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Rubí celebra el Dia
sense cotxes amb
nombroses activitats

REVISTA MUNICIPAL - EXEMPLAR GRATUÏT

Rubí consensua la fórmula de
participació als pressupostos
ARXIU

Rubí s’ha sumat a la iniciativa
europea del “Dia sense cotxes”
amb l’organització de tot un seguit d’activitats centrades a implicar la ciutadania a reflexionar sobre l’ús del vehicle privat
a les ciutats. Aquestes activitats
no s’han limitat només al dia
22 de setembre, sinó que s’han
allargat durant tot el cap de setmana i han comptat amb la participació de diverses entitats
rubinenques.
pàgina 6

El racó de la gent
gran: 1r Concurs de
poesia i narrativa
Josep Pla
El Casal de la Gent Gran de
Rubí ha organitzat el 1r Concurs de poesia i narrativa, dedicat a l’escriptor Josep Pla.
Pàgina 10

Inici de curs a Rubí amb
protestes de La Torre de
la Llebre

Després d’un procés iniciat el
mes de febrer passat, amb la
signatura d’un conveni entre
l’Ajuntament de Rubí i la Universitat Autònoma de Barcelona, va començar l’elaboració
de la metodologia que havia de
posar en pràctica els pressupostos participatius de la nostra
ciutat. Aquesta metodologia
s’ha elaborat també amb la
participació de ciutadans i entitats i, finalment, s’ha arribat a
un model.
En el procés de treball de la
metodologia, hi han participat
160 ciutadans i representants de
60 entitats. El model que s’ha decidit és que primer s’ha de dividir
la ciutat per territoris, i els ciutadans que pertanyen a cada territori poden elaborar una llista de
propostes de millora perquè siguin incloses en el pressupost.
Després es passarà als Consells temàtics, que tenen com a
objectiu agrupar per temes totes
les demandes, valorar-les i quantificar-les econòmicament. El tercer pas és traslladar aquestes demandes a l’òrgan de decisió: el
consell de ciutat, que haurà de
prioritzar i seleccionar quines són
les demandes que es podran fer, ja
sigui per la seva viabilitat tècnica
o econòmica. La decisió del Consell de Ciutat ha de ser aprovada
pel Ple de l’Ajuntament.
Aquest procediment de divisió territorial també comptarà
amb la participació de la ciutada-

La divisió territorial de Rubí marcarà la participació ciutadana als pressupostos municipals

nia, segons l’alcaldessa de Rubí,
Núria Buenaventura qui ha afegit
que “aquests consells han de servir per cohesionar la ciutat”. La
divisió territorial de Rubí també
està molt lligada a l’elaboració
del reglament de participació ciutadana que el consistori està treballant i, per tant, endarrereix la
inclusió de les propostes ciutadanes als pressupostos. Tot i així,
Buenaventura ha assegurat que sí
que podran estar al 2002, “ja que

Ràdio Rubí presenta la programació
per la temporada 2000-2001

Un any més ha començat el
curs escolar. Nens i pares han
tornat a repetir els mateixos rituals de cada any. Les diferentes escoles han obert les seves
portes després dels mesos
d’estiu i d’haver realitzat algunes obres de millora. Però enguany el conflicte s’ha centrat
a l’escola de La Torre de La
Llebre, on els pares s’han negat a portar durant dos dies els
nens a escola com a mesura de
protesta perquè no s’han acabat les obres del menjador.
pàgina 4

L’emissora municipal Ràdio Rubí
presenta avui dia 22 la nova programació per la temporada
2000/2001, que comença a emetre’s a partir del dia 25 de setembre. Les principals novetats son
l’increment dels programes de
producció pròpia, la recuperació
d’un espai musical diari, la inclusió d’un programa-despertador i
una renovada aposta pels espais
de servei i participació ciutadana.
En el transcurs d’un acte que se
celebrarà en l’auditori del Castell
Eco-museu de Rubí, la regidora de
Comunicació de l’Ajuntament de
Rubí, Carme Perdices, el directorgerent de l’Institut Municipal de Comunicació (IMCO), Óscar Bastante,
i la cap de programes de Ràdio
Rubí, Lídia Juste, presentaran a la
societat rubinenca i als mitjans de

comunicació la nova graella de l’emissora municipal, que es posa en
marxa el dia 25 de setembre.
Es tracta d’una programació que
incrementa els continguts propis des
de les nou a les catorze hores diàries,
recuperant la franja horària del matí
(el primer programa, Alegra’m el
dia, començarà a les vuit), i que presenta com a novetats un magazín
matinal de tres hores de duració, El
matí és nostre, un concurs nomenat
El día menos pensado, i la recuperació de la llista musical Els 50 Rubís.
Altres programes com Línia directa
o Raíces del Sur continuen a la graella, així com espais fets per col·laboradors i associacions com ara Som
Solidaris, Giravolt tradicional, Ara i
sempre, The monsters, + Q música o
No underground, entre d’altres.
Pàgina 5

enguany no hi ha temps material
per aplicar la metodologia que
han triat els propis ciutadans”.
Tallers per decidir la metodologia
Durant el procés que s’ha dut
a terme per decidir aquesta metodologia, l’equip de recerca de la
UAB va encetar una primera fase
de divulgació que pretenia donar a
conèixer el procediment i una primera aproximació al tema pressu-

postari. Una segona fase va consistir a mantenir entrevistes individuals i de grup amb diferents
ciutadans i entitats. També s’han
dut a terme tallers que tenien com
a objectiu consensuar la metodologia que s’hauria d’aplicar per
posar en pràctica els pressupostos
participatius de Rubí, una experiència que segueix l’esperit de la
ciutat de Porto Alegre (Brasil)
Pàgina 3
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OPINIÓ

EDITORIAL

Història i mite

El consens pels pressupostos

L

a metodologia dels pressupostos participatius ja està consensuada. Després d’una primera fase prèvia d’entrevistes, i arran de les opinions aportades per
uns 150 ciutadans i els representants de 60 entitats rubinenques, s’ha aconseguit definir l’anomenat “Model Rubí”. Aquest model és el
que ha de permetre que la decisió dels pressupostos municipals sigui el màxim de participatiu possible. A partir d’ara seran les bases
assembleàries territorials, els consells temàtics i el Consell de Ciutat els òrgans que decidiran de quina manera es distribueix la partida
d’inversió de l’Ajuntament en millores de la
ciutat. el més important de la proposta de
pressupostos participatius de Rubí és que els
ciutadans han pogut participar des del principi
en la seva realització. Des de la fase metodològica fins a la pròpia fase executiva. Els pressupostos participatius són una experiència innovadora que ha de servir perquè tots els
ciutadans puguin opinar, aportar, suggerir i
debatre com s’ha d’invertir el diner que l’Ajuntament destina a inversió. Es tracta d’una
proposta que ha de contribuir a enfortir el sistema de participació dels ciutadans en el desenvolupament de Rubí.

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.

PERE YSÀS. HISTORIADOR
L’informe de l’Acadèmia sobre l’ensenyament de la història d’Espanya, publicat abans de les vacances d’estiu, ha
posat novament d’actualitat la qüestió de la manipulació de
la Història. Tema recurrent perquè la manipulació i la barreja entre Història i Mite ha estat una característica continuada de les societats contemporànies. Efectivament, la
Història ha estat utilitzada tant per legitimar els estats sorgits de les revolucions liberals -davant la legitimitat d’orígen diví proclamada pels poders de l’Antic Règim- com
per fonamentar les reivindicacions dels moviments nacionalistes amb aspiracions a crear nous
estats.
La manipulació i la mitificació es caracteritzen, entre d’altres aspectes, per
la utilització anacrònica de conceptes,
com per exemple, els de Nació o Sobirania. El concepte contemporani de
nació, el que utilitzem habitualment
avui, i amb ell, el d’identitat nacional,
és absolutament inaplicable a les societats anteriors al segle XIX; i tan inadequat és per parlar de la nació francesa i de la nació espanyola com de la
nació basca o de la nació catalana. De
la mateixa manera, el concepte de sobirania, entès com a
sobirania popular, és del tot estrany en les societats predemocràtiques. Durant gairebé quaranta anys, els alumnes de
l’escola franquista van ser víctimes d’una de les més grolleres manipulacions de la Història (d’Espanya) -amb Viriat, els reis gots, don Pelayo i la reconquesta, els reis catòlics i la unitat d’Espanya, etc.- fonamentada en
l’ultraespanyolisme més tronat que, tanmateix, avui sem-

bla tenir nostàlgics entre alguns vells acadèmics i més joves polítics conservadors. Però des dels nacionalismes denominats “perifèrics” no han faltat ni falten manipulacions
i mitificacions. Les trobem a Catalunya quan, per exemple,
s’aplica el concepte contemporani de nació al territori que
els medievalistes han denominat matisadament la pre-Catalunya carolíngia; o quan es diu que la fi de la guerra de
Succesió el 1714 va comportar la pèrdua de la “sobirania
de Catalunya”. És clar que un exemple gairebé insuperable,
no solament de manipulació sinó de pura invenció de la
Història és el que ofereix l’ultranacionalisme basc, creador de la històriaficció d’una entitat política -Euskal
Herria- que històricament mai no ha
existit.
El problema principal és que si bé hi
ha algunes manipulacions, mitificacions i invencions que són relativament inofensives, sovint tenen efectes
dramàtics, especialment quan s’utilitzen per adoctrinar sectàriament, per
voler legitimar projectes polítics, i àdhuc per imposar-los per la força al
marge de la voluntat de la majoria de
la població. En les societats democràtiques, on tots els projectes polítics són legítims menys els que atempten contra
la mateixa democràcia, l’única font de legitimitat és la voluntat dels ciutadans expressada lliurement, i al darrere de
formulacions com la defensa de suposats “drets històrics”
sovint no s’hi amaga res més que la voluntat de sostreure
decisions polítiques transcendentals al conjunt dels ciutadans.

“La manipulació i la
mitificació es
caracteritzen per la
utilització anacrònica
de conceptes”

ELS CIUTADANS OPINEN
Cal llegir bé la història
Fa unes setmanes la polèmica sobre
l’homenatge al President Lluís Companys va ser tema d’actualitat a la
nostra ciutat, per això, voldria fer
unes apreciacions personals:
Si mirem els llibres d’història, les
enciclopèdies, els documents antics... observarem que el President
Companys fou una víctima i un màrtir de l’Espanya feixista en col·laboració amb les forces de l’Alemanya
nazi.
Per exemple, en un diccionari enciclopèdic en castellà diu textualment:
“Companys, Lluís (1883-1940). Político español, nacido en el Tarròs

(Lérida). Ocupó importantes cargos,
entre ellos los de ministro de Marina
(1933) y presidente de la Generalitat
de Catalunya (1939), fue devuelto a
España durante la II Guerra Mundial
y ejecutado en Barcelona”.
La figura històrica de Lluís Companys mereix un gran respecte, per
això fou President dels catalans, i si
llegim bé en la història de Catalunya,
s’arriba a comprendre que gràcies a
les seves accions salvà moltes vides
humanes, i fins i tot, i cosa molt important: en Lluís Companys no
odiava els que es feien anomenar els
seus enemics, que com tots sabem,
eren una proporció molt gran.
Cal llegir bé la història i cal tenir res-

pecte cap a persones que han donat
la seva vida per defensar el seu país.
Josep Àvila i Lòpez
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 fer-ne un extracte,
quan ho consideri oportú. Les cartes
per a la propera edició han d’arribar a la
redacció abans del 18 de setembre.

PROTECCIÓ CIVIL
Protegim-nos davant del risc d’inundacions
Rubí està situat en una zona,
que tradicionalment per la tardor hi ha pluges intenses, de
vegades aquestes pluges han
causat greus danys i pèrdues,
tant humanes com materials.
L’aigua sempre arriba per
sorpresa i les imprudències són
la principal causa dels accidents;
però, les pèrdues seran menors si
actuem correctament. Amb
aquest objectiu, el Servei de protecció Civil de l’Ajuntament de
Rubí, us recomana que seguiu
aquests consells:
• En cas de qualsevol emergència
telefoneu al
CENTRE RECEPTOR D’ALARMES -Policia Local- 092
- Altres telèfons d’urgències.
Bombers: 085
Cos Nacional de Policia: 091
• Sintonitzeu RÀDIO RUBÍ 99.7
Mz., us informaran i també us
donaran les recomanacions o

consignes oportunes.
• Tingueu a mà un petit equip de
seguretat amb el més necessari:
- Un transistor de piles i una
llanterna (amb piles en bon
estat)
- Medicaments indispensables
- Roba d’abric
- Documentació personal
• Abans de viatjar, informeu-vos
del temps. Si plou fort viatgeu
per carreteres principals i autopistes, modereu la velocitat

portes, finestres i altres obertures.
• Col.loqueu els documents importants, els objectes de valor, els
aliments i l’aigua potable en els
llocs més alts.
• Poseu els productes perillosos
en llocs protegits.
• Conduïu els animals domèstics
a llocs alts i protegits.
• No aneu a les zones baixes.
• No aneu a buscar els nens a
l’escola; aquesta ja se’n ocuparà.
• En cas de perill i/o si us trobeu
aïllat, feu-vos veure o sentir,

En cas d’inundacions
Consells generals
Si sou a casa o en un edifici
• No utilitzeu el telèfon, deixeu
les línies lliures per les emergències i els equips de socors.
• Desconnecteu l’interruptor general de l’electricitat.
• Si pot entrar l’aigua, obtureu les

• Reviseu la teulada i els baixants, retireu la brossa que obstaculitzi el pas de l’aigua
• No heu de creuar mai a peu o
amb vehicle els guals que salven
barrancs o altres trams de camí o

carretera si estan inundats. La
força de l’aigua pot arrossegarvos.
• Quan hi hagin pluges fortes o
possibilitat d’aquestes, eviteu
circular en cotxe, especialment si
és de nit, utilitzeu els transports
públics. Però si heu de circular
en cotxe circuleu en cotxe preferenment per carreteres principals
o autopistes.
• Si teniu problemes de visibilitat
a causa de la pluja, reduïu la velocitat i si es necessari quedeuvos a la vorera i senyalitzeu la
vostre situació.
• No heu d’estacionar ni acampar
en llits secs ni a les ribes dels
rius. Les riuades arriben sobtadament.
• Allunyeu-vos de les zones que
es poden inundar.
• Si l’aigua de l’aixeta no reuneix
les garanties higièniques, utilitzeu aigua embotellada.

• Sintonitzeu les emissores de ràdio locals per informar-vos de la
possibilitat de pluges intenses o
revingudes, de l’estat de les carreteres i si s’escau, de les mesures de precaució i dels consells
d’actuació.
RECORDEU-VOS en cas de
qualsevol emergència de:
• Avisar al CENTRE RECEPTOR
D’ALARMES -Policia Local telèfon092.
• Utilitzeu el telèfon
el menys possible.
• Escolteu la ràdio.
• Localitzeu els interruptors generals i
claus de pas.
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La metodología de los presupuestos
participativos parte de la división territorial
El modelo elegido hace que se retrase su aplicación hasta el próximo ejercicio
JORDI GARCÍA

MAR LOBATO
Los ciudadanos y entidades que
estaban trabajando con el
grupo de estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) han llegado finalmente a
consensuar una metodología
para la aplicación de los presupuestos participativos en nuestra ciudad. Este modelo, que se
basa en una base asamblearia
territorial, implica que primero
se tenga que dividir la ciudad
por territorios y por ello, la
aplicación de los presupuestos
participativos no será posible
hasta el ejercicio del 2002.
Para la alcaldesa de Rubí, Núria Buenaventura, es positivo que
se haya llegado a este consenso
entre los participantes durante el
proceso, porque “éste era uno de
los objetivos, llegar a definir la
metodología también participativamente”. Este carácter se mantendrá durante todo el proceso de
definición del territorio y está
estrechamente
ligado al reglamento de participación ciudadana
que está elaborando el Consistorio y que contempla
la
división de Rubí
por distritos.
Según el acuerdo al que han
llegado los 160 ciudadanos y representantes de 60 entidades que

Los miembros de la UAB han mantenido diversas reuniones con entidades

han asistido a los diferentes talleres, el modelo que tendría que seguir Rubí sería una base asamblearia territorial
que hará la lista
de propuestas de
mejora para que
sean incluídas en
el presupuesto.
Este listado pasaría a un segundo escenario,
los Consejos Temáticos, que tienen como objetivo agrupar todas las demandas,
valorarlas y cuantificarlas económicamente, para después trasla-

La asamblea
territorial elaborará
el listado de
propuestas

La experiencia de Porto Alegre (Brasil) ha inspirado el impulso
de los presupuestos participativos en Rubí. La ciudad brasileña inició esta experiencia hace más de 10 años. Hay varias ciudades en el
mundo que aplican la fórmula del presupuesto participativo, pero la
que se desarrolla en Porto Alegre (Brasil) es la más notoria: la
prensa reconoce a esta ciudad como una de las que tienen mejores
indicadores de calidad de vida y el Banco Mundial no duda en otorgarle créditos ya que considera que este municipio cada vez recauda
y sanea mejor su economía local, son aspectos económicos que la
constituyen como referente. Aunque, sin duda, el mayor éxito de
esta experiencia está centrado en el altísimo grado de implicación de
los ciudadanos de Porto Alegre en la elaboración de los presupuestos participativos. De hecho, el presupuesto participativo de esta
ciudad fue seleccionado para participar en la Segunda Cumbre
Mundial de Ciudades de la ONU.

darlas al Consejo de Ciudad, que
será quien seleccione cuáles son
las demandas que se podrán hacer. La decisión de este consejo
tendrá que pasar posteriormente a
aprovación del Pleno municipal.
Por otra parte, la participación
ciudadana se centrará en el capítulo de inversiones, que en Rubí,
representa sobre los 2.000 millones anuales.
Implicación ciudadana
La alcaldesa también ha querido remarcar que lo importante
era “implicar a los ciudadanos
desde el principio del proceso” y
que a lo largo de todo este año se
continuará trabajando, no sólo en
los presupuestos participativos,
sino también en la elaboración de
los reglamentos de funcionamiento de los consejos.
Buenaventura también considera cumplido el primer objetivo,
que era elaborar la metodología
de una forma consensuada y, aunque “siempre es deseable que
haya más participación” considera positivo el número de participantes en este proceso, y cree
que se ha de continuar animando
a la gente, “nuestra responsabilidad es no desilusionar a la
gente”.
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Els escolars rubinencs comencen el curs
Els alumnes de La Torre de la Llebre fan vaga per no tenir acabades les obres
JORDI GARCIA

REDACCIÓ
El curs escolar 2000-2001 ja ha
començat i els centres de Rubí
han obert les seves portes. L’escola Mossèn Cinto ha estrenat
una nova aula de psicomotricitat i
música, el col·legi Pau Casals ha
ampliat el menjador i el 25 de Setembre ha estrenat una nova línia
de P3 i l’ampliació del seu pati. El
conflicte s’ha centrat en l’escola
de La Torre de la Llebre, on els
pares han fet dues jornades de
mobilitzacions perquè el consistori no ha finalitzat les obres del
menjador d’aquest centre.
Els problemes principals d’aquest centre són a causa de la protesta dels pares perquè no s’han acabat les obres de reforma.
La presidenta de l’Associació
de Mares i Pares d’Alumnes, Griselda Solà, diu que ja van advertir
que el termini era just, però que no
ha estat fins l’agost que no els van
confirmar definitivament que no
s’acabaven les obres i “ara ens
diuen que no s’acabaran fins el mes
de novembre”.
La regidora d’Educació, Maria
Mas, va afegir que accepta i entén el

El passat 15 de setembre va començar el curs escolar

dret a protestar que tenen els pares,
tot i que l’acció reivindicativa “no
porta enlloc, a més, ja vaig comentar al Consell Escolar que les obres
s’estan acabant”. La regidora ha reconegut que hi ha hagut un retard en
les obres.
Tot i així, els pares van fer mobilitzacions tant el divendres 15 com
el dilluns 18 de setembre. Un dels
actes reivindicatius va ser dinar dins
l’edifici consistorial. En el moment
de tancar aquesta edició, encara no
hi ha hagut cap
JORDI GARCIA
acord entre les
parts, ja que els pares volen que es
portin els nens a dinar a un altre lloc,
mentre que l’Ajuntament i la Generalitat proposen habilitar espais de
l’escola com a
menjador fins que
s’acabin les obres i
que els nens dinin
per torns, cosa que
els pares rebutgen.
Alumnes i pares dinant a l’Ajuntament

D’altra banda, el delegat d’Ensenyament, Jordi Baciana, no ha donat
autorització perquè es treguin els
nens fora de l’escola per dinar.
Aquestes obres, que formen part
de l’acord de voluntats signat entre
l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, han portat al diputat republicà, Joan Ridao, a elaborar una
pregunta a la consellera d’Ensenyament, Laura Carme Gil, demanantli la seva opinió sobre aquests incompliments. L’acord es va signar
l’any 1998 i preveia que, per al curs
2000-2001, les obres de millora de
La Torre de la Llebre que anaven a
càrrec de l’Ajuntament s’haurien
d’haver acabat, però també haurien
d’estar avançats els trasllats dels
instituts JV Foix i el Bullidor, responsabilitat del govern autonòmic.
D’altra banda, també els pares
del CEIP Joan Maragall han fet públiques les seves protestes perquè
les obres d’un aparcament davant de
l’escola han provocat problemes
durant l’inici del curs escolar. La
resta de centres rubinencs van començar les classes amb normalitat.

Nova orientació per al taller de plàstica de 14
a 16 anys de l’escola d’Art i Disseny de Rubí
ESCOLA D’ART

REDACCIÓ
El curs 2000-2001 l’Escola d’Art
i Disseny de Rubí acull un nou
programa per als tallers lliures
de plàstica per a grups de nois i
noies de 14 a 16 anys. Aquesta
nova orientació està centrada en
el disseny gràfic ja que, fins ara,
l’escola oferia classes d’arts plàstiques, on es podia fer des de dibuix i pintura, volum, i el curs
passat pintura mural, serigrafia i
enquadernació. La decisió d’incorporar el disseny gràfic des
d’un vessant tècnic i especialitzat
s’ha pres perquè es tracta d’un
tema actual i proper a les inquietuds dels més joves.

en l’estudi i la
pràctica de diversos aspectes bàsics
per a elaborar una
proposta de disseny gràfic. El primer trimestre, des
de setembre fins a
desembre, es realitzarà el curs d’introducció al disseny,
on aprendran a resoldre problemes
de composició en
la creació d’un cartell, d’una pàgina,
etc. Durant el se- El taller de plàstica introdueix les noves tecnologies
gon semestre poseny assistit per ordinador. Finaldran traduir els dissenys treballats
ment, el darrer trimestre s’iniciaran
El curs, que quedarà dividit per
en el trimestre anterior al llenguatge informàtic del curs de disen la fotografia. L’Escola compta
trimestres, introduirà els alumnes
amb un laboratori fotogràfic propi
Variart: El moviment
on els alumnes podran conèixer els
primers passos en la fotografia,
L’Escola Municipal d’Art i Disseny ha organitzat VARIART, una expassant per tot el procés, des de fer
posició en relació amb el moviment, que es podrà visitar, des del dia
la fotografia fins al revelat i el fixat
29 de setembre fins al 8 d’octubre, a l’Aula Cultural de la Caixa d’Esd’aquesta.
talvis de Terrassa. La inauguració tindrà lloc el dia 28 de setembre, a
Les classes són de grups reduïts
les 19 h. Variart, com a mostra, ofereix un conjunt d’obres dels tallers
i tindran lloc dilluns i dimecres de
lliures de l’Escola d’Art i Disseny de Rubí, on l’efecte del moviment
17.30 a 19 hores. Les persones inen l’objecte és una sorpresa: Una sessió de diapositives, amb els
teressades es poden adreçar a l’Esexemples més representatius d’obres d’art, i la visita a l’exposició
cola d’Art i Disseny de Rubí (c/ Jo“Camps de forces, un assaig sobre el cinètic” al MACBA, van ser la
aquim Blume, 28, l’Escardívol, tel:
base informativa d’una proposta que va unir tots els tallers del curs
93 588 77 05) de dilluns a diven1999-2000 sota el lema del moviment.
dres, de 14 a 21h.
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La nueva programación de Ràdio Rubí incrementa
en un 55% su producción propia
REDACCIÓN
Ràdio Rubí, la emisora municipal, incrementa a partir del 25 de
septiembre en un 55% sus espacios de producción propia. Esta
es la principal novedad para una
programación, la de la temporada 2000/2001, que se presenta
el día 22 en el Castell Eco-museu
en un acto en el que la regidora
de Comunicación del Ayuntamiento de Rubí, Carme Perdices,
el director-gerente del Instituto
Municipal de Comunicación
(IMCO), Óscar Bastante, y la
jefa de programas de Ràdio
Rubí, Lídia Juste, darán cuenta
de las líneas generales de esta
nueva programación.
Según explica la regidora de
Comunicación, Carme Perdices,
este incremento en las horas de
emisión obedece a la voluntad de
ofrecer una programación dinámica, moderna y actual, y a la profundización en la vocación de servicio público que desde siempre ha
mantenido Ràdio Rubí. El esfuerzo
que está realizando el plantel de
profesionales de la emisora, según
Perdices, es un elemento clave a la

hora de afrontar esta nueva temporada con ilusión y contenidos profundamente renovados.
Para Óscar Bastante, la remodelación de los estudios y la inversión en equipos técnicos y nuevas
tecnologías efectuados por Ràdio
Rubí permiten afrontar este reto
con total garantía de éxito. Los actuales cuatro estudios de la emisora
municipal (uno para programas en
directo, otro para producción y grabaciones, uno de autocontrol y otro
más para los servicios informativos), remozados y equipados con
elementos tecnológicos de última
generación, cuentan desde el mes
de agosto con un sistema informático de audio que permite gestionar
archivos sonoros, realizar programación de continuidad y tener permanentemente conectados todos
los estudios entre sí.
Por su parte, Lídia Juste, responsable de programas de Ràdio
Rubí, también hace hincapié en el
concepto “ilusión” y en la voluntad
de ofrecer al ciudadano una programación fuerte, competitiva, y
que apuesta como columnas vertebrales por la información, los deportes, la cultura, la música y los

espacios de participación y servicios.
La programación semanal de
Ràdio Rubí comenzará a las ocho
de la mañana con Alegra’m el dia,
un programa-despertador conducido por Xesco Caballero, que dará
paso a las nueve a El matí és nostre, un magazín presentado por Belén Tierno en colaboración con Judith Cortina y Susanna Torrejón
que contará con abundantes espacios de servicio y participación,
tertulias, debates y reportajes. A
las doce, Xesco Caballero volverá
a las ondas con el concurso El día
menos pensado, dando paso a la
una a Informatiu migdia, editado y
presentado por Dolors Sierra, y a
Temps de joc, un programa deportivo conducido por Joan Maronda
con la participación de diferentes
clubs deportivos de Rubí.
Por la tarde, tras una conexión
con COM Ràdio para ofrecer un
informativo generalista, Ràdio
Rubí recupera, de tres a cinco, el
magazín musical Els 50 Rubís,
presentado por Robert Fernández,
al que seguirá Línia directa, el espacio de entrevistas y participación
dirigido y presentado por Lídia

JORDI GARCÍA

El remozado estudio de directo de Ràdio Rubí

Juste con contenidos renovados. La
misma renovación que sufrirá Raíces del sur, de seis a ocho y media,
conducido por el popular Toni Sevilla con la colaboración de Cristina Perales. Un resumen informativo dará paso a la noche, en la que
de nueve a once se ofrecerán programas realizados por colaboradores y entidades en los que predominará la música, la solidaridad y el
debate.
Los fines de semana continua-

rán los programas habituales de la
emisora como Punto de encuentro,
Presència cristiana, Ara i sempre o
un ampliado Giravolt tradicional,
además de los servicios informativos, las transmisiones deportivas
de los domingos y la repetición de
programas como Punt de mira o
Els grups municipals opinen. El
programa Fil directe amb l’alcaldessa continuarà emitiéndose cada
dos viernes al mediodía desde el
mercado municipal.

Programación 2000-2001
LUNES

MARTES

23:00 - 8:00

MIÉRCOLES

ALEGRA’M EL DIA

12:00 - 13:00

EL DÍA MENOS PENSADO

9:00 - 12:00

15:00 - 17:00

12:00 - 13:00

Y YO CON ESTOS PELOS

INFORMACIÓ COM

14:00 - 14:30

RAÍCES DEL SUR

EL VINIL

RESUM INFORMATIU

INFORMATIU MIGDIA

LÍNIA DIRECTA

18:00 - 20:30

9:30 - 10:00

PUNTO DE ENCUENTRO

GIRAVOLT TRADICIONAL

INFORMACIÓ R.RUBI

THE MONSTERS

11:00 - 12:00

13:00 - 14:00

ELS 50 RUBÍS

17:00 - 18:00

9:00 - 9:30

DISSABTE

10:00 - 11:00

TEMPS DE JOC

14:00 - 15:00

LA CAIXA
22:00 - 23: 00 DE RITMES

12:00-12:30 FIL
DIRECTE AMB
L’ALCALDESSA*

EL MATÍ ÉS NOSTRE

13:00 - 14:00

21:00 - 22:00

VIERNES

CONNEXIÓ COM

8:00 - 9:00

20: 30 - 21:00

JUEVES

14:30 - 15:00
20:00-20:30
GRUPS MUNICIPALS

PUNT DE MIRA

GABBA GABBA NO UNDERGROUND SOM SOLIDARIS
HEY

15:00 - 22:00

22:00 - 24:00
+Q MÚSICA

DIUMENGE

PRESÈNCIA
CRISTIANA
ARA I SEMPRE

PUNT DE MIRA
(repetició)

RESUM INFORMATIU

L’ÚLTIMA SESSIÓ

ESPORTS

INFORMACIÓ
RÀDIO RUBÍ

GRUPS MUNICIPALS
(repetició)

FÓRMULA MUSICAL

LA CAIXA DE RITMES
(repetició)

COM RÀDIO

* programa de periodicitat quinzenal
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ESPAI VERD
Rubí celebra el Dia sense cotxes
EDUARD FARINYES

MAR LOBATO
Rubí s’ha sumat a la iniciativa europea del “Dia sense cotxes” amb
l’organització d’activitats centrades a implicar la ciutadania a reflexionar sobre l’ús del vehicle
privat a les ciutats. Aquestes activitats no s’han limitat només al
dia 22 de setembre, sinó que s’han
allargat durant tot el cap de setmana i han comptat amb la participació de diverses entitats rubinenques. Segons l’alcaldessa de
Rubí, Núria Buenaventura, es
pretén “fomentar una ciutat més
sostenible, ja que el cotxe, cada
vegada més, envaeix espais on podria gaudir la gent”.

Imatge del carrer Espoz i Mina

En aquest sentit també es va manifestar el regidor de Medi Ambient,
Jordi Simó, que va animar tothom a
reflexionar i descobrir altres alternatives de transport. Per fomentar l’ús
del transport públic i per animar els
ciutadans a deixar el cotxe, durant
els dies 22, 23 i 24 de setembre, s’ha
preparat un dispositiu especial: l’illa
de vianants és més àmplia, des de
l’estació fins al carrer Cadmo, i els
autobusos urbans són gratuïts, de la
mateixa manera que també ho és l’aparcament de la Pista i les zones blaves. També s’ha preparat una línia

d’autobús que farà el recorregut de
l’illa de vianants amb una freqüència
de pas de 15 minuts i hi haurà lloguer de bicicletes durant el dia 22 a
l’Ajuntament i a l’estació.
En total, s’han adherit a la campanya uns 150 municipis de Catalunya, el doble que l’any passat, segons va afirmar Simó. S’espera que
també sigui alt el nombre d’entitats
que s’adhereixi a la declaració “A
Rubí, sense el meu cotxe”. El regidor de Medi Ambient va aprofitar la
presentació de les activitats per
agrair a totes les entitats la seva par-

OPINIÓ
Per una mobilitat sostenible, “A Rubí, sense el meu cotxe!”
Avui, 22 de setembre, celebrem arreu d’Europa una diada de gran trascendència pel
futur de les societats actuals, com és la campanya “A ciutat, sense el meu cotxe!”.
El motiu d’aquesta jornada, que a nivell de Catalunya comptarà amb la participació
de més de 150 municipis, entre ells Rubí, rau en les problemàtiques cada cop més
accentuades que es deriven del fenomen de la mobilitat, és a dir, del creixent nombre de desplaçaments de persones i mercaderies a partir, fonamentalment, de sistemes de transport motoritzats que funcionen amb combustibles derivats del petroli.
Moure’ns de la manera com ho fem avui en dia, amb el cotxe com a principal mitjà
de transport, comporta greus problemes d’ordre social, ambiental, econòmic i territorial, davant dels quals hem d’actuar de manera ferma i decidida per canviar, entre
tots, administracions i ciutadans, unes tendències preocupants que ens poden abocar al col·lapse. Cert és que el cotxe ha representat i representa una de les màximes
expressions de llibertat i autonomia personal des del punt de vista de la capacitat de
desplaçament, però també és cert que comporta efectes negatius que cal tenir presents. La qualitat de vida a les ciutats minva de manera directament proporcional a
l’increment dels desplaçaments en cotxe, a l’igual que l’efecte hivernacle s’accentua en bona part pel consum energètic derivat del transport, o fins i tot les congestions de trànsit s’han convertit en habituals en moltes ciutats i vies d’accés, en detriment d’una major fluidesa i rapidesa en l’accés als llocs de destí.
Així doncs, ens cal actuar i és en aquest marc que es planteja amb encert la campanya “A ciutat, sense el meu cotxe!”. Amb aquesta jornada, tenim una bona oportunitat per reflexionar sobre com ens movem i les seves repercussions, per pensar
quin és el model de ciutat i societat que realment volem, per provar altres mitjans
de transport diferents al cotxe i, fins i tot, per descobrir la ciutat en la que vivim
amb un ambient diferent i molt més tranquil.
Rubí no serà pas una excepció en la celebració de la jornada europea “A ciutat,
sense el meu cotxe!”. L’Ajuntament, a partir d’un acord unànim de Ple, ha apostat
per adherir-se a aquesta campanya i atorgar-li la rellevància i significació que mereix. No en va s’ha planificat que el dia sense cotxes no sigui només el dia 22, dia
oficial, sinó que Rubí celebrarà el dia sense cotxes durant els dies 22, 23 i 24 de setembre, convertint-se aquest en un dels trets diferencials en relació als altres municipis. Durant aquests dies es fomentarà de manera especial el transport públic i els
desplaçaments a peu i en bicicleta. A la participació decidida de Rubí, si voleu simbólica però en tot cas important, cal afegir-hi la recent inauguració de les millores
del transport públic urbà, que han suposat la creació de la nova línia 4 Can RosésMercat, i l’increment de prestacions de les ja existents línies 1, 2 i 3, que ens permetran donar un millor servei a zones com Can Rosés, Ca n’Oriol, centre, Les Torres,
Ca n’Alzamora o 25 de setembre, i incrementar les connexions amb les urbanitzacions i els polígons industrials. Ambdues actuacions, amb pocs dies de marge, són
mostres de la voluntat de treballar per fer front a les problemàtiques de la mobilitat.
Cert és que el camí a recòrrer és llarg i dificultós, i que com diu la dita, “una flor no
fa estiu”, però coincidirem que s’estan posant els primers pilars del que volem que
sigui Rubí en un futur no massa llunyà, una ciutat social, econòmica, territorial i
ambientalment més sostenible. Els passos que hem de fer a continuació, un cop
passi el dia sense cotxes, crec que són clars i evidents: continar potenciant i millorant el transport públic urbà, a fi que esdevingui una alternativa clara al cotxe; garantir una major complementarietat entre el servei públic urbà i l’interurbà; aconseguir l’entrada en funcionament de l’estació de RENFE de Can Vallhonrat, per
connectar-nos amb Cerdanyola, la Universitat Autónoma, Santa Perpètua o Mollet;
pacificar el trànsit rodat i adequar-lo a l’entorn en què es desenvolupa; potenciar la
figura del vianant per sobre de qualsevol altra consideració, i integrar la qüestió de
la mobilitat en la propera revisió del Pla General.
Bon dia sense cotxes.
Jordi Simó
Regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Rubí

ticipació en la seva organització.
Abans del 22 de setembre, però,
estava previst fer una jornada de debat i reflexió el passat dia 20, A
Rubí, mobilitat sostenible, que
compta amb la participació de l’alcaldessa, Núria Buenaventura per a
inaugurar la sessió, i com a ponents,
amb Pere Torres, director general de
Planificació Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya; Salvador Fuentes, de la Diputació de Barcelona;
Ole Thorsen, professor de la UPC i
expert en temes de mobilitat i Joan
Josep Escobar, cap d’Àrea d’Edificis, Transports i Energies Renovables d’ICAEN. La cloenda era a càrrec de Jordi Simó, regidor de Medi
Ambient de l’Ajuntament de Rubí.
Pel que fa a les activitats del 22
de setembre, d’11 a 13h, es fan visites al centre urbà, amb el Grup de
Col·laboradors del Museu, el Castell i el Casal de la Gent Gran. De 12
a 14h i de 18 a 20h, tindrà lloc per
l’illa de vianants l’acompanyament
de músics al carrer i la Biblioteca
Mestre Martí Tauler organitza la biblioteca al carrer, a la pça Catalunya, a partir de les 17h.
El dia 23, està previst començar
la jornada amb una sortida naturalista al Torrent de Can Ramoneda,
organitzada per CEPNA, de 10 a
13h i el punt de trobada és a la plaça
de Catalunya. A les 17h, l’associació Cultural del Carrer Sant Jaume
ha preparat la Trobada de Puntaires
Maria Mònica al carrer Sant Jaume,
i a les 19h la 2a Diada Castellera de
Tardor, amb els Castellers de l’Hospitalet, els Castellers de Sant Boi i
els Castellers de Rubí. D’altra
banda, a l’illa de vianants tindrà lloc
un taller de fotografia, organitzat
per la CUC, i la Unió Atlètica Rubí
ha preparat una cursa popular a les
19 h, que sortirà de la plaça Pearson.
El diumenge 24 s’ha preparat
una excursió del GR7 de Solsona a
Pinós, a càrrec del Centre Excursionista de Rubí (sortida a les 6 del
matí de l’Escardívol); a les 10.30h,
el Club Hoquei Cent Patins i l’Ajuntament de Rubí han organitzat
una concentració de patins en línia i
skate, a l’av. Barcelona-carrer Cervantes, i una concentració de patins
tradicionals a la plaça Pere Esmendia. A les 11h, el Club Ciclista Rubí
i l’Ajuntament promouen la passejada ciclista per l’illa de vianants.
Al llarg d’aquests dies també es
poden veure les exposicions Pla del
transport a Rubí, Auditoria Ambiental de Rubí, Imatges Històriques de la mobilitat de la ciutat, i
Itineraris de Natura i Excursionisme, a la mateixa illa de vianants.
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X Temporada de Teatre i
Dansa Amateur

La Sala tanca l’any amb
obres de tots els gèneres
La jaula de las locas obre el foc i torna l’artista rubinenc Leandre
DE GIRA

MAR LOBATO
Amb La jaula de las locas, amb
Paco Morán i Joan Pera, el proper 25 de setembre, comença la
tardor teatral de Rubí. La temporada de La Sala ve carregada
d’obres de tots els estils i per a
tots els públics, segons va anunciar el regidor de Cultura, Lluís
Carreño, des de teatre clàssic
fins a dansa i música.
La jaula de las locas, obra de
Jean Poiret, es va estrenar a Barcelona a finals de l’any passat. Protagonitzada per Paco Morán i Joan
Pera, és un muntatge que intenta repetir l’èxit de la seva antecessora,
La extraña pareja, que ha visitat
dues vegades Rubí i que s’ha mantingut en escena durant quatre anys.
Aquest nou muntatge narra la història d’una parella d’homosexuals
que treballen en un cabaret, i que
determinades circumstàncies provocaran tot un seguit de malentesos
i situacions còmiques.
L’1 d’octubre tindrà la representació de La vida es sueño, el
text de Calderón de la Barca en
una versió dirigida per Calixto
Bieito i que s’ha presentat a molts
països d’Europa. Pel que fa al diu-

La Cia Leandre-Claire representaran l’obra Madame et Monsieur

menge 22, l’artista rubinenc Leandre representarà amb la seva companyia Leandre-Claire l’obra Madame et Monsieur i el dijous 26,
tindrà lloc la preestrena del darrer
muntatge de la Cia. El musical
més petit, que farà a Rubí la primera representació de Casta Diva.
El mes de novembre l’escenari
municipal acollirà la representació de It Dansa, muntatge de la
Jove Companyia de l’Institut del
Teatre (diumenge 12), el tradicioDE GIRA

La jaula de las locas, amb Paco Morán i Joan Pera
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nal concert de Santa Cecília que
ofereix l’Escola Municipal de
Música (dimecres 22) i l’obra La
tigressa i altres històries de la Cia
Manel Barceló (dijous 30), un espectacle que té 20 anys i que ja
s’havia representat a Rubí.
El mes de desembre arribarà
un espectacle musical, Sueños y
vivencias, de Flam&Co, un muntatge de flamenco-fusió, (diumenge 3). Els més joves podran
gaudir d’un espectacle de circ,
Combinat de circ 13, que porta a
terme la companyia Bidó de 9 Barris, un projecte de l’Ateneu de 9
Barris amb el suport de la Diputació de Barcelona (divendres 22).
El tradicional Concert de valsos,
polques i danses tancarà la temporada el 30 de desembre, amb l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Pel que fa a la venda d’entrades, per als menors de 25 anys es
manté la iniciativa encetada el passat trimestre, i és que fins a mitja
hora abans de començar l’espectacle, i sempre condicionat a l’aforament de la sala, podran adquirir les
entrades a un preu de 1.000 ptes.
D’altra banda, els abonaments per
a 7 espectacles (La jaula de las locas, La vida es sueño, Casta Diva,
It Dansa, La tigressa i altres històries, Sueños y vivencias i Combinat de Circ), tenen un preu de
9.750 pessetes.

MONTSE VALLS
El regidor de Cultura, Lluís
Carreño, i els grups teatrals de
la X Temporada de Teatre i
Dansa Amateur van presentar,
el passat 12 de setembre, la
programació teatral preparada
per aquest col·lectiu per a l’últim trimestre de l’any.
Lluís Carreño va convidar els
rubinencs a anar al teatre i va fer
una reflexió sobre l’augment de
públic que hi ha cada any en la
segona part de la temporada.
Les obres es representaran en
tres espais, el Teatre Municipal
La Sala, el Casal Popular i el Celler Cooperatiu. Pel que fa al Celler, el regidor de Cultura va comentar que un cop hi hagi actuat
el grup de teatre Heura, es tancarà al públic els mesos necessaris, de tres a sis, per a fer-hi
obres. Lluís Carreño va manifestar que l’Ajuntament de Rubí
mantindrà el Celler com a espai
cultural, una vegada estigui condicionat.
En la primera part d’aquesta
temporada, es van representar sis
obres, amb un total aproximat de
1.300 espectadors. Les primeres
representacions de la segona part
van tenir lloc els dies 16 i 17 de
setembre, al Teatre Municipal La
Sala, amb el grup de teatre Dos
de Dos, que va posar en escena

La Ceba, de Jordi Teixidor.
El grup de teatre Heura posarà en escena Entrevistes personals, de Xavi Demelo Monforte,
els dies 6 i 7 d’octubre, al Celler
Cooperatiu. Travelling Cia. Teatral farà les seves representacions
els dies 13 i 14 d’octubre, al Teatre Municipal La Sala. L’obra és
per confirmar. El grup de teatre
Gatzara, amb motiu del 20è aniversari, tornarà a posar en escena
Deixeu-me ser mariner, de Jaume
Serra Fontelles, els dies 20 i 21
d’octubre, al Casal Popular. Hi
haurà coca i cremat.
El grup de teatre Casal d’Avis
representarà Tratamiento de choque, d’Alonso Millán, els dies 4 i
5 de novembre. El grup de teatre
Esbarjo posarà en escena Quan la
ràdio parlava de Franco, de Josep M. Benet i Jornet, els dies 18
i 19 de novembre. I la Cia. de
dansa Metrónomo representarà
MuJeR, de Manuel Gelde i Josep
Hinojosa, els dies 25 i 26 de novembre. Aquest mes totes les representacions es faran al Teatre
Municipal La Sala.
Pel que fa als carnets que s’ofereixen als actors, actrius i tècnics de teatre per anar a les representacions de les diferents obres
durant tota la temporada, a hores
d’ara ja se n’han donat 120, mentre que l’any passat se’n van lliurar entre 80 i 90.
JORDI GARCIA

Representació de l’obra La ceba, del grup Dos de dos
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La piscina de Can Rosés, a punt
JOAN MARONDA
El Club Natació Rubí ha obert ja
la temporada d’hivern amb la
millora de les seves instal·lacions
a Can Rosés. Durant tot l’estiu
s’ha treballat de valent perquè
els usuaris de la piscina puguin
gaudir a partir d’ara d’uns nous
vestidors molt més amplis, malgrat que es redueix el nombre de
dutxes. Alhora, el club rubinenc
ha presentat la seva oferta de
cursos de natació mentre es valora positivament l’assistència
dels rubinencs a la piscina descoberta durant els mesos d’estiu.
Els responsables del Club Natació Rubí han valorat molt positivament les obres de remodelació
dels vestidors de la piscina de Can
Rosés ja que “els usuaris podran
gaudir a partir d’ara de molt més
espai”, segons ha explicat el gerent
del club, Joan Ollé.
Les obres han servit per unificar els dos vestidors que hi havia
per als homes i els dos per a les dones, a banda s’ha fet més gran la

Gran assistència durant
l’estiu
La piscina descoberta de Can
Rosés ha registrat una gran entrada durant els mesos d’estiu.
Unes 42.000 persones s’han banyat al llarg dels tres mesos d’estiu repartits de la següent manera:
14.634 el juny, 20.076 el juliol i
7.308 l’agost. Una afluència que
durant aquesta època es veu incrementada gràcies a la presència
dels joves que participen als diferents campus i casals d’estiu que
es fan a la nostra ciutat.

JORDI GARCÍA

zona de dutxes i s’ha
reduït el nombre de les
que hi havia anteriorment.
“Abans les dutxes
estaven molt juntes
unes amb les altres explica Ollé- i ara hem
preferit que n’hi hagi
alguna menys però
que siguin més aprofitables per a tots els socis de l’entitat”.
El pressupost d’aquesta remodelació ha
estat d’uns set milions
de pessetes i els seus
responsables
estan La piscina d’estiu de Can Rosés, amb la coberta
pendents d’una segona
és l’oferta de cursos per a la camfase de millora de la piscina que popanya 2000-2001. Entre les grans
dria arribar l’any vinent.
novetats destaca que ara seran de
Segons el regidor d’esports de
caràcter bimensual, en lloc de tril’Ajuntament de Rubí, Diego Martímestrals com l’any passat.
nez, està previst que la propera tem“D’aquesta manera -segons ha
porada “es faci una nova remodelaexplicat el gerent del club- es pretén
ció destinada a eliminar les poques
que l’oferta de la piscina arribi a
barreres arquitectòniques que enmolta més població”. Per facilitar
cara hi ha i així facilitar-ne l’ús a les
al màxim l’accès de tots els rubipersones amb disminucions”.
nencs, el CN Rubí permet que es
La millora als vestidors de la
puguin fer dos cursets sempre que
piscina de Can Rosés és una de les
sigui de forma alterna, és a dir, que
grans novetats per als usuaris que
aquells que agafin els mesos d’ochan estat fora durant els mesos d’estubre i novembre, no podran incortiu i que han tornat aquests dies per
porar-se de nou fins als mesos de
les dependències del club.
març i abril.
Des de la primera setmana del
Quant a la resta de l’oferta, el
mes de setembre, els responsables
CN Rubí també ofereix cursos de
de l’entitat ja van col·locar la cobernatació per a nadons a partir de
tura retràctil de la piscina descol’octubre a les deu del matí dels disberta, amb la qual cosa l’equipasabtes i cursets per a dos i tres anys
ment torna a disposar de dues
de 17.30 a 18.30. L’oferta es compiscines per absorbir així bona part
pleta amb els cursos de perfecciode la demanda que té l’equipament.
nament per a nens i nenes de sis a
Un altre símptoma inequívoc
vuit anys.Tots els cursos començaque marca l’inici de la temporada
ran el mes d’octubre.
d’hivern a la piscina de Can Rosés

Els campus esportius tornen a
repetir l’èxit de temporades anteriors
J.M
“Estem molt satisfets de la resposta dels joves rubinencs a l’oferta que les institucions esportives i l’Ajuntament han preparat
aquest any en els campus esportius”. Amb aquesta afirmació, el
regidor d’Esports de l’Ajuntament de Rubí, Diego Martínez,
manifestava la seva alegria per
uns campus que han tornat a repetir l’èxit de temporades anteriors.
El 14 de setembre passat finalitzava l’innovador tercer torn del
campus poliesportiu que l’Ajuntament posava en pràctiva per primera

vegada aquest any. Uns 45 joves
han preferit durant els primers dies
de setembre, entre l’acabament de
les vacances i l’inici del curs escolar, aprofitar el seu temps en la pràctica de l’esport.
“Es una dada que ens satisfà
molt -explica Martínez- i que ens
encoratja a repetir l’experiència la
propera temporada”. Amb aquest
tercer torn, un total de 600 joves rubinencs, entre juliol i setembre, han
participat en l’àmplia oferta de campus esportius durant l’estiu.
El futbol ha tornat a ser l’esport
majoritari entre les preferències dels
més joves, tot i que els seus respon-

sables han notat un lleuger augment
en tots els esports que s’oferien.
Un any més, l’anomenat Campus Poliesportiu, el que organitza
conjuntament l’Ajuntament de Rubí
i l’entitat ASEILL ha estat el més
participatiu. La fórmula, que deixa
de banda la pràctica única d’un sol
esport i que passa a combinar diferents disciplines, està tenint molt
d’èxit.
Ha estat precisament aquest darrer campus el que ha provat amb
èxit la posada en pràctica d’un tercer
torn durant la primera quinzena de
setembre que ha obtingut una bona
resposta.

BREUS
Comença la temporada oficial
Amb l’inici de les lligues de volei, handbol i bàsquet aquests dies s’obre oficialment la temporada
2000-2001. Com ja és habitual, els primers en vestir-se de curt han estat els equips de futbol, i a més
han començat amb moltes novetats. La Unió Esportiva Rubí ha retornat a la Primera Divisió Catalana
després de dos anys, amb la intenció de repetir la
bona campanya de la temporada anterior. També ha
estrenat categoria el CF Joventut 25 de Setembre,
en aquesta ocasió a la Primera Regional, i acompanyarà un altre equip rubinenc en aquesta competició,
el CF Olímpic Can Fatjó. L’última novetat ha estat
el debut a la Segona Regional de l’Olímpic B. Altres esports, com ara el futbol sala o l’hoquei patins
començaran properament.

Murillo (UAR), vuitè de veterans al
Campionat del Món celebrat a
Holanda
L’atleta rubinenc Manel Murillo ha quedat el vuitè
classificat en la categoria de veterans en la prova
del Campionat del Món dels 100 quilòmetres que
durant aquest mes de setembre s’ha celebrat a la
ciutat holandesa de Winschoten. Murillo, que en la
general va arribar 49è, va fer un temps aproximat
de set hores i mitja. Unes molèsties en el peu esquerre van impossibilitar que el representant de la
Unió Atlètica Rubí rebaixés la seva marca per sota
de les set hores, com era la seva intenció. Aquests
problemes físics posen en dubte la seva participació al campionat d’Espanya, que se celebrarà el dia
7 d’octubre a Santa Cruz de Bezana, a Cantàbria.
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ELS NOSTRES BARRIS

BREUS
Setena Trobada de Puntaires a Rubí

Can Rosés Residencial, un barri
que necessita revitalitzar-se
JORDI GARCÍA

MONTSE VALLS
El que actualment comprèn la
zona de Can Rosés, antigament
era bosc. Quan Can Rosés Residencial es va parcel·lar constituïa un pla urbanístic, amb
l’enllumenat i l’asfaltat de carrers inclosos, mentre que les
voreres les havien de fer els propietaris. Les primeres cases del
barri es van construir l’any
1982. A partir de llavors, s’hi
van anar establint els diferents
propietaris.
A hores d’ara, a Can Roses Residencial, hi viuen unes setanta famílies. Últimament, a aquest barri
s’ha afegit la zona dels Nius, tot i
que no en forma part. Senzillament, es troba en un dels seus límits. En els altres, d’una banda, hi
ha el polígon industrial de Can Rosés i de l’altra, el barri del Pinar.
Segons la presidenta de l’Associació de Propietaris, Isabel Jiménez, quan la urbanització ja estava pràcticament configurada, es
van trobar amb un problema: l’Ajuntament, tenint en compte les
escriptures dels terrenys, no es volia fer càrrec del manteniment de
l’enllumenat, de l’asfaltat, etc.
Davant d’això, alguns veïns es
van ajuntar i van demanar el servei d’un advocat. Així, van aconseguir que s’aprovés la inclusió
d’aquest barri en el nucli urbà i,
per tant, com a part de Rubí. I van
començar a disposar dels serveis
municipals de manteniment.
L’any 1996 es va constituir
l’Associació de Propietaris de
Can Rosés Residencial.
Pel que fa a l’adequació de
parcs infantils, la presidenta de
l’AP comenta que, de fet, se’ls ha
enganyat dues vegades, ja que,
d’una banda, els van dir que darrere el carrer Ping Pong, on hi ha
una plaça petita sense sortida, hi
anava un parc infantil i no es va
fer. D’altra banda, quan l’Ajuntament va fer el pavelló poliesportiu
i la piscina coberta, quedava una
parcel·la de terreny on, tot i que

9

En la Setena Trobada de Puntaires de Rubí, que va tenir lloc a la
plaça de Catalunya el dissabte 16 de setembre, hi van participar 215
puntaires, 106 de Rubí i 109 d’altres poblacions de Catalunya. Pel que
fa a la nostra ciutat, hi van participar grups de l’Associació Puntaires
de Rubí, del Club 60, del Casal de la Gent Gran, del Centre Cívic de
Can Fatjó, de la Merceria Mercè, de l’AV dels Avets, de Can Mir i de
la Roser Domingo. Les puntaires van fer una demostració dels seus
treballs i se’ls va donar berenar i alguns obsequis, que els va repartir
l’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura. A més a més, van fer un
sorteig de diferents treballs. Amb els diners que van recollir pagaran
les despeses de la trobada. L’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura,
va manifestar que tenia una impressió molt bona d’aquesta trobada, ja
que hi havia una gran participació. Així mateix, va afirmar que “és bo
que s’ajuntin dones a una edat determinada, que es podrien sentir soles a casa, que amb l’excusa de fer puntes tinguin un punt de trobada
amb amigues”. A l’Aula Cultural de la Caixa de Terrassa, fins al dia
24 de setembre, es pot visitar una exposició de treballs fets per les
puntaires rubinenques.
JORDI GARCÍA

Can Rosés Residencial, una urbanització que vol millorar

era destinada per a equipaments,
en fer el projecte dels Nius, els
van dir que s’hi faria un parc infantil. Però, al final, s’hi ha fet la
piscina coberta i descoberta. Per
tant, després d’haver-los promès
dos parcs infantils, s’han quedat
sense cap.
Val a dir que les connexions de
servei de l’enllumenat són subterrànies, mentre que les de la companyia telefònica són aèries, tot i
que el pla urbanístic preveia que
totes fossin subterrànies.
Quant als aspectes de neteja i
la recollida selectiva, Isabel Jiménez afirma que a Can Rosés Residencial hi ha dos punts verds, però
que en ser un barri situat a la perifèria, la gent hi deixa de tot, frigorífics, restes de vehicles, etc.
En aquest barri rubinenc, a
part de no haver-hi zones verdes,
les mitjaneres no estan arreglades,
segons la presidenta de l’AP, que
assegura que aquestes no es reguen ni se’n fa un seguiment.
D’altra banda, quan es va fer
el sector dels Nius, van treure un
troç de muntanya en el camí vell
de Sabadell -situat entre els carrers Ping Pong i Futbol-, fent-lo
desaparèixer, van anar abocant terres i ha quedat un racó, que és un
cúmul de brutícia. Els veïns han
demanat que s’hi faci un mur de
contenció i s’hi plantin arbres perquè no tingui l’impacte mediam-

biental que té, però després d’un
any no han obtingut resposta,
afirma Isabel Jiménez.
Des de l’any 1998, a Can Rosés hi ha un dipòsit de l’empresa
SOREA, amb una capacitat de
trenta mil metres cúbics d’aigua.
Segons la representant dels veïns,
els van dir que el condicionarien i
que posarien bancs a la zona on es
troba i no s’ha fet res d’això.
El fet d’estar al costat d’un polígon industrial no afecta els veïns
d’una manera important, tot i que
hi ha empreses que no compleixen
la normativa de la zona, segons
Josefina Ariza, secretària de l’AP
de Can Rosés Residencial.
Josefina Ariza afirma que tenen un problema greu amb el trànsit, ja que els conductors hi fan
curses i hi ha un perill considerable. Una altra preocupació dels
veïns és el vial que es reflecteix en
el PGOU, el qual, d’entrada, havia
de passar per aquesta urbanització, partint-la en dos.
Els propietaris de Can Rosés
Residencial, en ser pocs veïns i no
tenir un local social com a punt de
referència, no fan activitats culturals, esportives o lúdiques.
Fins fa poc que els han deixat
una aula del pavelló poliesportiu,
les reunions les feien al carrer.
Quant a equipaments, disposen de la zona esportiva de Can
Rosés molt a prop.

VII trobada de Puntaires de Rubí

Diada Nacional de Catalunya a Rubí
L’Ajuntament de Rubí, a proposta de la Taula de Cultura Popular i
Tradicional, ha recuperat la Diada Nacional de Catalunya a Rubí. Els
actes d’aquesta diada, que es commemora el dia 11 de setembre, van
tenir lloc els dies 10 i 11 a la plaça del Doctor Guardiet i van comptar
amb l’assistència d’unes nou-centes persones entre els dos dies. El dia
10 de setembre hi va haver un acte institucional, amb un parlament de
l’alcaldessa de Rubí, Núria Buenaventura, i un concert de sardanes a
càrrec de la cobla Ciutat de Girona, amb el qual se celebraven els 150
anys de la creació de la tenora. El dia 11 l’Agrupació Musical Ciutat
de Rubí va fer un concert. Núria Buenaventura, en les seves paraules,
a part d’afirmar que “com a institució catalana, el dia del nostre país
l’hem de commemorar”, va retre un homenatge a la generació de Lluís
Companys, “que fa 60 anys que van perdre una guerra i van patir
aquesta pèrdua de llibertat, però que van lluitar per aconseguir que un
poble, el català, aconseguís les seves llibertats de llengua, cultura i
institucions. A més a més, ens ho van saber transmetre d’una forma en
què tingués valor la democràcia, la pau, la tolerància, el respecte, la
solidaritat i la igualtat. Van ser 45 anys de lluita, i ara tenim un present
que ens ha de servir d’inspiració per a la construcció del futur. Estem
en unes èpoques en què sembla que vulguem oblidar la nostra pròpia
història i uniformar tothom. Totes les persones tenen els mateixos
drets, però cadascú amb les seves condicions i, com a catalans, tenim
dret a poder elegir el nostre propi poble”.

10

L A

C I U T A T

22 DE SETEMBRE DEL 2000

Campanya “per la justícia global”
MONTSE VALLS
La Xarxa Ciutadana de Rubí per
l’Abolició del Deute Extern participa en una campanya internacional de pressió al Banc Mundial i al
Fons Monetari Internacional en
què, amb motiu de la reunió semestral d’aquests organismes,
s’organitzaran accions a Praga i,
paral·lelament, a nivell local “per
la justícia global”.
La campanya internacional es
vol manifestar contra la globalització econòmica neoliberal promoguda pel Banc Mundial i el Fons
Monetari Internacional, que comporta, entre altres coses, que el problema del deute extern que ofega els
països més pobres de la terra impedeixi el seu desenvolupament econòmic i social.
Un manifest, signat pel Moviment de Resistència Global, que
aplega un conjunt de persones i
col·lectius de Catalunya, entre altres
coses, exposa el següent: Entre els
dies 26 i 28 de setembre, els repre-

sentants del capital es reuniran a
Praga durant la 55a cimera anual del
FMI i el BM per proposar un nou
programa de liberalització de l’economia mundial, definint les noves
prioritats del crèdit i les condicions
d’ajut estructural.
Les seves recomanacions i programes de política econòmica s’han
aplicat arreu del planeta. Lluny d’aconseguir els seus objectius d’estabilitat i creixement econòmic, han
esdevingut el mecanisme necessari
perquè bancs i institucions financeres continuïn extraient diners de la
perifèria i carregant el pes del deute
sobre els més pobres i han aconseguit obrir les economies perifèriques
als voraços capitals transnacionals,
eliminar regulacions i estàndards,
tant en el camp laboral com mediambiental, i establir bases industrials amb baixos costos de producció per tal que les companyies
transnacionals puguin competir amb
avantatge.
Enfront de la globalització i el

pensament únic, nosaltres apostem
per una societat en què la gent no sigui explotada, exploti ni sigui oprimida, les comunitats i l’ambient siguin respectats, una societat que es
basi en la solidaritat, la cooperació,
la democràcia dels pobles i la sostenibilitat ecològica, la solidaritat internacional i la mobilització.
El manifest acaba dient que es
tracta, senzillament, de reapropiarnos, totes i tots junts, del nostre futur
i que, en aquest sentit, cal aturar la
cimera de Praga.
Amb aquest motiu, el dissabte
23 de setembre, a les 18 h, es farà
una Mani-Festa als Jardinets de Gràcia de Barcelona.
Així mateix, el dia 26 de setembre, a partir de les 19 h, a Rubí, es
farà una cercavila lúdico-reivindicativa des de la plaça de Pere Aguilera
fins a la plaça de la Nova Estació. Hi
haurà una concentració i la lectura
d’un manifest. En aquest acte, hi
participaran diverses entitats rubinenques.

EL RACÓ DE LA GENT GRAN
1r Concurs de poesia i narrativa Josep Pla
MONTSE VALLS
El Casal de la Gent Gran de
Rubí ha organitzat el 1r Concurs de poesia i narrativa, dedicat a l’escriptor Josep Pla.
Pel que fa als actes que tindran
lloc amb motiu d’aquest concurs,
el dimecres 25 d’octubre, a les 17
hores, al Casal de la Gent Gran de
Rubí, hi haurà un recital de poesies i narracions premiades i el
lliurament de premis.
Hi haurà dues categories de
premis. En la categoria juvenil, es
premiaran la millor poesia en català, la millor narració en català i
es donaran accèssits a obres que
el jurat consideri rellevants. En la
categoria d’adults, es premiaran
la millor poesia en català, la millor narració en català, la millor
poesia en castellà, la millor narració en castellà i es donaran accèssits a obres que el jurat consideri
rellevants.

Els premis poden ser declarats
deserts. Els concursants guanyadors en més d’una modalitat només podran accedir a un sol
premi o accèssit.
En el concurs, hi poden participar les persones residents a
Rubí més grans de 14 anys. En la
categoria juvenil, es classificaran
els participants que tinguin de 14
a 25 anys. Cal que presentin les
obres de poesia i narrativa en català. En la categoria d’adults, es
classificaran els participants més
grans de 25 anys. Podran presentar les obres de poesia i narrativa
en català o en castellà.
Cada autor només pot portar
un màxim de dues obres. El tema
és lliure. Els treballs o obres han
de ser inèdits i s’han de presentar
mecanografiats a dos espais i per
una sola cara en fulls DIN-A4.
L’extensió de la poesia no pot
ser inferior a 32 línies ni superior
a 64 línies. L’extensió de la narra-

ció no pot ser inferior a dues pàgines ni superior a tres pàgines.
Les obres no han d’anar signades. A l’encapçalament de la poesia o narració s’ha d’escriure el títol i un lema i entregar-ho junt
amb un sobre tancat. A l’interior
d’aquest ha de constar el títol de
l’obra, el lema i les dades personals de l’autor (nom, cognoms,
edat, adreça, telèfon i signatura).
El termini de presentació de
les obres finalitzarà el dia 11
d’octubre d’enguany. Els treballs
s’han d’entregar a la biblioteca
del Casal de la Gent Gran de
Rubí, de dilluns a divendres, d’11
a 13 h.
El jurat serà format per persones qualificades i alienes al Casal
de la Gent Gran. Les obres guanyadores quedaran en propietat del
casal, que es reserva el dret a publicar-les. La participació en
aquest concurs suposa l’acceptació d’aquestes bases.

AGENDA DE LA GENT GRAN
Setembre

27

Actuació de la coral del
Casal de la Gent Gran de Rubí
al Casal de Tarragona
Organitza: Casal de la Gent Gran de
Rubí

28

Assemblea General d’Associats
Casal de la Gent Gran de Rubí, 16.30 h
Organitza: Casal de la Gent gran de
Rubí

29

Actuació del Xou del Casal
de la Gent Gran de Rubí
a la Residència mossèn Homs
de Terrassa
Organitza: Casal de la Gent Gran de
Rubí

Ball
Ball per a la 3a edat
Centre Cívic de Can Fatjó

Cada dissabte, 17 h
Organitza: AV Can Fatjó
Ball per a la 3a edat
Centre Cívic de Ca n’Oriol
Cada dissabte, 16 h
Organitza: AV de Ca n’Oriol

Agrup. Personas Mayores
Cada mes
Excursió d’un dia: dissabte
Cada diumenge
Ball, de 18 a 21 h
Cada dimarts i dijous
Assaig de ball espanyol, 10 h
Local social del carrer Navas
de Tolosa

Casal de la Gent Gran
Actuacions dels grups artístics
propis: Grup Folklòric, Ballet Show,
Coral, Teatre
Tallers: Treballs manuals, dibuix i pintura, ganxet, puntes al coixí,
ioga i gimnàstica, català,
marqueteria, tall i confecció

Programes de relacions intergeneracionals
explicació de contes a la Biblioteca
l’últim dimarts de cada mes, 18.30 h
Visites d’escoles al Casal
Cada diumenge
Ball a partir de les 14.30 h
Cada mes
Excursió d’un dia

Club 60 Caixa de Terrassa
Cada mes
Excursió d’un dia i de mig dia
Conferències per a la gent gran
Cada trimestre
Cursos: punt de creu, mitja i ganxet,
pintura sobre seda i sobre roba, pintura
(paisatge al natural), policromia d’objectes de marmolina, puntes al coixí,
paper maixé, activitats aquàtiques, ioga
i gimnàstica, balls de saló, audicions
comentades, taller de contes organitzat
pel Servei Local de Català.
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SERVEIS

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

Font del Ferro, SL
Gossera Municipal
Grun Elèctric (FECSA, ENHER)
Inst. Mun. de Medi Ambient (IMMA)
Inst. Mun. de Comunicació (IMCO)
IMPES
Jutjat núm. 1
Jutjat núm. 2
Jutjat núm. 3
Jutjat núm. 4
Jutjat núm. 5
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. 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
C. Pere Esmendia, 15
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

Telèfon

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

C. Magallanes, 60
C. Castell, 35
Ctra. de Sabadell, qm. 13
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
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setembre/octubre
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

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

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Roca
Oriol
Gibert
Batllori
Pont
García
Calsina
Parrilla
Lorente
Prat
Hidalgo
Condal
Batallé

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 6
d’octubre del 2000

Programació de Ràdio Rubí (99.7 FM)
Temporada 2000-2001
DE DILLUNS A DIVENDRES
23 a 8

Connexió COM

17 a 18

8a9

Alegra’m el dia
(Xesco Caballero)

18 a 20.30 Raíces del Sur (Toni Sevilla,
Cristina Perales)

9 a 12

El matí és nostre
(Belén Tierno, Judith Cortina,
Susanna Torrejón)

divendres (quinzenal)
12 a 12.30 Fil directe amb l’alcaldessa

12 a 13

El día menos pensado
(Xesco Caballero)

13 a 13.30 Informatiu Ràdio Rubí
(Dolors Sierra)
13. 30 a 14 Temps de Joc
(Joan Maronda)
14 a 15

Informatiu COM Ràdio

15 a 17

Els 50 Rubís (Robert
Fernández, Sandra Corcuera)

11

Línia Directa (Lídia Juste)

dijous
20 a 20.30 Els grups municipals opinen

20.30 a 21 Informació Ràdio Rubí
21 a 23
dilluns

La caixa de ritmes

divendres +Q música
21 a 22
dimarts El vinil

CAP DE SETMANA
DISSABTE
9 a 9.30

Punto de encuentro
(Espai religiós)
9.30 a 10 Resum informatiu
10 a 11
Giravolt Tradicional
11 a 12
Punt de mira (repetició)
Y yo con estos pelos
12 a 13
13 a 14
L’última sessió
14 a 14.30 Informació Ràdio Rubí
14.30 a 15 Grups municipals (repetició)
15 a 22
Fórmula musical
22 a 24
La caixa de ritmes (repetició)

dimecres The Monsters
dijous
22 a 23
dimarts

Punt de mira
Gabba Gabba Hey

dimecres No Underground
dijous

Som solidaris

DIUMENGE
9 a 10
Presència cristiana
(Espai religiós)
Ara i Sempre
10 a 11
11 a 12
Resum informatiu
12 a 15
Esports
15 a 24
COM Ràdio

setembre/octubre

23

2a Diada de tardor
al carrer Sant Jaume de Rubí
Trobada de puntaires, 17 h
Actuació dels Castellers de Sant Boi,
els Castellers de l’Hospitalet
i els Castellers de Rubí, 19 h
Organitza: Associació Cultural Carrer
Sant Jaume

24

Sortida de gegants
a Taradell (Osona)
Sortida: Casa dels Entremesos,
c/ Dante Alighieri, 29, 8 h
VII Trobada de Gegants
Programa d’actes:
Plantada de gegants a la Ronda dels Vilademanys, 9 h,
Passejada de gegants, 11.30 h
Ballada de gegants, 12.30 h
Lliurament de recordatoris
i comiat, 13 h
Organitza: Colla de Geganters de Rubí

30

2n Aplec de la Sardana
Plaça de Catalunya, 17.30 h
Organitza:Escola de Sardanes Flor de
Neu i Foment de la Sardana
Diada castellera
Festa Major de Molins de Rei
Plaça de l’Ajuntament, 12.30 h
Actuació dels Castellers de Rubí,
els Torraires de Montblanc
i els Castellers de Cerdanyola
Organitza: Els Castellers de Rubí

7

6a Fira de Sant Galderic
Pagesia i art
Plaça del Doctor Guardiet, carrers de
Xercavins, de Sant Francesc i de Sant
Ignasi, tot el dia
Organitza: Associació Sant Galderic Artistes i Pagesos

Teatre, música i dansa
La Jaula de las Locas
amb Paco Morán i Joan Pera
Dilluns 25 de setembre, 22 h
La Sala, Teatre Municipal
Organitza: Ajuntament de Rubí
La vida es sueño
Teatre Romea Focus
Diumenge 1 d’octubre, 18.30 h
La Sala, Teatre Municipal
Preu: 2.600 ptes.
Organitza: Ajuntament de Rubí

CONCURS
11è Concurs Fotogràfic
“El fet casteller”
Organitza:
• Secretaria General de Joventut. Departament de la Presidència.
• Consell Comarcal de l’Alt Camp
• Repsol YPF
Adreçat a: joves que tinguin entre 16 i 35
anys el dia 11 d’octubre del 2000
Característiques de les fotografies: paper de color o blanc i negre, indistintament. Mínim de 18 cm i màxim de 40 cm.
La fotografia haurà d’anar muntada en un
paspartú, blanc o negre, de 40x50 cm. El
tema versarà sobre qualsevol aspecte relacionat amb el fet casteller i el seu entorn.
Es poden presentar un màxim de 5 fotografies i un mínim de 3, han de ser inèdites
i s’han de presentar a qualsevol oficina de
serveis a la joventut o bé a les representacions territorials de joventut fins l’11 d’octubre del 2000.
Premis: 1r premi 150.000 ptes. a la sèrie
de 3 fotografies; 2n premi: 100.000 ptes. a
la sèrie de 3 fotografies; 3r premi: 75.000
ptes. a la sèrie de 3 fotografies; Accèssit:
15.000 ptes. fotografia individual.

X Temporada de Teatre i Dansa
Amateur: Anda mi madre
amb el grup de teatre Nocunvé
Dissabte 23 de setembre, 22.30 h
Diumenge 24 de setembre, 18.30 h
La Sala, Teatre Municipal
Organitza: G. Teatre i Dansa de Rubí
Entrevistes personals
amb el grup de teatre Heura
Dissabte 6 d’octobre, 22.30 h
Diumenge 7 d’octobre, 18.30 h
Celler Cooperatiu
Organitza: G. Teatre i Dansa de Rubí

Exposicions
Pintures de Helena Plana Seoane
Fins al 24 de setembre
Antiga Estació
Quadres de fil d’Antonio Barba
Fins al 30 de setembre
L’Ateneu: de dilluns a dissabte,
de 17 a 22 h
Fotografies del col·lectiu KEVLAR
“Moviment per la Pau”
Del 26 de setembre al 15 d’octubre
Antiga Estació
VARIART
Del 29 de setembre al 8 d’octubre
Inauguració: 28 de setembre, 19 h
Horari: feiners i dissabtes, de 19 a 21 h;
diumenges i festius, els matins de 12 a
14 h i les tardes de 19 a 21 h
Aula Cultural Caixa de Terrassa, av.
de Barcelona, 84
Organitza: Escola d’Art i Disseny
21 anys de Ràdio Rubí
Setembre i octubre
El Castell-Ecomuseu Urbà
Organitza: Ràdio Rubí

Cursets
De gralla i caixa
Del 2 d’octubre al 15 de desembre
Els dilluns, dimecres i divendres no festius, de 19.30 a 21.30 h
Casa dels Entremesos, c/ Dante
Alighieri, 29
Inscripcions: Àrea de Serveis Personals
de l’Ajuntament de Rubí, c/ Justícia, 21
Telèfon: 93 588 70 77
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 14 i
de 16 a 18 h i divendres, de 9 a 14 h
Dates d’inscripció: Fins al 26 de setembre, ambdos inclosos
Preu: 4.000 ptes. alumnes en general i
3.000 ptes. socis geganters
Les places són limitades
Organitza: Colla de Geganters de Rubí
Hi col·labora: Ajuntament de Rubí

SORTIDA
Museu del Cinema de Girona
L’Associació del Casal de la Gent
Gran de Rubí organitza pel proper
4 d’octubre un viatge al Museu del
Cinema de Girona. La sortida és a
les 8 del matí del Casal. La parada
per esmorzar serà a Vilobí d’Onyar, per visitar l’església d’estil barroc dedicada a Sant Esteve i la capella de la Mare de Déu de
Serrallonga. Després, un cop a Girnoa, es visitarà el Museu del Cinema, on es podrà veure la col·lecció privada de Tomàs Mallol,
reconeguda internacionalment i
adquirida per l’Ajuntament de la
ciutat, amb el compromís que fos
el punt central del museu.
El preu del viatge és de 3.500 ptes.
per persona i de 3.000 per a tots
aquells que siguin socis de l’Associació del Casal de la Gent Gran de
Rubí i tinguin domiciliada la seva
pensió en qualsevol de les oficines
de “la Caixa”.
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L’ENTREVISTA
“Hem d’evitar que la societat de la
informació generi desigualtats”

JORDI GARCÍA

MAR LOBATO
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Ajuntament de
Rubí han signat un conveni marc
de col·laboració que servirà per
reforçar la col·laboració institucional i per instal·lar el Centre
d’Innovació i Transferència
Rubí+D. El rector d’aquesta universitat ens ha parlat sobre
aquest conveni i altres temes.
Quin és el contingut del conveni signat amb l’Ajuntament de
Rubí?
Bàsicament per part nostra és
una voluntat de col·laboració amb
les administracions properes a nosaltres, perquè la Politècnica és una
universitat que té voluntat de servei.
Aquesta universitat està molt arrelada a Catalunya i té presència a
molts municipis de Catalunya, a
Terrassa, Sant Cugat, Manresa,
Castelldefels, Igualada, Mataró, entre altres. En alguns municipis estem presents i amb altres establim
fórmules de col·laboració que ens
satisfacin a ambdues parts, com és
el cas de Rubí, on es vol establir un
pla de futur.
Què és el Centre d’Innovació i
Transferència Rubí+D?
El que vol ser és una porta
oberta de la Universitat Politècnica
situada al municipi de cara a les
persones, les empreses o les institucions i les entitats que el vulguin
utilitzar, pels serveis o ajudes que es
puguin prestar, tots els serveis de la
universitat. La voluntat és aquesta.
No només un punt d’informació
sinó també un punt de lligam amb
la universitat.
La UPC també té convenis
amb altres municipis?
Sí i de formes diferents. Un de
molt similar al que fem amb Rubí
va ser amb l’Hospitalet. En canvi a

PERFIL
Jaume Pagès Fita
Nascut a Girona l’any 1946, va
fer estudis de Magisteri, Enginyeria Industrial i Informàtica. El
1975 va obtenir el títol de Doctor
Enginyer Industrial. L’any 1971
va començar a exercir com a professor de la Universitat Politècnica de Catalunya a l’àrea de
Mecànica, matemàtiques i d’Automàtica i ha realitzat treballs de
recerca i va ser vicerector d’Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya
entre 1986 i 1994, any en què va
ser elegit com a rector de la UPC.
També és membre numerari de
l’Institut d’Estudis Catalans.
Manresa i Vilanova tenim presència
d’escoles però també hem creat un
centre tecnològic que fa aquesta
mateixa funció però que alhora té
un contingut diferent, com a laboratori específic, o a altres com a aules
de formació permanent.
Se’n parla molt del lligam que
han de tenir empresa i universitat. Segons el punt de vista del
rector d’una universitat com la
UPC, quin ha de ser aquest lligam?
Ha de ser un lligam responsable
en el qual cadascú sigui capaç d’entendre quins són els interessos de
l’altra part i ser capaços d’emprendre accions conjuntes on cadascú
guanyi alguna cosa pel fet de col·laborar amb l’altre. A nosaltres ens
interessa estar al dia dels problemes
que preocupen les empreses, institucions o entitats que d’alguna manera impulsen el desenvolupament
del país, perquè és la nostra feina resoldre aquest tipus de problemes i
fer recerca, investigar i empènyer
l’avanç del coneixement en la direcció que pugui interessar de cara al

FETS I GENT
El camí de Ca n’Alzamora
En la sessió del mes de juliol de 1918, l’Ajuntament
de Rubí va acceptar l’oferiment del senyor Massana
per a l’arranjament del camí
de Ca n’Alzamora (avui
passeig de les Torres) des
de l’indret conegut com el
Putxet fins a la masia.

Premsa local

Jaume Pagès Fita, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

futur. A les empreses els ha d’interessar perquè podem resoldre problemes, les podem orientar.
Quin paper juga la UPC en la
societat de la informació?
Estem molt vinculats, primer
perquè ens dediquem a generar coneixement i transmetre’l, i en
aquests moments el coneixement
puja de valor, per tant, les universitats que ens dediquem a aquests temes estem en un bon moment. Som
conscients que s’augmenta l’exigència sobre els actors, i hem de tenir un
nivell d’exigència més alt i, d’altra
banda, aquests avenços ens fan canviar de metodologies i instruments
diferents dels que feiem servir fa 10
anys per a l’ensenyament.
Tenim al voltant de 400 professors de nivell alt que s’hi dediquen,
això vol dir que la capacitat de generar projectes i de fer avançar temes és prou important com perquè
ens considerin les empreses properes, però també podem donar aquest

servei a distància i ajudar a empreses i institucions que no necessàriament estan a prop.
També hem de fer una tasca
d’acció social, hem d’intentar jugar
un paper per evitar que la societat
de la informació generi unes noves
classes de gent informada i gent no
informada, és a dir, gent que domina les tecnologies i gent que no
les domina. Per tant, hem de facilitar l’accés a aquestes persones.
Per tot això que explica, la
universitat és una institució viva i
dinàmica. Està també en contacte
directe amb la societat dins la
qual conviu?
Està molt implicada i ho està a
través de les persones que la constitueixen, que són molts. Per exemple, en aquesta universitat tenim
més de 30.000 estudiants, més de
2.000 professors, més de 1.000 persones d’administració i serveis que
també estan al corrent, per tant, és
una capacitat d’influència molt alta.

Estadística de la premsa local de l’any 1933: hi havia
tres setmanaris, que tenien
un tiratge de 1.525 exemplars; una publicació quinzenal, amb un tiratge de 850
exemplars; una de trimestral, amb un tiratge de 350
exemplars, i dues d’eventuals, amb un tiratge de
1.100 exemplars. El tiratge
total era de 3.825 exemplars.

L’Associació de l’Ensenyament Català
L’Associació de l’Ensenyament Català es va constituir
el 27 de setembre de 1931.
L’any 1933 tenia 23 socis i
la presidia el senyor Antoni
Colomer.

La Delegació de Palestra a Rubí
L’any 1930, es va fundar la
Delegació de Palestra a
Rubí. Comptava amb 35 socis. Tenia una biblioteca
amb 475 llibres. El seu local es trobava al carrer Salvador Seguí, número 6. El
president era en Josep Ferrer-Domingo.
Miquel Rufé

