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Rubí celebra el Nadal
Se intensifica la limpieza de la ciudad
Ciutat dels infants
Memòria viva
Projectes per millorar la ciutat
Reforma integral en tres barrios
300.000 euros en millores

Arriba
el Nadal

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 (urgències)............... 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 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
el celler ................... 93 588 70 00 ext 4424

emergències .......................................112
emergències mèdiques (sem) .................061
espai jove torre bassas.............93 699 16 63
fecsa - endesa (avaries)............800 76 03 33
gas natural (urgències).......... 900 76 07 60
hospital de terrassa.................93 731 00 07
hospital mútua de terrassa.......93 736 59 00
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 (urgències)................112
museu municipal el castell (mmuc) .93 588 75 74
oficina de gestió tributària (orgt ) .....93 472 91 16
oficina de informació al consumidor.93 588 70 32
oficina local d’habitatge (proursa).93 588 66 93

oficina del servei d’ocupació de rubí.. 93 587 25 63
policia local...........................93 588 70 92
policia nacional..................... 93 588 69 69
protecció civil......................... 93 588 71 93
punt d’informació de rubí.............93 587 27 60
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501
registre de la propietat de rubí..... 93 697 78 02
rubí formació.........................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
teatre municipal la sala........... 93 588 73 72
telèfon verd............................ 900 130 130
telèfon verd
(si es truca des d’un mòbil)..... 93 699 98 01

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DESEMBRE
1
progrés
2 xapellí
3 hidalgo-m.
4 condal
5 piera
6 sansi
7 blanca
8 cuyàs
9 batallé
10 espert
11 farell
12 lozano
13 ruiz
14 kronos
15 baradad
16 oriol
17 mas

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

batllori
pont
garcía
calsina
parrilla
progrés
xapellí
hidalgo-m.
condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé

GENER
1
espert
2 farell
3 lozano
4 ruiz
5 kronos
6 baradad
7 oriol
8 mas
9 batllori
10 pont
11 garcía
12 calsina
13 parrilla
14 progrés
15 xapellí
16 hidalgo-m.
17 condal

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

PROGRAMACIÓ 2017-2018 DE RÀDIO RUBÍ
de dilluns a divendres
8h
12 h

Rubí al dia
dl.: Solfejant per la vida
dm.: Escena 13
dc.: Sonido vinilo
dj.: L’internauta (el debat)
dv.: Grups municipals
		 Onacat.cat
13 h
dl.: Desbocats
dm.: Camins compartits,
dc.: Som joves
		
La vida en Rosa,
Rubí Solidari,
		
Mundo sin fronteras
dj.: Del culto a la taberna
dv.: Actualicat
14 h
Informatiu local migdia/esports
14:30 h Informatiu general La Xarxa
15 h
Això sí que em sona! 		
(selecció musical dels 60, 70, 80 i 90)
18 h
Raíces del Sur
19 h
Rubí al dia mix
19:30 h Informatiu local migdia/esports

20 h

farmàcies

piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell
lozano
ruiz
kronos
baradad
oriol
mas
batllori

baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 / batallé pg. francesc
macià, 23. 93 699 04 30 / batllori c. milà i fontanals, 5. 93 699 03 88 /
blanca ntra. sra. de lourdes, 73 93 699 59 08 / calsina ntra. sra. 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. cronos, 9 -11. 93 586 06 26 /
lozano pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 oriol c. safir, 28. 93 699 43 98 /
parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / piera pl. josep sapés,4.
93 697 71 63 / 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

dl.: Escena 13, no fa ràdio
dm.: Del culto a la taberna
dc.: One up Time Ràdio
dj.: Desbocats
dv.: Els coneguts
21 h
dl.: L’internauta
dc.: Som joves
		 La vida en Rosa,
Rubí Solidari,
		
Mundo sin fronteras
dc.: Solfejant per la vida
dj.: Sobreviviendo
		 a Murhpy
dv.: Rubisound
22 h
dl.: De més enllà
dm.: Blue Beats
dc.: Tenim la fórmula
dj.: Jazz per a Nictálopes
dv.: Pulsar
23 h
dj.: Tenim la fórmula
dv.: Pulsar
23:30 h dj.: Camins compartits
dv.: Pulsar

dissabte

diumenge

6h
8h
8:30 h
9h
10 h
11 h
12 h

6h
9h
10 h
11 h

13 h
14 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
23 h

Selecció musical matí
Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Camins compartits
Solfejant per la vida
Desbocats
Solidaris, Ona jove,
La vida en rosa,
Mundo sin fronteras
Actualicat
De més enllà
Escena 13
Els coneguts
Del culto a la taberna
One up time radio
Blue Beats
Pulsar
Pulsar
Tuner Time

Selecció musical matí
Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals
opinen
11.30 h Esports: A peu de camp
15 h
Tenim la fórmula,
selecció musical
20 h
Sonido vinilo
21 h
Rubisound
22 h
Jazz para Nictálopes
23 h
Sobreviviendo a Murphy
00 h
Selecció musical nit

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

OAC LES TORRES: Rambleta de Joan Miró, s/n

HORARI: de dilluns a dijous de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h.
Divendres i vigílies de festiu (23 i 28 de juny) de 8.30 a 14 h.
Dissabtes tancat.

HORARI: de dilluns a divendres de 8:30 a 14 h
Dissabtes tancat

Més informació: www.rubi.cat

Visquem el Nadal
amb la il·lusió dels infants
Torna un nou Nadal a Rubí. Un Nadal que
serà màgic, com cada any. És un dels moments més il·lusionants, un dels moments
en què gaudim tots plegats, tant petits
com grans. I, per què no reconèixer-ho,
és un dels moments que més m’agraden
viure com a alcaldessa.

Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí

Aquest 2017 ha estat un any molt dur, hem
patit cops forts amb víctimes de Rubí per
uns horribles atemptats i per un cas de
violència masclista totalment injustificable, al marge de l’actualitat política
nacional. Però des de l’Ajuntament hem
seguit treballant en la gestió diària per
tal de fer una ciutat millor. Estem construint la Ciutat de la Infància; volem que
Rubí sigui un referent com a espai cívic i
pacificat, sostenible, amable i segur, on
nens i nenes siguin els principals protagonistes dels carrers, i per aconseguir-ho
era imprescindible ampliar l’illa de vianants. Rubí gaudeix a hores d’ara d’un
centre urbà que fa prevaler el vianant per
damunt del cotxe, que pacifica els seus
carrers i que beneficia el comerç de proximitat. Una trama urbana que lluirà més
que mai durant aquest Nadal.
Però, més enllà de la millora que suposa
l’ampliació de l’illa de vianants, no podem oblidar que el Nadal, i molt especialment la cavalcada de Reis, és el moment
dels infants per excel·lència. Un moment
que entronca de forma molt precisa amb
l’enfocament que volem donar a la nostra
política urbana, centrada principalment
en el territori idoni de joc dels infants
de la ciutat. El reconeixement de Ciutat
Amiga de la Infància que ens ha atorgat
Unicef marca el compromís que té la ciutat cap a ells i elles. Per aquesta raó us
convidem a compartir-lo plegats i gaudir
de la ciutat aquest Nadal.

Vuelve una nueva Navidad a Rubí. Una
Navidad que será mágica, como cada
año. Es uno de los momentos más
ilusionantes, uno de los momentos en
que disfrutamos todos juntos, tanto
pequeños como mayores. Y, por qué no
reconocerlo, es uno de los momentos que
más me gusta vivir como alcaldesa.
Este 2017 ha sido un año muy duro,
hemos sufrido golpes fuertes, con víctimas de Rubí por unos horribles atentados y por un caso de violencia machista
totalmente injustificable, al margen de la
actualidad política nacional. Pero desde
el Ayuntamiento hemos seguido trabajando en la gestión dia
ria para hacer
una ciudad mejor. Estamos construyendo la Ciudad de la Infancia; queremos
que Rubí sea un referente como espacio
cívico y pacificado, sostenible, ama
ble
y seguro, donde niños y niñas sean los
principales protagonistas de las calles,
y para conseguirlo era imprescindible
ampliar la zona peatonal. Rubí disfruta en
estos momentos de un centro urbano que
hace prevalecer al peatón sobre el coche,
que pacifica sus calles y que beneficia
el comercio de proximidad. Una trama
urbana que lucirá más que nunca
durante esta Navidad.
Pero, más allá de la mejora que supone
la ampliación de la zona peatonal, no
podemos olvidar que la Navidad, y muy
especialmente la cabalgata de Reyes, es
el momento de los niños por excelencia.
Un momento que entronca de forma muy
precisa con el enfoque que queremos
dar a nuestra política urbana, centrada
principalmente en el territorio idóneo de
juego de los niños y niñas de la ciudad.
El reconocimiento de Ciudad Amiga de
la Infancia que nos ha otorgado Unicef
marca el compromiso que tiene la ciudad
hacia ellos y ellas. Por esta razón os invitamos a compartirlo juntos y disfrutar de
la ciudad esta Navidad.

L’encesa de la il·luminació nadalenca tindrà
lloc el dia 1 de desembre amb l’espectacle
Carilló de Nadal de la cia. La Tal

Rubí celebra
el Nadal
U

n any més, entitats, comerç i Ajuntament ompliran la ciutat d’activitats
perquè els rubinencs i rubinenques gaudeixin d’un Nadal pensat per a tota
la família. Seran dues setmanes de fires i espectacles, aparadors i carrers
decorats per fer de Rubí el millor lloc on celebrar la tradició d’aquestes festes.

El Tió Gegant, les representacions dels Pastorets i els Dimoniets, i la Cavalcada de
Reis són algunes de les propostes que no poden faltar al programa d’activitats a la
ciutat. Els equipaments municipals se sumen a aquesta celebració, i espais com
la Biblioteca Mestre Martí Tauler, l’Ateneu i el Centre Cívic El Pinar-La Cruïlla, entre
d’altres, donaran un to nadalenc a totes les seves propostes.
Enguany, els barris tindran un protagonisme especial, ja que algunes de les activitats visitaran espais com la plaça de Ca n’Oriol, la plaça Nova o el Centre Cívic
La Cruïlla.
Els comerciants proposen activitats que ja s’han convertit en tota una tradició,
com el trenet, les fires i la pista de gel. D’aquesta manera, els carrers de la ciutat
es convertiran en un gran aparador per on les famílies podran passejar, comprar i
gaudir d’un ampli ventall de propostes.
Tot està pensat perquè els més petits gaudeixin de la ciutat entre el dia de Nadal i
l’arribada dels Reis Mags d’Orient, que serà el punt àlgid de la celebració. Com és
habitual, el dia 5 de gener els més petits seran els encarregats de guiar Ses Majestats fins a la ciutat per fer possible la cavalcada i el repartiment de regals a les
llars rubinenques. Abans, però, el Mag Rubisenc prepararà l’arribada de Melcior,
Gaspar i Baltasar des del seu campament, que, com és habitual, s’instal·larà al
Castell. Els nens i nenes podran dirigir-se al Mag, com sempre, per lliurar les seves
peticions per als Reis.

100 anys de pessebres
Els pessebres són un element important del Nadal i a la nostra ciutat
hi juguen un paper especial amb la Mostra de Diorames de Nadal.
El pessebrisme és una tradició històrica a Rubí, ja que enguany s’ha
commemorat el centenari del primer concurs de pessebres de Rubí.

NOTÍCIES
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vía pública

refuerzo de limpieza

Se intensifica
la limpieza
de la ciudad

T

odos y todas queremos una ciudad limpia. Precisamente con el objetivo de dar respuesta
a las demandas de la ciudadanía, desde el mes de julio el Ayuntamiento ha intensificado
la limpieza de la ciudad. Así, se han estado llevando a cabo una serie de actuaciones para
poner la ciudad al día en materia de recogida de basuras y limpieza viaria.

limpieza con
agua a presión
se ha incrementado
en el núcleo urbano

Refuerzo del servicio
de limpieza de contenedores

Aumento de la limpieza
con agua a presión

En los meses de verano, cuando la ciudadanía hace un uso más intensivo de
las calles y plazas, se incrementó la
frecuencia de algunos servicios. Por
ejemplo, una de las acciones que se
llevaron a cabo fue el refuerzo del servicio de limpieza de contenedores con
un camión especial que los lava por
dentro y por fuera. Así, entre los meses de julio y septiembre, la limpieza
de los contenedores de las fracciones
orgánica y resto pasó a ser semanal.

Operativo especial de
liempieza en polígolonos

Recogida especial en el
entorno de los contenedores

En julio también se intensificó el vaciado de los contenedores de recogida
selectiva de envases y de papel-cartón,

NOTÍCIES
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prestando especial atención a aquellos que, de manera más habitual, se llenan durante los meses
de verano.
Paralelamente, también se ha reforzado la recogida de los abandonos de residuos en el entorno de los contenedores, especialmente los ubicados en las urbanizaciones, pero también
de los del resto de la ciudad. Estas actuaciones se prevé que cuenten con este refuerzo
hasta finales de año.
Asimismo, hasta finales de diciembre se ha aumentado la limpieza con agua a presión en el núcleo urbano, gracias a la incorporación de dos máquinas duales. Uno
Se ha
de los equipos trabaja de lunes a sábado en turno de tarde y centra su tarea,
aumentabásicamente, en las calles más céntricas y concurridas del municipio, aunque
do
la limpieza
también efectúa trabajos de limpieza puntuales en zonas periféricas. El otro
con agua a presión
funciona en doble turno. Además, también se actúa especialmente y de
en
el núcleo urbano
manera focalizada en las manchas de las aceras, gracias a las furgonetas
y en puntuales zonas
hidrolimpiadoras (también en turno de mañana y tarde).
periféricas.
También se
A mediados de septiembre también se incorporaron al servicio de Parques
y Jardines cinco personas contratadas a través de planes de ocupación,
actúa especialmente y
que se encargan de desbrozar las hierbas que crecen en los alcorques
de manera focalizada
y en las aceras. Con esta medida, se quiere reforzar la percepción de la
en las manchas de
limpieza de la ciudad.
las aceras.
Aparte de aplicar estos refuerzos, el Ayuntamiento de Rubí también ha pedido
más proactividad a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la empresa
que actualmente presta este servicio en Rubí, a la hora de llevar a cabo su trabajo.
REFUERZO DE LIMPIEZA EN LOS POLÍGONOS
Además de en el núcleo urbano, el Ayuntamiento también ha llevado a cabo un operativo especial
de limpieza en los once Polígonos de Actividad Económica (PAE) de la ciudad entre los meses de
septiembre y octubre. Los trabajos han comenzado en el PAE de Rubí Sud y han terminado a mediados del mes de octubre en el PAE de Can Rosés. Se trata de un refuerzo que el consistorio pone
en marcha aproximadamente cada seis meses con el objetivo de asegurar el mantenimiento de los
diferentes polígonos.
El servicio de Gestión de Residuos ha destinado un equipo formado por dos operarios y una furgoneta de caja abierta que se ha encargado de retirar desechos que el dispositivo ordinario con barredora
no permite recoger. Concretamente, se han limpiado los residuos acumulados en espacios de uso
público, ya sea por la suma de actos de incivismo, por acumulaciones causadas por fenómenos
meteorológicos o por abandonos indiscriminados de residuos.
Una vez completada la limpieza, el servicio de Parques y Jardines ha desbrozado los diferentes
polígonos. En este caso, las cinco personas contratadas a través de planes de ocupación también
han apoyado al personal propio del servicio municipal para eliminar las hierbas que crecen en los
alcorques y en las aceras de los polígonos.

operativo especial
en los pae
cada 6 meses
se refuerza la
limpieza en los
polígonos
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infancia

nous reptes

Ciutat dels infants
U

n any després que Unicef atorgués a Rubí el segell que la reconeix com a Ciutat Amiga de
la Infància, el municipi afronta el repte d’esdevenir una veritable Ciutat dels Infants on la
mirada dels més petits sigui determinant a l’hora de dissenyar qualsevol acció de govern.

Rubí vol tenir
en compte la mirada
dels més petits.

Rubí és una ciutat compromesa amb els drets
de la infància, tal com va certificar l’organització
Unicef ara fa un any amb la concessió del segell
Ciutat Amiga de la Infància. Aquest reconeixement
valora la feina feta al municipi en la promoció i
implementació de polítiques a favor dels
drets dels nens i nenes, i situa Rubí
com a part d’una xarxa de 170
poblacions de tot l’estat que comparteixen aquesta mateixa prioritat.
Des de l’Ajuntament s’entén
aquesta distinció com un incentiu per seguir treballant des de
tots els àmbits possibles per fer
de Rubí una ciutat digna per a
la infància, amable i cohesionada,
que permeti als nens i nenes gaudir
d’una vida plena i d’un entorn saludable, accedir lliurement a una educació i
una sanitat de qualitat, i recuperar el carrer
com a espai de joc, experimentació i descoberta.
Per avançar en la configuració d’aquesta Ciutat
dels Infants, és imprescindible aplicar la mirada
de la infància a totes les polítiques públiques.
D’aquesta manera, Rubí no aspira només a esdevenir una ciutat al servei dels nens i nenes, sinó

també del conjunt dels seus habitants, ja que la
visió d’infància és la millor garantia per assolir la
qualitat de vida necessària per atendre la diversitat de persones que hi conviuen.
INFÀNCIA PARTICIPATIVA
Aquest 20 de novembre els infants de Rubí han
reivindicat un cop més els seus drets durant la
celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants. La lectura del tradicional manifest ha anat
a càrrec d’un Consell dels Infants i Adolescents
que precisament és a punt de renovar la meitat
dels seus membres.
La participació infantil està molt arrelada a la
ciutat. Des del 2002, amb la constitució oficial
del consell, els nens i nenes han pogut opinar
i intervenir en diversos temes de ciutat, des de
grans projectes com el redisseny de la plaça
del Doctor Guardiet fins a l’organització d’activitats lúdiques com la Fira del Joc i de l’Esport
al Carrer. L’activitat d’aquest òrgan també s’ha
enriquit de la feina conjunta amb altres col·lectius de la ciutat, com ho demostra el Programa
d’Intercanvi Intergeneracional, en el marc del
qual infants i gent gran han contribuït a trencar
mites i prejudicis entre diferents generacions.

Memòria viva

L
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intercanvi intergeneracional

a història de les dones que van treballar a les fàbriques rubinenques dedicades al tèxtil, les
persones que van arribar a la ciutat cercant un futur millor i la dictadura són alguns dels
temes que les persones grans del municipi traslladaran a les generacions més joves.

avis i joves
van compartir
experiències sobre
migracions.

Aquest és l’objectiu del projecte “Memòria Viva” que ha
engegat el Servei de Ciutadania i Drets Civils amb la col·laboració de Museu Municipal Castell (MMUC). A través de
trobades entre persones de diferents generacions, la intenció és mantenir viu el llegat de les persones que van
protagonitzar els episodis històrics que han fet de Rubí la
ciutat que és avui dia.
Grups formats per veïns i veïnes de la ciutat que han viscut
aquests moments han organitzat trobades amb estudiants
de secundària; és a dir, amb nois i noies d’entre dotze i
divuit anys que, en paral·lel, treballen els temes que es
tracten a les aules.
D’aquesta manera, dones que han treballat en alguna de
les moltes fàbriques i tallers que es van dedicar al tèxtil
a Rubí durant el segle xx explicaran la seva experiència
a estudiants de secundària. Així mateix, persones que
es van veure obligades a marxar de la seva ciutat natal
transmetran la seva experiència a les noves generacions
de rubinencs i rubinenques. Finalment, l’altre tema que
tracten els participants d’aquesta iniciativa és la dictadura
franquista amb la intenció de donar a conèixer als més
joves el que suposa viure sota una dictadura.
Amb aquest intercanvi es busca, d’una banda, mantenir
viu el testimoni directe de les persones que han protagonitzat els moments històrics i, de l’altra, que la ciutadania

més jove sigui conscient del paper que els seus conciutadans i conciutadanes han jugat en la història del municipi.
A més, es fomenta un aprenentatge que va més enllà dels
llibres a través de les relacions entre persones de generacions amb referents i experiències molt diferents.

Es tracta de trobades
de diferents generacions
que han viscut episodis
històrics rellevants
durant el segle XX,
on expliquen la seva
experiència a estudiants
de secundària.
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obra pública

pla d’inversions

Projectes per
millorar la ciutat
L’

Ajuntament ha dissenyat un nou Pla d’inversions per valor de 15’6 milions d’euros amb
l’objectiu de millorar la ciutat. Es tracta de tot un seguit de projectes que donen compliment
als objectius de mandat de l’equip de govern i que passen per tenir una ciutat accessible
per a tothom i amb visió d’infància, donar suport a l’activitat econòmica a través de la millora
dels parcs empresarials de la ciutat, dotar Rubí d’una xarxa ciclista que possibiliti la mobilitat
sostenible i la pràctica de l’esport, i millorar i potenciar diversos equipaments, entre d’altres.

parc de ca n’oriol
És un dels espais
on s’actuarà

Abans que acabi l’any, s’hauran adjudicat tot un seguit
d’actuacions que fan referència a la pacificació de diversos
carrers del centre i l’ampliació de voreres en altres vies,
la millora de parcs infantils, l’expansió de l’anella verda
ciclista i de la xarxa d’itineraris a peu, i l’adequació dels
polígons d’activitat econòmica (PAE).
Amb la voluntat de prioritzar la circulació dels vianants i de
dinamitzar i afavorir el teixit comercial, es reurbanitzaran
la plaça d’Onze de Setembre i un tram dels carrers Magí
Raméntol, Torrent de l’Alba i Maximí Fornés, els quals
es convertiran en espais de plataforma única. També
s’ampliaran les voreres dels carrers Unió, Méndez Núñez
i General Castaños —aquestes dues últimes actuacions ja
s’han realitzat- per millorar-ne l’accessibilitat.
Pel que fa a la xarxa de carrils bici, la intenció és donar
continuïtat a l’actuació ja executada a La Llana tot adequant
el tram entre el pont de La Llana i la connexió amb la serra
de Cantallops, així com l’espai entre la urbanització de Can
Sant Joan, el torrent dels Alous i l’estació de Ferrocarrils de la
Generalitat. A més, es preveu l’adequació de diversos camins
del terme municipal, tant per recórrer a peu com en bicicleta.

Les millores projectades als polígons d’activitat econòmica
(PAE) han de donar compliment a la primera fase del
Pla director dels PAE. Així, es duran a terme diverses
actuacions a Can Rosés, La Llana i Can Jardí, que
consistiran en l’arranjament de voreres, la renovació de
rotondes, la millora de zones d’aparcament, la renovació
del ferm de la calçada i la millora de la mobilitat.
S’han previst actuacions als parcs infantils, en coherència
amb el reconeixement de Rubí com a Ciutat Amiga de la
Infància per part d’Unicef. Un dels projectes més destacats
és la creació d’un parc infantil davant l’Escola Bressol
Municipal La Bruna, que serà accessible i cooperatiu.
També s’instal·laran gronxadors adaptats per a persones
amb diversitat funcional a quatre parcs més, entre d’altres.
De cara al 2018, està previst que s’aprovin altres projectes
d’inversió. És el cas de les primeres fases de la rehabilitació
del Casino i de la reforma del parc de Ca n’Oriol, la creació
d’un nou aparcament al carrer Mallorca, la millora d’un
dels accessos a la ciutat (Hiperlamp), la rehabilitació de
la xemeneia de l’Escardívol i la instal·lació d’ascensors al
Mercat i a l’Escola Pau Casals.

Reforma integral
en tres barrios
C
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“fem barri”

asi un centenar de proyectos mejorarán Ca n’Oriol, Les Torres y el Vint-i-cinc de Setembre en el
marco del Plan “Fem Barri”, una propuesta de transformación integral que está previsto que se
haga extensiva al resto de zonas del municipio en el futuro.

Mejorar el aparcamiento y la planificación urbanística de Ca n’Oriol, abordar la percepción de seguridad y la dinamización del comercio de Les Torres y mejorar la vertebración social del Vint-i-cinc de Setembre son algunos de
los objetivos que el Ayuntamiento de Rubí se propone llevar a cabo a través del Plan “Fem Barri”, una propuesta
de transformación social y económica para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de estas zonas de la
ciudad. La propuesta se concreta en 99 proyectos. Algunos de estos proyectos repartidos en siete ejes de actuación
en los ámbitos social, económico, urbanístico y medioambiental son comunes para las tres zonas y se suman a las
propuestas concretas para cada barrio.
El Plan cuenta con una dotación de 3,4 millones de euros, 1,7 de los cuales provienen de las mesas de concertación
de la Diputación de Barcelona, y el 50% restante, de las arcas municipales.
Los vecinos y vecinas de Les Torres, el Vint-i-cinc de Setembre y Ca n’Oriol ya conocen el diagnóstico y el plan de acciones
incluidos en esta propuesta de transformación, que está previsto que se haga extensiva al resto de barrios del municipio
en el futuro.

PROYECTOS COMUNES
1. Innovación 						
Creación del servicio integral de acompañamiento
“Fem Barri”, de metodologías y sistemas integrales en
empleo y de centros de energía.

2. Atención a las personas 				
Acogida para la nueva ciudadanía, formación para adultos, mediación de barrio, personas mayores, dinamización comunitaria y Espacio joven, infantil y familiar.

6. Vivienda: 						
Parque vacante de viviendas, apoderar a la ciudadanía,
acciones de mediación, padrón continuo y protocolo de
actuación de empadronamiento y ocupación.

7. Medio ambiente: 					
Rehabilitación energética, mejora de la eficiencia energética, educación ambiental.

PROYECTOS ESPECÍFICOS

3. Empleo 						 1. Ca n’Oriol 						
Obtención de datos de empleo a nivel de barrio, itinerarios
integrales para el empleo de los jóvenes y adultos, programas de cualificación y certificación profesionales y un dispositivo de empleo en cada barrio.

4. Comercio 						
Mejora del urbanismo comercial, realización de un censo
comercial, estudio de los hábitos de compra, manual de
buenas prácticas comerciales, dignificación del comercio
inmigrante y ayudas, subvenciones y bonificaciones para
la implantación de nuevos comercios.

5. Urbanismo 						
Plan Director del Espacio Público, diagnóstico de iluminación, acciones de mejora, mantenimiento.

Reforma del centro cívico, promoción del comercio de
proximidad, mejora del parque de Ca n’Oriol.

2. Les Torres 						
Creación de una sede de distrito-centro cívico, dinamización de jóvenes en el barrio, actividades en las escuelas,
propuesta de espacios en transición en el ámbito comercial.

3. Vint-i-cinc de Setembre 				
Proyecto piloto de promoción del deporte, creación del
centro cívico y reforma del FC 25 de Setembre, programa de actividades comerciales, campaña de promoción
del comercio cercano al barrio, acciones a+en favor de la
movilidad sostenible.

grups municipals

psc
Maria Mas

Portaveu Grup Municipal del PSC
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la ciutat de tots
La primera acció que vam tirar endavant
l’equip de govern socialista en arribar a l’alcaldia va ser combatre la brutícia de la ciutat
i abordar el manteniment general de Rubí.
Vam aplicar immediatament un pla de xoc
de neteja. Aquella acció puntual del 2015
ha tingut versions posteriors sempre amb
l’objectiu de fer de Rubí una ciutat neta, una
ciutat per a tothom.
Dos anys més tard la croada continua i les

erc
Xavier Corbera

Portaveu Grup Municipal d’ERC

carta a jordi sànchez
i jordi cuixart
Dimecres 25 d’octubre de 2017
Avui fa una setmana i dos dies que us van empresonar. Dues-centes setze hores privats de
llibertat. Presó preventiva per un delicte que no
heu comès. I diuen que la justícia és igual per a
tots... I diuen tantes coses que tant se val...
I per què us han empresonat? Perquè han
de seguir fent veure que des del Govern

C’s
José Abadias

Portaveu Grup Municipal de C’s

queremos soluciones
El día 1 de octubre fue otra jornada histórica, que se ha convertido en la crónica de un
fracaso. Cinco años de bloqueo político, de
mala gestión y de corrupción. El Gobierno de
la Generalitat puso fecha para proclamar la
independencia, y malgastar millones en un
referéndum ilegal y sin garantías.
Sin embargo, no tenemos fecha para eliminar los barracones de los colegios de nuestra

aup
cav
pa

Grup Municipal
d’AUP - CAV- PA

el paper del municipalisme
en la construcció de
la república catalana
El model institucional actual, una monarquia
constitucional que és hereva directa de la
dictadura franquista, deixa molt poc marge
a la participació ciutadana i a poder engegar
iniciatives polítiques realment efectives per
qüestionar el model econòmic i polític sorgit

accions per mantenir neta la ciutat s’han
multiplicat. Des de l’estiu passat i fins a final
d’any, l’equip de govern ha reforçat el servei
de neteja a contenidors, s’ha intensificat la
recollida dels abandonaments de residus
(a tota la ciutat i especialment a les urbanitzacions) i hem multiplicat la neteja amb
aigua a pressió al centre. Així mateix, hem
impulsat durant aquest període de l’any un
operatiu especial de neteja als onze polígons
industrials de Rubí.
És a dir, l’Ajuntament ha realitzat, de forma
continuada durant dos anys, accions per
mantenir l’espai net i polit. Però el pas del
temps posa de manifest que tota la responsabilitat sobre el manteniment de la ciutat
no pot recaure en les decisions polítiques.
Una part de la ciutadania continua mostrant

actituds incíviques que comporten un augment de la brutícia. Potser els efectes més
alarmants són les deposicions dels gossos al
carrer o l’abandonament de residus de gran
volum.
No podem tancar els ulls davant d’aquesta
realitat. Una ciutat es manté neta gràcies al
seu manteniment constant, però també gràcies a l’acció cívica de tothom. L’Ajuntament
impulsarà properament una campanya
cívica que tindrà per objectiu remoure les
consciències. Esperem que, si aquestes
persones no ho fan per elles mateixes, almenys ho facin per als infants de la nostra
ciutat, que mereixen un espai digne on poder viure i relacionar-se. En definitiva, que
mereixen un futur millor.

espanyol està tot controlat. Ells tenen l’ús de
la força, la violència i la repressió. Però nosaltres tenim l’ús legítim de la democràcia: el
dret a vot. Perquè en democràcia la defensa
de les idees i les raons es manifesten en els
vots. Per això, per més que ho vulguin negar,
vosaltres sou presos polítics: esteu empresonats per encapçalar la defensa d’unes determinades idees i per la defensa de les llibertats
democràtiques a Catalunya, per defensar el
dret a vot de la ciutadania catalana, de tota la
ciutadania sense exclusions.

us haurien d’haver tret mai. I volem dir-vos que
no ens rendirem. Ara que ens amenacen amb
l’aplicació del 155, la intervenció dels Mossos i
la intervenció dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, seguirem mobilitzant-nos.
I ho seguirem fent de manera pacífica i raonada com fins ara, defensant les nostres institucions, defensant els nostres drets i les nostres
llibertats, defensant la construcció de la nova
República Catalana, una nova república lliure,
justa i democràtica.

Des d’ERC Rubí us volem agrair la gran tasca
que heu fet fins ara i us volem enviar tot el nostre suport i escalf en aquests moments complicats. Seguirem exigint el vostre alliberament i
no descansarem fins que torneu a ser a casa,
amb les vostres famílies i amics, que és d’on no

Rebeu una forta abraçada.

ciudad. No tenemos fecha para cumplir con
el convenio de retirada de las torres eléctricas
de Can Fatjó, que data del 2006 y ha sido aprobado en el Parlament. No tenemos fecha para
cumplir la Ley de financiación de guarderías,
que nos cuesta dos millones de euros cada
año. No tenemos fecha para el nuevo hospital de Rubí, que tenía que estar construido
en el 2009. No tenemos fecha para la nueva
estación de ferrocarriles en La Llana, mientras
que ciudades vecinas tienen más de seis estaciones. No tenemos fecha para eliminar el
peaje de Les Fonts; tenemos uno de los parques industriales más grandes de España y la
Generalitat no invierte ni un euro en movilidad.
No tenemos fecha para construir una nueva
residencia para personas de la tercera edad.
No tenemos fecha para poner un transporte
directo al Hospital de Terrassa. No tenemos

fecha para que se pague la deuda que se tiene
con nuestra ciudad.
Podríamos seguir enumerando los incumplimientos de la Generalitat con Rubí.
En definitiva, el Govern de la Generalitat no tiene fecha para solucionar las preocupaciones
de los rubinenses. En los últimos ocho años, la
Generalitat ha invertido 89 euros por rubinense, y en cambio en nuestra ciudad vecina más
de 1.800 euros por habitante.
Lo que tiene que hacer el Gobierno de la Generalitat es cumplir con sus obligaciones y poner
fecha de una vez para solucionar los problemas de los ciudadanos en Rubí..

del 1978. Aquesta cultura política que ha
sostingut els diversos partits del sistema,
traslladant-la a les diverses escales de l’Administració pública, comença a ser superada
per la població en general, que cada cop més
demana mecanismes útils per incidir en aquelles decisions que l’afecten de manera diària.
Un cop proclamada la República Catalana,
s’haurà de donar inici a un procés constituent.
La participació de les classes populars en
aquest procés ha de permetre la instauració
d’un nou model democràtic, que reverteixi
l’actual i consolidi un sistema de presa de decisions que vagi de baix a dalt. Els ajuntaments,
els centres de poder més propers a la ciutadania, han d’esdevenir protagonistes del procés
constituent i tindran un paper clau a l’hora

d’oferir aquestes eines que han de permetre
a les classes populars participar de manera
directa en les decisions polítiques que afecten
el seu entorn social.
Serà tasca dels governs municipals —i que
haurem d’exigir les classes populars, allà on
la participació permesa per aquests governs
sigui encara molt restrictiva— facilitar els mecanismes de democràcia directa, potenciar la
corresponsabilitat de la població en les decisions politiques i iniciar processos de descentralització administrativa que tinguin un efecte
real, per tal d’apropar totes les decisions a la
ciutadania i, amb tot plegat, construir una nova
legalitat basada en l’empoderament popular.

Fins aviat.

habitatge i línies
d’alta tensió:
dues prioritats
A les portes de portar a aprovació el pressupost 2018 i pendents de tancar les inversions
per al període 2017-18-19, l’habitatge i les
línies d’alta tensió són dues de les principals
aportacions del nostre grup.
Hem proposat que el pressupost inclogui
una partida de 2.000.000 € per a la compra
i rehabilitació de pisos de la SAREB i con-

pdecat
Víctor Puig

Portaveu Grup Municipal
del PDeCAT

pp, psoe i c’s pretenen
que acceptem una
dictadura en ple 2017?
Escric aquest article a pocs dies dels dos plens
que han de determinar el futur que ens espera
com a ciutadans: el del Parlament de Catalunya que pot aixecar la suspensió de la Declaració d’Independència i el del Senat espanyol
en què PP, PSOE i C’s pretenen suspendre’ns
l’autonomia; el camí del mandat democràtic
del referèndum d’autodeterminació del dia 1

pp
Jonatan Cobo

Portaveu Grup Municipal
del PP

rubí contra el
independentismo,
con nuestra policía
y la guardia civil
Vivimos tiempos difíciles como causa de la
actitud del Gobierno de la Generalitat amparada en sectores radicales que apoyan la
desobediencia y la anarquía que estamos
sufriendo todos los catalanes. El pasado día
1 de octubre, los rubinenses volvimos a re-

vr
Grup Municipal VR

nova etapa a veïns
per rubí
El 17 d’octubre passat vam inaugurar la nova
seu de VR, el que serà el centre de referència
de treball per a un projecte de ciutat d’interès
general, prioritzant la necessària gestió eficient dels recursos públics, la transparència
absoluta, la lluita contra la corrupció des de
les institucions i la participació ciutadana
activa en els canvis imprescindibles perquè
la nostra ciutat esdevingui una ciutat de pri-

Millores en l’espai públic com la redacció del
projecte per al Camí Antic de Sant Muç, per

d’octubre o el traçat des de Madrid per suspendre la democràcia i eliminar les institucions catalanes.
Aquests dies han servit per veure dues coses:
el 155 és la culminació del projecte del nacionalisme espanyol. En aquest sentit s’entenen
les amenaces contra l’autonomia d’Euskadi,
de Navarra i fins i tot de Castella i la Manxa;
el tancament de l’etapa de les autonomies i
l’inici d’un estat (encara més) centralitzat en
què s’empresonen els adversaris polítics i on la
policia pot reprimir impunement la ciutadania
pacífica.
També hem vist com el moviment espontani
Parlem-Hablemos ha desaparegut del mapa.
Es va mobilitzar amb samarretes blanques el
dia abans que el president Puigdemont fes la
DI al Parlament i no n’hem tornat a sentir res

ampliar la calçada, posar voreres, crear un carril bici i millorar il·luminació, amb una dotació
de 150.000 €, i el condicionament i l’ampliació de voreres i l’accessibilitat del carrer Camí
de Sant Muç, així com el condicionament de
l’aparcament, per valor de 270.000 €, són
dues de les propostes que també hem presentat per a les inversions plurianuals.
La redacció del projecte d’ampliació del Pavelló de Can Rosés per afrontar la saturació que
tenen els pavellons per valor de 150.000 € és
una altra de les aportacions que proposem per
a donar respostes concretes a les necessitats
que avui tenen molts dels nostres veïns.
Aviat veurem què en pensa el Govern de la
ciutat.

malgrat l’anunci d’un cop d’estat, en què la
voluntat i les interpretacions arbitràries d’un
grup de persones pretén fer saltar un parlament escollit democràticament.
Naturalment, els catalans no podem acceptar
viure en una dictadura l’any 2017. No podem
acceptar que s’empresonin persones innocents per les seves idees ni que s’eliminin les
nostres institucions.
Per això ens mantindrem lleials al nostre Parlament i al nostre Govern en la defensa de la
República Catalana. És la voluntat democràtica dels catalans i és l’únic camí per evitar viure
en una dictadura en ple 2017.

chazar el secesionismo, no participando en
su ridículo show mal llamado referéndum.
Según los propios independentistas, que organizaban, presidian mesas y contaban votos
(superando el nivel democrático de Venezuela), en Rubí votaron exactamente las mismas
personas que votaron a los partidos secesionistas en las últimas elecciones regionales.
Como digo, según ellos, porque ello no es
fiable sabiendo que había personas que votaban en varias ocasiones. Pero aun dando por
buenas sus cifras, más de 60.000 rubinenses
ignoraron deliberadamente los fanatismos, la
ruptura y el caos que quieren imponer la CUP,
ERC y la investigada CIU con el nombre que
le quieran dar. Es una constante que los ciudadanos de Rubí nos pronunciemos contra
estas aventuras que no llevan a ningún lado,
es una constante que los rubinenses procla-

memos nuestro amor por nuestra tierra y por
nuestro país. Desde el día 1 de octubre, son
muchos los ciudadanos de Rubí que han
mostrado su apoyo incondicional a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil, víctimas del acoso que han impulsado asociaciones como la
ANC y partidos políticos como la CUP. Así, en
todas las concentraciones que se llevaron a
cabo ante los hoteles y cuarteles en los que
se alojaban nuestros policías y guardias civiles, hubo rubinenses mostrándoles su apoyo
incondicional.
En los últimos días, cualquiera que haya
paseado por Rubí ha podido observar cómo
cada vez son más los que pierden el miedo a
poner nuestra enseña nacional en su balcón.
Y es que parece que por fin la Cataluña silenciada ha perdido el miedo.

mera i amb projecció de futur en els propers
vint anys.

Som un equip preparat per assumir el gran
i difícil repte de governar la nostra ciutat a
partir de l’any 2019 si tenim la confiança de
les nostres veïnes i veïns. Hem de recordar
que l’herència que rebrà un futur govern el
2019 serà molt difícil de gestionar, amb una
ciutat que porta molts anys en decadència i
en caiguda lliure.

La base del futur model d’aquesta ciutat
depèn de l’elaboració i aprovació d’un nou Pla
General d’Ordenació que parteixi de la realitat
existent, molt diferent de la de 2005, quan es
va començar a redactar un nou POUM (Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal), que
dotze anys després no està a aprovat i ha mostrat ser un nou fracàs dels governs socialistes
amb tots els seus aliats des d’aleshores. A VR
ja estem treballant en les bases del que podria
ser el nou Pla General d’Ordenació de Rubí.
En l’inici d’aquesta nova etapa formem part
de l’equip de Veïns per Rubí rubinencs amb
diferents perfils professionals, la majoria dels
quals procedim de l’empresa privada i mai
hem ocupat un càrrec electe anteriorment.

Volem recordar que nosaltres no som la sucursal de cap partit polític d’àmbit nacional,
sinó una organització exclusivament rubinenca i formada per rubinencs. Per tant,
no mirarem cap a una altra banda si hem
d’assumir la responsabilitat de liderar un nou
govern.

grups municipals

Grup Municipal d’ICV

seqüentment es materialitzi l’ampliació del
parc públic d’habitatge per a destinar-lo a la
borsa de lloguer. Aquesta política d’adquisició
d’habitatge no ha existit en cap altre pressupost, fet que evidencia la manca d’accions per
a fer front a un dels principals problemes que
pateixen molts ciutadans de Rubí.
Incloure 1.500.000 € per a iniciar els treballs
que corresponen a l’Ajuntament per al trasllat
o soterrament de les línies d’alta tensió és una
altra de les nostres prioritats per al pressupost.
Aquesta quantitat haurà de servir per a complir la part que li correspon a Rubí del conveni
signat amb l’ICAEN per donar compliment a
aquesta llarga reivindicació de la nostra ciutat
que ara per ara resta pendent d’execució.
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alcaldia als barris

resposta a les demandes

300.000 euros
en millores

L

a ciutadania que ha participat a la segona edició del projecte Alcaldia als barris ha fet arribar
a la màxima representant municipal les seves demandes. Totes aquestes peticions han estat
estudiades pels tècnics municipals i, ara, bona part d’elles es començaran a executar.

zona d’esbarjo
es dotarà
d’il·luminació
aquest espai

Proximitat, participació i diàleg amb la població: aquests són
els principals eixos d’Alcaldia als barris, del qual l’Ajuntament ja ha realitzat dues edicions. L’objectiu és apropar-se
als rubinencs per conèixer de primera mà les seves necessitats i treballar conjuntament per a la millora dels barris.
Periòdicament, el despatx de l’alcaldia es trasllada a una
zona de la ciutat, on interactua amb el veïnat. D’aquestes
estades als barris sorgeixen diverses propostes que, un
cop estudiades i consensuades, comporten accions que
estableixen el full de ruta de la millora dels diferents barris.
En aquesta segona edició del projecte, el veïnat ha sol·licitat, entre d’altres, millores en accessibilitat, il·luminació
i espais públics.
Pel que fa a l’accessibilitat, es rebaixaran els guals de
diferents carrers —Zona Nord, voltants del col·legi Maristes,
zona del carrer Sabadell i de la Bòbila Saltó— amb la voluntat de fer-los més transitables. Al carrer Margarida Xirgu es
canviarà l’actual paviment, que és relliscós, i es crearan dos
passos de vianants més. També es retirarà el graó de les
antigues parades del bus urbà de l’avinguda Barcelona i el
passeig Francesc Macià perquè la gent no s’hi entrebanqui.
Finalment, a Can Fatjó (Sant Roc) es repararà una zona de
pas de vehicles i vianants que està deteriorada.

En el cas de la il·luminació, es dotaran d’enllumenat
públic diverses zones d’esbarjo per a gossos que actualment només estan il·luminades pels fanals de la vora:
carrer Lepant, carrer Riera i la zona ubicada a la rotonda on conflueixen la carretera de Terrassa i la carretera
de Sabadell. També s’instal·laran entre 40 i 50 nous
fanals LED a diversos carrers del centre; es millorarà la
il·luminació del camí Campament, de la rotonda exterior
del poliesportiu de Can Rosés i de la plaça Pla i Pallejà;
s’instal·larà enllumenat públic al costat de l’avinguda
Can Fatjó on ara no n’hi ha – al cantó del Parc Ibèric –
i al camí que hi ha dins el parc del carrer Antoni Sedó;
i se sanejaran els fanals malmesos a causa de l’orina de
gos, que és corrosiva.
Pel que fa a la resta d’actuacions, destaquen la col·locació de noves baranes de protecció viària a Can Tapis,
malmeses a causa d’un accident; la instal·lació d’una
tanca en una zona verda de Sant Roc; el canvi d’una
barrera vegetal per una tanca metàl·lica al Centre Cívic
de Can Fatjó; la reparació del cautxú de la plaça Democràcia i de diverses taules de ping-pong i pícnic de
diferents espais, i la substitució de l’actual porta manual
del camp de futbol de Can Rosés per una d’automàtica,
entre d’altres.
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AGENDA
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Diumenge 3 de desembre

Diumenge 17 de desembre

TEATRE: ART

TALLER DE MAQUILLATGE I GLOBOFLÈXIA

Temporada Estable d’Espectacles 2017

Pati Obert de l’escola Pau Casals

Obra teatral de Yasmina Reza, dirigida per Miquel Gorriz i interpretada
per Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva.
Teatre Municipal La Sala, 18.30 h

Durant el matí, dos professionals del maquillatge pintaran la
cara als infants i adults que els acompanyin. Els infants també
podran experimentar amb el maquillatge.
Pati de l’escola Pau Casals, 10.30 h

Dimarts 12 de desembre

Diumenge 17 de desembre

TALLERS D’ART I LITERATURA NARRART

CONCERT: LES MÚSIQUES DE SHAKESPEARE

Activitat infantil per a infants de 8 a 12 anys

Concert de l’Orquestra de Cambra de l’Escola Municipal
de Música Pere Burés

NarrArt és un espai pensat per a fomentar el gust per la lectura
a través de l’escolta activa i de l’expressió artística.
Cal apuntar-s’hi amb antelació.
Sala de tallers (àrea infantil) Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 18 h

Primera temporada de concerts de l’Orquestra de Cambra de
l’Escola de Música.
Entrada gratuïta. Aforament limitat. Reserves a celler@ajrubi.cat.
El Celler, 12 h

Divendres 15 de desembre

Dimecres 20 de desembre

RENDA BÀSICA (FREE LUNCH SOCIETY)
Documental del mes

HORA DEL CONTE: ONCLE BUSCALL

Renda bàsica garantida, sí o no? Una
pel·lícula sorprenent i reflexiva sobre una
idea radical, que està de nou al cim de
l’agenda social.
VO en anglès i alemany, subtitulat en català.
El Celler, 19 h

Activitat infantil per a nens i nenes de 4 a 7 anys
L’Oncle Buscall té cura dels tions que es desperten als arbres,
d’on els despenja, i els lliura a la canalla perquè els facin cagar.
A càrrec d’Adrià Martí i Eduard Fraile.
No es permetrà l’entrada un cop s’hagi iniciat l’activitat.
Auditori de la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, 18 h

Dijous 4 de gener
EL PETIT PRÍNCEP
“És molt senzill: només s’hi veu bé amb el cor.
L’essencial és invisible als ulls”
Espectacle de contes, a càrrec de la
companyia Fes-t’ho com vulguis!
Aforament limitat. Ateneu Municipal, 19 h

Divendres 15 i diumenge 17 de desembre

Dilluns 15 de gener

XIII CANTADA POPULAR: MISSA DE LA CORONACIÓ

GRU 3, EL MEU DOLENT PREFERIT

Temporada Estable d’Espectacles 2017

Cicle de cinema infantil en català

La Coral Conturbat Me aposta per apropar la música a tota la
ciutadania i fer-la partícip directa del concert de Nadal. No és
necessari saber llegir música per poder-ne ser protagonistes.
Teatre Municipal La Sala.
Dv. 15 (21.30 h) / Dg. 17 (18.30 h)

Activitat programada en col·laboració
amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística (Servei Local de Català de Rubí).
Aforament limitat.
Biblioteca Mestre Martí Tauler, 18 h
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