200 laciutat
revista
d’informació
municipal
desembre’13
www.rubi.cat

04
08
11
14

Garantint l’energia per a tothom
El 6+6 dóna feina a 32 rubinencs
Més ajuts pels menjadors escolars
Mascotes amb responsabilitat

Nadal i Reis a Rubí

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
desembre 2013
1 espert
2 farell
3 aldea
4 ruiz
5 kronos
6 baradad
7 oriol
8 gibert
9 batllori
10 pont
11 garcia

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-m.
condal
piera
valls
batallé
espert
farell

23
24
25
26
27
28
29
30
31

farmàcies

aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia

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 2013-2014 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
8h
Rubí al dia-Matinal
9h
Rubí al dia-Tertúlia
10 h
Rubí al dia-Magazine
12 h
dl.: Ascles de llibres
dm.: Pagesos de ciutat
dc.: Rubí or not Rubí
dj.: Antiretro
dv.: L’internauta
13 h
dl.: Pluja d’estels
dm.: Petit indi
dc.: Serrat del poblenou
al món
dj.: Res com el vallès
dv.: Última sessió / Grups
municipals
14 h
Informatiu
14.30 h Informatiu La Xarxa
15 h
Tertúlia (repetició)
16 h
dl.: Música català
dm.: Sonido Vinilo
dc.: Biorock
dj.: Déjame contarte
dv.: Rubí or not Rubí

17 h

dl.: Deixa’m tastar
dm.: Cocodrilo Club
dc.: Chelsey
dj.: Ascles de llibres
dv.: La vida en ràdio
18 h
Raíces del Sur
19 h
Informatiu La Xarxa
19.30 h Informatiu
20 h
dl.: Som solidaris
dm.: Colors primaris
dc.: Som joves
dj.: Punt de mira
dv.: Rubí Sound
21 h
dl.: Compromís ciutadà
dm.: Ek ong Kar
dc.: 1upteam radio
(videojocs)
dj.: Jazz fugaç
dv.: Cavernícola
22 h
dl.: Cafè concert
dm.: Blue Beats
dc.: 1upteam radio
(videojocs)
dj.: Jazz nictálopes

www.rubi.cat

@

23 h

24 h

www.radiorubi.fm

dv.: Cultura de Club
dc.: Murphys
dj.: Música
dv.: Pulsar
Radiofòrmula musical
butlletins horaris

dissabte
8h
Punto de encuentro
8.30 h Sardanes d’autor
9h
Café concert
10 h
Mix Rubí al dia
12 h
Tertúlia
Estrenes
13 h
Ascles de llibres
14 h
Rubí or not Rubí
15 h
Petit indi
16 h
Déjame contarte
17 h
Som solidaris
18 h
Som joves
19 h
Antiretro?
20 h
Blue Beats
21 h
Tunner Time

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre
11 h
Els grups municipals
opinen
11.30 h A peu de camp
15 h
Punt de mira
16 h
La vida de la ràdio
17 h
Sonido vinilo
18 h
Biorock
19 h
Cavernícola
20 h
Rubísound
21 h
Jazz fugazz
22 h
Jazz per nictalopes
23 h
Sobreviviendo
a Murphy

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Un nadal per a tothom
Com il·lustra La Ciutat d’aquest mes de desembre en la seva portada −i ja és la número 200 de la nova etapa de la revista municipal−, arriben Nadal i Reis,
dues de les cites de l’any més
apassionants i que personalment més m’agraden. Tornarem a veure com s’omplen els carrers de gent, i els
rubinencs i rubinenques
podran trobar una oferta
comercial potent i tot un
seguit d’activitats a l’exterior
que ens permetran combatre
el fred i gaudir de la ciutat.
Així és com passarem els dies
previs a l’explosió d’alegria i il·lusió d’aquells que a casa porten temps esperant l’arribada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Un any més, l’Ajuntament ha
organitzat tot un seguit d’activitats al llarg
de les festes de Nadal, dirigit a tots els
públics però amb un mateix objectiu: fer
nostres els carrers i places de Rubí.
Aquest serà un Nadal desigual per a moltes
famílies: mentre uns viuen aquesta època
de l’any amb normalitat, a uns altres els
estralls de la crisi econòmica els fan viure
aquests dies amb prudència, en el millor
dels casos, o amb limitacions, en els panorames més greus. Tancarem un 2013 en el
qual el denominador comú de les polítiques
municipals haurà estat, un any més, la lluita contra la crisi econòmica des de moltes
vessants. L’ajuda directa, l’assistència dels
nostres Serveis Socials, però també accions
molt noves encaminades a millorar la qualitat de vida d’aquells que pitjor ho estan
passant, especialment a domicilis amb
infants i gent gran. Em refereixo a projectes
com el d’Energia per a tothom, una iniciativa que ha permès que moltes famílies
amb pocs recursos puguin reduir la despesa energètica gràcies a l’assessorament gratuït del consistori. Ens comprometem a
seguir posant totes les nostres forces a mantenir aquestes ajudes durant l’any que ve.
Bon Nadal i feliç 2014.

Como ilustra La Ciutat de este mes de
diciembre en su portada −y ya es la
número 200 de la nueva etapa de la revista municipal−, llegan Navidad y Reyes,
dos de las citas del año más apasionantes y que personalmente más me gustan.
Volveremos a ver cómo se llenan las calles
de gente, y los rubinenses podrán encontrar una oferta comercial potente y una
serie de actividades en el exterior que nos
permitirán combatir el frío y disfrutar de
la ciudad. Así es como pasaremos los días
previos a la explosión de alegría e ilusión
de aquellos que llevan tiempo esperando
la llegada de Sus Majestades los Reyes
Magos de Oriente. Un año más, el Ayuntamiento ha organizado una serie de actividades a lo largo de las fiestas de Navidad, dirigido a todos los públicos pero con
un mismo objetivo: hacer nuestras las
calles y plazas de Rubí.
Ésta será una Navidad desigual para
muchas familias: mientras unos viven esta
época del año con normalidad, a otros los
estragos de la crisis económica les hacen
vivir estos días con prudencia, en el mejor
de los casos, o con limitaciones, en los
panoramas más graves. Cerraremos un
2013 en el que el denominador común de
las políticas municipales habrá sido, un
año más, la lucha contra la crisis económica desde muchas vertientes. La ayuda
directa, la asistencia de nuestros Servicios
Sociales, pero también acciones muy nuevas encaminadas a mejorar la calidad de
vida de aquellos que peor lo están pasando, especialmente en domicilios con niños
y gente mayor. Me refiero a proyectos
como el de Energia per a tothom, una iniciativa que ha permitido que muchas
familias con pocos recursos puedan reducir el gasto energético gracias al asesoramiento gratuito del consistorio. Nos comprometemos a seguir poniendo todas
nuestras fuerzas a mantener estas ayudas
durante el año que viene.
Felices Navidades y feliz 2014.

visitem l’ajuntament
Alumnes del programa PQPI-PTT van visitar
l’Ajuntament

Alumnes de l’Escola Torre de la Llebre van visitar
l’Ajuntament
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Energia per a
tothom ja està
ajudant un
centenar de
famílies

rubí brilla

accions en l’àmbit domèstic

Garantint l’energia
per a tothom
l

a crisi econòmica ha fet créixer el nombre de persones que tenen dificultats per pagar els
subministraments bàsics. Segons dades de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético,
el que es coneix com a pobresa energètica afecta ja el 10% de la població espanyola. Davant
d'aquesta dura realitat, el projecte municipal Rubí Brilla ha incorporat a les seves accions
la iniciativa Energia per a tothom.

La crisi està fent que
moltes famílies no
puguin pagar els serveis
bàsics

Des de fa uns mesos, estudiants de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), coordinats
amb els Serveis Socials de l'Ajuntament i l'equip
del projecte Rubí Brilla, elaboren auditories en
habitatges que tenen dificultats per pagar l'energia que necessiten consumir. Analitzen quin
tipus de subministraments tenen contractat i si
utilitzen sistemes poc eficients, com ara bom-

betes d'alt consum o estufes incandescents, i
els proposen alternatives que els poden ajudar
a reduir la despesa energètica.
Durant les visites, els estudiants també informen
les famílies sobre l'existència dels bons socials
elèctrics, un recurs força desconegut entre la
població que pot comportar una rebaixa d'entre el 20% i el 40% a la factura de la llum.

Activitats

La impossibilitat de mantenir la llar a una temperatura adequada és un
dels indicatius del que es coneix com a pobresa energètica

Un mal ús dels sistemes de calefacció porta molts habitatges a fer un
consum d’energia excessiu
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El projecte Energia per a tothom contempla el canvi de bombetes incandescents per leds o bombetes de baix consum

}

Actualment, tenen dret a aquesta ajuda els
domicilis amb una potència contractada per
sota dels 3 kW, les persones de 60 anys o més
amb una pensió mínima, els majors de 60 anys
amb una pensió no contributiva i beneficiaris de
l'antic SOVI, les famílies nombroses i els habitatges amb tots els residents a l'atur.
A l'hora de posar en marxa el projecte Energia
per a tothom, l'Ajuntament ha pres com a referència 150 llars que l'any passat ja van rebre
diferents graus d'ajuda dels Serveis Socials per
pagar les seves factures. En aquests moments,
ja s'han realitzat un centenar de visites a
aquests habitatges i els corresponents informes
individuals i col·lectius. Això ha permès concloure que l'estalvi potencial d'aquestes llars és
de 19.265 euros, o el que és el mateix, de 205
euros de mitjana per família.
Amb aquestes dades a la mà, durant els mesos
de desembre i gener, es tornaran a visitar els
habitatges analitzats per explicar-los aquelles
mesures que els poden ajudar a reduir la seva
despesa energètica i assessorar-los en aquells
casos que puguin sol·licitar el bo social elèctric,
una reducció de la potència contractada o el
cànon social de l'aigua.
Paral·lelament, s'estudiaran aquelles accions de
caràcter col·lectiu que sufragarà l'Ajuntament
per ajudar totes aquestes famílies. Entre aquestes mesures, hi ha la compra massiva de bombetes de baix consum, lladres i temporitzadors,
l'adquisició de neveres, reparacions de lampisteria i electricitat, obres d'aïllament i la
instal·lació de bombes de calor.

Sabies que...?
la Comunitat Rubí Brilla ja ha
començat a funcionar

Algunes de les famílies analitzades han estat
proposades per formar part de la Comunitat Rubí
Brilla, un altre dels projectes d'eficiència energètica que està desenvolupant en aquests
moments l'Ajuntament de Rubí. Aquesta iniciativa pretén aconseguir estalvis energètics superiors al 10% a 200 llars rubinenques gràcies a
l'obtenció d'informació detallada sobre el seu
consum i a la posada en pràctica de consells
senzills.
Fins ara, les famílies apuntades a la Comunitat
Rubí Brilla disposaven d'un aparell adherit al
seu quadre elèctric que els permetia saber quant
gastaven a temps real. Des del passat 20 de
novembre, però, aquesta informació ha fet un
salt quantitatiu i qualitatiu amb la implementació del programari Personal Energy™, que dóna
accés a les dades en qualsevol moment a través
de l'ordinador, la tauleta o el telèfon
intel·ligent. Aquesta aplicació dóna ple sentit al
concepte Comunitat Rubí Brilla, ja que permet a
les famílies interactuar, compartir coneixements,
col·laborar en causes comunes i, fins i tot, competir per aconseguir l'estalvi més important.

Estudiants de la UPC revisen els sistemes que utilitzen les famílies per
detectar si són eficients i funcionen correctament

Consulteu
el programa
d’activitats que
acompanya la
revista

Votació popular pel millor aparador
nadalenc 2013
Per primera vegada, els ciutadans i ciutadanes poden participar per triar
el millor aparador dels participants a la segona edició del Concurs d’aparadors comercials de Nadal. Entre el 20 i el 28 de desembre es pot votar
al millor aparador de Rubí d’entre els cinc finalistes, un per zona i que
hauran estat triats per un jurat expert (1 - Centre; 2 - Les Torres,
Monturiol-Progrés, 25 de Setembre, Zona Mercat, Ca n’Alzamora; 3 - Ca
n’Oriol, Plana de Can Bertran, Zona Nord, La Serreta, Can Rosés, El Pinar;
4 - Sant Jordi Parc, Can Fatjó; 5 - parades del Mercat Municipal).
Les votacions s’han de fer al Punt d’Informació de l’Antiga Estació, als
establiments de la xarxa publicitària de pantalles Yellow Dot (es pot consultar la llista a www.rubicomerç.cat) i als cinc establiments finalistes.
Trobareu les butlletes per votar a les edicions del Diari de Rubí dels dies
21 i 27 de desembre, a www.rubicomerç.cat i als mateixos punts de votació. Entre tots els participants en les votacions se sortejaran Targetes
Comerç-Ciutat Rubí, carregades amb diners, per gentilesa de la Federació
d’Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí.

notícies

tradició i comerç

El Nadal s’apropa
al centre
u

n any més, durant tot el desembre la ciutat es torna a vestir de llums i colors,
música i màgia, activitats culturals per a tota la família i una renovada Fira
de Nadal que s’acosta al centre, ja que torna a la plaça Doctor Guardiet per
dinamitzar el comerç, i proposa un format nou i un disseny més tradicional,
d’acord amb les festes nadalenques, amb noves propostes d’animació.

Representacions teatrals nadalenques, concerts musicals, sessions de cinema gratuïtes per als més menuts a La Sala, tallers de manualitats nadalenques a la Biblioteca i
a l’Ateneu, pessebres i cantades de nadales... al voltant d’un centenar d’activitats són
algunes de les propostes que aquest Nadal i Reis 2013-2014 es podran viure a Rubí.
Tot això amb la nova Fira de Nadal que, encara que suprimeix la carpa d’activitats d’anys
anteriors per reduir la depesa, crearà el “Bosc dels desitjos”, en el qual, en combinació amb la campanya que fan els comerços de la ciutat del 13 al 24 de desembre,
tothom pot portar el seu desig per a l’any vinent, i a l’entorn del qual s’organitzaran diverses actuacions musicals cada tarda de 17 a 20 h, algunes en col·laboració amb entitats de la ciutat.

la fira de nadal
torna a la pl. del
doctor guardiet

El Castell acull el
campament del Mag
Rubisenc

També es mantenen altres elements de dinamització del comerç com el Trenet dels
comerciants i el concurs d’aparadors, que es reforçaran amb diverses actuacions d’animació de carrer durant aquests dies, la celebració dels mercats Ecològic i d’Artesania, i la Fira de Reis.
Una activitat que torna aquest Nadal, després de molt de temps, és un taller de fanalets de Reis per als nens i nenes que vagin a veure al Mag Rubisenc. Els fanalets il·luminaran el trajecte de la Cavalcada, que sortirà de l’Escardivol a les 18.30 h del 5 de gener,
i que manté el mateix recorregut que l’any anterior per potenciar els carrers amb més
afluència de públic. Els tallers de fanalets es faran del 2 al 4 de gener al Castell, en el
marc del Campament del Mag Rubisenc que per cinquè any s’instal·la en aquest equipament per recollir les peticions dels infants de la ciutat.
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promoció econòmica

paquet de mesures extraordinàries

El 6+6 dóna feina
a 32 rubinencs
d

ins el Paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi 2013, l'Ajuntament ha impulsat el projecte 6+6, que fa possible que rubinencs en situació d'atur de llarga durada aconsegueixin contractes laborals d'un mínim d'un any. 21 empreses s'han acollit a aquest innovador programa, que ha donat feina a un total de 32 persones. Les mesures anticrisi tindran
continuïtat al pressupost del 2014.

mesures anticrisi
TINDRAN CONTINUÏTAT
AL PRESSUPOST DEL
2014

El projecte 6+6 representa una via de col·laboració
publicoprivada amb un doble benefici. D'una
banda, permet que persones en situació d'atur
estructural es reinsereixin al món laboral de manera que se’ls garanteix, com a mínim, un any de feina
i la prestació corresponent durant quatre mesos. De
l'altra, incentiva la contractació per part d'aquelles
empreses que, tot i necessitar mà d'obra, no s'atreveixen a fer el pas a causa de l'actual conjuntura
econòmica.

2,9 milions d'euros per lluitar contra
la crisi

En el marc d'aquesta iniciativa, l'Ajuntament subvenciona sis mesos dels nous contractes i les companyies es comprometen a costejar les despeses
salarials dels altres sis. L'aportació del consistori està
condicionada a la situació del treballador, de manera que els ajuts són més quantiosos en el casos més
complicats, és a dir, quan els contractats són aturats sense prestació, majors de 40 anys i amb càrregues familiars.
Dels 32 contractes aconseguits en aquesta convocatòria, més d'una tercera part són de caràcter indefinit. Pel que fa als temporals, el 55% són eventuals
per circumstàncies de la producció, el 30% són d'obra i servei, i la resta es divideixen entre contractes
de relleu (2), de formació (1) i de pràctiques (2).

rents accions de formació, amb 337 alumnes, i un
programa d'internacionalització que ha despertat
l'interès de 21 empreses. En l'àmbit comercial, s'ha
impulsat per primer cop l'Ajut a la millor iniciativa
comercial de nova implantació, dotat amb 10.000
euros.
El Paquet de mesures extraordinàries també ha
permès diferents obres de millora a través del Pla
de xoc de polígons industrials i del projecte Barris
al dia.
A més, l'Ajuntament ha reforçat totes les polítiques
de caràcter social, incrementant els ajuts relacionats amb l'habitatge, els infants, l'atenció a la salut
i la subsistència alimentària.

Durant aquest any, l'Ajuntament ha destinat prop
de 3 milions d'euros al Paquet de mesures extraordinàries de lluita contra la crisi, dividits en quatre
àmbits: Ocupació i emprenedoria (1,1 milions d'euros), Teixit econòmic (580.000 euros), Cohesió
social (650.000 euros) i Qualitat de l'espai públic
(550.000 euros).
A banda del projecte 6+6, s'han implementat dife-

Una de les empreses
que ha contractat
gràcies al 6+6 és
Ecospirit, vinculada
a la cooperativa
Cevagraf

Més informació: www.rubi.cat/mesuresanticrisi

400.000 €para
actualizar los barrios
e

n noviembre se iniciaron las primeras actuaciones del proyecto Barris al dia. Se trata de
más de un centenar de intervenciones de mantenimiento del espacio público que afectan a los seis distritos del municipio y que han sido consensuadas en el marco de un
proceso de participación ciudadana. Se ha dotado de un presupuesto de 400.000 euros
y forma parte del paquete de medidas extraordinarias de lucha contra la crisis 2013.

Además de actuaciones de asfaltado, también se
ha programado diferentes trabajos como la mejora de las aceras, podas y desbroces, refuerzo de
la señalización, en el alumbrado y mobiliario
urbano. Para ello se ha contratado a diferentes
empresas, que deberán acabar los trabajos antes
de finalizar el año.
Las actuaciones de Barris al dia se han consensuado mediante un proceso participativo enmarcado en el proyecto Compromís de barri, con el
que el Ayuntamiento quiere acercar la gestión
municipal a la ciudadanía. Los trabajos fueron

propuestos y priorizados por 80 ciudadanos el
pasado 15 de junio, en una jornada de trabajo
celebrada en el edificio Rubí+D. Los participantes en este encuentro eran representantes de
entidades locales y personas a título individual
que habían sido convocados previamente por
varias vías de comunicación. Una Comisión Cívica, formada por responsables técnicos y políticos, vecinos de cada distrito y miembros de los
grupos municipales vela por la transparencia y el
buen funcionamiento del proceso.

distrito 2
proyecto ‘barris al dia’: 400.000€
inversión: 146.000€
mantenimiento: 254.000€
distrito 1

distrito 4

Inversión: 3.690,89 €

Inversión: 18.150 €

Mantenimiento: 57.729,61 €

Mantenimiento: 42.857,43 €

Total: 61.420,50 €

Total: 61.007,43 €

Inversión: 62.395,61 €

y además:
Caminos escolares: 11.215,96 €
Señalización orientación
urbana: 19.691,02 €

distrito 3
Inversión: 2.873,60 €

distrito 5

Mantenimiento: 57.628,38 €

Inversión: 8.603,40 €

Total: 60.501,98 €

Mantenimiento: 55.289,47 €

distrito 6
Inversión: 19.379,52 €
Mantenimiento: 40.495,11 €

Más información:
www.rubi.cat/barrisaldia

Total: 59.874,63 €

Total: 63.892,87 €

notícies

el proyecto, elaborado en un proceso participativo
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adhesión al protocolo de ayuda a los afectados
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Lucha contra
los desahucios
e

l Ayuntamiento de Rubí se ha adherido a un protocolo de los partidos judiciales para ayudar a todas aquellas personas o familias en riesgo social pendientes de un procedimiento de
desahucio hipotecario o similar. El acuerdo pretende dar respuesta al aumento de casos como
consecuencia de la crisis económica y a la vulnerabilidad que padecen muchos de los afec-

tados.
el servei d’intermediació
d’afectats per
les hipoteques
ha asesorado a
más de 400 personas

El consistorio rubinense da así un paso más en la
lucha contra esta lacra social después de que en
marzo de 2012 ya se erigiera en el segundo municipio del país en abrir un Servei d’Intermediació
d’Afectats per les Hipoteques (SIAH).
El protocolo tiene como finalidad poner en contacto con la mayor celeridad posible a los ciudadanos afectados con los Servicios Sociales del
consistorio para que estos conozcan sus casos y
puedan ofrecerle una solución eficaz en función
de la situación, así como evitar riesgos y proporcionar garantías a las comisiones judiciales.
La adhesión a este protocolo se suma a las acciones que ha llevado a cabo Rubí en los últimos
años y que lo sitúa como uno de los municipios
pioneros en España en la ayuda de personas que
sufren desahucios. Una andadura que experimentó un avance importante en 2012 con la creación del Servei d’Intermediació d’Afectats per les
Hipoteques (SIAH), el segundo de estas características en todo el país. Desde entonces unas 430
personas en situación de vulnerabilidad han recibido asesoramiento personalizado. Un servicio
que ha visto crecer en paralelo la Taula Especial
de Desnonaments, constituida también en marzo
de 2012 y que, bajo la presidencia de la alcaldesa Carme García,

ación
más inform
ediació
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Mas información: www.rubi.cat/habitatge

reúne a los servicios municipales, los partidos con
representación en el pleno, las plataformas de
afectados y varias entidades sociales.
La labor realizada desde estos servicios de atención y participación impulsados por el Ayuntamiento se ha visto complementada este 2013 con
diferentes aportaciones económicas de los Servicios Sociales. Este área municipal ha destinado
128.423 € a ayudas relacionadas con la problemática de la vivienda. De éstos, 86.509 €han servido para pagar alquileres atrasados, pero también se han concedido ayudas para costear
suministros eléctricos o para alojamientos temporales.
Pero la lucha contra los desahucios continúa. Así
se puso de manifiesto en la Taula Especial de Desnonaments, reunida el pasado mes de octubre.
En el marco de este encuentro, la alcaldesa anunció la voluntad del Ayuntamiento de Rubí de iniciar conversaciones con las entidades financieras
para que destinen sus viviendas vacías a alquiler
social. Además, las ordenanzas fiscales para el
2014 podrían incluir algún tipo de bonificación tributaria a aquellos propietarios de pisos vacíos que
los pongan en alquiler.

El Servei d’Intermediació
d’Afectats per les Hipoteques ha
atendido a 430 personas desde su
creación, el año pasado
Servicios Sociales ha destinado
128.423 €a ayudas relacionadas
con la problemática de la vivienda

Més ajuts de
menjador escolar
l

notícies

ajudes a les famílies
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serveis socials

a durada de la crisi i l’agreujament de la situació de les famílies han fet augmentar en
els dos darrers cursos escolars les sol·licituds dels ajuts de menjador a les escoles públiques de la ciutat, per tal que els alumnes que es queden a fer ús d’aquest servei puguin
gaudir de bonificacions en el preu o, en alguns casos, de gratuïtat completa.

beques menjador
són una necessitat
per a famílies en
situació econòmica
greu

L’Ajuntament completa una part d’alguns
ajuts del Consell
Comarcal per cobrir el
cost total del menú
diari

Fins al curs escolar 2012-2013, la nota per
poder percebre un ajut de menjador que atorga el Consell Comarcal era de 12,5, però,
aquest curs, per poder mantenir els 3,30 euros
per àpat que es concedeixen, ha apujat a 13,5.
Aquest augment dels barems és conseqüència
de la congelació pressupostària de la partida de
la Generalitat de Catalunya, que des de fa tres
anys es manté al voltant de tres milions d’euros
per a tota la comarca del Vallès Occidental. Això
ha provocat que aquest curs 160 escolars de la
ciutat s’hagin quedat sense aquest ajut de menjador i que siguin les famílies qui hagin d’assumir aquest cost afegit a la seva difícil situació.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha decidit assumir amb recursos propis la despesa dels àpats
d’aquests 160 alumnes. A més complementarà amb 2,90 euros per àpat els casos més
greus que ja reben l’ajut del Consell Comarcal,
però que en no ser complet no serveix per cobrir
la situació precària per la qual passen les famíMás información: www.rubi.cat

lies.
Així, de les 961
L’Ajuntament
sol·licituds que
aportarà més de
s’han fet aquest
curs 2013-2014
300.000€ aquest
a Rubí, que
curs per a ajuts
suposen
un
de menjador
14,6% més que el
curs anterior, que
van ser 665, el Consistori complementarà
l’ajut de 419 infants pagant-ne tot el cost (2,90
€diaris), a més dels 160 àpats que ha inclòs en
reduir el barem del Consell Comarcal per poder
ajudar a més famílies. Fer arribar aquest ajut a
les famílies suposarà que l’Ajuntament costegi
amb recursos propis 306.785 euros, tot i que
de cara al pressupost de l’any vinent el Consistori vol destinar una part de l’estalvi municipal
a cobrir totes les beques menjador que es
demanin.

grups municipals
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PP
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Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Rafael Páez
Regidor del Grup
Municipal del PPC

Núria Climent
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

Dos compromisos: baixar
els impostos i mantenir els
serveis públics

breusbreusbreus

Des del PSC creiem que hem de buscar totes
les alternatives possibles per garantir els serveis municipals sense comprometre l’economia de les famílies rubinenques. És per això
que el passat ple municipal del mes d’octubre vàrem proposar a la resta de les forces
polítiques una rebaixa substancial dels
impostos per a 2014.
Les noves ordenances fiscals, que es van
aprovar inicialment, tenen com a objectiu
disminuir la pressió fiscal sobre els ciutadans. Aquest equip de govern aposta per
baixar el 10% de l’IBI en dos anys, amb una
reducció del 6% i del 4% respectivament,
gràcies a l’aplicació d’un tipus impositiu més
reduït, fins al 0,89% l’any vinent i el 0,854%
el 2015. Tot això malgrat les restriccions que
suposa el compliment obligat de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que ens imposa l’Estat.
Aquesta rebaixa va dirigida als qui pitjor ho
estan passant en aquests moments de crisi
econòmica: les famílies, els comerços i la
indústria. Per tant, aquesta rebaixa en l’IBI
no serà lineal, sinó que s’aplicarà segons la
tipologia de l’immoble per beneficiar precisament aquests sectors.
D’aquesta manera, aquest grup socialista vol
refermar el seu compromís amb l’afavoriment de l’activitat econòmica i el manteniment dels llocs de treball. Les ordenances
fiscals que proposem preveuen la disminució del 50% de la taxa d’escombraries
comercials no industrials i del 20% en les llicències d’activitats. Necessitem que les nostres empreses es quedin a Rubí i hi puguin
venir d’altres de noves per reactivar la nostra
economia.
Tal com ja hem fet aquest darrer any, de cara
a 2014 volem continuar oferint les subvencions, bonificacions i exempcions per a les
famílies que pitjor ho estan passant i congelar de nou les plusvàlues, l’Impost sobre
construcció, instal·lació i obres, l’Impost
sobre activitats econòmiques i l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.
Mentrestant, seguirem treballant el document final amb la resta de les forces polítiques per aconseguir les millors ordenances
fiscals per als rubinencs i rubinenques.

“

tres del equipo de gobierno

Hoy me apetece tan sólo poner sobre
el papel tres detalles del equipo de
gobierno municipal, pueden parecer
nimios o no, pero en todo caso pueden ser
ilustrativos de cómo se hacen las cosas
¿Diligencia? No voy a reproducir todo lo que
ya hemos dicho sobre los convenios
Sociedad Casino Espanyol-Ajuntament, sólo
resaltar un punto. Si la oposición lleva meses
preguntando sobre el tema, pidiendo información, etc etc. Si existía un informe al respecto de la Secretaria Municipal, con fecha 6
de febrero del 2013 y que daba en buena
parte respuesta a las preguntas hechas por la
oposición, que concluye y transcribo textualmente: “Per tot això exposat, aquesta
Secretaria propasa resoldre els convenis
entre l’Ajuntamen i la Societat Casino Español
de 16 de juny de 2000 i de 6 d’abril de 2001,
i no procdir a la signatura de cap nou conveni
fins que aquesta entitat tingui la propietat de
l’inmoble”. ¿Por qué no se da respuesta e
información a la oposición hasta el mes de
noviembre?
Cambio de gestión, ¿para mejorar? Me refiero
ahora a Radio Rubí emisora Municipal y a la
desaparición del IMCO. Se disolvió el Instituto
Municipal de Comunicación y por tanto la
emisora municipal pasaba a una gestión
directa, desde el departamento correspondiente del Ayuntamiento, para preservar la
existencia de la emisora y de los puestos de
trabajo, entre otras cosas, eso se nos dijo.
Todo se hizo deprisa y corriendo, sin un estatuto que regulara el funcionamiento de la
Emisora, sin nada de nada, sobre la marcha.
Pues bien, a día de hoy la emisora cuenta con
dos trabajadores menos (han pasado a otros
quehaceres en el gabinete de prensa municipal) pero el mismo o más volumen de trabajo.
Como me comentaba un contertulio de café
hace unos días, ¿será el principio del fin?
Y para terminar una de estética y sensibilidad, hoy (22-11-2013) me desayunaba con
la noticia, aparecida en El País, de que la
Señora Carmen García no pensaba presentarse a las primarias y por tanto no opta a una
reelección como candidata a la alcaldía para
el 2015. Cada cual puede hacer declaraciones al medio que crea conveniente, pero me
pregunto, ¿los medios locales, emisora municipal incluida, se han de enterar por un periódico de tirada nacional de las intenciones de
su alcaldesa?
Son simplemente tres muestras, tres detalles
y multitud de preguntas en el aire, que cada
cual saque sus propias conclusiones.

“

fem balanç

Quan arriben aquestes dates a tots ens
agrada fer balanç de la feina que hem
fet durant l’any. Com a ciutat, podem estar
orgullosos de certes coses, com la recent inauguració del Celler o la consolidació del Projecte
Rubí Brilla, però encara ens queda molt de
camí per recórrer i molta feina per a fer. Entre
les coses que no ens poden fer sentir orgullosos hi ha les oportunitats que deixem perdre,
de vegades per deixadesa, de vegades per
desconeixement, de vegades perquè estem
tan enfeinats posant pau a casa nostra que no
som capaços de veure més enllà i comprendre
que la prioritat dels grups municipals d’aquest
ajuntament és i ha de ser Rubí, la ciutat que
estimem, i els rubinencs i les rubinenques.

La situació de crisi generalitzada no afluixa
motiu que fa que haguem estat aprovant, en
els pressupostos dels darrers dos anys, uns
paquets de mesures extraordinàries adreçats
a alleugerir, en la mesura que es pot fer des de
l’ajuntament, el patiment de les famílies amb
més necessitat. Hem aprovat, per exemple, la
tarifació social (que l’import del rebut sigui més
econòmic per aquells qui tenen menys ingressos) a les escoles bressol i de música municipals i bonificacions en els impostos com el de
la contribució. Cal que les famílies estiguin al
cas d’aquestes mesures perquè se’n beneficiïn i explicar-les és feina de tots els regidors i
regidores d’aquest ajuntament. Com també ho
és portar al ple aquelles demandes que les persones de la nostra ciutat ens fan arribar. Aquest
grup municipal, enguany, ha portat a ple diverses mocions per a la millora de la convivència,
les més recents, les del ple de novembre, referents, una, a la millora dels passos de vianants,
especialment la serva il·luminació, i l’altra, a
evitar que el mal comportament de certs conductors incívics provoqui accidents els caps de
setmana a la C1413, direcció Molins de Rei, a
l’alçada on alguns comerços estan oberts.
És el camí que ens hem marcat, des de sempre, escoltar els nostres conciutadans i conciutadanes i recollir-ne les demandes, les opinions, les necessitats i ajudar a que el govern
de la ciutat es bellugui i doni solucions, com li
correspon.
El grup municipal de Convergència i Unió els
desitja unes bones festes i ens posem a la seva
disposició per a recollir les seves aportacions,
comprometent-nos a lluitar per obtenir respostes i fer-los-les arribar.

Un restaurant ecològic guanya l'Ajut
a la millor iniciativa comercial
El restaurant La Popular, (pl. Pearson), s’ha fet amb l’Ajut a la millor iniciativa comercial de 10.000 euros de
la regidoria de Comerç. El restaurant oferirà cuina de
fusió italo-argentina, elaborada al mateix local amb productes ecològics i de proximitat. L’Ajut a la millor iniciativa comercial ha nascut aquest any amb la voluntat de
promoure la implantació de nous comerços a la ciutat
innovadors i originals, que aportin valor afegit a l’oferta
que ja existeix. En aquesta primera edició del guardó,
la regidoria de Comerç ha rebut un total de 16 propostes, entre les quals hi havia diferents iniciatives relacionades amb l’alimentació ecològica i la venda de productes de segona mà.

acr

Francesc Hinojosa
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

ajuntaments: tancats per
reformes

La intensitat de la crisi està justificant
moltes actuacions que en altres moments
haurien estat molt discutides. Usant les restriccions financeres com a argument, es privatitzen serveis públics, es modifiquen les
condicions dels empleats públics i es debiliten les institucions democràtiques, amenaçant especialment els ajuntaments.
Tenim dos projectes de llei, el de “racionalització i sostenibilitat de l’administració local”
(del Govern de l’Estat) i el de “governs locals”
(del Govern de la Generalitat), fonamentats
en la Llei d’estabilitat pressupostària , que
són un atac a la capacitat dels ajuntaments
d’actuar en benefici de la ciutadania. Les
dues lleis volen convertir els governs locals
en administracions perifèriques, sotmeses a
un tutelatge jeràrquic i invasiu de les diputacions i el Govern de l’Estat, d’una part, i dels
consells comarcals i la Generalitat, de l’altra.
Tenim al davant dues reformes regressives
però amb un mateix origen: la dreta neoliberal, representada a Madrid pel PP i a la plaça
Sant Jaume per CiU. Ambdues traspuen la
mateixa desconfiança, amenaces i superioritat moral cap al món local i una desolació
política i jurídica sense precedents, que en
cap cas podrà dignificar i dotar de la condició
d’estructura d’Estat que mereixen els ajuntaments.
La deriva centralitzadora i autoritària del PP
no ens sorprèn, però el joc de seguidisme de
CiU ens preocupa molt. Aprofiten una reforma local (incomplint l’Estatut, que obliga a
presentar una reforma financera) per modificar les estructures territorials i de governs de
segon nivell, i de retruc l’organització comarcal.
Els nostres ajuntaments han exercit la voluntat de fer política i d’incidir en el present i en
el futur de la nostra comunitat. Precisament,
és això el que avui està sota sospita.
Necessitem canviar disfuncions i dimensionar polítiques públiques, innovar per transformar, però des d’una concepció que parteixi del reconeixement de l’autonomia local,
del valor dels serveis públics i de la idea que
tot canvi exigeix implicació i projecte compartit des de baix.
www.jofaigpolitica.cat
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Fent camí cap a la
independència

El 54,7% de la població catalana desitja que
Catalunya sigui un estat independent, i Rubí
forma part de la majoria de municipis del país
on guanyaria el «sí» en cas de referèndum. No
es tracta de desitjos dels qui sempre hem estat
independentistes, sinó d’afirmacions extretes
del darrer Baròmetre d’Opinió Política del
Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de
Catalunya.
Caminem amb pas ferm cap a la independència de Catalunya i no perquè ho diguin els resultats de l’últim baròmetre, sinó per la tendència
acumulada de les últimes enquestes, en les
quals el «sí» a la independència és cada cop
més sòlid en la seva abassegadora majoria. I
també perquè el procés ha deixat de ser estrictament polític per passar a ser de la societat
civil. És a dir, per dignitat, els catalans i les catalanes que vàrem fer la Via l’Onze de Setembre i
molts d’altres que no hi van poder anar no
acceptarem cap acord entre polítics que no
sigui poder votar per decidir sobre la independència de Catalunya. Senzillament, les enquestes reflecteixen aquest sentir.
En aquests moments, el procés és totalment
transversal i en això hi està tenint un paper
determinant la societat civil organitzada.
Entitats com ara l’Assemblea Nacional
Catalana, Òmnium, la CAL, el centre Català de
Negocis i molts altres col·lectius treballen sense
descans a l’hora d’oferir arguments a la població que demostren que Catalunya seria molt
més pròspera per a tothom si fos independent,
al marge de l’origen i llengua dels seus habitants.
I és que d’arguments no en falten. A Esquerra
ho hem tingut clar des de sempre, tant nacionalment com econòmicament, però hi ha
dades que parlen tan clar per elles mateixes
que haurien de fer reflexionar els escèptics de
bona voluntat:
El 2010 els catalans vam pagar 61.872 milions
d’euros en impostos a l’Estat central (sense
taxes, cotitzacions i preus públics) i el pressupost total de la Generalitat per al 2014 és de
26.000 milions d’euros.
Espanya ens espolia de 16.543 milions d’euros
cada any i ens presta amb interessos part dels
diners que ens pren: 517M en concepte d'interessos del préstec del fons de liquiditat el 2013.
www.esquerrarubi.cat
@arestubau @esquerrarubi
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informació sobre els abocadors a la web municipal

Les conseqüències de la crisi econòmica i de les retallades de l’Estat del
benestar es combinen amb un panorama
polític sacsejat per l’impuls independentista d’amplis sectors de la ciutadania
catalana i per la crisi del sistema de partits que durant més de trenta anys s’ha
mantingut, si més no, al nostre país. Rubí
no és aliè a aquesta situació, amb un atur
notable, amb afectacions als centres
sanitaris i educatius locals i comarcals, i
amb una administració local força paralitzada i que es manté sobretot per l’esforç
fiscal de la majoria de la població.

Però la prioritat del dia a dia no ens ha de
fer oblidar altres amenaces per al Rubí
actual i del futur: els abocadors de residus. Fa poc temps, el grup TMA explicitava la seva intenció d’obrir un nou abocador a Can Balasc abans d’acabar l’any
2014, sense concretar el tancament de
l’abocador de Can Carreras. El dos abocadors són la pedra angular del Pla
Especial Urbanístic (PEU) que la
Generalitat va aprovar inicialment i contra
el qual s’han presentat centenars
d’al·legacions, encara sense resposta, i
més de 10 mil signatures.
La informació sobre les irregularitats d’aquest PEU de Can Carreras i Can Balasc i
sobre la seva tramitació és fonamental
per tal que la població de Rubí pugui ser
conscient de l’impacte que suposen i
suposarien aquests abocadors. Per això,
ACR va proposar de cara al Ple de
novembre una moció, finalment presentada per tots els grups municipals en
forma de moció de Junta de Portaveus,
per tal que tota la informació referent als
abocadors i les activitats extractives sigui
penjada a la web municipal (sense descartar altres formes de divulgació). La
ciutadania ha d’estar al cas de la problemàtica i, si cal, mobilitzar-se en contra
d’un ús del territori que afecta la nostra
qualitat de vida i la de generacions futures.

Alumnes de l'Estatut llegeixen el
manifest contra la violència de
gènere
Un grup d’alumnes de l'Institut l'Estatut, van ser els
encarregats de llegir el Manifest institucional del Dia
Internacional per a l'eliminació de la violència envers
les dones. L'acte, celebrat a la pl. Pere Aguilera, va
comptar amb la presència de l'alcaldessa de Rubí,
Carme Garcia, i diversos representants de les forces
polítiques de Rubí. L'acte va finalitzar amb un minut
de silenci en memòria de les víctimes.
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civisme
on es troben les
zones d’esbarjo
per a gossos?
Amb l’ampliació de la
zona d’esbarjo del Parc
de la Pau i la Natura, de
la del carrer d’Antoni
Sedó i del carrer Topazi,
l’Ajuntament ha millorat
la qualitat de les zones
d’esbarjo sense limitació
horària existents al
municipi
Les zones d’esbarjo estan
dividides en dos grans
grups: zones sense limitació horària (espais tancats on es poden portar
els animals durant tot el
dia) i zones amb limitació horària (espais oberts
on es poden portar els
animals sense lligar de 21
a 10 h a l’estiu-d’abril a
octubre- i a l’hivern -de
novembre a març- de 20
a 10 h) i zones amb horari ampliat (a l’estiu de les
20 hores fins a les 10 h i a
l’hivern de 17 a 10 h).
zones sense limitació
horària
• Parc de la Pau i la
Natura
• C. Antoni Sedó
• Parc de Ca n’Oriol
• C. Carrasco i Formiguera
• C. Topazi
• C. Mallorca (entre els
carrers Jaen i Màlaga)
zones amb limitació
horària
• Av. Cova Solera-C.
Luxemburg
• Pl. Pep Rovira
• Av. Castellbisbal
• Bosc de Ca n’Oriol
• Pl. de Jesús i Maria
• Parc Pg. Riera (entre c. 1r
de maig i c. Bailén)
• Av. de les Olimpíades
zones amb horari
ampliat
• Torrent dels Alous
• Parc de Ca n’Oriol

Més informació:
www.rubi.cat/animals

campanya per la tinença responsable d’animals

Mascotes amb
responsabilitat
l

Ajuntament ha iniciat aquests dies una nova campanya de tinença responsable d’animals amb la distribució de fulletons informatius i senyalització, així com també ha
ampliat i millorat algunes de les zones d’esbarjo per a gossos. Paral·lelament a la campanya informativa, s’han reforçat els controls per evitar comportaments incívics per
part dels propietaris de gossos.

Amb la proximitat del Nadal moltes persones
opten per regalar una mascota. Cal tenir en
compte, però, que un gos no és cap joguina i
que comporta un seguit d’obligacions i responsabilitat que cal respectar. L’Ajuntament recull
tots els animals perduts o abandonats i els porta
a centres d’acollida, on es mantenen fins que
són adoptats o moren, i això és una despesa en
manteniment que assumeix el municipi. Per
tant, també es fomenta l’adopció d’aquests
animals i se celebren a Rubí diverses fires d’adopció durant l’any.
Les obligacions dels propietaris de mascotes, a
més de mantenir-los en bones condicions sanitàries, de benestar i salut, són identificar-los
amb microxip i inscriure’ls al cens municipal
d’animals de companyia, recollir les defecacions a la via pública i evitar molèsties als veïns,
així com també portar-los lligats per la ciutat,
entre altres. D’altra banda, ens els casos de gossos potencialment perillosos, els propietaris
estan obligats a disposar d’una assegurança de
responsabilitat civil i de la corresponent llicència municipal, a més que sempre han d’anar
amb morrió i lligats per la via pública.

sancions
Quant a les
infraccions dels
propietaris d’animals, no recollir
els excrements
dels
gossos
(també de les
zones d’esbarjo),
portar-los deslligats fora de les
zones d’esbarjo,
presència d'animals en zones de jocs infantils i llocs prohibits, no estar identificats amb microxip o
censats, i les relacionades amb la tinença de
gossos potencialment perillosos, són les més
habituals, detectades a través dels controls
municipals periòdics. Fins al mes de novembre d’aquest any s’han tramitat a l’Oficina de
Sancionadors 56 peticions raonades d’expedient sancionador per part del Servei de
Tinença d’Animals, amb un total de 143
infraccions de la legislació sobre la tinença
d’animals de companyia.

Taller on aprendrem trucs i tècniques per fer dissenys i personalitzacions úniques amb els nostres 'cupcakes'!
*Cal inscripció prèvia(més informació al 935887473 o bé a ateneu@ajrubi.cat). Places limitades.
Ateneu Municipal, c/ Xile, 1, de 18 a 21 hores
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Divendres, 27 de desembre

gener 2014

Tast de formatges artesans catalans amb maridatge de vins

Parlarem de la història del formatge, de manera introductòria,
tot centrant-nos en els formatges que es produeixen a
Catalunya, tots ells de petits productors, descobrint així, l'enorme riquesa de formatges que tenim a Catalunya. Tot plegat
ho acompanyarem amb un maridatge dels millors vins!!
*Cal inscripció prèvia(més informació al 935887473 o bé a ateneu@ajrubi.cat). Places limitades.
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Divendres, 20 de desembre
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Ateneu Municipal, c/ Xile, 1, a les 19.30 hores

Dissabte, 28 de desembre
A Christmas carol, un conte de Nadal. De
Charles Dickens. Amb Enric Majó i Jaume
Comas

Torna la tradició dels contes explicats a vora del foc
La Sala, Teatre Municipal a les 21 h.
Preu: 10€

Divendres, 10 de gener
Hora del conte per a adults

mb
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A càrrec de NARRIN-NARRAN
Places limitades. Cal apuntar-s'hi amb antelació.
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 19 h

Dissabte, 18 de gener
Quan la història sembla que seguirà el
plàcid camí de les reflexions sobre l’ofici extremadament dur de ser dona a
prop dels 50, tot plegat fa un gir insospitat. Troben per casualitat una caixa
forta a l’apartament.
La Sala, Teatre Municipal, a les 21 h
Preu: 10 €

Dimarts, 21 de gener

Nadal
i Reis
Consulteu el programa encartat amb
aquesta revista

Cinema Infantil: Els Croods

Cinema infantil en català. Aforament limitat (120 persones) es lliurarà entrada per
ordre d’arribada
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18h, activitat gratuïta

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