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telèfons d’interès
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. inf. 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
policia nacional urgències................... 091
ràdio rubí................. 93 588 70 00 ext. 1501

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 i tauler”.......... 93 588 70 00 ext. 4559
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 de la 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
espai jove torre bassas............ 93 697 90 04
fecsa - endesa........................ 900 77 00 77

registre civil......................... 93 586 08 94
rubí+d (impes, ose).................. 93 581 39 00
rubí verd............................... 93 591 30 03
rubí via................................. 93 591 30 03
sece (enllumenat públic)........... 93 588 77 99
síndic de greuges.................... 93 697 21 59
sorea (avaries)......................... 902 250 370
tanatori................................ 93 588 66 55
taxi (adaptat).......................... 609 893 037
taxis rubí.............................. 93 699 24 89
taxis ràdio taxi...................... 93 586 08 88
telèfon verd ......................... 900 130 130
(si es truca des d’un mòbil).......93 699 98 01

farmàcies de guàrdia
novembre 2009
13 espert
14 farell
15 aldea
16 ruiz
17 kronos
18 oriol
19 gibert
20 batllori
21 pont
22 garcia
23 calsina
24 parrilla

25
26
27
28
29
30

lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal
estatut
piera

desembre 2009
1 valls
2 batallé
3 espert
4 farell
5 aldea

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ruiz
kronos
baradad
gibert
batllori
pont
garcia
calsina
parrilla
lorente
xapelli
hidalgo-mosc
condal

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

estatut
piera
valls
batallé
espert
farell
aldea
ruiz
kronos
baradad
oriol
batllori
pont

farmàcies
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 / estatut av. de l’estatut. 93 699 16 51 / 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 / lorente c.
verge de fàtima, 7. 93 586 23 11 / 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 / xapelli c. víctor català, local 22. 93 588 07 08 / ruiz ctra. sabadell, 95. 93 699
50 12 / serra pg. francesc macià, 86. 93 699 13 43 / valls ctra. de
Terrassa, 16-18

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

programació 2009-2010 de Ràdio Rubí
de dilluns a divendres
9h
12 h
14 h
14.30 h

La vida continua
Rubí or not Rubí
Informatiu migdia
dl.: Esports
dm.: Conecta2
dc.: Retrats
dj.: Com el Vallès no hi ha res
dv.: Esports
15 h
dl.: Ona triesportiva
dm.: Catsons
dc.: Música.cat
dj.: Paisatges humans
dv.: Punt de mira (rep)
16 h
Radiofòrmula musical
17 h
dl.: Rock de Luxe
dm.: Rock’n’classics
dc.:Discoteca privada
dj.: Som d’aquí
18 h
Música K Música
19 h
Informatiu COM Ràdio
19.30 h Informatiu vespre
20 a 22h Raíces del Sur
21 h dj.: Punt de mira
22 h
dl.: Les Divines
dm.: Gabba Gabba Hey

23 h

24 h

dc.:Tempo di fuga
dj.: El fil de la Troca
dv.: Cultura de club
dl.: Def con Tres
dm.: Big Ass Radio
dc.: Jazz de nit
dj.: Sobreviviendo a Murphy
dv.: 303 Trance
dj.: La negra nit
dv.: 303 trance

23 h
24 h

diumenge

dissabte
8h
8.30 h
9h
11 h
11.30 h
12 h
13 h
14 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h

Punto de encuentro
Sardanes d’autor
Giravolt tradicional
Els grups municipals opinen
Com el Vallès no hi ha res (rep.)
Som solidaris
L’última sessió
Canto popular latinoamericano
Guantanamera
Voces latinas
Discoteca privada (rep.)
Rock’n’classics (rep.)
Cultura de Club (rep.)
Bluebeats FM
Imsomnia

www.rubi.cat

Big Ass Radio(rep.)
La negra nit (rep.)

@

9h
10 h
11 h
11.30 h
15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h
21 h
22 h
23 h
24 h

Presència cristiana
Ara i sempre
Els grups municipals opinen (rep.)
A peu de camp
Punt de mira (rep.)
Tempo di fuga (rep.)
Peluts
Gabba Gabba Hey (rep.)
Som d’aquí (rep.)
30 anys de Ràdio Rubí
El fil de la troca (rep.)
Les Divines (rep.)
Sobreviviendo a Murphy (rep.)
Jazz de nit (rep.)

30 anys de

laciutat@ajrubi.es

Ràdio Rubí: 30 anys de la
història de la ciutat

carme garcía lores
Alcaldessa de Rubí

Ràdio Rubí és la viva
història de la nostra
jove democràcia. Va
néixer amb ella i
durant els darrers 30
anys ha explicat les
seves virtuts i defectes. Ha estat testimoni directe de l’evolució de la ciutat i protagonista en moltes ocasions de la pròpia història que s’ha encarregat de
difondre amb rigor i professionalitat.
La nostra emissora municipal va ser
pionera a l’Estat espanyol. Va ser la primera a emetre, coincidint amb la Festa
Major de l’any 1979, i la primera en ser
reconeguda en un Ple municipal, al
setembre del mateix any.
Ara, Ràdio Rubí dóna un pas més i obre
els seus continguts al món amb l’emissió on line. A partir del 20 de novembre,
es podrà seguir en directe tota la programació de la forma habitual, sintonitzant el 99.7 de la FM i, a més, a través d’internet, connectant amb
www.radiorubi.fm
Felicitats als professionals i als
col·laboradors que han fet possible 30
anys d’emissions. Per la seva bona
feina durant tot aquest temps i per
contribuir a fer més forta la democràcia
local.

visitem l’ajuntament
Alumnes d’ESO de l’IES L’Estatut han visitat l’Ajuntament.

Radio Rubí es la viva historia de
nuestra joven democracia. Nació con
ella y durante los últimos 30 años ha
explicado sus virtudes y defectos. Ha
sido testigo directo de la evolución de
la ciudad y protagonista en muchas
ocasiones de la propia historia que, a
la vez, ha difundido con rigor y profesionalidad.
Nuestra emisora municipal fue pionera en el Estado español. Fue la primera en emitir, coincidiendo con la
Fiesta Mayor del año 1979, y la primera en ser reconocida en un Pleno
municipal, en septiembre del mismo
año.
Ahora, Radio Rubí da un paso más y
abre sus contenidos al mundo con la
emisión on line. A partir del 20 de
noviembre, se podrá seguir en directo
toda la programación de la forma
habitual, sintonizando el 99.7 de la
FM y, además, a través de Internet,
conectando en www.radiorubi.fm
Felicidades a los profesionales y a los
colaboradores que han hecho posible
30 años de emisiones. Por su buen
trabajo durante todo este tiempo y
por contribuir a hacer más fuerte la
democracia local.

notícies
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comunicació

aniversari de l’emissora municipal

cr04

1979-2009: 30 anys
de Ràdio Rubí
e

nguany, l’emissora municipal està d’aniversari: es compleixen 30 anys de les primeres
emissions de Ràdio Rubí (99.7 FM). S’han organitzat diversos actes i activitats al llarg
de l’any per commemorar dues dates destacades que es remunten a l’any 1979. Per una banda,
el 29 de juny, data de la primera emissió durant la festa major i, per l’altra, el 20 de novembre, dia en què es va iniciar la primera temporada regular de la ràdio.
primera
temporada
el 20 de novembre de
1979 va començar la
primera temporada
regular

Ràdio Rubí va emetre per primera vegada el 29 de
juny de 1979, durant la Festa Major. Era la primera emissora municipal en emetre a Catalunya.
Pocs mesos més tard, el setembre de 1979, el Ple
de l’Ajuntament de Rubí aprovava la creació de l’e-

hores diàries. Aquest estudi estava situat a l’edifici del carrer Narcís Menard, just al davant de
l’Ajuntament. Va ser l’any 1986 quan l’emissora es
va traslladar a l’edifici de l’Escardívol, on encara s’hi
troba.

Sabies què..?
Ràdio Rubí és la
primera emissora municipal
de Catalunya
Ràdio Rubí es pot
escoltar en el dial
99.7 de la FM

missora municipal. Era la primera vegada a la història de l’Estat espanyol que això es feia. No va ser,
però, fins al 20 de novembre d’aquell mateix any
que Ràdio Rubí començava a emetre de forma
regular la seva primera programació. Un any més
tard, el 4 d’octubre de 1980, Rubí acollia la primera trobada d’emissores municipals de Catalunya.
En aquells inicis, Ràdio Rubí tenia un únic estudi,
des del qual es produïa una programació de tres

1980 Primera unitat mòbil.

1980 1a trobada de ràdios municipals a Rubí.

Actualment, a l’emissora municipal de Rubí hi treballen una quinzena de professionals, entre tècnics
i periodistes, encarregats de produir 24 hores de
programació pròpia. També hi col·laboren un gran
nombre d’entitats, associacions i ciutadans, alguns
d’ells en antena pràcticament des dels inicis de l’emissora municipal, com ara el Foment de la Sardana. La Colla de Geganters, l’Esbart Dansaire de
Rubí, Rubí Solidari o el Casal catalano-cubà José

1981 El periodista Salvador Escamilla
retransmetent des del carrer.

1997 Premi Rosalia Rovira a la
millor emissora municipal.

19
m

Celebrant els 30 anys

“Ràdio Rubí, 30 anys”, “A Rubí, ara i sempre” i “La
veu d’en Josep” són els títols de les tres peces,
dues d’elles dedicades a un dels programes més
destacats de l’emissora, “Ara i sempre”, de contingut sardanístic i el més veterà de totes les ràdios
municipals d’arreu de Catalunya. Aquest programa
ja fa 30 anys que es manté en antena, juntament
amb el seu presentador, Josep Puigventós.
Les celebracions per commemorar els 30 anys de
Ràdio Rubí acabaran a principis d’any amb una
nova edició de la trobada d’emissores municipals
de Catalunya i la projecció d’un audiovisual basat
en els 30 anys d’història de l’emissora.

Coincidint amb la data de l’inici de la primera programació regular farà justament 30 anys, el pròxim 20 de novembre es posa en marxa el nou web
de Ràdio Rubí:

www.radiorubi.fm

a
l

En aquest web es podrà escoltar tota la programació de Ràdio Rubí on-line a temps real, consultar
la programació, llegir les notícies d’actualitat, participar en enquestes, descarregar-se arxius, subscriure’s a determinats continguts i seccions, conèixer l’històric de l’emissora i accedir a diferents links
d’interès...
Per altra banda, ja s’han dut a terme altres activitats per commemorar els 30 anys de Ràdio Rubí.
El 29 de juny, durant la darrera festa major, es va
celebrar una marató de ràdio de 10 a 20 h, amb una
programació especial des de la plaça Pearson a la
qual hi van participar diversos convidats. També es
va poder visitar una exposició fotogràfica i de material tècnic antic sobre els orígens de l’emissora.
Durant la temporada passada es van emetre 15
programes especials d’una hora de durada sobre
la història de Ràdio Rubí i que es tornen a emetre
durant aquesta temporada.
En el marc de la 7a Diada Sardanista celebrada el
passat 8 novembre al teatre municipal La Sala i
organitzada pel Foment de la Sardana de Rubí, es
van estrenar tres sardanes dedicades als 30 anys
de Ràdio Rubí durant el concert commemoratiu.

1999 Debat electoral a les eleccions
municipals.

2005 Retransmissió des de la
Feria de Abril.

cr05

Martí, entre molts d’altres, són també col·laboradors habituals de Ràdio Rubí.
En aquests moments l’emissora municipal s’està
adaptant a les normes establertes per la Llei de la
Comunicació Audiovisual i té un espai reservat a la
nova biblioteca del carrer Aribau que s’inaugura al
mes de gener. A banda de formar part del Consorci de Comunicació Local, Ràdio Rubí és l’única
emissora no andalusa associada a EMA (Emisoras
Municipales de Andalucía).

notícies
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cronografia: directors de ràdio rubí
Jordi Margarit (1979-1981 i 1984–1986)
Àngel Lacalle (1982–1984)
Joan Manel Fernández (1987–1989)
Victòria Gómez (1990–1995)
Juan Martínez (1996–1997)
Milagros Calleja (1997– 1999)
Óscar Bastante (2000 i 2003–actualitat)
premis atorgats a ràdio rubí
1986 Menció especial en els Premis Òmnium Cultural de Ràdio i Televisió en Català.
1990 El programa "El Pati" aconsegueix el Premi de Consum que
atorga el Institut Català de Consum de la Generalitat de Catalunya.
1992 Premi Rosalia Rovira als millors serveis informatius, atorgat per
la Diputació de Barcelona.
1997 Premi Rosalia Rovira a la millor emissora municipal de la Diputació de Barcelona.
1997 Premi Catalunya Comunicació Local del 1997 pel programa de
debat El Taló d'Aquiles i per la millor tasca informativa, atorgat per
la Fundació de la Ràdio i de la Televisió Locals de Catalunya.
2000 Premi de la Fundació Rafael Peris a la millor emissora local de
l'any 2000 per la seva trajectòria i la seva funció social i cultural.
2004 Menció honorífica als Premis Ràdio Associació de Catalunya per
l’assoliment d’un nou model de comunicació local.
2004 Premi de l’Obra del Ballet Popular de la Generalitat de Catalunya als mitjans de comunicació pel programa Ara i sempre.
2006 Premi honorífic de la Federació d’Emissores Locals de Catalunya, per tota la seva trajectòria.
2009 Menció de qualitat als Premis Ràdio Associació de Catalunya
pel programa Rubí Or Not Rubí.
2009 Premi Escudo de Oro de l’Escola d’Hostaleria de Benalmádena i la Diputació de Màlaga al programa Raíces del Sur.

2006 La premi Nobel de la Pau,
Rigoberta Menchú, als estudis de
Ràdio Rubí.

2008 Taller de ràdio per a nens i
nenes al Rubífira.
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Consciència
contra violència

notícies

dia internacional contra la violència de gènere

cr07

dona

a

rriba el 25 de novembre, data en què es commemora el Dia
Internacional contra la violència de gènere, amb diverses activitats que ajudin a convertir en realitat la reducció de les xifres d’aquest tipus de maltractament envers les dones. Les dades d’aquest any,
en què s’ha atès aproximadament el mateix nombre de sol·licituds al
Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de l’Ajuntament de Rubí
que al 2008, confirmen que s’ha de continuar treballant en aquest
sentit.
Segons aquestes dades, un total de 177 dones han demanat algun tipus
d’informació de caire jurídic relacionada amb la violència de gènere
durant aquest any, una xifra similar a la de l’any passat en què van ser 174
les sol·licituds d’informació. El manteniment d’aquesta xifra posa de manifest que les activitats relacionades amb aquest àmbit ajudaran a educar i
conscienciar a la ciutadania de la necessitat de donar l’esquena a les persones maltractadores.
Per continuar amb aquesta tasca, s’ha organitzat un taller de defensa personal per a dones, una xerrada per explicar quins són els prototipus d’agressors, com detectar-los i defensar-se’n, i el concurs Creactiva’t que proposa als joves dels IES de la ciutat la presentació d’un projecte digital que
reflecteixi aquesta problemàtica.
L’acte més emblemàtic és la tradicional lectura del manifest amb motiu de
Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que serà llegit el pròxim dia
25 de novembre. Seran els homes els encarregats de difondre el missatge
per posar de relleu que aquesta és una lluita contra els que maltracten les
dones i no contra els sexe masculí. Aquest any, faran la lectura els periodistes Joan Maronda, de Ràdio Rubí, Jordi Estapé, de Rubí Noticies, i el
representant del Diari de Rubí, Jesús González (18 h a la pl. Catalunya).

actes diversos
amb motiu de la
lectura del manifest,
també s’organitzen
diverses activitats

altres activitats
Punts de recollida de signatures i repartiment de flors a diferents punts de la ciutat:
• Del 19 al 24 de novembre, de 16 a 19 h: Local de l’AV Les Torres, C. Joan Puig, s/n.
Org.: AV Les Torres
• 23 i 24 de novembre, de 16 a 19 h: Local de l’AV de Ca n’Oriol, C. Sòria, 5.
Org.: PDC Ca n’Oriol / Passatge Barcelona, s/n. Org.: Rubí 128
• 24 de novembre, de 10 a 14 h: Pl. Nova Estació / De 10 a 13.30 h: Parada de l’autobús del Pinar.
Org.: PDC El Pinar
Exposicions: “No més violència contra les dones” d’Amnistia Internacional. Botiga de Rubí.
Llibres sobre la temàtica. Biblioteca Mestre Martí Tauler (Espai Racó de la Dona), Llibreria L’Ombra i Llibreria Racó del Llibre
Taller de defensa personal per a dones: 24, 26 de novembre, i 1 i 3 de desembre, de 19 a
21 h. Places limitades, inscripcions al Servei de la Dona.
Xerrada sobre els homes que no estimen les dones. (Divendres 27 a les 19.30 h al Racó Jove)
Més informació: Servei de la dona, tel.: 93 581 39 00 o a www.rubi.cat/dona

400.000 euros para
equipamientos deportivos
El Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) ha destinado casi 400.000 euros en Rubí para mejorar
instalaciones deportivas. La pista Francesc Calvo
es la instalación que ha recibido la mayor cuantía,
pero también se han destinado fondos para tres
campos de fútbol y un pabellón polideportivo.
La pista polideportiva Francesc Calvo está situada
entre el paseo de les Torres y la rambleta de Joan

Miró. Actualmente es el lugar utilizado por diferentes clubes y equipos como lugar de entrenamiento
y para disputar encuentros y competiciones, como
es el caso de los juegos deportivos escolares. Entre
ellos, está el Club de Patinatge Artístic de Rubí, el
Club d’Hoquei Línia Cent Patins, el equipo Handbol
Rubí, el Club Esportiu Rubí Futbol Sala i la Federació
Catalana de Patinatge.

Más información en www.rubi.cat

Esta instalación ha recibido una subvención de
208.500 euros del llamado Plan Zapatero para construir una cubierta de protección alrededor de la pista. Así, se ha instalado una valla lateral para impedir
la entrada del agua de lluvia. En los dos laterales
estrechos de la pista, se ha instalado una serie de
pórticos que aguantan unas cubiertas de chapa y,
en los laterales largos, unas láminas de metacrilato
de colores. Se trata de una cubierta más alta y refor-

zada que la anterior con láminas de 3x1 m.
Por otro lado, también se han construido dos marquesinas – cubiertas de chapa que cubren y dan
sombra en los laterales y que garantizan una zona
de resguardo en caso de lluvia. Las obras han ido a
cargo de la empresa Modelsa Metal Catalana S. L.

Campo de fútbol Can Fatjó
Inversión: 78.000 euros
Empresa: A. V. L. 2000 S. L.
Descripción: Obras de reforma y adecuación de las instalaciones: sustitución de la caldera de gasoil por gas natural en el sistema de calefacción y
de agua caliente sanitaria, reforma de los dos vestuarios pequeños (pavimento, zócalos, pintura, puertas, electricidad, fontanería, etc.).

Campo de fútbol de Can Rosés
Inversión: 47.555 euros
Empresa: Estructuras Parada S. L.
Descripción: Renovación de las instalaciones eléctricas para adaptarlas
a las normas vigentes tanto en los vestuarios como en despachos. La
actuación contempla también la renovación de elementos del sistema
eléctrico (acometida principal, cuadro general de distribución, cables,
etc.). Reparación de la cubierta de las taquillas de entrada, de las pistas
de atletismo y de las salas de mantenimiento.

Campo de fútbol 25 de Setembre
Inversión: 19.720 euros
Empresa: Redondo y Recio S.L.
Descripción: Substitución del gasoil por gas natural en el sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria del ediﬁcio y renovación de los elementos asociados a la instalación.

Pabellón de Can Rosés
Inversión: 45.390 euros
Empresa: Construcciones Blanco Rubí S. L.
Descripción: Substitución del gasoil por gas natural en el sistema de calefacción y de agua caliente sanitaria del ediﬁcio.

Otros equipamientos municipales
El centro cívico Can Fatjó
El centro cívico Can Fajtó está situado en la avenida Castellbisbal, 1. En
este local, se ha cambia el suministro de gasoil por gas natural. Para ello,
se ha eliminado la caldera antigua y el depósito de almacenaje y se sustituirá por una calera y un quemador de combustible de gas natural. También se ha renovado la cubierta de planchas de ﬁbrocemento por otra
metálica con bajantes para evacuar el agua de lluvia. El presupuesto de
estas obras es de 107.600 euros y van a cargo de la empresa Construcciones Selto Rubí.

El teatro municipal La Sala
Este mes están a punto de finalizar las obras de reforma y adecuación de
las instalaciones de climatización del teatro municipal La Sala, que consisten en la reparación de una unidad exterior de climatización, el desmontaje y la eliminación de los conductos actuales y la instalación de nuevos
conductos de distribución. También se han sustituido dos difusores motorizados que no funcionaban por dos unidades nuevas y se ha reparado
y pintado el falso techo y las paredes que se habían estropeado por la instalación antigua. La empresa Catalana de Clima i C. Llonch S.L. es la encargada de llevar a cabo estas obras, con un presupuesto de 150.000 euros.

cr10
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reciclatge

compostar des de casa

Rubí aposta pel
compost orgànic
c

ada rubinenc i rubinenca genera uns 1,3 kg de residus al dia, dels quals un 40 % són matèria orgànica. Amb el compostatge casolà o autocompostatge, es reciclen les restes orgàniques de la cuina, del pati o de l’hort. Utilitzant un compostador s’aconsegueix el compost,
un adob orgànic 100 % natural, molt ric en nutrients que es pot tornar a abocar als jardins i
horts com a adob per a les plantes.
matèria orgànica
els cicles infantil i
primària de totes les
escoles participen en
un espectacle sobre
aquesta temàtica.

El compostatge a Rubí

El compostatge a les escoles

El compostatge és un sistema de reciclatge
còmode, inodor i natural. A més, permet estalviar diners tant en el consum d’aigua anual
com en la compra de sacs de terra i bosses
d’escombraries. En el marc de la campanya “A
Rubí fem compost”, uns 480 ciutadans i ciutadanes han après a utilitzar aquest sistema
després d’assistir a un dels vint tallers que
s’han organitzat enguany a diferents urbanitzacions de la ciutat. Al final de cada taller, els
assistents han pogut adquirir un compostador
i un airejador a un preu simbòlic, i així ho han
fet més de tres-centes famílies rubinenques. El
compostador és un recipient necessari on s’hi
emmagatzemen les restes orgàniques i s’hi
realitza el procés de compostatge, que pot
durar algunes setmanes.

Durant aquest trimestre, 11 escoles de la ciutat, és
a dir, uns 5.000 alumnes de tots els cicles educatius participen en un taller d’introducció al compostatge. Els alumnes del cicle infantil assisteixen a
un espectacle que consisteix en un conte amb titelles sobre la matèria orgànica. Per als alumnes dels
cicles de primària i de secundària s’ha organitzat
una projecció i un joc a l’aula sobre el compostatge. Per altra banda, s’ha fet formació sobre el compostatge als mestres dels centres i personal dels
menjadors. Actualment a Rubí hi ha una desena
de centres escolars que tenen un hort ecològic, o
que el tindran al llarg d’aquest trimestre.
Per altra banda, a les escoles també s’estan duent
a terme activitats relacionades amb el cicle de la
matèria orgànica. D’aquesta manera, els cicles d’infantil i primària de totes les escoles assisteixen a un
espectacle de teatre i circ a càrrec de dos actors
sota aquesta temàtica. Per altra banda, tots els centres exposen una mostra amb plafons sobre el cicle
de la matèria orgànica a les entrades dels edificis.

“Fes teu el Nadal”... més sostenible
Aquest any per primera vegada la ciutat s’engalanarà amb
decoració nadalenca elaborada amb material reciclat. L’Escola
d’Art i Disseny (EDRA) ha dissenyat figures reciclades, que s’han
elaborat a vuit escoles i instituts de Rubí, tres associacions de
veïns i tres casals de gent gran. També hi han participat ciutadans i ciutadanes en dos tallers celebrats el passat 17 d’octubre i
7 de novembre. Els CD utilitzats en aquestes decoracions porten
escrit un desig. La salut i la pau al món, la fi de la crisi econòmica i que els Reis Mags portin molts regals a la gent són alguns
dels missatges i desitjos més utilitzats.
A banda d’aquest tipus de figures, als carrers també hi haurà la
decoració habitual, amb bombetes incandescents i amb sistema
LED, més sostenible i ecològic.

conciliació de la vida personal i laboral als comerços

Rubí, primera en
utilitzar el XecServei Comerç
r

ubí és la ciutat pionera en posar en pràctica el Xec–Servei Comerç,
un projecte pilot arreu de Catalunya que té com a objectiu conciliar la vida personal i laboral dels propietaris i/o treballadors dels
comerços, establiments de restauració o empreses de serveis de la ciutat.
Molts comerciants i botiguers sovint tenen problemes a l’hora de realitzar tràmits personals i
puntuals perquè aquests coincideixen amb l’horari d’obertura de les botigues on treballen i no
poden tancar els negocis per a realitzar-los.
El Xec – Servei Comerç té com a objectiu facilitar aquesta conciliació, ja que permet als comerciants i botiguers que altres professionals portin
a terme algunes d’aquestes gestions a un preu
més assequible mentre ells romanen als seus
comerços. Aquests serveis fan referència, bàsicament, a serveis d’atenció a la persona i/o a la
llar, serveis domèstics de cura i atenció de familiars i gestions ordinàries i burocràtiques. L’acompanyament d’un familiar al metge, la neteja de la
llar i de roba de vestir, llogar un servei de cangur
per als fills o fer compres directes a botigues
serien alguns exemples.
Per poder fer ús d’aquests serveis, els comerciants i botiguers han de disposar d’un petit xec
o taló que té un valor econòmic de 8 euros per
als comerços que formen part d’alguna de les
associacions de comerciants de Rubí o 4 euros
per als que no estiguin associats. Aquesta quantitat és la que es descompta del valor total del servei adquirit pel comerciant i que ofereixen algunes de les empreses adherides al projecte: Llar
Serveis, Assessoria Alarcón, Tintoreries Centresec, Bon@ Neteja i Juvé Estilistas.
Cada comerç pot adquirir fins a un màxim de 6
xecs i fer-los servir com a molt tard fins el 28 de
febrer de 2010. Només es podrà utilitzar un
màxim d’un xec per cada servei rebut.

Què cal fer per sol·licitar el Xec – Servei
Comerç?
Adreçar-se a la Federació d’Associacions de
Comerciants de Rubí
C/ Pere Esmèndia, 12, 2n 3a
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Documentació necessària:
a) Propietaris: presentar el NIF de l’empresa o DNI
b)Treballadors: autorització signada, una fotocòpia
del NIF de l’empresa o del DNI del propietari del
negoci.
Com fer-ne ús del Xec – Servei Comerç?
• Posar un segell del comerç al xec.
• Contactar amb una de les empreses adherides
al Xec – Servei Comerç.
• Un cop rebut el servei sol·licitat, en el moment
d’efectuar el pagament, s’haurà de lliurar el
xec i es descomptarà la quantitat establerta del
preu final del servei.
• En el xec caldrà també reflectir quin tipus de
servei s’ha rebut, el cost total i el dia i hora.
• Per últim, caldrà que la persona usuària signi
el xec en el moment de lliurar-lo.

Organitza el servei de Comerç de
l’Ajuntament de Rubí i la Federació
de Comerciants de Rubí, amb la
col·laboració de la Diputació de
Barcelona.

Més informació
al telèfon 935 514 998
o info@fecomrubi.com

i
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Bonificacions en el
rebut de l’aigua

“
psc
Maria Mas
Regidora del Grup
Municipal Socialista

“

l’

Ajuntament de Rubí ha rebut 230
sol·licituds per rebre la bonificació campanya de reforç posada en marxa els mesos
de setembre i octubre. Actualment, més de
1.100 jubilats la reben i 1.979 habitatges on
hi conviuen més de tres persones reben la
bonificació corresponent. Els interessats en
sol·licitar-ho ho poden fer a partir d’ara a
l’OAC en horari d’atenció al públic.

icv-ea
Marta Ribas
Portaveu del Grup
Municipal d’ICV-EA

Comencen les obres de
pp
46 pisos públics
Mònica Querol

“

Portaveu del Grup
Municipal del PP

“
l’

IMPSOL ha iniciat la construcció de 46
habitatges públics en un solar de
1.800 m2 situat al carrer Lepant 92-98 de
la Zona Nord, que seran en règim de compra. En breu està previst començar la construcció de 22 pisos més en aquest mateix
solar que seran de lloguer i gestionats per
la societat municipal PROURSA.

S’inicia el trasllat dels
fons de la biblioteca

a

partir del 23 de novembre, la biblioteca mantindrà els serveis de sala
d’estudi i sala de lectura, i servei de wi-fi.
La resta de fons bibliogràfics i materials de
consulta es començaran a empaquetar i
traslladar a la nova seu en la qual actualment s’estan duent a terme els darrers treballs per fer efectiu el més aviat possible
el trasllat definitiu. entre d’altres es podrà
disposar d’espais específics, i en plantes
diferents, per infants, joves i adults. Del 16
al 23 de novembre, tanca al públic pel
canvi de sistema informàtic.

erc
Arés Tubau
Portaveu del Grup
Municipal d’ERC

“
ciu
Xavier Reinaldos
Portaveu del Grup
Municipal de CiU

“
acr
Grup Municipal
d’ACR

dia mundial contra la violència de gènere
El dia 25 de novembre és el dia mundial contra la violència masclista que
pateixen moltes dones. Una violència
que al llarg del temps s’ha anat perpetuant i que encara avui dia és una
important causa de mort femenina.
Tots ens preguntem com és possible
que encara hi hagi dones que morin a

a favor del treball, en contra de l’especulació
El 5 de novembre es va dur a votació al
Ple Municipal el conveni urbanístic que
requalifica els terrenys de Can Pujol (o
sigui, les plantes del grup FICOSA i els
terrenys de la resta d’aquell sector) ICVEUiA ens vam abstenir en la votació. Va
ser un vot difícil, però responsable, que
volem explicar.

la importància de dur a
terme una política immigratòria com cal
La majoria de nosaltres hem sentit a parlar
de familiars, amics o coneguts que no fa pas
massa –fa trenta o quaranta anys- van haber
d’abandonar casa seva, el seu poble… allò
que més estimava, per tal de guanyar-se les
garrofes, i per garantir als seus fills un futur
una mica millor. Els països de destí eren
Alemanya o Suïssa, molt més avançats en

per la transparència
Les últimes operacions policials al
nostre país, han situat a l’agenda
política la qüestió de la corrupció. Un
fet que s’acostumava a donar fora de
Catalunya, ara esquitxa al nostre
territori.
Més enllà d’actuacions personals de
diferentes persones (cosa que cal
investigar i actuar amb fermesa si es

fem-ho bé
Aquest estiu amb sentència ferma
l'Ajuntament de Rubí ha estat obligat a
donar llicència d'activitats per la instal·lació d'un dipòsit controlat (abocador) a Can Balasch. Després de 15
anys de conflictivitat i diferents processos arribem a un punt en que ja
sabem una cosa, hi haurà un dipòsit
(abocador) nou a la nostra ciutat.

gran abocador a can balasc
Alternativa Ciutadana de Rubí vol
informar a la població de Rubí sobre
l’entrada en funcionament, en els propers mesos, d’un nou gran abocador
de residus a la zona de Can Balasc,
molt a prop de les urbanitzacions de
Can Serrafossà, la Perla del Vallès i els
Avets, i prop de Castellbisbal.
Aquest abocador se situarà en una

mans de les seves parelles, com és
possible que hi hagi homes que
puguin insultar, humiliar, pegar i fins i
tot matar a les seves dones.
La violència masclista deriva de la desigualtat de gènere, escudada per totes
aquelles persones que accepten les
creences imposades pel sistema
patriarcal i actuen en conseqüència.
Assignar els diferents rols socials en
base a la diferenciació de gènere,

El conveni inclou bàsicament dos
aspectes a valorar, un de laboral i un
d’urbanístic. El laboral és el reforç al
conveni signat entre treballadors i
direcció de FICOSA, que ha de permetre mantenir l’activitat d’aquesta
empresa a Rubí i 300 llocs de treball.
ICV-EUiA hem estat al costat dels treballadors i les treballadores de FICOSA
des del principi i hi estarem fins al final.
Per tant, donem ple suport a aquesta
vessant del Conveni de Can Pujol.

tots els aspectes que l’Espanya de la qual
van marxar aquests avis i tiets, obligats per
la necessitat, i que hi van trobar olors i llums
que no eren les seves, gent que no entenien
ni un borrall i, per tant, un panorama inicialment desencisador, que amb el temps es va
convertir en la salvació per a moltes economies espanyoles.
És per això que els catalans i espanyols,
perquè sabem què és viure en un país llunyà i desconegut… perquè sabem què vol
dir viure amb estretors i buscar-se el pa en

demostra el delicte), cal posar de
manifest la necessitat d’unificar criteris de transparència al llarg i ample
de la societat en la que vivim. I és clar,
hem de començar pels partits polítics: Esquerra, ha apostat sempre per
la tansparència en el finaçament d’aquests. N’és un exemple, la proposta
d’Esquerra d’actualitzar l’Acord de
transparència i autolimitació de despeses electorals i de finançament

Ara iniciem un nou punt de conflictivitat amb l'empresa que parteix de la
interpretació de la sentència sobre quin
tipus d'abocador ha de ser. En tot
aquest procés la posició de l'equip de
govern municipal és la d'esperar i veure
i potser que siguin altres els que decideixin. Hi ha tres possibles escenaris,
decideix l'Ajuntament, decideix la
Generalitat o decideix un jutge. De
moment sembla que l'equip de govern

antiga zona d'extracció de terres d'argila prop del límit amb Castellbisbal,
que és ara un enorme forat, que
s'hauria d'haver reomplert amb materials de construcció. Estarà situat a
uns 400 m d’algunes cases de Can
Serrafossà i de la Perla. Aquest abocador està promogut per la societat
privada ARRINS SL, vinculada al
Grupo Sánchez TMA, que explota
actualment l’abocador de Can

l’assistència integral i la recuperació de les víctimes.. Totes son mesures que van encaminades
a aconseguir que s’acabi la violència cap a les
dones. Però també és imprescindible educar en
igualtat, establir les mateixes oportunitats en els
diferents àmbits de la societat, la llibertat de decidir i la possibilitat de desenvolupar les capacitats
personals sense distinció ni discriminació per
gènere..
Des de l’ajuntament de Rubí volem estar al costat de les dones. Volem oferir a totes les dones

que estan patint violència comprensió, informació, seguretat i acompanyament. El nostre ajuntament s’ha convertit en un dels ajuntaments de
referència per la seva lluita contra la violència a la
que alguns homes sotmeten les seves parelles.
Però som conscients de que cal treballar per la
conscienciació de tota la nostra societat. Cal que
tots tinguem clar que no és una lluita de les
dones contra els homes, és una lluita de tota una
societat, d’homes i dones, cap a uns quants
homes concrets.

Però el conveni que votàvem al Ple també comporta una gran operació urbanística que cal avaluar fins a quin punt beneficia la ciutat. El Conveni
de Can Pujol preveu crear un nou barri, amb prop
de 1.400 pisos, zona viària, equipaments i espais
lliures. A priori, crear un nou barri allà pot ser positiu si això comporta que el creixement de futur de
Rubí es fa en una zona ordenada, equipada i que
relliga la ciutat, com és aquest cas. Però també si
així s’eliminen altres zones previstes de creixement a la ciutat, es replanteja el mapa d’equipaments perquè es doni servei on cal, o es revisa el

pla de mobilitat... tot això, no tenim segur si es farà
i còm es farà. D’altra banda, la creació d’aquest
nou barri beneficia (i molt) a un particular: la família Pujol, propietària majoritària del terreny que es
requalifica. Per això des d’ICV-EUiA reclamàvem
que la ciutat també en tregui el màxim benefici.
Per exemple: que dels guanys econòmics que en
treguin els propietaris se’ls reclami una aportació
substanciosa per a inversions a la ciutat, o que
dels nous pisos que es construeixin un alt percentatge sigui habitatge de protecció oficial (i no
només el 40%, que és al què obliga la llei), o que

guanyem una nova gran zona verda per a tota la
ciutat de Rubí...
Totes aquestes possibilitats no les hem ni pogut ni
plantejar, perquè l’equip de govern només ens va
donar 2 dies i mig per a avaluar aquest conveni
abans de votar-lo al Ple. Davant dels dubtes sobre
si aquest és el millor per a la ciutat vam demanar
més temps i informació, però no se’ns va donar.
Per tant, i per responsabilitat, ens vam haver
d’abstenir. Una abstenció pels dubtes sobre l’operació urbanística especulativa, mai per l’aspecte laboral. Que ningú ho dubti.

una altra banda… és per això, dic, que som gent oberta i acollidora, disposadíssims a ajudar els ciutadans
nouvinguts que han fugit de la fam i de la misèria dels
seus pobles d’origen per oferir un futur millor als seus
fills.
Els ciutadans immigrants, doncs, són benvinguts a
casa nostra… sempre i quan arribin amb els papers en
regla i, com els nostres antecessors quan van prendre
la decisió d’emigrar, amb un contracte d’origen sota el
braç, per tal de garantir-los una estada digna al nostre
país.
Espanya es veu capaç de fer front a una entrada massi-

va de ciutadans estrangers que, una vegada assolit el
seu objectiu exigeixen, com és natural, que se’ls presti
els mateixos serveis que als ciutadans autòctons? No,
és clar que no, i menys en aquests durs temps de crisi.
Doncs bé, aquesta és la realitat que es viu actualment
al nostre país, fruit d’una política d’immigració altament
permissiva, líder a tot Europa a l’hora de fer la vista grossa en la regularització de milers i milers de persones en
situació d’il·legalitat.
Si aquesta manera de fer no és gens recomanable en
qualsevol cas, és del tot desaconsellable en èpoques de
crisi, en què la prestació de serveis tan bàsics com el

subsidi d’atur, serveis socials, ajuts de menjador i transport escolar es fan indispensables per a les classes
obreres i mitjanes de la nostra societat espanyola.
Si prenem una decisió tan seriosa com és obrir les nostres fronteres sense condicions, hem d’estar preparats,
també, per fer front tant a les necessitats de la ciutadania autòctona com a les dels nouvinguts; però mai hem
d’optar per treure a uns i donar als altres, si és que de
debò volem evitar les desconfiances i els recels d’aquells que han vist com els ajuts que fins el moment
rebien del seu govern, han anat a parar a la casa del seu
nou veí.

electoral dels partits polítics de 2001 i impulsar
la creació d’una sindicatura electoral per controlar les despeses ordinàries dels partits i
sobretot les campanyes electorals.
El 2007, també a instàncies d’Esquerra, es va
modificar l’article 5 que fa referència a les
donacions anònimes de la Llei Orgànica sobre
finançament dels partits i va aconseguir que es
prohibissin les donacions anònimes.
Cal deixar clar, a més, que aquestes reformes i

propostes per controlar més la despesa dels
partits, no és només un fi en sí mateix sinó que
busquem un major control global i una major
transparència vers la societat. Si les entitats,
per exemple, reben un estricte control sobre
subvencions, és evident que els partits també
l’han de rebre. Certs models de finançament
acaben pervertint i condicionant les decisions
polítiques: els partits hem de tenir les mans
lliures i ser els primers en demostrar i impulsar

als ciutadans la legalitat amb la que treballem.
Des d’Esquerra, no volem donar lliçons d’honestedat a ningú, aquells que amenacen d'estirar la manta que l'estirin, aquells que diuen
que tenen informació i callen que ho denunciïn, perquè sinó fan un flac favor a la democràcia. www.esquerra.cat/rubi
www.arestubau.cat

ha decidit renunciar a liderar aquest procés i
demana que sigui la Generalitat qui decideixi.
Creiem sincerament que s'equivoquen, nosaltres com Ajuntament tenim competència sobre
planificació del nostre territori, per tant hem de
ser nosaltres des del l'Ajuntament i amb el lideratge del govern qui decideixi quin tipus de dipòsit controlat bo, i que de debò sigui un dipòsit
controlat i no un abocador, hem de decidir quins
tipus de residus s'admeten i quins no, i hem de

decidir quin tipus de tractament previ han tingut
aquests residus.
Des de l'Ajuntament hem d'establir les mesures
de control de l'activitat i de la seva evolució, i des
de l'Ajuntament hem d'establir com es produirà
la restauració definitiva i els anys de treball. Tot
això ens pertoca i no ho podem deixar en mans
d'altre. No ens volem conformar amb ell que ens
digui la Generalitat o un jutge.
Hi ha qui vol fer paral·lelisme amb Can Carreras,

si ho volem evitar, fem-ho de forma diferent,
fem-ho bé. I això vol dir tenir un projecte de que
es vol fer, negociar amb l'empresa i aconseguirlo. Això és el que li demanem a l'equip de
govern, que ens digui que hi vol fer, i que ho porti
a terme.
A Can Balasch hem d'actuar com s'ha fet amb el
tema de FICOSA, amb idees clares i objectius
concrets, i amb voluntat d'aconseguir-los
www.ciu.cat/rubi

Carreras.
Comportarà un greu impacte ecològic: afectació
al Connector Ecològic (pas d'animals), potencial
afectació a les aigües subterrànies, alteració del
torrent de Mas Jornet, etc. Provocarà també evidents molèsties: males olors, sorolls, proliferació
de fauna d’ambients degradats (rates, gavians,
etc). El trànsit dels 90.000 camions i tràilers que
poden arribar a passar amb els residus cap a l'abocador també afectarà els carrers i vials d'a-

questa zona.
Tot i que no el promou l’administració pública,
aquest abocador, pel gran volum que té i per la
situació, pot esdevenir un dels abocadors
comarcals i metropolitans de referència.
ACR va portar al Ple d’octubre una moció demanant la creació d’una Comissió de Seguiment
d’aquest abocador de Can Balasc, formada per
l’AV de Can Serrafossà, de la Perla del Vallès i
dels Avets, l’Associació de Propietaris de Can

Balasc, grups polítics, entitats ecologistes i els
seus gestors i explotadors. Aquesta moció no va
prosperar perquè l’equip de Govern PSC i ERC
van votar en contra, al·legant que no era necessària aquesta Comissió.
Davant d’aquesta situació de manca de transparència i participació, ACR proposa als veïns i
persones afectades que no deixin de demanar al
Govern municipal la màxima informació en tot
moment.

cr 13

reforça la desigualtat entre dones i homes, legitimada per vells factors ideològics, històrics, religiosos, ètnics, econòmics i culturals.
El Partit Socialista va aprovar la Ley Integral
Contra la Violencia de Género ja fa quatre anys.
Però durant aquesta legislatura s’han impulsat
noves mesures com l’atenció als menors que
viuen en contexts de violència; l’os de les noves
tecnologies per a establir mesures de protecció
que es sumen a les ja existents, més òrgans judicials especialitzats així com a noves eines per a

grups municipals
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conoce el medio natural de rubí (xviii)
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La Serra de
Penjallops
e

ste itinerario, situado en la inmediaciones de Can Oriol recorre tierras de los municipio de Rubí y Sant Cugat. Los torrentes de la serra de Penjallops, por debajo de Can Barata, se caracterizan por tener una elevada humedad ambiental y por tanto, el sotobosque está
adaptado a escasas condiciones de luz que deja pasar la densa vegetación, desarrollándose la hiedra, zarzaparrilla, madreselva y helechos. Entre todas estas especies también destaca el avellano que llega a formar bosquecillos como especie dominante.

tramo Desde la masía de Ca n’Oriol dirigirse hacia el camino de Can Tiraïres, cruzando por debajo del puente de
la autopista E-9. Una vez en la parte alta del camino se llega a la confluencia con el camino del Monjos que asciende hacia la serra de Galliners o Penjallops. Durante todo el trayecto reseguir la señalización blanca y verde de itinerario local.
cómo llegar Se puede iniciar el recorrido desde la masía de ca n’Oriol o desde cualquier tramo que se conozca
del entorno de Can Oriol.
distancia Desde la masía de Ca n’Oriol 3,5 km
tiempo de recorrido 60 minutos aproximadamente.

1

Seguir la señalización de sendero
local, blanca y
verde.

3

5

4
2
1

9

6
7
8

2

Los tapices de hiedra
colonizan zonas
sombrías.

3

Aspecto del sendero.

4

Bosques de avellanos
con las hojas amarillas,
a punto de caer.Este
árbol de apariencia
casi siempre arbustiva,
es de tronco liso y
recto.

5

6

7

Refugio de pastores y
agricultores.

Seta de soca. Nombre
común que designa a las
setas que crecen en la
madera viva o muerta de
un árbol o arbusto.
Aparecen en los árboles
vivos cuando éstos ya
están debilitados por
alguna causa.

Antiguo depósito de preparación del sulfato para
tratar las viñas.

8

Una vez se llega a la pista
principal, se asciende por
el camino hasta encontrar
de nuevo el camí dels
Monjos.

9

Zarzaparrilla. Planta trepadora,
leñosa, de hoja perenne, de
tallos con espinas. Hojas brillantes coriáceas con márgenes
espinosos. Hojas acorazonadas.
Flores pequeñas, perfumadas
en inflorescencias colgantes.
Bayas verdes en principio, luego
rojas y finalmente negras.

Cinema VO: Gran Torino
(EEUU) Dir. Clint Eastwood
Un veterà de la guerra de Corea descobreix que
un jove asiàtic vol robar-li el cotxe, al qual té
gran estima. A partir d’aquesta trobada fortuïta, establiran una relació paternofilial.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet
Cultural Jove: 3,5 €

1
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Divendres, 20 de novembre
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desembre 2009

Diumenge, 22 de novembre

7
14
21
28

9a edició del Dia de l’Arbre Autòcton
A partir de les 11 h, al bosc de Ca n’Oriol (al costat
de la zona de petanca).
Es plantaran arbres i arbustives per repoblar el
bosc. Tots els participants rebran un diploma.
Bosc de Ca n’Oriol, a les 11 h

Dimecres, 25 de
novembre

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31

✁

mb
Queda’t a
!
ia
lguis
el d
t que no vu

Lectura del manifest amb
motiu del Dia Internacional
contra la Violència de Gènere

ctivita
dar a
Retalla l’a
dràs guar
així la po
-te’n
ar
perdre’t i
lid
ob
s per no
on vulgui

Pl. Catalunya, a les 18 hores

Dimecres, 25 de novembre
Hora del Conte
Biblioteca Mestre Martí Tauler,
a les 18.30 h

Cinema VO: Gènova. (Regne Unit) Dir. Michael Winterbottom
Joe i les seves dues filles intenten reiniciar les seves vides després de
la mort de la mare.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural Jove: 3,5 €

Divendres, 4 de desembre
Cinema VO: Vacaciones de Ferragosto. (Itàlia) Dir. Gianni
di Gregorio
Gianni, un romà del Trastevere, viu a la casa familiar amb
la seva mare vídua. El dia abans de Ferragosto, l’administrador de la comunitat li fa una proposta sorprenent i
molt poc habitual.
La Sala, Teatre Municipal, a les 22 h.
Preu: 6 €, Carnet Biblioteca: 4,5 €, Carnet Cultural Jove:
3,5 €

Del 21 de desembre al 5 de gener del 2010
Matriculació cursos Informàtica i Internet (per a cursos de l’11 de gener
al 18 de març)
Comissionat per a la Societat de la Informació de l’Ajuntament de Rubí
Informació i inscripcions:
De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16 a 18 h trucant al telèfon 902 07
66 15.
www.rubidital.cat/formacio

Edita Institut Municipal de Comunicació. Ajuntament de Rubí Fotografia Area3 Disseny doss.cat Fotomecànica i impressió C.G. Canigó
Distribució Distrirubí, S.L. Dipòsit legal B 51721-2005 a/e laciutat@ajrubi.es web www.rubi.cat

Més informació a www.rubi.cat

Divendres, 27 de novembre
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