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Más ayudas para pagar el IBI
El Nadal es viu a Rubí
Font del Ferro: històries d’integració
Rubí diu #noemcontrolis

Un Nadal
per compartir

DE RUBÍ

TELÈFONS D’INTERÈS
ajuntament............................ 93 588 70 00
ambulàncies.......................... 93 699 58 58
atenció contra la violència masclista
(24 hores)................................ 900 900 120
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
centre cívic la cruïlla .....93 588 70 00 ext 1460
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
mossos d’esquadra (comissaria)... 93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències .............. 088
museu municipal el castell ............93 588 75 74
omic (of. consum).................... 93 588 70 32
oficina de gestió tributària ......93 586 23 80

oficina de treball de la generalitat... 93 587 25 63
oficina local d’habitatge (proursa).93 588 66 93
policia local...........................93 588 70 92
policia local urgències ....................... 092
policia nacional..................... 93 588 76 94
punt d’informació de rubí.............93 587 27 60
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501
registre civil.........................93 586 08 94
servei d’impuls a l’ocupació......93 581 39 00
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
DESEMBRE 2015
1 batllori
2 pont
3 garcia
4 calsina
5 parrilla
6 progrés
7 xapelli
8 hidalgo-m.
9 condal
10 piera
11 sansi
12 blanca
13 cuyàs
14 batallé
15 espert

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

farell
picornell
ruiz
kronos
baradad
oriol
gibert
batllori
pont
garcía
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-m.
condal

GENER 2016
1 piera
2 sansi
3 blanca
4 cuyàs
5 batallé
6 espert
7 farell
8 lozano
9 ruiz
10 kronos
11 baradad
12 oriol
13 gibert
14 batllori
15 pont

PROGRAMACIÓ 2015-2016 DE RÀDIO RUBÍ
de dilluns a divendres
8h
12 h

Rubí al dia
dl.: Solfejant per la vida
dm.: Serrat del Poble Sec
al món
dc.: Sonido vinilo
dj.: L’altra cara de la lluna
dv.: Grups municipals
Onacat
13 h
dl.: Ponme en la lista
dm.: Som solidaris
dc.: Som Joves
dj.: Desbocats
dv.: Del culto a la taberna
14 h
Informatiu local migdia i
esports
14:30 h Informatiu La Xarxa
15 h
Això sí que em sona! 		
(selecció musical dels 60,
70, 80 i 90)
18 h
Raíces del Sur
19 h
dl.: Rubisound
dm.: Desbocats

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

garcía
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-m.
condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
lozano
ruiz

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
/b
 lanca ntra. sra. de lourdes, 73 93 699 03 88 / calsina verge de
lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699
87 09 / cuyàs c. 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-moscardó c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos
ptge. kronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c. safir, 28. 93 699 43 98
/ parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / picornell pg. les torres,
s/n. 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 93 697 62 73 / 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)

www.radiorubi.fm

dc.: Del culto a la taberna
dj.: Punt de mira
dv.: Ponme en la lista
20 h
Informatiu local vespre
i esports
20:15 h Rubí al dia (resum de les
entrevistes i seccions del dia)
21 h
dl.: Som solidaris
dm.: Som joves
dc.: 1upteam radio
dj.: Sobreviviendo
a Murphy
dv.: Rubisound
22 h
dl.: L’altra cara de la lluna
dm.: Blue Beats
dc.: 1upteam radio
dj.: Jazz fugazz
dv.: Cultura Club
23 h
dj.: Jazz para nictálopes
dv.: Pulsar
24 h
dj: Serrat del Poble Sec
al món
dv.: La hora Underground

dissabte

diumenge

1-8 h
8h
8:30 h
9h
10 h

1-9 h
9h
10 h
11 h

Fórmula musical
Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Fórmula musical
Resum setmanal Rubí
al Dia
12 h
L’aventura de la vida
12:30 h Onacat.cat
13 h
Solfejant per la vida
14 h
Això sí que em sona
17 h
Som solidaris
18 h
Som joves
19 h
Desbocats
20 h
Blue Beats FM
21 h
1Up Radio Team
23 h
Tunner Time

12 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
23 h
00 h

Fórmula musical
Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen
A peu de camp
Serrat: del Poble Sec
al món
Sonido vinilo
L’altra cara de la lluna
Ponme en la lista
Del culto a la taberna
RubíSound
JazzFugazz
Jazz para nictálopes
Sibreviviendo a Murphy
Fórmula musical

OFICINES D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)
OAC CENTRE: Narcís Menard, 13-17

Horari habitual:
De dilluns a dijous de 8:30 a 14 h i de 16 a 18:30 h
Divendres de 8:30 a 14 h
Dissabtes de 9 a 12:30 h.

OAC LES TORRES: Rambla Joan Miró
Horari habitual:
De dilluns a divendres de 8:30 a 14 h
Dissabtes tancat.

Consulteu horaris especials durant desembre 2015 i gener 2016, amb motiu de les festes nadalenques a: www.rubi.cat/oac

Més informació: www.rubi.cat i a laciutat@ajrubi.cat

Omplim els carrers per Nadal
Arriba Nadal, una de les èpoques més
esperades per molts de nosaltres. És el
moment del retrobament, de viure amb
família aquestes dates, de recordar els
que ja no hi són i de brindar per l’any nou.

Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí

Aquest serà el meu primer Nadal com a
alcaldessa de Rubí, i estic convençuda
que serà un any especial. Espero que els
carrers es tornin a omplir de rubinencs i
rubinenques amb les nombroses activitats que, des de diferents àmbits, ha preparat l’Ajuntament amb un sol objectiu:
que la ciutadania es quedi a Rubí i gaudeixi de les moltes activitats que li ofereix
la seva ciutat. L’oferta comercial dels nostres botiguers i les iniciatives impulsades
des de les entitats privades i associacions
veïnals acabaran de definir una proposta
engrescadora per a tothom.
També escriuré la meva carta als Reis. I hi
tindré una especial dedicació a totes les
persones que, d’una forma o una altra,
necessitaran ajuda de l’Ajuntament el
2016. Encara n’hi ha moltes que passen
gana, que estan sota del llindar de la pobresa. Persones que no poden pagar factures fixes com el gas o l’aigua. Es tracta
d’una realitat que ens afecta a tots i que
posa de manifest la creixent bretxa social
existent a l’actualitat. És a dir, pot ser que
la recessió econòmica hagi acabat ja, però
la crisi encara perdura a moltes llars. Tot
plegat ens fa suposar que hi haurà moltes
persones que durant el 2016 necessitaran
dels serveis públics per sobreviure. Famílies que no podran gaudir de Nadal com
tothom i per a qui possiblement els Reis
Mags passaran de llarg.
Per aquesta raó, dos dels principals objectius que ens hem imposat per aquest
mandat són fomentar l’ocupació i atendre el màxim nombre de persones en una
situació econòmica desfavorable. Així ho
hem deixat marcat en la nostra proposta
de pressupost municipal per a l’any vinent. Creiem que hem de fer tot el possible perquè tothom pugui gaudir de Nadal
amb les mateixes facilitats.
Us desitjo un bon Nadal i espero veure
fets realitat els somnis que compartim per
la nostra ciutat.
Bon Nadal i feliç 2016

Llegan las Navidades, una de las épocas
más esperadas por muchos de nosotros.
Es el momento del reencuentro, de vivir
en familia estas fechas, de recordar a los
que ya no están y de brindar por el año
nuevo.
Estas serán mis primeras Navidades como
alcaldesa de Rubí, y estoy convencida de
que será un año especial. Espero que las
calles se vuelvan a llenar de rubinenses
con las numerosas actividades que, desde diferentes ámbitos, ha preparado el
Ayuntamiento con un solo objetivo: que
la ciudadanía se quede en Rubí y disfrute
de las muchas actividades que le ofrece
su ciudad. La oferta de nuestros comerciantes y las iniciativas impulsadas desde las entidades privadas y asociaciones
vecinales terminarán de definir una propuesta estimulante para todos.
También escribiré mi carta a los Reyes.
Y en ella le dedicaré una especial atención
a las personas... que, de una forma u
otra, necesitarán ayuda del Ayuntamiento
en 2016. Todavía hay muchas persones
que sufren hambre, que están por debajo
del umbral de la pobreza. Personas que
no pueden pagar facturas como el gas
o el agua. Se trata de una realidad que
nos afecta a todos y que pone de manifiesto la creciente brecha social existente
en la actualidad. Es decir, puede que la
recesión económica haya terminado ya,
pero la crisis aún perdura en muchos
hogares. Todo ello nos hace suponer que
habrá muchas personas que durante el
2016 necesitarán los servicios públicos
para sobrevivir, familias que no podrán
disfrutar de las Navidades como todo el
mundo y para las que posiblemente los
Reyes Magos pasarán de largo.
Por esta razón, dos de los principales
objetivos que nos hemos impuesto para
este mandato son fomentar el empleo y
atender al máximo número de personas
en una situación económica desfavorable. Así lo hemos dejado claro en nuestra
propuesta de presupuesto municipal para
el año próximo. Creemos que tenemos
que hacer todo lo posible para que todo
el mundo pueda disfrutar las Navidades
con las mismas facilidades.
Os deseo unas felices Navidades y espero que se hagan realidad los sueños que
compartimos por nuestra ciudad.
Feliz Navidad y feliz 2016

NOTÍCIES
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noticia

campaña de ayudas tributarias

Más ayudas
para pagar el IBI
a

Las familias
que han recibido
una ayuda en el
pago del IBI podrán
cobrarla antes de
que finalice el
año.

yudar a las familias con escasa capacidad económica es uno de los objetivos que se ha
impuesto el equipo de gobierno para esta legislatura. Entre estas ayudas está el ahorro
en el 50 % del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI). Un total de 548 familias
se han beneficiado en 2015 de estas ayudas, lo que representa casi el doble de las otorgadas el año anterior.

El Ayuntamiento de Rubí ha destinado a las ayudas para pagar el IBI un total de 91.644 euros,
frente a los 53.977 euros de 2014. Este aumento considerable, tanto del dinero destinado a
las ayudas como del número de subvenciones
otorgadas (548 frente a 288), se debe al intento
del Ayuntamiento de abarcar el mayor número
posible de destinatarios a partir de ajustar los
requerimientos a las necesidades reales de las
familias. Este criterio rompe con la tendencia de
los últimos años, cuando las subvenciones se
dirigían a determinados perfiles, como personas
mayores, parados, familias numerosas o monoparentales.
Además, desde el consistorio se ha llevado a
cabo una amplia campaña informativa con el fin
de dar a conocer estas ayudas al mayor número
de personas. Aparte de apariciones en los medios
de comunicación locales, se envió una carta a los
hogares de todos los rubinenses informándoles
de los requisitos para optar a estas ayudas.
A partir de 2016, el equipo de gobierno planteará
a los partidos políticos en la oposición, en el marco de la Comisión de Tarifación Social, la posibi-

lidad de aplicar un sistema de subvenciones por
tramos. El objetivo es que las ayudas lleguen a un
mayor número de destinatarios. Esto podría permitir que se acogieran a las ayudas aquellas familias que este 2015 se han quedado fuera por un
margen muy estrecho. Así, se intentará que estas
personas puedan beneficiarse de una reducción
del pago del IBI, aunque no llegue al 50 %.
La Comisión de Tarifacampaña
ción Social, formada per
de difusión
todos los partidos políticos con representación
institucional, se reunió a
inicios de 2015 y decidió
impulsar la comunicación pública sobre las ayudas tributarias, al objeto de llegar a un mayor
número de rubinenses. En esta línea, durante
este año el Ayuntamiento ha doblado los esfuerzos en materia de difusión. Además de la publicidad en prensa, la divulgación per les redes
sociales y la edición de un díptico, entre otros
elementos, también se ha distribuido por todas
las casas de la ciudad una carta explicando las
novedades que se incorporaban este año.

NOTÍCIES

ocupació

horts socials
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Quan el camp
dóna feina
e

ls horts socials s’estan convertint en espais d’integració social de col·lectius amb risc
d’exclusió, persones desocupades i amb manca de recursos. A Rubí, una quinzena de
persones treballen gràcies al projecte d’horts socials anomenat Ecobòdum. L’Ajuntament està col·laborant en aquesta iniciativa.

Es planten productes
ecològics, la venda
dels quals serà de
proximitat

La finalitat dels horts socials és esdevenir un espai d’integració social, sense deixar de banda la recuperació d’espais
aptes per a l’agricultura i la seva productivitat. Amb aquest
objectiu neix el projecte Ecobòdum, impulsat per l’Associació
Agroecològica Can Feliu i en el qual l’Ajuntament de Rubí ha
col·laborat amb una subvenció de 23.000 euros destinats a
la compra d’eines i a l’assessorament empresarial i formació.
Es planten productes ecològics, la venda dels quals serà de
proximitat.
El projecte va néixer en el marc de l’Assemblea d’Aturats de
Rubí amb l’objectiu d’oferir una alternativa laboral a rubinenques i rubinencs aturats de llarga durada majors de 45 anys.
L’activitat va arrencar amb la cessió d’uns terrenys, cedits
pels seus propietaris, que permetessin la pràctica agrícola.
Es tracta d’un espai de 4,4 hectàrees a la zona de Can Feliu.
La idea ha obtingut molts suports, entre els quals compta amb el de l’Ajuntament, amb l’assessorament des del
Servei de Creació d’Empreses de l’OSE i des de Serveis
Socials, la formació als integrants a través de l’entitat
ARREU, la gestió d’una subvenció per a l’adquisició d’eines per al desenvolupament de la feina i la mediació amb
l’Obra Social “La Caixa”, que ha facilitat els diners necessaris per a la construcció d’un pou.
L’entitat també ha rebut el reconeixement del Consell Comarcal del Vallès Occidental, que ha guardonat el projecte

Ecobòdum amb un dels premis del Concurs d’idees innovadores per a reptes socials. Per la seva banda, l’Associació Agroecològica Can Feliu continua treballant en projectes paral·lels en vista al futur, com ara el conreu de plantes
aromàtiques o les manufactures, de les quals destaca la
producció de mel i ous, entre d’altres. La iniciativa es vol
consolidar com espai formatiu, terapèutic i d’inserció sociolaboral.

L’Ajuntament contracta
30 aturats

+

45anys

L’Ajuntament ha contractat una trentena
de persones aturades
de Rubí majors de 45
anys que no cobraven cap prestació per desocupació
dins el Programa Treball i Formació, promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya. Els nous treballadors, que es corresponen
amb perfils professionals diversos, han estat derivats
pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), que s’ha
encarregat d’escollir els millors candidats per als llocs
de feina oferts pel consistori. Ara hi ha previst contractar altres 13 aturats més, la qual cosa augmentaria fins a 90 aquestes contractacions durant el 2015.

#Cavalcadasegura
Aquest any, tots els caramels es tiraran des de
l’última carrossa per garantir la màxima seguretat dels assistents.

Cap nen sense caramels
Enguany se’n repartiran les 4 tones habituals de
caramels, i com sempre seran aptes per a celíacs.

NOTÍCIES

nadal

activitats per a tothom
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El Nadal
es viu a Rubí

l

a ciutat es torna omplir d’activitats de tot tipus amb motiu de les festes
nadalenques. Sota l’enllumenat propi d’aquestes dates, conflueixen un
cop més cultura i tradició, propostes lúdiques per a grans i petits, fires i
campanyes comercials. Una combinació pensada per viure i gaudir del Nadal a Rubí.

fira de nadal

les parades tornen
a la pl. dr. guardiet

Els infants seran
protagonistes
de moltes de
les activitats.

Tradicions com l’exposició de Diorames de Nadal, les representacions d’Els pastorets i d’El
poema de Nadal, els concerts de nadales o el
Festival de valsos i danses segueixen sent alguns
dels principals atractius de l’extensa programació
de Nadal que han preparat els diferents serveis
de l’Ajuntament per a aquest mes de desembre i
principis de gener. Infants i adults podran gaudir
de nombroses propostes amb regust nadalenc
en equipaments com l’Ateneu, la Biblioteca o La
Cruïlla, on tindran lloc durant aquests dies tallers
d’elaboració de postals, decoració i dolços nadalencs, entre moltes altres temàtiques.
Un dels moments més esperats de les festes,
però, serà la visita dels Reis Mags d’Orient la nit
del 5 de gener. L’Escardívol tornarà a ser el punt
d’arribada de Ses Majestats, des d’on iniciaran la
tradicional cavalcada.
Com no podia ser d’una altra manera, aquest
moment àlgid de les festes anirà precedit de la
instal·lació del campament del Mag Rubisenc al

Castell. Per segon any consecutiu, es lliuraran tiquets d’accés als infants en el moment d’arribada per tal d’evitar les llargues esperes.
TORNA LA PISTA DE GEL
Després de la bona acollida de l’any passat, enguany s’ha tornat a apostar per instal·lar una pista
de gel a la plaça de la Nova Estació entre el 4 de
desembre al 10 de gener. L’activitat compta amb
la col·laboració de la Federació d’Associacions
de Comerciants i Gremis de Rubí (FACGR) i,
per aquest motiu, tots els comerços associats
obsequiaran vals de descompte per accedir a la
instal·lació.
Un altre punt neuràlgic d’aquestes festes serà la
plaça del Doctor Guardiet, on es podrà gaudir de la
tradicional Fira de Nadal entre l’11 i el 24 de desembre. Pel que fa a la Fira de Reis, repetirà emplaçament a la plaça Catalunya del 2 al 4 de gener.
Tampoc faltaran aquests dies altres propostes
d’èxit dels comerciants, com el Tió gegant o el
Trenet dels comerciants.

PROGRAMA NADAL I REIS
DIJOUS 17 DE DESEMBRE
Pessebre municipal
Del 17 de desembre al 9 de
gener

de Nadal: postres de Nadal
amb got

pallasso, amb Albert Vinyes

Ateneu Municipal, c. Xile 1-3

21 h 2a Zambomba flamenca

Biblioteca Municipal Mestre Martí
Tauler. c. Aribau, 5

19.30 h Espectacle: L’home
roda, amb la cia. Professor
Karoli

De 10 a 21 h Fira de Nadal

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

Pl. Dr. Guardiet

17 h Taller de cuina d’aprofitament alimentari “Especial Nadal”

DISSABTE 19 DE DESEMBRE
De 10 a 21 h Fira de Nadal
Pl. Dr. Guardiet

Inscripció a inforesidus@ajrubi.cat
Restaurant Cal Canalla, c. Cervantes, 39

De 10 a 21 h Mercat de
l’Artesania de Rubí

De 17 a 20 h Tió gegant dels
comerciants

D’11 a 13 h Gimcana per a
nens i nenes

Zona Centre, parada a pl. Pearson

De 17 a 21 h Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

De 17.30 a 20 h Taller:
Kappla, construccions
gegants col·lectives

Illa de vianants

Mercat Municipal

D’11 a 13.30 h Tió gegant
dels comerciants
Zona Mercat i Mercadal

D’11 a 14 h Trenet dels
comerciants

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

Zona Mercat, parada al c. Cal Gerrer

18 h Taller de llibres

desplegables nadalencs

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

Biblioteca Municipal Mestre Martí
Tauler, c. Aribau, 5.

Pl. de la Nova Estació

De 17 a 19 h Taller de decoració nadalenca

11 h Música del petit teatre
al Nadal: expressió corporal
per nens i nenes

La Cruïlla, El Pinar s/n

De 19 a 21h Tastet de
Nadal: embolicar regals
de manera original
Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

DIVENDRES 18 DE DESEMBRE
De 10 a 21 h Fira de Nadal
Pl. Dr. Guardiet

De 16.30 a 19.30 h No
t’emboliquis! Aprèn a fer
regals gratuïts, sostenibles,
i originals
Pg. Francesc Macià

De 17 a 19 h Taller: creació
de tionets de Nadal i I tu,
jugues en català?
Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

De 17 a 20 h Tió gegant dels
comerciants
Zona Mercat

De 17 a 20.30 h Trenet dels
comerciants

2015 - 2016

Biblioteca Municipal Mestre Martí
Tauler, c. Aribau, 5

D’11.30 a 13.30 h i de 16.30
a 19.30 h No t’emboliquis!
Aprèn a fer regals gratuïts,
sostenibles, i originals.
Pg. Francesc Macià

D’11.30 a 13.30 h Taller:
creació d’espelmes de Nadal
Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

13 h Recollida d’aliments

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet
Casa de Andalucía, c. Orso, 2

DIUMENGE 20 DE DESEMBRE
De 10 a 21 h Fira de Nadal
Pl. Dr. Guardiet

Zona Centre

Pl. de la Nova Estació

D’11 a 13.30 h Tió gegant
dels comerciants

Zona Centre

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

D’11.30 a 13.30 h i de 16.30
a 19.30 h No t’emboliquis!
Aprèn a fer regals gratuïts,
sostenibles, i originals
Pg. Francesc Macià

12 h Concert de Nadales 2015
Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

12 h Inauguració de l’exposició “Diorames de Nadal”
Espai expositiu, Aula Cultural, av.
Barcelona, 84

De 17 a 19 h Taller: decoració
de potets amb sal
Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

De 17.30 a 19.30 h Nadales
en clau de solidaritat
Recollida de donatius per a les
persones refugiades
Illa de vianants

18 h Els pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús
de Josep M. Folch i Torres

Casal Popular, c. Pere Esmendia, 14
Pg. Francesc Macià i av. Barcelona

Teatre municipal La Sala, c. Cervantes,126

19.30 h Espectacle: Rodolfo
& Rita, amb la cia. Passabarret

Pl. Aragó

19.30 h Espectacle: Clow
Cost, amb la cia. Katraska
Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

DIMECRES 23 DE DESEMBRE
De 10 a 21 h Fira de Nadal
Pl. Dr. Guardiet

D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Mercajocs de Nadal
Mercat Municipal

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

D’11 a 13.30 h Tió gegant dels
comerciants

De 17 a 21 h Pista de gel

18 h Els pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús
de Josep M. Folch i Torres.

Zona Monturiol Progrés – Les Torres

asal Popular, c. Pere Esmendia, 14

De 17.30 a 20 h Taller: Apilablocks, jocs de construcció

De 17 a 21 h Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

D’11.30 a 13.30 h Taller:
creació de ninots de neu
amb un mitjó
Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

De 17 a 19 h Taller: creació
de corones de goma eva
Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

De 17 a 19.30 h Trenet dels
comerciants
Zona Ca n’Oriol, parada al c. Basses

De 17 a 20 h Tió gegant dels
comerciants
Zona Centre

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

Zona Mercat, parada al c. Cal Gerrer

Pl. de la Nova Estació

D’11.30 a 13.30 h i de 17 a 19
h Taller: Pinzellades, creació
de postals gegants

DISSABTE 26 DE DESEMBRE

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

De 16.30 a 19.30 h
No t’emboliquis! Aprèn a fer
regals gratuïts, sostenibles,
i originals

20 h Concert de Sant Esteve

Pg. Francesc Macià

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

De 17 a 20 h Tió gegant dels
comerciants
Zona Centre

17.30 h Activitat familiar:
Postals de Nadal divertides
Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

De 19 a 21 h Tastet de Nadal:
Aperitius de Nadal
Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

De 19.30 h Espectacle: Marramango nadalenc, amb
Pep Callau

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

Escola Regina Carmeli, c. St. Sebastià, 34

Recollida d’aliments per a Cáritas
Rubí
Pl. Catalunya

De 18 a 21 h Classes obertes
de dansa de Nadal

DIJOUS 24 DE DESEMBRE

De 18.30 a 20.30 h Tastet

19.30 h Espectacle: Betu el

Escola Regina Carmelí, c. St. Sebastià, 34

Pl. Dr. Guardiet

De 17.30 a 21.30 h Classes de
dansa obertes de Nadal

Zona Sant Jordi Parc

D’11 a 14 h Trenet dels
comerciants

Zona Sant Jordi Parc, parades al c.
Francesc Rovira i a l’av. Castellbisbal

Pl. Dr. Guardiet

D’11 a 14 h Trenet dels
comerciants

DIVENDRES 25 DE DESEMBRE

DILLUNS 21 DE DESEMBRE
De 10 a 21 h Fira de Nadal

Zona Ca n’Oriol

Zona Sant Jordi Parc

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

De 17 a 20 h Tió gegant dels
comerciants

De 18 a 20 h Zambombada
Popular Navideña

18 h Xocolatada popular
i actuació de Hip Hop

De 17 a 20.30 h Trenet dels
comerciants

Zona Monturiol - Progrés i les Torres, parada a la pl. del Progrés

Recollida de donatius per a les
persones refugiades
Illa de vianants

Pg. Francesc Macià

D’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Tió gegant dels comerciants

Zona Ca n’Oriol, parada c. Basses.

De 17.30 a 19.30 h Nadales
en clau de solidaritat

De 17 a 20 h Tió gegant dels
comerciants

Pl. de la Nova Estació

De 17 a 20.30 h Trenet dels
comerciants

Pl. de la Nova Estació

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

D’11.30 a 13.30 h No t’emboliquis! Aprèn a fer regals
gratuïts, sostenibles,
i originals.

De 17 a 21 h Pista de gel

18.30 h El poema de Nadal
de Josep M. de Sagarra

De 17 a 20 h Tió gegant dels
comerciants

De 17 a 19 h Taller: creació
de pares Noel

Mercat Municipal

Zona Centre, parada a pl. Pearson

De 17 a 19 h Taller: creació
de figures de Nadal amb
culleres de fusta

Illa de vianants

Pl. Dr. Guardiet

D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Mercajocs de Nadal

D’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Pista de gel

18 h Cercavila rociera

De 17.30 a 19.30 h Nadales
en clau de solidaritat

De 10 a 21 h Fira de Nadal

Zona Ca n’Oriol

D’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Trenet dels comerciants

Casa de Andalucía, c. Orso, 2

Carpa d’activitats, pl. Dr. Guardiet

DIMARTS 22 DE DESEMBRE

De 10 a 20 h Fira de Nadal

Església de Sant Pere

DIUMENGE 27 DE DESEMBRE
Pl. de la Nova Estació

D’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Trenet dels comerciants
Zona Centre, parada a pl. Pearson

18 h Els pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús
de Josep M. Folch i Torres
Casal Popular, c. Pere Esmendia, 14

DILLUNS 28 DE DESEMBRE
D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

D’11 a 14 h Trenet dels
comerciants
Zona Centre, parada a pl. Pearson

11 h Activitat familiar de
Nadal: taller per aprendre a
fer donuts
Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

De 17 a 20.30 h Trenet dels
comerciants
Zona Ca n’Oriol, parada al c. de les
Basses

18 h Cinema de Nadal
Inside out (Del revés)

Aforament limitat.
Entrada per ordre d’arribada.
La Sala, Teatre Municipal, c. Cervantes, 126

De 18 a 20 h Animació
itinerant
Illa de vianants

21.30 h Concert. Glòria de
Vivaldi

A càrrec de Coral Conturbat Me
Església de Sant Pere

DIMARTS 29 DE DESEMBRE
11 h Activitat familiar
de Nadal: aprenem a fer
cupcakes
Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

18.30h Espectacle familiar:
Contes de Nadal amb la cia.
La Minúscula
Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

21 h Festival de valsos
i danses
Teatre municipal La Sala, c. Cervantes, 126
Ho patrocina: Fundació Antigues
Caixes Catalanes BBVA

DIJOUS 31 DE DESEMBRE
D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Mercajocs de Nadal
Mercat Municipal

D’11 a 14 h i de 16 a 20 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

D’11 a 14 h Trenet dels
comerciants
Zona Mercat, parada al c. Cal Gerrer

De 17 a 19.30 h Trenet dels
comerciants

Pl. de la Nova Estació

Zona Centre, parada a la pl. Pearson

D’11 a 14 h Trenet dels
comerciants

DIVENDRES 1 DE GENER

Zona Sant Jordi Parc, parades al c.
Francesc Rovira i a l’av. Castellbisbal

De 17 a 20.30 h Trenet dels
comerciants
Zona Ca n’Oriol, parada al c. de les
Basses

18 h Xocolatada i activitats
infantils.
Rambla del Ferrocarril

18 h Cinema de Nadal
Els Minions

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

19 h 36è Concert Nadalenc
de Sardanes

20 h Concert conferència Les
Dames del Blues
El preu de l’entrada serà una
joguina nova que serà donada
a ASAV
Espai Cultural de la CGT, pl. Clavé,
4-6

DIUMENGE 3 DE GENER
De 10.30 a 20.30 h
Fira de Reis
Pl. Catalunya

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

D’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Trenet dels comerciants
Zona Centre, parada a la pl. Pearson

De 17 a 21 h Campament del
Mag Rubisenc
Amb espectacle d’animació a
càrrec de Xarop de Canya
Museu Municipal Castell (MMUC),
c. Castell, 35

De 17 a 21 h Taller de
fanalets de Reis, il·lumina
la Cavalcada!

D’11 a 14 h Trenet dels
comerciants

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

Zona Monturiol-Progrés, parada
a la pl. Progrés

Pl. de la Nova Estació

Mercat Municipal

De 17 a 20.30 h
Trenet dels comerciants

Mercat Municipal

Zona Sant Jordi Parc, parades al
c. Francesc Rovira i a l’av. Castellbisbal.

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

De 17 a 21 h Campament del
Mag Rubisenc

Zona Monturiol-Progrés, parada a la
pl. del Progrés

De 17 a 20.30 h Trenet dels
comerciants

Amb espectacle d’animació a
càrrec de Xarop de Canya
Museu Municipal Castell (MMUC),
c. Castell, 35

De 17 a 21 h Taller de
fanalets de Reis, il·lumina
la Cavalcada!

Zona Sant Jordi Parc, parades al c.
Francesc Rovira i a l’av. Castellbisbal

Museu Municipal Castell (MMUC),
c. Castell, 35

De 18 a 20 h Animació
itinerant

De 18 a 20 h Animació
itinerant

Illa de vianants

D’11 a 13 h
Visita Rei Melcior

18 h Els dimoniets
de Laia Borràs

Mercat Municipal

Illa de vianants

D’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h
Trenet dels comerciants
Zona Centre, parada a la pl. Pearson

16.30 h Visita del Patge Reial
i recollida de cartes
Actuació del Mag Selvin i xocolatada per a tothom
Casal de la Gent Gran de Rubí, c.
Magallanes, 60

De 17 a 21 h Campament del
Mag Rubisenc
Amb espectacle d’animació a
càrrec de Xarop de Canya
Museu Municipal Castell (MMUC),
c. Castell, 35

De 17 a 21 h Taller de fanalets de Reis, il·lumina la
Cavalcada!
Museu Municipal Castell (MMUC),
c. Castell, 35

Casal Popular, c. Pere Esmendia, 14

D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Mercajocs de Nadal
Mercat Municipal

11 h Fem les titelles dels Reis
Mags
Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

CAVALCADA DE REIS
L’Escardívol

Veure recorregut a la contraportada d’aquesta revista

Mercat Municipal

D’11 a 14 h Trenet dels
comerciants

Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

De 10.30 a 20.30 h
Fira de Reis

A càrrec de Laia Oller
Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

Casal Popular, c. Pere Esmendia, 14

Pl. de la Nova Estació

DISSABTE 2 DE GENER

11 h Activitat familiar:
pompons de Reis

18 h Els dimoniets
de Laia Borràs

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h

18.30 h Sortida de la
Cavalcada de Reis

Pl. Catalunya

Pl. de la Nova Estació

DIUMENGE 10 DE GENER

DILLUNS 4 DE GENER
Pl. Catalunya

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

Casal Popular, c. Pere Esmendia, 14

De 10.30 a 20.30 h
Fira de Reis

DISSABTE 9 DE GENER

Pl. Catalunya

L’Escardívol

Pl. de la Nova Estació

Pl. de la Nova Estació

De 10.30 a 14 h Fira de Reis

Casal Popular, c. Pere Esmendia, 14

D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel

D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Mercajocs de Nadal

DIMARTS 5 DE GENER

18 h Arribada de Ses
Majestats els Reis d’Orient

D’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Mercajocs de Nadal i I tu,
jugues en català?

Ateneu Municipal, c. Xile, 1-3

Illa de vianants

18 h Els pastorets o l’adveniment de l’infant Jesús
de Josep M. Folch i Torres.

De 18 a 20 h Nadales
al carrer

11 h Activitat familiar
de Nadal: taller de decoració
de galetes

De 18 a 20 h Animació
itinerant

16.30 h Lliurament de la
carta al Carter Reial

D’11 a 13 h Visita del Rei
Melcior

DIMECRES 30 DE DESEMBRE

La Cruïlla, El Pinar s/n

Museu Municipal Castell (MMUC),
c. Castell, 35

Aforament limitat. Entrada per
ordre d’arribada.
La Sala, Teatre Municipal, c. Cervantes, 126

Illa de vianants

17.30 h Carter Reial

19.30 h Animació infantil
a càrrec de la companyia
Grimpallunes La Cuca de mil
colors
Pl. Dr. Guardiet

21 h Final de la Cavalcada.
Comiat de Ses Majestats els
Reis d’Orient
Pl. Dr. Guardiet

DIMECRES 6 DE GENER
D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

DIJOUS 7 DE GENER
D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

DIVENDRES 8 DE GENER
D’11 a 14 h i de 16 a 21 h
Pista de gel
Pl. de la Nova Estació

11.30 h Sorteig de “Compra
i guanya per Nadal al Mercat
Municipal”
Mercat Municipal

18 h Exhibicions de hip hop
i dansa esportiva
Escola Regina Carmeli, c. St. Sebastià, 34

TROBAREU TOTA
LA PROGRAMACIÓ DE
NADAL I REIS 2015-16
a l’app de Rubí Cultura,
a www.rubi.cat
i a www.rubicomerç.cat

NOTÍCIES
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font del ferro

històries d’integració

Jo també puc

l

’any 1986 naixia a Rubí el Centre Agrari Font del Ferro amb l’objectiu d’oferir un alternativa
formativa, laboral i de teràpia ocupacional per a les persones amb discapacitat psíquica de
la ciutat. A les portes del seu 30è aniversari, l’empresa municipal dedicada al viverisme i la
jardineria és dipositària de nombroses històries d’integració i superació personal.

font del ferro.
complirà 30 anys el
2016.

La Loli,
acompanyada del
personal de la Font
del Ferro.

La Loli va arribar a la Font del Ferro el 1990
amb 43 anys. «Va ser molt bonic començar
No
a treballar», explica amb nostàlgia el
dia abans de convertir-se en la prim’imagino
mera usuària del centre a jubilar-se.
com seria la
D’aquella arribada a la Font del Ferro
meva vida si no
recorda la visita prèvia que va fer-hi
hagués estat aquí.
acompanyada de la seva germana i el
He après moltes
nom de les primeres persones que hi
va conèixer, com el Celestino o el Juan.
coses.
Durant tots aquests anys a la finca, la Loli
ha estat usuària del Servei de Teràpia Ocupacional, on es treballa per dotar les persones
amb discapacitat psíquica de la màxima autonomia i habilitats socials, mitjançant l’assignació de
tasques que complementen l’activitat productiva
de la Font del Ferro. En un primer moment, la
Loli va realitzar feines de jardineria i horticultura
fins que, anys més tard, va començar a treballar
al viver. «Jo no sabia res de plantes però em van
ensenyar jardineria. Vaig començar a treballar al
camp de faves; ara m’agrada tota la feina relacionada amb les plantes», relata amb un somriure.
Després de 25 anys a la Font del Ferro, haver de
jubilar-se ha suposat un «canvi estrany» per a la
Loli: «Tenia ganes de seguir treballant. No entenc
la gent que no els agrada». A l’hora de valorar el
seu pas per la finca, recorda el paper essencial
que ha jugat en el seu desenvolupament com a

persona: «No m’imagino com seria la meva vida
si no hagués estat aquí. He après moltes coses: a
col·laborar amb els companys, a fer coses útils i
també a passar-m’ho bé».
Un cop jubilada, la Loli anirà a un centre de dia
per a gent gran i continuarà vivint a la Llar Tutelada de Ca n’Alzamora, un recurs municipal per a
persones amb discapacitat psíquica gestionat pel
Consorci Sanitari de Terrassa. Tot i això, assegura
que seguirà venint a la Font del Ferro per veure
els seus amics i companys.

sensibles a la diversitat
Testimonis com el de la Loli evidencien la importància de comptar amb recursos adreçats
a les persones amb diversitat funcional.
La voluntat de l’Ajuntament és fer de Rubí
una ciutat plena d’oportunitats per a aquest
col·lectiu, que afavoreixi la seva màxima independència i qualitat de vida, i que sigui
més accessible i sensible a la diversitat.
Dins d’aquest compromís, el passat 3 de
desembre van tenir lloc a la ciutat diversos
actes de commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional, amb la participació d’usuaris de la
mateixa Font del Ferro, el Centre d’Educació
Especial de Ca n’Oriol, la Llar Tutelada de Ca
n’Alzamora i AVAN.

Tolerància zero

NOTÍCIES

campanya per a eradicar els excrements de gos

CR11

civisme

l

’Ajuntament de Rubí s’ha proposat fer tot el possible perquè la ciutat estigui neta. I això
passa, entre d’altres, per eradicar la presència d’excrements de gos de la via pública. Amb
aquest objectiu, el consistori ha impulsat una campanya per fomentar la recollida de les
defecacions animals del carrer, que ja ha comportat les primeres multes.

parcs infantils

en aquests espais
no hi poden entrar
els gossos.

OBJECTIU
L’Ajuntament es
proposa eliminar
els excrements de gos
de la via pública.

La campanya, titulada «Vius així?», es va posar en
marxa a final de setembre amb l’objectiu de combatre
aquesta actitud incívica que manifesten els propietaris d’alguns animals. Tot i que hi ha moltes persones que actuen
correctament, recollint les deposicions de les seves mascotes, l’equip de govern rep moltes queixes pel que fa a la
presència d’excrements al carrer i, fins i tot, a parcs infantils,
espais on els gossos no hi poden entrar. Per tal de plantar
cara a aquesta situació, l’Ajuntament ha dut a terme tot un
seguit d’accions per sensibilitzar la població sobre la importància de mantenir la ciutat neta.
En una primera fase, la campanya ha
estat informativa: s’han editat cartells,
flyers i un vídeo, s’han col·locat adhesius a les papereres municipals i s’ha fet
difusió dels objectius d’aquesta iniciativa a través dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i les pantalles que
hi ha als comerços del centre de la ciutat, entre d’altres. En una segona fase,
la Policia Local ha intensificat la vigilància que realitza de forma habitual, fent
especial incidència en les infraccions
vinculades a no recollir les deposicions
dels animals.
Durant les quatre primeres setmanes,

agents de paisà han multat més d’una desena de rubinencs per aquest motiu i han posat 68 sancions més per
altres infraccions relacionades amb la tinença d’animals:
per dur l‘animal solt, per no tenir el gos censat, per no
portar xip, per manca de llicència de portador de gos considerat potencialment perillós, per passejar-lo sense morrió
o per no disposar de l’assegurança obligatòria, per passejar
l’animal a l’interior d’un parc infantil o per deixar que el gos
orinés/defequés en una zona prohibida, entre d’altres.
L’ordenança reguladora de la tinença d’animals estableix
que els conductors dels animals estan
obligats a retirar les deposicions fecals
i a dipositar-les, ben embolcallades, en
una paperera o contenidor. El text recull tot un seguit de sancions en funció
de l’espai on es produeix la defecació
sense recollir. Així, la no recollida d’excrements de gossos està tipificada com
a infracció greu si es produeix a la via
pública, amb multes que van des dels
121 euros fins als 600 euros. Si, en
canvi, es produeix a prop d’un centre
escolar o un parc infantil, aleshores es
tracta d’una infracció molt greu, amb
sancions que oscil·len entre els 601
euros i els 900 euros.

grups municipals

CR12

psc
Maria Mas

Portaveu Grup Municipal del PSC

si ets socialista,
continua llegint
Fa unes setmanes, vam haver d’anul·lar la
visita del nostre candidat a la presidència del
govern, Pedro Sánchez, a causa d’uns brutals atacs terroristes.I no li vam poder dir tot el
que els socialistes de Rubí volíem que sabés.
En primer lloc, que Rubí és una ciutat socialista
i que treballarem per mantenir un govern progressista, posant les persones al centre de les
nostres prioritats.

erc
Arés Tubau

Portaveu Grup Municipal d’ERC

projectes importants
per la ciutat:
ara és el moment!
S’acosta el final d’any i és el moment en què
passen coses molt importants a la nostra ciutat.
Les festes de Nadal, el Tió, el Cap d’Any i els Reis
en són algunes, però n’hi ha d’altres que també
s’esdevenen durant aquest període i tenen un
efecte molt més durador per a petits i grans.
És el moment en què es debaten els pressupos-

C’s
José Abadias

Portaveu Grup Municipal
de Ciutadans

defendamos los
derechos de los niños
Según los últimos datos de la entidad Cáritas,
casi un tercio de los menores está en situación
de pobreza en Catalunya. Las organizaciones
que lidian con la situación critican la falta de
una estrategia integral frente a una emergencia
que dura ya siete años.
El día 4 de febrero del 2015, el Parlament de
Catalunya rechazó garantizar por ley el servicio

aup
cav
pa

Grup Municipal
d’AUP - CAV- AP

recollida de residus
i neteja viària de rubí:
cal ser més ambiciosos
Actualment l’Ajuntament de Rubí està redactant
el plec de condicions per al nou contracte dels
serveis de recollida de residus i neteja viària, que
entrarà en vigor l’estiu del 2016, amb un pressupost de 7.777.000 euros (1,8 milió més que
el cost actual).
D’acord amb la documentació entregada fins

A Rubí el nostre objectiu és millorar la qualitat
de vida de les persones. I estem implantant
una nova manera de fer política, basada en la
proximitat i la complicitat amb la ciutadania.
Ara bé, mantenint els nostres valors, la nostra
essència socialista, que reivindiquem amb orgull: la justícia social i la igualtat d’oportunitats
per a tothom.
Per això li volíem dir al nostre candidat, Pedro
Sánchez, que nosaltres li donarem suport en la
seva lluita a favor de l’ocupació i dels drets, a favor de la justícia i de la igualtat. I li demanem que
segueixi ferm en la decisió de derogar la reforma
laboral, una reforma duta a terme per la dreta,
que no ha servit per disminuir l’atur, sinó que
ha portat més precarietat i desprotecció a les
persones aturades. Li demanem que segueixi

tos anuals, aquells que ens permeten fer unes
coses o unes altres, o deixar-ne de fer. Aquests
seran els primers d’aquesta legislatura, i per
tant tenen una importància cabdal per conèixer
la línia estratègica del govern de la ciutat.
Des d’Esquerra tenim clar la ciutat que volem i
així ho vam explicar, i ara és hora d’intentar incidir al màxim en aquests pressupostos amb la
força que ens dóna ser el primer grup de l’oposició, amb cinc regidors. Volem donar resposta
a les coses que ens són urgents, però també
a aquelles que són importants per al futur de
Rubí.
Urgent hi ha atendre aquelles persones amb
una situació personal i familiar que requereix
d’aquesta atenció, i facilitar les eines necessàries de formació, treball i assistència perquè

de comedor a niños con dificultades socioeconómicas y, como todos sabemos, desde el
Departamento de Bienestar Social se tendrían
que adoptar las soluciones oportunas contra
ello, pero la Generalitat de Catalunya lleva tres
años priorizando la construcción de su estructura de estado y financiando los medios de comunicación afines a ella con millones de euros,
mientras los ayuntamientos tienen que aportar
la cantidad necesaria para que ningún niño se
quede sin comer. Este curso el ayuntamiento
de Rubí destinará 760.000 euros para ello.
La caída de becas comedor en el Vallès Occidental ha sido del 46 % y más de 2.000 menores de la comarca del Baix Llobregat siguen sin
tener beca comedor, a pesar de que cumplen
con los baremos establecidos por el Departamento de Enseñanza.
ara i la reunió que vam tenir amb l’equip tècnic,
des de l’AUP considerem que la proposta actual
manca, principalment, de model. És per això
que demanem que en el termini màxim d’un any
(i no de tres, com pretén l’equip tècnic) es redacti
un Pla de residus per a la ciutat.
En aquest sentit, i concretant mesures, el plec
s’hauria de centrar molt especialment en la millora de la recollida selectiva (Rubí és penúltim,
amb el 29 %, comparat amb la mitjana comarcal,
el 36 %). Hem trobat a faltar l’increment d’àrees
de contenidors de totes les fraccions; la implementació d’una prova pilot del sistema porta a
porta; la implementació d’un sistema de retorn
d’envasos; la potenciació de la recollida selectiva
de l’oli de cuina usat. També cal recordar que
al plec, en compliment de la moció que l’AUP
vam presentar al ple d’octubre, s’han d’incloure

sent tan intransigent amb la corrupció. I que posi en marxa un govern net que hi lluiti en contra.
Ens avergonyeix veure com la dreta espanyola
i la dreta catalana han traït la confiança de la
ciutadania amb els seus casos respectius de
corrupció interna. És imprescindible que lideri
un pacte d’estat contra la violència de gènere.
Ens horroritza aixecar-nos tan sovint amb la
notícia de dones assassinades mentre veiem la
passivitat del govern de Rajoy. Li demanem que
sigui el garant de les pensions de la nostra gent
gran, especialment les de les vídues. La nostra
ciutat, el nostre país, necessita aquest nou impuls progressista per vèncer la desigualtat, la
corrupció i la manca d’oportunitats. I que, en
això, confiem en ell. En nom de la justícia, sóc
socialista. En nom de la igualtat, sóc socialista.
En nom de la llibertat, som socialistes.
se’n puguin sortir com més ràpid i preparats
millor.
Importants n’hi ha diversos: adequar els polígons per tenir una indústria competitiva que
doni feina, el pla estratègic d’adequació i millora de l’espai públic, el parc de Ca n’Oriol...
Volem destacar, però, l’illa de vianants. Els primers pressupostos han de permetre fer possible l’illa de vianants. Entenem que ha de tenir
diferents fases d’actuació, però començar ja el
2016. L’adequació de l’espai públic ha de ser
beneficiós per a tota ciutat, i una illa que vagi
des de l’Ajuntament fins a l’estació, i des de la
Riera fins a la zona del Mercat, ha de ser un impuls per a tota la ciutat,  que ens permeti a tots
plegats fer més vida a la ciutat i als seus barris.

Comer sano tendría que ser un derecho para
todos los niños y, para garantizarlo, bastaría
con que la Generalitat de Catalunya aumentase una centésima (o el 0,01 %) el porcentaje
del presupuesto de la Consejería de Enseñanza y este se destinase a las becas de comedor,
de modo que de los actuales 48 millones de
euros se alcanzara los 250 millones.
Un año más, muchas familias que reúnen los
requisitos aprobados por la Consejería de Enseñanza se están quedando sin la beca, lo que
obliga a ayuntamientos y a las mismas escuelas a crear sus propios programas de ayudas
para poder atender debidamente a los niños
afectados.

clàusules socials i la concessió de certes tasques
(per exemple, la neteja de contenidors) a projectes socials.
A banda de la qüestió de model, l’AUP també
demana que:
1) Tots aquells materials (contenidors, papereres) i serveis (control de compliment del contracte) que pot contractar directament l’Ajuntament,
no es contractin a través de l’empresa concessionària per evitar increment de despesa;
2) Es comprin els materials i es facin certes inversions (per exemple, el soterrament de contenidors) en funció de les necessitats REALS;
3) No s’externalitzin tots els serveis en un sol
bloc, com a mínim caldria separar recollida de
residus i neteja viària.
Més propostes a www.auprubi.cat

rubí brilla, un pas endavant
El 2n Congrés Nacional de Rubí Brilla - Pel Canvi de Model Energètic ens permet fer balanç del
que s’ha fet i proposar qüestions que poden
ajudar a fer un pas endavant o, si més no, obrir
un debat que és necessari.
Vagi per endavant que considerem RUBÍ BRILLA un projecte estratègic de ciutat. És un referent per a molts municipis en temes d’eficiència
energètica, pedagogia social i implicació de la
ciutadania, les empreses i les universitats. A
més de ser-ho també de lideratge i proactivitat

CDC
Víctor Puig

Portaveu Grup Municipal
de CDC

el 20d volem democràcia
i llibertat
Després de la victòria independentista del
27 de setembre, Catalunya ha de tornar a
enviar un senyal contundent al món. El 20
de desembre el missatge que transmeti el
nostre país no pot ser autonomista, per això
cal sumar totes i cadascuna de les persones
que van votar independència. Si el 20D els
independentistes ens quedem a casa, el re-

pp
Jonatan Cobo

Portaveu Grup Municipal
del PP

las políticas liberales
que no ha conocido rubí
Rubí siempre ha estado dirigido por partidos
situados en la mal llamada «izquierda». Obviamente estos han actuado como lo que son: partidarios de impuestos altos, ciudades medias o
pequeñas con núcleos poblacionales controlados y dirigidos desde asociaciones controladas
a su vez por políticos municipales. Todo muy
orwelliano y muy lejos del liberalismo.

vr
Grup Municipal
Veïns per Rubí

el continuismo en
la política municipal
Seis meses después de la toma de posesión del
gobierno municipal, podemos constatar que
las políticas de fondo siguen una línea de continuidad respecto a los doce años anteriores de
gobiernos socialistas.
En este tiempo se ha desarrollado el presupuesto y los proyectos que ya venían del mandato anterior, y no se ha visto ningún cambio

Ara cal explorar noves línies de treball, centrades en la creació d’ocupació i en la formació.
Podem obrir portes a reciclar treballadors de la
construcció i instal·ladors al camp de la rehabilitació energètica d’edificis.
Un altre terreny a explorar és l’ampliació de la
Comunitat Rubí Brilla. Cal incrementar el nombre de famílies que tenen instal·lat el dispositiu
per control de consums a la llar i que actuen
amb criteris de reducció de consums i d’emissions de CO2, alhora que obtenen reduccions
en la factura energètica.
I cal recuperar la DECLARACIÓ DE RUBÍ. Els
anys 2002 i 2003, Rubí va liderar el que va
ser el primer lobby local pel canvi de cultura
energètica. Més de 116 ajuntaments catalans i
sultat beneficiarà aquells que volen que el
procés culmini sense èxit.
El propòsit d’aquesta candidatura és assolir
la llibertat nacional, a través de l’única eina
possible, que és la democràcia. Necessitem
el màxim de diputats i senadors per defensar
allò que es decideix a les institucions catalanes, així com el mandat democràtic de les
urnes el 27S.
Cal anar a Madrid amb tres objectius clars:
dignitat, diàleg i decisió. Dignitat per defensar les decisions preses al Parlament, en aspectes socials com la lluita contra la pobresa
energètica i contra els desnonaments. Diàleg
per obrir una negociació amb l’Estat sobre els
termes de la independència. Decisió per tirar
endavant el mandat democràtic del 27S i el

Las políticas de «izquierdas» son el resultado
del Rubí que tenemos en muchos sentidos. Es
su causa directa y un modelo obsoleto.
Si uno mira los municipios con mayor y menor
renta per cápita de España, se da cuenta de
que Rubí está mucho más cerca de los que
están en la parte baja de la lista (doblamos al
de menor renta pero nos triplica el de mayor
renta). Además los planteamientos económicos de los gobiernos municipales son decisivos
en relación con la renta. A mayor liberalismo
municipal, mayor renta per cápita.
Apostar por un cambio de política económica es una necesidad. Los rubinenses pagan
demasiado por sus impuestos, con una alta
presión fiscal (de las más altas de Catalunya)
que en muchas ocasiones hace que la gente

real en la gestión y la planificación de las actividades cotidianas de la ciudad. Sin un plan de
ciudad a largo plazo, ¿hacia dónde va Rubí con
este gobierno?
La primera constatación de ello es la propuesta
inicial de ordenanzas, aprobada solo con los
votos a favor de los socialistas: congelación
en general de tasas, impuestos y precios públicos. En palabras del propio gobierno, unas
ordenanzas continuistas.
¿Qué podemos esperar de la propuesta
de presupuesto para el 2016 con estas
ordenanzas? Continuismo también.
¿Qué cambiará en la gestión del día a día del
municipio durante 2016? Nada, seguiremos
con la inercia y con la losa de 12 años de gobierno socialista, sin rumbo fijo, sin una gestión

més de 30 organitzacions mediambientalistes
es posicionaven a favor d’un nou model energètic, tot reclamant un canvi d’orientació del
Govern i de les empreses subministradores, i
un paper actiu de les administracions locals.
A final del 2002 es va iniciar l’estudi i l’ordre de
prioritats per soterrar i/o desviar les línies d’alta
tensió que, encara avui, trinxen la nostra ciutat
i el territori.
La Declaració, juntament amb el projecte
URB-AL coordinat per l’Ajuntament de Rubí
(Energies Renovables i Oportunitats d’Ocupació), i l’Aula de les Energies Renovables a
l’inici de RUBÍ+D, van posicionar la ciutat com
a capdavantera en temes energètics i món
municipal. Una trajectòria que avui, en plena
Cimera del Clima a París, ens sentim molt orgullosos que trobi continuïtat i nova dimensió amb
el projecte Rubí Brilla.
procés constituent del nou estat català garantint que fem tots els passos i que els fem ben
fets. A hores d’ara, els errors es paguen cars
en un moment convuls en la comunitat internacional. Necessitem els millors al capdavant
d’aquest procés d’una complexitat manifesta.
Si perdem aquesta oportunitat, afeblirem les
institucions catalanes i el projecte sobiranista.
Tenim la força de la nostra convicció, però
també la força que dóna haver fet la feina
ben feta. La força del president Mas i de tota
aquella gent que com ell –que com nosaltres–
ofereix el fet que davant de cada problema hem
sabut trobar una solució.

tenga serias dificultades para poder pagar los
impuestos y acaben recurriendo a ayudas de
cualquier tipo. En un Ayuntamiento con superávit, la mejor ayuda que podemos dar a los
ciudadanos es bajar el IBI, bajar el IAE y todos
esos impuestos y tasas que sean generadores
de empleo neto. Una de las maneras de fomentar el empleo es siendo un municipio atractivo
para las empresas, cosa que no pasará con la
actual presión fiscal.
En Rubí tenemos un Ayuntamiento con superávit y por eso desde el PP creemos que no hay
necesidad de recaudar más; al contrario, apostamos por una clara rebaja de la presión fiscal
para que el ciudadano tenga el dinero en su
bolsillo y además se impulse la economía local.

eficiente de los recursos públicos que nos permita vivir en una ciudad con mayor nivel de dignidad en el espacio y en los usos compartidos.
Por otro lado, la participación ciudadana se traduce en una campaña de propaganda de la alcaldesa, pagada por todas las y los rubinenses.
Participación real es poder decidir realmente
en cuestiones de la gestión cotidiana, ser escuchado, pero no para que pasado el tiempo todo
siga igual. De campañas de marketing estéril
estamos cansados muchos ciudadanos desde
hace mucho tiempo.
Y en cuanto a cambio en la transparencia municipal solo somos un embrión de lo que las
leyes vigentes y el ROM exigen de un ayuntamiento democrático.
www.veinsrubi.org

grups municipals

Grup Municipal d’ICV

de l’Administració local, d’estalvi econòmic i de
canvi de model energètic.
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dia internacional contra la violència de gènere
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Rubí diu
#noemcontrolis

d

avant l’augment dels casos de violència de gènere arreu de l’Estat durant aquest any i
d’estudis que confirmen el creixement de les actituds de control de les joves per part de
les seves parelles, especialment entre l’alumnat de 13 a 18 anys, l’Ajuntament ha decidit
adreçar-se de forma especial a aquest sector de la població.

lectura
del manifest

alumnes dels
instituts de la ciutat
llegint-lo a la pl.
doctor guardiet

Les siluetes de la
plaça simbolitzen les
dones assassinades
el 2015.

Amb el hashtag #noemcontrolis s’ha convidat
tothom a través de les xarxes socials a mostrar
el seu rebuig contra la violència envers les dones per tal de conscienciar-los de la necessitat
d’eradicar aquest tipus de comportament a la
societat. Els missatges que s’han difós a través
del Twitter (@AjRubi) i l’Instagram (@rubi_ciutat) institucionals han estat centrats en la capacitat de dir no davant l’intent de control per part
d’algú, en el reforç
al respecte com a
persona i en com i
on demanar ajuda.

900 900 120
Contra la violència masclista

24 h

Aquest any l’Ajuntament ha fomentat
també la difusió entre les dones i la joventut de la ciutat de la línia 900 900
120 contra la violència masclista, que
no deixa rastre del telèfon des del qual
es truca. Aquest servei d’atenció és permanent, gratuït i confidencial, i atén, en
diversos idiomes, les demandes relacionades amb qualsevol forma de situació
de violència contra les dones.

A més, a Rubí les
dones que pateixen
aquesta violència
poden
contactar
amb qualsevol servei municipal, que
les derivarà al Servei d’Informació i
Atenció a les Dones
(SIAD) de l’Ajuntament, on les aten-

dran de dilluns a divendres de 9 a 14 h i de
dimarts a dijous de 15 a 17.30 h a l’edifici Rubí+D. Fora d’aquest horari es poden adreçar a
la Policia Local.
Per donar més visibilitat a l’acte central d’aquesta campanya, enguany s’ha traslladat la lectura
del manifest institucional a la plaça del Doctor
Guardiet, i s’ha demanat la col·laboració per a
la lectura als i les joves dels instituts de la ciutat,
que han estat acompanyats per 48 siluetes blanques en record de totes les dones assassinades
aquest any per les seves parelles i/o exparelles.
A Rubí, segons les dades facilitades per la Direcció General d’Administració de Seguretat de
la Generalitat de Catalunya relatives a 2015 (de
gener a setembre), un total de 87 dones han
formalitzat denúncies per violència masclista
en l’àmbit de la parella i 94 han patit de forma
directa aquesta violència. Les dones que més
l’han sofert tenen entre 18 i 35 anys, seguides
de les que tenen entre 36 i 50 anys; mentre que
per nacionalitat són les espanyoles les qui han
patit més casos d’aquest tipus de violència, seguides de les procedents d’Amèrica del Sud.

Més informació: www.rubi.cat/dona
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Queda’t amb el dia!
Retalla l’activitat que
no vulguis perdre’t i així
la podràs guardar a on
vulguis per no oblidar-te’n
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AGENDA

25 26 27 28 29 30 31

dijous, 17 de desembre

dissabte, 16 de gener de 2016

MMUC.

TEATRE: GISELA Y EL LIBRO MÁGICO

Darreres incorporacions d’art contemporani

Amb Gisela, Elsa Anka i Octavi Pujades.

Fins al 20 de febrer de 2016.
Espai Expositiu Antiga Estació

divendres, 18 de desembre

Gisela y el libro mágico és un musical per
a tota la família sobre les aventures de la
fada Gisel, en un món de fantasia amb
cançons de les pel·lícules Disney, envoltat de números de màgia i
il·lusionisme, una il·luminació de conte i veu en directe.
La Sala, Teatre Municipal, 18 h.
Preu anticipat: 12€ - 15€, a taquilla: 15€ - 18€

THE VISIT. BENVINGUTS A LA TERRA
El documental del Mes del Celler.
Biblioteca Mestre Martí Tauler, 19 h

diumenge, 17 de gener de 2016
DANSA: EL LLAC DELS CIGNES, DE TXAIKOVSKI, AMB EL
RUSSIAN CLASSICAL BALLET

dilluns, 21 de desembre
EL DIA MÉS CURT
Projeccions de curtmetratges a les pantalles
de la biblioteca amb el suport de l’Acadèmia
de Cinema català i de la Gerència de
Biblioteques de la Diputació de Barcelona.
Biblioteca, de 16 a 21 h

Direcció: Evgenia Bespalova. Torna la història d’Odette, una jove
víctima de l’encanteri del bruixot Rothbart, que la transforma
en cigne durant el dia i adopta forma humana durant la nit. Tan
sols una declaració d’amor la podrà alliberar de la maledicció.
La Sala, Teatre Municipal, 18.30 h

dissabte, 23 de gener de 2016
fins al gener de 2016
EXPOSICIÓ:
LA DÈCADA PRODIGIOSA
L’arqueologia catalana, un
element vertebrador al servei de
la Mancomunitat de Catalunya.
Museu Municipal Castell (MMUC). De dimarts a divendres de 16 a 20 h.
Dijous i divendres d’11 a 14 h. Dissabtes d’11 a 14 h i de 16 a 20 h. Diumenges
i festius d’11 a 14 h. Dilluns tancat

MÚSICA: OPER & JAZZ, AMB MONIK BARGALLÓ
Espectacle musical innovador en què el cant es treu la cotilla
per oferir un concert de música clàssica espectacular gràcies
al jazz, amb arranjaments del músic barceloní Lluís Vidal.
Monik Bargalló ofereix un concert de jazz líric acompanyada de
la seva banda, formada per cinc músics de gran carrera musical
clàssica i jazzística.
La Sala, Teatre Municipal, 21 h, preu: 10€ - 7,50€

dijous, 14 de gener de 2016

diumenge, 24 de gener de 2016

CONFERÈNCIA: EDUCACIÓ SUPERIOR I EMPRENEDORIA

38È CROS ESCOLAR DE RUBÍ

A càrrec del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB), en col·laboració amb els Amics de la UAB (AUAB).

Auditori de la Biblioteca, 19 h

Les inscripcions s’han de fer a
https://www.inscripcions.cat/38crosderubi/
a partir del 21 de desembre. Circuits del bosc de Ca n’Oriol, 9.30 h

Edita Ajuntament de Rubí Fotografia Localpres Disseny xmgràfic Impressió Imprinter, S.L. Distribució Unipost Rubí S.L.
Dipòsit legal B 7357-1997 a/e laciutat@ajrubi.cat web www.rubi.cat/laciutat

Campament
del Mag
Rubisenc

Espectacle d’animació a càrrec de

Xarop de Canya i taller de fanalets
Museu Municipal Castell (MMUC), c. Castell, 35
ENTRADA GRATUÏTA

Vine a donar-li
la carta al Mag

i descobreix
els misteris
del seu laboratori!

2, 3 i 4 de gener, de 17 a 21 h

Condicions d’accés: Els tiquets es lliuraran en el moment d’arribada a les instal·lacions
del Campament del Mag Rubisenc. Per respecte a la resta d’usuaris, les entrades al
recinte s’entregaran i exclusivament als infants (de 0 a 12 anys) presents, no es podran
reservar tiquets l’accés serà per rigorós ordre d’arribada.
L’organització es reserva el dret de tancament de cues un cop s’esgotin les entrades
per aquell dia.

16.30 h

LLIURAMENT DE LA CARTA
AL CARTER REIAL
L’Escardívol

18 h

ARRIBADA DE SES MAJESTATS
ELS REIS D’ORIENT
L’Escardívol

18.30 h

SORTIDA DE LA CAVALCADA
DE REIS
C. Joaquim Blume

19.30 h

ANIMACIÓ INFANTIL
A CÀRREC DE LA COMPANYIA
GRIMPALLUNES
La Cuca de mil colors
Pl. Dr. Guardiet

21 h

FINAL DE LA CAVALCADA.
COMIAT DE SES MAJESTATS
ELS REIS D’ORIENT
Pl. Dr. Guardiet

Tots els caramels que es repartiran a la Cavalcada de Reis són aptes per a celíacs. Campanya “Cap nen sense caramels”
L’arribada dels Reis a l’Escardívol es traduirà simultàniament en llengua de signes per a persones sordes.
Per qüestions de seguretat, només la última carrossa llançarà caramels però hi haurà caramels per a tothom! #Cavalcadasegura.

