203 laciutat
revista
d’informació
municipal
octubre-novembre’13
www.rubi.cat

04
09
10
14

de rubí

Pla d’Inversions 2014-2015
1r Congrés Nacional Rubí Brilla
Més lloguer social a Rubí
10 anys de caminades saludables

El Celler, espai
d’innovació artística

telèfons d’interès
ajuntament ...........................93 588 70 00
alcohòlics anònims ...................93 317 77 77
ambulàncies..........................93 699 58 58
ateneu municipal ....................93 588 74 73
biblioteca mestre martí tauler.93 699 84 53
bombers ...............................93 697 60 80
cap-1 mútua terrassa..............93 586 67 00
cap-2 anton de borja..............93 588 45 55
cap-3 sant genís .....................93 699 17 29
casal gent gran .....................93 588 44 87
cementiri ...............................93 588 77 22
centre d’orientació
sanitària (cos) ........................93 588 73 73
correus .................................93 699 14 02
creu roja ..............................93 697 92 04
deixalleria ...........................93 699 49 95
emergències .......................................112

espai jove torre bassas ...........93 697 90 04
fecsa - endesa ........................900 77 00 77
jutjat 1 ..................................93 586 08 51
jutjat 2 .................................93 586 08 52
jutjat 3 .................................93 586 08 53
jutjat 4.................................93 586 08 54
jutjat 5.................................93 586 08 55
omic (of. consum)....................93 588 70 32
oficina de gestió
tributària (orgt) ....................93 586 23 80
oficina de treball
de la generalitat ....................93 587 25 63
oficina local d’habitatge
(proursa)..............................93 588 66 93
mossos d’esquadra (comissaria) 93 581 79 00
mossos d’esquadra urgències ..............088
policia local ..........................93 588 70 92

policia local urgències .......................092
policia nacional .....................93 588 76 94
ràdio rubí.................93 588 70 00 ext. 1501
registre civil ........................93 586 08 94
rubí+d .................................93 581 39 00
rubí verd...............................93 591 30 03
rubí via .................................93 591 30 03
sece (enllumenat públic) ..........93 588 77 99
servei d’impuls a l’ocupació .....93 581 39 00
síndica de greuges ..................93 697 21 59
sorea (avaries) ........................902 250 370
tanatori ...............................93 588 66 55
taxis rubí..............................93 699 24 89
taxis ràdio taxi .....................93 586 08 88
telèfon verd............................900 130 130
(si es truca des d’un mòbil)...93 699 98 01
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aldea
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parrilla
progrés
xapelli

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

hidalgo-m.
condal
piera
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cuyàs
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espert
farell
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oriol
gibert

farmàcies

novembre 2014 16 aldea
1
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8
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10
11
12
13
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15

pont
garcia
calsina
parrilla
progrés
xapelli
hidalgo-m.
condal
piera
sansi
blanca
cuyàs
batallé
espert
farell

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

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

aldea pg. les torres, s/n. 93 699 10 72 / batallé pg. francesc macià,
23. 93 699 04 30 / baradad av. barcelona, 59. 93 699 09 53 /
batllori c. milà i fontanals, 3. 93 699 03 88 / calsina verge de lourdes, 35. 93 699 22 81 / condal calderón de la barca, 11. 93 699 87 09
/ espert pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / farell c. sant jordi,
25. 93 699 02 91 / garcía c. segòvia, 1. 93 697 49 42 / gibert c. torres
oriol, 4. 93 699 68 99 / hidalgo c. sabadell, 79. 93 697 36 40 / kronos ptge. cronos, local 15. 93 586 06 26 / oriol c. safir, 28. 93 699
43 98 / parrilla c. xercavins, 2. 93 699 13 05 / piera pl. josep sapés,4.
93 697 7163 /pont c. magí ramentol, 7. 93 697 34 56 / progrés c.
verge de fàtima, 13. 93 697 79 93 / xapelli c. víctor català, local 22.
93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699 50 12 / sansi ctra. de
Terrassa, 16-18 / blanca verge de lourdes, 73. 93 699 59 08 /cuyàs
c. milà i fontanals, 43

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

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

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

www.rubi.cat

@

24 h

www.radiorubi.fm

dj.: Música
dv.: Pulsar
Radiofòrmula musical
butlletins horaris

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

11 h

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

diumenge
9h
Presència cristiana
10 h
Ara i sempre

laciutat@ajrubi.cat

“
carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Pel canvi de model energètic
El proper 10 d’octubre, la Biblioteca Municipal
Mestre Martí Tauler acull el primer Congrés Nacional Rubí Brilla pel canvi de model energètic, una cita oberta a tota la
ciutadania i que demostra el
gran potencial d’un projecte
que avui ha esdevingut un
referent internacional en
aquest àmbit. La cita serà un
punt de trobada d’experts de
primer ordre en el sector energètic.
El projecte Rubí Brilla ha superat la novetat inicial, a la qual per inèrcia es van
afegir altres ciutats, per acabar formant part de
l’ADN de les polítiques impulsades des de Rubí.
L’aposta neix de la inquietud d’implantar
mesures que garanteixin el futur del planeta i
de la humanitat. I ho fem des de la ciutat perquè estem convençuts que són els municipis els
que hem de liderar aquesta aposta per la sostenibilitat. De vegades els grans canvis són
fruit de petites accions. I és aquí on les ciutats
juguen un paper protagonista.
Us emplaço a participar en aquesta interessant
cita. Tots hi esteu convidats. Espero que el
congrés remogui consciències i que contribueixi a un canvi real en l’estil de vida actual. Hem
d’apostar per polítiques de sostenibilitat social
i ambiental que garanteixin el futur i la millora de la vida de les persones. Cal revisar els
paràmetres de creixement i consum incontrolats que han marcat la història del planeta fins
a l’actualitat. I aquest canvi passa per mentalitzar tothom de la importància de projectes
com el Rubí Brilla.

visitem l’ajuntament

Alumnes de l’Escola Joan Maragall van visitar l’Ajuntament

Alumnes de l’Escola Montserrat van visitar l’Ajuntament

El próximo 10 de octubre la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler acoge el primer Congreso nacional Rubí Brilla por el cambio de modelo energético, una cita abierta a toda la
ciudadanía y que demuestra el gran potencial
de un proyecto que hoy se ha convertido en un
referente internacional en este ámbito. La cita
será un punto de encuentro de expertos de primer orden en el sector energético.
El proyecto Rubí Brilla ha superado la novedad
inicial, a la que por inercia van sumarse otras
ciudades, para acabar formando parte del ADN
de las políticas impulsadas desde Rubí. La
apuesta nace de la inquietud de implantar
medidas que garanticen el futuro del planeta
y de la humanidad. Y lo hacemos desde la ciudad porque estamos convencidos de que son
los municipios los que tenemos que liderar esta
apuesta por la sostenibilidad. A veces los grandes cambios son fruto pequeñas acciones. Y es
aquí donde las ciudades juegan un papel protagonista.
Os emplazo a participar de esta interesante
cita. Todos estáis invitados. Espero que el congreso remueva conciencias y que contribuya a
un cambio real en el estilo de vida actual.
Debemos apostar por políticas de sostenibilidad social y ambiental que garanticen el futuro y la mejora de la vida de las personas. Hay
que revisar los parámetros de crecimiento y
consumo incontrolados que han marcado la
historia del planeta hasta la actualidad. Y este
cambio pasa por mentalizar a todos de la
importancia de proyectos como el Rubí Brilla.
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pla d’inversions

actuacions per posar la ciutat al dia

26,3 milions d’€
d’inversions
a

l novembre és previst que s’iniciïn les primeres obres incloses al Pla d’inversions financerament sostenibles 2014-2015, un paquet d’actuacions dotat amb 26,3 milions d’euros adreçat a posar la ciutat al dia, fent especial incidència en la millora de l’espai públic.

d’on provenen els diners del pla
d’inversions?
actuacions a tot
el municipi
les obres es realitzaran a diferents barris de la
ciutat

Els diners destinats a les 107 accions del Pla d’inversions provenen de la gestió econòmica realitzada per l’Ajuntament de Rubí en els darrers exercicis, sumat al fet que també s’han obtingut
ingressos imprevistos: fa dos anys, el Govern central va obligar els ajuntaments a apujar un 10%
l’IBI; el Consistori ha amortitzat deute i, per tant,
ha hagut de pagar menys interessos; i l’IAE que
paguen les indústries ha tingut un inesperat comportament a l’alça. Però, en els darrers dos exercicis, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Govern central
prohibia a les administracions públiques destinar

l’estalvi a inversió, amb independència que estiguessin o no sanejades.
Aquesta situació es va desencallar al febrer, quan
l’Estat va aprovar un Reial decret-llei que, ara sí,
permet als municipis fer inversió “financerament
sostenible”. Un cop oberta aquesta escletxa, el
Consistori va posar tota la maquinària a treballar
per confeccionar un Pla d’inversions plurianual
que pugui donar resposta als principals dèficits de
la ciutat. En aquesta empresa, l’equip de govern
ha comptat amb la complicitat i col·laboració de
tots els grups municipals que, a banda de fer diverses aportacions al document, van validar amb el
seu vot majoritari la proposta final.

actuacions en imatges
1 Adequació de la zona verda i esbarjo del barri de Can Mir (60.000
euros)

Al costat de la nova zona esportiva de Can Mir existeix una
zona boscosa sense ús. Amb aquesta actuació es preveu
fer-hi camins d’accés i crear zones de pícnic i d’estada per
tal de donar un nou ús social a aquest espai.

2 Senyalització horitzontal i vertical als pae (50.000 euros)

Es col·locaran estructures que permetin reduir la velocitat
al camí de la Riera i s’ampliarà la senyalització als PAE de la
Llana, carretera de Terrassa, Can Rosés, Molí de la Bastida,
Cova Solera, Can Jardí, Ca n’Alzamora, Can Sant Joan i Sant
Genís.

Adequació de la plaça de Salvador
3 Allende
(40.000 euros)
Actualment, aquesta plaça no disposa de cap joc infantil. El
projecte contempla la instal·lació de diversos jocs, com ara
un petit castell, gronxadors i unes molles.

Més informació: www.rubi.cat/pladinversions

Accessibilitat:
Es duran a terme projectes de millora de l’accessibilitat a
diverses parades de bus, la remodelació de diferents
carrers, la millora de l’accessibilitat a diverses zones i l’arranjament i ampliació de voreres.

Medi ambient:
S’ha previst la millora de diverses espècies d’arbrat i de
massa arbustiva de la ciutat, l’adequació d’espais naturals, la millora i ampliació de diverses zones verdes, la
urbanització de passos de servei a les urbanitzacions per
millorar-ne el seu accés i l’adequació de masses forestals
contra incendis, entre d’altres.

Mobilitat:
S’executaran accions de millora de la seguretat viària a
diverses zones de la ciutat, com ara la instal·lació d’un
semàfor a la C-1413, a l’alçada del cementiri; s’asfaltaran
diversos carrers (avinguda de Castellbisbal, carrers
Canari, Falcó i Àliga, carretera de Sabadell i avinguda de
l’Electricitat, entre d’altres); s’instal·larà nova senyalització informativa; i s’ampliarà la xarxa de Camins
Escolars.

Enllumenat:
S’instal·larà nou enllumenat als accessos a diverses
urbanitzacions i s’adaptarà l’enllumenat públic a la normativa actual amb l’aplicació de mesures d’estalvi energètic en aquest àmbit.

de l’entorn de
4 Condicionament
l’skate parc (8.000 euros)
Amb aquesta actuació es millorarà i condicionarà l’entorn de
l’skate parc des de la carretera de Sant Cugat, ampliant les
voreres existents.

de l’accés a les
5 Condicionament
instal·lacions del pavelló i camp de
futbol de Can Rosés (25.000 euros)
L’actuació consisteix en l’execució del paviment de l’entorn i de
l’accés a les instal·lacions del pavelló i del camp de futbol, així
com també la pavimentació de la part posterior. Aquest projecte també inclou la senyalització de l’accés tant de vehicles com
de persones.

del sistema Visual mana6 Instal·lació
gement energètica a edificis municipals (60.000 euros)
Aquesta actuació contempla el subministrament i la instal·lació
de pantalles a més d’una vintena d’edificis municipals monitorats per visualitzar en cada moment el seu consum energètic
i l’estalvi generat amb les mesures correctores aplicades durant
el mes. Amb l’aplicació d’aquest tipus de mesures,
l’Ajuntament ja ha aconseguit un estalvi d’1,5 milions d’euros
des del 2012.

Sanejament:
Es construiran els col·lectors de les conques 2 i
3, unes obres que resoldran els abocaments
d’aquelles urbanitzacions que encara no
tenien aquest servei solucionat; i es milloraran
uns 800 metres de la xarxa de clavegueram del
centre urbà de la ciutat.

Polígons d’activitat econòmica:
S’asfaltaran diversos carrers dels polígons
industrials, com ara l’avinguda de Can Rosés,
la carretera de Terrassa, l’avinguda de Can
Sucarrats i els carrers Verdi i Beethoven; es crearan noves voreres al c/ Avinyó i a la carretera
de Terrassa i es renovaran i ampliaran les del
carrer Schuman i de l’avinguda de Can Rosés;
també s’adequaran algunes zones verdes dels
PAEs i s’instal·larà nova senyalització informativa vertical i horitzontal.

Millora d’equipaments:
Es preveu l’actuació a diversos equipaments
municipals, com ara el Celler, la Biblioteca
Mestre Martí Tauler, La Sala o l’Escola Pau
Casals, la remodelació d’habitatges d’emergència social municipal, així com la millora en
diversos equipaments esportius de la ciutat.
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El pla respon als objectius principals del mandat: cohesió social, sostenibilitat i reactivació econòmica, millora de l’espai públic i administració de qualitat. En aquest sentit, s’han plantejat més d’un
centenar d’actuacions que es classifiquen en les següents tipologies:

notícies

vi, pagesia i història local

Innovació artística
al Celler de Rubí
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cultura

a

mb prop de 8.000 persones que han participat en les diverses activitats des
de la seva obertura al mes de març fins a final de juliol, El Celler de Rubí
s’ha convertit en un espai d’innovació artística, que conjuga la difusió de
la cultura a través de l’art modern, amb exposicions i propostes actuals, i
la difusió de la tradició mitjançant activitats relacionades amb el passat més recent
de la ciutat, vinculat al vi i la pagesia, abans que Rubí arribés a la ciutat industrial que és actualment.

Aquesta segona vessant més històrica, es mostrarà a la nova programació del Celler,
que s’inicia aquest mateix mes d’octubre a través de dues exposicions relacionades
amb el transport de tracció animal i amb la conjunció entre la ciutat i el color vermell.
“L’antic transport de sang” és la primera mostra, que es farà a la Sala de Tines a partir del 10 d’octubre, amb una àmplia tipologia de carros de mercaderies i viatgers que
s’empraven a la ciutat abans de la irrupció dels vehicles a motor, con les tartanes o els
carros de càrrega.
Quasi de forma paral·lela, però a la Sala Cèsar Martinell, s’inaugurarà el 17 d’octubre
“R+V. Rubí i el vermell”, una exposició desenvolupada per alumnes i professors de l’Escola d’Art i Disseny EDRA, amb la col·laboració literària de l’escriptor Enric Larreula. R
+ V és una reflexió sobre el territori i l’origen etimològic de Rubí amb peces a través de
les quals pren significació la ciutat i la raó de ser per mitjà del color.

documental del
mes
cartell d’una de les
projeccions que es
faran

La Fira del Vi de Rubí
es torna celebrar el
25 i 26 d’octubre

També el cap de setmana del 25 i 26 d’octubre, el Celler torna a acollir la celebració
de la II Fira del Vi de Rubí, on els assistents podran tastar alguns dels vins guardonats
als Premis Vinari 2014, el concurs de vins de Catalunya, que va celebrar el tast final al
setembre en aquest espai de la ciutat.
A més d’altres exposicions al novembre i al gener, hi haurà la projecció del Documental del Mes, que es fa a l’Espai Tremuja un divendres al mes a les 19 h, amb propostes com Demonstration, enregistrat per 32 estudiants de la Universitat Pompeu Fabra
i el director rus Victor Kossakovsky; Five days to dance, un documental amb un grup
d’adolescents que disposen de 5 dies per preparar una actuació; Confessions d’un banquer, que tracta de les emocions, motivacions i prediccions d’un poderós banquer alemany, i Everyday Rebellion, sobre els moviments dels indignats a diversos indrets del
món.
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teatre, lectura, història i patrimoni

Programació
cultural variada
u

na vintena d’espectacles teatrals, musicals i infantils a La Sala, unes 160
activitats per a tots els públics per promoure la lectura a la Biblioteca i
16 exposicions al Museu Municipal, l’Aula Cultural i l’Antiga Estació són
les propostes culturals de les quals els ciutadans i ciutadanes podran gaudir
a Rubí fins al febrer de 2015, a més de les del Celler (vegeu la pàgina anterior).
El zoo de vidre es podrà veure al novembre a La Sala (Foto: David Ruano)

Babaol és un espectacle de dansa per al
públic familiar (Foto: Julio Castro)

Beth presentarà el seu disc Família

L’exposició “Tal com jo ho he vist” mostra la trajectòria de Josep M. Roset

“Gru2”, cinema en català a la Biblioteca

La nova temporada teatral, que inclou
un total de 19 propostes, entre les quals
hi ha 11 muntatges teatrals (tres d’infantils i un de musical), un espectacle de
dansa, sis concerts i una òpera, incorpora com a novetat la possibilitat d’adquirir les entrades en línia a través de
Ticketea (http://www.ticketea.com/organizer/teatrelasalarubi/) a partir d’aquest
mes. Aquest servei posa a la disposició
dels usuaris imprimir les entrades en el
moment de la compra o guardar-les al
telèfon per mostrar-les per accedir al
teatre.
La programació cultural d’aquests
darrers mesos proposa activitats per a
tots els rubinencs i rubinenques als
equipaments culturals de la ciutat amb
exposicions com l’antològica de Josep
Maria Roset “Tal com jo ho he vist”, que
es podrà veure fins a mitjans de novembre a l’Espai Expositiu Municipal Aula
Cultural; “El comerç de proximitat de
Rubí (1850-1950)” i “Rubí 1962-

1978”, un repàs històric dels darrers
anys de la dictadura que s’exposaran al
Museu Municipal (MMUC).
La Biblioteca Mestre Martí Tauler és un
dels espais amb més oferta d’activitats,
més de 160 per a aquests darrers
mesos, ja que es tracta de l’equipament
que compta amb més nombre d’usuaris. Propostes com els clubs de lectura
en català, castellà, anglès i novel·les
amb veus de dona, les converses i presentacions d’autores i autors de Rubí, o
les hores del conte per a infants d’1 a 7
anys són a l’agenda d’activitats d’aquest
equipament. A més, s’hi podrà gaudir
també d’algunes novetats com els Laboratoris de lletres i imatges, una activitat
per a les famílies que un cop acabat el
programa Nascuts per llegir volen seguir
explorant el món de la lectura i les xerrades divulgatives amb els Amics de la
UAB amb professorat d’aquesta universitat.

Més informació: www.rubi.cat/cultura
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1r Congrés Nacional
Rubí Brilla
r

ubí acollirà el 10 d’octubre el 1r Congrés Nacional Rubí Brilla pel canvi de model energètic,
que reunirà experts en la matèria i donarà a conèixer diferents experiències d’èxit sobre eficiència energètica i energies renovables desenvolupades a escala local. La cita, oberta a tots
els públics, consolida Rubí con un referent internacional en aquest àmbit.

El projecte municipal Rubí Brilla segueix avançant en la
consecució d'un nou model energètic, com ho demostra
l'organització d'un congrés que aplegarà més d'una desena de
veus autoritzades del sector. La trobada, que tindrà lloc a la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler, tindrà com a ponents destacats,
entre d’altres, Javier García Breva, expert en polítiques energètiques i
president d’N2E; Juantxo López de Uralde, fundador del projecte d’ecologia política EQUO; Jorge Morales, director general de GeoAtlanter i
membre de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético; Piet Holtrop,
advocat especialista en energies renovables, o Pascal Hardy, gerent d’INEX
i membre de l’Institut de l’Economie Circulaire.
Aquest 1r Congrés pel canvi de model energètic inclourà el workshop nacional del projecte europeu REMIDA, que té com a objectiu promoure un model
energètic basat en l’eficiència, les energies renovables i el desenvolupament
de comunitats intel·ligents, mitjançant la col·laboració entre el sector públic,
el sector privat i la ciutadania.
Durant el matí, es donaran a conèixer casos d’èxit en l’àmbit de la indústria,
l’administració pública, el comerç i el sector residencial. A continuació, s’iniciaran les sessions de treball en blocs temàtics (workshops) i, ja a la tarda, se
celebrarà una taula rodona en què els experts convidats i el públic assistent
debatran sobre la situació actual en matèria energètica.
Un cop tancat el congrés, les activitats s’obriran al conjunt de la ciutadania
amb una mostra sobre el projecte 50/50 que estan desenvolupant les escoles de Rubí i tot un seguit de propostes a l’aire lliure, com ara trajectes en el
vehicle elèctric de Rubí Brilla i tallers de construcció d'enginys solars adreçats als més petits.

rubí com a referent
Amb la celebració d’aquest congrés, la ciutat es consolida com un referent
nacional i internacional en eficiència energètica i energies renovables. Un camí
que es va iniciar el 2011 amb la posada en marxa del projecte municipal Rubí
Brilla, orientat al foment de l’estalvi i l’eficiència energètica a la ciutat mitjançant la implicació de tots els agents possibles. En el marc d’aquesta iniciativa, s'estan desenvolupant diferents projectes dins l'administració, en
l’àmbit residencial, el comerç i la indústria, amb uns bons resultats que
han despertat l'interès d'altres municipis, tant de l’Estat com d’altres
punts d’Europa.

Més informació: Informació i inscripcions gratuïtes: www.rubi.cat/rubibrilla/congres

fotolinera
una imatge de la
fotolinera
situada a la
masia can serra
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vivienda

políticas de protección social

Más alquiler social
en Rubí
e

l Ayuntamiento ha dado un paso más para abordar la problemática de la vivienda en la ciudad y ha decidido reconvertir los 83 pisos de protección oficial gestionados por la Oficina Local
d’Habitatge en viviendas sociales. Según estos pisos se vayan vaciando, ya sea porque finalicen los contratos de alquiler suscritos o porque los inquilinos dejen el piso que les fue asignado por sorteo, pasarán a ser ocupados por rubinenses con necesidades sociales. También se puede
dar el caso de que, como consecuencia de una variación de las circunstancias económicas de la familia, se les reconvierta el contrato de alquiler de protección oficial en uno de vivienda social.
cambio de régimen
en algunos casos
se pasará de protección social a
alquiler social

La Oficina Local
d’Habitatge trabaja
conjuntamente con
Servicios Sociales
este tema

El objetivo de las viviendas de protección oficial ha
sido favorecer que los ciudadanos con rentas más
bajas pudieran alquilar pisos dignos a unos precios
más asequibles que en el mercado libre. Ante la
grave situación de muchas familias, que acuden a
los Servicios Sociales y a la Oficina Local d’Habitatge con una gran problemática de acceso a la vivienda y en riesgo de exclusión social, así como la dificultad de muchos inquilinos para hacer frente a las
cuotas de alquiler, el Ayuntamiento ha replanteado
el parque de protección oficial del municipio.
Hasta ahora, en la ciudad había un total de 63
viviendas sociales y 3 pisos de emergencia, además
de los 83 de protección oficial. Desde principios de
año un total de 21 pisos de protección oficial se han
reconvertido en viviendas sociales y se han hecho
nuevos contratos en 6 pisos sociales más. Actualmente hay un centenar de viviendas sociales, una
cifra que irá aumentando a medida que el resto de
viviendas de protección oficial queden vacías y puedan ser reocupadas.
Para hacer viable esta reconversión, se ha aproba-

do una partida presupuestaria en el marco del Plan
de medidas anticrisis 2014, gestionada por Servicios Sociales. El objetivo de esta medida es poder
proporcionar una vivienda digna al sector de población que no puede acceder a una vivienda en el
mercado privado, de protección oficial ni de la Xarxa
de mediació.
El inquilino asume una renta de alquiler que no
supera el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia. La adjudicación de viviendas sociales se
hace de acuerdo con unos baremos de puntuación,
que valoran, entre otros, los ingresos de la unidad
familiar, el apoyo externo de que dispone la familia, las necesidades de vivienda, la situación de
salud de los miembros de la familia y el plan de trabajo que se establece con los Servicios Sociales.
Paralelamente, los Servicios Sociales también tienen estructuradas otras medidas de apoyo a la ciudadanía para atender situaciones de urgencia, facilitar el acceso a la vivienda y ayudar a mantener los
suministros básicos.

Més informació: Oficina Local d'Habitatge. C/General Prim, 33-35 4rt. Tel.: 93 588 66 93
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Més ajuts per a
les famílies
e

cr11

educació

l curs escolar 2014-2015 va començar el passat 15 de setembre per a prop de 12.000 alumnes rubinencs. L'Ajuntament ha previst aportacions econòmiques que ajudaran les famílies a accedir tant al transport escolar com al servei de menjador, sempre amb la voluntat que la crisi tingui el mínim impacte possible sobre els infants.

beques menjador
l’ajuntament
aportarà més de
400.000 euros a
les beques

El consistori assumeix
una part dels rebuts
en concepte de transport escolar

Per segon any consecutiu, l'Ajuntament ajudarà
les famílies que facin ús del transport escolar
assumint un dels tres rebuts que han d'abonar per
aquest servei. El curs 2013-2014, el Consistori va
destinar 31.740 euros a pagar aquesta tercera part
del preu públic del transport escolar a 411 alumnes de l’Escola Joan Maragall i l’Institut J. V. Foix.
L’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament
van subscriure a començament d'any un acord
que garantia el manteniment del transport escolar durant els propers dos cursos i que suposava
la coresponsabilitat d'administracions i famílies. A
partir d'aquest any, el cost del servei que no queda
cobert pel preu públic és assumit a parts iguals per
l’Ajuntament i la Generalitat. El Consistori també
obrirà una convocatòria d’ajuts que permetrà que
algunes famílies vegin sufragats totalment o en part
els dos rebuts que els pertoquen, i pagarà un
màxim de 100 euros als alumnes del J. V. Foix que
vagin al centre en bus urbà.
L'Ajuntament també s’ha compromès a eixugar el
deute acumulat el curs anterior per aquelles famílies en situació de vulnerabilitat econòmica.

més de 400 mil euros per al servei
de menjador
L’Ajuntament també farà una aportació d'un

mínim de 416.292 euros amb l’objectiu que el
màxim nombre d’alumnes de la ciutat disposin
aquest curs d’ajuts de menjador escolar.
El nombre de sol·licituds d’aquests tipus de
beques s’ha incrementat notablement enguany,
passant de les 961 del curs anterior a un total de
1.211. Tot i això, el Consell Comarcal, que gestiona aquests ajuts per delegació del Departament
d’Ensenyament, només ha resolt l’atorgament de
beques del 100 % a 68 infants rubinencs i del 50
% a uns altres 619 alumnes. Davant d'això, l’Ajuntament ha decidit posar els diners necessaris per
cobrir la totalitat del servei de menjador en el cas
dels alumnes que només tenen dret a una beca
del 50 %, de manera que 687 infants tindran
garantits ajuts del 100 %. A més, pel que fa a les
144 sol·licituds que estan pendents d’una segona valoració condicionada al crèdit disponible, l’Ajuntament els concedirà beques del 50 % sigui
quina sigui la resolució final del Consell Comarcal.
Aquesta aportació del Consistori podria ascendir
fins als 486.148 euros en el cas que el Consell
Comarcal acabés resolent que les 123 sol·licituds
que a hores d’ara presenten irregularitats en la
documentació sí que reuneixen els requisits per
tenir una beca.
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psc

PP

ciu

Manuel Velasco
Portaveu del Grup
Municipal del PSC

Mònica Querol
Portaveu del Grup
Municipal del PPC

Víctor Puig
Regidor del Grup
Municipal de CiU

objectiu: cap família sense
aigua a rubí

En els últims anys, moltes famílies del
nostre país s’han vist obligades a ocupar els
habitatges buits de les entitats bancàries
davant de la impossibilitat de poder pagar un
lloguer o saldar el deute de la hipoteca, raó per
la qual han estat desnonades de casa seva.
A la manca d’un sostre propi, s’hi sumen naturalment altres problemàtiques derivades de la
situació extrema de molts dels nostres veïns,
com el fet de no poder abonar les factures dels
subministraments o, encara pitjor, directament, no disposar de la instal·lació adequada.
Fins ara, sense un contracte de lloguer o l’escriptura de l’habitatge no es podia demanar la
instal·lació d’un comptador d’aigua malgrat la
possibilitat dels usuaris de poder pagar el
rebut. Cal adaptar-se a la nova realitat, la de les
persones sense casa, desnonades de la seva
llar, una problemàtica que malauradament
afecta moltes famílies de Rubí.
És per això que l’equip de govern porta mesos
treballant en un nou protocol que garanteixi el
subministrament d’aigua a tots els rubinencs i
rubinenques independentment dels seus
recursos i la seva situació. L’objectiu d’aquest
grup socialista és que cap família de la nostra
ciutat hagi de prescindir dels subministraments bàsics com l’aigua i la llum malgrat visquin en una situació de precarietat extrema
com en el cas de les ocupacions d’habitatges.
Amb aquesta mesura es vol evitar també que
moltes persones es vegin obligades a connectar-se il·legalment a la xarxa d’aigua sense cap
tipus de garanties tècniques ni sanitàries.
El nou protocol preveu que s’hi puguin acollir
totes aquelles persones que visquin de manera temporal en habitatges d’entitats bancàries
i que estiguin empadronades a Rubí. Els
Serveis Socials de l’Ajuntament de Rubí faran
un seguiment particular de cada cas per poder
adequar-se millor a cada situació familiar,
insistint que la propietat no pot ser en cap cas
particular.

breusbreusbreus

Aquesta mesura compta amb el suport de
totes les forces polítiques i l’empresa concessionària del servei de l’aigua a la nostra ciutat,
SOREA, que efectuarà les altes de subministrament d’aigua. Com a comunitat no es
podem permetre que la crisi deixi cap persona
enrere, o subsistint en condicions deplorables
en comptes de viure amb dignitat i seguretat.

“

ciutadans de segona?

Dilluns dia 22 de setembre, quan sortíem del Ple extraordinari que es va
convocar per presentar una moció en suport a
la mal anomenada «consulta» (n’haurien de
dir «referèndum»), moció a la qual vam donar
un clar NO, per responsabilitat amb el país,
Espanya, i per compromís amb els nostres
votants, vam rebre una important escridassada per part d’un petit grup concentrat a les
portes de la Casa de la Vila. Entre els crits es
podia escoltar «botifler» —res de nou, ja hi
estem habituats—, però uns altres ens van
cridar l’atenció i ens van fer força llàstima:
«Fora de Rubí» o «Fora de la nostra ciutat».
Probablement també ens dirien «feixistes»,
«espanyols» i altres improperis semblants,
però com que no ho vam poder distingir i ens
agrada fer honor a la veritat, no els citarem
explícitament.
Tornant als que sí vam poder escoltar, ens van
fer molta llàstima, perquè és lamentable que
conciutadans et vulguin fer fora de la teva ciutat per pensar de forma diferent. Per als allà
congregats, tant els regidors del PP com els
nostres votants, som catalans de segona i ens
preguntem: per què? Per què ens consideren
catalans de segona? Per voler seguir formant
part d’Espanya? Per no voler trencar una relació de centenars d’anys entre Catalunya i
Espanya? No ho entenem. Però veiem ben
clar que per a ells som «els altres».
Per posar un exemple, dir que la majoria dels
allà presents han estat, o encara ho són,
alumnes, pares d’alumnes i/o professors de la
mateixa escola on han estudiat dos membres
de la nostra executiva, el Jony i l’Isaac: la Torre
de la Llebre, escola abanderada del catalanisme a Rubí des dels anys vuitanta. És a dir, són
igual de catalans que nosaltres o som igual de
catalans que ells. Hem nascut a Catalunya
igual que ells. Hem viscut a Rubí, igual que
ells. Hem anat a la mateixa escola que ells i
ens han ensenyat els mateixos professors que
a ells. Aleshores, per què nosaltres som catalans de segona? Per pensar diferent? Per no
deixar adoctrinar-nos?
Obviarem dir que, al llarg de la història més
recent, tant europea com espanyola, es discriminava per pensar de forma diferent, la qual
cosa desgraciadament és a la memòria de
tots.

“

rubí i el canvi més enllà del
procés

Si el procés cap a la construcció
d’un Estat català té un suport tan ampli és
perquè molta gent vol que s’obri una nova
etapa en aquest país. Al costat dels motius
econòmics, culturals, lingüístics, democràtics i de dignitat, hi ha una voluntat de millora de les institucions, de la política i d’un
conjunt d’aspectes potser menys tangibles
però que ens definiran com a societat.

Volem millorar el nostre estat del benestar i
alhora tenir unes Institucions pròpies
exemplars, que respectem i que sentim
nostres, així com un sistema de valors que
ens situïn com un país referent al món.
Aquest segon objectiu, el de fer un país
millor, dependrà íntegrament de nosaltres,
de la nostra autoexigència com a societat. I
en bona mesura requerirà un cert canvi
cultural perquè serem els únics responsables del govern del nostre país.
Aquest canvi de mentalitat, de major exigència amb nosaltres mateixos, s’ha de
poder traslladar també als nostres municipis i concretament al govern dels nostres
ajuntaments. La nostra ciutat, necessita
aquest canvi de manera molt especial. Són
massa les mancances que s’arrosseguen
de fa anys. Hem tingut un govern molt poc
ambiciós, que no creu en la importància
que té Rubí. Som una ciutat gran de
Catalunya i hauríem de poder exercir un
cert lideratge, ser innovadors en les polítiques que apliquem i sobretot no deixar que
se’ns acumulin els problemes sense acabar de resoldre’ls mai. La llista d’exemples
és infinita: POUM, abocadors, Casino,
mobilitat, neteja, línies elèctriques, centre
històric, model comercial, oci, projecció de
la ciutat, polígons industrials, zones verdes...
Per això és hora de tenir un Ajuntament que
estigui al costat del país en el procés sobiranista però que alhora es proposi fer un
canvi de mentalitat. Un canvi cap a majors
quotes d’autoexigència. En aquest sentit no
podem continuar amb un govern com l’actual o ens quedarem definitivament enrere.

Reparacions a parcs infantils en
el marc del projecte Barris al dia
S’han iniciat les actuacions de reparació de parcs
infantils prioritzades per la ciutadania dins el procés participatiu del projecte Barris al dia. Els treballs, que està previst que finalitzin a mitjans de
novembre, permetran millorar una quinzena de
parcs infantils de la ciutat, repartits per zones
segons la priorització realitzada pels veïns i veïnes.
Les diferents actuacions consisteixen en la substitució de peces dels jocs infantils, la incorporació
de sauló en alguns parcs, la instal·lació de tanques
noves en determinades zones i la instal·lació de
mobiliari lúdic a diferents espais, entre d’altres.

acr

Francesc Hinojosa
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EUiA

Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

Grup Municipal d’ACR

vota o... votar

Cada dia està més pròxim el 9N,
quan la ciutadania de Catalunya
està cridada a votar a la consulta. Quan
llegiu això, el govern del PP, i amb el
suport del PSOE, haurà deixat la consulta
a les mans del Constitucional, que amb
tota seguretat l’haurà suspès cautelarment. Això pot suposar un sentiment de
frustració i de ràbia en la ciutadania de
Catalunya, que serà molt difícil de gestionar. I els responsables són els que no permeten que votem.
La suspensió posa en qüestió el mateix
sistema democràtic, un dels valors
màxims d’un sistema democràtic, que la
ciutadania pugui expressar la seva opinió
a les urnes. Són les urnes les que donen o
treuen raó. Cadascú de nosaltres té la
seva opinió i totes són legítimes. El que no
és legítim és no deixar-nos votar. No hi pot
haver legalitat democràtica que no permeti l’expressió de la ciutadania amb el
seu vot.
Sense fer comparacions, però hem de
sentir enveja d’Escòcia. La tradició democràtica del Regne Unit ha permès fer una
consulta on tothom ha tingut la possibilitat
d’expressar-se lliurament. Això és el que
demano als meus governants espanyols.
Potser demano massa. El PP no ve d’una
tradició democràtica, no té aquest pòsit
de respecte i de tolerància.
A Rubí també tenim la nostra pròpia ració.
Amb un PP que segueix fil per randa l’argument oficial i amb molt poc respecte
democràtic, abandona el Ple per no sentir
què li diuen. I amb un PSC en procés de
disgregació.
Només hi ha una solució i un camí per
aconseguir-la: DEMOCRÀCIA. Hem de
poder votar. Amb total llibertat. I no hi pot
haver res que ho substitueixi. Si de debò
creiem en el valor de les urnes. Qui vulgui
votar que no, qui vulgui votar que sí,
tothom ha de tenir la possibilitat d’expressar-se.

“

desobediència civil pacífica:
una obligació

Les lleis, en la seva globalitat, estan per regular la nostra vida i, per tant, han de ser acceptades i s’han de complir. Sempre amb el ben
entès que siguin lleis que ajudin que la nostra vida i la dels nostres conciutadans siguin
millors, més justes, més humanes.
Quan les lleis es converteixen en un mur
infranquejable, que només serveixen per
limitar els drets dels ciutadans, en aquell
moment, la llei deixa de tenir sentit, i cal no
complir-la i intentar canviar-la, o fer-ne una
de nova.
En això consisteix la desobediència civil: en
no fer cas d’aquelles lleis (o les seves interpretacions) i imposicions legals que no pensen en el bé comú, sinó que només serveixen per acontentar el bé particular d’uns
quants.
Si la desobediència civil pacífica no hagués
estat posada en pràctica en moltes ocasions
al llarg de la història, en aquests moments les
dones no podrien votar, els negres no tindrien drets als EUA, i els indis estarien encara sota el domini anglès. La desobediència
civil pacífica és una obligació quan les lleis
són injustes. És així de senzill.
L’Estat espanyol, amb totes les armes de què
disposa (incloent-hi un Tribunal Constitucional polititzat, manipulat i comprat), ha
decidit que la voluntat inequívoca i expressada en múltiples ocasions per milions de catalans i catalanes, no serveix per a res. Que les
seves lleis, i les seves interpretacions, són
més fortes i han de prevaldre per sobre de la
voluntat democràtica de voler votar.
Però nosaltres ni ens conformem ni acatem.
Perquè el futur és massa important com per
deixar-lo en mans d’un Estat que, històricament, sempre s’ha mostrat contrari i hostil a
la voluntat del poble català.
Catalunya ha parlat als carrers de manera
clara: volem votar, i volem votar Sí-Sí. I ho
farem. Des de la serenor, l’alegria, la il·lusió
d’un futur millor. Perquè no es tracta de revisar només el passat, sinó que es tracta de
mirar, sobretot, el futur.
@arestubau

“

l’obediència suïcida del PSC
de Rubí davant del 9-N

Mentre la majoria d’ajuntaments
catalans aproven una moció de suport
del món local a la consulta del 9N, amb el
sí o l’abstenció de regidors socialistes, a
Rubí el vot de l’alcaldessa ho feia impossible. L’obediència del PSC local també
va incloure el deliri de presentar com a
transacció un text, arribat del despatx del
senyor Iceta, que va ser inclòs al Ple ordinari de setembre i finalment retirat.
No es va poder debatre al Ple, però ACR
vol valorar aquesta moció que sembla
inspirada en el “follet” del federalisme:
en l’exposició de motius, es vinculen les
manifestacions massives amb “canvis
que aclareixin el devenir de la nostra
societat”. Ens agradi o no, aquests “canvis”, amb el pas imprescindible per les
urnes, se sintetitzen en l’opció d’esdevenir un nou Estat a Europa.
En els acords es demana una estratègia
unitària. No creiem que sigui el PSC, justament, qui ha fet gala de propostes unitàries ni d’un catalanisme polític que es
va acabar, realment, amb la defenestració de Pasqual Maragall.

En l’acord 4, ¿de quina font de veritat
absoluta treuen que la pregunta doble
acordada de cara al 9N no cap a la Llei de
consultes populars no referendàries? El
caràcter no vinculant deixa ben clar que
no és un referèndum, que després de
votar tot estaria per fer, però restaria ben
clara la voluntat de la ciutadania de
Catalunya. I en tot cas, ¿de què serviria
un referèndum pactat hipotèticament
amb un govern central que es mostra
inflexible... si després el Tribunal
Constitucional, totalment determinat per
PP i PSOE, es pot carregar un Estatut
referendat?
“Hem de treballar per una reforma constitucional”, diu l’acord 6. ¿No han tingut
prou oportunitats, quan han ocupat La
Moncloa, d’impulsar aquesta i altres
reformes, negociant amb un Congrés
dels Diputats sense majories absolutistes?

El Celler acull la 2a edició de la Fira
del vi
El Celler de Rubí acollirà el 25 i 26 d’octubre la segona edició de la Fira del Vi de la ciutat. Durant aquests
dos dies els rubinencs i rubinenques podran degustar a preus populars els millors vins de Catalunya d’aquest any guardonats a la darrera edició dels Premis
Vinari, organitzat per Vadevi. Com l’any passat, el Mercat Municipal completarà l’oferta gastronòmica amb
un variat sortit de tapes. L’activitat inclou tast de vins,
concerts, espectacles de proximitat i activitats infantils.
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deportes

‘per fer salut, surt a caminar’ cumple 10 años

Hacer salud
con caminatas
m

ás de 1.600 personas han participado durante los últimos 10 años en el programa ‘Para
hacer salud, sal a caminar’ que impulsó el servicio de Deportes del Ayuntamiento de Rubí
en 2004 (previa prueba piloto realizada el año anterior). Estas caminatas pretenden ser
una actividad que promueva hábitos saludables para todas las edades y se realiza en dos
ciclos, uno de primavera, normalmente en mayo y en horario de tarde, y otro en otoño, los viernes del
mes de octubre, en horario de mañana.
grupos
en general se
organizan por
franjas de edad

El objetivo principal es promover el ejercicio físico
y la mejora de salud, y se dirige a personas de cualquier edad que quieran recorrer a pie los alrededores de Rubí y conocer rutas e itinerarios en grupos reducidos acompañados de monitores y
voluntarios. Se trata de practicar ejercicio y al
mismo tiempo conocer diferentes lugares de la ciu-

jos de autoprotección y de cuidado del medio
ambiente, que se trabaja mediante unas fichas que
se entregan a los participantes. Por otra parte, se
trabajan contenidos de conocimiento del patrimonio natural en función de la ruta realizada. Para elaborar tanto los recorridos como el material, el servicio de deportes ha contado con la colaboración

dad en unos recorridos que tienen entre 4 y 6 kilómetros.
Los grupos se organizan en función de la edad y
de las condiciones físicas, para poder adaptar los
grados de dificultad de los mismos a la tipología del
grupo.
El programa se completa con una serie de recomendaciones, ya que el objetivo es dar recursos a
los participantes para que cuando termine el ciclo
puedan continuar con la actividad por su cuenta.
Entre otros, se enseña cuál es el calzado más adecuado para realizar las rutas, se recuerda la importancia de beber agua, ejercicios de calentamiento,
control de la frecuencia cardiaca o de otros conse-

de otros servicios municipales como Medio
Ambiente o Cultura. Y para la difusión de la actividad, se ha contado además con los centros de
salud del municipio.
Esta actividad, recibió el reconocimiento del Euro
Sport Health 2010. Dentro de este proyecto, patrocinado por diversos organismos europeos relacionados con el deporte, la salud y la investigación,
incluida la Diputación de Barcelona, se ha hecho
una cuidadosa valoración de las características del
programa que se desarrolla en Rubí y el resultado
del estudio ha determinado la inclusión de las
Caminatas en la Guía de Buenas Prácticas Deportivas que produce el Euro Sport Health.

Uno de los recorridos
realizados por el
Torrent dels Alous

Más información: Oficina d’Esport per a Tothom, c/ Joaquim Blume s/n Tel.:

L’antic transport de sang o tracció animal (anomenat així per
diferenciar-lo del transport de motor els anys que varen coexistir) és una mostra expositiva i didàctica dels carros o vehicles
emprats a casa nostra abans de la irrupció massiva dels vehicles
de motor, a partir dels anys seixanta del segle XX
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Exposició: L'antic transport de sang
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Dimecres, 8 d’octubre

El Celler, C/ Pintor Coello, s/n. Horari: divendres de 18 a 21 h, dissabtes de
12 a 14 h i de 18 a 21 h, diumenges d’11 a 14 h

Dilluns, 13 d’octubre
Cinema Infantil: L'emperador i les seves
bogeries
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 18 h
Activitat gratuïta. Aforament limitat (120
persones) Es lliurarà entrada per ordre d'arribada
A partir de 4 anys

mb
Queda’t a
el dia! itat que no vulguis pevur-lctiv
on
Retalla l’a podràs guardar a
la
í
dre’t i aix
te’n
o oblidarguis per n

Dijous, 16 d’octubre
Presentació del programa de voluntariat: Lecxit

Lexcit - Lectura per a l'èxit educatiu, de la Fundació Jaume
Bofill. A càrrec d'Àlex Cosials, coordinador del programa Lexcit
Biblioteca Mestre Martí Tauler, a les 17.30h

Divendres, 17 d’octubre
El documental del mes: Demonstration

2012, un any de protestes massives a tot
el món. Espanya és escenari de dues
vagues generals contra els plans d’austeritat del Govern. A Barcelona, els manifestants es congreguen en diferents
punts de la ciutat i la policia utilitza bales
de goma per controlar-los.
El Celler, a les 19 h

Dissabte 25 d’octubre i diumenge, 26 d’octubre
Fira del vi de Rubí

Mostra de vins guardonats als Premis Vinari 2014. Música, gastrotapes i els millors cellers catalans de l’any

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

El Celler

Dilluns, 27 d’octubre
Don Juan Tenorio

Cia. Focus. Amb Lloll Bertran i Joan Pera.
Dos mítics personatges, Doña Inés i Don
Juan, de la mà de dos mestres de la
comèdia catalana, Joan Pera i Lloll
Bertran.
Teatre Municipal La Sala, a les 21 h. Preu: 15 €
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