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La Refira uneix reciclatge i nadal
Bonificacions i exempcions per a empreses
Mercat d’Artesania de Rubí
La Torre Bassas obre de nou les portes

Congelació
de tributs
per al 2013

de rubí

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 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 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
emergències .......................................112

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. 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
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
novembre 2012
1 baradad
2 oriol
3 gibert
4 batllori
5 pont
6 garcia
7 calsina
8 parrilla
9 progrés
10 xapelli
11 hidalgo-mos
12 condal
13 piera
14 valls
15 batallé

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli

desembre 2012
1 hidalgo-mos
2 condal
3 piera
4 valls
5 batallé
6 espert
7 farell
8 aldea
19 ruiz
10 kronos
11 baradad
12 oriol
13 gibert
14 batllori
15 pont

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

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

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 2012-2013 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
6 a 9 h Tot notícies Rubí
9h
Rubí al dia
12 h
dl.: Mirant amunt
dm.: Serrat, cançons a
la carta
dc.: L’internauta
dj.: Antiretro
dv.: Rubiblocs
13 h
dl.: Estem al pou
dm.: Ultima sessió
dc.: Bio rock
dj.: Fil de la troca
dv.: Res com Vallès
14 h
Informatiu
14.30 h dl.: L’entrevista
dm.: Grups municipals
dc.: Mots irisats
dj.: Sapiència
dv.: Som terra
15 h
dl.: Empenta
dm.: Rubiblogs
dc.: Catsons
dj.: Bio Rock
dv.: Punt d Mira

16 h

dl.: Café concert
dm.: Sonido Vinilo
dc.: Discoteca Privada
dj.: Déjame contarte
dv.: Temps de Cançó
17 h
Raíces del sur
19 h
dl.: L’entrevista
dm.: Grups municipals
dc.: Mots irisats
dj.: Sapiència
dv.: Som terra
19.30 h Informatiu
20 h
dl.: Free kiks football
dm.: Nómadas
Musicales
dc.: L’altra cara de la
lluna
dj.: Valors a l’alça
dv.: Chaplin’s on air
21 h
dl.: Ultima sessió
dm.: Gabba gabba hey
dc.: Jazzfugazz
dj.: Punt de mira
dv.: Ultima sessió
22 h
dl.: L’ internauta

www.rubi.cat

@

23 h

24 h
01 h

www.radiorubi.fm

dm.: Mumury
dc.: Bluebeats
dj.: Musica.cat
dv.: Cultura de Club
dl.: Guantanamera
dm.: Chelsea hotel
dc.: Murphys
dj.: Jazz de nit
dv.: Pulsar
dj.: Serrat a la carta
Autolist

dissabte
8h
Punto de encuentro
8.30 h Sardanes d’autor
9h
Mirant amunt
10 h
Som solidaris
11 h
Els grups municipals
11.30 h El descans del troglodita
12 h
Ja ens podem morir
14 h
Informatiu+música
15 h
Última sessió
16 h
Serrat un temps de cançons
17 h
Temps de cançó
18 h
Sonido vinilo

19 h
20 h
19 h
19 h

Gabba gabba hey
Bluebeats
Tunner Time
Studio 21

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre
11 h
Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Sardanes d’autor
16 h
Punt de mira
17 h
Déjame contarte
18 h
Rubiblocs
19 h
Chaplins on air
20 h
Antiretro
21 h
Jazz fugazz
22 h
Jazz de nit
23 h
Això és un
misteri
24 h
Sobreviviendo
a Murphy

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Continuem amb mesures de
reactivació econòmica
Estem acabant un any 2012 que ha estat dur
per a molts rubinencs i rubinenques que
estem patint una forta crisi econòmica.
Davant d’aquesta situació,
l’Ajuntament es referma en
dues de les prioritats que ens
hem marcat per a aquest
mandat: cohesió social i
reactivació
econòmica.
Seguim treballant en aquesta línia sense descans. La
prioritat ha de ser les persones i especialment les que
estan en una situació més
gran de vulnerabilitat.
Pensant en això, les ordenances, tot just aprovades,
preveuen tota una sèrie de mesures que ha
d’ajudar a pal·liar els efectes de la crisi. Trobareu informació extensa a les pàgines interiors, però vull destacar les dues línies de
fons que defineixen les ordenances per al
2013. Per una banda, la congelació en línies
generals d’impostos i taxes per no augmentar la pressió fiscal i, de l’altra, la consolidació de les bonificacions i subvencions en la
majoria dels impostos.
I també en el terreny de la reactivació econòmica, imprescindible per sortir de la situació actual, les ordenances fiscals aporten una
sèrie d’elements que persegueixen aquest
objectiu. Així doncs, es preveuen mesures
que bonifiquen els impostos si es fomenta
la creació de feina local per tal de facilitar la
incorporació de persones aturades al mercat
laboral.
No ens cansarem de repetir que des de l’Ajuntament no comptem amb recursos i competències per fer front a un repte tan complex, però tampoc no ens cansarem
d’apostar per accions i mesures que facilitin
l’entorn propici per a la reactivació econòmica.

visitem l’ajuntament
Alumnes de l’Escola Ramon Llull van visitar l’Ajuntament

Estamos terminando un año 2012 que ha
sido duro para muchos rubinenses que estamos sufriendo una fuerte crisis económica.
Ante esta situación, el Ayuntamiento se reafirma en dos de las prioridades que nos
hemos marcado para este mandato: cohesión social y reactivación económica. Seguimos trabajando en esta línea sin descanso.
La prioridad debe ser las personas y especialmente las que están en una situación
mayor de vulnerabilidad.
Pensando en ello, las ordenanzas, aprobadas recientemente, prevén una serie de
medidas que debe ayudar a paliar los efectos de la crisis. Encontraréis información
extensa en las páginas interiores, pero quiero destacar las dos líneas de fondo que
definen las ordenanzas para el 2013. Por un
lado, la congelación en líneas generales de
impuestos y tasas para no aumentar la presión fiscal y, por otro, la consolidación de las
bonificaciones y subvenciones en la mayoría de los impuestos.
Y también en el terreno de la reactivación
económica, imprescindible para salir de la
situación actual, las ordenanzas fiscales
aportan una serie de elementos que persiguen este objetivo. Así pues, se prevén
medidas que bonifican los impuestos si se
fomenta la creación de empleo local para
facilitar la incorporación de personas desempleadas al mercado laboral.
No nos cansaremos de repetir que desde el
Ayuntamiento no contamos con recursos y
competencias para hacer frente a un reto tan
complejo, pero tampoco nos cansaremos de
apostar por acciones y medidas que faciliten el entorno propicio para la reactivación
económica.

notícies
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activitats per a fer una societat sostenible

La Refira uneix
reciclatge i nadal
l

REutilització,
REparació i
REciclatge:
els tres eixos de
la Refira

a Refira comença el pròxim 17 de novembre i, fins al 25 d’aquest mateix mes, pretén ser un
referent de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. En definitiva, la Refira serà un lloc
on s’emmarquen les diferents activitats que tinguin en compte els eixos de la REutilització, REparació i el REciclatge. La Refira compta amb la subvenció del Consorci de Residus del
Vallès Occidental (CRVOC) i la col·laboració de diferents serveis municipals, així com del sector
comercial/professional i de les entitats socials vinculades a recollides de joguines i a les botigues de segona mà i reparació.

Hi haurà tallers d’ornaments de nadal i postals
de nadal amb material
per reciclar

Un dels objectius d’aquesta Refira és fomentar
una nova cultura del consum: allargar la vida
dels productes, fomentar la segona mà i el
manteniment i reparació d’objectes. Els comerços o entitats que vulguin participar gaudiran
d’un espai on mostrar allò que reparen, serveis
que ofereixen i productes de segona mà que
venguin. Tot això acompanyat d’uns tallers de
reparació i manteniment de productes, impartit per les mateixes entitats participants a la fira.

De la mà del Consorci de Residus del Vallès
Occidental la Refira també comptarà amb un
“Taller de construcció de postals de Nadal” amb
material per reciclar que va adreçat al públic
infantil i joc de “La ruleta dels impropis”, en el
qual el ciutadà que participa detecta els residus
que no s’haurien d’haver llençat en aquella
galleda d’escombraries que freqüenten a les
llars quan es fa la selecció de residus. “La ruleta dels impropis” s’adreça a tot tipus de públic,

Per la reducció dels residus a casa

En altres ocasions s’han fet tallers de sabó amb
oli usat

Aquest és el quart any que Rubí participa a la
Setmana Europea de la prevenció de residus

Conèixer a quin contenidor va cada residus
ajuda

setmana europea de la prevenció
de residus: 17 al 25 de novembre
17 de novembre
Re-fira i Fes teu el Nadal! (vegeu programa al
requadre)

}

i aquelles persones que hi participen reben a
canvi un objecte que té a veure amb la gestió i
prevenció de residus: un embut per a la selecció de l’oli, un sabó fet amb oli reciclat, una
bossa reutilitzable...
D’altra banda, s’instal·larà l’exposició “I trio perquè em toca”, exposició que mostra l’itinerari de
residus a la ciutat, i quines són les conseqüències de no realitzar correctament aquesta selecció. A més, s’iniciarà una campanya de recollida de joguines de segona mà. Les que estiguin
en bon estat, i en col·laboració amb Serveis
Socials, seran distribuïdes durant el Nadal a les
famílies de la ciutat que ho requereixin, i a les
entitats i centres educatius de la ciutat que vulguin accedir-hi. Aquesta campanya es durà a
terme de manera continuada des del Servei de
Deixalleries de la ciutat (Deixalleria de Cova
Solera i Deixalleries mòbils), i acabarà la darrera setmana de desembre amb la ubicació de
dos punts més de recollida de joguines en el
marc de la Fira de Nadal.
Després de la Refira encara continuaran els
tallers i les activitats relacionades amb la filosofia que la Setmana Europea de Prevenció de
Residus vol transmetre, com per exemple, el
“Curs de cuina d’aprofitament” especial Nadal,
per aprendre a aprofitar tot el menjar que es
compra. Les inscripcions a aquest curs, que es
fa el 20 de novembre a l’Escola Pau Casals, es
poden fer al telèfon 900 130 130 o bé al correu
electrònic: inforesidus@ajrubi.cat.

Refira
17 de novembre

Fira de 2a mà i mostra de reparacions
Pl. Dr. Guardiet: de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
El taller a casa!
Pl. Dr. Guardiet: de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Fes teu el Nadal!
Pl. Catalunya: de 10 a 14 h
Encara podem donar molt de joc!
Pl. Catalunya: de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
Exposició “I trio perquè em toca!”
Pl. Dr. Guardiet: de 10 a 20 h
Tallers de postals de Nadal
Pl. Dr. Guardiet: d’11 a 13.30 h
Joc Ruleta dels impropis
Pl. Dr. Guardiet: de 12 a 13.30 h
Taller de titelles
Pl. Dr. Guardiet: de 17 a 18.30 h
Fes-ho tu mateix
Pl. Dr. Guardiet: de 18.30 a 20 h

20 de novembre
Taller de malbaratament alimentari

Durant tota la setmana i fins al 30 de
desembre
Encara podem donar molt de joc! campanya
de recollida de joguines de segona mà

Més informació: www.rubi.cat/residus

Hi ha molts elements de la nostra vida quotidiana que poden servir per fer ornaments
nadalencs

Es farà una recollida de joguines de segona mà

Un dels fermalls fets amb trossos de roba

aprobadas inicialmente las ordenanzas 2013
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Congelación de
impuestos

notícies

economia

e

l equipo de gobierno (PSC y ERC) aprobó en el pleno de octubre, la propuesta de ordenanzas fiscales para 2013 y para ello contó con los votos favorables
de ICV-EUiA y ACR. En líneas generales se congelan los diferentes impuestos y
tributos para no incrementar la presión fiscal de las familias con una única
excepción, la subida del impuesto de recogida de basuras, que sube un 2,5%, lo cual
representa un incremento medio de 3 euros al año.

Por tanto, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), el Impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica y el
Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), entre otros se mantienen. Y también se mantendrán las bonificaciones, exenciones y subvenciones que aplica el Ayuntamiento como medidas de apoyo a las
economías más débiles y de reactivación de la economía. En el ejercicio 2011, estas
ayudas se cuantificaron en más de 1.800.000 euros.

la presión fiscal
no aumenta
en términos generales, la presión
fiscal se mantendrá
durante el año
próximo

Algunas de las bonificaciones y subvenciones para 2013
Se mantiene el 50% de bonificación en el IBI para familias numerosas (con un límite de 250
euros), la bonificación del 20% en la tasa de basuras domésticas para aquellas familias numerosas de 5 ó 6 miembros y por aquellos contribuyentes que participen en el autocompostaje, la bonificación del 90% de la tasa de basuras a los comercios durante su primer año de
actividad, así como el 75% de bonificación en el caso de aquellos vehículos que producen
un menor impacto ambiental y la subvención del 95% del coste de instalaciones de energías renovables no obligatorias. Este ejercicio se ha incluido como requisito para disfrutar
de las bonificaciones en el IAE que el Ayuntamiento concede para la creación de empleo
que el trabajador sea residente en el municipio de Rubí y conste inscrito como parado para
garantizar que las empresas contraten trabajadores rubinenses al paro.

Por otra parte, durante los últimos dos años, la aportación de la Generalitat para
sufragar el coste de las guarderías se ha ido reduciendo, pasando de los 1.600 euros
anuales por niño el curso 2010-2011 a los 875 euros que ha subvencionado este
curso. Actualmente, pues, la cofinanciación de este servicio está muy lejos de cubrir
su coste real. El Ayuntamiento asumirá la mayor parte de esta subida para garantizar el servicio a los usuarios y usuarias. Pero las familias también deberán hacer
un pequeño esfuerzo. En este sentido, se incrementarán un 5% los precios públicos tanto de las guarderías como de la Escuela de Arte y Diseño. Para hacer viable la prestación del servicio de guarderías municipales, de cara al curso 2013-2014
el consistorio propone un sistema de tarifación social, es decir, en función de la
renta familiar, y se ofrecerán bonificaciones de entre el 10 y el 15% para familias
numerosas y monoparentales, así como la posibilidad de bonificaciones de entre
el 50 y el 90% para casos graves de situaciones socioeconómicas desfavorecidas.

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I TREBALL

Rubí és indústria
Bonificacions i exempcions per a les empreses
El Ple municipal ha aprovat, de manera inicial, la
proposta d’Ordenances fiscals pel 2013 que presentaven l’equip de govern –format per PSC i
ERC– i ICV-EUiA. Aquestes tres formacions,
juntament amb ACR, han donat el seu vist-i-plau
a la proposta. En canvi, el PP s’ha abstingut i CiU
hi ha votat en contra. Abans de l’aprovació definitiva s’ha obert un
període d’al·legacions per tal que les
diferents formacions
puguin modificar el
text.
La proposta preveu
mantenir les bonificacions, exempcions i
subvencions
que
aplica l’Ajuntament

com a mesures de reactivació de l’economia i de
suport a les economies més dèbils. L’exercici 2011,
aquestes ajudes es van quantificar en més
d’1.800.000 euros. Els beneficis fiscals aplicables
als tributs municipals relacionats amb les empreses són múltiples.

Exempcions i bonificacions
Impost activitats econòmiques (IAE)
• Les empreses que iniciïn la seva activitat en territori espanyol estaran exemptes de pagar-lo durant els dos primers
períodes impositius.
• Bonificació del 50% de la quota durant 5 anys els qui iniciïn l'exercici de qualsevol activitat empresarial i tributin per
quota municipal.
• Bonificació d’entre el 35 i el 50% (límit de 2.000€ per cada
nou treballador contractat) a empreses que incrementin la
mitjana de la plantilla de treballadors amb contracte indefinit. Només s’aplicarà quan les persones contractades estiguin en situació d’atur, inscrites a l’Oficina de Treball de la
Generalitat i visquin a Rubí.
• Bonificació del 50% per a empreses que produeixin energia obtinguda en instal·lacions per a l’aprofitament d’energia renovable (eòlica, solar, a partir de biomassa...) o a partir de sistemes de cogeneració, sempre que la producció es
realitzi en instal·lacions del municipi i aquesta energia sigui
utilitzada en activitats realitzades al mateix municipi i
representi, almenys, un 50% del total del consum.
• Bonificació del 20% per les empreses que estableixin un
pla de transport pels seus treballadors afectes de les activi-

tats desenvolupades en el municipi, quan l’Ajuntament consideri que l’esmentat pla redueix de manera significativa el
consum d’energia i les emissions d’agents contaminants o
que afavoreix la fluïdesa del trànsit al municipi.
• Bonificació del 95% a cooperatives, federacions i confederacions, així com les societats agràries de transformació,
a la quota prevista en la Llei 20/1990, de 19 de desembre,
sobre règim fiscal de les cooperatives.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
• Bonificació del 75% de la quota a favor dels titulars de
vehicles que, per la classe de carburant utilitzat o per les
característiques dels seus motors, es considera que produeixen menor impacte ambiental.
Impost sobre béns immobles (IBI)
• Bonificació del 95% els béns immobles rústics de les Cooperatives Agràries i d’Explotació Comunitària de la terra.
• Bonificació del 60% pels immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del
seu immobilitzat.

ELS POLÍGONS A RUBÍ: CAN ROSÉS
PAE Can Rosés
El PAE de Can Rosés, construït l’any 1973, compta
amb 245 empreses. Situat al nord de la ciutat, limita
amb el polígon Molí de la Bastida, amb Can Rosés
residencial i el polígon Carretera de Terrassa. Entre les
empreses del polígon trobem la coneguda Zeta Espacial SA, fabricant dels populars caramels “Peta Zetas”
des de fa més de 30 anys. L’empresa es va traslladar a
Rubí l’any 1994. Zeta Espacial SA va ser guardonada
amb el Premi a la Internacionalització 2012 atorgat per
la Cambra de Comerç de Terrassa.
Zeta Espacial SA és una de les empreses més internacionals del PAE Can Rosés

Any constitució: 1973
Superfície útil: 393.493 m2. Total: 478.818 m2

Branques d’activitat:
27%
25%

12%

- Autopistes i carreteres:
C-16 (enllaços 16 i 17)
BP-1503 Sant Cugat-Terrassa.
C-1413 Molins de Rei-Sabadell

Impost construccions, instal·lacions i obres
(ICIO)
• Bonificació del 95% a les construccions, instal·lacions i obres
en les quals s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar.
Taxa per recollida d’escombraries comercials
• Reducció de la quota per aquells locals o establiments que acreditin haver contractat un gestor privat de residus autoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya. La reducció s’aplicarà per
fracció de residus que s’acrediti que es gestiona.
• Bonificació del 50% de la quota establerta els titulars d’establiments i activitats que realitzin accions per la reducció del volum
de residus generats. Caldrà que, prèviament, s’hagin adherit al
conveni de col·laboració que s’hagi pogut subscriure entre l’Ajuntament de Rubí i els gremis, associacions i entitats en matèria de gestió, recollida i reciclatge dels residus.
• Bonificació del 90% els titulars d’establiments i activitats
comercials que, a l’1 de gener de cada any, faci menys d’un any
que vagin iniciar la seva activitat.

12%

4%

4%

8%

6%
4%

2%

2%

Altres

Alimentació

Comerç
Engrós

Construcció

Plàstic

Paper i
Arts Gràf.

Fusta

Tèxtil

Ind. Metall i
Comp. Elèc.

Ind. Quím.

Energia

0%
Transport i
Magatzem

- Transport públic: Bus urbà: línies 1, 4 i 5.
Interurbà: A4 BCN- Terrassa (SARBUS)

7%

Hosteleria

Com arribar:
- Coordenades GPS: 41º30’16.33”N-2º02’30.97”E

Taxa per llicència d’activitats
• Restaran exemptes del pagament de la taxa les activitats que
estiguin en alguna de les situacions següents:
a) Trasllats motivats per una situació eventual d’emergència,
per obres als locals, sempre que aquests estiguin degudament
legalitzats.
b) Trasllats determinats per enderrocament forçós, enfonsament, incendi i els que es verifiquin en compliment d’ordres
o disposicions oficials.
• Exempció total en els casos d’obertura feta per una cooperativa constituïda per treballadors que estaven aturats.
• En cas que els treballadors d’una empresa s’uneixin en qualsevol forma de les legalment establertes per a continuar la mateixa activitat de l’empresa titular de la llicència, es tramitarà el procediment de canvi de titularitat amb exempció total. S’estableixen
les següents bonificacions:
a) 20% si es contracten fins a 10 treballadors amb contracte
indefinit, en el període dels primers 6 mesos.
b) 40% si es contracten d’11 fins a 25 treballadors amb contracte indefinit, en el període dels primers 6 mesos.
c) 60% si es contracten més de 25 treballadors amb contracte indefinit, en el període dels primers 6 mesos.

Inf. sobre els espais industrials disponibles a cada PAE: Portal immobiliari de Rubí: http://rubiempresa.net. Font gràfic: Ajuntament de Rubí-Promoció Econòmica i Ocupació

notícies

cr10

comerç

Nou aparador pels
artesans de Rubí
e

mercat d’artesania de rubí
un nou espai de
dinamització del
comerç

mesures de dinamització

l Mercat de l’Artesania de Rubí ha fet la seva estrena el darrer cap de setmana d’octubre,
coincidint amb el Mercat Ecològic que cada 4t dissabte de cada mes s’instal·la als carrers
del centre de la ciutat. En aquesta primera ocasió, 21 artesans de la ciutat han posat a la
venda els seus productes i han pogut donar-se a conèixer a la població.

Bijuteria, ceràmica, roba i complements de vestir, peces de decoració, sabó natural i fins i tot
objectes amb materials reciclats han estat algunes de les peces que s’han exposat en 21 parades al centre de la ciutat entre els carrers Montserrat i Sant Joan. Les parades estan ubicades a
continuació de les 15 parades de productes ecològics del Mercat Ecològic del Vallès al qual ara
s’ha unit. En horari de 9 a 14 h, de forma inicial,
podria ser que més endavant els artesans es plantegessin demanar poder ser-hi també a la tarda i

tiva, podrien contemplar ampliar el ventall de productes que s’ofereixen.

reactivar l’economia
La creació d’aquest nou aparador comercial que
vol impulsar el comerç urbà al centre, alhora que
complementar a l’altre mercat, és una de les
mesures excepcionals de suport a pimes i
comerç, emprenedoria i empreses d’economia
social, posades en marxa pel consistori durant
aquest any per incrementar les polítiques de

Els artesans de la
ciutat exposaran els
seus productes cada
final de mes

impulsar més l’activitat comercial al centre de la
ciutat durant tot el dia.
A més, tots els artesans que instal·len parada en
aquest espai són residents a la nostra ciutat, on
viuen i desenvolupen de forma artesanal els seus
treballs que després comercialitzen al Mercat
d’Artesania, que inclou productes relacionats
amb la bijuteria, la cistelleria, la ceràmica i el tèxtil. Tot i que més endavant, l’Ajuntament de Rubí
i l’Associació Sant Galderic impulsors de la iniciaMés informació: Comerç: www.rubi.cat/comerc

reactivació econòmica a la ciutat.
Una mesura que complementa el nou programa
d’assessorament personalitzat per als comerciants de la ciutat, que permetrà fer una diagnosi dels seus establiments i definir accions de
millora per tal d’augmentar la competitivitat dels
seus comerços. S’ha ampliat el termini per a la
presentació de les propostes d’assessorament
fins a mitjans d’aquest mes de novembre.

Activitats
novembre
desembre 2012

joventut

reobertura de l’equipament juvenil

La Torre Bassas
obre portes
d

esprés de dos anys tancada per reformes i coincidint amb el centenari de l’edifici, la Torre
Bassas torna a obrir les portes reconvertida en Comissionat d’Emancipació Juvenil. Nou
horari i noves activitats que toquen diferents temes, des de la formació en temes de salut
fins a l’orientació laboral passant per l’habitatge, el lleure o la participació social.

· Curs de monitors i monitores en activitats de lleure infantil i juvenil. Del 5
al 29 de novembre.
• Curs de directors i directores en activitats de lleure infantil i juvenil.
Desembre.
• Anem per feina. 12 de
desembre.
• Joves emprenedors.
16 de novembre.
• Treballar a l’estranger.
21 de novembre.
• Exposició VIH sobre rodes
(setmana de prevenció de
la sida). Del 22 de novembre al 5 de desembre.
• Màgia i sexualitat segura
(setmana de prevenció de
la sida). 26 de novembre.
• Clown per a la igualtat de
dret i diversitat de gènere
(prevenció de violència de
gènere). Dimarts, 27 de
novembre.
• Com i on cercar feina?
28 de novembre.
• Hip hop i sexualitat
segura. 3 de desembre.
• Trivial gegant de la sida
(setmana de prevenció de
la sida). 4 de desembre.
• L’aventura de buscar pis.
5 de desembre.
• Taller de defensa personal (prevenció de violència de gènere) 13, 14, 17, 18 i
19 de desembre, 17 h.

Paral·lelament a l’inici d’activitats a la Torre
Bassas, s’està treballant el Pla Nacional de
Joventut que es vol tenir acabat i posat en
marxa l’any vinent. Segons un estudi i una anàlisi de la realitat dels joves de Rubí que serveix
de preàmbul a l’elaboració d’aquest pla, el
16,29% de la població rubinenca es troba en la
franja de 16 a 29 anys (edat oficial dels joves
que estableix la Llei de polítiques de joventut
aprovada per la Generalitat de Catalunya). A
Rubí es treballarà amb joves de 14 a 35 anys,
la qual cosa representa el 30% de la població.
L’Ajuntament va iniciar les activitats a la Torre
Bassas coincidint amb la castanyada, amb una

festa i una exposició col·lectiva multidisciplinària d’artistes joves de Rubí, i un concert. El programa de novembre a desembre ja s’ha posat
en marxa i agrupa activitats formatives i informatives, així com d’orientació laboral, cerca
d’habitatge o altres per treballar habilitats i activitats de lleure.
L’horari d’apertura de la Torre Bassas és de
dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 17 a 21
hores. Hi haurà servei WiFi gratuït a l’equipament i durant l’horari de matí es dóna servei als
estudiants que volen fer servir el ciber de la
Torre Bassas com a aula d’estudi.

• Fotografia digital: retoc,
usos artístics i programes
domèstics. 10 i 12 de
desembre a les 18.30 h.
• Oportunitats per fer
estades a l’estranger.
13 de desembre.
• Una altra forma de viatjar. 17 de desembre.
• Fes un clic pel teu barri!
17, 18 i 19 de desembre a
les 17 h.

Presència a les xarxes socials
El Comissionat d’Emancipació Juvenil tindrà presència a les xarxes socials. Bloc
(www.rubijove.cat), Facebook (http://www.facebook.com/rubijovetorrebassas), twitter (@rubi_jove), a més de flickr (http://www.flickr.com/photos/rubijove), un canal
Youtube (http://www.youtube.com/rubijove) i myspace (http://es.myspace.com/rubijove), per tal d’arribar als grups de joves rubinencs i poder interactuar-hi, conèixer
les seves inquietuds, difondre activitats, etc.

Més informació:
Torre Bassas
(C. Sabadell, 18) i a
www.rubi.cat/joventut
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PP

ciu

Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PPC

Víctor Puig
Regidor del Grup
Municipal de CiU

per una fiscalitat més justa

El passat ple vàrem aprovar les ordenances fiscals de 2013 amb el suport
del PSC, ERC, ICV-EUiA i ACR.
En aquest moment de crisi ens trobem amb
la dificultat de mantenir els serveis municipals sense augmentar la pressió fiscal dels
ciutadans. Enguany hem congelat la gran
majoria dels impostos pensant en les dificultats econòmiques de les famílies rubinenques. El nostre objectiu ha estat mantenir un
equilibri entre els serveis prestats i els impostos recaptats.
Els impostos sobre béns immobles, sobre
activitats econòmiques, de vehicles de tracció mecànica, les plusvàlues i la taxa de clavegueram resten com a l’exercici de l’any
anterior. No obstant això, hem decidit invertir
en noves campanyes de conscienciació en el
reciclatge amb la idea que en un futur ens
permetin reduir les deixalles i, per tant, el seu
cost del tractament. Això es tradueix en l’únic
increment de cara al 2013, el del 2,5% de la
taxa d’escombraries que, per a una família
mitjana de Rubí, suposa tres euros anuals
més.
De cara el 2013 també hem volgut renovar el
nostre compromís amb mesures fiscals de
suport a les economies més dèbils.
Mantenim les bonificacions, exempcions i
subvencions de 2012.
Les ordenances fiscals de l’any vinent, a més,
es reforcen amb una nova mesura progressiva: la tarifació social de les escoles bressol. En
els darrers dos anys la Generalitat de
Catalunya ha reduït a la meitat la seva aportació per a aquest servei. Lluny de reflectir el
cost als ciutadans, aquest ajuntament assumeix la despesa i fa possible l’accés de moltes més persones a les escoles bressol. Serà
la capacitat econòmica de la família el que
marcarà el preu total, i no el cost del servei.
També s’oferiran bonificacions del 10 el 15%
a famílies monoparentals i nombroses i entre
el 50 i el 90% a aquelles en una situació econòmica extrema.
Des del PSC pensem que tenim l’obligació de
buscar alternatives a la resignació davant la
gravetat de la crisi. I fer els equilibris possibles
per garantir uns serveis que creiem bàsics,
indispensables i universals, sense ofegar les
famílies fiscalment. Aquestes noves ordenances i tarifes socials persegueixen aquest
objectiu.

“

ordenances fiscals

El grup municipal del Partit Popular de
Catalunya va decidir abstenir-se en el ple que
fa uns dies va celebrar l’Ajuntament de Rubí
amb motiu de la presentació a aprovació de les ordenances fiscals per al 2013. La nostra formació va creure oportú actuar en aquest sentit després d’estudiar
detingudament la proposta endegada per l’equip de
govern. Un cop més, no vam tenir altra opció: el document elaborat per l’executiu confirmava que la seva
proposta d’ordenances és el que en castellà es coneix
com “más de lo mismo”. Un compendi de poca imaginació, mediocritat i de “qui dia passa any empeny”,
sense voler anar més enllà, i amb la voluntat, això sí, de
carregar encara més fiscalment als ciutadans.
Una vegada més, la proposta ens demostrava les
poques energies invertides per l’equip de govern en
canalitzar i reduir el volum de la cosa pública, i en reciclar un model, l’actual, totalment desfasat, amortitzat i
obsolet. La classe política s’ha de reinventar i l’administració pública ha de tenir els mateixos paràmetres de
competitivitat que l’empresa privada, tot i diferenciant i
acceptant la seva raó de ser, el seu esperit fundacional
de servei públic, però redistribuint el mateix sota paràmetres quantificats. No tot s’hi val: cal arbitrar les regles
de partida i no caure sempre en fora de joc.
Aquestes mancances es fan evidents especialment en
tot allò que té a veure amb la taxa per a la Recollida,
Tractament i Eliminació de les Escombraries, destacant
que la proposta de l’executiu reflecteix un increment
que ni de bon tros garanteix millores en el servei i sí, en
canvi, una major pressió fiscal al ciutadà: si la companyia adjudicatària proposa un augment de l’ 1,2 per cent
de la taxa, per què s’hi aplica una pujada de més del
doble sota l’enunciat i voluntat de millores? Quines
millores substancials poden representar uns 40 mil
euros, més o menys? Com es pot vendre a la ciutadania
que és des del propi Ajuntament que es demana un
major increment de la despesa de la brossa?.
És del tot necessari treballar per tal que les debilitats
puguin esdevenir en oportunitats, i això podria ser una
realitat si el nostre ajuntament, amb conjuncions supramunicipals, ambicionés marcar les regles del joc, sempre dins la normativa vigent. Són necessaris, per tant,
pactes de futur i tenir a mà solucions de certa immediatesa. No hi ha major garantia d’eficàcia que gestionar-se
un mateix i, per tant, hem de buscar els instruments per
tal de possibilitar-ho.
En aquest sentit, el nostre partit sempre ha posat com a
exemple els consistoris de l’Europa més avançada, que
tenen un gran poder de decisió en el marc del terreny
normatiu, i que, alhora, es beneficien de compensacions en l’àmbit dels fluxos energètics generats per
avançades plantes de tractament, que inverteixen en
xarxes de distribució per al consums d’us municipal.
Creiem que la cultura de la innovació i de treballar per
anar més enllà, i no només per tapar “forats” provocats
per una endèmica mala gestió, és la clau per superar
aquests moments difícils i, a més a més, per sortir reforçats d’aquesta situació, acabant per esdevenir líders.
Que així sigui.

“

Les injúries del regidor Cobo

En aquests dies, Rubí ha tornat a
aparèixer en els mitjans de comunicació d’abast nacional. Una vegada
més, em dol dir-ho, ho fa per una mala
notícia. Unes publicacions, les del Sr.
Cobo, a les quals potser no hauríem de
donar més importància. Però no podem
restar en silenci davant l’escarni frívol i
mesquí de les institucions democràtiques
i sobretot de la història de l’holocaust
jueu.

Crec que en l’exercici d’un càrrec representatiu, regidors i diputats, tenim l'obligació moral de respectar determinats
valors i codis de conducta. Qualsevol persona pot faltar el respecte i insultar a tort i
a dret, però dels representants públics
s’espera una actitud respectuosa, tolerant i de màxima pulcritud democràtica.
En cas contrari demostraríem una falta de
respecte cap als nostres electors i cap a
les nostres pròpies funcions, rebaixant la
qualitat democràtica i menystenint la
representació política dels ciutadans.
La Junta de Portaveus dels partits a
l’Ajuntament de Rubí va reaccionar acordant la reprovació de les declaracions del
regidor Cobo. Però les conseqüències
reals dels seus actes han quedat aquí.
Una feble disculpa via twitter apel·lant
cínicament a la llibertat d’expressió i avall.
Com si no hagués passat res. No hi puc
estar d’acord. Quan un representant polític fa unes declaracions que depassen de
llarg els límits morals de la discussió política, n’hem de demanar la dimissió. L’acta
de regidor, però, és a les seves mans i ell
no ha fet el gest. Ara bé, que el PP toleri
aquest tipus d’actituds és lamentable.
Malauradament permetent que aquestes
afirmacions quedin en un no-res, s’ha
obert la porta a poder dir totes les bestieses imaginables. Insisteixo, no hi puc
estar d’acord.

El projecte Compromís de barris
s’obre a tota la ciutadania
Als plenaris veïnals es convoca a les entitats i a
la ciutadania en general de cada zona. El projecte preveu quatre espais de trobada diferents: les
meses de seguretat i convivència, les trobades de
l’alcaldessa amb col·lectius de diferents perfils,
els plenaris de barri i les meses de seguiment de
l’acció de govern, que és previst que s’iniciïn
durant l’any 2013. Els plenaris veïnals són reunions amb representants tècnics i politics de l’Ajuntament, per parlar sobre els temes d'interès
veïnal. Més informació al web municipal:
www.rubi.cat/plenaris

acr

Marta Ribas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

rubicity is not ciu

Catalonia is not CIU. Aquesta frase ha
corregut per la xarxa i ha ferit la sensibilitat dels convergents d’origen o d’adopció.
Quan ICV-EUiA hem fet públic que aquest és
el nostre lema de precampanya alguns opinadors, especialment els convergents d’adopció que aquests dies surten de l’armari,
s’han esgarrifat i han expulsat del sobiranisme a la gent d’ICV que s’atreveix a intentar
aigualir la ja convocada festa de la majoria
absoluta d’Artur Mas.
“Catalonia is not CIU” no serà el lema de
campanya d’ICV-EUiA: és tan sols una bona
manera de denunciar durant els dies de precampanya els intents descarats del president Mas d’apropiar-se del dret a decidir,
demanant majoria absoluta per governar.
Mas es presenta com si ell fos l’únic que
defensa aquest dret, per després aplicar
aquesta mateixa majoria absoluta a continuar retallant els drets socials de la ciutadania i l’estat del benestar.
La paradoxa és clara: CIU vol majoria absoluta per convocar una consulta en contra de la
voluntat del PP, però utilitzarà els vots que
rebi per continuar fent servir les tisores amb
la mateixa política econòmica que defensa el
PP. O és que ja ningú recorda que el PP ha
permès a CIU aprovar els pressupostos de la
Generalitat dels dos darrers anys i que CIU
ha donat suport a la quasi totalitat de les
mesures impulsades pel Govern de Rajoy?
És evident que si Mas és novament president
de la Generalitat, farà el mateix que ha fet el
president Feijoo (PP) a Galícia: afirmar que
els vots rebuts avalen la seva política de retallades. Fins i tot s’ho prenen com un aval a les
retallades que fa Rajoy i a les que marca “la
Troika” des de Brussel·les.
Aquestes properes eleccions són una esperança per al dret a decidir de Catalunya, però
com a patrimoni de tot un poble, no d’un
líder messiànic ni de cap partit que se’n vulgui apropiar de forma electoralista. Però
aquestes eleccions també són una gran
oportunitat per donar un missatge clar als
qui diuen que no hi ha més remei que retallar, un missatge d’un poble que es planta i
diu que ja n’hi ha prou d’aquestes polítiques
que són injustes i inútils, perquè generen
patiment en la població i perquè no han
reduït el dèficit ni ens estan fent sortir de la
crisi, tot el contrari! I no només ho diem
nosaltres, ho diu fins i tot el Fons Monetari
Internacional.

“

som independentistes i d’esquerres

Catalunya viu un moment històric gràcies a
la gent que es va manifestar l’Onze de
Setembre. Junts hem de ser protagonistes
d’un procés democràtic que ens durà a la
Catalunya independent. Ara no podem
fallar.
Per això treballarem amb tothom que veritablement vulgui sumar en el projecte de
fer un nou país. I no permetrem que, després de les eleccions, n’hi hagi que es facin
enrere com han fet tantes vegades. Hi ha 1
milió de famílies al llindar de la pobresa i
tenim pressa.
Ara cal que tota la gent que treballem per la
justícia social sumem per fer un nou país:
només ho aconseguirem si disposem dels
nostres recursos i del nostre propi Estat.
Volem un nou país que cregui en l’escola i
la universitat públiques, que garanteixi una
sanitat de qualitat. Un nou país amb feina i
oportunitats per a tothom. Volem refer l’estat del benestar.
Perquè la independència serveix perquè
les persones visquin més bé. Per això som
independentistes i som d’esquerres. Volem
la independència...
• Perquè és l’única via possible davant del
fracàs dels autonomistes i federalistes.
• Perquè som una nació, volem decidir i
tenir veu pròpia a Europa i al món.
• Perquè Catalunya no pot suportar ni l’espoli fiscal, ni l’espoli social, ni la manca
d’inversions en infraestructures.
• Perquè la independència és el millor
camí per superar la crisi econòmica i assolir el benestar que mereixem.
• Perquè volem viure cada dia, per sempre, la il·lusió que vam respirar el darrer
Onze de Setembre.
Comptem amb tu per donar força a l’esquerra d’un nou país.
www.esquerrarubi.cat

“

a les llistes electorals tancades hi cap de tot

La polèmica generada per les condemnables insinuacions i comparacions
que un regidor del grup municipal del PP
va fer córrer a les xarxes socials ha servit,
a banda d’oferir una vegada més una
imatge de Rubí gens engrescadora, per
palesar que els partits tendeixen a tancar
files i que aquí no dimiteix ningú per dignificar la dedicació política. Més enllà del
cas concret, tancat al ple d’octubre amb
la continuïtat del regidor com si no
hagués passat res, ACR vincula aquests
fets amb la necessitat de regenerar la
política des dels municipis amb canvis
substancials en el sistema d’elecció dels
representants de la ciutadania.
Les llistes electorals tancades atorguen
tot el poder de la representació als dirigents dels partits polítics, que prioritzen
fidelitats i mediocritats per sobre de persones que s’hagin de guanyar la confiança directa de l’electorat. A les llistes tancades (i ACR s’inclou perquè hi som, a
l’Ajuntament, pel mateix mecanisme) hi
cap de tot, des de gent amb vocació de
servei fins a espavilats que s’asseguren
una retribució, ni que sigui modesta,
només per guardar la disciplina de vot a
plens i comissions informatives.
I la paradoxa que culmina la perversió
d’aquesta representació (o farsa) política
és que les actes de regidors (i de diputats) són personals, no pas del partit o
candidatura dins del qual cal presentarse a les eleccions. Això fa possible la figura del trànsfuga, però també serveix de
coartada a alguns dirigents polítics que,
tot i desautoritzar o condemnar integrants dels seus grups, els mantenen i no
els forcen a dimitir facin el que facin o
diguin el que sigui. Cal canviar el sistema
(de fet, a Catalunya no tenim ni llei electoral pròpia) i que els càrrecs electes s’hagin de guanyar cara a cara la confiança
d’una ciutadania que ha de ser més exigent.

@arestubau @esquerrarubi

Lectura del manifest contra
la violència de gènere,
el 30 de novembre
L’acte central d’aquesta commemoració es la
Lectura del Manifest del Dia Internacional que
aquest any es traslladarà al divendres 30 de
novembre i que serà llegit per diversos joves dels
instituts de Rubí. Aquest any les activitats envers
el Dia Internacional contra la violència de gènere s’amplien també al col·lectiu de joves. Recitals, tertúlies, taller de defensa, i activitats de
conscienciació formen part del programa.
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Zona Mercat
e

l barrio de la Zona Mercat está situado al noroeste del municipio. Creado en los años 70, limita con La Plana de Can Bertran, la zona del Progrés, el Centre y Ca n'Oriol. Desde principios de siglo era una zona residencial con casas bajas, segundas residencias de barceloneses que venían a
veranear a Rubí. Las Escoles Ribes y el Colegio Maristas, el Centro de Personas
Mayores y, especialmente el Mercado Municipal, son algunos de los puntos
neurálgicos de este barrio.

Escoles Ribas

descripción e historia

Centro de Día de la Gent Gran

Carrer Bartrina

La primera construcción es de 1915
cuando se inauguran las Escuelas Ribas,
dirigidas a los hijos de los trabajadores de
la fábrica Vapor Nou. En 1967 se inaugura el Colegio Maristas y los primeros bloques de pisos datan de los años 70, un
boom inmobiliario que generó con rapidez un barrio al que llegaron personas
venidas de diferentes partes del estado
español así como de vecinos de otras
zonas de la ciudad. Las Escoles Ribas es
una de las joyas arquitectónicas de la
ciudad y es una muestra del
Modernismo del s. XIX (revista La Ciutat
núm 186). La escuela ocupa unos
10.000 metros y está rodeada por un jardín con pasillos y vegetación variada.
Al lado del Casal de Gent Gran se construyó la guardería municipal Sol Solet,
que después de unos 30 años de funcionamiento, se derrocó para trasladarla al
Escardívol (actualmente existe una
nueva guardería municipal en el barrio,

la Bruna, a caballo entre la Zona Mercat
y la Plana de Can Bertrán). El espacio
que dejó libre la guardería Sol, Solet se
utilizó para proceder a una importante
ampliación y modernización del equipamiento que se inauguró a finales de
2010. Aquí realizan sus compras alrededor de 7.000 personas cada semana y
trabajan unas 200.
El Mercado Municipal se trasladó a la
ubicación actual desde la plaza Dr.
Guardiet en 1980. Desde entonces ejerce un poder de atracción comercial y
dinamizador del barrio, con actividades
paralelas como la bicicletada, obras de
teatro, sorteos, etc. Y ha sido uno de los
servicios más valorados por los ciudadanos durante tres años, según los resultados de la encuesta de satisfacción que
hace la Diputación de Barcelona. Hoy
día continúa siendo el punto neurálgico
del barrio y actualmente se encuentran
en licitación los nuevos locales comerciales que se construyeron gracias a las
obras de ampliación.

datos de interés
Bicicletada que organiza el Mercado

*

más información:
www.radiorubi.fm/barriabarri

• El barrio de la Zona Mercat pertenece al Distrito 4.
• En él se encuentra las escuelas Ribas, Maristas, y la guardería municipal
La Bruna
• La Asociación de Vecinos está en la calle c.Juan Ramon Jimenez, 18

La biblioteca Mestre Martí Tauler, a través del club de lectura
Veus de dona, convoca el 1r Certamen de contes de Nadal. Dues
categories per cada idioma (català i castellà): de 14 a 18 anys i
de més de 18 anys. El termini de lliurament de treballs és el 5
de desembre.
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1r Concurs de Contes de Nadal
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novembre 2012

Del 14 de novembre al 5 de desembre

Consulteu les bases completes a www.rubi.cat/agenda

desembre 2012

Dijous, 15 de novembre
Conversa amb l'autor Albert Llimós

Presentació del seu llibre 'La dona que fugia de la boira'. Amb
el suport de la Institució de les lletres Catalanes.
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 19 h

Dijous, 15 de novembre
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Conferència: La trajectòria artística de Subirachs, autor del monument a les víctimes de la Rierada de Rubí
A càrrec de Judit Subirachs-Burgaya, doctora en Història de l'Art. Es
podrà veure obra original de Josep Ma Subirachs, i una mostra fotogràfica de la seva escultura a Rubí a través de la mirada del fotògraf
Pere Oliván López.
Auditori del Museu Etnogràfic Vallhonrat C. Sant Pere, 77-79. Activitat
gratuïta

Dissabte, 17 de novembre
Calaix de Músiques: Raúl Pulido
(Temporada estable)
La Sala, Teatre Municipal, a les 21 h.
Preu: 8 €
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Diumenge, 18 de novembre
Les trifulgues dels germans garapinyada

Cia Teatre Móbil. Espectacle Familiar.
La Xarxa
La Sala, Teatre Municipal, a les 12.30h. Preu:
4€(socis La Xarxa), 5€no socis

Divendres, 23 de novembre
La Clàssica als vespres: 400 anys en 1 hora. Quintet de solistes de
l'Orquestra Simfònica Camerata XXI

Diumenge, 2 de desembre
25 de setembre, la rierada

L’Esbart Dansaire de Rubí presenta una
coreografia en homenatge a les víctimes
de la rierada amb música del rubinenc
Xavier Capellas inspirada en un tema del
seu pare Llibert Capellas composada
arran de la tràgica nit.

Escaneja aquest codi
amb el teu mòbil i
consulta l’agenda

La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30h.
Preu: 11€
Edita Institut Municipal de Comunicació. Ajuntament de Rubí Fotografia Area3 Disseny Ajuntament de Rubí Impressió i Distribució Vanguard Gràfic S.A.
Publicitat: 636 441 938 Dipòsit legal B 51721-2005 a/e laciutat@ajrubi.cat web www.rubi.cat/laciutat

Més informació a www.rubi.cat

Museu Municipal. El Castell Ecomuseu Urbà, a les 20.30 h. Preu: 8€

