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Pla d’inversions 2014-2015
Arrenca la programació cultural del Celler
Les fotografies d’Ignasi Marroyo, a l’Arxiu Nacional de Catalunya
Fires comercials tot l’any

20è aniversari del
Centre Especial de
Treball Font del Ferro

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
abril 2013
1
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-m.

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

condal
piera
sansi
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia

maig 2013
1
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14
15

calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-m.
condal
piera
sansi
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad

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

oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-m.
condal
piera
sansi
batallé
espert
farell

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

www.rubi.cat

@

24 h

www.radiorubi.fm

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

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

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Pla inversions 2014- 2015
Fa uns dies que presentàvem a la resta de
formacions polítiques el Pla d’inversions
2014-2015, l’eina que ha de reprendre l’activitat per millorar la ciutat després de l’aturada forçada per les lleis estatals, que ens
impedien destinar a inversió
l’estalvi que havíem generat.
El Pla d’inversions incidirà en
el dia a dia dels rubinencs i
rubinenques,
millorarà
notablement la fesomia de la
ciutat i resoldrà els seus problemes estructurals. Tot plegat amb recursos propis i
sense apujar impostos, malgrat que coincideix amb una
greu crisi econòmica. Els 26,3
milions d’euros que hem acumulat al Pla
d’inversions són fruit de la bona gestió
financera dels darrers anys, el comportament excel·lent de les nostres empreses, la
impossibilitat d’incrementar el sostre de
despesa i la imposició des de Madrid de
l’augment del 10% de l’IBI.
El Pla d’inversions 2014-2015 és una eina
transformadora que hem presentat al conjunt de partits polítics per convidar-los a ser
partícips dels seus resultats, amb la voluntat de continuar en el camí del consens que
ja hem recorregut junts durant l’actual
mandat. Desitgem que aquesta dinàmica de
treball, que cerca complicitats i punts d’unió, que s’ha instal·lat a l’Ajuntament de
Rubí amb la negociació del pressupost i del
Pla d’inversions, s’estengui a tots els temes
importants de ciutat.

visitem l’ajuntament

Hace unos días presentábamos al resto de
formaciones políticas el Plan de Inversiones 2014-2015, la herramienta que debe
reanudar la actividad para mejorar la ciudad después de la parada forzada por las
leyes estatales, que nos impedía destinar
a inversión el ahorro que habíamos generado.
El Plan de Inversiones incidirá en el día a
día de los rubinenses, mejorará notablemente la fisonomía de la ciudad y resolverá sus problemas estructurales. Todo
ello con recursos propios y sin subir
impuestos, a pesar de coincidir con una
grave crisis económica. Los 26,3 millones
de euros que hemos acumulado en el Plan
de Inversiones es fruto de la buena gestión financiera de los últimos años, el
excelente comportamiento de nuestras
empresas, a la imposibilidad de incrementar el techo de gasto y a la imposición
desde Madrid del aumento del 10 % del
IBI.
El Plan de Inversiones 2014-2015 es una
herramienta transformadora que hemos
presentado al conjunto de partidos políticos para invitarles a ser copartícipes de
sus resultados, con la voluntad de continuar con el camino del consenso que ya
hemos recorrido juntos durante la actual
mandato. Deseamos que esta dinámica de
trabajo buscando complicidades y puntos
de unión que se ha instalado en el Ayuntamiento de Rubí con la negociación del
presupuesto y del Plan de Inversiones se
extienda a todos los temas importantes de
ciudad.

Alumnes de l’Escola Ribo Rubeo van visitar l’Ajuntament

Alumnes de l’Escola Schola van visitar l’Ajuntament

Alumnes dels cicles formatius de l’Escola Regina Carmeli

notícies

inversions

la proposta recull més d’un centenar d’accions
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Pla d’Inversions
2014- 2015
l’

Ajuntament de Rubí ha tancat aquest mes d’abril els tràmits que definiran la política econòmica que marcarà l’esdevenir de la ciutat durant el proper any. El ple ja ha aprovat les
ordenances fiscals, el pressupost municipal, el Pla anticrisi i s’ha presentat la proposta del
Pla d’inversions, que haurà de regir les actuacions més urgents de la ciutat per al 2014 i
2015. El Pla d’inversions, dotat amb 26,3 milions d’euros, té per objectiu reprendre l’activitat per
millorar la ciutat.
mesures anticrisi 2014
l’ajuntament destinarà 3,6 milions
d’euros

La proposta de Pla d’inversions, tal com permet
la llei, té caràcter plurianual i, per tant, les més
de 100 accions previstes es podrien executar al
llarg de 2014 i 2015. El principal objectiu d’aquest pla és reprendre les accions de millora de
la ciutat, aturades en els dos darrers anys perquè la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera impedia a les administracions públiques destinar l’estalvi a inversió.
Aquesta situació es va desencallar el passat 21
de febrer de 2014, quan el govern de l’Estat va
aprovar el Reial decret-llei 2/2014, on es defineix
el concepte d’inversió financerament sostenible.
Aquesta normativa obre la porta a destinar l’estalvi generat a inversió, sempre que aquesta s’adeqüi a la tipologia establerta en el mateix
decret-llei. L’Ajuntament de Rubí pot destinar un

ajuts tributaris 2014
Des del 14 d’abril fins al 17 d’octubre, es poden demanar els ajuts
tributaris d’aquest 2014, excepte el de plusvàlua, que es pot
sol·licitar fins al 31 de desembre.
• Ajuts IBI a persones en situació d'atur
• Ajuts IBI per a famílies monoparentals
• Ajuts IBI patrimoni
• Ajuts IBI per a gent gran
• Ajuts IIVTNU (plusvàlua)
Les bases reguladores es van aprovar al Ple de març i per atendre
aquests ajuts, l’Ajuntament destinarà prop de 200.000 euros,
partida que es podria ampliar en una segona convocatòria si és
necessari. Una de les novetats més destacades de l'edició d'enguany és que s'ha apujat el mínim d'ingressos un 30% per tal
que els ajuts puguin arribar a més persones.
Per conèixer el detall de requisits per a cadascun dels ajuts es pot
consultar el web municipal (www.rubi.cat/ajuts), però com a
requisits generals cal estar empadronat a Rubí (amb una antiguitat mínima de 2 anys), constar com a contribuent de l’IBI de
la residència habitual, no constar com a contribuent de cap altre
immoble i estar al corrent de les obligacions tributàries, entre
d'altres.
En el cas de les persones de més de 65 anys i les persones aturades que visquin soles, els ingressos han de ser iguals o inferiors

estalvi de 26,3 milions d’euros a inversió gràcies
que compleix amb els requisits d’estabilitat pressupostària i pagament a proveïdors que imposa
l’Estat mitjançant aquest decret-llei.
La proposta de Pla d’inversions que ha presentat el govern municipal respon als objectius principals del mandat: cohesió social, sostenibilitat i
reactivació econòmica, millora de l’espai públic
i administració de qualitat. El Pla engloba més
d’un centenar d’accions que es classifiquen en
les tipologies següents: accessibilitat, medi
ambient, mobilitat, enllumenat, sanejament, polígons d’activitat econòmica i millora d’equipaments. Algunes de les accions previstes són
fruit de la negociació política amb els partits a l’oposició a partir de l’aprovació del pressupost
2014.

al salari mínim interprofessional més un 30%, (11.744 euros
l’any). Si no viuen soles, aquest llindar s’incrementa. Els aturats
han de figurar com a demandants de treball inscrits en l’Oficina
de Treball de la Generalitat (OTG); les famílies monoparentals
han de tenir el títol de família corresponent; i els sol·licitants de
l’ajut per la plusvàlua hauran de complir el mateix requisit econòmic d’ingressos i abonar aquest impost per la transmissió
d’un habitatge habitual en el cas de dació en pagament per un
deute hipotecari, execució hipotecària o compravenda amb
condonació total o parcial del deute hipotecari. Com a novetat
d'aquest any, s’introdueix que en el cas que entre els residents a
l’habitatge hi hagi alguna persona amb grau de discapacitat
igual o superior al 33% reconegut per l’òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya, s’incrementarà el barem d’ingressos
en un 5% per cada una de les persones discapacitades.
Aquests ajuts se
sumen a la
bonificació de
la taxa d'escombraries per
a
famílies
m o n o p a re n tals, que es
podia sol·licitar
fins al 24 d'abril.

2 un nou pla de mesures
anticrisi

El pressupost municipal de 2014, fruit de la negociació amb els partits a l’oposició, presta especial
atenció a les famílies i les pimes, garanteix el
manteniment de la ciutat i els serveis bàsics, la
prestació eficient i aposta de nou per la reactivació econòmica per generar llocs de treball.

Juntament amb el pressupost municipal,
l’Ajuntament ha aprovat el Pla de mesures
anticrisi 2014, dotat amb 3,6 milions d’euros.
Aquest pla contra la crisi segueix les prioritats
d’exercicis anteriors reforçant accions d’incentivació de l’economia local, la formació, l’impuls a
l’emprenedoria i les ajudes a famílies.

3 s’abaixen els impostos més

4 un estalvi que es destinarà a

Molts rubinencs ja han rebut a les seves llars les
notificacions per al pagament de l’Impost de
Béns Immobles (IBI). A diferència de l’any passat,
la majoria de famílies pagaran menys.
L’Ajuntament ha aprovat la reducció d’un 10% de
l’IBI en dos anys, 2014 i 2015, i el manteniment de
les exempcions, subvencions i bonificacions.
També es redueix en un 50% la taxa d’escombraries comercials i no industrials amb la intenció
d’ajudar la petita i mitjana empresa.

L’Ajuntament inverteix 26,3 milions d’euros que
provenen de l’estalvi aconseguit als dos darrers
exercicis. Les lleis estatals no han deixat fins ara
destinar aquest estalvi a inversió. Només aquells
ajuntaments sanejats com el de Rubí poden destinar totalment o parcialment aquest estalvi a
inversió. Això fa que l’Ajuntament de Rubí pugui
realitzar les accions del Pla d'inversions amb
recursos propis, sense dependre de crèdits bancaris.

5 manteniment de serveis

6 l’objectiu principal continua

L’aprovació del pressupost municipal per al 2014
garanteix el manteniment de tots els serveis que
s’estan oferint a l’actualitat. Amb recursos propis,
el consistori rubinenc fa front al seu dia a dia i
pot assumir amb garanties els costos de la seva
acció de govern malgrat les retallades d’ens
supramunicipals

Sortir reforçats d’aquesta crisi econòmica de
caràcter conjuntural que està afectant tot el país i
generar llocs de treball. Aquest és l’objectiu que
té marcat l’Ajuntament en el seu full de ruta i que
queda reflectit a les diferents accions que desenvolupa. A l’abril, l’atur ha descendit per cinquè
mes consecutiu a Rubí.

importants

públics municipals

inversions

sent la lluita contra l’atur

7 un nivell d’endeutament molt per sota del que estableix la llei
La situació de solvència financera de l’Ajuntament és fruit del treball, de la contenció en la despesa i de
l’aplicació de plans d’ajustos que han permès capgirar la situació que es vivia al 2003, quan Rubí tenia un
nivell d’endeutament entorn del 130% i era víctima d’un pla de sanejament. Actualment, el nivell d’endeutament de l’Ajuntament està entorn del 58%. Aquesta millora de les finances del consistori ha coincidit en
el temps amb la crisi econòmica estructural més greu dels darrers anys.

Més informació: www.rubi.cat

notícies

amb un fort caràcter social
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1 un pressupost municipal

notícies

20 años de trabajo en el cet

Un futuro para los
trabajadores

cr7

font del ferro

m

edio millar de ciudadanos ha celebrado este mes con los trabajadores
del Centro Especial de Trabajo (CET) de la Font del Ferro una jornada conmemorativa del 20 aniversario, que ha servido para conocer las instalaciones, los trabajos que desarrollan y la experiencia adquirida durante estas dos
décadas trabajando en esta empresa municipal.

La Font del Ferro empezó a funcionar en Rubí el año 1986 como una alternativa
formativo-laboral para personas adultas con discapacidad psíquica y, a partir de
1994, como centro de trabajo. Actualmente, hay 33 usuarios y usuarias de este servicio municipal, 9 de los cuales tienen un contrato indefinido y pertenecen al CET,
donde realizan tareas de vivero y jardinería, participan en ferias para vender la producción y colaboran en el desarrollo de nuevas líneas de producción.
Cada año, aprovechan la llegada de la primavera para organizar una jornada con
todo el personal que trabaja y dar a conocer las tareas que desarrollan a lo largo del
año. La jornada de esta primavera ha tenido una acogida excepcional de la ciudadanía, clientes habituales, vecinos/as de la zona ... que han llegado a comprar cerca
de un millar de plantas de las que producen, además de recibir 500 plantas más
como obsequio por asistir a la jornada.
Durante el año 2013, la Font del Ferro ha consolidado nuevos productos para impulsar al vivero, como los sacos de Babilonia que empezaron a comercializan ellos en
Catalunya; ha buscado nuevos cultivos recomendados por los mismos clientes, como
la thymus serpillum (tomillo) o el phornium (lino de Nueva Zelanda); y ha participado en diversas ferias y encuentros en la ciudad para comercializar sus productos.
La producción del CET Font del Ferro 2013 ha llegado a 37.955 plantas, de las cuales 22.221 son de producción propia. Estas plantas se han destinado a la venta a
los clientes habituales, a la producción de los sacos de Babilonia y a reponer las
plantas madres para continuar la producción de esquejes. Además, también elaboran sustrato reciclado, tanto para consumo propio como para su comercialización, y realizan el mantenimiento de varios espacios ajardinados del municipio.
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cultura

cultura contemporània i tradició

El Celler inicia la
seva programació
d

ues exposicions, una d’escultures de l’artista rubinenc Pep Borràs i una altra de la Companyia Sarruga, van ser les encarregades d’obrir la programació cultural del Celler de Rubí, que
al mes de març es va començar a obrir els caps de setmana per tal d’oferir a la ciutadania
un seguit d’activitats que volen conjugar cultura contemporània amb tradició i arrels del
nostre passat.

insectes
gegants
l’exposició de la
companyia
sarruga

A més de combinar aquests dos eixos, la programació s’ha volgut dissenyar per donar-hi un
paper destacat en la construcció de la comunitat i en la projecció de la nostra ciutat tant cap
a l’exterior com a dins de la mateixa Rubí.
Algunes de les activitats d’aquest primer semestre inclouen propostes que van més enllà, com
poden ser tallers amb artistes, com un de cons-

tres espais diferenciats

trucció d’una flauta de Pan o una mostra de grafits que inclourà un taller posterior amb The
Petados Crew al mes de maig.
La proposta presentada vol combinar aquestes
dues línies per tal que el Celler pugui crear xarxes importants a la ciutat que, alhora, puguin
donar projecció exterior, a través de relacions
que es puguin establir amb altres equipaments
semblants al Celler, que també són espais de
creació, i on es puguin portar les creacions fetes
a la ciutat, a més de rebre les que aquests
espais puguin cedir.

format més gran o espectacles de teatre o música. La planta subterrània del Celler, anomenada
Sala Cèsar Martinell, acollirà bàsicament exposicions temporals, i la tercera sala és l’Espai Tremuja, l’antic espai destinat a la recollida del raïm, que
es troba a la primera planta de l’equipament, que
serà habilitada per a activitats de petit format, com
poden ser projeccions de documentals, conferències o tallers diversos.
Amb l’arribada de la primavera també es programaran a la plaça del Celler algunes activitats
per a un públic més ampli i divers, com poden
ser concerts de jazz, soul o funk, i alguna activitat per al públic infantil.

La programació cultural del nou Celler ha dividit
l’espai en tres sales diferenciades, a cada una de
les quals es farà un tipus d’activitat o una altra.
La Sala de Tines, integrada per la nau principal
amb dues fileres de tines disposades paral·lelament, és l’espai central del Celler, que permetrà
organitzar les propostes culturals d’activitats de

La mostra d’escultures de l’artista rubinenc Pep Borràs

Més informació: www.rubi.cat/cultura

el llegat de marroyo, a l’arxiu nacional de Catalunya
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60 anys d’imatges
a l’abast de tothom

notícies

cultura

es del període 1950 al 2010, el fotògraf rubinenc Ignasi Marroyo va prendre unes 73.000
imatges, que formen part tant del seu fons personal com del desenvolupament de la seva
tasca professional com a fotògraf industrial entre la dècada dels setanta i els noranta.
Ara aquestes imatges han passat a formar part de l’Arxiu Nacional de Catalunya, on podran
ser consultades per qui ho desitgi.

imatges des de
1950
(Foto: Ignasi
Marroyo)

Un moment de la
donació a l’Arxiu
Nacional de Catalunya

Cedides en diversos suports i formats, les 72.989
imatges que el fotògraf ha donat a l’arxiu inclouen
alguns dels seus reportatges més emblemàtics,
sobre la Setmana Santa, els barris del Somorrostro i el Born de Barcelona, i la tauromàquia,
emmarcats dins del moviment anomenat realisme fotogràfic o nova avantguarda catalana, com
altres fotògrafs com Josep Maria Casademont,
Ricard Terré o Ramon Masats, entre d’altres. D’aquestes imatges, uns 60.00 exemplars corresponen al seu fons personal i més creatiu i la resta
són treballs de la seva producció professional.
Altres arxius que han passat a integrar aquest fons
són quatre col·leccions de revistes fotogràfiques
(Art de la llum, Sombras, Arte Fotográfico i Imagen y sonido) i un conjunt de manuals de tècnica fotogràfica dels anys quaranta i cinquanta.
El fotògraf rubinenc, jubilat des de 1993, ha dedicat els darrers anys a organitzar, descriure i digitalitzar bona part d’aquest fons, amb el qual
també ha lliurat tot el material digitalitzat (més de
40.000 fotografies) i una còpia de la base de
dades amb la descripció d’aquest material digitalitzat.

L’arxiu està dividit en les categories següents: agricultura i ramaderia, animals, arqueologia, arquitectura, autoritats, botànica, comercials, comunicació, docència, espectacles, esports, festes
populars, formes, oficis i indústria, música, paisatge astronòmic, paisatge marí, paisatge meteorològic, paisatge rural, paisatge urbà, religió,
retrat, sanitat, serveis, transports, reportatges i
Rubí.
Ignasi Marroyo, nascut a Madrid el 1928, es va
traslladar a Barcelona l’any 1929 amb la seva
família, i a partir dels anys seixanta a Rubí, on resideix actualment. Aficionat a la fotografia des de
la dècada dels quaranta, als anys cinquanta va
presentar fotografies a diversos salons i concursos i als seixanta entrà a formar part de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya, on participà activament en diverses exposicions col·lectives. A partir
de 1963, es va dedicar professionalment a la fotografia, com a fotògraf industrial, i des de 1972 la
seva dedicació a aquesta professió va ser exclusiva, fins que es va jubilar.
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camins escolars

Un Rubí a mida
dels infants
l

cinc escoles
l’escola schola és
un dels centres
participants

cinc escoles participen en la primera fase

es escoles Montserrat, Regina Carmeli, Balmes, Schola i Pau Casals participen en la primera
fase d’implantació dels Camins escolars. Aquesta proposta d’educació per a la mobilitat i la
convivència ciutadana, nascuda en el si del Consell dels Infants, es començarà a materialitzar aquest mes de maig impulsada per diferents àrees i serveis municipals.

Els Camins escolars són un projecte educatiu inscrit a la Carta europea dels drets dels vianants del
Parlament Europeu del 12 d’octubre de 1998. La
idea té el seu origen als països nòrdics, on s'implanta per primer cop a principi dels anys setanta. Des de llavors, els Camins escolars s'han anat
estenent amb èxit a diverses ciutats d'Europa i
també a casa nostra, alimentats en bona part per
la tasca teòrica del pedagog italià Francesco
Tonucci, que al seu llibre La città dei bambini proposa ciutats més amables amb la infància. A
Rubí, el projecte veurà finalment la llum aquest
2014 gràcies a una aportació de 21.730 euros
dins el procés participatiu Barris al dia.
La xarxa de Camins escolars aposta per una ciutat feta a mida de les persones i no pas dels vehicles; promou valors cívics que afavoreixen que
els nens i nenes

guanyin autonomia personal, responsabilitat i
qualitat de vida; i compromet tota la comunitat en
la millora de l’espai públic, i en les oportunitats
educatives de l’entorn.
Per a la implantació de la primera fase de la xarxa
de Camins escolars, que comptarà amb la participació de les escoles Montserrat, Regina Carmeli, Balmes, Schola i Pau Casals, l’Ajuntament ha
definit uns itineraris ideals, no excloents, que
uneixen aquests centres i dos punts de trobada,
la plaça del Doctor Guardiet i la plaça Pearson,
de manera accessible i més segura.
Per identificar la xarxa, s’ha dissenyat una senyalització que es col·locarà a les escoles, els
punts de trobada i els comerços col·laboradors.
Tant els centres educatius com la plaça Pearson
mostraran uns llapis de fusta de grans dimensions, que es pintaran segons el disseny triat per

un compromís pedagògic
La primera fase dels Camins escolars s’inaugurarà oficialment el proper
9 de maig amb una jornada de caràcter lúdic que buscarà la implicació de tota la ciutadania. Durant
el matí, el projecte es treballarà en l'àmbit de l'escola, amb propostes adreçades als nens i nenes
dels primers centres a formar part de la xarxa. A la tarda, la inauguració dels Camins escolars s'obrirà a la resta dels rubinencs i rubinenques, que hi podran participar en diferents activitats al carrer.
L'execució d'aquest projecte, però, estaria mancada de sentit sense un intens treball pedagògic que
involucri tots els agents implicats. Aquesta feina s'ha iniciat a les escoles, on s'han ofert xerrades
informatives amb l'objectiu de donar a conèixer el projecte als seus usuaris potencials, així com de
promoure entre els infants la reflexió al voltant de la mobilitat sostenible, l’autonomia i la convivència al carrer.
Coincidint amb la presentació del projecte, a més, els infants i les seves famílies han rebut material
gràfic sobre els Camins escolars, amb l’explicació d'aquesta iniciativa, un mapa en què es mostra
la primera fase d’implantació de la xarxa i una llista dels establiments que s'hi han sumat en qualitat de Comerços amics de la infància.
En els mesos següents a la inauguració dels Camins escolars, se seguirà treballant en la dinamització i ampliació del projecte, amb l’objectiu que es faci extensiu a tots els centres educatius.
L’Ajuntament ha inclòs aquesta iniciativa en la seva proposta d’adhesió de Rubí
al Programa CAI (Ciutats Amigues de la Infància), que promou la UNICEF.

Els comerços
lluiran als seus
aparadors vinils de
les petjades del
Bòdum i el distintiu
“Comerç amic de la
infància”.
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cada escola mitjançant un concurs intern, així
com unes petjades al terra que remetran a l’elefant Bòdum, personatge emblemàtic per als
infants rubinencs de diverses generacions. En el
cas de la plaça del Doctor Guardiet, els llapis se
substituiran per un joc infantil de fusta que permetrà als nens i nenes conèixer sobre el plànol
el recorregut dels Camins escolars. Pel que fa als
comerços, lluiran als seus aparadors vinils de les
petjades del Bòdum i un distintiu amb el text
“Comerç amic de la infància”.
En aquests moments, ja són prop de 40 els establiments comercials propers als Camins escolars
que han decidit donar el seu suport al projecte.
Com a Comerços amics de la infància, es comprometen a donar ajuda i suport als infants que
van o tornen de l’escola, per exemple en cas que
es trobin malament, tinguin alguna necessitat
urgent, hagin de trucar o experimentin cap sensació de perill.

Pau Casals i Escola Montserrat

grups municipals

cr12

breusbreusbreus

“

psc

PP

ciu

Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PPC

Núria Climent
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

un esforç amb recompensa

La bona gestió econòmica de
l’Ajuntament de Rubí durant aquests
últims anys farà possible que puguem invertir
26,3 milions d’euros en millores a la ciutat.
El Pla d’inversions 2014-2015 es concretarà
en més d’un centenar d’accions que permetran arranjar l’asfaltatge i les voreres, perquè
els nostres carrers siguin més accessibles i
segurs; millorar l’enllumenat i posar al dia els
equipaments públics i els polígons industrials, perquè Rubí continuï sent un pol d’interès econòmic i empresarial.
Tot això serà una realitat en pocs mesos gràcies a la contenció de despesa i l’eficient gestió dels recursos municipals per part de l’equip de govern socialista. Fa anys que esperem podem invertir a la ciutat i per fi la llei
d’estabilitat pressupostària, que ens obligava
a destinar aquests diners a l’amortització de
deute, permetrà que els ajuntaments sanejats econòmicament com el nostre puguem
utilitzar aquest romanent de tresoreria per a
allò que la ciutat realment necessita, sense
reduir els serveis públics ni apujar els impostos.
Durant aquests últims anys, les diferents forces polítiques del ple municipal hem compartit un principi bàsic: garantir l’estabilitat
econòmica i financera de la ciutat. Ara, en el
moment de recollir els fruits, ens hem tornat a
seure per acordar el millor pla d’inversions
possible per a la ciutat i un nou pla de mesures anticrisi. Rubí mereix voreres noves, polígons industrials amb més serveis i equipaments gestionats millor. Els rubinencs mereixen que estiguem al seu costat en els seus
moments més difícils, ajudant-los a cobrir les
seves necessitats bàsiques, a formar-se per
trobar un lloc de feina o poder pagar els seus
consums més fàcilment.
Des de començament de mandat, l’equip de
govern ha insistit en un objectiu, en un compromís amb la ciutadania: que la millor política social que podíem dur a terme era gestionar amb rigor els recursos municipals per
poder-los invertir en els serveis públics, en el
manteniment dels llocs de treball i de l’activitat econòmica i en l’acompanyament d’aquelles famílies que pateixen una situació més
extrema. L’esforç conjunt de tots els rubinencs i rubinenques sempre ens farà sentir
orgullosos.

“

en rubí se ha roto el pacto
de gobierno

En Rubí se ha roto el pacto de
gobierno. ¡Ya erahora! Porque es, y era,
incuestionable que las afinidades programáticas entre ERC y PSC son diametralmente opuestas. Ni unos defienden ya los
principios de Pablo Iglesias, ni otros son
republicanos y menos de izquierdas;
separatistas consumados sí, de lo otro
nada.
Los temas de Rubí en el tintero. Cataluña
se esta radicalizando, la invención y
paciente construcción de un enemigo
desde la Edad Media hasta las últimas
guerras mundiales, difundidos a través de
libros, folletos, pasquines, consignas o
leyendas populares es la obsesión de
ERC.
¿Es Rubí un caso equiparable?
Probablemente no, pero si que es cierto
que muchas de las mociones que ERC ha
propuesto, y el PSC ha aprobado, difieren
de lo que es la política local. Y un ayuntamiento, inhabilitado para ello, las aprueba, pierde el tiempo y huye de lo que debe
ser verdadera política de Rubí y, ahí, tanto
los independentistas como los socialistas
tienen la parte principal de culpabilidad
apoyados por otros irresponsables comparsas.
Bienvenida sea pues la ruptura del pacto.
Quizá este último año Rubí necesita tranquilidad, actuar como primera persona y
en bien de si misma. Los artilugios, las
celebraciones “tricentenaries”, el vivir de
espaldas a una ciudadanía que no quiere
circo pero sí pan, debe corregirse de
inmediato. No se quien se baja del autobús, si ERC o PSC, pero lo Bueno en todo
caso es que con dos conductores incompetentes el pilotaje local va por mal camino y llevamos ya mucho tiempo por sendas tortuosas.

“

oportunitats perdudes

El passat 8 d’abril, una delegació del
Parlament de Catalunya va intervenir al
Congrés dels Diputats a Madrid defensant la proposta que demanava la transferència de competències necessària per poder convocar a
Catalunya un referèndum en el qual les catalanes
i els catalans poguéssim decidir, democràticament, si el destí del nostre país ha de continuar lligat al destí d’Espanya o bé si podem fer el nostre
camí amb independència i llibertat. El resultat fou
l’esperat: nou cop de porta a les nostres demandes, impossible tirar endavant el referèndum, el
resultat del qual hauria estat vinculant.
No deixa de ser curiós que l’Estatut pel qual ens
regim en aquest moment a Catalunya ja preveia
fer, legalment, aquest procés. Quan va arribar la
censura del Tribunal Constitucional, aquesta és
una de les moltes atribucions que vam perdre.
Afortunadament, la possibilitat de fer consultes
encara la tenim dins la legalitat, per tant, difícilment es trobarà la manera d’impedir que els
catalans i les catalanes puguem expressar la nostra voluntat mitjançant el vot.
Tossuts, decidits, amb pas ferm i sense presses
avancem cap aquesta fita que ens hem marcat,
però, mentrestant, tenim un dia a dia, un present
per viure i és aquí on ens toca sembrar per demà.
A Rubí, com a ciutat, el present és diferent del
que es viu en altres llocs. D’entrada, el nostre
Ajuntament ha aconseguit tenir al calaix, sobrers,
26 milions d’euros, que ja li agradaria tenir a la
Generalitat, per exemple. Ara es confirma que es
destinaran a millores en la ciutat, ja tocava. Hem
trigat tant a reparar i mantenir que ara ens veurem en l’obligació de refer i construir, i ho tindrem
tot a punt just abans de les eleccions municipals.
Coincidència? En tot cas, benvingudes siguin
aquestes inversions i esperem que aquest excedent econòmic ens ajudi a convèncer l’equip de
govern, sigui quin sigui, que ens cal rebaixar els
impostos locals. Si repartim aquests 26 milions
entre els habitants de la ciutat, descobrim que,
en aquests darrers dos anys, hem ingressat a les
arques municipals 350 euros de més cada un de
nosaltres, una xifra gens menyspreable que haurem de tenir present quan fixem quins han de ser
els impostos que pagarem el 2015. Per part nostra no quedarà, seguirem insistint, com ho hem
fet en els darrers anys, que a Rubí cal que fem
més amb menys recaptació.
No podem perdre més oportunitats ni a
Catalunya ni a Rubí. Cal que siguem tots, polítics
i ciutadans, conscients del moment únic que
vivim i que, ara més que mai, treballem conjuntament per tenir una ciutat i un país amb futur.

Presentació de l’informe local de
salut 2012
L’informe local de salut indica que l’evolució
general de la mortalitat i esperança de vida en el
període estudiat indica que l’any 2011 van haver
444 defuncions (52,0% homes i 48,0% dones),
una variació de -9,0% respecte a l'any 2010, i
que el 80,2% de les defuncions es van produir
en els majors de 64 anys. Les causes d’aquestes defuncions estan relacionades amb neoplàsies i carcinomes, malalties de l’aparell circulatori i malalties de l’aparell respiratori, de les quals
els tumors malignes i les malalties del cor afecten més als homes i la demència senil i les malalties cerebrovasculars a les dones.

acr

Francesc Hinojosa
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

el rubí dels abocadors

Si existeix un tema que uneix la gran
majoria de la ciutadania, quant a les
conseqüències que pot tenir, és el rebuig a la
possibilitat que la nostra ciutat, i el seu entorn
més proper, es converteixin en el lloc on es
situï la concentració més alta d’abocadors de
tot el Vallès i la zona metropolitana de
Barcelona.
Actualment es troben en funcionament els
abocadors de Can Carreras i Can Canyadell,
en els quals, com s’ha denunciat repetides
vegades, no existeix el necessari control
sobre què s’està abocant ni sobre com s’estan fent aquests abocaments. Això ho van
poder constatar els diputats d’ICV-EUiA,
Salvador Milà i David Companyon, en la visita que vam fer conjuntament amb la
Plataforma Antiabocadors, en veure com
entraven als abocadors camions amb materials sense passar ni per la bàscula de pesatge i s’abocaven restes de tot tipus sense tractament previ, ni control de la composició de
les mateixes.
També es va visitar el futur abocador de Can
Balasc, on s’estan fent els treballs de condicionament de l’espai per poder iniciar els
abocaments tan bon punt els autoritzi la
Generalitat.
Això ha fet que els dos parlamentaris hagin
presentat una bateria de preguntes al conseller sobre la gestió dels abocadors.
Però més enllà d’això, el que s’ha de plantejar és quin és el futur paper de la nostra ciutat dins el Pla d’infraestructures de Residus
que s’està començant a tramitar ara en el
Parlament i la Conselleria.
Ara és el moment en què l’Ajuntament ha de
fer un pas endavant i oposar-se d’una manera inqüestionable i rotunda als plans de la
Generalitat, posant-se al costat de la
Plataforma Anti abocadors de Rubí i fent
front comú amb l'Ajuntament de
Castellbisbal, fent valer els drets de la nostra
ciutat i evitar que a Rubí es puguin fer o consolidar instal·lacions que perjudiquen greument i poden hipotecar el futur de la ciutat i
la ciutadania. Quin tipus d’indústria
s’instal·larà en una ciutat que sortiria al mapa
com una central d’abocaments de residus?
Està clar, hem d'aprofitar el potencial industrial de la nostra ciutat. El nostre futur passa
clarament per un altre tipus d’indústries, que
siguin capdavanteres en la sostenibilitat i
respectuoses amb el medi ambient.

“

ara toca fer rubí des de l’oposició

Des d’ERC hem decidit sortir del govern de
Rubí, després de reflexionar-ho molt, perquè
hem arribat al convenciment que és el millor
per a la ciutat. Som conscients que no
tothom ho entendrà, però us podem assegurar amb la consciència tranquil·la que hem
pres la determinació des de l’honestedat i la
valentia envers nosaltres mateixos i la ciutat.
Sortir d’un govern no és l’habitual perquè en
política sovint mai no es troba el moment de
marxar.

Els principals motius que ens han dut a passar a l’oposició són:
• El distanciament ideològic amb el partit
socialista en relació amb el procés independentista.
• La prioritat és treballar perquè la consulta
del 9 de novembre sigui un èxit.
• ERC governa sempre i quan pugui transformar les ciutats i els pobles.
• Final de cicle polític i signes d’esgotament i
de paràlisi al govern municipal.
• Oposició constructiva pensant en Rubí.
De tots aquests arguments, el més important
és l’últim perquè fa referència al futur més
immediat i al paper que volem tenir des
d’ERC a partir d’ara. Amb el pas endavant
que hem fet pretenem ajudar a regenerar la
política rubinenca des de l’oposició.
Des de l'oposició també es pot contribuir a
governar, també es fa ciutat. ERC ho està fent
a Catalunya, i pensem que això és el millor
que podem fer ara per Rubí. Farem una oposició constructiva, corresponsable amb la
feina feta els últims 10 anys i amb l’únic
objectiu de treballar per transformar Rubí.
Aquesta transformació s’haurà de fer a partir
d’acords i aliances entre partits polítics i amb
la societat civil. És per això que reiterem a la
ciutat el nostre oferiment per continuar construint i transformant Rubí al costat de tota la
ciutadania i de la societat civil organitzada,
ara des de l’oposició.
www.esquerrarubi.cat
@arestubau @esquerrarubi

“

govern municipal sota
mínims… simplement, ara
es nota més

El trencament del pacte de govern que
mantenien PSC-PSOE i ERC a la nostra
ciutat no deixa de ser una cloenda anticipada d’un mandat en minoria. Després
de pactar amb ERC i CiU entre 2003 i
2007, i només amb ERC entre 2007 i
2011 (garantint la majoria absoluta en el
Ple), l’alcaldessa Carmen García ha
afrontat manar en minoria i, a més, amb
la divisió caïnita de la seva mateixa força
política, iniciada ja el mandat anterior
però aguditzada fins a l’exageració els
últims dos anys.

La manca de cultura política de consens
porta a pactes que concreten veritables
regnes de taifes. Sembla que no es pugui
governar en minoria, que cal garantir
sempre les aprovacions en els plens, en
els quals les argumentacions són el de
menys. No es prioritza la política, sinó
una gestió en què els criteris que més
pesen són els dels alts tècnics municipals, ja siguin els de confiança o els dels
funcionaris habilitats estatals. I aquesta
inèrcia s’ha palesat encara més amb un
govern en minoria. En tot cas, en el Ple
sempre hi ha grups polítics que salven
pressupostos o ordenances fiscals amb
abstencions molt calculades.
Solen ser els mateixos grups, teòricament
d’oposició, que van aprovar amb l’equip
de govern PSC-ERC el POUM del 2010; o
que no han preguntat mai pel Pla
d’Actuació Municipal d’aquest mandat; o
que no mostren massa interès per un Pla
d’Equipaments més necessari que mai
(com no sigui “copiant” les crítiques que
ha manifestat ACR al llarg dels últims
anys). El tacticisme polític no és monopoli d’ERC trencant el pacte, sinó un més
dels síntomes de la partitocràcia basada
en la representació sorgida del vot cada 4
anys. Cal una regeneració real en les formes de fer política, més enllà de la divisió
simplista esquerra-dreta, amb la participació i el compromís reals de la ciutadania.

L'Ajuntament posa en marxa una
fotolinera a la Masia de Can Serra
La fotolinera permet carregar vehicles elèctrics de forma
gratuïta i proporciona energia fotovoltaica per a l’autoconsum de l'equipament. Disposa de 4 places d’aparcament
per a la càrrega de cotxes elèctrics, 3 més amb punts de
càrrega per a motocicletes, 7 de normals i 1 per a discapacitats. En el cas dels cotxes, dues de la places permeten carregar el vehicle en només tres hores, i les altres
dues requereixen sis hores de connexió per a una càrrega completa. La posada en marxa de la nova instal·lació
ha anat acompanyada de l’adquisició de dos nous vehicles elèctrics: un cotxe i una moto destinats a la Masia
de Can Serra que s’afegeixen a les set motocicletes també
elèctriques que ja utilitzava la Policia Local.

grups municipals
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comerç

dinamitzant el comerç local

Fires de comerç
durant tot l’any
l

Fora estocs
va ser la primera
de les fires, el 15
de març

a Regidoria de Comerç ha presentat un calendari de mostres que es va iniciar el març amb un
“foraestoc” i que dinamitzarà el centre de la ciutat durant tot l’any. Des del passat mes de
març, l’illa de vianants i altres espais propers acullen una fira pràcticament cada cap de setmana, amb l’objectiu d’ajudar el comerç local. La programació de fires s’alterna amb els ja
consolidats Mercat d’Artesania i Mercat Ecològic, de periodicitat mensual, amb les cites clàssiques
de Sant Jordi, La Botiga al Carrer, la Festa Major i Sant Galderic, les noves edicions d’iniciatives
recents com La Nit Oberta i El Mercat Viu de Nit, i tot un seguit de noves propostes de temàtica
diversa.

Pròximes cites comercials
L’illa de vianants és
el lloc de la major
part d’aquestes cites
comercials

• 23 d’abril: Fira de Sant Jordi
• 26 d’abril: Mercat d’Artesania i Mercat Ecològic
• 10 de maig: Fira de flors i plantes

A més de la fira de rebaixes d’hivern, al març van
tenir lloc els habituals Mercat Ecològic i Mercat
d’Artesania, i l’Espardenya’t (fira de producte
català). La primera edició del Vintage Vallès va
iniciar les convocatòries del mes d’abril.
L’objectiu d’aquestes activitats és promoure i
dinamitzar el comerç local, alhora que donar-lo
a conèixer a la ciutadania. L’eix de l’illa de vianants serà el punt de trobada de la majoria d’aquestes activitats comercials al carrer.
Com a novetats, cal destacar les fires de flors i
plantes, així com la fira de la cervesa, que tindrà
lloc a l’octubre, i es farà ressò d’aficions i temàtiques de gran acceptació popular en els darrers
temps. Així, el 12 d’abril es farà una mostra d’objectes vintage, mentre que el 31 de maig se celebrarà la Refira.

• 24 de maig: Mercat d’Artesania i Mercat Ecològic
• 31 de maig: Refira
• 14 de juny: botiga al carrer
• 28 de juny: Mercat d’Artesania i Mercat Ecològic
• juny-juliol: Festa Major
• 18 de juliol: La Nit Oberta
• 26 de juliol: Mercat d’Artesania i Mercat Ecològic
• 13 de setembre: El Mercat Viu de Nit
• 20 de setembre: Foraestoc, rebaixes d’estiu
• 27 de setembre: Mercat d’Artesania i Mercat
Ecològic
• 4 d’octubre: Fira de la Cervesa
• 18 d’octubre: Sant Galderic. De tapes per la fira
• 26 d’octubre: Mercat d’Artesania i Mercat
Ecològic
• 15 de novembre: Vintage Vallès

Més informació: www.rubi.cat/comerç i
www.rubicomerc.cat

• 22 de novembre: Mercat d’Artesania i Mercat
Ecològic

Cinema Infantil: Blancaneu i la llegenda del caçador

Cinema Infantil en Català. Activitat gratuïta.
Aforament limitat (120 persones) Es lliurarà entrada
per ordre d'arribada
Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler (C/ Aribau, 5) a les
18 h
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Cinema Infantil: Veïns invasors

Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 18 h
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Dilluns, 5 de maig
Cinema Infantil en Català. Activitat gratuïta.
Aforament limitat (120 persones) Es lliurarà entrada per ordre d'arribada
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Dissabte, 10 de maig
Victus 1714. Orquestra Simfònica del Vallès. Dir. Rubén Gimeno

La música del 1714, l’any del tricentenari dels fets de l’Onze de Setembre,
acompanyada de lectures de fragments escollits de la novel•la d’Albert
Sánchez Piñol Victus. Concert amb músiques selectes del millor barroc de
l’època (Vivaldi, Bach, Caldara, Corelli, Lully, Händel, etc.) amb guió de
Jordi Cos.
Teatre Municipal La Sala, a les 21 h. Preu: 20 €

Dissabte, 17 de maig i diumenge, 18 de maig
Mierda de artista, el musical

Presentem l’estrena del musical basat en la vida de l’artista italià Piero
Manzoni. Una comèdia amb un text fresc i divertit que dibuixa un determinat moment de la història de l’art, el mercat i el valor comercial de les
obres, i barreja un diàleg ràpid amb cançons que homenatgen directament els musicals clàssics i la música italiana de mitjan segle XX: som a
Milà a principis dels anys seixanta...
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La Sala, Teatre Municipal, dissabte, a les 21 h i diumenge, a les 18.30 h. Preu: 10 €

Divendres, 23 de maig
Concert: Odysseé

ODYSSEÉ neix a finals del any 2012, d’estil difícilment classificable però
que es podria englobar dins el indie amb clares influencies de rock&roll.

Diumenge, 25 de maig
Teatre: Primer Amor (de Samuel Beckett. Amb Pere
Arquillué. Dir. Miquel Górriz i Àlex Ollé. Cia. Mola
Produccions)

Hem de riure o plorar davant la monstruosa descripció del primer (i únic) amor del protagonista
d'aquesta peça? En aquest monòleg Beckett ens
col·loca davant d'una història d'humor tràgic en la
qual Pere Arquillué encarna un ésser torturat que
no pot deixar-se estimar.

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

La Sala, Teatre Municipal, a les 18.30 h. Preu: 15 €
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Espai 14\13 (El Pinar) a les 23 h. Preu: 5 €

