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Un nou pulmó verd a La Serreta
Rubí, pel dret a l’habitatge
Comença la preinscripció escolar
Nova temporada amb més de 200 activitats culturals

Servei de creació
d’empreses

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 .................................93 581 39 00
rubí verd...............................93 591 30 03
rubí via .................................93 591 30 03
sece (enllumenat públic) ..........93 588 77 99
servei d’impuls a l’ocupació .....93 581 39 00
síndica de greuges ..................93 697 21 59
sorea (avaries) ........................902 250 370
tanatori ...............................93 588 66 55
taxis rubí..............................93 699 24 89
taxis ràdio taxi .....................93 586 08 88
telèfon verd............................900 130 130
(si es truca des d’un mòbil)...93 699 98 01

farmàcies de guàrdia
març 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
picornell
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina

16 parrilla
17 progrés
18 xapelli
19 hidalgomos.
20 condal
21 piera
22 sansi
23 blanca
24 cuyàs
25 batallé
26 espert
27 farell
28 picornell
29 ruiz
30 kronos

31 baradad

abril 2015
1 oriol
2 gibert
3 batllori
4 pont
5 garcia
6 calsina
7 parrilla
8 progrés
9 xapelli
10 hidalgomos.
11 condal
12 piera

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
picornell
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcia
calsina

farmàcies
baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 / batallé pg. francesc macià, 23.
93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 / blanca verge
de lourdes, 73. 93 699 59 08 / calsina verge de lourdes, 35. 93 699 22 81
/ condal calderón de la barca, 11. 93 699 87 09 / cuyàs milà i fontanals,
43.
93
269
51
03
/
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 / picornell pg. de les torres. 93 699 10 72 /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 /ruiz ctra. sabadell, 95. 93
699 50 12 / sansi ctra. de Terrassa, 16-18 / xapelli c. víctor català, local
22. 93 588 07 08

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

programació 2014-2015 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 Poble Sec
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

Nou parc a La Serreta
Els veïns més propers al parc de la Serreta, a la
Zona Nord, veuran en pocs dies com ja comencen
les obres de remodelació d’aquest espai. Aquest
parc, que esdevindrà una de les referències del
Rubí actual, serà amb tota seguretat un motiu
d’orgull per als veïns més propers, però de ben
segur que també representarà
un punt de trobada i lloc d’esbarjo i oci per al conjunt de la
ciutadania.
Històricament reivindicat, el parc
de la Serreta s’ha remodelat per
donar resposta a un dels dèficits
del barri de la Zona Nord, alhora que converteix aquest espai
en un dels nous pulmons verds
de la ciutat.
El projecte traspassa la vessant
de parc urbà per convertir-se en
un referent per a tota la ciutat.
Estic convençuda que serà un dels grans projectes de ciutat per aquest 2015.
Més enllà del caràcter de parc urbà, el nou àmbit
incorpora tot un seguit d’elements que el dotaran d’un ús lúdic i esportiu, que dinamitzarà
aquesta àrea i la convertirà en una de les més
atractives del municipi. Per aquesta raó, el projecte defuig dels parcs convencionals que hem
conegut fins al moment i planteja àrees molt
innovadores, amb dissenys que fomenten la integració de la zona i proposa noves experiències als
usuaris. Tot plegat amb un circuit dibuixat a terra
que transforma l’espai entre zones en una pista
d’atletisme, entre d’altres.
Com a colofó, el nou parc de la Serreta, d’uns
10.000 metres quadrats, s’ha dissenyat prioritzant
aspectes de sostenibilitat ambiental i econòmica, gràcies a la utilització de materials reciclats o
reciclables quan la situació ho ha permès. Per tot
plegat, us convido que feu ús d’aquest nou espai
per a la ciutat, que en gaudiu i en traieu tot el
profit possible, en les vessants tant de parc com
de nova zona esportiva i lúdica per a Rubí.

visitem l’ajuntament

Alumnes de l’Escola Mossèn Cinto Verdaguer van visitar l’Ajuntament

Alumnes de l’Institut L’Estatut van visitar l’Ajuntament

Los vecinos más cercanos al parque de la
Serreta, en la Zona Norte, verán en pocos días
como ya empiezan las obras de remodelación
de este espacio. Este parque, que se convertirá en una de las referencias del Rubí actual,
será con toda seguridad un motivo de orgullo
para los vecinos más cercanos, pero seguro
que también representará un punto de
encuentro y lugar de recreo y ocio para el conjunto de la ciudadanía.
Históricamente reivindicado, el parque de la
Serreta se ha remodelado para dar respuesta
a uno de los déficits del barrio de la Zona
Norte, a la vez que convierte este espacio en
uno de los nuevos pulmones verdes de la ciudad.
El proyecto traspasa la vertiente de parque
urbano para convertirse en un referente para
toda la ciudad. Estoy convencida de que será
uno de los grandes proyectos de ciudad para
este 2015.
Más allá del carácter de parque urbano, el
nuevo ámbito incorpora una serie de elementos que lo dotarán de un uso lúdico y deportivo, que dinamizará la zona y la convertirá en
una de las más atractivas del municipio. Por
esta razón, el proyecto huye de los parques
convencionales que hemos conocido hasta el
momento y plantea áreas muy innovadoras,
con diseños que fomentan la integración de la
zona y propone nuevas experiencias a los
usuarios. Todo ello con un circuito dibujado en
el suelo que transforma el espacio entre zonas
en una pista de atletismo, entre otros.
Como colofón, el nuevo parque de la Serreta,
de unos 10.000 metros cuadrados, se ha diseñado priorizando aspectos de sostenibilidad
ambiental y económica, gracias a la utilización
de materiales reciclados o reciclables cuando
la situación lo ha permitido. Por todo ello, os
invito a que se haga uso de este nuevo espacio para la ciudad, que se disfrute y saque todo
el provecho posible, en las vertientes tanto de
parque como de nueva zona deportiva y lúdica para Rubí.
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El parc inclou
zona d’esbarjo
per a gossos de
600 m2 i se’n
farà una nova al
sector A4

obres

pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015

Un nou pulmó verd
a La Serreta
l’

Ajuntament de Rubí ha iniciat recentment les obres per construir el nou parc de la Serreta,
un espai d’esbarjo llargament reivindicat pels veïns del barri de la Zona Nord de la ciutat.
Aquesta actuació, pressupostada amb 1,7 milions d’euros, ha estat adjudicada a l’empresa
Ferrovial i és una de les actuacions previstes al Pla d’inversions financerament sostenible
2014-2015. Les obres tindran una durada aproximada d’entre 9 i 10 mesos.

Imatge virtual de la
zona de jocs infantils
per a nens de 2 a 12
anys del nou parc de
La Serreta

La Zona Nord és un barri amb un teixit urbà dens i
un dèficit d’espais lliures. Per aquest motiu, el futur
parc de la Serreta ─ubicat en un solar que limita
amb els carrers de Maria Aurèlia Capmany, Carrasco i Formiguera, Primer de Maig i la carretera de
Sabadell─ ofereix l’oportunitat de recuperar una
zona verda al municipi i reordenar un espai actualment degradat, dotant-lo d’usos lúdics i esportius.
Amb el projecte del parc de la Serreta, l’Ajuntament
s’ha proposat dos objectius: d’una banda, plantejar
un disseny amb multitud de jocs i activitats i, de l’altra, buscar la màxima eficiència energètica, la minimització de l’ús de recursos no renovables i el
mínim impacte ambiental en la seva construcció i
posterior ús i manteniment.
El parc s’estructurarà en tres àmbits que acolliran
diferents activitats i que es corresponen a les zones
d'accés més fàcil. El primer àmbit, davant el CEIP

La Serreta, serà un espai destinat als jocs infantils
per a infants de 2 a 12 anys. El segon gran espai,
amb accés des del carrer de Carrasco i Formiguera, disposarà d’un equipament esportiu, zones d’estada, jocs infantils i un rocòdrom. Per últim, s’habilitarà un tercer àmbit per a l’esbarjo de gossos, d’uns
600 m2, que s’ubicarà entre la carretera de Sabadell i el carrer de Primer de Maig ─per compensar
la pèrdua de metres quadrats destinats a zona
d’esbarjo per a gossos arran de la urbanització del
parc de la Serreta, s’habilitarà una nova zona destinada en uns terrenys municipals ubicats al sector
A4─. També s’intervindrà a la calçada del carrer de
Carrasco i Formiguera que, com a principal accés
al parc, es transformarà en una plataforma única.

jocs innovadors
El projecte fuig dels usos tradicionals dels parcs i
planteja àrees de joc innovadors, amb dissenys que

notícies

cr5
Imatge virtual de
l’entrada principal
del nou parc de la
Serreta, pel c/
Carrasco i
Formiguera

proposen noves experiències de joc: s’han dissenyat topografies artificials per a nens i nenes més petits i d’altres per a més
grans, com un rocòdrom, que fomenten les activitats a l’aire
lliure, més enllà dels jocs tradicionals.
D’altra banda, a partir d’uns elements gràfics pintats a terra,
es crearà una pista d’atletisme i una proposta de gran diversitat de jocs. Sobre la superfície de la pista del parc, unes
taques de color dibuixaran diversos circuits per jugar a la
xarranca, a esbrinar aspectes de l’entorn natural i fer proves
esportives.
També destaquen els jocs infantils reciclats amb estructures
pensades per al desenvolupament psicomotriu, emocional i
cognitiu, i que inciten la canalla de totes les edats a jugar, promovent l’exercici físic com a manera de divertir-se.

un espai sostenible
El projecte s’ha dissenyat des de l’òptica de la sostenibilitat,
tant ambiental com econòmica, plantejant propostes amb

materials reciclats o reciclables en tots els casos possibles,
fomentant solucions que permeten l’estalvi energètic o de
recursos naturals, minimitzant l’alteració del medi amb mesures que fomenten la recuperació dels aqüífers i de la vegetació, i fins i tot introduint materials que permeten descontaminar l’aire ambiental. Alguns exemples en són el mobiliari urbà
─fabricat a partir de plàstic reciclat─, l’ús d’un paviment procedent del reciclatge de vidre o els murs de gabions omplerts
de runes de la construcció.
Es promou l’estalvi energètic a través d’una il·luminació íntegrament de tipus led, així com l’estalvi en recursos hídrics amb
la plantació d’espècies autòctones. També s’ha dissenyat un
innovador sistema de drenatge alternatiu al clavegueram tradicional, que consisteix en el retorn de les aigües de pluja al
mateix terreny mitjançant la infiltració per un dipòsit de graves, de manera que s'evita la desaparició dels aqüífers naturals i s'incrementa la humitat natural del terreny, la qual fa disminuir les necessitats hídriques de la vegetació.

}
Pla d’inversions financerament sostenible
Aquest és un dels projectes inclosos al Pla d’inversions
financerament sostenible 2014-2015, un paquet d’actuacions dotat amb 26,3 milions d’euros amb el qual
l’Ajuntament pretén posar la ciutat al dia, fent especial
incidència en la millora de l’espai públic.

per la remodelació de diverses places o la millora de
carrers i voreres tant al nucli urbà com als polígons
industrials, entre d’altres.

El Consistori rubinenc va impulsar aquest pla en el
moment en què el Govern central va obrir la possibilitat de destinar el romanent positiu de tresoreria que
tenien els ajuntaments a inversió, en comptes de destinar-lo a amortitzar deute, com establia la Llei
orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera fins aleshores.
Les actuacions incloses al Pla d’inversions financerament sostenible 2014-2015 són molt diverses: des de
la millora d’equipaments esportius i educatius fins a
l’arranjament d’espais naturals de la ciutat, passant

Imatge virtual del futur parc de la Serreta
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Vols emprendre?

notícies

servei de creació d’empreses

cr7

promoció econòmica

t

ens una idea empresarial però no saps per on començar? Tranquil, no estàs
sol, el Servei de Creació d'Empreses de l'Ajuntament de Rubí, ubicat a la
Masia de Can Serra, et pot ajudar a fer realitat el teu projecte assessorantte de forma gratuïta des del primer moment i fins a la constitució de la teva
empresa. T’ho expliquem en quatre passos.

Si tens una idea de negoci, el Servei de Creació d'Empreses te’n farà
una diagnosi. Només cal que demanis hora a través de la Finestreta
Única Empresarial de Rubí (FUER) i un consultor t'assessorarà en la
realització del teu projecte i t'ajudarà a detectar les oportunitats i les
febleses de la idea. Si ja disposes d'un Pla d'empresa, des del servei
te'n faran una avaluació per determinar si pots tirar-lo endavant. En el
cas que alguna cosa no quadri, no defalleixis; t’orientaran per replantejar-lo.

El Servei de Creació d'Empreses també t'informarà sobre els recursos
que tens al teu abast com a persona emprenedora, des de les diverses fonts d'informació que et poden ser útils fins a l’oferta immobiliària de la ciutat o les opcions que tens per formar-te. L'Escola d'Emprenedoria de Rubí (EDER) t'ofereix una àmplia gamma de jornades i
cursos amb els quals podràs millorar les teves capacitats emprenedores i conèixer totes les eines necessàries per garantir l'èxit de la teva
empresa.

Gràcies a la feina realitzada, la teva idea tirarà endavant i llavors et caldrà realitzar tot un seguit de tràmits. El consultor t'orientarà sobre totes
les vies de finançament de què disposes (prestacions, ajuts i finançament extern) i t'ajudarà en el procés de sol·licitud dels diners. Pel que
fa als tràmits jurídics, des de la mateixa Masia de Can Serra podràs gestionar de forma àgil la llicència d'activitats i, si cal, també la d'obres.

Ja només et quedarà un pas per fer realitat la teva idea. Ara, més fàcil
que mai, des del nou Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) de l’Ajuntament podràs donar d’alta la teva empresa en només 48 hores i amb l’acompanyament del mateix consultor que va veure néixer el projecte.
Acaba un camí però en comença un altre, el de la consolidació i el creixement del teu projecte, en el qual, si ho vols, també podràs comptar
amb el suport de l’Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE).

Més informació: Oficina de Serveis a l’Empresa (OSE) www.rubiempresa.net

oficina de serveis a l’empresa
està situada a la
masia can serra
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habitatge

ajuts d’urgència especial

Rubí, pel dret
a l’habitatge
a

quest any 2015, l’Ajuntament de Rubí s’ha marcat com a objectiu continuar impulsant tot un
conjunt d’accions dirigides a pal·liar la vulnerabilitat de moltes famílies de la ciutat davant la
problemàtica de l’accés a un habitatge digne, que les situa en perill d’exclusió social. Una d’aquestes accions són els ajuts d’urgència especial.

oficina local
d’habitatge
està situada al
c/Prim 33, 4t pis

Aquests habitatges
d’HPO de la promoció del c/ Belxite, des
del 2014 són habitatges socials

Aquestes prestacions econòmiques s’atorguen amb
caràcter puntual i per un període d’un any, sempre
que la persona beneficiària disposi d’un informe favorable dels Serveis Socials i per un d’aquests dos
supòsits: liquidar un deute existent, com el pagament
del lloguer o de les quotes d’amortització hipotecària en situacions especials, per fer possible la permanència a l’habitatge; o per sufragar les despeses d’inici d’un contracte de lloguer en el cas de pèrdua de
l’habitatge a conseqüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària. El 2014, l’Ajuntament
va tramitar 19 expedients d’urgència especial.
Paral·lelament, l’any passat el Consistori també va
obrir una convocatòria extraordinària de prestacions
d’urgència especial per al pagament de lloguer o de
quotes d’amortització hipotecària adreçada a persones en situació d’atur de llarga durada. És a dir, per
aquells rubinencs o rubinenques que es troben en
situació d’atur i que consten inscrits com a demandants d’ocupació al SOC amb un mínim de 12
mesos d’antelació a la data de presentació de la
sol·licitud. En total es van tramitar 83 expedients d’aquest tipus.
Més informació: www.rubi.cat/habitatge

treballant pel dret a l’habitatge
L’Ajuntament de Rubí, a través de la societat
municipal Promocions Urbanes de Rubí, SA
(PROURSA), ofereix diferents serveis amb l’objectiu
que tota la ciutadania pugui exercir el dret a l’habitatge.
Des del Servei d’Intermediació d’Afectats per les
Hipoteques (SIAH) s’ofereix assessorament als
usuaris i s’exerceix la funció d’intermediador amb
les entitats financeres.
A través de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) s’informa i s’assessora la ciutadania sobre temes relacionats amb l’habitatge i les polítiques públiques
en aquest àmbit. També s’ofereix informació
sobre la gestió i tramitació d’ajuts a la rehabilitació, de cèdules d’habitabilitat o d’ajuts al lloguer
(renda bàsica d’inserció, prestacions d’urgència
especial per a l’habitatge i prestacions al pagament del lloguer). L’Oficina Local d’Habitatge
també gestiona la Borsa Social i la Borsa Jove, adscrites a la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social,
mitjançant entre propietaris del parc immobiliari
privat i llogaters i garantint una quota justa i la
mobilització dels habitatges desocupats, la tramitació i el seguiment dels ajuts al pagament del
lloguer de col·lectius amb dificultats i per a joves.
Un altre dels serveis que s’ofereixen és la gestió
del parc públic d’habitatge, que des de l’any passat està destinat totalment a habitatge social.
També, a través de la Taula Especial de
Desnonaments i amb la complicitat de tots els
agents implicats, se cerquen solucions a les diverses problemàtiques que viuen les famílies de la
ciutat.

Per un canvi de
model energètic
l
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rubí brilla

luitar pel canvi de model energètic des del món local; aquest és l’objectiu que ha assumit
la nostra ciutat de manera decidida i que posa en pràctica diàriament a través del projecte Rubí Brilla. Amb la voluntat de fer-ne partícip tota la ciutadania, el passat 13 i 14 de febrer
es van organitzar dues jornades d’activitats en commemoració del Dia Mundial de l’Energia.

Conferències, projeccions de documentals,
tallers i una fira d’entitats són algunes de les propostes que va impulsar l’Ajuntament al voltant
del tema de l’energia. Els actes van iniciar-se
amb la 8a Jornada Tècnica Rubí Brilla, que va
servir per presentar els resultats dels estudis
sobre l’eficiència energètica i el potencial fotovoltaic i termosolar de les naus industrials de la
ciutat que ha dut a terme el Consistori en
col·laboració amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). “Aquests dos estudis,
que són el resultat de molt temps de feina, permetran als empresaris de Rubí millorar la productivitat de les seves empreses”, va explicar
l’alcaldessa, Carme García.

Amb les dades extretes d’aquest treball s’han
creat unes eines informàtiques que permeten
veure de forma molt clara si la coberta d’una
empresa pateix pèrdues energètiques o si és
factible instal·lar-hi plaques solars, quants
panells s’hi podrien posar, quina seria la potència total del sistema i quants diners caldria
invertir-hi.
En el marc d’aquesta jornada tècnica, els assistents també van poder aprofundir en la rehabilitació energètica d’edificis de la mà de Javier
García Breva, expert en polítiques energètiques
i president de l’N2E, qui va aprofitar l’ocasió per
elogiar Rubí Brilla com a projecte integral d’eficiència energètica.

El cotxe elèctric
una de les atraccions del Dia
Mundial de
l’Energia

implicant la ciutadania
La primera jornada de commemoració del Dia Mundial de gaudir de les activitats organitzades al voltant d’aquesta
l’Energia es va completar amb la projecció al Teatre mostra, entre les quals hi havia jocs infantils, un circuit
Municipal La Sala de diferents audiovisuals centrats en la de prova del cotxe elèctric i dos tallers sobre la factura
lluita per un nou model energètic. També s’hi va presen- elèctrica i l’eficiència energètica.
tar el llibre Alta Tensión: por un
nuevo modelo energético sostenible, democrático y ciudadano, que
recull tot un seguit de textos d’experts en la matèria.
Però la commemoració del Dia
Mundial de l’Energia també es va
viure intensament al carrer. En la
segona jornada d’activitats, els rubinencs i les rubinenques van poder
acostar-se al tema de l’eficiència
energètica i de les energies renovables a través d’una fira d’entitats
situada a la plaça de la Nova Estació. Prop de 400 persones van poder Una fira va reunir entitats de l’àmbit de l’eficiència energètica i el consum responsable

Més informació: http://www.rubi.cat/rubibrilla
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preinscripció curs 2015-2016

A escola!
l

a preinscripció per al curs 2015-2016 s’iniciarà el 10 de març per a educació infantil de 2n
cicle, primària i secundària obligatòria. Com a novetats principals per al pròxim curs al nostre municipi cal destacar que la baixada de natalitat farà perdre una línia de P3, (a l’escola Mossèn Cinto Verdaguer), mentre que l’Institut Torrent dels Alous estrenarà batxillerat i
tindrà una línia més a 1r d’ESO, passant de tres grups a quatre.

menys alumnes
de p3
el pròxim curs hi
haurà una línia
menys de p3 al
municipi

L’Institut Torrent dels
Alous estrenarà
Batxillerat el pròxim
curs

Al moment de tancar aquesta edició la Generalitat
encara no havia publicat al DOGC la resolució per a
la preinscripció del curs 2015-2016, però ja anunciava les dates previstes (vegeu quadre adjunt).
L’Ajuntament ha mantingut negociacions amb el
Departament d’Ensenyament perquè la baixada
sostinguda de natalitat no tanqués més línies de
P3, finalment s’ha aconseguit que només se suprimeixi una de les dues línies de l’Escola Mossèn
Cinto Verdaguer. Amb aquest acord, s’evita el tancament de l’únic grup de P3 de l’Escola del Bosc,
una possibilitat que posava en risc la continuïtat
d’aquest centre. De fet, Ensenyament s’ha compromès a instal·lar un nou mòdul a l’Escola del Bosc
que li permetrà seguir ampliant la seva activitat
durant el curs 2015-2016 i l’Ajuntament assumirà, en aquest cas, l’adequació dels terrenys i els
equipament interiors, inclosos els subministraments. A més, es produirà una baixada general de
ràtios que també ajudarà a compensar la davallada demogràfica.
D’altra banda, durant les negociacions mantingudes entre l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament també s’ha confirmat que es construirà l’edifici de l’Institut del Torrent dels Alous i que aquest
centre guanyarà una línia més de 1r d’ESO i estrenarà Batxillerat.

Més informació: www.rubi.cat/educacio

calendari preinscripció escolar
Els terminis previstos per a la presentació de sol·licituds
són:
2n cicle d'educació infantil, educació primària, centres
integrats i educació secundària obligatòria: del 10 al 17
de març
Ensenyaments professionals de música i dansa: del 10 al
27 de març.
Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà de formació
professional i d’arts plàstiques i disseny: del 12 al 19 de
maig.
Programes de formació i inserció: del 19 al 29 de maig.
Cicles formatius de grau superior de formació professional i d’arts plàstiques i disseny: del 26 de maig al 3 de
juny.
Primer període dels ensenyaments esportius: del 12 al 20
de maig.
Educació d’adults: del 22 al 29 de juny, excepte els
ensenyaments de formació instrumental, català i castellà, que serà del 2 al 7 de setembre.
Cursos de formació específics per a l'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, llevat dels de
grau mitjà que es fan en centres de formació d'adults
que segueixen el calendari d'aquests ensenyaments:
del 6 al 10 de juliol.
Cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes: de l’1
al 4 de setembre.
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Nueva relación
con la ciudadanía
l Ayuntamiento de Rubí estrenó nueva página web el pasado mes diciembre. Además de un
diseño más moderno e intuitivo, la nueva web pretende acercarse a la ciudadanía y para ello
ha cambiado la estructura de contenidos, añadiendo nuevas funcionalidades, mejor integración con las redes sociales y la incorporación de la Sede electrónica, que pronto estará operativa y que permitirá relacionarse y tramitar con la administración local, también online.

La web municipal www.rubi.cat se ha
renovado además de con una nueva imagen, también con la incorporación de
nuevos contenidos y funcionalidades. La
reestructuración de contenidos se ha realizado pensando en los usuarios y para
ello se utilizan unos perfiles que la ciudadanía puede escoger para acceder a contenidos específicos sin necesidad de
navegar por la web.
Se ha dotado también de un buscador
mucho más potente que permite encontrar gran cantidad de contenidos y un plafón de avisos en la página principal que
se utiliza para llamar la atención sobre
algún acontecimiento que afecte a la circulación, por ejemplo, o para recordar
inscripciones a actividades o alertas climatológicas, entre otros.
La web se divide en 4 grandes apartados:
Ayuntamiento, donde se encuentran contenidos relacionados con la administración, la
estructura política o la relación de webs municipales y redes sociales de la corporación. Tu ciudad
recoge aquellos temas por los que la ciudadanía
suele consultar como educación, cultura, deportes
o participación, que cuentan con unos miniportales específicos, y también recoge otros temas de
interés como comercio, civismo, protección civil,
vivienda o medio ambiente. En tercer lugar se
encuentra la Sede electrónica, que aún está en
construcción, pero que ya se pueden consultar
actas de plenos, ordenanzas, reglamentos, y acceder a algunas funcionalidades como la carpeta ciudadana, el registro electrónico de facturas y el perfil del contratante, así como la información de
trámites. Se está trabajando actualmente para que
en breve la Sede electrónica pueda ofrecer a la ciudadanía todos los servicios de la e-administración.
Finalmente se encuentra la Guia, integrada con
Google maps.

app móvil
la app del ayuntamiento ofrece
las últimas noticias y actividades
de agenda

Un pantallazo de la
nueva web municipal

Esta renovación de la web municipal ha coincidido
con la publicación de otros portales como Open
Data y la nueva web Rubiempresa.

el ayuntamiento en el móvil
Además, esta página web cuenta con un diseño
responsive, es decir, que se adapta a todos los dispositivos móviles, ya sea smartphone o tablets.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha creado una app
que se publicará durante el mes de marzo, y se une
así a la app de Comercio y de Ràdio Rubí, que está
en trámites de publicación. Finalmente, algunos
servicios municipales adaptarán contenidos a apps
móviles con los que ofrecer información específica
o enviar notificaciones a los usuarios que se la
hayan instalado. El listado de apps móviles del
Ayuntamiento se podrá consultar en
www.rubi.cat/apps
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psc

PP

ciu

Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Grup Municipal del PPC

Víctor Puig
Regidor del Grup
Municipal de CiU

la neteja dels boscos, un
fet al 2015

El temporal de vent del 9 de desembre
va fer més urgent, si cal, d’escometre treballs
de neteja als boscos que envolten les nostres
urbanitzacions, no només pels desperfectes
ocasionats, sinó també per prevenir que un
nou cop de vent pogués produir més caigudes
d’arbres.
Des de fa unes setmanes,
l’Ajuntament de Rubí arranja 150 hectàrees de
terreny boscós de les urbanitzacions de Can
Serrafosà, Vallès Park, Can Solà, Ximelis,
Castellnou, Can Barceló i les Valls Sant Muç.
Aquests treballs ja estaven contemplats al Pla
d’inversions financerament sostenibles 20142015, però s’han hagut d’avançar per contrarestrar els efectes de la ventada. Malgrat això, el
govern municipal ha pogut desenvolupar el
projecte inicial que recollia el Pla d’inversions,
molt més ambiciós i integral, que millorarà la
fesomia dels boscos i la seva relació amb l’entorn urbà. Les actuacions, que s’allargaran fins
a finals d’any, suposen una de les principals iniciatives que volem dur a terme a través d’aquest pla. Aquests treballs de millora i neteja
tindran un cost final de 330.000 euros aproximadament.
Hem volgut prioritzar la seguretat dels veïns de
les nostres urbanitzacions i és per això que els
principals esforços s’estan dedicant a la tala
dels arbres i les branques malmeses per evitar
caigudes, així com els desbrossaments de
vegetació i neteja del sòl. Tanmateix, els treballs
forestals s’han centrat en la prevenció d’incendis i per això hem hagut d’aplicar les exigències
de seguretat que marca la Llei 5/2003, que
requereixen una actuació molt intensa a les
zones que limiten amb els habitatges. Tot complint aquesta normativa s’ha creat una franja
perimetral de 25 metres en què s’ha podat la
vegetació més frondosa i s’ha hagut de deixar,
tal com marca la llei, una distancia de 6 a 7
metres entre arbres.
També hem apostat per una intervenció integral que dignifica les zones boscoses. S’hi
estan eliminant densitats d’arbustos que dificultaven el pas, s’hi han arranjat senders i
s’han creat diferents punts de descans al llarg
d’aquests recorreguts amb zones d’ombra per
als vianants. Tot això, per complir amb el triple
objectiu que ens sol·liciten els veïns: la neteja i
l’arranjament, la prevenció del risc de caigudes
d’arbres i d’incendis forestals i la recuperació
del bosc per integrar-lo a les urbanitzacions
com un element de continuïtat i no com una
barrera entre la zona habitada i la forestal.

prejudicis i rumors
Des del Partit Popular de Rubí volem aprofitar una de les últimes publicacions de la
Ciutat d’aquesta legislatura, per parlar
d’una de les últimes dèries de l’esquerra
més rància, ICV-EUiA: declarar Rubí una
“ciutat lliure de prejudicis i rumors vers la
diversitat cultural”
Quina ironia: “ciutat lliure de prejudicis i
rumors vers la diversitat cultural”. Com si
això fos possible. I més irònic que siguin
ells, els qui provin, a través d’un brindis al
sol, que Rubí sigui una ciutat on no existeixin ni els prejudicis ni els rumors. Ah! És
clar, només els preocupa la diversitat cultural, és a dir, els prejudicis envers la
immigració. Potser serà perquè la veuen
en clau electoralista i s’apropen unes
municipals?
I tenen la barra de fer-ho ells, els qui tenen
més experiència en fer servir la immigració com a pólvora electoral. Durant l’última legislatura no ha estat estrany veure
manifestacions de la PAH davant de la seu
del Partit Popular a Rubí. En aquestes
manifestacions mai ha faltat algun dirigent
d’ICV-EUiA sacsejant l’ambient. I perquè
parlem de la PAH? Doncs per la seva
important composició d’immigrants. ICVEUiA, i altres partits d’esquerres, sempre
han sigut aquesta mà “invisible" que ha fet
servir els immigrants per sacsejar i crispar
l’ambient polític a Rubí.
Està molt bé intentar que Rubí sigui una
ciutat lliure de prejudicis i rumors, però no
només respecte la diversitat cultural, sinó
envers totes les diversitats. També la religiosa. I estaria bé, encara que només fós
per una vegada, que ICV-EUiA,condemnés el terrorisme de l’Estat Islàmic contra
grups de cristians? Perquè no ho fan?
Potser perquè podria desagradar part del
seu electoral? O potser perquè un vot està
per sobre de la vida d’un cristià a alguns
països musulmans?

“

sense complexos

Entenc que costa molt a aquestes
alçades creure en projectes polítics
municipals. Els programes electorals quilomètrics i poc realistes van repetint propostes mandat rere mandat –senyal que
segueixen sense complir-se.
Potser des de la política seria millor no prometre tant i intentar avançar el màxim possible en una direcció fixada amb claredat i
visió estratègica. Però qui es pot il·lusionar
amb un projecte així? Qui votarà aquells
que només prometen complir un cinc per
cent del que prometen els adversaris?
Tot i així, un programa concret i concís,
que s’ajusti a la realitat, és més sincer i per
tant millor. Hi penso quan recordo la llarga
llista de propostes que formaven part dels
programes dels dos partits que han governat aquest mandat: PSC i ERC.
Si aquests incompliments es referissin a
un o dos casos concrets s’entendria.
Tothom sap que la gestió pública està sotmesa a les limitacions de la realitat: endarreriments burocràtics, problemes legals o
de manca de pressupost.
Però a Rubí sembla que hi ha excuses per
a tot. Els projectes enquistats durant anys
augmenten i els regidors no els han sabut
solucionar. Segurament no ha estat per
manca de voluntat, potser ho han fet tan
bé com han pogut. Però la realitat és la que
és, i no poden defugir la seva responsabilitat.
A mesura que s’apropin les eleccions anirem sentint els candidats d’aquests mateixos partits dir que ells faran tal o tal cosa, i
oblidaran sense complexos que no les han
fet mentre han tingut l’oportunitat.

Nous serveis als comerços de Rubí
El nou Catàleg de serveis per als comerciants, editat per
l’Ajuntament, inclou com a novetats dos projectes de
dinamització: un de locals buits per fer una diagnosi de
l’oferta actual per planificar la seva ocupació; i un altre
adreçat al sector de l’hostaleria i la restauració; i un
increment en les subvencions per a la millora dels
comerços, que arribaran fins a 27.000 euros. La programació de fires i mercats continua amb algunes
novetats i el calendari es podrà consultar al web municipal www.rubi.cat/comerc i a www.rubicomerc.cat.

acr

Francesc Hinojosa
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

la necessitat d’un pla de
rescat social

L’esclat de la crisi, tot i que no era
una situació nova per a una part important
de la ciutadania, va evidenciar la necessitat d’establir mesures per ajudar a pal·liar
els efectes que la crisi va provocar en
milers de famílies.
A Rubí, el grup d’ICV-EUiA va impulsar l’anomenat Pla de Mesures Anticrisi amb el
qual es van dotar partides per fer front,
entre d’altres ajuts, al pagament de tributs
municipals. La realitat és que aquestes
mesures no han arribat a tothom que ho
necessitava. Així mateix, el Ple Municipal
ha aprovat diferents mocions, proposades
també pel nostre grup, de suport a les
rubinenques i els rubinencs que pitjor ho
estan passant ara mateix.
Ara toca fer un pas més enllà i establir,
com a criteri que ha d’impregnar tota la
política municipal, un autèntic pla de rescat social, que hauria de contemplar,
entre d’altres, les següents mesures:
a. Pla de lluita contra l’atur, amb polítiques
actives d’ocupació, de creació de treball
digne i de recuperació salarial.
b. Programa per garantir tres àpats al dia,
tots els dies de l’any, a tots els infants en
risc de malnutrició.
c. Garantia d’accés universal als subministraments bàsics, amb la superació de
tota situació de pobresa energètica.
d. Prohibició dels desnonaments per causes econòmiques sobrevingudes i garantia d’alternatives per a l’habitatge d’emergència dignes i estables.
No totes són de competència municipal,
però sí són de la seva incumbència, i ho
és, sobretot, la ciutadania de Rubí. I el
benestar de tots els rubinencs i les rubinenques ha de ser l’objectiu principal i
prioritari de la ciutat.
En la lluita per aconseguir una societat
més justa, neta i lliure no hi caben mitges
tintes ni polítiques tèbies. O aconseguim
que no hi hagi exclusió social o no podrem
parlar de l’Ajuntament de tothom.

“

un nou rubí per un nou país

El proper 24 de maig farem unes
eleccions municipals transcendents. De la
mà d’ERC Rubí iniciarà la transformació
que necessita i serà una ciutat independentista.
El Nou Rubí serà una ciutat moderna i propera a les persones. El cicle polític actual
ha finalitzat i ara és el moment de començar una segona transició amb un projecte
de futur ofert des de l’honestedat, renovat,
valent, profundament democràtic, regenerador, transparent i participatiu. Un Nou
Rubí net i lliure, que passi pàgina del passat.
El Nou Rubí serà una ciutat socialment
justa i potent econòmicament. Farem que
viure i treballar a Rubí sigui amable. Les
polítiques socials, culturals, educatives i
esportives seran integradores per tal que
infants, joves, famílies i gent gran es realitzin humanament i amb dignitat. La nostra
ciutat és molt potent econòmicament i cal
facilitar les condicions per tal que empreses, autònoms, emprenedors, cooperatives i comerços desenvolupin el seu talent i
la seva empenta.
Un Nou Rubí lliure i independentista. Des
d’un Rubí amb una identitat forta, integrada per totes les identitats de la ciutat, construirem el país que volem. ERC és l’esquerra del nou país i garantim la regeneració
de Rubí i de Catalunya.
Les eleccions municipals del 24 de maig
seran la primera volta de les eleccions del
27 de setembre que ens han de portar a la
independència de Catalunya. Rubí serà
una ciutat independentista.
#DesitgemUnNouRubí
@arestubau
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convenis de l’ajuntament:
la perversió de la política
“concertada”

Mesos després de la primera victòria dels
socialistes en unes municipals a Rubí
(2003), els “calaixos” municipals anaven
plens de convenis signats pels responsables dels anteriors equips de govern. N’hi
havia de tot tipus i temàtiques: convenis
urbanístics, com la sèrie de convenis amb
Ipagsa; esportius, amb diverses entitats
rubinenques cogestores d’instal·lacions
locals, i culturals, com per exemple el del
Casino o el del fons fotogràfic Roset i el
contracte de dipòsit vinculat.

Gairebé dotze anys després del canvi de
protagonisme a l’alcaldia de Rubí, aquests
convenis segueixen sent una bomba de
rellotgeria per a diverses facetes de la gestió municipal. Tot i amenaçar de treure a la
llum aquests acords amb empreses, entitats i particulars, és a dir, de descobrir el
pastís (una amenaça que rarament es fa
realitat en el camp de la política), els
equips de govern des del 2003 no han fet
gaire cosa per solucionar els problemes
que plantegen aquests convenis, alguns
de dubtosa consistència legal.
És cert que en algun cas s’ha deixat de
pagar, ja a partir de 2011, el que
l’Ajuntament s’havia compromès a abonar, tot i els incompliments d’ambdues
parts. El tancament de l’aixeta dinerària ha
despertat polèmiques i maniobres diverses, a més de força mals de cap als juristes
a sou de l’Ajuntament, atabalats entre l’aplicació seca de les normatives legals i els
intents de negociar no sabem quines sortides per part d’una alcaldia amb data de
caducitat.
Si una cosa s’ha d’aprendre d’aquesta
pràctica perversa de la política “concertada” és que els acords o els convenis han
de passar sempre pel debat plural entre
grups polítics, és a dir, pel control i l’aprovació del Ple. Llum i taquígrafs! És a dir,
transparència per intentar defensar sempre els interessos de la majoria, els interessos públics.

L’Ajuntament facilita el
fraccionament del deute dels tributs
L'Ajuntament de Rubí inicia aquest any un procés
que facilitarà el pagament a terminis del deute que
tingui el contribuent quan es trobi en una situació
econòmica-financera que li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament. El tràmit a realitzar és el
fraccionament del deute, el qual es podrà demanar
en qualsevol moment, tant en període voluntari com
en període executiu a l'Oficina de l'ORGT, situada al
carrer Pau Claris, 38-40.
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nova temporada d’activitats

Més de 200
propostes culturals
e

ls set equipaments culturals de la ciutat inicien nova temporada en què oferiran més de
200 propostes com ara teatre, música, dansa, exposicions, clubs de lectura, espectacles
familiars, sessions d’hora del conte, conferències, presentacions de llibres, tallers, cinema o grups de conversa en anglès, entre d’altres.

celler
més de 10.500 persones han passat
per l’equipament
l’any 2014

Nora Navas, Jordi
Rico, Pere Arquillué i
Àgata Roca portaran
“Els veïns de dalt” a
La Sala (Foto: David
Ruano)

Alguns dels equipaments, com la Biblioteca Mestre Martí Tauler o el Museu Municipal Castell
(MMUC), ja han començat la programació per a
aquest any, mentre que altres, com l’Espai 14/13 i
el Celler, estan acabant de concretar-les. Tota la
informació es podrà consultar al web www.rubi.cat.
La Sala Teatre Municipal, que inicia la nova temporada al mes de març, oferirà 18 espectacles de teatre i música que comencen amb un concert de l’Orquestra Simfònica Camerata XXI i la preestrena de
la primera obra de teatre del director Cesc Gay Els
veïns de dalt. L’obra, que després s’estrenarà a Barcelona, ha estat tres setmanes de residència al teatre rubinenc, on els actors Pere Arquillué, Àgata
Roca, Nora Navas i Jordi Rico posaran en escena
aquesta comèdia, que reflexiona sobre la vida en
parella i la sexualitat a través de dues parelles veïnes. L’obra es podrà veure els dies 14 i 15 de març.
Altres propostes que passaran per l’escenari de La
Sala són Retrato de un joven capitalista español
amb Alberto Sanjuan; L’última trobada amb Abel
Folk, Rosa Novell i Jordi Brau; o M.A.R.I.L.U.L.A
amb Mònica Glaenzel.
Al espectacles del teatre, s’hi han d’afegir les activitats familiars del cicle Diumenges al Museu MuniMés informació: www.rubi.cat/cultura

cipal que apropen també el teatre, la dansa, els
contes la música i l’art als més petits.
L’equipament amb major nombre d’activitats pels
infants és la Biblioteca, on cada setmana hi ha
hores del conte per a diverses edats o en anglès,
tallers de manualitats i creativitat, cinema en català, etc. A més, aquest semestre, hi ha dues novetats: Lestorsaltren un club de lectura per a nois i
noies d’11 a 13 anys, i “L’aventura de l’emocionari”, un projecte per fomentar la lectura aquest
2105, Any de les Biblioteques. Per a algunes d’aquestes activitats cal inscripció prèvia a la mateixa
biblioteca.
A més d’aquestes i les que programa pel públic
adult, la Biblioteca organitza 6 exposicions al vestíbul i a la sala d’exposicions, que se sumen a les
del Museu Municipal Castell, Aula Cultural i Antiga
Estació. En total, aquest any passaran pels 3 espais
expositius de la ciutat 17 exposicions amb temàtiques com el Somorrostro, el barri de barraques de
la Barceloneta; la vida i mort de Lluís Companys;
l’arqueologia catalana; diversos artistes i entitats de
la ciutat; o les darreres incorporacions d’art contemporani del Museu, que tancaran les mostres de
l’Antiga Estació.

Al finalitzar la projecció es farà un debat
entre el públic assistent conduït per Lidia
Martin.
Biblioteca Mestre Martí Tauler (C/ Aribau, 5) d’11 a
14 h
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Cinema: Good morning, Vietnam! Cicle de
cinema Robin Williams
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Dissabte, 28 de febrer

març 2015

Dijous, 5 de març
Xerrada sobre la preinscripció escolar: “Tot el que s’ha de saber per inscriure un
infant de 3 anys”

A càrrec del servei d'Educació i de la Inspecció dels Serveis Territorials del
Vallès Occidental de la Generalitat de Catalunya.Pel bon funcionament
de la xerrada, aquesta es farà sense presència d'infants. S'oferirà un
servei gratuït d'acollida d'infants per als fills dels assistents. Per utilitzar
aquest servei cal fer la inscripció prèvia per correu electrònic
(cultura@ajrubi.cat) o per telèfon (93 588 7000 ext. 4255)
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Auditori Biblioteca Mestre Martí Tauler (C/ Aribau, 5) de 18.30 a 20 h

Divendres, 6 de març
Lectura del manifest del Dia Internacional de
les Dones
Pl. Pere Aguilera a les 12 h
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Més informació sobre el programa d’activitats
del Dia Internacional de les Dones:
www.rubi.cat/dona

Dissabte, 14 de març i diumenge
15 de març
Teatre: Els veïns de dalt. Amb Pere Arquillué, Àgata
Roca, Nora Navas i Jordi Rico. Autor i direcció: Cesc
Gay

La Sala, Teatre municipal. Dissabte a les 21 h i diumenge a les 18.30 h. Preu: 15€

Dilluns, 30 de març
Decoració de galetes de Pasqua

Activitat familiar gratuïta. Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Cal que els infants vinguin sempre acompanyats per una persona adulta.
Ateneu Municipal, a les 18 h
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Més informació a www.rubi.cat/agenda

Comèdia que reflexiona sobre la vida en parella
i la sexualitat a través de dues parelles que
viuen en un mateix edifici.

