
els responsables de l’organització d’aquest festival també es
van mostrar molt satisfets per
la nova ubicació de l’U-Zona
Reggae, que fins ara s’havia celebrat a la població osonenca de
Torelló i van afirmar que ara,
amb el trasllat a la nostra població, han doblat el terreny
per a les activitats del festival.
Més de vint grups actuaran al
llarg del darrer cap de setmana de
juliol. Alpha Blondy, Steel Pulse,
Culture o Pato Banton són alguns
dels grups que formen el cartell
del festival al qual s’ha incorporat
un grup de Rubí, Spliff Sound
(vegeu grups participants a la pàgina 3). A més de l’oferta habitual
de serveis, com l’acampada,
també hi haurà serveis d’informació, telèfons públics, ludoteca, supermercat, microclima, bus d’enllaç, entre altres. A més, hi haurà
activitats alternatives, com la
Carpa Circ, on un grup d’animació, Kalfu Teatre, fa durant el fes-

Daara-J, Steel Pulse, Culture, Alpha Blondy i Pato Banton, principals components del cartell de l’U-zona Reggae

tival unes funcions; la Carpa
Chill-Out, que consisteix en diverses actuacions de diversos DJ i
la Zona Tipis, on l’associació lleidetana Aules del Sol monta un
poblat indi amb uns tipis on s’ofereixen activitats per als més petits
i també d’altres per a adults.
Com a activitats parel·leles,
cal destacar el concurs de reportatge fotogràfic sobre l’U-zona
Reggae i la Mostra de Cinema

Ràdio Rubí, premi Fundació Rafael
Peris a emissores municipals
Ràdio Rubí ha estat la guanyadora de la VII edició dels Premis de
la Fundació Rafael Peris a la radiodifusió social i cultural en l’apartat
de millor programació i/o projecte
radiofònic per a emissores municipals. Aquest guardó, dotat amb mig
milió de pessetes, va ser lliurat a l’emissora municipal el passat 19 de
juny en un acte presidit pel conseller
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Jordi Vilajoana, i va ser rebut
per la regidora de Comunicació de
l’Ajuntament de Rubí, Carme Perdices.
El premi, segons paraules del
periodista Joan Carles Peris, presentador de l’acte, premia la trajectòria
de Ràdio Rubí, amb més de vint
anys d’emissió ininterrompuda, i reconeix “la seva funció d’articulació
de la comunicació local a la població”. La regidora de Comunicació,

Carme Perdices, va dir en recollir el
premi que aquest era “el reconeixement a la tasca de totes les persones
i col·laboradors que han passat per
Ràdio Rubí durant vint anys”, i va
assegurar que emissores municipals
com Ràdio Rubí “han contribuït a
fer que la comunicació local tingui
un lloc preeminent als municipis petits, donant una cobertura informativa a la qual els ciutadans no tindrien accés de cap altra manera”.
A banda del premi atorgat a Ràdio Rubí, altres premiats van ser Ràdio Calella (accèssit en l’apartat de
millor programació), el programa
Notícies d’un segle de Catalunya
Ràdio, Ràdio Sant Cugat (accèssit
com a millor programa per l’espai
Xaloc), i Francisco Cutillas, per la
seva tasca com a tècnic d’exteriors
de Ràdio Nacional d’Espanya.
Pàgina 5

Musical Jamaicà, que se celebrarà
dos dies abans de la festa a l’Ateneu.
El preu de les entrades és de
6.500 pessetes si es compren anticipadament i de 7.500 ptes. a les
taquilles.
Un dels promotors del festival, Joan Señé, es va mostrar optimista repecte a l’assistència de
públic, “ja que la proximitat de
Barcelona la pot afavorir, malgrat

el canvi d’ubicació.
D’altra banda, pel que fa a la
preocupació pel respecte vers
l’espai on s’ubicarà el festival,
Señé va afegir que “en 7 anys que
s’ha celebrat aquest festival a Torelló mai no hi ha hagut problemes per la cura del medi ambient,
sempre s’ha arreglat el que s’ha
fet malbé i en tot aquest temps només es va trencar un arbre”.
Pàgina 3
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EDITORIAL
Rubí, capital del reggae

L

a celebració a Rubí de la 8a edició de
la “festa rasta”, U-zona Reggae és,
sens dubte, un gran esdeveniment per
a la ciutat. Es tracta del millor festival, a nivell internacional, de música reggae. Un espectacle que reuneix al voltant de les 20.000
persones durant tot un cap de setmana en un
acte que té un ressò que traspassa les nostres
fronteres, tant nacionals com internacionals.
S’ha aconseguit que Rubí aculli durant dos
anys, i amb una pròrroga de dos anys més, un
dels festivals musicals més importants del
món. Un fet que es pot valorar des de diferents punts de vista, però, sobretot, des de la
importància que tindrà per a la imatge i la difusió de la ciutat i per l’oferiment d’una nova
oferta cultural als joves de la nostra ciutat. La
“festa rasta” es farà al bosc de Ca n’Oriol. Tot
i les reticències inicials que un espectacle
d’aquestes característiques pot generar pel
que fa al respecte al medi ambient i en relació
amb la protecció d’aquest entorn, sembla que
els organitzadors garanteixen la preservació
de tot l’espai. En totes les anteriors edicions
del festival, celebrades a Torelló, no es va
produir cap mena de desperfecte ni de manca
de respecte per l’espai. Per tant, hem de donar un marge de confiança i esperar que
aquest festival sigui tot un èxit i aconsegueixi
arrelar-se a la nostra ciutat per molts anys.

L’opinió de l’Ajuntament de Rubí s’expressa únicament a través de l’Editorial. La revista La Ciutat no comparteix necessàriament les opinions exposades als articles signats, que són responsabilitat dels seus autors.
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ELS CIUTADANS OPINEN
S’ha acabat
Prou de despropòsits i mentides. Si no se
sap de què es parla, el més intel·ligent és
no dir res. Es veu que el Consistori, el
nostre fantàstic Ajuntament, el millor que
sap fer és tirar pilotes fora, són uns mestres en la matèria. Saben sobradament que
l’error és d’ells. Joventut en tot moment
ho sabia tot i tenia el projecte. Com pot ser
que el senyor Lluís Carreño, regidor de
Cultura, no de Joventut, digui que no s’havia entregat un projecte de la falla?
És greu, molt greu, afirmar que l’Agrupament no havia explicat res de tot això.
Molt greu fer creure a Rubí que l’Agrupament no tenia en compte unes mesures de
seguretat enormes per a aquest espectacle.
Encara que som voluntaris, per sobre
d’això som professionals en les activitats
que muntem i mesurem al màxim tot allò
que realitzem.
No volem entrar en un foc creuat de declaracions entre el Consistori i l’Agrupament, però sí explicar la veritat de tot, pas
a pas.
Aclarir per endavant, senyor Carreño, que
no és l’Ajuntament qui no deixarà al Guspira fer la falla de St. Joan de l’any que ve,
és que el Guspira es nega a fer més el paperina amb el Consistori, o el que és pitjor, treure-li les castanyes del foc i a sobre
rebre les conseqüències de les errades i
descoordinació entre regidories.
Així, creiem necessari que teniu dret, ciutadans i ciutadanes de Rubí, a saber el feix
de despropòsits i manca de professionalitat per part de l’Ajuntament que ha suposat aquesta falla. Ens expliquem...
Contra el que està estipulat, el Guspira no
va entregar cap instància per realitzar
l’esmentada falla, tot al contrari, va ser
l’Ajuntament qui ens va trucar per parlar
del tema.
Després d’una negativa per part nostra,
ens asseiem per negociar, posant com a
condició indispensable el compromís del
Consistori a posar vigilància permanent la
nit del 22 de juny a la falla, ja que l’any
passat algú va cremar tot el nostre esforç i
il·lusions.
Arribat a aquest compromís verbal amb
Joventut, s’explica la idea que tenim per a
aquest any, i en una setmana tenen el projecte escrit a les seves mans, amb tot detallat i pressupostat, per aquelles dates estàvem a febrer (tot i que es veu que algú a
hores d’ara encara se l’ha de llegir), en
què es tancava tota la zona on estava ubicada l’antiga piscina.
Tot el tema queda parat fins poc abans de
Setmana Santa, que es torna a engegar.
Es parla amb l’empresa de pirotècnia sobre la zona de seguretat que teníem destinada a l’espectacle i ens donen la seva
aprovació.
Aleshores, se’ns notifica des de Joventut

que Cultura vol potenciar la festa i, per
tant, la falla ha de canviar d’ubicació, ja
que es vol omplir de bars com per la Festa
Major, això el mes de maig, a un mes
vista de Sant Joan. Ja era hora de potenciar la festa, però això es pensa abans i no
quan hi ha un projecte aprovat i engegat.
L’Agrupament es nega a canviar de lloc,
ja que això suposa reduir tot l’espectacle,
un espectacle que estava aprovat.
Mentre el Consistori busca solucions,
l’Agrupament busca altres opcions per
canviar l’orientació del muntatge.
Conscients de la dimensió de l’espectacle
i per culpa del canvi d’orientació, decidim
augmentar les mesures de seguretat acordonant l’Escardívol.
Just en aquest moment arriba el moment
crític, la gestió i organització de la falla
passa de Joventut a Cultura, i entre els uns
i els altres no s’aclareixen.
La Regidoria de Joventut en tot moment
sabia amb detall com anava tot, també sabia que s’havien estat fent proves de pirotècnia en una platja, per tant, senyor Carreño, no digui que era una sorpresa i, si
ho hagués estat, l’Ajuntament donaria
permís a fer quelcom que desconeix i pot
posar en perill el públic?
S’entreguen les llistes de material que ha
de proporcionar l’Ajuntament i la cronologia del muntatge, amb el plànol on s’especifica tot amb detall i es veu en un gran
cercle on anirà tota la pirotècnia i l’acordonament que es demanava. Aquesta informació i el plànol es passen a Brigada,
Protecció Civil i Policia.
En data de 9 de juny, se’ns passa un informe de Protecció Civil, on ens donen el
vistiplau, sempre que complim les mesures preventives, cosa que fem amb detall.
El dia 22 de juny, no compleixen amb la
vigilància a què s’havien compromès,
com ja es va comentar en altres articles
d’aquesta publicació.
El problema arriba quan preguntem, a les
4 de la tarda del dia 23, a la Policia, quan
tancaran la zona. Entre rialles, ens diuen
que no en saben res, que això és impossible i que si algú ho ha de fer som nosaltres
(ara, a sobre de monitors, som policies i
guardes de seguretat).
En aquest moment, anem a comissaria on
tenen tots els informes i el plànol per tancar la zona (marcada amb fluorescent).
Envien més efectius de la Policia a l’Escardívol per controlar-ho tot, però és en el
moment que preparem els sacs de sorra
per col·locar els coets quan arriba la sorpresa.
Aquí és quan comença el ball de bastons i
les bronques, nervis, tensió i explicacions.
Nosaltres ens neguem a portar la pirotècnia fins que no surti tothom i assegurin la
zona, és llavors i només llavors quan van
reaccionar i van treballar al 100%.
Nosaltres havíem fet bé la nostra feina,
d’aquí el resultat i l’èxit que va assolir
posteriorment l’espectacle. Un espectacle
que l’Agrupament encara no ha cobrat a
hores d’ara, per part del Consistori (unes
200.000 ptes.).
Esperem que hagi quedat clar que l’error
o la manca d’organització ha estat de l’Ajuntament, en tot cas, el Guspira sempre
va vetllar, des del primer moment, per la
seguretat de tots.
Per acabar, agrair el desplegament tècnic i
humà per part de la Brigada, tants cops
criticada, i al tècnic de Joventut i el pertinent regidor per donar la cara en els moments de màxima tensió.
Gràcies per escoltar-nos. Ara valoreu i
analitzeu fins a quin punt, de vegades, cal
col·laborar amb un Ajuntament que, a vegades, comet massa errors.
AE GUSPIRA

Sólo pan, gracias
En una panadería de Rubí, de cuyo nombre no me dejan acordar (no mis pocas
neuronas, sino las múltiples presiones
de las que sería objeto), parecen haber
olvidado una de las leyes dictadas por
Sanidad en los años 90, el contenido de
la cual venía a sugerir (si no a exigir)
que, para una notable mejora en los niveles de la sanidad pública, diversos establecimientos (entre ellos las panade-

rías) deberían cobrar el pan con un par
de manos diferentes a las que lo servían.
No hacen falta muchas luces para percatarse del incumplimiento de la ley: las
manos que sirven el pan, sudorosas a veces y auténtico muestrario microbiológico otras (no tanto por la posible dejadez de los empleados como por ser
auténticas plataformas de intercambio
monetario) lo sirven fuera del marco legal: las barras de pan, antes de llegar a
las manos consumistas, tienen la insana
costumbre de rebozarse, en el mostrador, con las nuevas bacterias procedentes del dinero que allí se deja reposar
muchas veces.
Todos sabemos de los altos niveles de
incumplimiento de los que son objeto las
normas sanitarias en los diferentes establecimientos. Uno puede pensar “ojos
que no ven, corazón que no siente”, pero
si la “guarrería” la hacen delante de mí,
la frase sería “ojos que ven, papilas que
disienten” pues al comer el pan, dudo si
el crujido será fruto de una acurada y minuciosa cocción de la masa o de una extensa y profusa capa de microorganismos. Y si bien es cierto que todo lo que
no mata engorda, y que diariamente engullimos millones de “seres” no identificados, lo que defiendo aquí es mi derecho a adquirir lo que pago, ni más ni
menos (por más que sea elogiable la extrema generosidad de los comerciantes
al no cobrarnos los pequeños “huéspedes”). Sea como fuere, mañana iré a
comprar y diré: “Sólo pan, gracias!”.
Josep Maria Lasheras

Som oposició, però no
estem perduts
Darrerament surten veus crítiques a la
tasca duta a terme pel Grup Municipal
de CiU a l’Ajuntament de Rubí durant el
primer any de l’actual legislatura.
Fer crítica, moltes vegades, és constructiu, però per fer crítica constructiva
s’han de tenir arguments i aquests arguments no es formen tan sols amb la invenció de certes persones que es fan
anomenar professionals de la notícia.
El Grup Municipal de CiU a Rubí ha fet
oposició durant aquest any i segur que
continuarà amb la mateixa tasca: o no és
fer oposició presentar 16 mocions que
afecten a grans temes pendents de la
nostra ciutat?
El Grup Municipal de CiU ha estat acusat
de no anar a diferents comissions; doncs
bé, jo, com a regidor, no he faltat a cap comissió i per posar un exemple diré que a la
darrera comissió informativa de Serveis
Personals, l’únic representant de l’oposició va ser el Grup Municipal de CiU.
Com poden acusar a CiU de no fer oposició, quan el seu grup municipal ha estat solucionant queixes dels ciutadans
dia a dia? Jo, personalment, he entrat al
registre un nombrós número d’instàncies per donar solució a petits conflictes
dels ciutadans envers la problemàtica
que mantenen amb l’Administració. Puc
assegurar que tots els regidors que formen part del Grup Municipal de CiU treballem dia a dia per la nostra ciutat.
Com poden acusar el portaveu del Grup
Municipal de CiU d’estar absent? Això
és inadmissible perquè el nostre portaveu porta anys treballant durament per la
nostra ciutat.
Això són arguments.
Josep-Antoni Àvila
regidor de CiU a Rubí
Els escrits per a la secció de Els Ciutadans Opinen no han de passar de
les 20 línies mecanografiades i s’han
de fer arribar a l’Institut Municipal
de Comunicació revista La Ciutat,
carrer Joaquim Blume, s/n, 08191
Rubí. Les cartes han d’anar signades
amb el nom de l’autor, el DNI, l’adreça i el telèfon. La Ciutat es reserva el dret de resumir-les o de ferne un extracte, quan ho consideri
oportú. Les cartes per a la propera
edició han d’arribar a la redacció
abans del 4 de setembre.
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Música, carpas y acampada
en la fiesta reggae de Rubí
JORDI GARCIA

MAR LOBATO
Una de las principales ventajas
que destacaron los organizadores con el cambio de ubicación
del festival U-zona Reggae a
Rubí es que se ha duplicado el
espacio disponible para la realización del festival (más de
200.000 metros cuadrados) y de
las diversas actividades paralelas que se organizan. Joan Señé,
uno de los promotores de este
festival, también destacó la
aportación del Ayuntamiento
de Rubí (20 millones) y las facilidades para ubicar este acontecimiento musical en la ciudad.
El lugar elegido es el Parque
de Ca n’Oriol, donde se prevé que
puedan asistir unas 15.000 personas, según los organizadores, “ya
que es la cifra de la última edición
en Torelló, y si bien el cambio de
ubicación puede hacer perder público por un lado, por otro puede
crecer gracias a la proximidad con
Barcelona”. Este cambio de ubicación ha hecho que se incremente también el presupuesto
destinado al festival, que ahora
sobrepasa los 100 millones de pesetas.
U-zona Reggae abrirá sus
puertas el 28 de julio y las cerrará
el 30 de julio. Serán dos días y
medio para escuchar la música de
un amplio cartel de intérpretes
como Culture, Steel Pulse, DaaraJ, Alpha Blondy, Pato Banton,
etc. Grupos de diversas procedencias, como Senegal, Jamaica o

Costa de Marfil,
además de otros
intérpretes procedentes de diferentes lugares del estado
español,
como Zaragoza.
También se ha incorporado al cartel
un grupo local,
Spliff Sound.
Además del escenario y la música, el festival Uzona
Reggae
contará con otras
actividades y servicios, como la
zona de acampada,
servicios de guardería o mercadillo,
y dos carpas, una
estará dedicada a
actuaciones de animación a cargo del
grupo Kalfu Teatre
y la otra, con el
nombre de Chill-Out, permitirá
asistir a las actuaciones de diversos Dj’s. Otra de las actividades
que cabe destacar de esta octava
edición del festival reggae es la
zona Tipis, donde la asociación
leridana Aules del Sol monta un
poblado indio. Además, tendrá
lugar un concurso fotográfico y
una muestra de cine musical jamaicano, que tendrá lugar los días
26 y 27 de julio en el Ateneu Municipal.
Para la alcaldesa de Rubí, Núria Buenaventura, que asistió a la

Un cartel variado
Alpha Blondy (Costa de Marfil)
Steel Pulse (UK)
Culture (Jamaica)
Pato Banton (UK)
Blood&Fire (Dllinger-TrinityU Brown) (Jamaica)
Daara-J (Senegal)
Perroflauta (Extremadura)
Joxe Ripiau (Euskadi)
Agartha (La Garrotxa)
Alberto Tarin Reggae Band (València)
Antidoping (Mèxic)
Benji&The Riddim Heat (JamaicaBarcelona)
Bula Matari (Centelles)

Vendemos su piso
al mejor precio.

cuestión de prestigio

93 699 20 40
Plaza Cataluña, 14
RUBÍ

Bush Doctors (Galicia)
Cañaman (Madrid)
Dub Incorporation (Francia)
Gowlé Yiri (Costa de Marfil)
Jah’sta (Zaragoza)
Mutis (Terrassa)
Paparazzi (Torelló)
Roots Rasta (Canarias)
Sora (Senegal)
Spliff Sound (Rubí)
Soma Raza (Venezuela)
Steel & Stringz (Trinidad&Tobago)
Vibes all Stars (Cantabria)
12-13 Reggae Band (Málaga)
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Incendis forestals:
Protegim-nos
PROTECCIÓ CIVIL
Els incendis forestals destrueixen cada any una part important dels nostres boscos i, moltes vegades, també les nostres
cases i urbanitzacions.
Segueix aquests consells davant
un incendi forestal:
• Consells generals:
- Telefona ràpidament als
Bombers: 085
Centre receptor d’alarmes
(Policia Local): 092
- La rapidesa amb què els avisis
pot ser determinant
- Si el foc és petit, ataca’l a la
base: llença-hi terra o aigua o
colpeja’l amb branques d’arbre.
- Comunica que hi ha un incendi
als habitants del voltant.

presentación del festival en Barcelona, lo importante es que no se
pierda el espíritu del festival, “un
festival que Rubí acogerá en buenas condiciones”. El acuerdo al
que ha llegado la promotora con
el Ayuntamiento de Rubí contempla que el festival se celebre en la
ciudad dos años y una prórroga de
dos años más. Joan Señé señaló al
respecto que si pueden volverían
a Torelló, “si hubiésemos tenido
las mismas facilidades que en
Rubí, no nos hubiésemos marchado”, pero la falta de espacio
obligó a la organización a plantearse el cambio de lugar.

• Incendi a l’interior de l’habitatge
- Avís als bombers
- Extinció
- Evacuar l’habitatge tancant totes les portes que travessem
- Avisar els veïns
- Instruccions del Pla d’Autoprotecció
• Incendi a l’exterior de l’habitatge o de vegetació
- Evacuar:
(instruccions del Pla d’Autoprotecció)
• Tancar totes les portes de l’habitatge
• Desconnectar la llum i el gas
• Utilitzar les vies de sortida es-

- No evacuar (confinament)
(instruccions del Pla d’Autoprotecció)
• Retirar tots els objectes combustibles al voltant de l’habitatge
• Tancar golfes, respiralls de la
cornisa, celler i porticons de
les finestres
• Obrir el regulador del tiratge
de la llar de foc
• Treure els tapissos i cortines de
les parets
• Omplir d’aigua la banyera, piques d’aigua, etc
• Tancar les portes i finestres de
l’habitatge
• Si l’incendi et sorprèn al
cotxe:
Si hi ets a temps, busca un lloc
arrecerat i atura’t. Si el front del
foc travessa la carretera, no surtis del vehicle, tanca els vidres i
encén els fars perquè et puguin
trobar entre el fum.

EN CAS D’EMERGÈNCIA

Las entradas
El precio de las entradas para
todo el festival es de 6.500 pesetas si se compran anticipadamente, y de 7.500 pesetas en las
taquillas. Este año, además de los
lugares habituales de venta, también se podrán adquirir las entradas en Rubí, en Ràdio Rubí y
también en el Espai Jove Torre
Bassas. Para obtener más información sobre el festival, también
se puede consultar la página web:
www.uzonareggae.com.

tablertes
• Agafar l’imprescindible (evacuació ràpida i ordenada)
• Seguir rigorosament les indicacions de la Policia o dels
Grups de Suport Intern de la
Urbanització
• Un cop fora de la urbanització,
dirigiu-vos al punt de concentració, segons el Pla d’Autoprotecció
• En arribar al punt de concentració, notifiqueu a la Policia
o al Grup de Suport Intern de
la Urbanització

Aviseu al Centre Receptor
d’Alarmes Policia Local,
tel. 092
Utilitzeu el telèfon al
menys possible

Escolteu Ràdio Rubí
99.7 FM

Memoritzeu els telèfons d’urgències

Telefons d’urgències:
• Bombers 085
• Centre Receptor d’alarmes
Policia Local 092
Utilitzeu aquests telèfons per avisar, no per demanar informació
En cas d’evacuació:
• Tanqueu tota la casa (portes i
finestres)
• Desconnecteu la llum i el gas
• Perquè l’evacuació sigui ràpida i ordenada, agafeu l’imprescindible (la documentació,
diners i medicaments)
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Como en una cuerda floja (II) El COS celebra el 20 aniversario con
Algunas respuestas sobre el abuso sexual infantil
JOSÉ MANUEL ALONSO VAREA*
Hay creencias erróneas en la población, incluidos los profesionales, que contribuyen a ocultar el
problema y a tranquilizar a quienes no desean afrontarlo, y en
consecuencia a culpabilizar a los
menores al no concederles credibilidad. Por ejemplo: “los abusos sexuales no existen o son muy infrecuentes”, “las conductas de abuso
sólo suponen gravedad si hay penetración”, “los niños y los adolescentes provocan sexualmente”.

Ante situaciones como éstas, lo
que hacemos y recomendamos a partir de nuestra experiencia es:
• Dar credibilidad, apoyo y protección al menor. Cuando los niños dicen haber sido objeto de estas conductas prácticamente siempre dicen
la verdad. Cuando se desdicen de
afirmaciones anteriores sobre abusos
se suele deber a presiones, miedo y
tensión. Las pocas veces que fabulan
lo hacen por presiones de adultos o
para denunciar otros problemas familiares.
Se suelen confundir los efectos que
ha producido el abuso sexual infantil
en el menor con las causas reales.
Así, si el menor miente, roba, se
fuga, etc. se tiende a explicar que la
situación de abuso que reporta el menor está causado por su manera de
ser (síntomas del abuso) en lugar de
pensar que el abuso es el que puede
haberlos producido.
• Parar la dinámica del abuso sexual
y prevenir para que no vuelva a ocurrir. Desvelar el secreto en las mejores condiciones para el menor y protegerlo de todos los intentos de
diferentes miembros de la familia
para que se retracte de la divulgación
de la situación de abuso.
• Ofrecer a todos los miembros de la
familia apoyo y tratamiento psicológico. Un tratamiento intensivo puede
ayudar a muchas familias con problemas de abuso y abandono infantil.
Hijos y padres necesitan tratamiento
tanto separados como juntos. Es conveniente una intervención que combine lo judicial con lo terapéutico.
Hay acuerdo entre muchos terapeutas respecto a que la terapia ha de
aprovechar la situación de crisis producida al desvelarse el abuso para
que la familia no se reestructure descalificando a la víctima o minimizando los hechos abusivos. De ésta

situación de crisis y desorden se ha
de crear una situación que respete los
derechos de cada uno.
El papel de los ciudadanos, los
profesionales y las Administraciones
se ha de mantener y mejorar en algunos aspectos:
• Las administraciones públicas han
de informar adecuadamente de que
la legislación sobre derechos de los
menores no es válida sólo para los
equipos de protección infantil sino
para todos los profesionales y ciudadanos.
• Algunas causas por las que no se
suelen notificar estas situaciones y
que producen inhibición en profesionales de la educación, la salud, la salud mental, los servicios sociales, la
policía y la justicia son: dificultad de
acercarse a la realidad del niño, no
tener certeza del posible abuso,
miedo a represalias, no saber cómo
dirigir la ayuda y desconocimiento
de la obligación legal de notificar.
Los profesionales no han de trabajar
aislados pues la intervención eficaz
en ayuda de las víctimas requiere cooperación interdisciplinar e interinstitucional, y compartir información,
decisiones y responsabilidad.
• Los tribunales han de adecuarse
más al testimonio infantil, a las necesidades y desarrollo del menor, a sus
sentimientos e intimidad. Por otro
lado, nuestra legislación condena al
agresor sexual con penas de cárcel
no existiendo la alternativa de tratamiento. Las alternativas penales al
delito de abuso sexual que incluyen
tratamiento son las que dan mejores
resultados en el cambio de conducta
del agresor, por lo cual, se habría de
estudiar el poder dar opción en el
proyecto del nuevo Código Penal a
algunos abusadores, como se hace
en otros países, a tratamiento.
• La escuela podría ser el lugar más
idóneo para hablar sobre cómo tratar
y evitar el abuso sexual dentro de
una visión positiva de la sexualidad,
explicando el concepto de abuso sexual, potenciando el respeto al propio cuerpo por parte de los demás, el
derecho a decir no a contactos incorrectos, y el saberlo comunicar si ha
ocurrido.
*José Manuel Alonso Varea es coautor del
trabajo Ep! No badis, ganador de la última
edición del Premio Ferran Salsas i Roig de
Salut Comunitària que organiza el Ayuntamiento de Rubí.

una jornada de puertas abiertas
REDACCIÓN
Dentro de los actos de conmemoración del 20 aniversario del Centre d’Orientació Sanitària de
Rubí (COS), tuvo lugar el pasado
27 de junio una jornada de puertas abiertas. Según el director del
centro, Rigobert Triola, este acto
se ha podido hacer gracias al buen
entendimiento entre los vecinos
de la zona y este centro.
En sus 20 años de vida el COS
ha tenido diferentes etapas. Se creó
en 1980 a partir del servicio de Planificación Familiar y progresivamente se fueron incorporando más
servicios que querían dar respuesta a
las necesidades sociosanitarias de la
población, y que no estaban cubiertas por la administración en aquellos
momentos. Durante la década de los
80 se incorporan servicios como los
de alcoholismo y otras toxicomanías, salud escolar, salud mental de
adultos, de drogodependencias y el
de salud mental infantil y juvenil.
El máximo impulsor de este
centro fue el médico psiquiatra Ferran Salsas i Roig. El primer ayuntamiento rubinense de la democracia
fue formado por la coalición entre el
PSUC i el PSC, y, según Rigobert
Triola, este hecho favoreció una mayor sensibilidad hacia los problemas
sanitarios de Rubí. En el 1987 moría
Ferran Salsas i Roig, fundador y director hasta su muerte. El nuevo director, nombrado por el Ayuntamiento, fue Rigobert Triola. A partir
de la muerte de Salsas i Roig se propuso la creación de un premio sobre
investigación en Salud Comunitaria
con su nombre.
Hoy el COS es un centro en Salud mental infantil y juvenil, salud
mental de adultos, la asistencia y seguimiento de las drogodependencias y un centro de día de Salud
Mental. Las áreas de trabajo a las
que se dedica son el trabajo asistencial, el de prevención y trabajo comunitario, reinserción y rehabilitación, y el de formación, docencia e
investigación. Triola también destacó el compromiso de los profesionales del COS, que en estos momentos cuenta con 24, muchos de
ellos en el centro desde sus inicios.
La jornada de puertas abiertas
también contó con la presencia de
la alcadesa, Núria Buenaventura, y
la concejal de Salud Pública, Eli-

JORDI GARCÍA

El COS celebró sus 20 años de existencia con una jornada de puertas abiertas

senda Sardañés. Buenaventura valoró positivamente el trabajo del
COS como un centro pionero en
Catalunya, al concentrar en un
mismo espacio tres servicios de estas características. Por su parte, Sar-

dañés destacó la consolidación del
centro y también anunció que se
está estudiando la implementación
de servicios del centro de día y de
la educación en todos los temas relacionados con la salud mental.

CONSELLS DE SALUT
Cuida’t les dents
SALUT PÚBLICA
La càries dental és una malaltia
infecciosa que no es guareix espontàniament, sinó que dóna lloc
a una destrucció progressiva i
irreversible de la dent. Actualment, és la malaltia infecciosa
més freqüent de la nostra societat. A Catalunya un 63% dels
nens de 6 a 14 anys la pateixen.
La formació de càries és deguda
a tres factors ben definits:
• Factors dietètics: consum excessiu de sucres refinats (sacarosa)
a la dieta.
• Factors bacterians: la manca
d’higiene bucal, que facilita la presència de bactèries a la boca.
• Factors individuals: la composició o estructura de l’esmalt dentari; la composició de la saliva; la
disposició de les peces en l’arcada
dentària i la presència o absència de
maloclusions.
Si aturem la formació de la càries en el nen, evitarem:
- Problemes de masticació i, en
conseqüència, de la seva nutrició.
- Dolor i molèsties innecessàries

- Pèrdues de peces dentàries que
comportaran malposicions posteriors, amb els conseqüents problemes funcionals i estètics.
Per prevenir l’aparació de la càries, cal considerar aquests punts:
- Reduir el consum de dolços de
la nostra dieta, particularment entre
àpats, atès que aquests afavoreixen
la multiplicació de bactèries.
- Rentar-se les dents després de
cada àpat, de dalt a baix i de baix a
dalt, utilitzant un bon raspall i dentrífic fluorat.
- Augmentar la resistència de
l’esmalt dental amb glopeigs de solucions fluorades, a partir dels 6
anys.
És important afegir que l’exemple dels adults és decissiu perquè el
nen adopti els hàbits higiènics i dietètics que el protegiran de la càries.
Rentar-se les dents després de cada
àpat, no menjar gaire o gens de caramels, llaminadures, pastissos, xocolata..., prendre una alimentació
correcta i equilibrada (menjar cada
dia fruita i verdura, llet o derivats,
carn o peix o ous i cereals), i visitar
un cop a l’any el dentista, són uns
bons hàbits de salut.
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Ràdio Rubí, ganadora del premio de la
Fundación Rafael Peris a emisoras locales
XAVI LAROSA

REDACCIÓN
Ràdio Rubí fue la gran ganadora de la VII edición de los
premios de la Fundación Rafael
Peris a la radiodifusión social y
cultural al recibir el premio a la
mejor programación y/o proyecto radiofónico para emisoras locales y municipales. El
premio fue recogido por la regidora de Comunicación del
Ayuntamiento de Rubí, Carme
Perdices, en el transcurso de un
acto celebrado en el auditorio
del Museo de Historia de Catalunya el pasado día 19 de junio,
presidido por el consejero de
Cultura de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Vilajoana.
El conductor del acto, el periodista Joan Carles Peris, manifestó en el momento de hacer público el nombre de Ràdio Rubí
como ganadora de la presente edición, que “el jurado ha valorado
la permanencia de una programación que mantiene el protagonismo de la información local, la
participación de los oyentes, la
interlocución directa con las instituciones locales y la atención a
aspectos culturales como las tradiciones o la interculturalidad”.
El jurado que ha otorgado el
premio a Ràdio Rubí ha estado integrado por Maria Glòria Farrès,
presidenta de la Fundación Rafael
Peris, Antoni Gutiérrez, secretario de la Fundación, Albert Mussons, secretario del Colegio de
Periodistas de Catalunya, y los
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RUBÍ ÉS SOLIDARI
Els infants sahrauís ja són
de colònies d’estiu a Rubí
MONTSE VALLS
Els deu nens i nenes sahrauís que
passaran les colònies d’estiu a
Rubí, en els mesos de juliol i
agost, van arribar a la nostra ciutat el passat 29 de juny, acompanyats del seu monitor i els representants de Rubí amb el Poble
Sahrauí, que els van anar a buscar a l’aereoport del Prat.

La plantilla de Ràdio Rubí después de recibir el premio

periodistas Xavier Grasset de Catalunya Ràdio y Pere Mas de
COM Ràdio.
La regidora de Comunicación,
Carme Perdices, agradeció en el
momento de recoger el premio de
medio millón de pesetas la labor
de la Fundación en pro de la difusión del trabajo de las emisoras
locales, y tuvo un emotivo recuerdo tanto para el equipo actual
de la emisora como para todas las
personas que han pasado por ella
en sus más de veinte años de existencia. Para Carme Perdices, emisoras como Ràdio Rubí “han contribuido a que la comunicación
local tenga un lugar preeminente
en los municipios pequeños,
dando cobertura a una información a la que los ciudadanos no
JORDI GARCIA

La regidora de Comunicació, Carme Perdices, recogió el premio
de manos de Jordi Vilajoana

tendrían acceso de ninguna otra
manera”.
Por su parte, Manel Ramón,
presidente de la Federació Catalana de Ràdio i Televisió, y también presente en el acto, manifestó su alegría por la concesión
del galardón a Ràdio Rubí, de la
cual dijo que “es una de las grandes emisoras municipales de Catalunya”. Durante su parlamento
de clausura de la ceremonia, el
consejero de Cultura, Jordi Vilajoana, resaltaba que el mejor premio para una emisora local es que
se la escuche, y hacía mención de
la importante labor de estas emisoras como cantera de profesionales y como instrumentos de normalización lingüística; también
opinó que las emisoras locales
han de desarrollar productos de
calidad y reforzarse creando redes
y asociaciones, aunque a su juicio
lo más importante es crear un
marco legal estable.
Al acto asistió buena parte del
actual equipo de Ràdio Rubí y del
Instituto Municipal de Comunicación (IMCO), que mostraron una
lógica alegría al recibir este premio, apenas cuatro días después
de ver cómo la emisora municipal
se veía obligada a cambiar su dial
(del 96.0 al actual 99.7 de la FM)
obligada por una reestructuración
de frecuencias realizada desde la
Dirección General de Radiodifusión y Televisión de la Generalitat
de Catalunya.

A la plaça de Pere Aguilera, en
plena Festa Major, els van rebre
l’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, i el regidor de Relacions
Ciutadanes, Juan Montiel, que els
va acompanyar dins de l’Ajuntament en un petit acte de recepció.
De totes maneres, el dia 14 de
juliol, a les 18.30 h, al Castell-Ecomuseu Urbà, tindrà lloc la benvinguda oficial de la ciutat de Rubí als
nens i nenes sahrauís. Hi haurà berenar i la conferència: “¿Nadie va a
evitar otra guerra en el Sáhara?”, a
càrrec d’Adda Brahim, delegat del
Front Polisari a Catalunya.
El mes de juliol, els infants sahrauís assistiran als Casals d’estiu
(matins) que s’organitzen a diverses
escoles. Durant la primera setmana,
també se’ls fa una revisió mèdica al
CAP corresponent. Cada dijous, a
partir de les 6 de la tarda, hi ha una
trobada de les famílies acollidores i
els nens i nenes. El 6 de juliol es va
fer un intercanvi de roba infantil.
Així mateix, del 6 al 27 de juliol, al Castell, hi ha l’exposició fotogràfica de Sílvia Susperregui:
“Sahrauís a Tinduf”, amb imatges
de la vida quotidiana als camps de
refugiats.
El 23 de juliol, al Parc de les Comes d’Igualada, durant tot el dia, es
farà la Festa Central de Colònies,
amb la trobada de tots els infants i
famílies acollidores de Catalunya.
Se sortirà de Rubí en autocar.
La tornada als campaments tindrà lloc els dies 28 i 29 d’agost.
Pel que fa a les famílies acollidores, d’acord amb les possibilitats
de cada família, cal que recordin de
convidar de tant en tant l’acompanyant adult sahrauí. Les actuacions
de caràcter mèdic (a part de les urgències) necessiten l’autorització

del Front Polisario. Han de fer saber
quan i on aniran de vacances per no
perdre el contacte. Els sahrauís no
poden sortir del territori espanyol,
per una qüestió de visat.
Per contactar amb RAPS, cal telefonar a Empar, tel. 93 697 55 56 i
Cati, tel. 93 699 79 13 (temes mèdics); Vicky, tel. 93 588 21 85 (Casals); Diego, tel. 93 588 03 12
(acompanyant sahrauí); Núria, tel.
93 588 20 38 i Brauli, tel. 93 588 20
90 (organització general).
D’altra banda, en relació amb la
conferència de ciutats solidàries i
agermanades amb el poble sahrauí,
que va tenir lloc a Barcelona el passat mes de juny, com a resolució final, es va considerar que el Pla de
Pau de l’ONU per al Sàhara Occidental és una veritable i única oportunitat històrica per a una solució
justa i definitiva del conflicte en tant
que és un problema de descolonització inacabat des del novembre de
1975. Les possibilitats reals d’aplicació d’aquest Pla de Pau no s’han
de traicionar sota cap pretext, segons la conferència. Així mateix,
expressa una profunda preocupació
i rebuig de les noves tàctiques dilatòries del Marroc i fa una crida al secretari general de l’ONU i al seu enviat personal James Baker, entre
altres, perquè adoptin totes les mesures necessàries per tal d’assegurar
l’aplicació honesta i íntegra del Pla
de Pau. La conferència va reafirmar
la seva solidaritat plena amb la lluita
del poble sahrauí pel seu dret a l’autodeterminació i va acordar un pla
d’acció amb vista a movilitzar totes
les forces polítiques d’Espanya i de
la Unió Europea en defensa d’un referèndum d’autodeterminació just i
lliure en el Sàhara Occidental.
Com a objectius, va acordar exigir la celebració, sense demora, del
referèndum, denunciar permanentment l’estratègia del govern del
Marroc per impedir aquest, pressionar i denunciar les institucions internacionals (ONU, UE) i governs
d’Europa, mantenir informada l’opinió pública, col·laborar en els projectes d’ajuda humanitària i demandar el govern espanyol perquè faci
un paper molt més actiu.
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LES NOSTRES ENTITATS
Unió Esportiva Rubí, un club que creix
UE RUBÍ

MONTSE VALLS
La Unió Esportiva Rubí, que té
el número 1.003 de la Federació
Catalana de Futbol, és el quart
club de futbol creat a Catalunya
(Palamós 0, Barcelona 1, Espanyol 2 i Rubí 3).
La UE Rubí es va constituir
l’any 1914, tot i que el 1907 ja
s’organitzaven partits a la plaça del
Dr. Pearson en què participaven
equips com ara el Barcino o l’Atlètic Barcelonès. Com a vestuaris,
s’utilitzava una dependència del
Cafè Domènec i cada vegada havien de transportar i instal·lar els
pals de les porteries que els mateixos havien fabricat. Entre els pioners, cal destacar Josep Pujol, que
va presidir el club.
El 30 de juny de 1912, en la
Festa Major, un equip rubinenc,
amb el nom de “Rubí Football
Club” va disputar un trofeu al Castellbisbal, reforçat per jugadors
com el mític Alcántara. En aquest
primer partit, els rubinencs van
perdre per 8-0.
Amb tot, la fundació oficial va
arribar el 4 de setembre de 1917, en
aprovar-se els primers estatuts i
constituir-se la primera junta directiva, presidida per un directiu del
FC Barcelona,
l’empresari Joan
Franch, que passava els estius a
Rubí. L’entitat es
va
anomenar
“Centre d’Sports
Rubí
Football
Club” fins a l’any
1927.
En aquests
anys, el club participa en la segona lliga regular de
la Federació Catalana de Futbol
(Campionat de Catalunya) i aconsegueix la vinculació de més de la
meitat de la població.
L’any 1921, el Rubí obté el títol
de campió comarcal i travessa una
bona època fins al 27, que es dissol
per problemes econòmics.
No obstant això, es creen penyes, com ara la Penya Serra, dedicada al jugador Joan Serra, i la
Penya Iris. Els afeccionats al futbol
s’identifiquen amb aquestes i decideixen crear un autèntic club. L’oc-

Primer equip de la UE Rubí, una de les primeres entitats rubinenques

tubre del 1932 es funda la Unió Esportiva de Rubí, que manté els colors del desaparegut Rubí FC
(blanc i vermell).
La UE Rubí es converteix en la
primera entitat futbolística de la
ciutat. A més, el gener de 1933 s’hi
constitueix una secció de bàsquet;
el febrer de 1934, una d’atletisme i
el juny, una de ciclisme. Però la
guerra civil frena el desenvolupament del club, que no aconsegueix
refer-se fins a l’any 1953, any en
què neix el futbol de base. L’any
57 es crea l’equip infantil; el 60,
l’escolar i el 76, el
cadet.
El primer camp
de la UE Rubí estava a la plaça del
Dr.
Pearson
(1912-1916); el
segon es va construir en els terrenys de Can Cabanyes -estació
FGC- (1916-17);
el tercer es va situar al camp de Cal
Cairot -carrers Sant Cugat, Llobateras i Coello- (1918-1927); el
quart es va inaugurar el 27 de novembre de 1932, era el Camp
d’Esports, on el club es va instal·lar fins a l’any 1997, que es va
traslladar al Camp Municipal de
gespa artificial de Can Rosés. Per
les seves característiques, aquest
camp és molt sol·licitat per la Federació Catalana de Futbol per a
fer-hi activitats.
Al principi, els partits del futbol rubinenc eren d’afeccionats, a

“En la temporada
2000-2001, la UE
Rubí ha previst
tenir 18 equips”

nivell comarcal, segons el portaveu
de la UE Rubí, Pere Lluís Poyatos.
Un cop federat, el club va jugar a
2a i 1a regional. El 1969, va pujar,
per primera vegada, a preferent; el
1990 a 3a divisió i el 1992 a 2a B.
En la temporada 93-94 va destacar
per la militància a 2a B i el fet de
disputar una eliminatòria de la
Copa del Rei, amb el CD Mèrida i
els quarts de final de la Copa Catalunya, amb el RCD Espanyol. De
nou a 3a, després d’un any va baixar a catalana i a preferent. Enguany ha tornat a pujar a la 1a categoria catalana.
Segons el president de l’entitat, Luis Rubio, la Unió Esportiva
Rubí té 14 equips i la temporada
2000-2001, en tindrà 18, cosa que
fa que necessitin més vestuaris, ja
que només en tenen tres d’útils.
En els últims deu anys, a més
de les activitats de competició federativa, han organitzat el Torneig
de Futbol-base Ciutat de Rubí, les
12 Hores de Futbol 7 benjamí i prebenjamí Joan Aguilar Solà i les 24
Hores de Futbol Sala. El Futbolbase ha sortit a Huelva, França i
Itàlia i ha participat a tornejos d’arreu. El 1999 el club va organitzar
el Torneig Aleví de Catalunya i
partits internacionals de la selecció
catalana femenina i en el 2000, ha
fet el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Sub-15. I
alhora que fan esport, fan una tasca
educativa.
L’entrenador de la UE Rubí és
Daniel Andreu. El club té 280 socis
i en vol aconseguir 700.

Ajuntament i Tratesa signen un conveni
M.L.
L’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, i el gerent de Tratesa,
Jordi Gallego, van signar, el passat 23 de juny, un conveni que
permetrà que la brossa de Rubí
es pugui traslladar a l’abocador
de Coll Cardús, a la població
veïna de Viladecavalls, després
de la clausura definitiva de l’abocador de Mas Jornet.
Aquest conveni serà vigent, segons Jordi Gallego, durant els anys
de vida d’aquesta instal·lació que
podria ser d’entre 7 i 10 anys, sempre depenent del ritme d’abocaments i dels hàbits dels ciutadans i
de les administracions a l’hora d’aplicar mesures de reducció dels residus.
Una de les clàussules del document és la bonificació del 15% a
partir de l’any 2002 en el preu de la
brossa sempre que sigui material

de rebuig, és a dir, la brossa que ja a l’any 2001 són de 2.100 pessetes
no pot ser ni reciclada ni reutilit- per tona i, a partir del 2002, s’aplizada. En canvi, l’entrada d’escom- carà una fòrmula complexa que
braries massives, sense selecció tindrà en compte si els residus que
arriben a la instal·lació són de reprèvia, no tindrà cap bonificació.
De moment, fer ús d’aquesta buig, fet que permetrà aplicar la
instal·lació costarà als rubinencs bonificació del 15%.
2.000 pessetes per tona de residus
durant
aquest
JORDI GARCÍA
any. A aquest
preu caldrà sumar
el cost de traslladar les escombraries a la planta de
transvassament
de Sant Cugat i
posteriorment a
Coll Cardús, una
operació que va a
càrrec de l’empresa Grup Sánchez, i que suposa
unes 1.100 pessetes més per tona.
Les tarifes per Jordi Simó, Núria Buenaventura i Jordi Gallego
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El ball de gitanes sempre és un
dels actes més esperats

Molts dels actes de Festa Major van comptar amb una gran afluència de
gent
Festa de les bicicletes guarnides

Tortell Poltrona va ser l’encarregat de
fer el pregó

Festes “rocieras”

Concert dels Celtas Cortos

Els Castellers de Rubí

Trobada de gegants

Torneig de petanca
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Integració i discapacitats
GRUP MUNICIPAL D’ERC-RUBÍ

Si busquem la paraula discapacitat en el diccionari trobarem que la
primera etapa integradora però no l’última. En un segon estadi tindefineix com persona que no està en estat de fer alguna cosa. Dadríem les brigades de serveis externs on els treballadors, que envant d’això ens podem preguntar: qui no pateix alguna discapacicara depenen del taller protegit, amb el suport d’un professional
tat? Hi ha un col·lectiu de persones que fins ara els dèiem “subnorpoden desenvolupar tasques diverses com el manteniment d’esmals” simplement perquè com tothom, tenen alguna discapacitat,
pais públics, la neteja viària, servei de missatgeria, senyalització
són els DIPS (DIscapacitats PSíquics). I pel fet de tenir aquesta
vial, etc. Aquesta tasca es realitza fora del taller cosa que ja és intediscapacitació són discriminats socialment. És per això, perquè
gradora en sí mateixa.
són discriminats, que cal ajudar-los a integrar-se. Perquè aquesta
Un tercer estadi seria la “creació d’enclavaments”. Els treballadors
integració sigui plena cal treballar en tots els àmbits, escolar, sorealitzarien la seva activitat en una altra empresa que no és el taller.
cial, laboral, lleure, etc.
Els treballadors estarien subjectes a la dinàmica de l’empresa que
A la nostra ciutat tenim varies entitats dedicades a aquesta tasca.
“subcontracta” el servei. Això es faria amb el suport d’un preparaUna d’elles és la empresa municipal Font del Ferro, dedicada a vidor que dependria del taller protegit. Les tasques d’aquest haurien
ver i jardineria. Fins avui la responsabilitat sobre la integració lade variar i disminuir a mida que els treballadors anessin adquirint
boral dels DIPS ha recaigut principalment en aquests tipus de cenles habilitats que demana el lloc de treball.
tres, els centres de treball protegit. Són centres subvencionats que
Per últim tindríem el treball a la empresa ordinària, on els treballatenen com objectius principals: la integració social dels DIPS
dors DIPS ja no es distingeixen dels no DIPS. Tant les brigades de
adults, el mantenir i capacitar un grau màxim d’autonomia i aconserveis com “la creació d’enclavaments” haurien de ser passos inseguir uns treballadors productius i competitius amb compromís
termedis per arribar a la plena integració del DIPS a la empresa orde qualitat servei. En ells els DIPS poden assolir uns hàbits labodinària.
rals i de funcionament similars als d’un treballador
Cal dir que els quatre estadis són integradors en la
d’una empresa ordinària, horaris, ritmes de treball i
mesura que possibiliten l’accés de DIPS al món laresponsabilitat.
boral. Però, recollint l’esperit inicial de la LISMI, cal
Però, com es recull en el projecte SIRIUS de la Unió
assolir el màxim nivell d’integració en cada cas i el
Europea, només podrem parlar d’integració si acontreball protegit ha de servir només per a aquells
seguim la presència de treballadors DIPS en entorns
DIPS amb dificultats reals d’inserció.
de treball més normalitzat, on la relació entre trebaPer dur a terme cadascun dels diferents punts cal volladors sense disminució i treballadors DIPS s’aproluntat política i invertir temps i diners en fer les prosximi a la mitjana natural i no existeixi diferència de
peccions de feina, la formació i capacitació teòricosalaris en tant que treballadors DIPS i no DIPS facin
pràctica dels treballadors i la posada en marxa dels
la mateixa feina. Per assolir aquests objectius no ens
diferents serveis.
podem quedar amb els centres protegits, cal fer un
Des de ERC apostem per aquest model de treball
salt endavant. Els centres de treball protegit són una Francesc Sutrias
per arribar a la integració plena de tots els DIPS.

Un any d’intensa activitat
LLUÍS RIDAO I MARTÍN, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU
L’activitat del Grup Municipal de CiU mai no havia estat tan intensa. no havíem estat mai tan localitzables ni tan disponibles per
a tothom. El despatx del Grup Municipal de CiU està obert cada
dia, de nou del matí a dues de la tarda, per a qualsevol rubinenc
que necessiti la nostra ajuda, el nostre suport, o que simplement
vulgui explicar-nos quina és la seva percepció de la ciutat.
En aquests moments, en el primer aniversari d’aquest nou mandat
sorgit de les eleccions municipals del 13 de juny de 1999, hem de
dir que el balanç de la nostra activitat és bo.
Hem assessorat entitats i associacions i els hem ajudat amb els
problemes burocràtics que tenen davant la maquinària administrativa, sovint poc efectiva, de l’Ajuntament de Rubí, per exemple, pel que fa a les sol·licituds de subvencions per a la realització
de qualsevol activitat.
Hem mantingut contactes amb associacions de veïns i moviments
veïnals que ens han permès presentar diverses mocions al Ple,
com ara la de les places públiques, la de la xarxa de clavegueram,
la del sanejament del Torrent dels Alous, o les darreres sobre Can
Vallhonrat.
Hem estat el grup impulsor de la creació de la figura
del Síndic de Greuges de Rubí, que ha de permetre
una millor connexió entre els ciutadans i l’Ajuntament. Estem orgullosos d’aquest fet, com ho estem
també d’haver traslladat a Rubí el debat sobre la política lingüística, amb un assumpte com el del rector
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Hem
encapçalat el debat polític al voltant d’assumptes tan
importants com el nomenament del gerent de
l’IMCO, la defensa del patrimoni històric i artístic
de la ciutat, o la defensa del seu patrimoni natural,
sintetitzada en la moció que CiU va presentar, juntament amb ERC, demanant la constitució d’una co- Lluís Ridao

missió cívica que defineixi els criteris per a la protecció dels espais de Can Ramoneda, Can Roig i Can Xercavins.
D’altra banda, en un any que destaca pels canvis (de cartipàs,
però sobretot d’Alcaldia), l’equip de govern ha perdut massa
temps posant oli a les rodes que han de moure el Pla General
d’Ordenació Urbana, el Pla d’Equipaments, el Residu Mínim,
etc. Un any en què ja hi ha algunes “perles” que descriuen clarament el taranna del govern d’Iniciativa i el PSOE. La prepotència
d’un pacte de supervivència ha tingut com a resultat més destacat
l’abusiva pujada dels impostos i taxes municipals d’aquest any, i
el reconeixement públic d’un dèficit ocult de 571 milions de pessetes.
Si a algú li pot semblar que CiU no ha existit durant aquest primer
any de mandat, volem deixar clar que té raó en un cas: realment
no hem estat presents a l’hora de decidir l’augment exagerat dels
impostos i taxes municipals. No hi hem estat perquè no podem
compartir aquesta política (o anti-política) del govern local. No
compartim aquest tipus de decisions, i per això vam impulsar, en
el seu moment, una campanya sense precedents a Rubí, amb la
qual vam aconseguir el suport de 3.000 signatures
de rubinencs, que han estat ignorades per un govern municipal que actua injustament, atacant la
butxaca dels ciutadans per tapar els seus errors de
gestió.
Som, ara mateix, la veritable oposició que treballa
per presentar alternatives, que s’ofereix per a servir
els ciutadans, que crea debat polític allà on cal.
Som, des de fa un any més que mai, l’oposició útil
que Rubí necessita. L’oposició sobre la base de dos
elements que no s’han de perdre si es fa política: la
defensa ferma amb arguments i la voluntat constructiva d’oferir un bon servei als ciutadans.

La sanidad pública: una puerta abierta hacia
el mercantilismo
DOLORS DAZA, EUIA DE RUBÍ
A partir de una situación objetiva de insatisfacción generalizada,
derivada de un deterioro creciente de las condiciones en las que se
lleva a cabo el trabajo médico y que tienen que ver con la insuficiencia de las plantillas, la pérdida de la capacidad adquisitiva de
los salarios, la posposición “sine die” de la carrera profesional, la
introducción progresiva de la precariedad en
las contrataciones, la tolerancia del incumplimiento de las incompatibilidades entre el ejercicio público y la sanidad privada, la degradación de los mecanismos de formación
continuada, la insuficiencia de fórmulas de
participación real en la toma de decisiones,
etc... se ofrece un salto al vacío que, sin abordar ninguno de estos problemas, pretende resolverse con las llamadas “Nuevas formas de
Gestión” y más concretamente, en el territorio
Insalud, con las Fundaciones Públicas Sanitarias.
Ángeles Maestro, médica especialista en Salud Pública,, declaró recientemente “Hemos
sido bombardeados insistentemente con argumentos dirigidos a
demostrar la incapacidad, la lentitud, la burocracia y la incompetencia de la gestión pública, y la eficacia de nuestro trabajo no

tiene que ver con condicionamientos emanados de carácter público de la gestión, sino con la desidia, el deterioro de instalaciones
y equipos, la obsesión por el ahorro más allá de cualquier criterio,
y la falta de participación real en la toma de decisiones”.
Es evidente que para quienes han decidido convertir la sanidad en
un negocio, el papel del médico es fundamental. A estos se les dirigen hablando de la importancia de su participación y motivación, apenas ocultando que pretenden comprar su
colaboración haciendo depender una importante proporción de sus salarios del ahorro, en
ausencia o por encima de cualquier criterio de
calidad. El Hospital de Alzira, gestionado por
una Unión Temporal de Empresas integrada
por Dragados y Construcciones, Adeslas y Cajas de Ahorro, no es una excepción, sino el
mascarón de proa de una serie.
Sólo la acción organizada de profesionales y
trabajadores de la salud, junto a los sectores
más conscientes de la población, puede enfrentarse a una ofensiva tan poderosa como la actual, e ir conformando
una alternativa para mejorar la Sanidad Pública.

“Para quienes han
decidido convertir la
sanidad en un
negocio, el papel del
médico es
fundamental”
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Algunos elementos de valoración de un año
de legislatura municipal
FERNANDO FERNÁNDEZ, PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL D’IC-V
Al finalizar el primer año de legislatura municipal, necesariadad lo que hoy necesitan buscar fuera. Por ello el proyecto de
mente nos sentimos obligados a efectuar una valoración de lo
Can Serra ha de ser una realidad en el año 2001. Ha de ser un
que ha supuesto para nuestra ciudad este periodo de tiempo en
nuevo complemento que conforme el Rubí-ciudad, y el Ucuanto a realizaciones que fueron proyectos de ayer y qué proZona Reagge ha de ser el impulso que, en este sentido, dé presyectos de hoy serán futuras realizaciones. Así como aspectos
tigio lúdico, también de una nueva realidad.
de carácter general que también conforman elementos imporLas empresas Cercosa e Ipagsa desaparecerán del interior de la
tantes de la vida cotidiana en Rubí.
ciudad. Esto ya está acordado y posibilitará, conjuntamente
Rubí está desarrollando la metamorfosis que presupone el concon el entorno disponible, el dotar a las zonas de nuevos equivertirse de pueblo en ciudad y esto conlleva necesariamente no
pamientos y zonas verdes para la ciudad.
sólo un cambio estructural, sinó también un gran esfuerzo de
El Plan director de la Sociedad de la Información tiene el comentalidad para adaptarnos a la nueva realidad.
metido de que los avances tecnológicos y los cambios que se
A mi entender, esta nueva realidad se debe abordar con el máproduzcan en este sentido han de ser útiles a la mayoría y no
ximo consenso posible, tanto desde el punto de vista político
sólo disponibles para privilegiados en función de su estatus
como ciudadano. En este sentido, el Plan Estratégico de Rubí
económico.
ha de jugar un papel fundamental como el elemento que recoge
Las políticas activas desarrolladas por este Ayuntamiento han
el conjunto de factores y sectores que conforman la conducción
posibilitado la formación de un gran número de alumnos y la
del desarrollo de nuestra ciudad.
contratación de centenares de personas, así como que el paro se
En este último año, finalizó la construcción del parquing de la
situe por debajo de la media del Vallés Occidental. Pero aun
plaza Salvador Allende y se han iniciado las obras del futuro
existen colectivos que tienen especiales dificultades para inparquing de Pintor Coello, que son dotaciones necesarias en la
corporarse al mercado laboral y ello ha de ser uno de nuestros
linia que señalabamos de Rubí como ciudad, y se debe seguir
objetivos prioritarios. En este sentido, cabe destacar el comproavanzando en este sentido. Todo ello unido a la transformación
miso social por el empleo. Tan necesario para abordar la asigque ha experimentado el centro y sobre la que habrá que seguir
natura pendiente que presupone la exclusión de la mujer y los
avanzando. A esto hay que unir, como elemento integral, la
mayores de 40 años en la ocupación del puesto de trabajo.
adecuación del comercio a la nueva realidad. De aquí la imporAl margen de los elementos concretos que hemos señalado y
tancia del Plan de Dinamización del Comercio. El objetivo es
otros que se podrían haber añadido y que se habrán de culminar
adecuar la situación del centro de forma integral a la nueva reaen la presente legislatura, es evidente que una ciudad tan viva
lidad de ciudad y seguir en este sentido su desarrollo en todos
como Rubí continua teniendo problemas importantes por resollos barrios que conforman Rubí.
ver. En este sentido, los Presupuestos participativos han de juEl Plan General de Ordenación ha de ser esencial.
gar un papel fundamental para que el equipo de
Esta previsto que el pliego de condiciones esté disGobierno actue en función de la visión de los ciupuesto en unos días. A partir de aquí, una vez que
dadanos.
se cuente con el equipo técnico y participativo, se
Enumerados algunos temas, que bajo mi punto
debería poner en funcionamiento de forma inmede vista son importantes -probablemente una
diata su seguimiento sobre las bases del necesario
parte mínima del conjunto de elementos que conconsenso político y la participación ciudadana.
forman el nuevo Rubí-, la gran transformación
En un futuro próximo, el Parque de Ca n’Oriol
que se puede observar en nuestra ciudad, no cabe
debe ser una realidad y, en este sentido, hay que
más que abordar tanto lo cotidiano como lo imseñalar que el proyecto se está acabando de despuntualmente especial en todos los órdenes y
arrollar.
configurar el proyecto de ciudad del que todos
Rubí necesita zonas lúdicas y de esparcimiento
los ciudadanos han de sentirse autores.
para la juventud. Han de encontrar en nuestra ciu- Fernando Fernández

Quina és la Catalunya real
ARMAND QUEROL, PORTAVEU GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
els desafortunats aiguats darrers?
Tot sovint un es pregunta, quina és la Catalunya real?, aqueCom es pot dir no a l’exèrcit d’Espanya quan un mes deslla part de Catalunya que no fa gaire temps, probablement
portada per l’esperit irracional de foscos nacionalismes, représ de no voler-los són ells, el regiment d’enginyers núm.
butjava l’exèrcit d’Espanya, no pas per ser exèrcit, sí per ser
11 amb seu a Salamanca (els ponteros) qui dirigits per coespanyol; o aquella part de Catalunya que el victorejava i,
mandaments militars catalans de l’exèrcit espanyol, solucom qualsevol altra comunitat autònoma, li donava les gràcionen i restableixen la comunicació viària, entre el barri
cies pel seu paper cada cop menys militar i més
vendrellenc de Sant Salvador i el municipi de
social i humanitari.
Calafell amb un pont de tipus Bailey de 54
Com es pot rebutjar uns soldats de lleva que vemetres de longitud?
nen de prestar serveis, cap d’ells bèlic, a difeCrec francament que la Catalunya real és
rents indrets del món? Pot arribar la insensibilitaquella Catalunya oberta, sensible, hospitalàzació humana a cotes d’irracionalització tan
ria, aquella que ara, actualment, la Generalitat
altes?, sembla ser que sí.
s’entesta en promocionar i vendre a la resta de
Com es pot rebutjar la testimonial desfilada de la
l’Estat, per defugir d’un rebuig, que si exisGuàrdia Civil per alguns ciutadans de Catalunya,
teix, s’ha de carregar com actiu de cecs fonaquan quinze dies després, aquesta indesitjada
mentalistes que desvirtuen la convivència i la
Guàrdia Civil per dos efectius a Esparreguera en
realitat d’una Catalunya plural dins una Esajudes humanitàries de recerca i de salvament en
panya comuna, aquesta és la Catalunya real.
Armand Querol

Ràdio Rubí: de todos y para todos
CARME PERDICES, REGIDORA DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ - (PSC-PSOE)
para 2000-2001 que se inicia en septiemRadio Rubí acaba de recibir el premio "A
bre, comienza una temporada en la que
la Mejor Programación" concedido por la
Radio Rubí amplía el horario de prograFundación Rafael Peris para la radiodifumación propia, pasando de 8 a 13 horas
sión cultural.
diarias, para dar cabida precisamente a una
El galardón es un reconocimiento a la lamayor presencia de diferentes colectivos
bor realizada por todo el equipo de profeque permita difundir las múltiples activisionales y colaboradores que con su tradades de todo tipo que tienen lugar en
bajo y con grandes dosis de ilusión
nuestra ciudad.
contribuyen a informar y entretener, día
Mayor información y actualidad, más protras día, a todos aquellos ciudadanos que
moción de la cultura, la educación y el medeciden sintonizar Radio Rubí.
Este reconocimiento debe hacerse extendio ambiente, más música, más deporte,
sivo también a todas aquellas personas y
más entretenimiento, en definitiva una
entidades que con su colaboración totaloferta variada para todos que mejore en
cantidad y calidad.
mente desinteresada contribuyen a que la
Apostamos por que todos los ciudadanos
radio sea cada día mejor y más plural y sin
de Rubí, vivan donde vivan, gocen del delos que ello no sería posible.
recho a ser informados desde los medios
Es también una forma de destacar el papel
de comunicación públicos.
de las emisoras municipales, a menudo olPara ello y por lo que respecta a Radio
vidadas y siempre sacrificadas por los esRubí, estamos modernizando los equipos
casos medios con que suelen contar para
técnicos y parte de los estudios para aprodesarrollar su función de proximidad.
vechar al máximo sus posibilidades, así
En nuestro caso, ha servido concretamente
como nos encontramos en
para que Radio Rubí contrivías de trasladar el centro
buya a situar el nombre de
emisor a una ubicación más
Rubí en el lugar que se meadecuada para mejorar la
rece.
cobertura en todo el término
Este premio es además un esmunicipal.
tímulo para continuar en la
Inmersos cada día más en la
línea iniciada de mayor partillamada sociedad de la incipación. Por ello, desde el
formación, debemos garanInstituto Municipal de Cotizar que, sea cual sea el memunicación (IMCO) estadio utilizado, esté al alcance
mos trabajando para que esto
de todos.
sea una realidad.
Con la nueva programación Carme Perdices

BREUS
Els kenyans es llueixen en la Cursa de Fons de Sant Muç
Els atletes kenyans Cheren Simatwa, en categoria masculina, i Anne
Koskei en la femenina, van erigir-se en els grans vencedors de la dotzena
edició de la Cursa de Fons de Sant Muç i Campionat de Catalunya absolut, que es va celebrar el passat 25 de juny a Rubí. Els dos vencedors, a
més, van batre el rècord de la prova mentre que el primer català en travessar la línia de meta va ser Angel Valderrama, i per tant és el nou campió
de Catalunya en aquesta modaJORDI GARCÍA
litat. Uns 550 corredors van
participar en la prova atlètica
estrella de la temporada que organitza la Unió Atlètica Rubí a
la nostra ciutat. El millor rubinenc va tornar a ser el veterà
Paco Requena, que va arribar
en la setena posició de la general i segon en la seva categoria.
Entre els atletes de la Unió
Atlètica Rubí també va destacar la jove Gemma Murillo,
que va ser la campiona en la
categoria de menors de 17
anys.
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La UAR és la triomfadora de
la cinquena Nit de l’Esport
JORDI GARCIA

JOAN MARONDA
La Unió Atlètica Rubí s’ha convertit en la millor entitat de la
temporada 1999/2000 en erigir-se
com la gran triomfadora de la 5a
edició de la Nit de l’Esport, que
tenia lloc el 16 de juny passat al
pavelló de Can Rosés. La Unió
Atlètica Rubí es va endur els tres
premis principals: el de millor
entitat, el millor esportista masculí, amb Francisco Requena, i la
millor esportista femenina, amb
Jéssica Pérez. L’atleta rubinenca
va haver de compartir el premi
amb la waterpolista del Club Natació Rubí, Ana María Copado.

Els guanyadors de la cinquena edició de la Nit de l’Esport

Altres clubs rubinencs guardonats en la gala que va reunir prop de
300 persones al pavelló de Can Rosés van ser els equips que enguany
han assolit l’ascens de categoria.
Aquests clubs van ser la Unió Esportiva Rubí, que ha pujat a Primera Catalana, el Juventut 25 de
Setembre, que l’any vinent i per
primera vegada en la seva història
militarà a la Primera Regional, el
segon equip de l’Olímpic Can
Fatjó, que puja a Segona Regional,
i un equip de la Unió Petanca Les
Torres-Rubí.
En la categoria de foment de
l’esport de base, l’Àrea d’Esports
de l’Ajuntament de Rubí va atorgar
el premi a l’Handbol Rubí, que enguany ha quadruplicat el nombre
de participants als Jocs Escolars.
A darrera hora, l’organització

de la Nit de l’Esport va entregar el
premi de la trajectòria nacional a
Eduard Torres, entrenador del Caprabo Lleida, equip que durant
aquesta temporada s’ha quedat a un
sol pas d’aconseguir l’ascens a
l’ACB.
El moment més emotiu de la
gala va ser quan es van entregar els
premis en reconeixement a la tasca
que han dut a terme alguns rubinencs per potenciar l’esport local.
En aquesta categoria els guardonats
van ser Francisco Cerezuela
“Siscu” de la Unió Esportiva Rubí,
Francesc Font de l’Agrupació Rubinenca d’Escacs i Joan Catasús de
l’Sporting Rubí. Tots tres es van endur l’homenatge dels assistents al
sopar de final de temporada.
La Nit de l’Esport està organitzada pels mitjans de comunicació

locals Diari de Rubí, El Pregó, El
Punt-Rubricata, Canal 10 Televisió
de Rubí, Ràdio Rubí i la revista municipal La Ciutat, amb la col·laboració inestimable de l’Ajuntament de
Rubí.
El jurat està format per representants del consistori, dels mitjans
de comunicació, del teixit comercial, de les associacions de veïns i
per exesportistes rubinencs.
El mestre de cerimònies de la
Nit de l’Esport d’enguany va ser el
periodista de COM Ràdio, Moisés
Rodríguez, que va exercir de presentador de la gala. Per primera vegada en la història de la Nit de l’Esport, Ràdio Rubí va emetre en
directe aquesta festa de l’esport local en un programa especial que va
començar a les nou del vespre i que
va acabar a la una de la matinada.

BREUS
Festes del carrer Sant Jaume

Fes-te'n soci
Nom:
Adreça:
Telèfon:
Aportació: trimestral

semestral

anual

Quantitat: 5.000 ptes. 8.000 ptes. 10.000 ptes.
Donació única de
Forma de pagament:
Xec bancari

ptes.

Les festes del carrer Sant Jaume començaran el 20 de
juliol amb la inauguració de la II Mostra d’Art Qui
dia passa, any empeny (21 h). També s’inaugurarà
l’exposició Mirant enrere (21.30 h). Les havaneres
seran a les 22 h, amb el grup Aura. Divendres 21, a les
21.30 h, es farà el sopar de germanor i ball amb el
Duet Mambo. El dia 22, a les 18 h, hi haurà un festival
infantil d’arts plàstiques amb aquarel·les. A les 20.30
h, descoberta de la placa commemorativa del 1r castell de set dels Castellers de Rubí. A les 21 h, es farà
una botifarrada popular. A les 22.30 h, ball d’envelat
amb l’orquestra de clarinets de l’Escola de Música de
Rubí. A les 24 h, nit de swing amb “Barcelona Hot
Angels”. Diumenge, a les 11 h, es farà una ginkana
amb els cotxes antics. A las 13 h, cercavila amb la presentació dels capgrossos de Miquel Mas. A les 19 h,
tindrà lloc una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Es presentarà una sardana dedicada al
carrer Sant Jaume, composada pel mestre Joaquim
Soms Janer. A les 21.30 h, hi haurà teatre al carrer
amb Les tres gràcies de Josep M. de Sagarra per La
Càmara Teatre-Rubí. A les 22 h, concert amb l’Agrupació Musical Ciutat de Rubí. El dilluns 24, a les 22 h,
es durà a terme la revetlla de Sant Jaume amb una nit
de country amb el grup “Shelley O’Donell & the Wild
West” i la col·laboració d’en Xavi Capellas. El dimarts 25, a les 9 h, es farà una missa de difunts.

Exposicions i activitats d’estiu

Aquest estiu podem veure diverses exposicions i altres activitats a diferents llocs de Rubí. Al polígon de
la Llana, Comancheros Moto Club presentarà, de
(Les aportacions per a ajudes socials desgraven un 20% de l'impost de la renda)
l’11 al 14 de juliol, una exposició de motos i cotxes.
Al Castell-Ecomuseu Urbà, del 6 al 27 de juliol, hi
haurà l’exposició fotogràfica Sahrauis a Tindouf de
Silvia Susperregui.
Toni Hortelano també exposarà, del 10 al 22 de juliol, a l’Ateneu Municipal. I Joan Diez del Grup Fotogràfic El Gra, farà l’exposició fotogràfica En un lugar de la mancha..., fins al 31 de juliol, al Pitus (c/
Colom, 33). La Biblioteca Mestre Martí Tauler, a
més de l’hora del conte dels dies 7, 10 i 11 de juliol
(18.30 h), fa les Bibliopiscines, del 3 al 28 de juliol

Transferència al compte

d’11 a 15 h, a la Piscina Municipal de Can Rosés. La
coordinadora de les esglésies evangèliques de
Rubí, per la seva part, presentarà els King’s Kids,
“Estels de llum” a la plaça Miguel Hernández el dia
15 de juliol, a la plaça de la Sardana el dia 18 i a la
plaça del Doctor Guardiet el dia 19. Sempre a les 20
h.
Al local social de l’Hermandad Rociera Andaluza de Rubí (c/ Granada, 25), el dia 21 de juliol a les
21 h, s’inauguraran vàries exposicions, hi haurà un vi
d’honor i, a les 23 h, es farà un recital de poesia i cant.
El dissabte 22, es farà un campionat de dominó (16.30
h), cant (18.30 h), actuacions de les Hermandades Rocieras (20 h), així com l’actuació del conjunt Viejas
Raíces (23 h) i ball popular amb l’orquestra Sabroson
(24 h). El diumenge 23 es farà una cursa de bicicletes i
una cercavila amb la banda de tambors, trompetes i
majorets (10 h), jocs infantils (12 h), un dinar de germanor (14 h), l’actuació dels cors de ball de l’AV de
Ca n’Oriol i cant amb Carlos Ortega i altres (18), un
lliurament de premis (20.30 h), l’actuació d’un grup
musical (21 h), un correfoc i final de festa (21.30 h).

Horari d’estiu del SAC i de l’OMIC
Durant els mesos de juliol i agost, el Servei d’Atenció
al Ciutadà (SAC) tindrà el següent horari: de dilluns a
divendres, de 8 a 15h i dissabtes, de 9 a 13h. Pel que
fa a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
(OMIC), aquest horari d’estiu serà de dilluns a divendres, de 8 a 15h.

Classificats al I Torneig obert d’Escacs
Ciutat de Rubí
Finalitzada la primera edició del Torneig obert d’escacs Ciutat de Rubí, el passat 17 de juny, els classificats han estat els següents: Grup A: 1-Josep M.
Lerch; 2-Robert Ferran; 3-Jaume Ríos; 4- Sergi
Obón; 5- Carles Vilarrasa. Pel que fa al Grup B: 1Òscar Companys; 2- Juan A. Guerrero; 3- Enric Rubio. L’associació d’Escacs Rubinenca ha valorat molt
positivament el desenvolupament d’aquest primer
torneig i la col·laboració de l’Ajuntament, entitats,
empreses, particulars i la Junta Directiva del Casino
Español qui va cedir les instal·lacions.
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AGENDA
Farmàcies de torn

Te l è f o n s i a d r e c e s d ’ i n t e r è s
Adreça
Ajuntament
Ambulàncies Lafuente
Associació Pla Estratègic
Associació Pro-minusvàlids Psíquics
Ateneu
Biblioteca Popular Mestre Martí Tauler
Bombers
Urgències
Brigada Municipal d’Obres
Casal de la Gent Gran de Rubí
Castell - Museu de Rubí
Cementiri (informació)
CAP 1 Mútua de Terrassa
CAP 2 Anton de Borja
Centre de Dia de Rubí
Centre d’Orientació Sanitària (COS)
Centre Recursos Pedagògics
Complex Cultural l’Escardívol
Correus
Creu Roja
Escola d’Adults
Espai Jove Torre Bassas

Pl. Pere Aguilera, 1
Ctra. Terrassa, 85
Edif. Rubí + D

Estació Ferrocarrils de la Generalitat
Font del Ferro, SL
Gossera Municipal
Grun Elèctric (FECSA, ENHER)
Inst. Mun. de Medi Ambient (IMMA)
Inst. Mun. de Comunicació (IMCO)
IMPES

Rambleta Joan Miró, s/n
C. Càceres, s/n
Ctra. Terrassa, 118
C. Magallanes, 34
Pg. Francesc Macià, 65 2n 1a
C. Joaquim Blume, s/n
Rambleta Joan Miró s/n

Jutjat núm. 1
Jutjat núm. 2
Jutjat núm. 3
Jutjat núm. 4
La Sala - Teatre Municipal
Mercat Municipal
Ofic. Informació Consumidor
Ofic. de Treball de la Generalitat (OTG)
Parròquia de Sant Pere
Parròquia de Santa Maria
Piscina Municipal Coberta
Policia Local
Urgències
Policia Nacional
Urgències
Poliesportiu Can Rosés
Protecció Civil
Ràdio Rubí
Ràdio Taxi Rubí
Registre Civil
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC)
Tel. Seguiment de Tràmits
Servei d’Orientació Jurídica
Servei Local de Català
Serveis Personals
Serveis Socials (1a acollida)
SOREA
Tanatori Municipal
Taxi (Parada)
Taxi Rubí
Taxi adaptat minusvàlids
Telèfon d’avisos de l’enllumenat públic
Telèfon d’Informació de la ciutat-010
Fora de Rubí
Telèfon Verd
Urbanisme, Obres i Serveis

C. Pere Esmendia, 15
C. Pere Esmendia, 15
C. Pere Esmendia, 15
C. Pere Esmendia, 15
C. Cervantes, 126
C. Cal Gerrer, s/n
Pl. Pere Aguilera, 1
C Bartrina, 22
Pl. Dr. Guardiet, 9
C. Joan Puig, s/n
Av. Olimpíades, s/n
Ctra. Terrassa, 118

C. Xile, 1-3
C. Joaquim Blume, s/n
Ctra. Terrassa, 118

C. Magallanes, 60
C. Castell, 35
C. Margarida Xirgu, 4
C. Prat de la Riba, 20
C. Edison, s/n
C. Pitàgores, 4
C. Nou, 28
C. Joaquim Blume, s/n
C. Joaquim Blume, s/n
C. Ulloa, 9
Ctra. Terrassa, 118
C. Terrassa, 11
C. Sabadell, 18-20

C. Terrassa, 18
Av. Olimpíades, s/n
Ctra. Terrassa, 118
C. Joaquim Blume, s/n
C. Pere Esmendia, 15
Pl. Pere Aguilera, 1
C. Pere Esmendia, 15
C. Santa Maria, 17, 2n
C. Justícia, 21
C. Justícia, 21
C. Sant Muç, 4
Ctra. Sabadell, km 13
Pl. Doctor Pearson, s/n

Pl. Pere Aguilera, 1

C. Margarida Xirgu, 4

Telèfon
93 588 70 00
93 699 58 58
93 588 26 64
93 699 51 24
93 588 74 73
93 588 72 71
93 699 80 80
085
93 588 77 88
93 588 44 87
93 588 75 74
93 588 77 55
93 586 67 00
93 588 45 55
93 697 28 82
93 588 73 73
93 588 77 03
93 699 84 53
93 699 14 02
93 588 19 75
93 588 77 04
93 588 80 00
93 586 24 04
93 699 29 35
93 588 75 75
93 699 55 05
93 588 51 03
93 699 97 11
93 588 59 60
93 581 39 00
93 581 41 30
93 588 45 51
93 588 10 16
93 588 20 98
93 588 20 88
93 588 73 72
93 588 70 33
93 588 70 32
93 699 39 42
93 699 12 05
93 699 78 58
93 588 74 75
93 588 70 92
092
93 588 76 94
091
93 588 71 72
93 588 71 12
93 588 59 60
93 699 76 12
93 697 53 63
901 11 77 77
93 588 11 57
93 697 54 05
93 588 70 77
93 588 73 73
93 588 46 57
93 588 66 55
93 699 24 89
909 89 30 37
93 588 77 99
010
93 588 70 10
900 130 130
93 588 77 55

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

Calsina
Parrilla
Lorente
Prat
Hidalgo
Condal
Batallé
Gibert
Farell
Picornell
Ruiz
Via
Roca
Oriol
Serra
Batllori
Pont
García
Calsina
Parrilla
Lorente
Prat
Hidalgo
Condal
Batallé
Serra
Farell
Picornell

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

Ruiz
Via
Gibert
Pont
Farell
Lorente
Prat
Condal
García
Picornell
Via
Gibert
García
Lorente
Prat
Condal
Via
Hidalgo
Batallé
Picornell
Gibert
García
Lorente
Prat
Serra
Parrilla
Via

Batallé
Pg Francesc Macià, 23. Tel. 93 699 04 30
Batllori
C. Milà i Fontanals, 3. Tel. 93 699 03 88
Calsina
Verge de Lourdes, 35. Tel. 93 699 22 81
Condal
Calderón de la Barca, 11. Tel. 93 699 87 09
Farell
C. Sant Jordi, 25. Tel. 93 699 02 91
García Royuela
C. Segòvia, 1. Tel. 93 697 49 42
Gibert
C. Torres Oriol, 4. Tel. 93 699 68 99
Hidalgo
C. Sabadell, 79. Tel. 93 697 36 40
Picornell
Pg. Les Torres, s/n. Tel. 93 699 10 72
Lorente
C. Verge de Fàtima, 7. Tel. 93 586 23 11
Oriol
C. Safir, 28. Tel. 93 699 43 98
Parrilla
C. Xercavins, 2. Tel. 93 699 13 05
Pont
C. Magí Ramentol, 7. Tel. 93 697 34 56
Prat
C. Víctor Català, local 22. 93 588 07 08
Roca
Av. Barcelona, 55. Tel. 93 699 09 53
Ruiz
Ctra. Sabadell, 95. Tel. 93 699 50 12
Serra
Pg. Francesc Macià, 86. Tel. 93 6991343
Via
Ptge. Cronos, local 15. Tel. 93 699 13 01

El proper número de
La Ciutat sortirà el 8
de setembre del 2000

Programació de Ràdio Rubí

99.7 FM
Programació estiu
JULIOL
Durant el mes de juliol es faran els
butlletins horaris de les 10.00h,
11.00 h i 12.00 h
Connexió amb COM RÀDIO

11

AGOST
Butlletins horaris de les 10.00h, 11.00 h i 12.00 h
De 10 a 12.00 h Mucho verano (La cançó de
l’estiu, Disco verano 2000,
notícies... amb Robert Fernández)
De 12 a 13.30 h A ritme d’estiu (informació,
concursos, entrevistes, temes
d’actualitat... amb Susanna Torrejón)
De 13.30 a 14 h Informatiu migdia
(amb Mertixell Gumbao)

juliol/agost

7

Sortida de Gegants a Galícia
Dies 7, 8 i 9 de juliol
Divendres 7: Sortida de la Casa dels
Entremesos (Dante Alighieri, 29), 22 h
Dissabte 8: Allariz (Festa Major)
Diumenge 9: Celanova
Ball de gegants a la pl. de Rubí i acte
d’agermanament de Rubí-Celanova
Organitza: Colla de Geganters de Rubí
Nits golfes al Castell
Tango argentí amb Pablo Desperoux
Pati del Castell-EU, 22.30 h
Organitza: El Castell-Ecomuseu Urbà

8

Festival de música
Polígon de la Llana, 22 h
Organitza: Comancheros Moto Club

Sortida: Dissabte 26, al matí, de la Casa
dels Entremesos
Organitza: Colla de Geganters de Rubí

Festes de barri
Dies 14, 15 i 16 de juliol: Can Vallhonrat, Font de la Via, Els Avets i
Can Mir Sector A
Dies 15 i 16: Castellnou Sector D
Dies 20, 21, 22, 23, 24 i 25 de juliol:
Carrer Sant Jaume
Dies 21, 22 i 23: Castellnou Sector B,
Vallès Park
Dies 22 i 23: Ximelis
Dies 29 i 30 de juliol: Can Solà
Dies 25, 26 i 27 d’agost: Castellnou
Sector C

Esports

9

Campionats de futbol amb equips de
Suècia, EUA, Rumania, Iugoslàvia, etc.
Categories Infantils, cadets, juvenils
i categories femenines
Del 17 al 21 de juliol, matí i tarda
Campus: Xerrades amb jugadors de 1a
divisió i arbrites de 2a (juliol)
Camp Municipal de Can Rosés
Organitza: UE Rubí

Mulla’t per l’esclerosi múltiple
Piscina Municipal de Can Rosés
De 10 a 14 h
Organitza: Fundació Esclerosi Múltiple

XXIII Camionat de Ciclisme dels
Països Catalans
Dissabte 8 de juliol
Centre Cívic de Can Fatjó, 16.30 h
Arribada rambleta de Joan Miró, 19 h
Organitza: Club Ciclista Rubí

Ball en viu al Casal
amb el Duo los Amigos
Dies 9 i 23 de juliol
Casal de la Gent Gran, 16.30 h
Organitza: Casal Gent Gran Rubí

12

Sortida a Font Romeu
Visita al Forn Solar i a Puigcerdà
Organitza: Casal Gent Gran Rubí

14

Nits golfes al Castell
Música celta amb Tercet Milendall
Pati del Castell-EU, 22.30 h
Organitza: El Castell-Ecomuseu Urbà

15

Actuació del Ballet Xou
L’Ateneu, 22.30 h
Organitza: Casal Gent Gran Rubí

19

Carrilló de la Generalitat
(tradicional), al vespre
Organitza: Esbart Dansaire de Rubí

21

Nits golfes al Castell
Música country
amb Tercet Greg Rayan and Frieds
Pati del Castell-EU, 22.30 h
Organitza: El Castell-Ecomuseu Urbà

22
28

Concert de rock
Parc de la Pau i la Natura P. Ysàs, 23 h

Nits golfes al Castell
Música oriental amb el Quintet Prana
Pati del Castell-EU, 22.30 h
Organitza: El Castell-Ecomuseu Urbà

29 i 30

Sortida de Gegants a Olazagutia (Navarra)
Trobada de Gegants
Dissabte 29: Sortida, 5 h
12 h, arribada i muntatge dels gegants
De 16 a 20 h, temps lliure i visites culturals; 20 h, concert i ball de música popular i tradicional
24 h, ball de nit de Festa Major
Diumenge 30: 12 h, Trobada de Gegants; 15 h, dinar de germanor
Organitza: Colla de Geganters de Rubí

26 i 27

Sortida de Gegants a Benicarló (País Valencià)
Dissabte 26, tarda: Trobada de Gegants
X Aniversari dels gegants de Benicarló

Festa de Sant Cristòfol 2000
Dissabte 8 de juliol
I Fira de Sant Cristòfol
De 9 a 20 h: Exposició de vehicles amb
la participació de les primeres marques
del sector i mercat d’ocasió
Av. Barcelona, pg. Francesc Macià,
pl. Pere Esmendia i pl. Catalunya
De 12 a 13 h: Grup d’animació infantil
l’Arlequí i bany d’escuma a l’avinguda
de Barcelona
19.45 h: Missa en honor a Sant Cristòfol a l’Església de Sant Pere
23 h: Ball al CEIP Pau Casals amb l’orquestra Guinardó
Diumenge 9 de juliol
10 h: Concentració de vehicles antics i
clàssics a l’esplanada del Castell
13 h: Sortida de l’Escardívol de tots els
vehicles que vulguin participar en la benedicció popular, lliurament de medalles i cercavila amb banda musical
Organitza: Amics Automòbils Antics
de Rubí
Hi col·labora: Ajuntament de Rubí,
Rubí-Centre i Gremi de Tallers de
Reparació d’Automòbils de Rubí
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LA CIUTAT es distribueix a totes les cases de Rubí. Si per qualsevol causa no us arriba o voleu fer alguna consulta o suggeriment, podeu fer-ho al telèfon 93 588 59 60.
* Penseu en el Medi Ambient. Quan acabeu de llegir la revista, recicleu el paper.

L’ENTREVISTA

“El atletismo es un deporte muy sufrido” FETS I GENT
JORDI GARCÍA

MAR LOBATO
La Unió Atlética Rubí fue la
triunfadora la pasada Nit de l’Esport con tres premios importantes: mejor entidad, mejor deportista masculino y mejor
deportista femenina. El presidente de esta entidad deportiva,
José Pérez, está plenamente satisfecho de la trayectoria del club
durante los últimos años.
Con estos premios, los miembros de la entidad estarán más
que contentos...
Nosotros estamos eufóricos, de
alguna forma esto es la recompensa
de todo el trabajo hecho durante
toda la temporada y no solamente
de ésta, sino también de las anteriores, que ves que van llegando los
premios y los reconocimientos. Sobre todo el premio a la mejor entidad, que para mí es el que más me
llena de satisfacción.
¿Cuántos años lleva funcionando la entidad?
La Unió Atlética Rubí es una
de las entidades deportivas más jóvenes de la ciudad. Se fundó hace 7
años y esta junta lleva dos años. Y
es ahora cuando, de alguna forma,
comienzan a reconocernos en Rubí
como Unió Atlética Rubí.
Quizá esto sucede porque el
atletismo no es un deporte de
masas...
El atletismo es un deporte minoritario, no es un deporte que se
practique por equipos, y entonces,
hacerlo popular cuesta más. El atletismo es muy desconocido porque
es un deporte muy sufrido y hay
mucha gente que lo deja al poco
tiempo de empezar.
¿Cuáles son los sacrificios
que exige el atletismo? ¿cuál es la
edad ideal para comenzar?
El atletismo exige un sacrificio
muy grande, hay que empezar
desde pequeño y tiene que gustarte,
porque la disciplina que exige es

El preu del bitllet

PERFIL
Des de primers de l’any 1933,
el preu del bitllet, de Rubí a
Barcelona, de la companyia
dels Ferrocarrils de Catalunya
va augmentar cinc cèntims i es
va situar a una pesseta amb vint
cèntims (1,20 ptes.). La gent
comentava que no s’hi podia
anar, perquè era molt car.

José Pérez
Vinculado desde hace 10-12
años a este deporte, a raíz que
comenzó a practicar el atletismo junto con su mujer. Una
afición que comparte también
sus hijos y que han practicado
durante largo tiempo. Fue elegido presidente de la entidad
hace dos años y ahora dedica
al club unas 12 horas diarias,
cosa que, según comenta, no
le molesta, pues cree en lo
que hace y en las posibilidades de las jóvenes promesas
que practican atletismo bajo
su atenta mirada.
que el sufrimiento es para uno
mismo, es una superación contínua
de ti mismo y de tus propias marcas, es muy peculiar y hay que tener mucha vocación. Para empezar, la edad ideal es entre los 8 y los
10 años, aunque en nuestra escuela
de atletismo tenemos chavales de
menos edad, pero en estos casos, se
alterna el atletismo con otras actividades, juegos...
¿Hay cantera de atletas en
Rubí?
Por supuesto, ya tenemos alevines que están empezando a destacar, como los infantiles e incluso
los cadetes, a los que hemos llevado a diversas finales.
¿Cuál es el objetivo que desea
conseguir la UAR?
Pues nos gustaría, en dos o tres
años, poder consolidar un equipo
de atletismo de competición. Este
sería el objetivo prioritario de la
junta.
Y colocar algún atleta de
Rubí en alguna olimpiada ya sería un sueño...
Sí, pero no lo descarto, tenemos a Jessica Pérez en una proyección excelente y, por boca de su en-

COC “La Rubinenca”
El mes de gener del 1933, la
Cooperativa Obrera de Consum “La Rubinenca” va implantar la “moneda social” per
a efectuar les compres.
Aquesta mesura abolia el sistema de pagament amb talons i
llibretes i permetia un millor
desenvolupament del règim administratiu.
José Pérez, presidente de la Unió Atlética Rubí

trenador, podría estar presente en
una próxima olimpiada.
¿Cuáles han sido los logros
más significativos de la UAR durante los últimos años?
Hemos tenido una campeona
de Catalunya en pista cubierta,
Emma Almagro; tenemos también
a Jessica Pérez, que ha sido sexta
en el campeonato de España y
campeona de España por equipos
con la selección catalana. También
hemos llevado a 17 atletas a la final del campeonato de Catalunya
de Cross, con un tercer puesto, que
también ha sido para Emma Almagro. Hemos llevado 5 atletas a la
final de Catalunya cadetes de atletismo en pista, y lo último ha sido
que tres alevines han llegado a la
final de Catalunya. Creo que tenemos una base bastante buena.
También hay que tener en cuenta
al veterano Paco Requena.
¿Qué vida deportiva tiene un
atleta?
Eso depende. Aquí tenemos a
Paco Requena, con 45 años, que
está en una forma excelente y hace

unos días quedó octavo en la general. Un atleta tiene que cuidarse
mucho, entrenar con cabeza, lo
que el entrenador le vaya designando, y de esta forma podrá cuidar adecuadamente las lesiones,
porque a veces las lesiones son las
que apartan antes de tiempo a los
atletas.
Hay personas que vienen a
estas instalaciones para practicar el atletismo por hobby?
Tenemos alrededor de 120
atletas asociados a la UAR, de los
cuales un 20% son los que se dedican a la competición, el resto lo
pratica por mantenimiento, para
hacer deporte, por hobby, etc.
¿Cómo valora las nuevas instalaciones de las pistas de atletismo?
Excelentes. Nos han servido
para poder ofrecer unas instalaciones adecuadas y modernas, a la altura de las mejores de Catalunya y
en las que prácticamente se pueden realizar todas las modalidades
de atletismo.

Temporal atmosfèric
Durant un temporal atmosfèric,
que va descarregar sobre el
terme de Rubí el dia 20 d’abril
de 1933, va caure un llamp sobre la barraca d’una vinya del
Mas Jornet i va morir electrocutat el rubinenc Francesc Pujol Costa, el qual s’havia refugiat a l’esmentada barraca,
juntament amb el seu fill Josep
i dos jornalers, que resultaren
il·lesos.

Soldats rubinencs
L’any 1921, els rubinencs van
tenir la satisfacció de veure i
saludar alguns soldats, que lluitaven al Marroc, els quals van
gaudir d’uns dies de permís.
Aquests dies els destinaven
com un preludi del retorn definitiu a casa.
Miquel Rufé

