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L’Ajuntament vol fomentar la paritat de
dones i homes al municipi
L'Ajuntament de Rubí ha desenvolupat el Pla
d'Igualtat de la ciutat per aconseguir la paritat
entre homes i dones. El document es va presentar a primers de novembre amb la presència de
l’alcaldessa, Carme García, la regidora de la
Dona, Maria Mas, i la diputada de l'àrea
d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, Immaculada Moraleda.

El Pla d’Igualtat: a grans trets
El Pla d’Igualtat s’estructura en 7 àmbits: Organització Municipal, Territori, Població, Educació, Treball i igualtat d’oportunitats, Usos del temps i
Salut integral. Per cadascun d’aquests apartats es proposen diferents
accions que fomentin aquesta igualtat entre dones i homes, i es destaca
que es faci un treball transversal entre totes les àrees del consistori.
 ORGANITZACIÓ MUNICIPAL:
entre els objectius, cal destacar la
formació i sensibilització del personal municipal en matèria de gènere
i igualtat d’oportunitats, desenvolupar una política que promogui la
igualtat en la contractació, promoció i formació del personal municipal, etc.
 TERRITORI: una planificació
urbanística que possibiliti la compaginació laboral, familiar i de temps
de lleure de les persones o treballar
per una oferta d’habitatge social als
grups de dones que tenen més problemes socials i econòmics en són
algunes de les accions que recull
aquest apartat.

Presentació del Pla d’Igualtat

pin en les diferents decisions dels municipis o aconseguir una òptima conciliació de la vida personal i professional.

 POBLACIÓ: cal estudiar i conèixer
la composició de la població per
detectar els grups amb risc d’exclusió, erradicar la violència vers les
dones intensificant les accions preventives o establint recursos i protocols d’actuació interprofessional,
el foment de la conciliació de la vida
personal, laboral i familiar, agilitzar
la inserció de dones amb càrregues
familiarts, etc.

Per la diputada de l'àrea d'Igualtat i
Ciutadania, Immaculada Moraleda, són
les administracions locals les que
poden dur a terme una tasca més
important per aconseguir aquesta paritat, i Maria Mas va destacar que hi ha
accions que no necessiten una partida
pressupostària i que són igual de
necessàries, com ara fer participar més
les dones en els temes de ciutat. Ara la
tasca a realitzar és la de portar a terme
les accions que recull el document. Una
comissió farà el seguiment i l’avaluació
continuada.  M.L.

 EDUCACIÓ: en aquest apartat
destaca la promoció de la coeducació i la perspectiva de gènere a l’etapa infantil i a l’escola primària i
secundària, així com una formació
on es contempli la igualtat d’oportunitats entre nenes i nens, nois i
noies. També cal introduir la perspectiva de gènere en la formació de
persones adultes.

Carta abierta
Per una veritable igualtat entre
dones i homes

El Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats per Dones i Homes de Rubí
és un punt de partida i un marc de referència per l'Ajuntament de
Rubí pel que fa al desenvolupament d'actuacions basades en la perspectiva de gènere i la igualtat d'oportunitats. Dit d'una altra manera,
vol ser un instrument que serveixi per realitzar actuacions concretes
a curt termini i polítiques integrades per a totes les àrees i serveis
municipals. Des de l'equip de govern tenim clar que només des de la transversalitat
i la participació de tothom podrem dur a terme una tasca que doni fruïts concrets en
la lluita contra les desigualtats per qüestions de gènere. Però no només l'Ajuntament
i la resta d'administracions públiques s'han d'implicar a fons en aquesta tasca, que
per altra banda és un dret fonamental reconegut a la Constitució espanyola i a
l'Estatut de Catalunya. Estic convençuda que la implicació de tota la societat és
imprescindible per mobilitzar a tots els agents econòmics i socials de la nostra ciutat.
Tots i totes hem de treballar per aconseguir que sigui realitat això que de vegades
sembla alhora tan senzill i tan complex: que tothom tenim els mateixos drets i deures, que tothom és igual davant la llei, i que cap persona ha de ser discriminada per
raons de sexe.
Carme García Lores, alcaldessa de Rubí

 TREBALL I IGUALTAT
D’OPORTUNITATS: en aquest àmbit
hi ha tres objectius generals,
fomentar l’ocupació estable per a
les dones en condicions d’igualtat;
la formació ocupacional i continuada, sobretot en àmbits on les dones
es troben subrepresentades; la conciliació familiar i laboral, sensibilitzar sobre la corresponsabilitat en les tasques familiars.


USOS DELS TEMPS: A més d’afavorir i potenciar la participació de les
dones en espais culturals, associacions, etc, cal donar suport a la
creació d’espais de participació i de decisió protagonitzades per les
dones, així com difondre les aportacions de les dones al municipi.



SALUT INTEGRAL: pel que fa a la salut, cal millorar la salut de la
comunitat, fomentar l’atenció de qualitat i calidesa, i promoure tractar i prevenir la salut de les dones al llarg del seu cicle vital.
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Aquest Pla d'Igualtat és un document
que s'ha dut a terme amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'empresa Espais per la Igualtat i s'ha
estructurat en diferents àrees perquè la
seva aplicació sigui molt més fàcil i concreta. Segons va explicar l'alcaldessa,
Carme Garcia Lores, tot i que la dona ha
fet passos importants en els darrers
anys, encara queda molt camí per recórrer i va avançar que en el pressupost
del 2005 hi ha la voluntat que totes les
àrees incloguin una partida per fomentar la igualtat entre homes i dones.
Alguns dels objectius que recull el pla
passen per sensibilitzar el personal que
atén els ciutadans sobre la visió de
gènere, fomentar que les dones partici-
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Agenda
8

16.30 h Casal de Gent
Gran de Rubí
Ball en directe
amb Leo Rubio
Org.: CGG de Rubí

h AV Les Torres
10 19.30
Conferència: Drets
humans i noves tecnologies a càrrec d’Aurora
Trujillo
Org.: F.I. Olof Palme
Diputació de Barcelona
i Ajuntament de Rubí

11

(i 12) pg. F. Macià c. Sant Cugat.
Botiga de comerç just
Org.: Rubí Solidari

17 h Casal de la Gent Gran
Primer de Maig
Especial de Nadal
Actuació de la coral
Org: Casal Rubí II
19.30 h Biblioteca mestre
Martí Tauler
Presentació del llibre
Una mujer en la transición a càrrec d’ Anna
Balletbò
h c. Cal Gerrer
18 10.30
25è aniversari del
Mercat Municipal
Activitats diverses

18 h La Sala, TM
Nochebuena para todos,
ningún niño sin Navidad
Preu: 8 euros
Org: Asociación Rociera
Andaluza de Rubí
17.30 h c. Sant Pere, 13
Conferència: El discernimiento a càrrec de Juan
Cortés
Org: Sociedad Teosófica
h El Celler
12 18.30
Temporada estable:
Maca, per favor...
les postres!
Cia. Total Memos
Preu: 8 euros
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11.30 h La Sala, TM
Marató de contes,
a favor de Pallassos
sense Fronteres
Preu: 4,5 i 3,5 euros
Org: La Xarxa
h a la Biblioteca Mestre
15 10
Martí Tauler
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Tertúlia sobre l'exposició Dones i Exili, a
càrrec de Jazmira Feliu
19 h Ateneu Municipal
Xerrada divulgativa:
Vine a conèixer altres
sexualitats
Org.: Servei a la dona
18.30 h Biblioteca mestre
Martí Tauler
Hora del conte
a càrrec de Raquel Galeana

22 h La Sala, TM
diumenge 19 18.30 h
Temporada de teatre
amateur: Yerma, de
Federico García Lorca
Grup de teatre Esbarjo
Preu: 5 euros
Org.: Grups de teatre i
dansa amateur de Rubí
21 h Església
de Sant Pere
Glòria de Vivaldi
Coral Conturbat me
Dies 18 i 19, d’11 a 13 i de
17.30 a 19.30 h
Itinerant
El tió gegant dels
comerciants
h El Castell-EU
19 12.30
Concert de Nadal
Org: AV de la Plana del
Castell

Exposicions
EL CASTELL - EU
REDESCOBRIM LES
MASIES RUBINENQUES
Fins al 23 de gener
De dimarts a dissabte de
16 a 20 h i diumenges
d’11 a 14 h
Org.: Associació Sant
Galderic

Mestre
16 20Martíh Biblioteca
Tauler
Conferència: Dones i
discriminació als països
subdesenvolupats
a càrrec de Marta Ballesta
Org.: F.I. Olof Palme
Diputació de Barcelona
i Ajuntament de Rubí
De 9.30 a 13 h Casal de
Gent Gran de Rubí
VII pessebre vivent
Org.: CGG de Rubí
h Casal de Gent
17 16.30
Gran de Rubí
Festa dels polvorons:
Ball en directe
amb Nieto Amigo
Org.: CGG de Rubí

AV. BARCELONA, 64
“ÀFRICA NEGRA I
ALTRES COLORS”, DE
PEP BORRÀS
Del 13 al 23 de des.
Inauguració: 13 de
desembre a les 20.30 h
De dilluns a diumenge de
18 a 20.30 h
Hi col·l.: Escola Municipal
de Música

Notícies

Rubí contra la violència de gènere
L’acte central
dels organitzats
contra la violència
de gènere, la
lectura del manifest
el passat 25 de
novembre, va
comptar amb les
adhesions de prop
de 600 rubinencs i
rubinenques i 96
entitats locals.
Representants d’entitats veïnals (Manel Bamala, AVV Els
Avets), politiques (Carles
Martí, regidor), gent gran
(Evaristo Manrique ,programa intercanvi intergeneracional de Rubí) educatives
(Jenifer Gálvez, estudiant
IES Duc de Montblanc i Joan
Manuel Sampons, professor
IES Duc de Montblanc) van
ser els encarregats de llegir
el manifest davant una plaça
Pere Aguilera plena de gent.
Unes paraules de l’alcaldessa
de Rubí, Carme García,
abans de la lectura del manifest, van fer referència al
nombre de denúncies i
detencions que al llarg d’aquest any s’han presentat a
la ciutat relacionades amb la
violència de gènere “45
denúncies, 30 detencions,
són dades que evidencien
que la violència de gènere és
tangible també a la nostra
ciutat”. L’acte del passat 25
de novembre va finalitzar
amb una actuació musical de
la Coral Tamti-Sons de Rubí.
Teatre amb l’obra Còmplices
i debat sobre aquesta, taller
de defensa personal, o la
tertúlia Mirall trencat, van
ser altres de les activitats
organitzades.  Redacció

Participació a les diferents activitats
La dada més destacada és el treball realitzat des dels
centres educatius de la ciutat. Més de 2.000 nens i
nenes de la ciutat van retallar els llaços i cada edat va
treballar una proposta diferent: Els nens i nenes d’Educació Primària diem NO a la violència (primària);
Mites sobre la violència de gènere (primària i secundària; Què celebrem el dia 25 de novembre? (secundària); Rols de gènere (educació infantil)
Pel que fa a la participació al voltant de les diferents
activitats organitzades amb motiu del Dia Internacional contra la Violència de Gènere, l’elaboració del
manifest va congregar una major participació (més de
300 persones), a banda de les adhesions tant de particulars com d’entitats i associacions.
Taller de Defensa Personal
Teatre “Còmplices”
Debat “Còmplices”
Elaboració del Manifest
Adhesions
Particulars
Lectura Manifest
Servei Local Català
Tertúlia “Mirall trencat”
Escolars
TOTAL

15
130
137
330
99
571
250
70
34
2.003
3.639

Les escoles visiten l’Ajuntament

BIBLIOTECA
MESTRE MARTÍ
TAULER
DONES A L’EXILI
Del 3 al 17 de desembre
Org.: Associació
Catalunya amb ACNUR

Alumnes
de 3er
del CEIP
Mossèn
Cinto

Breus

El servei

estudia l’aprofitament
Los servicios a la mujer: L’IMMA
energètic de Mas Jornet
más horas de atención
jurídica para 2005

L'Institut Municipal de Medi Ambient (IMMA) estudia la possibilitat d'instal·lar a l'abocador de Mas Jornet un sistema d'aprofitament energètic a partir del biogàs. Durant aquest any
s’ha fet la restauració de l’abocador segons el projecte que va
elaborar l’empresa CERES, Aplicacions tècniques Ambientals,
SCCL que també han participat en la direcció de l'obra. L'Ajuntament de Rubí ha comptat amb una subvenció de la Generalitat de 360.000 €. Els treballs de restauració morfològica de
l'abocador han consistit en el replantejament dels talussos, l'obertura de camins perimetrals per fer el control ambiental de
lixiviats i gasos de
l'abocador, l'arranjament del torrent de
Tallafigueres, l'obertura de rases perimetrals, la reconducció del biogàs i la
plantació de pi, alzines i arbustos. La
superfície total de
l'abocador, incloent
les fases clausurades
és de 55 ha.

La Regidoria de la Dona
ampliará la atención
jurídica de 3 a 5 horas
semanales. Esta es una
de las novedades
importantes de cara
al próximo año mientras
que esta regidoría cierra
el 2004 con dos actuaciones
destacadas: la inauguración
de la casa de emergencia
y la incorporación del
servicio de asesoramiento
a mujeres lesbianas.

Asesoramiento
e información

Ilustración Gemma Escoda

Con el inicio del mandato, el nuevo
gobierno creó la Regidoría de la
Dona. Este paso ha permitido, además de destinar más recursos,
ampliar los servicios y horarios que
ya se ofrecían como Oficina de la
Dona.

HORARIO: lunes y miércoles todo el día y
viernes mañanas.
• SERVICIO DE PSICOLOGÍA: Este servicio ofrece terapias individuales y en
grupo. Funcionan tres grupos de terapia:
autocontrol emocional y autoestima,
asertividad y ayuda mutua.
HORARIO: lunes y miércoles todo el día y
viernes mañanas.
• PUNTO DE INFORMACIÓN: se puede
obtener información sobre servicios,
recursos, atención a la mujer.
HORARIO: Mañanas de lunes y viernes;
tardes de lunes a jueves.
• ASESORAMIENTO A MUJERES LESBIANAS: a través de un convenio con la asociación ACORD para ofrecer un servicio de
orientación, asesoramiento y apoyo, individualizado y confidencial, dirigido principalmente a aquellas mujeres que sienten
inquietud sobre su orientación sexual,
pero también a los familiares de estas
personas y a los colectivos profesionales
que deseen obtener más información
sobre la homosexualidad.
HORARIO: primer y tercer jueves de cada
mes, de 17 a 19 h.

Regidoría de la Dona
Rubí Desenvolupament
Rambleta de Joan Miró s/n
Tel.: 93 581 39 00

Cursos de formació de l’IMPES
per al mes de desembre

Presentación del servicio a mujeres lesbianas

Los servicios que ofrece habitualmente la
regidoría de la Dona (Punto de Información,
Servicio Psicológico, Servicio Jurídico y, el
más recientemente incorporado Servicio de
asesoramiento a las mujeres lesbianas) se
han trasladado al edificio Rubí Desenvolupament.
Por otra parte, la casa de emergencia, que
entró en funcionamiento durante la pasada
primavera, es un servicio exclusivo para
mujeres que padecen maltratos y tiene
como objetivo principal garantizar la seguridad personal de la mujer. Desde su puesta
en marcha, la casa se ha utilizado en dos
ocasiones.
Además de estos servicios, desde la regidoría de la Dona se trabaja durante el año en
campañas específicas que, básicamente son
el día 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer Trabajadora; el 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de la mujer y el 25 de
noviembre, Día contra la Violencia de Género. Alrededor de estas fechas, este área del
Ayuntamiento suele organizar actividades
que pretenden dar a conocer problemáticas
y sensibilizar a la población en general respecto a estos temas. Las diferentes actividades cuentan también con la colaboración o
adhesión de otros departamentos municipales y asociaciones rubinenses.  M.L.

L'Institut Municipal de Promoció Econòmica i Social (IMPES)
de Rubí ha organitzat diferents cursos de formació durant el
mes de desembre que han estat subvencionats pel Servei
d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat i pel Fons Social
Europeu de la Unió Europea. Els cursos són: Instal·lador de
sistemes d’energia solar (80 hores, per a treballadors en
actiu de qualsevol sector. De dilluns a dijous per la tarda);
Ofimàtica (80 hores, per a treballadors en actiu de qualsevol sector. De dilluns a dijous per la tarda); Muntador de
dispositius i quadres electrònics (per a dones en situació
d'atur majors de 25 anys); Expert en neteja d'immobles
(per a dones i homes en situació d'atur). Informació i inscripcions a l’edifici Rubí+D, telèfon 935893100.

25 anys de Nadals al Mercat i
a Ràdio Rubí
L'alcaldessa de Rubí, Carme García, efectuarà l'encesa oficial de les llums de Nadal a la ciutat el pròxim divendres
dia 3, acte amb el qual començaran les festes a Rubí. Per
a aquesta ocasió, l'encesa es realitzarà des de el Mercat
Municipal, que aquest mes de desembre celebra el seu
25è aniversari. Ràdio Rubí, l'altre servei municipal que
enguany també compleix 25 anys, realitzarà un programa
especial en directe des del mateix Mercat, entre les 17 i
les 19 hores, i que acabarà precisament amb la retransmissió de l'encesa de les llums nadalenques. Ràdio Rubí té
previst comptar per a aquest programa especial amb la
presència, entre d'altres, de Mariona Checa, regidora de
Comerç, Jordi Peiró, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament, i la pròpia alcaldessa de Rubí, Carme García.
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• SERVICIO JURÍDICO: asistencia jurídica
para mujeres gracias a un convenio con la
Asociación Dones i Dret, y con el apoyo de
la Diputación de Barcelona. Se realizan
consultas gratuitas de cualquier tipo,
como sobre el proceso de separación,
divorcios o asesoría en caso de maltratos,
etc.

Imatges de l’abocador
de Mas Jornet abans
i després de
la restauració

Notícies

Plens i comissions

Neus Muñoz pren possessió
de l’acta de regidora

1 de desembre:
Dia Mundial per a la
Prevenció de la SIDA
Amb motiu d’aquesta diada internacional, l’Ajuntament de Rubí ha organitzat la II Setmana
del Condó que, fins el 3 de desembre, agrupa
diferents activitats, la major part a la Torre
Bassas, ja que formen part d’una campanya
de prevenció i de difusió d'informació que s'adreça als joves del municipi amb l'objectiu de donar a
conèixer les vies de transmissió i de prevenció del VIH, sensibilitzar sobre la importància d'aquesta prevenció i de l'ús
del preservatiu, etc. Els serveis de Joventut i de Salut Pública han treballat conjuntament per oferir aquestes activitats.
També s’han descentralitzat els actes i s'han fet arribar a
diferents zones de Rubí, com és el cas del barri El Pinar, el
barri Zona Centre i l'associació de veïns Rubí 128.

La nova regidora del PSC, Neus Muñoz, va
prendre possessió del càrrec en substitució de
Joan Manuel Fernández Barrios, que va presentar la seva renuncia a l’anterior Ple. Neus
Muñoz, de 26 anys, assumirà les regidories de
Joventut i Solidaritat al govern municipal.
El Ple de divendres passat també va aprovar alguns tràmits municipals, com l’obertura d’un concurs per a convertir un dels
taxis de la ciutat en vehicle adaptat, una
modificació puntual del PGO destinada a
protegir un espai de les proximitats de
Sant Muç i l’adhesió de Rubí a la Xarxa de
Pobles i Ciutats pels Drets Humans de la
Diputació de Barcelona.

Xerrades, exposicions, tallers, etc. s’han realitzat des del
passat 29 de novembre. Pel que fa a la resta d’activitats,
demà, 3 de desembre, finalitzaran amb:
Divendres 3 de desembre
18 h

Festa del Condó. Projecte Corresponsals.
La festa constarà de 3 proves que tindran com a
objectiu la sensibilització dels joves en la
prevensió de la SIDA
Lliurament del premi Dibuix + Slogan

19 h

4

AV El Pinar. Tallers de jocs de prevenció
de la SIDA. A càrrec d'Actua Vallès

Programació Ràdio
Rubí 2004-2005
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DE DILLUNS A DIVENDRES
De 9 a 12

La vida continua

De12 a 13.30 h

L’últim àtom

De 13.30 a 14 h

Informatiu migdia

De 14 a 16 h

Selecció musical

De 16 a 17 h

Línia directa

També es va aprovar per unanimitat la proposta sobre violència de gènere presentada inicialment per ERC, però transformada
al final en una moció de la Junta de PortaLa nova regidora del PSC
veus. També hi va haver unanimitat en les
dues mocions d’ACR, la que instava a aclarir per escrit la posada en marxa de la nova escola de Ca n’Alzamora i la
que demanava més transparència en els estudis i informes de l’Ajuntament. CiU va veure refusada la seva proposta sobre el tercer CAP però va
aconseguir l’aprovació d’una moció sobre la unitat de la llengua. El PSC va
abstenir-se en aquesta votació en considerar que implicava un atac a l’actual govern català. El passat Ple també va validar el conveni que ha assolit l’Ajuntament amb l’empresa Ferrovial perquè aquesta construeixi un
aparcament d’accès públic a les proximitats del CAP Mútua de Terrassa, que
tindrà la seva entrada pel carrer Pau Claris. Ferrovial està construint un edifici d’habitatges en aquesta zona i el consistori ha volgut que l’empresa
aporti un nou servei a la ciutat.  Redacció

Programació Canal 50 TV - Rubí

99.7 FM

De 17 a 19 h

Magamusic

De 19 a 19.30 h

Informatiu vespre

De 19.30 a 20 h

Minut 91 (dilluns), L’entrevista (dimarts), Grups
municipals (dimecres), El descans del troglodita
(dijous), Avantmatx (divendres)

DILLUNS

Raíces del sur

De 8 a 9 h

Parlem amb l’Alcaldessa*

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

El vinil (dilluns), Gabba Gabba Hey (dimarts),
Un temps de cançons (dimecres), Punt de mira
(dijous), Ondalatina (divendres, de 21 a 23 h)

De 13 a 14 h

Parlem amb l’Alcaldessa*

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

De 22 a 22.30 h

Redacció Rubí

De 22 a 22.25 h

Redacció Rubí

Redacció Rubí

D’1 a 1.30 h

Redacció Rubí

De 20 a 21 h
De 21 a 22 h

DIJOUS

De 22 a 23 h

Rock de luxe (dilluns), No underground (dimarts),
Jazz (dimecres), Última sessió (dijous)

D’1 a 1.30 h

De 23 a 24 h

Bloc informatiu (repetició)

DIMARTS

De 24 a 2 h

Blue Beats FM

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

De 22 a 22.30 h

Redacció Rubí

De 22 a 22.30

Redacció Rubí

D’1 a 1.30 h

Redacció Rubí

De 22.30 a 23.30 hParlem amb l’Alcaldessa*

DISSABTE
De 8 a 8.30 h
De 8.30 a 9 h
De 9 a 11 h
D’11 a 12 h
De 13 a 13 h

Punto de encuentro
Resum setmanal
Giravolt tradicional
Som solidaris
Serrat. un temps de
cançons
De 13 a 13.30 h Grups municipals
De 13.30 a 14 h L’entrevista
De 14 a 15 h
El vinil
De 15 a 16 h
Gabba Gabba Hey
De 16 a 17 h
No underground
De 17 a 18 h
Rock de Luxe
De 18 a 20 h
Onda Latina
De 20 a 22 h
Low+12db
De 22 a 24 h
Insomnia
De 24 a 2 h
Kilometro 0

DIUMENGE
De 9 a 10 h
De 10 a 11 h
D’11 a 15 h

De
De
De
De

15
16
17
20

a
a
a
a

16
17
20
22

h
h
h
h

De 22 a 24 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Rubí en Joc
Informatiu cap de
setmana (al descans
del partit)
Punt de mira
L’última sessió
Selecció musical
L’últim que apagui
el llum
Blue Beats FM

DIVENDRES

DISSABTE
DIMECRES

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

De 6 a 9 h

Redacció Rubí

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 13.30 a 14 h

Redacció Rubí

De 22.30 a 23.30 hParlem amb l’Alcaldessa*

De 20 a 20.30 h

Redacció Rubí

DIUMENGE

De 22 a 22.30 h

Redacció Rubí

D’1 a 1.30 h

Redacció Rubí

* Parlem amb l’Alcaldessa es realitza
la primera setmana de cada mes

De 9.30 a 10 h

Redacció Rubí Dilluns

De 10 a 10.30 h

Redacció Rubí Dimarts

De 10.30 a 11 h

Redacció Rubí Dimecres

D’11 a 11.30 h

Redacció Rubí Dijous

D’11.30 a 12 h

Redacció Rubí Divendres

De 22.30 a 23.30 hParlem amb l’Alcaldessa*
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