telèfons d’interès
ajuntament............................ 93 588 70 00
alcohòlics anònims.................. 93 317 77 77
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
ateneu municipal..................... 93 588 74 73
biblioteca “mestre
martí i tauler”..........
93 699 84 53
bombers................................ 93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa.............. 93 586 67 00
cap-2 anton de borja.............. 93 588 45 55
cap-3 sant genís..................... 93 699 17 29
casal de la gent gran.............. 93 588 44 87
cementiri............................... 93 588 77 22
centre d’orientació
sanitària (cos)......................... 93 588 73 73
correus................................. 93 699 14 02
creu roja............................... 93 697 92 04
deixalleria ............................ 93 699 49 95
espai jove torre bassas............ 93 697 90 04
fecsa - endesa........................ 900 77 00 77

jutjat 1.................................. 93 586 08 51
jutjat 2.................................. 93 586 08 52
jutjat 3.................................. 93 586 08 53
jutjat 4..................................93 586 08 54
jutjat 5..................................93 586 08 55
omic (of. inf. consum).............. 93 588 70 32
oficina de gestió
tributària (orgt)......................93 586 23 80
oficina de treball
de la generalitat..................... 93 587 25 63
oficina local d’habitatge
(proursa)...............................93 588 66 93
mossos d’esquadra (comissaria) 93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències............... 088
policia local........................... 93 588 70 92
policia local urgències....................... 092
policia nacional...................... 93 588 76 94
policia nacional urgències................... 091
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501

registre civil......................... 93 586 08 94
rubí+d (impes, ose).................. 93 581 39 00
rubí verd............................... 93 591 30 03
rubí via................................. 93 591 30 03
sece (enllumenat públic)........... 93 588 77 99
síndica de greuges....................93 697 21 59
sorea (avaries)......................... 902 250 370
tanatori................................ 93 588 66 55
taxi (adaptat).......................... 609 893 037
taxis rubí.............................. 93 699 24 89
taxis ràdio taxi...................... 93 586 08 88
telèfon verd ......................... 900 130 130
(si es truca des d’un mòbil).......93 699 98 01

farmàcies de guàrdia
març 2011
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

hidalgo-mos
condal
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos

abril 2011
1
2
3
4
5

baradad
oriol
gibert
batllori
pont

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
condal
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert

24
25
26
27
28
29
30

batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli

maig 2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9

hidalgo-mos
condal
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-mos
condal
piera
valls
batallé
espert
farell

farmàcies
aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 /
batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93
699 87 09 / espert pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / farell c.
sant jordi, 25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1. 93 697 49 42 /
gibert c. torres oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo c. sabadell, 79.
93 697 36 40 / kronos ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol
c. safir, 28. 93 699 43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 /
piera pl. josep sapés,4. 93 697 7163 /pont c. magí ramentol, 7. 93
697 34 56 / progrés c. verge de fàtima, 13. 93 697 79 93 / xapelli
c. víctor català, local 22. 93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95.
93 699 50 12 / valls ctra. de Terrassa, 16-18

Farmàcies obertes tots els dies: kronos (de 9 a 22 h) i
xapelli (de 9 a 21 h)

programació 2010-2011 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
9h
12 h
14 h
14.30 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
dl.: Esports
dm.: Conecta2
dc.: Retrats
dj.: Res com el Vallès
dv.: Esports
15 h
dl.: L’última sessió
dm.: Catsons
dc.: Música.cat
dj.: Som d’aquí
dv.: Punt de mira
16 h
dl.: Ona triesportiva
dm.: Rock’n’classics
dc.: Discoteca privada
dj.: Déjame contarte
dv.: Meeting point
17 h
Música K Música
19 h
Informatiu COM Ràdio
19.30 h Informatiu vespre
20 h
Raíces del Sur
22 h
dl.: Les Divines
dm.: Gabba Gabba Hey
dc.: Tempo di fuga

23 h

24 h

dj.: El fil de la troca
dv.: Cultura de club
dl.: Pelotas fuera
dm.: La negra nit
dc.: Jazz de nit
dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: 303 Trance
dll.:Defcon tres
dj.: Serrat: un temps de
cançons
dv.: 303 trance

dissabte
8h
8.30 h
9h
11 h
11.30 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
20 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Els grups municipals opinen
El descans del troglodita
L’última sessió
Son solidaris
Peluts
Guantanamera
Serrat: un temps de cançons
(rep.)
El fil de la troca (rep.)
Rubí magazine
Bluebeats FM

www.rubi.cat

21 h
23 h

www.radiorubi.fm
Imsomnia
Studio 21

diumenge
9h
10 h
11 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals opinen
(rep.)
11.30 h A peu de camp
15 h
Tempo di fuga (rep.)
16 h
Meeting Point (rep.)
17 h
Peluts (rep.)
18 h
Gabba Gabba Hey (rep.)
19 h
Som d’aquí (rep.)
20 h Rock’n’classics (rep.)
21 h
Les Divines (rep.)
22 h
La negra nit (rep.)
23 h
Discoteca privada (rep.)

30 anys de

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Rubí guanya un nou espai
cultural i una nova zona
verda al voltant del Castell
La ciutat necessitava un
nou espai cultural a
l’aire lliure amb capacitat suficient per
donar cabuda als grans
esdeveniments
i
espectacles, com algunes de les activitats de
la Festa Major o com el
Rubifolk. Amb la remodelació de la nova la
plaça Dr. Guardiet i la conseqüent desaparició de l’amfiteatre, un espai que s'havia
quedat petit pel volum de població de la
ciutat, es va considerar necessari buscar un
nou emplaçament amb capacitat suficient
per albergar els espectacles i concerts
musicals de gran format.
El castell de Rubí és un marc immillorable
per al nou amfiteatre, no tan sols per la
singularitat, el valor històric de l'edifici i la
seva utilització com a museu de la ciutat,
sinó també per la proximitat al centre, i
perquè es troba suficientment allunyat del
nucli d'habitatges com per no generar
molèsties als veïns.
Paral·lelament a la construcció del nou
amfiteatre, s'ha aprofitat per plantar un
arborètum a l'altre extrem del castell i així
guanyar un nou espai verd a la ciutat, que
millorarà l'entorn paisatgístic de la zona.
Amb el nou arborètum tindrem un nou
espai verd pel qual podrem passejar i gaudir de la vegetació de diferents continents.
Us convidem a conèixer i a gaudir del
Castell que, amb aquestes dues actuacions,
esdevindrà sens dubte un nou pol d'atracció lúdica i cultural de la ciutat.

visitem l’ajuntament
Alumnes de l’Escola Pau Casals van visitar l’Ajuntament

La ciudad necesitaba un nuevo espacio
cultural al aire libre con capacidad suficiente para dar cabida a grandes eventos y
espectáculos como algunas de las actividades de la Fiesta Mayor o como el
Rubifolk. Con la remodelación de la nueva
Plaza Dr. Guardiet y la consecuente desaparición del anfiteatro, un espacio que se
había quedado pequeño por el volumen de
población de la ciudad, se consideró necesario buscar un nuevo emplazamiento con
capacidad suficiente para albergar los
espectáculos y conciertos musicales de
gran formato.
El Castell de Rubí es un marco inmejorable
para el nuevo anfiteatro, no sólo por la
singularidad, el valor histórico del edificio
y su utilización como museo de la ciudad,
sino también por su proximidad al centro,
y porque se encuentra suficientemente alejado del núcleo de viviendas como para no
generar molestias a los vecinos.
Paralelamente a la construcción del nuevo
anfiteatro, se ha aprovechado para hacer
un arboretum en el otro extremo del castell
y así ganar un nuevo espacio verde en la
ciudad, que mejorará el entorno paisajístico de la zona. Con el nuevo arboretum
tendremos un nuevo espacio verde por lo
que podremos pasear y disfrutar de la
vegetación de diferentes continentes.
Os invitamos a conocer ya disfrutar del
Castell que, con estas dos actuaciones, se
convertirá sin duda un nuevo polo de
atracción lúdico-cultural de la ciudad.
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serveis socials

cinc equips d’atenció bàsica

Els serveis socials
arriben a tots els
barris de la ciutat
e

ls rubinencs i rubinenques compten amb cinc nous equipaments, distribuïts pels barris
de la ciutat, on s’han anant traslladant les dependències de serveis socials per apropar-se a tota la ciutadania. La cinquena d’aquestes dependències s’està acabant d’adequar
i s’obrirà durant el segon semestre d’aquest any.

Població i demandes
En l’últim any, la demanda d’atenció als serveis socials de Rubí s’ha estabilitzat respecte al 2009, ja que s’han atès a 12.857 persones, al voltant d’unes 3.000 famílies.
Al 2009, van ser 13.569 persones les que van
demanar suport a serveis socials.
Les principals problemàtiques de les persones que han acudit als serveis socials han
estat centrades en habitatge i l’ocupació
(60%), relacionades amb la situació de
dependència (24%) i altres temes d’atenció
social com dones maltractades, informació

sobre programes i prestacions socials de gent
gran i família, etc. (16%).
Per poder atendre aquestes 3.000 famílies, el
consistori ha destinat 713.698 euros durant
l’any 2010 a ajuts econòmics d’urgència
local.
Amb aquest pressupost 229 famílies han
pogut solucionar problemes relacionats amb
l’habitatge, 714 famílies han rebut suport per
cobrir necessitats bàsiques i 323 famílies
han rebut ajuts per iniciar processos educatius d’integració social i laboral.

Més
informació

Balanç 2010
• 97 famílies s’han beneficiat dels ajuts per
necessitats d’habitatge: 61.119,16 € que representa un 8,56%..
• 174 famílies han rebut ajuts d’alimentació i
manutenció general de les famílies: 55.048,66
€ que suposen un 7,71%..
• 481 famílies han obtingut els ajuts del menjador escolar: 359.979,88 € que representa un
50,44% (135.000 € d’aquests ajuts ha estat
aportats directament per l’ajuntament per complementar els atorgats pel Consell Comarcal).
• 323 famílies han rebut el suport de processos
educatius (infants i adolescents): 61.828,48 €
que suposa un 8,66%.
• 87 persones s’han beneficiat dels ajuts al
menjador social per a persones grans: 62.411,78 €

que arriba a un percentatge
Serveis Socials
del 8,74%.
C/ General Prim, 33-35 2n
• 79 persones han rebut els
tel. 93 588 70 77
Horari: De 9 a 13 h
ajuts per a petits arranjai de 16 a 19 h
ments en domicilis de gent
gran: 28.939,72 € que reprewww.rubi.cat/serveisocial
senta un 4,05%.
• 16 persones han rebut els ajuts
destinats al pagament d’acolliments
residencials d’urgència per a gent gran:
62.059,87€ (8,70%)
• 61 persones s’han beneficiat del suport tècnic a persones grans i persones amb dependència: 9.125,64 € (1,28%)
• Ajuts destinats a les entitats d’acció social Rubí:
13.184,57 € (1,85%).

Serveis: Cinc noves dependències
El mes de febrer va entrar en funcionament el quart d’aquests equipaments, ubicat a la Zona Nord, on s’ha instal·lat l’equip bàsic de serveis socials dels sectors 1 (Sector 1 - Zona Nord, Serreta i Ca n’Oriol) i 3 (Centre) a més
del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (DAPSI). Se suma així als equips de Les Torres i al
de la plaça Plà i Pallejà, a més de les dependències del
carrer Prim, on està centralitzat l’àmbit de serveis
socials.

L’obertura d’aquests dos nous equipaments posa fi al
desplegament dels serveis socials municipals per adequar-los a la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis
Socials, que delimita que la ciutat ha de tenir un equip
social bàsic, amb 3 treballadors/es socials i 2 educadors/es socials, per cada 15.000 habitants. Actualment, hi ha un total de 31 persones als serveis socials
municipals per atendre als ciutadans, entre treballadors
i educadors socials i personal administratiu.

On puc anar?
Inicialment, totes les demandes a serveis socials s’han
de fer a través del Servei de Primera Acollida, ubicat a
l’edifici de Serveis a les Persones (c/ General Prim, 3335 2n). Des d’allí, es derivaran a les depèndencies respectives dels equips bàsics d’atenció bàsica.
Fins que s’obrin les noves dependències del Centre Cívic
de Can Fatjó, que atendrà a la població d’aquest barri i
les urbanitzacions, la distribució dels equips es manté
de la manera següent:

• Equip bàsic de la plaça Pla i Palleja: Sector 4 – Can
Fatjó i urbanitzacions
• Equip bàsic del carrer Maria Aurèlia Capmany: Sector
1 - Zona Nord, Serreta i Ca n’Oriol i Sector 3 - Centre
• Equip bàsic de Les Torres: Sector 2 – Zona sud
• Quan obrin les dependències de Can Fatjó, el sector 4
(Can Fatjó i urbanitzacions) s’hi traslladarà: el Sector 3 (centre) passarà a la plaça Plà i Pallejà i es crearà el Sector 5 (Ca
n’Oriol) a les instal·lacions del carrer Maria Aurèlia Capmany.

finalització de les obres de l’amfiteatre
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Dos nous espais
per a la ciutat
l’

Amfiteatre del Castell és ja una realitat després que hagin finalitzat els treballs del Fons estatal per a l’ocupació i la sostenibilitat local (FEOSL). Amb una inversió d’1,2 milions d’euros per a
la construcció d’aquest espai per a usos culturals i també per a l’adequació de l’entorn paisatgístic del Castell amb l’arborètum Rubí guanya dues zones per a la celebració d’esdeveniments culturals i per a passejar en un entorn natural.
Per a la construcció de l’amfiteatre, s’ha pavimentat la zona plana per utilitzar-la com a escenari i s’ha construït una graderia de formigó que s’han pintat de colors. A més, s’ha enjardinat i plantat arbrat i enfiladisses al mur de
tancament de l’espai. L’amfiteatre es converteix, doncs, en un nou espai on
celebrar activitats culturals amb una superfície de prop de 3.000 m2, entre
l’escenari i les graderies.
L’arborètum es troba a l’entorn nord, a l’altra banda del Castell i l’accés principal al Parc de l’Arborètum s’ha ubicat a la zona sud, des del camí de Can
Xercavins i a través d’una rampa.

un amfiteatre
el nou espai permet
activitats culturals a
l’aire lliure

S’hi han col·locat diferents tipus d’arbrat, que s’han distribuït en l’espai en L’Arborètum està ubicat
a la zona nord del
funció del seu continent d’origen. Aquesta zona, de 5.641 m2, també s’ha Castell
dotat d’una xarxa de camins per tal de facilitar-ne l’observació. Aquesta actuació ha permès transformar aquest espai en un lloc més accessible per al ciutadà, que ara ofereix opcions de passeig i estada, ja que també s’hi han
col·locat uns quants bancs. L’objectiu del consistori ha estat crear un entorn a tota la zona
que dignifiqui i posi en valor tota la finca on es
Horaris Amfiteatre
troba una de les construccions més emblemài Arborètum
tiques del municipi: el Castell de Rubí.

i

Cada dia:
• de 9 a 20 h (horari d’hivern).
• de 9 a 21 h (horari d’estiu.

Rubí, ciudad
de convivencia
OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO: PARA OCUPAR EL ESPACIO PÚBLICO SE
TIENE QUE SOLICITAR LICENCIA.

Cuando un ciudadano necesita ocupar temporalmente el espacio
público, ya sea
una acera, reservar un espacio o
bien cortar una
calle, es imprescindible pedir el
permiso correspondiente al
Ayuntamiento.

Según la ordenanza municipal, realizar estas actividades sin previa licencia supone una infracción
que se puede sancionar con diferentes multas, cuya
cuantía variará en función del caso y de su gravedad.
En el momento de hacer obras en casa, una mudanza, pintar la fachada o bien llevar a cabo otras actividades que conlleven la necesidad de ocupar temporalmente el espacio público, ya sea la acera o
parte de la calle, es obligatorio pedir al consistorio
un permiso previo, como mínimo con una semana de
antelación. Durante el año pasado, el Ayuntamiento
otorgó un total de 1.797 licencias de ocupación de la
vía pública.
La mayoría de las solicitudes para ocupar temporalmente el espacio público son las que hacen referencia a la colocación de sacos de escombros y contenedores en las aceras. También se piden licencias de
ocupación para instalar andamios, plataformas o

Más información en:
Servicio de Movilidad. Área de
Ecología Urbana y Seguridad (carretera
de Terrassa, 116).
Horario de atención al público: De
lunes a viernes, de 9h a 13h. Martes y
jueves también de 16h a 18h.

vallas, para cortar la calle para realizar tareas de
carga y descarga, o para reservar un espacio para
aparcar un vehículo de mudanzas.
Si un ciudadano ocupa la vía pública sin permiso y
un inspector o un agente de la Policía Local lo detecta se le puede abrir un expediente sancionador por
ocupación indebida. Las multas pueden llegar hasta
los 900 euros por infracción, aunque esta cifra
depende de cada caso y de su gravedad.
Durante el 2010, el consistorio tramitó 46 expedientes por ocupaciones indebidas del espacio público.
Casi la mitad fueron motivadas por la colocación de
vallas que invadían la vía pública y por la instalación de contenedores sin la correspondiente licencia.
También son numerosas las ocupaciones del espacio
público con mesas y sillas sin autorización previa.
En total el año pasado se abrieron 8 expedientes en
este sentido.

NORMATIVA PARA LAS TERRAZAS
Superficies de ocupación: No se autorizará ninguna ocupación en aceras de menos de 2 metros
Horarios:
· Verano (de domingo a jueves, hasta las 24h; viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta la 1h)
· Invierno (todos los días hasta las 22h)
Condiciones: Sólo se permiten las estufas homologadas por el Departamento de Industria de la Generalitat de Cataluña, las sillas y mesas tienen que ser
de aluminio y/o de acero inoxidable (sólo se admitirán las de madera en casos excepcionales), y las
sombrillas serán de un único color: marfil claro.

LOS FUMADORES, EN LAS TERRAZAS
En el marco de la puesta en marcha de este plan, el
consistorio llevará a cabo diversas acciones, entre
las que destacan la creación de un observatorio del
civismo y la organización de una jornada para
entregar los llamados Premios al Civismo.
Paralelamente, los agentes cívicos continuarán la
labor que están haciendo desde el año 2001, cuando Rubí, de forma pionera en la comarca, contrató
a personas en situación de desempleo para sensibilizar a los ciudadanos sobre la importancia del
civismo.

CÓMO SOLICITAR EL PERMISO DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA?
Lugar: en las Oficinas de Atención al Ciudadano
· OAC Centro (calle Narcís Menard, 13-17)
· OAC de las Torres (Rambleta de Joan Miró, s/n)
Horario de atención:
· OAC Centro: de lunes a viernes, de 8:30 h a 14h y
de 16h a 19h; y sábados, de 9h a 13h.
· OAC de las Torres: los lunes, de 8:30 h a 14h y de
16h a 19h; y de martes a viernes, de 8:30 h a 14h.
Los sábados está cerrada.
Documentación necesaria:
· Solicitud de ocupación del espacio público (disponible en la OAC)
· La licencia o comunicado de obras
· El plano de emplazamiento de la actividad
Se pueden consultar las tasas y descargar las
solicitudes en www.rubi.cat/tramits
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obras actuación en la zona de la calle bartrina
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Obras en la plaza
dels Sindicats
l

a plaza dels Sindicats y la calle Joaquim Bartrina vivirán, durante los próximos cinco meses,
una importante transformación. El Ayuntamiento de Rubí ha diseñado una nueva plaza
más amable para los peatones y, a la vez, ha replanteado el trazado de la c / Bartrina.

transformación
la plaza tendrá
una importante
transformación

Las obras se han dividido en 3 fases. La primera, que ya se ha iniciado, afecta a la plaza de los
Sindicats, donde se prioriza la circulación de
peatones en la calle Juan Ramón Jiménez. Esto
será posible gracias a la aplicación de dos medidas: por un lado, la parte norte de la c/ Juan
Ramón Jiménez se integrará en la plaza de los
Sindicats, creando un único espacio, y, por otro,
en la parte sur se pacificará el tráfico uniendo las

y se dejará una zona de aparcamiento en línea.
Y, por último, se llevará a cabo la tercera fase, que
afectará la calle Bartrina. La actuación más destacada será la reforma del trazado de la calle, de tal
manera que cuando finalicen las obras habrá un
carril central de circulación; a ambos lados, dos
líneas de aparcamiento, con las plazas separadas
por una nueva plantación de arbolado, y unas aceras más anchas y más transitables.

aceras de las calles de Joaquín Bartrina, Juan
Ramón Jiménez y Milà i Fontanals.
Algunos elementos de mobiliario urbano e iluminación, como son los pilones, los bancos y las farolas, ayudarán a identificar este ámbito como un
único espacio urbano a ambos lados de la calle
Bartrina. Además, también se creará una nueva
zona de juegos infantiles. En total se reurbanizarán 4.291,98 m2, de los cuales 860 m2 corresponden a la nueva superficie de la plaza.
La segunda fase de las obras se centrará en la calle
de Milà i Fontanals, entre las calles de Bartrina y
de Víctor Balaguer, donde se ampliarán las aceras

La sustitución del pavimento permitirá que se
coloque una franja estriada ante los pasos de
peatones para hacerlos accesibles para personas
invidentes. También se aprovecharán los trabajos de urbanización para hacer una mejora completa de la calle, desde los elementos del mobiliario urbano hasta los servicios.
Los árboles de la plaza de los Sindicats se conservarán y se aumentará la variedad. En todo el
sector afectado por las obras convivirán cuatro
variedades de árboles, además de la palmera
que preside la rotonda, que se mantendrá y se
rodeará de plantas arbustivas.

La plaza dels Sindicats
ganará espacio con la
incorporación de una parte
de la calle Juan Ramon
Jiménez

economía

subvenciones y bonificaciones

Abierto el plazo para
las ayudas del IBI
p

or sexto año consecutivo las personas mayores con escasa capacidad económica pueden acceder a ayudas municipales para pagar el Impuesto de Bienes Immuebles (IBI). El centenar de
personas que se beneficiaron el año pasado de la subvención, de hasta el 25 % del importe, recibirán en los próximos días una carta del ayuntamiento de Rubí que deberán retornar firmada para
mantener la ayuda.

El requisito principal para poder solicitar una ayuda
para pagar el IBI, el impuesto que más grava a las
familias, es disponer de unos ingresos reducidos.
En el caso de las personas mayores de 65 años,
éstos deben ser inferiores a los 639 euros si el solicitante vive solo, o de menos de 926,55 euros
mensuales si convive con otra persona también
mayor de 65 años. La subvención que percibirá
puede llegar al 25 % del importe del impuesto.
Quienes se encuentren
en paro, no perciban
subsidio, lleven un
mínimo de 8 años residiendo en el municipio
y tengan unos ingresos
inferiores a 641,40
euros mensuales, también pueden solicitar la
ayuda de hasta el 25%
del importe, llegando al
50% si los ingresos de
la unidad familiar no
superan los 423,70
euros al mes.
En el caso de las familias numerosas y monoparentales no hay una exigencia económica que cumplir. Todas aquellas que
acrediten esta condición con un certificado expedido por la Generalitat de Catalunya tienen derecho a la ayuda siendo el límite en este caso de 250
euros.
El centenar de personas se beneficiaron durante
el año 2010 de estas ayudas podrán renovarlas firmando y devolviendo la autorización que el Ayuntamiento remitirá a sus casas. Esta autorización
permitirá al consistorio comprobar que continúan
cumpliendo los requisitos económicos y, si es así,
tramitar la subvención.

*

660 personas no pagarán
la tasa de basuras

bonificaciones
y subvenciones
2011
Impuesto de
construcción (ICIO)
· 95% del coste de instalaciones de energias renovables no obligatorias.
· Ventajas fiscales para la
rehabilitación de fachadas.

Basuras
· familias numerosas de 5
ó 6 miembros (20%) y de
más de 6 (25%)
· pensionistas y personas
con ingresos inferiores al
SMI no pagan nada.
· entre un 5 i un 15 % por
aportaciones a la deixalleria municipal.
· 20% por autocompostaje.

IBI

Las 660 personas que en 2010 quedaron extentas del pago de la tasa de basuras seguirán sin
pagarla este año si continúan cumpliendo los
requisitos económicos. Estas personas no necesitarán volver a solicitar la ayudas porque el Ayuntamiento ya se encarga de su tramitación automá-

1,4 millones
de euros en
ayudas para
2011

· hasta un 25 % para personas mayores con
ingresos bajos y piso con
valor cadastral inferior a
los 60 mil euros.
· hasta un 50 % para personas en paro que no
cobren el subsidio de
desempleo.
· 50 % familias numerosas
y monoparentales con
límite de 250 €.
· 10 % por instalación de
sistemas de captación de
energía solar.

Plusvalía
· 85 % por mortis causa:
heredero de un piso que
es su vivienda habitual
· hasta 95 % si el piso pasa
a formar parte de la bolsa
de alquiler municipal
durante 5 años.
· 15 % por immuebles que
no sean la residencia
habitual.

IAE

tica sin ningún tipo de autorización previa por parte
de la persona beneficiaria.
Además de la tasa de basuras y del IBI, el Ayuntamiento de Rubí subvenciona y bonifica el transporte urbano y el adaptado para las personas
mayores, las escuelas municipales de música y
arte, las guarderías municipales, el impuesto de
construcciones o el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), entre otros (ver cuadro lateral). La
cantidad total destinada a estas ayudas durante el
año pasado fue de 1.394.150 euros. La misma
cantidad que se destinará este año.

más información: El plazo para solicitar la subvención del IBI finaliza el 15 de septiembre y la fecha límite para la
bonificación de la tasa de basuras es el 20 de abril. Más información www.rubi.cat/tramits.

· 50 % durante los primeros 5 años de la actividad
· 50 % de las actividades
que produzcan y consuman energías alternativas.
· 35-50 % por incremento
de la plantilla de trabajadores con contrato
indefinido
· 20 % por facilitar transporte colectivo a los trabajadores.

Vehículos
· 100 % para los históricos
y los que tienen más de
25 años.
· 75 % para aquellos que
producen menor impacto
ambiental.
· 100 % si son propiedad de
personas discapacitadas.

reusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreusbreu

Activitats familiars
al Castell

“
psc
Ana M. Martínez
Regidora del Grup
Municipal Socialista

a

quest mes de març amb l’obra Compte amb les bruixes! han començat les
activitats familiars al Castell de Rubí amb
diversos espectacles com Jocs dansats de
l’antic Egipte (17 d’abril), I tu tanka, Mon
(15 de maig), el taller Fabriquem un cotxe
(el 23 d’octubre) o l’espectacle Canta
Contes: Ja arriba Nadal (18 de desembre). Aquestes activitats tenen lloc a les
12 h, són gratuïtes i els infants hauran d’anar sempre acompanyats per un adult.
Més informació: www.rubi.cat/museu

Setmana Europea
de l’Energia

“

Nova edició dels tallers
d’autocompostatge
e l’11 al 16 d’abril tindrà lloc els tallers
d’autocompostatge casolà. Els participants aprendran a fer autocompostatge i, en finalitzar el taller, podran adquirir un compostador i una eina per remoure
les restes per només 20€, menys del 20%
del seu cost real. La resta del cost del material la subvencionen l’Agència de Residus
de Catalunya i l’Ajuntament de Rubí. Més
informació: enviar un correu electrònic a
compostatge@ajrubi.cat o trucar gratuïtament al telèfon verd 900 130 130 (93 699
98 01 des d’un mòbil).

icv-euia: l’esquerra transformadora

icv-euia

“
pp

“
Ajuntament de Rubí participa a la
Setmana Europea de l’Energia amb
l’organització de tot un seguit d’activitats
que es desenvoluparan fins al juliol. La projecció de documentals relacionats amb el
tema a la Biblioteca Mestre Martí Tauler, la
representació d’un muntatge teatral per a
les escoles o la xerrada-taller sobre l’eficiència energètica a la llar són algunes de
les activitats programades. Més informació: www.rubi.cat/mediambient

L’hospital Vicente Ferrer és un d’aquests
grans projectes que poden tenir un recorregut llarg i complex en el temps. Vam iniciar el camí el 2001, a l’oposició, amb una
moció presentada pel PSC al Ple municipal
que volia fer palesa la necessitat de tenir un
hospital de referència al territori. Quan el
2003 vam guanyar les eleccions municipals, aquest projecte es va situar en lloc
preferent a la nostra agenda política. Fins al

S’acosten les eleccions municipals i
tots fem càbales de què pot passar.
Permeteu-me traslladar-vos la nostra
anàlisi i el nostre compromís:
Marta Ribas
Els altres partits que es reivindiquen
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA d’esquerres (PSC i ERC) pateixen una
greu crisi a Catalunya, electoral i de
lideratge, però també de projecte.

Mònica Querol
Portaveu del PP
de Rubí

l’

volem l’hospital de rubí, ara!

erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Andreu Hernández
Regidor del Grup
Municipal de CiU

d

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

32 años de izquierdas
Denunciar la pésima gestión de las
izquierdas en nuestra ciudad no es
desprestigiar Rubí, sino poner de
manifiesto la realidad.
Denunciar que Rubí es líder en tasa
de desempleo, por delante de
Terrassa o Sabadell, no es desprestigiar ni faltar al respeto, sino hablar
claro.

la nova plaça del Dr.
Guardiet, una realitat
Si algú em preguntés amb què em
quedaria de totes les coses que s’han
fet durant aquests 4 anys i en les
quals Esquerra hem pogut influir i
condicionar, em costaria una mica
decidir-me. Però potser arribaria a la
conclusió que és la reforma de la
plaça del Dr. Guardiet. Aquesta refor-

fòrum
Els partits polítics no poden viure d’esquena a la gent i hem d’escoltar per saber què
pensen els seus conciutadans i quines
impressions tenen del funcionament de la
seva ciutat.
A Convergència i Unió això és ben sabut i
al llarg d’aquest mandat que ara s’acaba
hem intentat dur-ho a terme. Hem tingut
sempre les portes obertes per acollir totes

millor qualitat ambiental,
millor qualitat de vida
El Dr. Porta, va escriure fa quasi bé un
any un article que portava per títol “Ver
lo que nos sale a cuenta”. El que venia
a dir l’article és que tot està relacionat i
cal tenir una visió transversal, multidisciplinària i a llarg termini quan parlem
de salut. Un aspecte important que
afecta la nostra salut, potser el que
més, és la qualitat del medi que ens

2004, el resultat d’aquesta demanda per
part del govern de l’època (CiU) havia estat
negatiu. És a partir d’un govern d’esquerres, i amb clara vocació de servei a les persones, que se’ns recull la necessitat de la
nostra ciutadania de tenir un centre hospitalari de referència i que donaria servei a
Rubí, Castellbisbal i Sant Cugat.
Durant molt de temps es va treballar la possibilitat que fos l’Hospital General de
Catalunya qui oferís aquest servei. La negociació, llarga, amb negativa per part dels

Una crisi que els fa difícil plantejar
models alternatius per gestionar la
situació actual a llocs com Rubí. A
més, tanquen 4 anys de govern a la
ciutat sense haver resolt bé cap dels
dos grans temes del mandat: el
POUM (el projecte urbanístic de futur
de la ciutat) i la situació de crisi econòmica que pateixen la ciutadania,
les empreses i l’administració.
També a Rubí tenim el risc d’una

Los 7.576 parados rubinenses no
merecen que se esconda su situación. Y si el gobierno socialista de
Rubí se hubiera puesto las pilas, hoy
podríamos rondar la tasa de desempleo de ciudades vecinas, que no
superan el 7%, en plena crisis. Lo
que demuestra que los socialistas, no
se han preocupado de incentivar la
economía local ni de generar empleo.
Como tampoco se han preocupado

ma significa un abans i un després en
la configuració del centre de la nostra
ciutat, el centre històric.
Poca gent hi ha a Rubí que hagi vist la
plaça amb tota la seva magnitud,
sense construccions ni amfiteatres.
Només plaça. Algun avi molt gran i
poques persones més. Perquè ja des
de les primeres dècades del segle
passat s’hi van ubicar primer el mercat municipal, després un fossar i

aquelles propostes que els ciutadans i les
diferents entitats i col·lectius ens han fet
arribar i presentar-les al Parlament de
Catalunya o bé al Ple municipal a través de
mocions, precs i preguntes.
Tots sabem que l’actual mandat arriba al
seu final i que estem a tres mesos vista de
les properes eleccions municipals. Per
aquest motiu, des de Convergència i Unió,
vam pensar que s’havia de posar fil a l’agulla i que havíem de donar veu als ciutadans

envolta. Cal que hi hagi voluntat per
part d’ajuntaments i governs per detectar els problemes, estudiar-los i abordar-los correctament, i no fer els ulls
grossos quan veuen que la inversió inicial és gran i el rendiment polític a curt
termini escàs, per no dir nul. Un exemple clar és el primer Pla de Salut que
l’Ajuntament de Rubí ha elaborat en
aquest últim any. Cap de les accions
que han proposat per millorar la salut
dels rubinencs, cap ni una, incideixen

Generalitat es qüestiona l’hospital per raons econòmiques. La Conselleria de Salut no tenia pressupostat
aquest equipament perquè no l’havien de pagar.
Insisteixo, el paga Mútua de Terrassa. Quines són les
raons, doncs? Polítiques. Els veïns, i amics del govern
de la Generalitat no van assumir mai que l’hospital es
fes a Rubí, tot i que tampoc van apostar cedint terrenys
per ser valorats a l’hora de decidir on es construïa. Ara
utilitzen les armes polítiques perquè la ciutadania de
Rubí no tingui un hospital de referència. Doncs bé, el
PSC no descansarà en aquesta tasca. L’alcaldessa de
Rubí liderarà aquest dret que ja teníem i que CiU ens
vol prendre.

altra circumstància que s’ha donat a Catalunya
i que es pot donar a Espanya: la pujada electoral de la dreta, sigui CiU o PP. Tant els uns com
els altres ja sabem què defensen (o més aviat,
a qui defensen). Defensen els interessos dels
poderosos, i no els de la majoria de rubinencs i
rubinenques, que som aturats, assalariats,
autònoms o petits empresaris. Com a mostra,
les retallades socials que està fent el govern
d’Artur Mas a la Generalitat o les promeses
populistes i irresponsables (perquè no es

poden complir) que està fent el PP a Rubí.
Davant d’aquestes circumstàncies, la gent
d’Iniciativa i Esquerra Unida no ens moderem,
ni ens n’amaguem. Nosaltres som d’esquerres, i defensem els interessos dels qui no hem
causat la crisi però l’estem patint. Defensem
els serveis públics de qualitat i l’habitatge com
un dret i no com un negoci, ens oposem a les
retallades de drets socials i laborals i apostem
per sortir de la crisi amb propostes de futur que
aportin feina estable i de qualitat i més justícia

social i ecològica. Ho estem fent a Madrid i al
Parlament. I també ho fem a Rubí.
En un moment com aquest, nosaltres som l’esquerra sana, l’esquerra fresca, moderna, renovada i reforçada.
Ara no és moment per a la passivitat. Ara toca
lluitar, i fer-ho amb propostes per transformar
aquesta realitat i amb gent valenta, compromesa i il·lusionada
La gent d’ICV-EUiA ho som. Aquest és el nostre
compromís. www.martaribas.cat

del alto porcentaje de fracaso escolar. Fracaso
que existe y que no hay que achacar a la comunidad educativa ni a los padres, sino a la incapacidad manifiesta de un gobierno al que poco
le importan las personas. Porque fracaso escolar significa mano de obra no cualificada. Y eso
se traduce en altas tasas de desempleo.
Y no nos cansaremos de denunciarlo. Porque
queremos que los rubinenses tengan acceso a
los mejores trabajos en las mejores condiciones. Ese es nuestro objetivo, empelo de cali-

dad. Apostando por un Rubí líder en actividad
económica, donde quien quiera trabajar pueda
hacerlo, quien quiera vivir en él pueda hacerlo,
quien quiera pasear, estudiar, aparcar, correr,
jugar, ir al cine, salir con los amigos, ir de compras, ir de copas, de discotecas, al médico,
tener un hijo en el Hospital de Rubí y tantas
otras cosas, pueda hacerlo. Una ciudad referente económico, respetuosa con el medio
ambiente y con las personas. Ese es el modelo
del Partido Popular. Generar las oportunidades

para que cada ciudadano pueda desarrollarse
plenamente en su entorno, Rubí.
Muy lejos del Rubí de 32 años de izquierdas,
que nos ha dejado una ciudad sin Hospital, sin
urgencias pediátricas, sin espacios de ocio, sin
cobertura plena de ADSL ni de telefonía móvil,
sin una ronda que circunvale Rubí transformando la Avenida de l’Estatut y la C-1413 en
verdaderas ramblas, etc, etc. El modelo socialista.

finalment un amfiteatre.
Ara, per fi, podem gaudir d’una plaça diàfana,
amb jocs infantils i bancs per seure, que combina el sol i l’ombra, on les terrasses dels bars
seran un complement perfecte.
La reforma ha donat vida a la plaça. Teníem
una plaça trista i morta. Ara en tindrem una
plena d’alegria, d’infants i d’activitats durant tot
l’any.
Ara podem dir que comencem a semblar una
ciutat de debò. Perquè totes les ciutats tenen

les seves places més importants en perfecte
estat, plenes de vida i de gent. Ara a Rubí, per
fi, també ho tindrem.
Aquesta millora, però, no seria completa si no
s’haguessin fet també altres actuacions, públiques i privades, especialment importants al
centre: convertir el carrer Francesc Macià i l’avinguda Barcelona (el carrer Fondo) en una illa
de vianants; ubicar nous comerços i establiments de restauració a tot el centre, especialment a la plaça Catalunya; reformar l’entorn

del Mercat Municipal, etc. Estem parlant de
millores molt importants, que fan que el centre
de Rubí sigui essencialment diferent a com era
fa només 4 anys.
Per això m’emociona saber que Esquerra hem
posat un granet de sorra en la millora de la nostra ciutat impulsant la reforma de la plaça.
Ara cal dinamitzar-la, potenciar-la i gaudir-ne.
La ciutat està d’enhorabona. Aprofitem-ho!
www.arestubau.cat - www.esquerrarubi.cat

per tal de recollir novament totes les seves inquietuds
i propostes.
Amb aquest esperit hem organitzat quatre fòrums de
debat per canviar Rubí. Aquests fòrums són un espai
de consulta i aportacions de gent no militant ni simpatitzant de CiU on es tracten, en diferents ponències, les diferents problemàtiques actuals de Rubí.
En definitiva, volem que la gent que viu a la ciutat
aporti la seva visió de què cal fer per canviar Rubí i
que aquestes aportacions formin part del nostre programa electoral. La nostra intenció és que el programa electoral de CiU no es faci de forma endogàmica

en els despatxos, sinó que superin la frontera del partit i sumin l’opinió de la societat civil rubinenca.
El passat mes de febrer vam realitzar els primers
fòrums d’economia i cultura. El manteniment dels
polígons industrials, la desburocratització de l’administració, la gestió racional dels recursos humans i
materials, la construcció d’una ciutat agradable per
passejar i comprar, l’aparcament i la mobilitat són
alguns dels temes que es van plantejar en el fòrum
d’economia, mentre que en el de cultura es van tractar temes com ara la relació entre les entitats i
l’Administració, la desburocratització de les ajudes,

la necessitat de treure la cultura al carrer i els equipaments culturals.
Fins ara el resultat és altament positiu, tot esperant
acabar amb els darrers fòrums de medi ambient i
polítiques socials. A Convergència i Unió només
tenim paraules d’agraïment per la col·laboració de
tantes persones en la formulació de les propostes
que, de ben segur, formaran part del nostre programa electoral, el qual estarà a disposició de tota la ciutadania a partir del proper 2 de maig.

en la millora de la qualitat ambiental a Rubí. Com
s’entén això? Potser Rubí no es diferencia molt
d’altres ciutats del voltant pel que fa a nivells de
NO2, PM2.5, PM10 (contaminants atmosfèrics),
però això no treu que estiguem arribant a nivells
per sobre dels recomanats per la Unió Europea en
alguns punts de la ciutat. Diversos estudis indiquen que la contaminació atmosfèrica està associada a problemes cardiovasculars i respiratoris
en adults i també amb problemes de desenvolupament en el fetus durant l’embaràs. Per tant, és
un problema important que afecta tota la ciutada-

nia. Rubí podria ser pionera en iniciar polítiques
que afavoreixin l’ús del transport públic a la ciutat
(carrils bici, millora del servei d’autobús, demanar
la connexió entre Renfe i FGC a l’estació de
l’Hospital General, etc.), així com promoure el
comerç i l’oci dins de la nostra ciutat, fent que
menys gent agafi el cotxe per sortir de Rubí. Cal,
també, crear més espais verds al nucli urbà i preservar els que tenim a les afores. Recordem que
l‘OMS recomana entre 10-15m2 d’espais verds
per persona a la zona urbana. Actualment a Rubí
hi ha zones on no arribem ni a 5 m2. Encara ens

deixem una llista d’altres factors ambientals que
poden afectar la nostra salut i que són temes
actuals a la nostra ciutat (soroll, línies d’alta tensió, presència d’abocadors a prop dels habitatges, etc.). En definitiva, a Rubí encara hi ha molta
feina per fer pel que fa qüestions mediambientals,
i no s’hi val girar l’esquena a aquests problemes,
perquè a la llarga ens passaran factura!
Recordem que una millor qualitat ambiental és
una millor qualitat de vida!

grups municipals

el cost de l’equipament i a Mútua de Terrassa se li ofereix finançar la construcció de l’hospital. Aquest acord
es va signar en forma de protocol per part del
Departament de Salut i el Servei Català de Salut,
l’Ajuntament de Rubí i la Mútua de Terrassa, al juliol de
2009.
Un hospital que serà un motor econòmic per al territori i que potenciarà l’activitat empresarial vinculada a
l’activitat hospitalària generant nous llocs de treball.
Un hospital que acollirà les urgències pediàtriques
que tant hem demanat i que necessitem.
Els socialistes hem treballat molt per millorar la salut
de la nostra ciutat. Ara, el govern de CiU a la
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propietaris del General de cedir part del seu equipament, va endarrerir la decisió per part de la Generalitat
de fer una construcció nova. I sí, es va allargar en el
temps, però va ser una decisió que va tenir en compte
totes les variables que ara es tornen a posar a la taula
des del municipi veí amb la intenció que es canviï la
decisió. Els veïns convergents volen que la Generalitat
convergent els faci el projecte a casa seva i no a Rubí.
Aquí ens trobaran de cara als socialistes de Rubí.
L’any 2006, l’Ajuntament de Rubí va fer la cessió dels
terrenys per a l’hospital a la Generalitat. Els efectes de
la crisi econòmica fan que la Conselleria de Salut,
socialista aleshores, plantegés dificultats per assumir

notícies
cr14

temps lliure

coneix el patrimoni de rubí (X)

L’Ajuntament
de Rubí
descripció

Mecanisme interior del rellotge

Entrada columnada de l’edifici

L’Ajuntament de Rubí s’alberga dins d’un
edifici de construcció quadrangular amb dos
pisos i una torrasseta que dóna a la part central de la façana sud. La planta baixa, on es
troba l’entrada principal, mostra un estuc
que imita la pedra, mentre que el pis superior es va fer en rosa, tot i que en un principi
era una imitació de totxo. Seguint una considerable simetria, la façana presenta un
seguit d’elements neoclàssics, com les faixes
de pilastres a les cantonades o les emmarcacions de les finestres. Es tracta d’una construcció que barreja elements arquitectònics
de diferents estils: el pòrtic d’estil noucentista per on s’accedeix a l’interior, sosté una
balustrada amb columnes dòriques i es flanqueja amb un finestral geminat a cada
banda. D’altra banda, la façana es corona
amb un cos a manera de frontó de tipus
barroquitzant, profusament decorat amb
relleus i que conté el rellotge i un escut heràldic. L’obra de ferro forjat de les finestres és
del serraller rubinenc Ramon Solsona. A l’interior hi ha un vestíbul i una doble escala de
volta catalana estucats.

història
L´edifici on avui hi ha la seu de l´Ajuntament
de Rubí va tenir funció de casa pairal fins al
1922, any en què l’Ajuntament va adquirir
l’edifici per tal de traslladar la ubicació del
consistori, fins aleshores situat al carrer Pere

Detall de la doble escala interior

Cornisa i capitell

Detall del balcó lateral

Esmendia número 1, on avui hi ha una sabateria (Bendranas).
Lluís Muncunill Parellada, arquitecte municipal de Rubí i també de Terrassa, es va encarregar de la reforma durant els anys 1923 i
1925. Va aplicar un seguit de solucions estètiques que van donar solemnitat a l’edifici:
d’aquesta època és la tribuna de l’entrada
sostinguda per columnes. A més, es va construir la plaça del davant, la plaça Pere
Aguilera, on abans es trobaven els jardins i
horts de la casa. Era la casa pairal dels Rufé,
família de vinyataires.
Miquel Rufé i Alujas (1871-1926) va ser elegit alcalde de Rubí als 35 anys i ho va ser fins
al 1909. També va ser soci de la Cambra
Agrícola, va fundar el Celler Cooperatiu, i va
presidor. A més va ser membre fundador i
vocal de la delegació del Centro Catalán
Monárquico.
El 1925 es va inaugurar finalment la casa
consistorial. Dos anys després s’hi va afegir
el coronament barroc on se situen els elements que manifesten el caràcter públic de
l’edifici: el rellotge i l’escut de la vila.
L’any 1988 es va repintar la façana de l’edifici i es va substituir la llegenda de Casa
Consistorial per la de Casa de la Vila.

ubicació
L’Ajuntament de Rubí es troba a la pl. Pere
Aguilera.

Del 4 al 11 de abril
Microtaller d’iniciació a la grafologia
Impartit per M. Cruz Barón
Ateneu Municipal, cada dilluns de 19 a 20.30 h
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Cinema VO: Buried
Espanya. Dir. Rodrigo Cortés
Paul Conroy, pare de família i contractista
civil a l’Irak, desperta enterrat viu dins
d’una capsa de fusta. Sense saber qui l’ha
posat ni perquè, la seva única oportunitat
per a escapar del malson és el seu telèfon
mòbil.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h
Preu: 6 €, carnet Biblioteca 4,5 €,
carnet Cultural Jove 3,5 €
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Divendres, 1 d’abril
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Divendres, 8 d’abril
Cinema VO: Lope
Espanya. Dir. Ardrucha Waddington
Un jove Lope de Vega, soldat i escriptor,
torna de la guerra a Madrid. Com molts altres
joves, encara no té clar el camí que vol fer.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h
Preu: 6 €, carnet Biblioteca 4,5 €,
carnet Cultural Jove 3,5 €

Divendres 15 i dissabte 16 de abril
Taller de Còmic
A càrrec de José Bocanegra
Ateneu Municipal, de 18 a 20 h
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Si no heu rebut
la revista La Ciutat
a casa vostra,
aviseu-nos
al correu
laciutat@ajrubi.cat

Diumenge 1 de maig
Espectacle familiar: La Ventafocs
Cia. Arrel Dansa. Direcció: Eduard Ventura.
Amb el suport de La Xarxa
El primer espectacle de la nova companyia de dansa professional de
Rubí. La rondalla narrada per Joan Amades en el seu recull Les 100
millors rondalles populars catalanes es posa al servei d'aquesta proposta que neix a la nostra ciutat i que compta amb la col·laboració
musical de Manel Camp.
La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30 h. Preu: 12 €
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Temporada estable: Delicades
Cia. T de Teatre
Una història d'històries, de vegades no tant
fràgils ni delicades. Una història de mort i de
resurecció. Una història de primavera en què
la vida lluita amb totes les seves forces per
continuar viva.
La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30 h
Preu: 20€
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Queda’t a
el dia! itat que no vulguis
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Diumenge, 10 d’abril

