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de Rubí, Ana M. Martí nez. 
Més tard, ja amb els 

llums encesos, a les 19 ho-
res està prevista una xoco-
latada popular i la posada 
en escena de l’espectacle 
‘La gran tempesta’, a càrrec 
de la companyia Efímer. A 
les 19.30 hores es realitzarà 
el sorteig de la campanya 
‘Comerç Rubí et cuida’.

Paral·lelament a les acti -
vitats que ti ndran lloc davant 
de l’Ajuntament, es posarà 
en marxa la pista de gel a 
la plaça de la Nova Estació, 
el Tió dels comerciants i 
l’espectacle itinerant ‘Les 
nòmades’. 

Llums al carrer Cal Gerrer
Una de les novetats de l’en-
llumenat de Nadal d’aquesta 
campanya és la instal·lació 
de llums al carrer Cal Gerrer, 
una peti ció que havien fet els 

La ciutat ho té tot a punt per 
l’encesa dels llums de Nadal
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ho té 
tot llest per donar aquesta 
tarda el tret de sorti da a la 
campanya nadalenca, que 
s’iniciarà amb l’encesa de 
llums. A parti r de les 17.30 
hores a la plaça Pere Agui-
lera arrencarà la festa amb 
l’actuació de la companyia 

rubinenca La Tal, que tornarà 
a portar el seu espectacle 
‘Carilló de Nadal’. Al voltant 
de les 18.30 hores està pre-
vista l’encesa de llums, que 
anirà a càrrec del Consell 
dels Infants i Adolescents 
de Rubí. “Repeti rem la festa 
que hem fet els dos darrers 
anys perquè agrada molt a la 
gent”, ha explicat l’alcaldessa L’enllumenat de Nadal s’encendrà aquesta tarda. / Arxiu

Pati nar serà més barat amb els 
descomptes dels comerciants

Des de fa quatre anys, Rubí 
aposta per instal·lar una 
pista de gel a la plaça de 
la Nova Estació durant la 
campanya nadalenca. Es 
tracta d’una instal·lació que 
compta amb una mitjana 
d’usuaris de 9.000 persones 
i que permet als rubinencs 
pati nar sobre gel. L’objecti u 
de la instal·lació és dinamit-
zar el comerç i proposar una 
oferta lúdica durant les festes 
nadalenques. 

Una de les novetats més 
destacades de la pista de gel 
d’aquest any és que amb el 
descompte dels comerciants 
pati nar serà més barat que 
en campanyes anteriors. Així, 
les persones que comprin en 
algun dels comerços associ-
ats a Comerç Rubí rebran vals 
de descompte per valor de 3 
euros per pati nar. 

El preu per 30 minuts de 

pati natge és de 6 euros i és 
obligatori dur guants. En cas 
que no es porti n, adquirir-
ne ti ndrà un cost d’un euro. 
L’empresa encarregada de 
la instal·lació ha estat, com 
altres anys, N-Ice Skati ng, i 
el lloguer té un cost de 7.800 
euros, lleugerament superior 
a l’any passat. 

La instal·lació s’obre 
aquest divendres i estarà en 
funcionament fins al 7 de 
gener. Com és habitual, la 
despesa elèctrica de la pista 
de gel anirà a càrrec de l’Ajun-
tament i estarà connectada a 
la xarxa elèctrica municipal, 
provinent d’energies reno-
vables. D’altra banda, per 
tal d’evitar els problemes 
d’inundació que van tenir 
lloc l’any passat durant el 
desmuntatge, la instal·lació 
s’ha fet canalitzant la sorti da 
d’aigua.  / M.C.

Fa 4 anys que a Rubí s’instal·la una pista de gel per Nadal. / Arxiu

comerciants a l’Ajuntament. 
“Si fos per mi il·luminaria tota 
la ciutat, però no podem i 
intentem il·luminar les zones 
que tenen més trànsit co-
mercial i les més cèntriques”, 
apunta l’alcaldessa. 

A banda de la novetat 
dels llums de Cal Gerrer, 
s’han renovat algunes de 
les figures i per primera 
vegada tots els llums seran 
LED, inclosos els dels dos 
avets naturals que gaudiran 
d’il·luminació: el que està 
ubicat a la rambla del Fer-
rocarril i el de la plaça de la 
Consti tució.

El cost de l’enllumenat és 
de 97.193,25 euros, lleugera-
ment inferior al de l’any pas-
sat i els llums estaran oberts 
entre les 18 i les 22 hores, 
excepte els dies abans de fes-
ti us, festi us i dies assenyalats 
que s’apagaran més tard.
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Més de 200 ac� vitats per gaudir 
de les festes nadalenques a Rubí 
M. CABRERA

L’arribada del mes de de-
sembre significa l’inici de 
l’època nadalenca. L’encesa 
de llums, que tindrà lloc 
aquest divendres, marca el 
tret de sor� da de la resta 
d’ac� vitats lúdiques, cultu-
rals, comercials i solidàries 
que ompliran la ciutat de 
vida durant el Nadal.

Ajuntament, comerços, 
en� tats i associacions han 
organitzat més de 200 ac� vi-
tats de tota mena per tal que 
els rubinencs puguin gaudir 
a la ciutat d’aquestes dates 
tan especials.

Del 5 al 24 de desem-
bre s’instal·larà a la plaça 
del Doctor Guardiet la Fira 
de Nadal, amb productes 
nadalencs i de regal, i que 
anirà acompanyada d’una 
carpa que oferirà ac� vitats 
infan� ls i tallers. Als carrers 
de la ciutat, els rubinencs 
també podran gaudir del 
Trenet dels comerciants, 
que estarà actiu del 8 de 
desembre fi ns al 4 de gener. 

La Fira de Nadal és una de les ac� vitats més emblemà� ques d’aques-
tes dates. / Arxiu
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La parada de sor� da estarà 
ubicada enguany al carrer 
Maximí Fornés, aprofitant 
que aquesta via és preferent 
per a vianants. Com sempre, 
s’oferiran invitacions per pu-
jar al Trenet en els comerços 
locals. 

Una altra de les atracci-
ons del Nadal serà el Tió ge-
gant dels comerciants, que 

es posarà en marxa aquesta 
tarda fi ns al 24 de desembre 
i que donarà tombs pels 
carrers del centre. 

A més, hi haurà diversos 
espectacles lúdics i culturals, 
entre els quals destaquen 
la Cantada Popular (15 i 17 
de desembre), el festival 
solidari Nochebuena para 
todos (16 de desembre), el 

Poema de Nadal (23 de de-
sembre), el Pessebre Vivent 
de l’Hermandad Rociera (18-
22 de desembre), el Concert 
de Nadal de l’Obrador Coral 
(26 de desembre), el Fes-
� val de valsos i danses (29 
de desembre), les diverses 
representacions de l’obra 
‘Els Pastorets’, el Concert de 
Sardanes (1 de gener) o l’ex-
posició de Diorames a l’Aula 
Cultural (17 de desembre-14 
de gener)

Com cada any, s’instal·-
larà a la plaça de Catalunya 
la Fira de Reis, del 2 al 4 de 
gener; i el campament del 
Mag Rubisenc obrirà entre 
el 2 i el 4 de gener. A més, 
per primer cop les esco-
les podran fer una visita al 
laboratori secret del Mag 
Rubisenc. La Cavalcada serà 
el 5 de gener i comptarà amb 
7 carrosses. Per mesures 
de seguretat, està previst 
repar� r 4 tones de caramels 
des de la primera i la darrera 
carrosses.  

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, ha explicat que 

Diverses campanyes comercials 
per afavorir el consum
La de Nadal és la campanya 
comercial més important 
per als comerciants locals, 
mo� u pel qual s’impulsen 
diverses inicia� ves per tal 
d’es� mular el consum du-
rant aquestes dates. 

Com és habitual en els 
darrers anys, l’Ajuntament 
proposa la campanya ‘Rubí 
on visc, on compro’, que 
aquest cop té com a pro-
tagonistes dos rubinencs 
que interpreten el Lluquet 
i el Rovelló, dos personat-
ges de la popular obra de 
teatre ‘Els Pastorets’. Es 
podran veure cartells i 
anuncis relacionats amb 
la campanya i també es 
farà difusió a través de les 
xarxes socials. 

Pel que fa a l’eix co-
mercial del carrer Maximí 
Fornés tindrà una cam-
panya comercial pròpia 
els dies 16, 23 i 30 de 

desembre: ‘El bosc màgic’. 
La inicia� va oferirà ac� vi-
tats infan� ls al voltant del 
món del teatre, es podran 
veure elements decora� us 
del Nadal i les botigues 
oferiran promocions es-
pecials. 

D’altra banda, el Mer-
cat Municipal posa en 
marxa del 15 al 23 de de-
sembre el ‘Rasca i guanya’, 
amb més de 3.000 premis; 
i del 15 de desembre al 5 
de gener, els clients po-
dran par� cipar en el sor-
teig de 25 calçotades per 
a dues persones.

A banda d’això, els co-
merços associats a l’en� tat 
Comerç Rubí oferiran amb 
les seves compres, com 
cada any, descomptes per 
pa� nar a la pista de gel i 
� quets gratuïts per poder 
pujar al Trenet dels comer-
ciants. / M.C.

les activitats nadalenques 
estan pensades per tal que 
“tots els rubinencs puguin 
quedar-se durant el Nadal 
a la ciutat”, tant pel que fa a 
les compres com en relació a 

les múl� ples ac� vitats. 
Durant aquesta campa-

nya de Nadal, el consistori 
ha reforçat la seguretat se-
guint les recomanacions 
dels cossos policials.
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LARA LÓPEZ

El discurs de l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, va obrir 
els parlaments dins de l’acte 
oficial de commemoració 
del Dia internacional per a 
l’eliminació de la violència 
envers les dones. Mar� nez 
va lamentar el nombre ele-
vat de víc� mes d’aquest any 
i va recordar que entre les 
44 assassinades hi ha una 
veïna de Rubí. Martínez 
va afi rmar que la societat 
“ha de dir prou a aquesta 
barbàrie contundentment”, 
i que “tancar els ulls davant 
de casos coneguts i propers 
de violència de gènere ens 
converteix en còmplices, no 
els hi podem donar l’esque-
na”, va sentenciar.

També va demanar la 
implicació tant dels joves 
com dels homes adults per 
tal de “desterrar les formes 
violentes en les relacions 
personals”. En aquest sen� t, 
va llançar un missatge al 
jovent per tal que detec� n 
conductes d’abús i masclis-
me com el control de les 
amistats, comentaris des-
pec� us a través de les xarxes 
socials o sobre la forma de 
ves� r, etc. 

Tot seguit,  un grup 
d’alumnes de l’ins� tut l’Es-

L. LÓPEZ

La diversitat de violènci-
es que pateix el col·lec� u 
femení va ser l’element 
central de la performance 
impulsada per Iniciativa 
per Catalunya Verds (ICV) el 
passat 25 de novembre, Dia 
internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les 
dones. La plaça de la Nova 
Estació es va conver� r nova-
ment en l’espai de denúncia 
dels ecosocialistes, enguany 
amb una performance � tu-
lada ‘Tacada’. Durant la tar-
da de dissabte, la façana de 
l’estació d’FGC va ser l’espai 
de projecció de les fotogra-
fi es ar� s� ques de Miriam 
Fernández, protagonitzades 
pel cos d’una dona ple de 
taques de colors, cadascun 
dels quals representa un 
� pus de violència contra el 
col·lec� u femení.

L’ar� sta rubinenca Miri-

Rubí reivindica la implicació social en la 
lluita contra la violència envers les dones

ICV assenyala les diferents violències masclistes
amb la performance audiovisual ‘Tacada’

tatut van llegir un manifest 
conjunt consensuat per les 
diverses administracions pú-
bliques davant la setantena 
de persones assistents a la 
plaça del Doctor Guardiet.

Els estudiants van recor-
dar que la violència masclis-
ta és un problema de tots, ja 
que “vivim en una societat 
patriarcal on s’han norma-
litzat aquestes conductes” i 
en la qual algunes víc� mes 
aguanten en silenci per sen-
� ment de culpa o por. Durant 
el discurs es van denunciar 
els insults, violacions, abús 
� sic, assetjaments, amena-
ces o coaccions envers les 
dones. “Cap autoritat és 
més important que la nostra 
llibertat, no teniu cap poder 
sobre el nostre cos”, va pro-
clamar una de les alumnes 
rubinenques.

Com a colofó de l’acte, 
el grup teatral Escena 13 va 
representar la performance 
‘Fueron felices (y feminis-
tas)’, amb la col·laboració 
del col·lec� u ar� s� c SIART 
i DEKU Producciones i el 
suport de Rubí Jove. En 
aquesta peça escènica, di-
versos personatges Disney 
com Rapunzel, Jasmí o Aladí, 
entre altres fades, prínceps i 
princeses desterren la visió 
idealista del món dels con-

am Fernández, de la Plata-
forma d’Afectats pel Buylling 
Alanmón, explica que, amb 
aquestes fotografi es, volia 
unir els conceptes de foto-
grafi a i violència de gènere. 
Aquestes taques sobre el 
cos femení representen la 
violència � sica, psicològica, 
sexual, verbal, i l’assassinat, 
a més d’altres factors com 

tes amb algunes conductes 
masclistes dels personatges 
masculins, mentre que els 
personatges femenins de-
fensen la llibertat i l’emanci-
pació femenines. Una origi-
nal i còmica actuació que va 
fer les delícies del públic. 

els estereo� ps o el model 
de societat patriarcal. 

Fernández va afirmar 
sentir-se molt emociona-
da per poder presentar el 
seu treball davant el públic 
rubinenc. Per tal de crear 
aquestes imatges plenes 
de color, la rubinenca va 
realitzar les fotografi es dins 
una sala coberta amb teles 

fosques i amb l’ajuda d’un 
fl uorescent de llum ultra-
violada i pintures reac� ves 
a la llum sobre la pell de 
la model. La performance 
també va comptar amb la 
col·laboració de Juan Luis 
Navarro, de l’Associació 
d’Alumnes i Exalumnes de 
l’Escola edRa. 

Al centre de la plaça es 
van instal·lar dues zones de 
refl exió: uns panells on es 
recollien les 44 víc� mes de 
violència masclista assas-
sinades aquest any amb el 
seu nom i població, a més 
d’un espai on els rubinencs 
i rubinenques van escriure 
missatges de denúncia con-
tra aquesta problemà� ca. 
A més, també hi havia una 
escultura del número 016, 
telèfon d’atenció a les víc� -
mes del Ministeri de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat, en 
format gegant i amb el lema 
‘No callis’.

Imatge de la creació ar� s� ca amb mo� u del 25 de novembre. / L.L.

Alumnes de l’Estatut van llegir el manifest. / Localpres 

C. CARRASCO

L’ins� tut L’Estatut ha orga-
nitzat per aquest dissabte 2 
de desembre una nova jor-
nada solidària per recaptar 
diners per La Marató de 
TV3, que enguany està 
dedicada a la inves� gació 
de malalties infeccioses. 
Es tracta del sisè any que 
el centre organitza aques-
ta inicia� va i en aquesta 
edició s’ha reforçat amb 
moltes més propostes amb 
la voluntat d’obrir-se a tota 
la ciutadania, segons expli-
ca Dani Pernas, president 
de l’Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes (AMPA), 
associació que per segon 
any s’ha implicat i molt en 
l’organització.

Així, la jornada està 
promoguda per l’alumnat 
de primer de Batxillerat 
i pels seus tutors, amb el 
suport de la direcció del 
centre i de l’AMPA. 

Durant l’ac� vitat, que 
arrencarà a les 11 hores,  
l’alumnat muntarà para-
detes diverses de venda 
de llibres de segona mà i 
de pizzes i dolços. També 

es realitzaran tallers variats 
com de trenes, de ‘henna’ 
o de màgia; jocs infan� ls 
variats i un ‘photocall’. 

Des de l’AMPA, s’ha or-
ganitzat el pregó, que anirà 
a càrrec de l’escriptora 
Roser Amills, qui durant la 
jornada també presentarà 
el seu nou llibre. A més, 
s’oferirà un concert del 
grup femení de rock Fancy 
Candy Girls, una sessió del 
DJ Pumocat i un concert de 
La Gossa d’Era. Entre les 
novetats també destaca 
una bo� farrada solidària. 
Durant tota la jornada, 
hi haurà sortejos de més 
d’una vintena de regals 
cedits per comerciants 
locals, que s’han abocat a 
col·laborar. 

Tant el director del cen-
tre, Víctor García, com 
Dani Pernas, de l’AMPA, 
i les representants dels 
alumnes conviden la ciuta-
dania a assis� r a la jornada 
solidària i a gaudir de les 
ac� vitats i altres sorpreses. 
L’any passat es van recap-
tar 850 euros, xifra que 
esperen repe� r o superar 
enguany. 

Tallers, bo� farrada i concerts, 
propostes de la jornada solidària 
de L’Estatut amb La Marató

Víctor García, director del centre, i Dani Pernas, president de 
l’AMPA de l’ins� tut, amb estudiants de primer Batxillerat, curs 
que organitza la jornada. / Cedida

La performance es va 
representar novament diu-
menge a la tarda a la plaça 
de Ca n’Oriol. Durant l’acte 
també va tenir lloc una ac-
tuació a càrrec de l’Escola 
de Música Pere Burés i una 
xocolatada popular. 

Escena 13 va representar una performance. / L.L.
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Pe� ts grans gestos solidaris

CRISTINA CARRASCO

En contraposició al consu-
misme que es promou en 
jornades com el Black Friday 
o el Cyber Monday, Rubí se 
suma aquesta setmana al 
Giving Tuesday, un movi-
ment global sense ànim de 
lucre que vol incen� var les 
bones accions i la solidaritat. 

L’objec� u és celebrar un dia 
dedicat a donar, ja sigui ali-
ments, objectes de segona 
mà, diners o temps. 

L’en� tat Oriéntate en tu 
Voluntariado organitza per 
segon any consecu� u aques-
ta inicia� va a la nostra ciu-
tat. Enguany, compta amb el 
suport de l’Ajuntament, per 
la qual cosa la proposta s’ha 

pogut ampliar amb ac� vitats 
que es faran fi ns al dissabte 
2 de desembre, data en què 
culminarà amb la Festa del 
Voluntariat a Rubí. 

Així, el dimarts es van 
instal·lar dues parades in-
forma� ves, una al Mercat 
Municipal i una a la plaça 
Catalunya. Tres en� tats han 
preparat una xerrada diària 
a les 19 hores l’Ateneu: 
Rubí d’Arrel va organitzar 
dimecres ‘El paisatge amb 
noms i cognoms’; el Banc 
de Sang i Teixits va oferir la 
xerrada ‘I tu, dones vida?’ 
el dijous i aquest divendres, 
Rubí Solidari ha preparat 
una conferència sobre el 
terratrèmol del Nepal. 

A més, diversos comer-
ços de la ciutat organitzen 
un recapte solidari. A banda 
d’això, el solar del Centre 
Democrà� c Republicà a la 
plaça del Doctor Guardiet 
és l’escenari d’una exposició 
sobre les persones refu-
giades de Rubí Acull  que 
es podrà veure de 17 a 20 
hores fi ns divendres.

Aquest dissabte 2 de de-
sembre, la plaça del Doctor 
Guardiet s’omplirà amb un 
Fira d’entitats que inclou 
exposicions, tallers i accions 
solidàries a càrrec de les en-
� tats par� cipants. Així, està 
previst que l’artista Pablo 
Navas elabori un grafi t sobre 

La impulsora de l’en� tat Oriéntate en tu Voluntariado, Esther López, 
amb la regidora de Serveis a les Persones, Marta García, durant la 
presentació de les ac� vitats. / C.C.

Oriéntate en tu voluntariado i l’Ajuntament organitzen un nou ‘Giving 
Tuesday’, una jornada per incen� var les bones accions de les persones

la crisi dels refugiats (10 h), 
la presència de la unitat 
mòbil del Banc de Sang i 
Teixits (de 10 a 14 hores i 
de 17 a 20 hores), un taller 
d’art amb APDIR (10.45 
hores), ac� vitats dirigides a 
la infància a càrrec de Creu 
Roja i Espai Idiomes (12 h) i 
una performance per a les 
persones refugiades amb 
Escena 13 (18 h). Com l’any 
passat, la Biblioteca par� ci-
parà a la jornada de dissabte 
amb una parada de llibres 
solidària.

Esther López, d’Oriénta-
te en tu Voluntariado, expli-
ca que la festa proposa ac� -
vitats per a tots els públics i 
que la ciutadania coneixerà 
múltiples formes de ser 
solidari a Rubí, col·laborant 
amb les en� tats, oferint-se 
com a voluntari, adquirint 
alguns dels productes a les 
paradetes de les entitats, 
par� cipant en els comerços 
que estan fent recaptes de 
productes i aliments o fent 
una aportació econòmica, 
entre altres.

La regidora de Serveis a 
les Persones, Marta García, 
ha animat a la ciutadania a 
participar en les diferents 
ac� vitats solidàries i ha re-
cordat que “Rubí ha estat 
històricament una ciutat 
solidària i cal que no ho 
deixem de ser”. 
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Nou catàleg de serveis per a les 
persones amb diversitat funcional
M. CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha 
editat un catàleg de serveis 
adreçat a les persones amb 
diversitat funcional i les 
seves famílies per tal que 
el col·lecti u pugui conèixer 
les diferents opcions que té 
a la ciutat en relació a l’oci, 
la salut, l’educació, l’accessi-
bilitat, l’esport, l’habitatge i 
els recursos, entre altres.

La guia es divideix en 
l’àmbit de la infància i la 
joventut, els adults i la 
gent gran, ja que cadas-
cun d’aquests col·lecti us té 
necessitats diferents, tot i 
que algunes són compar-
tides: “Són recursos que 
ofereix tant l’Ajuntament 
com enti tats concretes de 
la ciutat”, explica la regidora 
de Serveis a les Persones, 
Marta García, que considera 
que el catàleg és un punt de 
parti da per veure “quines 
acti vitats manquen a la ciu-
tat i fer noves propostes”.

El catàleg, que incorpora 
codis QR per tal d’anar ac-

tualitzant-lo, també inclou 
horaris, adreces i telèfons 
informati us i una guia sobre 
quines són les prestacions 
a les quals poden accedir 
les persones amb diversitat 
funcional i com sol·licitar-
les.

Un dels àmbits amb més 
informació és el de l’oci, el 
lleure i l’esport, que inclou 
propostes de Rubí i també 

la Creu Roja.

Dia de les persones amb 
diversitat funcional
La presentació del catàleg 
coincideix amb la celebració 
el 3 de desembre del Dia 
internacional dels drets de 
les persones amb diversitat 
funcional. Dins d’aquestes 
activitats, està previst un 
taller plàsti c el dissabte a 

El col·lecti u Rubí té rodes lamenta que 
els aparcaments no compleixen les mides
Els nous aparcaments desti nats a persones amb mobilitat 
reduïda no compleixen les mides legals, segons denuncia 
el col·lecti u Rubí té rodes. Segons explica Juanita Rodrí-
guez, del col·lecti u, els aparcaments haurien de mesurar 
5 metres, una distància que permet a les persones sorti r 
pel maleter a través d’una rampa. L’Ajuntament afi rma 
que les noves places compleixen amb el codi d’accessibi-
litat quan és possible i reconeix que en alguns casos, per 
l’entorn, s’han de reduir les dimensions. Pel que fa a les 
places anti gues, el consistori explica que la intenció és 
adaptar les places a mesura que es vagin repintant. 

D’altra banda, el consistori explica que està treballant 
perquè hi hagi dues noves llicències de taxi adaptat, ja 
que actualment només n’hi ha una i té moltes queixes 
per la manca de disponibilitat del taxista. / M.C.

L’oferta d’esport i lleure estan inclosos al document. / Localpres

d’altres poblacions de la 
comarca. El document tam-
bé ofereix informació sobre 
les diverses enti tats i asso-
ciacions que treballen a la 
ciutat, com l’Associació per 
la Diversitat Intel·lectual de 
Rubí, RubíTEA, relacionada 
amb el trastorn de l’espec-
tre auti sta, AVAN, que ajuda 
les persones afectades per 
malalti es neurològiques o 

les 11 hores a l’Ateneu i la 
projecció a La Sala a les 19 
hores de l’obra ‘El silenci 
d’Hamelín’, un espectacle 
que serà gratuït.

Pel 3 de desembre, està 
programada una festa a la 
plaça de Catalunya a parti r 
de les 11 i fi ns a les 14 hores, 
que inclourà una xocolata-
da, taules amb informació, 
tallers, actuacions musicals 
i lectura de textos. “Volem 
fer visibles els drets del 
col·lectiu, que tinguin un 
desenvolupament a la vida 
el més autònom possible” a 
través d’una “ciutat inclusi-
va”, afi rma la regidora.
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Rubí Solidari assessora sobre la 
despesa energè� ca als rubinencs
LARA LÓPEZ

El Rubí Forma ha acollit 
aquest cap de setmana 
una nova edició del Curs 
de Cooperació i Solidaritat 
Internacional impulsat per 
l’en� tat Rubí Solidari, en-
guany centrat en la pobresa 
energètica i les diferents 
formes de lluitar contra la 
problemà� ca. Entre 20 i 25 
persones van par� cipar a les 
sessions, en les quals es van 
tractar temes com la revisió 
de la factura de la llum, 
l’aigua o el gas, les ajudes 
proporcionades per serveis 
socials i les administracions 
locals, el subministrament 
energè� c com a dret humà 
fonamental o com afecta 
aquesta situació a la salut i 
benestar de les famílies.

Josep M. Pijuan, presi-
dent de Rubí Solidari, expli-
ca que la pobresa energè� -
ca va afectar un 8-10% de la 
població catalana durant el 
2016, una taxa similar a la 
que existeix a Rubí. Durant 
el curs, des de Rubí Solidari 
es va detectar que molta 
gent no sap fer una lectura 

correcta de la factura del 
consum energè� c a les se-
ves llars. Per aquest mo� u, 
van assessorar els par� ci-
pants per fer una revisió 
a fons de la factura de la 
llum, ja que en molts casos 
s’apliquen tarifes que no 
s’adeqüen a les necessitats 
de l’habitatge i que podri-
en reduir-se si es canvien 
factors com la potència. “És 
clau que la gent s’apoderi 
sobre quina és la seva situ-
ació de consum energè� c”, 
sentencia Pijuan.

Les conferències i taules 
rodones van comptar amb 
la participació d’experts 
en la matèria. Segons l’in-
forme fi nal de la Comissió 
sobre la pobresa energè� ca 
impulsada per la Taula pel 
dret a l’habitatge de Rubí, 
fi ns al mes d’abril de 2017, 
es registren un total de 
276 clients que no van pa-
gar algun subministrament 
energè� c. De tots, només 
93 casos tenen expedient 
obert amb Serveis Socials. 
Josep M. Pijuan explica 
que moltes famílies no po-
sen en coneixement les 

difi cultats per fer front a les 
despeses energè� ques fi ns 
que arriba l’avís del tall del 
subministrament. “A molta 
gent li costa acceptar la 
realitat, que li tallin la llum, 
en ocasions per vergonya. Si 
posen sobre avís amb més 
antelació a l’administració i 
els podrien donar una ajuda 
més ràpida i efi caç”. 

Tot i així, des de Rubí 
Solidari consideren que l’ad-
ministració pública podria 
millorar la seva atenció a 
les persones vulnerables. 
En aquest sen� t, consideren 
que el servei Rubí Brilla fa 
una bona tasca com a asses-
sor dels ciutadans en temes 
energè� cs, però expressen 
que l’Ajuntament hauria de 
fer més difusió sobre els 
serveis d’assessorament en 
l’estalvi energètic, ja que 
molta gent no els coneix. 

El president de l’en� tat 
solidària afi rma que estan 
treballant en una resolució 
final amb propostes sor-
gides durant el curs per 
transmetre als responsa-
bles d’aquesta àrea dins el 
consistori.
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inversió de 300.000 euros en espai 
públic, accessibilitat i il·luminació
reDAcció

El govern local té previst 
realitzar una inversió de 
300.000 euros en diverses 
actuacions a l’espai públic, 
unes propostes que han 
sorgit dels veïns de la ciutat 
a través del projecte Alcal-
dia als barris.

Les peticions fetes pels 
ciutadans han estat estudi-
ades per tècnics municipals 
i segons l’Ajuntament bona 
part de les propostes s’exe-
cutaran. La majoria estan 
relacionades amb l’acces-
sibilitat, la il·luminació i 
l’espai públic.

Pel que fa a la il·lumin-
ació, es dotarà d’enllume-
nat públic diverses zones 
d’esbarjo per a gossos, com 
per exemple les zones del 
carrer Lepant, Riera i la zona 
ubicada a la rotonda entre 
la carretera de Terrassa i 
la carretera de Sabadell. 
També s’instal·laran mig 
centenar de fanals LED en 
diversos carrers del cen-
tre, s’ampliarà i millorarà 
la il·luminació del camí 
Campament, de la rotonda 
exterior del poliesportiu 

de Can Rosés i de la plaça 
Pla i Pallejà. S’instal·larà 
enllumenat públic al costat 
de l’avinguda Can Fatjó i 
al camí que hi ha dins del 
parc del carrer Antoni Sedó 
i se sanejaran els fanals 
malmesos a causa d’orina 
de gos. Els treballs s’inicia-
ran a finals de desembre o 
principis de gener.

En relació a l’accessi-
bilitat, es rebaixaran els 
guals de diferents carrers 
per fer-los transitables per 
a les persones que tenen 
dificultats de mobilitat. 
S’actuarà a la Zona Nord, al 
voltant del col·legi Maristes, 
a la zona del carrer Sabadell 
i a la de la Bòbila Saltó. 
Al carrer Margarida Xirgu 
es canviarà el paviment i 
es crearan dos passos de 
vianants. També es retirarà 
el graó de les antigues pa-
rades del bus de l’avinguda 
Barcelona i el passeig Fran-
cesc Macià perquè la gent 
no s’entrebanqui. Per últim, 
a Can Fatjó es repararà una 
zona de pas de vehicles i 
vianants deteriorada. Les 
actuacions s’executaran 
durant el primer trimestre 

del 2018.
Pel que fa a les actu-

acions a l’espai públic, es 
col·locaran noves baranes 
de protecció viària a Can 
Tapis, s’instal·larà una tanca 
en una zona verda a la zona 
de Sant Roc, es canviarà 
una barrera vegetal per una 
tanca metàl·lica a l’Associa-
ció de Veïns de Can Fatjó, 
es repararà el cautxú de la 

plaça de la Democràcia i 
les diverses taules de ping-
pong i pícnic de diferents 
espais i se substituirà l’ac-
tual porta manual del camp 
de futbol de Can Rosés per 
una d’automàtica. També 
s’està renovant el terra de 
diferents jocs infantils, com 
ara la plaça d’Andalusia, la 
plaça de Salvador Espriu i 
el carrer Mallorca. Hi haurà accions per il·luminar millor la ciutat. / localpres

Planten un centenar d’arbres 
a Can Fatjó, amb motiu 
del Dia de l’arbre autòcton

reDAcció

La 17a plantada del Dia 
de l’arbre autòcton, que 
va tenir lloc diumenge, va 
permetre plantar un cente-
nar de nous exemplars a la 
zona verda existent entre 
els carrers Topazi i Marag-
da, al barri de Can Fatjó. La 
plantada va comptar amb 
l’assistència de l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, i diversos 

regidors del govern. 
Durant la jornada es 

van plantar un centenar 
d’exemplars d’arbres au-
tòctons ─alzines, pins, rou-
res i freixes─ i d’arbustives 
─llentiscles i viburnums─ 
amb l’objectiu de fomentar 
i promoure la repobla-
ció d’espècies vegetals 
en aquesta zona. Tots els 
participants van rebre un 
diploma d’agraïment.

can Fatjó va ser el lloc escollit per fer la plantada d’arbres d’en-
guany. / localpres
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L’Ajuntament de Rubí 
tornarà a celebrar 
el Dia de la Cons� tució 
Tal com va fer l’any passat 
per primer cop, l’Ajunta-
ment de Rubí celebrarà el 
6 de desembre el Dia de la 
Constitució. L’acte tindrà 
lloc a les 10 hores a la plaça 
de la Cons� tució, situada 
a Les Torres i consistirà 
principalment en la lectura 
de diversos ar� cles de la 
Carta Magna a càrrec dels 
regidors que prèviament 
hagin manifestat la seva 
voluntat de llegir-los. 

Enguany, només po-
dran fer la lectura els regi-
dors i no els representants 
de les entitats, ja que la 
celebració coincidirà amb 
la campanya electoral. Així, 
no podrà intervenir Socie-
tat Civil Catalana, l’en� tat 

contrària al sobiranisme 
i única associació que ho 
va fer l’any passat. Tampoc 
no hi ha prevista la inter-
venció de l’alcaldessa, que 
l’any passat sí que ho va 
fer. El consistori convida 
la ciutadania a assis� r a la 
commemoració. 

Rubí es va convertir 
l’any passat en l’única ciutat 
catalana que va celebrar el 
Dia de la Cons� tució. Va ser 
arran d’un acord entre el 
PSC, par� t que lidera el go-
vern local, amb el PP i amb 
el suport de C’s. Durant la 
celebració, d’ampli ressò 
als mitjans generalistes, es 
van produir moments de 
tensió entre unionistes i 
independen� stes. / DdR

REDACCIÓ

El Ple per debatre sobre la 
situació actual a Catalunya 
que havien forçat alguns 
par� ts de l’oposició fa unes 
setmanes, finalment va 
tenir lloc el dijous de la 
setmana passada. La sessió 
va comptar amb l’absència 
destacada dels dos regidors 
del Partit Popular (PP), 
mentre que els dos exre-
gidors de Ciutadans (C’s), 
actualment no adscrits, van 
abandonar la sala a mitja 
sessió.

Durant el Ple, el Par� t 
dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC), a través del 
regidor Rafael Güeto, va ex-
pressar que els socialistes 
“ja havien adver� t” sobre 
què passaria si s’optava per 
la “via unilateral”. Güeto 
també va apuntar que “la 
inseguretat jurídica ha pro-
vocat risc econòmic” i que 
les decisions del govern ca-
talà havien causat el “tren-
cament de la convivència”. 
Pel que fa a l’empresona-
ment dels consellers ces-
sats per l’estat espanyol, 

el regidor recorda que el 
PSC “respecta i acata les 
decisions judicials”, tot i 
que, en aquest cas, con-
sidera l’empresonament 
“desproporcionat”.

La segona força polí� ca 
de la ciutat, Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC), 
va demanar, a través de 
la regidora Montse Soler, 
“l’excarceració immediata 
dels líders polí� cs i civils 
catalans” i va acusar l’estat 
espanyol “d’aplicar violèn-
cia policial contra gent pací-
fi ca i tractar amb impunitat 
agressions feixistes”. Per 
Soler, “l’únic que crea divi-
sió al país és la violència” i 
acusa l’estat de “tapar-ho 
tot amb la bandera”. Per 
úl� m, l’edil va recordar que 
el PP ha aconseguit que 
el Tribunal Cons� tucional 
suspengui lleis del Parla-
ment de Catalunya “que 
només perseguien millorar 
les condicions de vida dels 
ciutadans catalans”.

El portaveu de C’s, José 
Abadías, va mostrar la seva 
disconformitat per la cele-
bració del Ple d’urgència 

i va fer una intervenció 
molt curta: “És un ple per 
fomentar la divisió entre 
catalans i atacar les forces 
polí� ques que no pensen 
com vostès, no per solu-
cionar els problemes de la 
ciutat”.

Des de les fi les de l’Al-
ternativa d’Unitat Popu-
lar (AUP), el regidor Aitor 
Sánchez va criticar “l’en-
trada a la presó de repre-
sentants polí� cs per apli-
car un programa electoral 
referendat pels votants” i 
va acusar l’estat espanyol 
de tenir un discurs “de 
deshumanització de les 
persones i de les idees”. 
També va fer una crida al 
“diàleg per intentar trobar 
solucions”.

Per part d’Inicia� va per 
Catalunya Verds (ICV), el 
portaveu Ramon Capolat es 
va mostrar “consternat per 
la decisió injusta d’empre-
sonar els consellers” i va 
mostrar el seu “compromís 
amb la defensa de les ins� -
tucions catalanes i els seus 
representants legítims”. 
També va demanar “l’alli-

Les forces polí� ques de Rubí debaten al 
Ple sobre la situació actual a Catalunya
Els dos regidors del PP no assisteixen a la sessió plenària 
i els dos exregidors de C’s abandonen la sala a mig debat

berament immediat dels 
empresonats, la res� tució 
del govern escollit i el re-
buig a l’aplicació del 155”.

El portaveu de Con-
vergència Democrà� ca de 
Catalunya (CDC), Víctor 
Puig, va afirmar que els 
presos “són ostatges po-
lí� cs d’un estat repressor 
i autoritari que no tolera 
l’existència de nacions que 
siguin diferents de les de 
la matriu castellana i que 
és capaç de renunciar als 
principis democrà� cs per 
salvar la sacrosanta unitat 
d’Espanya”. Va acusar tam-
bé al PSC “d’avalar un cop 
d’estat que dona el govern 
de la Generalitat al PP” i va 
cri� car durament els dos 
regidors del PP, als qui va 
acusar de no assis� r a la 
sessió perquè el Ple no era 
remunerat.

L’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Mar� nez, va tancar 
el plenari expressant la seva 
“solidaritat amb els excon-
sellers i els líders d’Òmni-
um i l’Assemblea Nacional 
Catalana empresonats i les 
seves famílies”.

VR acusa el govern de no concretar 
les par� des del pressupost del 2018
El grup municipal de Veïns 
per Rubí (VR) ha cri� cat la 
proposta de pressupost de 
l’equip de govern de cara 
al 2018 i que es preveu que 
vagi a votació el 14 de de-
sembre al Ple. Pel portaveu 
de la formació independent, 
Antoni García, es tracta 
d’un pressupost “con� nu-
ista, similar als dels 10 anys 
anteriors”, si bé reconeix 
que s’han inclòs “alguns 
ma� sos” que fan que “sigui 
el menys dolent dels tres 
d’aquest mandat”.

Per VR, és posi� u l’aug-
ment del capítol d’inver-
sions dins del pressupost, 
que ara representa el 5% del 
total, tot i que García desta-
ca que encara està lluny de 
la mitjana comarcal. També 
veu amb bons ulls la inver-
sió d’1,2 milions d’euros en 
habitatge i l’inici d’un procés 
participatiu per elaborar 

els comptes del 2018 amb 
una partida reservada de 
200.000 euros. 

Tot i això, el portaveu de 
VR cri� ca que cap d’aques-
tes tres propostes concreta 
com es gastaran els diners. 
En el cas de la inversió, asse-
nyala que hi ha una par� da 
d’1,5 milions d’euros en 
obres no defi nides. En rela-
ció a l’habitatge, afi rma que 

no queda clar en quin àmbit 
es farà la inversió, una crí� -
ca compartida amb altres 
grups de l’oposició. I pel que 
fa al procés de par� cipació, 
VR lamenta que no hi hagi 
concreció sobre com serà 
el procés de par� cipació i 
quants projectes es podran 
presentar: “El pressupost 
ens genera molts dubtes 
i desconfiem del govern 

socialista”.
Pel que fa a les propos-

tes pròpies, el grup muni-
cipal subratlla que són les 
mateixes que a l’inici del 
mandat: incrementar els 
ajuts per pagar l’IBI, reduir 
la despesa de lloguers d’edi-
fi cis, disminuir el dèfi cit de 
l’Escola de Música i de l’Es-
cola d’Art i Disseny i reduir el 
pressupost de Comunicació, 
proper als 800.000 euros. En 
relació a això, Toni Bernal, 
de Veïns per Rubí, considera 
que “l’aparell de propagan-
da de l’alcaldessa li surt molt 
car al contribuent”.

Pel que fa a les negocia-
cions per aprovar el pressu-
post, García ha dit que “no 
n’hi ha hagut” i dona per fet 
que els comptes s’aprovaran 
amb el suport dels regidors 
del PP, C’s i els tres regidors 
no adscrits, com ja va passar 
l’any passat. / M.C.

Antoni García i Toni Bernal, de Veïns per Rubí. / M.C.



Divendres, 1 de desembre de 2017PUBLICITAT 11



Divendres, 1 de desembre de 2017 Economia12

REDacció

Unes 200 persones van par-
ticipar en la quarta edició del 
congrés Rubí Brilla, que en-
guany tenia com a eix central 
la mobilitat sostenible i que 
va tenir lloc el divendres a la 
Biblioteca. Durant el congrés, 
diferents personalitats espe-
cialitzades en aquest àmbit 
van reflexionar sobre la mo-
bilitat urbana i la necessitat 
de promoure noves formes 
de desplaçaments a l’inte-
rior de les ciutats, com per 
exemple compartir vehicles 
elèctrics, l’ús de la bicicleta 
o restringir el trànsit en els 
nuclis urbans.

En el marc del congrés, 
el director general de Geo-
Atlanter, Jorge Morales, va 
reflexionar sobre l’ús racio-
nal de l’energia i va explicar 
que “hi ha tanta energia solar 
que es podrien tenir exce-
dents fins i tot per exportar”. 
També va tenir lloc una taula 
rodona sobre la planificació 
de la mobilitat urbana a 
les ciutats, en la qual va 
participar, entre altres, la 
regidora de l’Ajuntament de 
Pontevedra, Carme da Silva. 
L’edil gallega va subratllar 
que gràcies a la feina feta en 
els darrers anys, al municipi 
“el 70% dels desplaçaments 
que abans es feien en cotxe 
ara es fan a peu o en bicicle-
ta”. En el camp de l’àmbit 
sanitari va intervenir el cap 

La mobilitat sostenible centra la 
quarta edició del congrés Rubí Brilla

del programa de Salut Infan-
til d’ISGlobal, Jordi Sunyer, 
que va posar l’accent en 
“la relació directa entre la 
contaminació de l’entorn i el 
desenvolupament del cervell 
dels infants”.

Un altre dels temes que 
va centrar les discussions a 
través d’una taula rodona 
va ser el vehicle elèctric. 
En aquest cas, a més de 
senyalar la importància de 
l’estalvi energètic per a la 
sostenibilitat ambiental, els 

participants en la conversa 
van destacar que el sector 
produeix nous llocs de tre-
ball. També es va debatre 
sobre els nous models de 
mobilitat, posant l’accent 
en les xarxes de carrils bici i 
la necessitat que les ciutats 
tinguin com a eix central la 
ciutadania.

Ja a la tarda, el congrés va 
tancar amb l’exposició de ca-
sos més pràctics, com ara la 
prova pilot de bicicletes elèc-
triques a polígons industrials 

de Sant Quirze del Vallès o els 
‘5000 km Electric Experience’ 
de la riera de Caldes.

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, que va assistir 
al congrés, va explicar que “el 
vehicle privat és el centre de 
la mobilitat, però és una cen-
tralitat injusta, cara i malmet 
la salut de les persones i la 
del planeta”. I va afegir que 
“la mobilitat sostenible situa 
les persones com a protago-
nistes de l’espai públic en un 
model just, equitatiu i sa”.

El congrés Rubí Brilla va tenir lloc divendres a la Biblioteca. / Localpres

Els vehicles elèctrics 
es passegen per la ciutat

En paral·lel al congrés Rubí 
Brilla, l’Ajuntament va or-
ganitzar una Fira del vehi-
cle elèctric, un vessant més 
lúdic obert a tota la ciuta-
dania rubinenca i que es va 
poder visitar el divendres 
i el dissabte. La proposta 
va portar a Rubí algunes 
de les principals marques 
de vehicles elèctrics i els 
participants van poder 
provar turismes, motoci-
cletes, bicicletes, patinets 
i monocicles. 

“La intenció era que 
les famílies coneguessin 
les opcions que hi ha al 
mercat”, explica el regidor 
de Desenvolupament Eco-
nòmic, Rafael Güeto, que 
afegeix que si bé “és cert 
que la penetració del cotxe 
elèctric no és molt elevada, 
en els darrers dos anys hi 
ha hagut una pujada im-
portant”. El responsable 
polític també destaca que, 

com es va poder compro-
var a la fira, hi ha opcions 
de vehicles elèctrics per 
a totes les butxaques, so-
bretot tenint en compte el 
manteniment del vehicle, 
l’estalvi en combustible i 
el cost de l’assegurança: 
“Un vehicle elèctric és una 
compra intel·ligent”.

En els darrers dies, 
Rubí, com altres municipis 
de la conurbació de Barce-
lona, ha viscut un episodi 
d’alerta per risc ambiental 
per l’elevada presència de 
partícules contaminants 
en l’aire. Per motius com 
aquest, Rafael Güeto des-
taca que els vehicles ali-
mentats amb combustibles 
fòssils tenen un impacte di-
recte en la salut de les per-
sones i, per tant, l’evolució 
cap a vehicles elèctrics 
és necessària per motius 
“econòmics, ambientals i 
de salut”. / DdR

La Fira es va instal·lar a l’exterior del Rubí Forma. / J.a. montoya
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L a pobresa té moltes cares, però 
quan arriba l’hivern, una de les 
més cruentes és la impossibilitat 
de moltes famílies de mantenir la 

seva llar a una temperatura confortable. És el 
que coneixem com pobresa energètica, un dels 
termes que malauradament s’ha popularitzat 
durant els darrers anys amb la crisi econòmica 
per l’increment de famílies afectades. Segons 
els darrers estudis, a Catalunya un 8,7% de les 
famílies no pot escalfar la seva llar en condi-
cions i 500.000 persones tenen difi cultats per 
pagar les factures de la llum, l’aigua i el gas. 

Les persones afectades per pobresa ener-
gètica es veuen afectades pel fred, que els 
provoca més risc de patir malalties cardíaques, 
immunològiques, reumàtiques, respiratòries 
i mentals, i per tant, incrementa la taxa de 
mortalitat a les llars afectades. 

Lamentablement, el govern de l’estat ja ha 
anunciat que l’any vinent augmentarà en un 
10% anual el rebut de la factura de la llum. Per 
tant, aquesta qüestió continuarà cronifi cada a 

la societat. 
Davant aquesta situació, què fan les ad-

ministracions? El govern central va aprovar 
fa unes setmanes el bo social, un descompte 
en la factura de la llum, però alguns informes 
adverteixen que deixa fora més del 40% de les 
persones que pateixen pobresa energètica. La 
llei impedeix teòricament a les companyies 
elèctriques efectuar talls de llum i imposa a 
les administracions el pagament del deute en 
cas de persones insolvents. Aquesta llei esta-
tal entra en contradicció amb el decret de la 
Generalitat 24/2015, suspès parcialment pel 
Tribunal Constitucional, i que dicta que, en 
cas d’insolvència, és la companyia elèctrica qui 

s’ha de fer càrrec del deute a través de convenis 
amb l’administració. Es tracta d’un detall que 
provoca una càrrega a les arques públiques 
municipals i que s’entén molt millor si és té en 
compte que el lobby energètic és un dels més 
potents de l’estat, amb incontables excàrrecs 
polítics als seus consells assessors. Sense anar 
més lluny, José M. Aznar ho és d’Endesa i 
Felipe González, de Gas Natural. 

Sigui com sigui, el que les administracions 
han de garantir és que aquelles persones que 
no poden fer-se càrrec de la factura elèctrica 
puguin tenir garantit el subministrament. 

En relació a aquesta qüestió, l’entitat Rubí 
Solidari va organitzar un Curs de Cooperació 

i Solidaritat Internacional sobre la qüestió de 
la pobresa energètica. Una de les conclusions 
a les quals va arribar és que cal millorar la 
difusió dels ajuts per a persones en situació 
energètica vulnerable. A Rubí, el 2016 es van 
detectar 276 casos d’impagaments de factu-
res, però només una norantena van acudir a 
Serveis Socials.

Pel que fa als ajuts de l’estat, el bo social de 
moment només es pot sol·licitar per internet, 
un fet que difi culta el seu accés, especialment 
pel col·lectiu de la gent gran, un dels més 
afectats. A Rubí, en compliment amb el decret 
24/2015, l’Ajuntament va invertir el 2015 
més de 40.000 euros en ajuts a famílies en 
difi cultats per pobresa energètica. 

Tot i les legislacions desplegades, encara 
es produeixen casos de talls de llum per part 
d’empreses elèctriques sense informar a les 
administracions sobre la situació vulnerable 
dels clients. Un fet totalment intolerable i 
menyspreable i que potser caldria començar 
a sancionar de forma exemplar. 

Pobresa energètica
EDITORIAL
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Cartes de la Ciutadania
Gent bruta
Moltes vegades ens queixem de la falta de 
neteja de Rubí i amb raó, perquè és una 
ciutat bruta, sobretot en comparació a 
altres llocs. Però també és cert que els ru-
binencs col·laborem bastant en la brutícia 
de la ciutat. Per exemple, avui mateix he 
vist, en un trajecte curt per la ciutat, una 
senyora que ha tirat un mocador de paper 
a terra. Després, una mare ha llençat també 
a terra el paper de l’entrepà del seu fi ll i per 
no parlar de les ‘famoses’ closques de pipes 
que envaeixen els parcs de la ciutat. 

Si us plau, col·laborem entre tots per, 
al menys, no fer un Rubí més brut del que 
ja és. Està bé demanar que netegin, però 
si no embrutem serà més senzill mantenir 
una ciutat més neta i més agradable per 
tots els que hi vivim. 

Ester Sánchez

El Tuit de la setmana       30 de novembre

Rubí Brilla @RubiBrilla
Hola @EndesaClientes
A menudo al llamar para modifi car 
contrato o reclamar, asesorando en 
#PobrezaEnergeti ca a clientes #rubicity, la 
respuesta es:
“el sist. informáti co NO funciona” 
Llegan los problemas “técnicos” “arriba”? 
Priorizáis bien inversiones? 
#consejos

Fotodenúncia
Brutícia a Les Martines
El diumenge al matí vaig sortir a 
córrer per la muntanya i em vaig 
trobar aquest ‘paisatge’ al camí 
de Les Martines, a prop de les 
últimes cases on acaba la carre-
tera i comença el camí de terra, 
als límits entre Rubí i Terrassa. 
La imatge demostra l’incivisme 
i la falta de consciència d’alguna 
gent, per anomenar-los d’alguna 
forma, envers la natura.

Bernat Domènech
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El Museu de Rubí guarda 
als seus fons un conjunt 
notable de monetari iber i 
romà. Està format, majo-
ritàriament, a partir de la 
fi  de la Guerra Civil, ja que 
l’existent anteriorment fou 
espoliat als últims temps 
d’aquesta lluita fratricida i 
no està clar quin dels dos 
bàndols fou el causant de la 
pèrdua de la col·lecció. Les 
monedes estaven diposita-
des a la masia de Ca n’Oriol 
durant tot l’enfrontament i 
van desaparèixer a la fi  de 
la guerra. 

L’actual col·lecció s’ha 
format a partir de troballes 
científiques (excavacions 
oficials), esporàdiques o 
donacions.

La peça que comen-
tem pertany a aquest últim 
apartat. 

A la dècada dels anys 
70 del segle passat es van 
trobar en terrenys de Can 
Ramoneda , situat a l’oest de 
la Riera de Rubí, un conjunt 
de materials romans, alt i 
baix imperials: ceràmica 

Un emperador romà a Can Ramoneda
Jordi Font Urgell
Llicenciat en Història

fi na (sigillata) sudgàl·lica i 
hispànica, africana comuna, 
f ragments d’àmfora, una 
fíbula, claus, aplics, a més 
d’un petit conjunt de mo-
nedes, entre elles la que ara 
descriurem.

Es tracta d’un denari 
de plata (moneda patró 
d’aquell metall durant l’alt 

imperi) de l’emperador Ale-
xandre Sever, encunyat entre 
els anys 233 i 235 de la 
nostra era. 

A l’anvers hi ha el cap llo-
rejat de l’emperador i la lle-
genda IMP(erator) C(aesar) 
M ( a rc u s )  AV R ( e l i u s ) 
SEV(erus) ALEXEND(er) 
AVG(ustus), és a dir, em-

perador César Marc Aureli 
Sever Alexandre August. 
Al revers, hi ha la fi gura del 
déu Júpiter, pare dels déus, 
assegut en un tro amb escut, 
ceptre i una representació 
de la Victòria. Al voltant, 
una llegenda en llatí que fa 
referència a aquest déu.

El diàmetre de la peça és 
de 19 mm i el pes, de 2,9 g.

Alexandre Sever va néi-
xer el 208 i va governar des 
del 222 al 235. Fou adoptat 
pel seu cosí, l’emperador 
Heliogàbal, i proclamat 
cèsar a la seva mort per la 
guàrdia pretoriana i després 
pel Senat. Realitzà nom-
broses obres públiques a 
Roma i a la resta de l’imperi 
i lluità contra els perses i les 
tribus germàniques. Va ser 
assassinat als 26 anys pels 
soldats en un campament 
militar durant una de les 
seves campanyes.

La totalitat de monedes 
que acompanyen aquesta 
peça van ser donades de 
manera anònima al Museu 
de Rubí i apareixeran cata-
logades al número 69 del 
Butlletí del GCMR-CER, 
de desembre de 2017.

A la imatge de dalt, l’anvers del denari d’Alexandre Sever; a la foto-
grafi a de baix, el revers del denari d’Alexandre Sever. / Cedides 

Denari d’Alexandre Sever R



Divendres, 1 de desembre de 2017 PUBLICITAT16



Divendres, 1 de desembre de 2017ESPECIAL MOTOR 17

E S P E C I A L  M O T O R E S P E C I A L  M O T O R
Consells de seguretat pel teu ciclomotor
En la seguretat també té a 
veure el bon o mal estat del 
vehicle, en aquest cas de la 
moto o ciclomotor. Per aquest 
motiu tingueu en compte els 
punts següents:

Cal que adopteu una acti-
tud responsable per mantenir 
sempre a punt dispositius com 
ara els llums, el mirall retrovi-
sor, la senyalització, el casc o 
el vestuari, mitjançant revisi-
ons i manteniments periòdics. 
Hi ha d’haver, en general, un 
manteniment periòdic dels 
elements del vehicle com són 
els llums, els frens i els pneu-
màtics i veri� car que estan en 
bon estat. S’aconsella fer una 
revisió de forma anual en un 
taller acreditat.
 
Elements de seguretat
· Seguretat activa. Elements 

importants que eviten acci-
dents:
Els llums: per veure els altres 
usuaris de la via i perquè ens 
vegin. Han d’estar en bon es-
tat i ben orientats tot l’any.
Els frens: comproveu el nivell 
de líquid de frens i reviseu la 
consistència de la palanca o 
del pedal de fre.
Els pneumàtics: han de tenir 
la mesura i les característi-

ques corresponents a la nos-
tra moto i la pressió correcta 
segons l’ús que hi vulguem 
donar. A més, han d’estar ben 
equilibrats i cal que estigueu 
atents als possibles senyals 
de desgast.

· Seguretat passiva. Elements 
importants que en cas d’acci-
dent redueixen els danys:
El casc i la vestimenta: Són 

els elements primordials en 
la seguretat del motorista. El 
casc protegeix el cap, i també 
la cara i la barbeta si és in-
tegral. És essencial portar-lo 
ben cordat. Cal escollir un bon 
casc, que sigui homologat, 
millor de color clar i amb 
dispositius re� ectors, i que 
s’ajusti bé al cap, � xat amb 
una bona tanca i ben ajustat 
també al coll amb la corretja 
de seguretat. Cal compro-
var la data de caducitat. En 
aquest sentit, cal evitar que 
es faci malbé, com ara dei-
xant-lo penjat en un costat 
del vehicle, perquè l’afecten 
la calor i la pluja.

Us recordem que, en el 
supòsit que el casc hagi sofert 
un impacte violent, l’heu de 
substituir, ja que se n’hauran 
vist alterades les caracterís-

tiques i funcionalitats i, per 
consegüent, no ens assegu-
raria la protecció.

Pel que fa al vestuari, per 
reduir les lesions i cremades 
amb el paviment, el model 
ideal és l’anomenat granota, 
que protegeix el cos i les 
articulacions, a més d’unes 
botes i uns guants. Això, en 
el cas de les motocicletes. En 
el cas dels ciclomotors, es pot 
substituir per uns pantalons 
llargs, una jaqueta de màniga 

llarga i calçat amb una mica 
de taló, de manera que tapi 
els turmells, i uns guants.

Les ulleres i viseres: ser-
veixen per evitar els enllu-
ernaments i han de resis-
tir l’aparició del baf. S’han 
d’evitar les ratllades a les 
pantalles, ja que això pot 
ocasionar menor visibilitat 
en condicions de pluja o en-
lluernaments excessius, així 
com una pèrdua d’eficàcia 
en general.
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PIS DE LLOGUER A 
CA N’ORIOL
Pis a Ca n’Oriol, pràctica-
ment nou de 50m2, 1 ha-
bitació suite i 1 individual, 
gran terrassa interior molt 
tranquil. Pkg inclòs.
Preu: 750€/mes

PLACES DE 
PÀRQUING 
EN VENDA 
DES DE 9.500€

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

PLAÇA NOVA. 
LES TORRES
Pis reformat de 3 habitaci-
ons, bany i cuina amplia-
da. Amb terrassa. Molt ben 
orientat i lluminós.
Preu: 150.000€

PIS CENTRE SANT CUGAT
Pis cèntric de 95m2 davant 
del Mercat Torreblanca. 
Totalment reformat. Amb 
2 habitacions exteriors, 1 
interior i 1 semi interior. 
Terrassa molt ben orienta-
da i amb llum.
Preu 275.000€

C/LA PERLA. RUBÍ
Gran dúplex de 140m2 
reformat integrament i amb 
molt bons acabats. Saló-
menjador, 3 habitacions i 
sala de jocs, 2 banys, cui-
na de 16m2 amb rebost. 
Preu: 175.000€

PRECIOSA CASA ADOSSA-
DA A CAN SERRAFOSSÀ
Casa de 416m2 sobre ter-
reny de 783m2. Pràctica-
ment nova amb 4 habi-
tacions i sala polivalent, 
totes amb sortida a gran 
terrassa de dos nivells, 
amb piscina i pkg per a 2 
vehicles. Preu: 380.000€

VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...? 
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL
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C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78

administracio@� nquesorbis.com

PLAÇA NOVA / 
LES TORRES
Pis completament reformat 
amb 3 habitacions, bany 
i cuina ampliada. Terrassa 
molt ben orientada i amb 
molt sol. Situat al barri de 
Les Torres i de cara a zona 
per vianants, i amb una 
proximitat als transports 
públics immillorable.
 Preu: 150.000€

C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 habitacions 
situat a una bona zona 
d’activitat comercial i ben 
comunicada. L’habitatge inclou 
saló-menjador, cuina, 2 banys 
i terrassa solàrium. Pàrquing 
i traster inclosos al preu. Ideal 
per viure en un edi� ci nou en un 
barri molt dinàmic a prop de tots 
els serveis. Preu: 200.000€

C/LA PERLA. RUBÍ
Gran dúplex de 140m2 
reformat íntegrament. Consta 
d’un gran saló-menjador 
amb balcó, 3 hab. dobles 
(una amb vestidor) + sala de 
jocs, cuina of� ce de 16m2, 
2 banys, armaris encastats, 
calefacció i aire condicionat. 
Preu: 175.000€

PRECIOSA CASA 
ADOSSADA A CAN 
SERRAFOSSÀ
La casa de 416m2 es troba 
assentada sobre un terreny 
de 783m2. L’habitatge 
prácticament nou inclou 

4 habit. + sala polivalent. Totes les estàncies tenen 
sortida a una gran terrassa de dos nivells amb piscina 
i zona per barbacoa. Hi trobem també un PK per dos 
vehicles, calf i a.c. Preu: 380.000€

PLACES DE PÀRQUING EN VENDA DES DE 9.500€

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

ZONA MERCADO MUY AMPLIO
Vivienda de 90m2, 4 hab. amplias, cocina con 
lavadero, dos balcones.
PRECIO: 106.000€ REF.: D-03012

PISO OCASIÓN
80m2, 3 hab. antes 4 hab., totalmente reformado, 
zona mercado
PRECIO: 96.000€ REF.: D-03063

PRECIOSA VIVIENDA TODA REFORMADA
65m2 3 hab. suelos de mármol, ventanas de aluminio. 
Zona Norte.
PRECIO: 95.000€ REF.: A-03043 

AMPLIA VIVIENDA MUY BUENA ZONA
Piso de 100m2 3 hab. dobles totalmente reformado, 
suelos de parquet, ventanas de aluminio, calefacción, 
Zona mercado. 
PRECIO: 133.000€ REF.: D-03016 

ÁTICO
90m2 de vivenda  y 90m2 de terraza, 3hab dobles, 
baño y cocina reformada, zona mercado.
PRECIO: 206.000€ REF.: D-03065 

Ps. Francesc Macià nº 80 
T. 93 588 54 99

www.� nquesvallhonrat.es

…Y MUCHAS MÁS

ESPECIAL CASAS 
EN RUBÍ

CHALET ADOSADO DE 190M2 EN PLANA 
DE CAN BERTRÁN
Casa de 3 hab (2 dobles, 1 en suite ) más 1 estudio 
de 21m2. Suelos de mármol y parquet de roble. 
Terrazas de 18m2 y 13m2. Amplio comedor.
VENTA: 295.000€. Ref.11302/D

CASA AISLADA CON PISCINA DE 2 
PLANTAS 
Situada en Zona Can Mir. Sup.116M2  en parcela 
de 571m2. 2 Hab. más estudio. Chimenea. Porche 
de 25 m2  más terraza de 20M2. 
VENTA: 150.000€ Ref. 11222/D.

CASA AISLADA SITUADA EN CAN 
SERRAFOSSÀ 
Sup. de 180m2 en parcela de 448m2. 4 habitaciones 
dobles. Suelos de mármol y parqué. Amplio salón 
comedor de 36m2 con chimenea. Zona ajardinada 
de 180m2. Zona de aparcamiento para 3 coches.
VENTA: 380.000€ Ref. 11245/D

Ps. Francesc Macià nº 80 
T. 93 588 54 99

www.� nquesvallhonrat.es

FINANCIACIÓN 
DE CASA Y TERRENO

ESPECIAL CASAS 
DE OBRA NUEVA

CASA DE 94M2 DE 1 PLANTA 
EN CAN SERRAFOSÀ

3 hab. 2 baños. Situada en terreno totalmente 
plano. Excelente ubicación. Sup. terreno 409m2. 
Fachada terreno 29Mts. No incluye la piscina 
en el precio. Construcción en 6 meses desde la 
licencia de obras. Posibilidad de hacer una casa 

de dos plantas. 

VENTA: 230.930€ Ref.: 11.115/D

CASA DE OBRA NUEVA DE 91M2

Magní� ca oportunidad. Casa de obra nueva de 
1 planta. Sup vivienda de 91m2. 3 hab. Situado 
en terreno urbano. Sup. 116m2 de terreno. 
No incluye la piscina en precio. Construcción 
en 6 meses después de licencia de obras. 
Posibilidad de hacer casa de 2 plantas. Situada 

en zona norte. 

VENTA: 188.020€ Ref.: 11087/D

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

PRECIOSO ÁTICO. 180m2. comedor de 50m2, 5 hab., 
2 baños completamente reform., 1 terraza de 60m2 y 1 
balcón, suelos de terrazo y ventanas de aluminio. Plaza 
de parking opcional. Todo Exterior y muy soleado. 
PRECIO: 226.000€ REF.: D-03078

OPORTUNIDAD ZONA MARISTAS. 75m2, 3 
habitaciones, cocina y baño reformado, suelos de 
terrazo, todo exterior y muy soleado.
PRECIO: 126.000€  REF.: D-03092

PRECIOSO ÁTICO CAN ALZAMORA  � nca Semi Nueva 
150m2, 2 baños uno de ellos siutte, terraza de 35m2 a 
pie de comedor, Pk y trastero, piscina comunitaria y bbq 
privada en la terraza, totalmente exterior. Muy Soleado. 
PRECIO: 301.000€ REF.: D-03074  

OCASIÓN. Vivienda totalmente reformada, instalaciones 
de luz y agua nuevas, puerta de roble, suelos de parqué, 
3 habitaciones una abierta al comedor, cocina amplia y 
lavadero. PRECIO: 96.000€ REF.: D-03079

CASA A ESTRENAR CAN ROSÉS. 186m2 con 
terreno de 461m2, totalmente reformada, parquet, 
puertas lacadas en blanco, amplio salón, cocina y baños 
nuevos a estrenar, Zona bbq, bodega y garaje para dos 
vehículo. PRECIO: 425.000€ REF.: D-03089 

RESE
RVADO

VENDIDO
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Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis de 90m2, tres habitacions, menjador de 22m2 amb 
sortida a balcó, cuina independent of� ce amb safareig, 
dos banys, un en suite matrimonial. Finca del 1995. Zona 
Ca n’Oriol. Preu: 188.000€ Ref.: DV2136

Pis de 84m2, quatre habitacions, tres dobles, menjador 
amb sortida a balconada, cuina independent amb safa-
reig, i dos banys complets, un en suite matrimonial. Plaça 
de parking a la mateixa � nca. Zona Can Rosés.
Preu: 210.000€ Ref.: DV2179

Xalet de 126m2 enclavats en una parcel·la de 807m2, 
quatre habitacions, dos dobles, menjador, cuina inde-
pendent i dos banys complets. 
Preu: 218.000€ Ref.: DV2178

Dúplex de 154m2 amb terrassa de 15m2, cinc habitaci-
ons, més estudi, gran menjador, cuina independent amb 
safareig i dos banys complets. Dues balconades. Plaza 
de pàrquing i traster. Zona Mercadona.
Preu: 275.000€ Ref.: DV2122

Local de 159m2 amb possibilitat de dividir-lo en dues de 
70m2 (700 €) i 90m2 (900 €) respectivament. Local amb 
10 metres de façana, dos lavabos. Zona Centre.
Preu: 1.200€/mes  Ref.: DL1655

Calle Monturiol, 5 local 1 Rubí
T. 93 514 36 10 / 622 126 119

rubi@realtaria.es / www.realtaria.es

PERFECTA UBICACIÓN
Cerca de la Estación de tren de Rubí, les presentamos un 
luminoso piso amueblado con muy buen gusto, comedor 
con salida a balcón, cocina equipada, tres dormitorios y 
un baño. Precio: 118.000€ Ref.: 1045

VIVIENDA TOTALMENTE REFORMADA
Ubicada frente al Mercado Municipal de Rubí . Con vistas 
al centro de la ciudad, consta de saló n con salida a bal-
cón, 4 dormitorios exteriores, 1 bañ o, cocina con salida a 
galerí a y terraza de 7m2. Precio: 169.000€ Ref.: 1346

CASA A 4 VIENTOS EN CASTELLNOU 
¡EN UNA SOLA PLANTA!
Salón comedor, 3 habitaciones dobles y una suite, coci-
na of� ce completamente equipada, 2 baños, y garaje. 
Todas las estancias amplias y luminosas, distribuidas 
en una sola planta.
Precio: 266.000€ Ref.:1051

MAGNÍFICO PISO EN LA EXCLUSIVA ZONA RESIDEN-
CIAL DE CAN VALLHONRAT
Vivienda con tan solo dos vecinos. Una cuidada zona 
ajardinada le da acceso a su futuro hogar, distribuido en 
un luminoso salón comedor con chimenea y salida a bal-
cón, cocina of� ce totalmente equipada, tres dormitorios 
dobles (uno de ellos insonorizado), y un baño.
Precio: 175.000€ Ref.: 1379

La mayoría de las per-
sonas involucradas en el 
mercado de compra en 
el último año tenían como 
objetivo la compra de una 
vivienda para utilizarla 
como residencia habitual 
(75%). Si se analiza esta 
información por comu-
nidades autónomas, en 
Cataluña y en la Comu-
nidad de Madrid los que 
interactúan en el mercado 
de la compra como prime-
ra residencia, adquieren 
mayor peso que en el resto 
de comunidades, con un 
80% y un 79%, respecti-
vamente. 

Además, prácticamen-
te la mitad de los compra-
dores (46%) piensa en un 
piso cuando se plantea la 
compra, pero � nalmente 
son algo más de la mitad 
de los compradores (55%) 
los que adquieren un piso. 
Ésta es, por tanto, la ca-
tegoría más buscada en 
el mercado inmobiliario 
español y también la prin-
cipal consecución para los 
compradores. 

Por su parte, el ático 
es la tipología de vivienda 
que muestra menor ratio 
de éxito: mientras que un 
10% empieza buscando 
un ático, � nalmente repre-
senta el 5% entre los que 
ya han cerrado la compra. 
Especialmente este hecho 
pasa en Cataluña: mien-
tras el 13% están interesa-

dos en comprar un ático, 
� nalmente un 4% lo acaba 
comprando. De hecho, 
la demanda de áticos se 
concentra en la ciudad de 
Barcelona con un 16% de 
interesados versus al 1% 
del resto de la provincia 
de Barcelona.

También se observan 
diferencias entre Madrid 
capital y el resto de la 
comunidad, cogiendo más 
peso el piso como objetivo 
inicial de la búsqueda en 
Madrid capital (57%) en 
cambio, en el resto de la 
comunidad podemos ver 
como la casa adosada o el 
chalet adquirían más peso 
que el piso.

Por la parte del ven-
dedor particular, también 
el piso es la tipología de 
vivienda más ofertada, 
tanto entre los que ya 
han vendido (50%) como 
entre los que siguen con la 
vivienda en venta (45%). 
También en este caso se 
observan diferencias a 
nivel de zonas: mientras 
que un 7% del total de 
los particulares que ha 
vendido una vivienda ha 
ofertado un ático, esta 
proporción en Cataluña 
asciende al 15%. Por su 
parte en la Comunidad 
de Madrid los vendedores 
particulares que ofrecen 
un piso ascienden al 60% 
(versus el 50 de la media 
nacional).

El 79% de los 
catalanes quiere 
comprar una 
primera residencia
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Aconseguir la calma interior: practi car 
la consciència plena o meditació

‘La vida és el que ens passa mentre planegem el futur’ – J.Lennon
La consciència plena (tam-
bé coneguda com a min-
dfulness) consisteix en la 
pràcti ca d’unes tècniques 
que permeten focalitzar-
nos en el present, a l’aquí 
i ara, i allunyar-nos dels 
pensaments i sentiments 
que ens molesten o per-
torben.

La base és realment 
senzilla i gairebé tan anti ga 
com l’ésser humà, ja que les 
seves arrels es remunten a 
fa més de 5.000 anys: és el 
fonament de la meditació.

Meditar, prendre aques-
ta consciència plena, és 
permetre als nostres pensa-
ments expressar-se, sense 
jutjar-los i sense infl uir en 

ells.
Moltes vegades això es 

confon amb intentar ‘no 
pensar en res’, que és real-
ment complicat o gairebé 
impossible. La nostra ment 
no està capacitada per ac-
tuar en negati u, per ‘no fer 
res’, així que hem de donar-
li ordres en positi u perquè 
ens obeeixi i ens permeti  
fer alguna cosa diferent.

Es tracta de descansar 
la ment deixant-la fl uir lliu-
rement.

És realment possible?
L’objectiu és reduir el 

‘soroll’ mental que provoca 
a llarg termini l’estrès, però 
sobretot estar en contacte 

amb nosaltres mateixos.
A més de millorar l’acti -

vitat del nostre cervell, es 
tracta de permetre’ns un 
moment per escoltar-nos 
i contactar amb el nostre 
interior. Deslliurar-nos per 
un moment de les nostres 
expectatives i exigències, 
deixar de donar voltes al 
passat i de preocupar-nos 
pel futur, per ocupar-nos 
del present.

No oblidem que la vida 
es construeix cada dia, i 
només tu saps el que ne-
cessites, desitges i somnies. 
Escolta el teu interior i atre-
veix-te a contactar amb la 
teva veu en el silenci.

Els estudis neurològics 

demostren que la pràcti ca 
d’unes senzilles tècniques 
de focalització ens entrena 
per poder aconseguir-ho. Si 
ho veus complicat o t’agra-
daria entrenar-te en la seva 
pràcti ca, no dubti s a consul-
tar-nos. Més enllà de trac-
tar un problema específi c, 
tu tens la clau per millorar 
la teva qualitat de vida.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults. 
Col·legiada 16.572

KANTOR. Espai 
d’Atenció Psicològica

Llobateras 5-10 Local 1 (al 
costat de Regina Carmeli)

93 588 21 53
644 008 701

GUÀRDIES 
NOCTURNES

DESEMBRE 2017

DE DILLUNS A DIUMENGE 
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
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A quina edat s’ha de començar a 
respallar les dents dels més peti ts?
A quina edat s’ha de co-
mençar a raspallar les 
dents dels més petits? 
Quants cops al dia? Cal 
posar-hi pasta? Aquestes 
són algunes de les pregun-
tes que ens fem a l’hora de 
cuidar les dents dels més 
petits.

Es recomana una visita 
abans dels 3 anys. D’aques-
ta manera el nen associa 
anar al dentista com una 
cosa habitual i normal, i en 
cas de trobar cap possible 
problema, solucionar-ho 
com més aviat millor.

En aquesta visita també 
s’ensenya als pares i als 
nens bons hàbits d’higiene 
bucodental. Hem de ser 
força estrictes en la impor-
tància de la neteja bucal, ja 
que és la principal mesura 
preventiva en l’aparició 
de càries. El fet que agafin 
l’hàbit de petits farà que 
de grans tinguin una bona 
salut bucal.

Cap als 6 mesos apareix 
la primera dent i no és fins 
als 3 anys que han d’haver 
sortit les 20 dents de llet. 
El primer queixal definitiu 
no surt fins als 6 anys i surt 
sense que caigui cap dent 
de llet.

És important tenir en 
compte que les dents de 
llet són tant o més impor-
tants que les definitives.

Alguns consells pràc-
tics:

- Neteja la boca del 
nadó amb una gaseta hu-
mida.

- Deixa que el nen es 
raspalli sol. Fins als 8 anys 
repassa tu amb el raspall. 
Fes-ho al matí i al vespre. 
Ha de durar 2 minuts

- Utilitza pasta ade-
quada a la seva edat i 
posa-hi la mida d’un granet 
d’arròs

- Disminueix el consum 
de sucres. Evita la pastis-
seria industrial, i el pa de 

motlle substitueix-lo per 
pa de barra.

- Evita menjar gomino-
les entre hores

- Canvia begudes ensu-
crades, com sucs o iogurts 
bevibles per aigua

- Es recomana no donar 
biberó a les nits quan els 
nens ja tenen dents, i si fos 
així d’aigua.

- Si  els pares tenen 

una boca sana evitaran el 
contagi al nen dels bacteris 
causant de les càries.

- Vés un cop l’any al 
dentista.

Dra. Clara Noguera
Col.3964

Odontòloga
Clínica Dental Pifarré

Plaça Constitució 1,
Rubí
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OFERTES I DEMANDES
CHICO de 27 años busca traba-
jo, fábrica, etc. 631.580.534
SRA.  SE OFRECE para limpieza. 
602.33.86.25

TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SE ALQUILA hab. Rubí. 
610.467.363

LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604

BUSCO trabajo dde limpieza, 
cuidado niños y mayores. 
612.271.489
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Enigmáti co, bello y mágico, así es como des-
cribiríamos a esta pantera de color azabache 
y profunda mirada. Septi embre, que así se 
llama, es un macho joven, de entre año y 
medio o dos años, que fue recogido de la 
calle atendiendo a una demanda de una 
ciudadana que lo había encontrado. 

Es uno de esos casos que poco podemos 
añadir, no sabemos su historia, aunque sin 
dudarlo estamos seguros que debió vivir 
rodeado de humanos en sus primeros meses 
de vida.

Se trata de un gato amoroso, que se 
deshace por ser el centro de atención, rega-
lándote con sus arrumacos y ronroneos. Es 
amor en estado puro, por lo que nos hemos 
propuesto buscarle un hogar donde no hayan 
más gatos, y sea el rey de la casa. 

Así que si quieres conocer a Septi embre, 
ponte en contacto con Rodamons de Rubí de 
lunes a viernes de 18 a 20 horas al teléfono 
639 679 777 o bien a través de email, web 
o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi/

Septi embre, puro enigma y magia
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La Biblioteca col·labora 
amb la Marató de TV3

Des d’aquest dilluns i fi ns 
al 15 de desembre, la Bibli-
oteca ha iniciat una cam-
panya solidària de venda 
de llibres. Tots els diners 
recaptats es desti naran a 
La Marató de TV3, que en-
guany està dedicada a les 
malalti es infeccioses. 

Els llibres, al preu de 
venda d’un euro per exem-
plar, es poden adquirir al 
vestí bul de la Biblioteca, 
on s’ha habilitat un espai 
per a la iniciati va solidària. 
Els exemplars que estan a 
la venda són llibres que 

l’equipament té duplicats 
o bé han estat donacions 
ciutadanes. 

Aquest dijous, amb 
l’objectiu de donar més 
visibilitat a la iniciativa, 
muntaran un estand a 
l’entrada del Mercat. 

A més, la Biblioteca col-
laborarà el 2 de desembre 
en el Giving Tuesday, una 
activitat impulsada per 
l’entitat Oriéntate en tu 
Voluntariado, amb una 
parada de venda solidària 
de llibres a la plaça Catalu-
nya. / DdR

La Biblioteca se suma a la iniciati va solidària amb un espai de 
venda de llibres a un euro. / Cedida

ART

Miquel Mas porta una mostra dels seus 
‘Humans’ a l’Espai Gaudí Visual Gallery
REDACCIÓ

L’artista rubinenc Miquel 
Mas exposa des d’aquest 
dimecres una mostra de la 
seva sèrie ‘Humans’ a l’Es-
pai Gaudí Visual Gallery, al 
Teatre Gaudí, de Barcelona. 
L’exposició està formada 
per nou dibuixos a llapis de 
gran format (70x100cm) i 
dues pintures (122x135cm), 
una d’elles, un retrat del seu 
pare, datat de l’any 1997. 

El polifacèti c arti sta rubi-
nenc va exposar per primera 
vegada la sèrie ‘Humans’ el 
2004 a Rubí i posteriorment, 
el 2006, al Centre Cultural 
Caixa Terrassa, amb una gran 
acollida de públic i críti ca. La 
mostra s’ha pogut contem-
plar també en altres indrets, 
com el Museu Diocesà de la 
Seu d’Urgell o la localitat de 
Clichy, a França. 

A ‘Humans’, Mas no no-
més exhibeix la seva preci-
sa i sofisticada tècnica de 
retrati sta sinó que trasllada 
estats d’ànim conjunturals 

de les persones dibuixades 
i pintades i alhora tradueix 
aquelles qualitats profundes 
i subti ls que les vinculen al 
bagatge de les seves com-
plexes tradicions culturals.

En la seva darrera expo-
sició, ‘Maquillatges’, aquest 
mateix 2017, Mas es va 
atrevir a posar en relació 
els ‘Humans’ de detallisme 
minuciós amb una nova 
generació de ‘Retrats de la 
posteritat’, d’una imaginació 
desbordant, amb l’atrevi-
ment de fer-los dialogar. 

L’exposició de l’artista 
rubinenc a l’Espai Gaudí Vi-
sual Gallery, situat al carrer 
Sant Antoni Maria Claret, 
120, de la capital catalana, 
es podrà veure fi ns al proper 
28 de gener. 

L’horari d’obertura de la 
sala és de dilluns a divendres 
de 9.30 a 13.30 hores i a 
les tardes, una hora abans 
de les representacions pro-
gramades al Teatre Gaudí i 
fi ns a la fi nalització de les 
mateixes. Una de les obres que es podran veure a la mostra. / Cedida

Fira de Nadal: El 5, 6 i 7 de desembre de 10h a 21h. A la pl. Dr. Guardiet. 
Pista de gel: L’1, 4 i 5 de desembre de 17h a 21h. El 2, 3 i 6 de desembre d’11h a 21h. A la 
pl. Nova Estació. Preu: 6€.

································································
DIVENDRES 1 de desembre

-Encesa de llums de Nadal
Carilló de Nadal a les 17.30h a la pl. Pere Aguilera. 
Encesa de les llums a les 18.30h. Xocolatada a les 
19h. Espectacle infanti l a les 19.30h

-‘Després del terratrèmol. Nepal 2015’
Dins dels actes del Giving Tuesday. A càrrec de 
Pep Masip. A les 19h a l’Ateneu (C. Xile, 1-3). Org.: 
Oriéntate en tu Voluntariado i Rubí Solidari.

-Infesti vern
Marató de cinema fantàsti c en VOS. A les 21h a La 
Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 5€. Org.: InFest.

································································
DISSABTE 2 de desembre

-Mercat Numismàti c
Intercanvi i compravenda de moneda. De 9h a 
14h a la pl. Nova del Mercat. Org.: Associació 
Numismàti ca de Rubí.

-Taller plàsti c en família
Dia internacional de les persones amb diversitat 
funcional. ‘Llibres il·legibles’, a càrrec d’E-Art. A 
les 11h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

-Fira d’enti tats del Giving Tuesday
Exposicions, tallers i accions solidàries. De 10h 
a 18h a la pl. Dr. Guaridet. Org.: Oriéntate en tu 
Voluntariado.

EXPOSICIONS
-Porexperience
Escultures de porexpan de l’estudi Drasti c 
Works. Inauguració el 5 de desembre a les 
19h. A edRa (c. Joaquim Blume, 26).

-Criminologia
Exposició a càrrec d’El Grup Fotogràfi c El 
Gra. Fins al 31 de desembre a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5).

-Homenatge a Fidel
A càrrec del Casal de Amistad Catalano-Cuba-
no José Martí . A l’Ateneu (c. Xile, 1-3). 

-Pessebre centenari
Fins al desembre a la Biblioteca (c. Aribau, 
5). A càrrec de l’Associació de Pessebristes 
Rubí.

-Retrats 
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de gener a 
l’Anti ga Estació (c. Historiador Serra, s/n).

AGENDA
-Hora del conte
‘Elf’s inventi ons’, a càrrec de Kids&Us. A les 11h 
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants d’1 a 
7 anys.

-‘El silenci d’Hamelín’
Dia internacional de les persones amb diversi-
tat funcional. A càrrec de la companyia Farrés 
brothers i cia. A les 19h a La Sala (c. Cervantes, 
126).

-‘Dos ardillas en América Lati na’
Presentació del llibre escrit per Pep Adelantado. 
A càrrec de Pep Adelantado i Jordi Margarit. A 
les 19h al CRAC (c. Sant Joan, 1).

-Zambomba fl amenca
Amb cantaores, cors i guitarristes. També hi hau-
rà ball. A les 20h a la Casa de Andalucía de Rubí 
(c. Orso, 2). Org.: Casa de Andalucía.

-Concert de Mairu
Amb l’acompanyament de Pikatxa, Jaume i Gari. 
A les 21h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. 
Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí. 

-Sorti da fotogràfi ca nocturna
Sorti da a Castellar. A les 22h a l’Anti ga Estació (c. 
Historiador Serra, s/n). Org.: El Gra.

································································
DIUMENGE 3 de desembre

-Dia internacional de les persones amb diver-
sitat funcional

Dia internacional de les persones amb diversi-
tat funcional. D’11h a 14h xocolatada, taules, 
actuacions musicals i lectura de textos a la pl. 
Catalunya.

-Boti farrada popular
A les 12h al solar del Centre Democràti c Repu-
blicà (pl. Dr. Guardiet) assemblea del Comitè 
per la Defensa de la República (CDR). A les 14h 
boti farrada (opció vegetariana) i beguda i actu-
acions musicals en suport dels presos. Preu: 5€. 
Org.: CDR Rubí.

-‘Art’
Obra de teatre amb Pere Arquillué, Francesc 
Orella i Lluís Villanueva. A les 18.30h a La Sala 
(c. Cervantes, 126). Preu: 20€/15€.

································································
DIMARTS 5 de desembre

-Inauguració de la Fira de Nadal
A les 18h a la pl. Dr. Guardiet. 

································································
DIMECRES 6 de desembre

-Dia de la Consti tució
Acte insti tucional. A les 10h a la pl. Consti tució.

-Parti t de futbol comunitari
A les 17.30h a la pista poliesporti va de la Urba-
nització del Pinar.

-‘Taxaaan’ 

Espectacle infanti l a càrrec de Circ Xic. A les 19h 
a la pl. Dr. Guardiet.

································································
DIJOUS 7 de desembre

-‘Tornavic ‘
Espectacle infanti l a càrrec de Circ Hula. A les 19h 
a la pl. Dr. Guardiet.

-Dunkerque
Projecció de la pel·lícula dins del cicle d’hivern. A 
les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 5€. 
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Pep Adelantado 
presenta ‘Dos
ardillas en 
América La� na’
El rubinenc Pep Adelan-
tado presentarà aquest 
dissabte 2 de desembre 
a les 19 hores al Centre 
Rubinenc d’Alterna� ves 
Culturals (CRAC) el llibre 
‘Dos ardillas en América 
La� na’. Es tracta d’una 
obra que recull les vivèn-
cies autobiogràfi ques so-
bre el viatge que l’autor 
va fer amb Juli Sánchez 
a finals dels anys se-
tanta durant set mesos 
per l’Amèrica Lla� na. La 
presentació comptarà 
amb la presència del 
periodista rubinenc Jordi 
Margarit, autor del prò-
leg del llibre. / DdR

ART

Par� cipació rubinenca en una col·lec� va d’homenatge 
a l’ar� sta transgressor Ocaña, ac� vista LGTB

REDACCIÓ

Una desena d’artistes ru-
binencs par� cipen en una 
mostra col·lec� va en home-
natge a José Pérez Ocaña, 
conegut ar� s� cament com 
a Ocaña, impulsada per 
l’en� tat LGTB Terrassa. 

Malgrat que va passar a 
la història de l’art espanyol 
com a pintor naïf, el talent 
d’Ocaña va ser mul� disci-
plinar. Performer, abanderat 
de la resurrecció del folklore 
i disrup� u, va canviar el seu 
poble natal de la província 
de Sevilla per una vida més 
propera a la seva voluntat 
d’expressió als carrers de 
Barcelona. 

El seu ac� visme va co-
brar molta més rellevància 
en el marc de la revolució 
cultural de la transició, con-
vertint-se en una de les 
fi gures més prominents del 
que arribaria a anomenar-
se com la Movida de Las 

Ramblas, al costat d’ar� stes 
com Nazario, Copi o Colita, 
que el van admirar i el van 
acompanyar en els seus in-

tents constants de reclama-
ció  de noves i fonamentals 
llibertats a l’estat espanyol, 
malgrat la repressió i el 

l’actor rubinenc Enric Majó, 
l’artista de còmic Nazario 
Luque, o la fotògrafa Colita, 
entre altres. 

La mostra, que té Manu 
Fuster com a comissari, 
es divideix en tres apar-
tats. En el primer, hi ha una 
aproximació biogràfica a 
l’ar� sta a través d’imatges i 
objectes cedits per familiars 
i amics. El segon bloc és de 
caràcter audiovisual amb 
produccions sobre l’ar� sta, 
mentre que en el darrer 
apartat es troben les obres 
d’altres ar� stes de diferents 
disciplines que s’han sen� t 
infl uïts per la personalitat 
d’Ocaña. 

La mostra es pot visitar 
a la Sala Muncunill, situ-
ada a la plaça Didó, 3, de 
Terrassa. L’horari de visita 
és de dimarts a divendres 
de 17 a 21 hores, dissabtes 
d’11 a 14 hores i de 17 a 21 
hores i diumenges d’11 a 
14 hores. 

El comissari de la mostra, Manu Fuster, durant la inaguració. / Cedida

L’exposició es pot visitar a la Sala Muncunill de Terrassa fi ns al mes de gener
conservadorisme existent. 
Ocaña va morir acciden-
talment l’any 1983 per les 
cremades que va pa� r en 
incendiar-se una disfressa. 

Des de l’LGTB Terras-
sa, assenyalen que amb la 
exposició es vol retre un 
homenatge a un ar� sta que 
“de ben segur encara estaria 
lluitant per tal de commoure 
al seu públic i per trencar 
les encara rígides normes 
del que és políticament 
correcte”. 

En la mostra hi parti-
cipen més d’una vintena 
d’artistes. Entre ells, els 
rubinencs Pep Borràs, Al-
bert i Miqui Cardona, Quim 
Conca, Gemma Escoda, 
Antoni Grau, Miquel Mas i 
Anna Tamayo. 

L’exposició compta amb 
la col·laboració especial  de 
destacats personatges de la 
cultural que van compar� r 
amistat amb Ocaña com 
el cineasta Ventura Pons, Pep Adelantado. / Cedida



La colla de Geganters de 
Rubí tancarà les sortides 
fora del municipi aquest 
any amb la participació 
en la Festa Major del barri 
barceloní de Sant Andreu. 
Concretament, l’entitat 
local parti ciparà en la ce-
lebració del 35è aniversari 
de la colla de geganters de 
Sant Andreu. El 3 de de-
sembre, més d’una trente-
na de colles, entre les quals 
la de Rubí, parti ciparan en 
la concentració de gegants 
germans, que donarà pas 
als actes de Festa Major. 
Està previst que a les 8 
hores hi hagi un 
llançament de 22 
salves en honor a 
Sant Andreu i es 
faci una desper-
tada trabucaire. 
La plantada serà 
a les 9 hores al 
recinte de Fa-
bra i Coats i una 
hora i mitja més 
tard arrencarà la 
cercavila. A les 

11.30 hores està previst el 
pregó de Festa Major i al 
punt del migdia el repic de 
campanes. Ja a les 13.15 
hores, hi haurà la ballada 
conjunta dels gegants i 
l’esclat fi nal de festa.

A més, els Gegants de 
Rubí estan exposats, junta-
ment amb altres fi gures de 
la cultura popular catalana, 
al recinte Fabra i Coats, 
concretament a l’Espai 
Josep Bota. La mostra es va 
inaugurar el 18 de novem-
bre i estarà oberta al públic 
fi ns al 12 de desembre de 
16 a 19 hores. / DdR
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Els creadors de l’InFest impulsen 
una marató de cinema fantàsti c
REDACCIÓ

Els organitzadors de l’InFest, 
el Festi val Internacional de 
Curtmetratges de terror, 
fantàsti c i freak, han impul-
sat una marató de cinema 
fantàstic, que tindrà lloc 
aquest divendres a La Sala a 
parti r de les 21 hores, i que 
porta per tí tol Infesti vern.

L’acti vitat consisti rà en la 
projecció de tres pel·lícules 
del gènere de forma con-
secuti va, un esdeveniment 
que es coneix com a marató 
de cinema. Per 5 euros, els 
espectadors ti ndran l’opor-
tunitat de veure projectats 
en versió original subti tu-
lada els fi lms ‘Night of the 
living dead’, ‘Coherence’ i 
‘The cabin in the woods’.

‘Night of the living dead’ 
és un fi lm de terror en el qual 
les radiacions que provenen 
d’un satèl·lit provoquen 
una allau de zombis que 
ataquen les persones per 
alimentar-se. La pel·lícula 

ofereix tots els ingredients 
per als amants del gènere 
dels morts vivents.

‘Coherence’ és un llarg-
metratge que aborda la 
història d’un fenomen pa-
ranormal que es produeix 
després del pas d’un cometa 
que desorienta la població 

de la zona. Al cap d’uns 
anys, un grup d’amics recor-
da el fenomen i comencen 
a produir-se estranys fenò-
mens de realitat paral·lela.

Pel que fa a ‘The cabin 
in the woods’, gira al voltant 
de la vida de cinc estudiants 
universitaris que passaran 

un cap de setmana en una 
cabana enmig d’un bosc. El 
que no saben és que for-
men part d’un experiment 
terrorífi c.

La projecció de les tres 
pel·lícules compta amb la 
col·laboració de l’Ajunta-
ment de Rubí.

Fotograma de la pel·lícula ‘The cabin in the woods’. 

TEATRE GEGANTS

El Desván diverteix al públic 
amb els seus entremesos

La Sala va acollir els tres espectacles d’El Desván. / Cedida 

La companyia de teatre El 
Desván va interpretar en 
sessió doble tres entreme-
sos, un gènere teatral que 
es va popularitzar durant el 
Segle d’Or de la literatura 
castellana. Els entremesos 
representants van ser ‘El 
viejo celoso’, de Miguel 
de Cervantes; ‘La fablilla 
del secreto bien guarda-
do’, d’Alejandro Casona; 
i ‘La mariquita’, d’Agustí n 
Moreto.

Sota el títol ‘Burlas y 
amoríos’, els espectadors 
es van divertir amb les 

representacions, dirigides 
per M. Luz Cruz, i interpre-
tades per José Martí nez, 
Encarna Villaboa, Karen 
Martí nez, Mónica Álvarez, 
Francisco José Serrano, 
Javier García, Israel García, 
Maricruz Barceló, Cristi na 
Ruiz i Azor Godoy. 

El públic va aplaudir 
molt les funcions i va sa-
ber valorar la dificultat 
dels textos representats. 
L’obra era una proposta 
de la XXVIII temporada de 
teatre i dansa amateur de 
Rubí. / DdR

Els Geganters de Rubí 
parti ciparan en la Festa 
Major de Sant Andreu

El Roc i la Paula estan exposats a la sala Josep 
Bota de Fabra i Coats. / Cedida
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Arquillué, Orella i Villanueva 
porten a La Sala l’obra ‘Art’

Francesc Orella i Pere Arquillué són dos dels actors més destacats del teatre català. / Cedida

La dramaturga francesa Yas-
mina Reza va escriure el 
1994 l’obra ‘Art’, un muntat-
ge teatral que gira al voltant 
de l’amistat de tres amics. 
Reza, autora d’obres insig-
nes com ‘Un déu salvatge’, 
dibuixa en el text la història 
de tres personatges, un dels 
quals és un apassionat del 
món de l’art que adquireix 
per 200.000 euros un qua-
dre pintat de blanc. Aquest 
és el punt de partida de 
l’obra dirigida per Miquel 
Gorritz i traduïda per Jordi 
Galceran.

Per interpretar-la, Gor-
ritz compta amb tres grans 
actors del món del teatre a 
Catalunya: Francesc Orella, 
Pere Arquillué i Lluís Villa-
nueva. Es tracta d’un mun-
tatge que va més enllà de 
la comèdia i que aborda les 
difi cultats en la comunicació 
entre les persones.

‘Art’ es va representar al 
teatre Goya a fi nals de l’any 

passat i principis del 2017 i 
va obtenir un gran reconei-
xement de la críti ca.

Ara, l’espectacle arriba 
a La Sala, que acollirà l’obra 
aquest diumenge a les 18.30 
hores, en una de les repre-

sentacions teatrals més des-
tacades de la temporada.

El preu de l’espectacle és 
de 20 euros i de 15 euros per 
a les persones amb carnet 
de la Biblioteca, pensionis-
tes i jubilats.

‘Art’ és una 
comèdia que 
aborda les 
difi cultats en 
la comunicació

CINEMA FOTOGRAFIA

‘Dunkerque’, una història de 
la II Guerra Mundial, a La Sala
El fi lm de Christopher Nolan 
‘Dunkerque’ es projectarà 
el 7 de desembre a La Sala a 
les 21 hores dins del cicle de 
cinema d’hivern. Es tracta 
d’una pel·lícula ambienta-
da en la II Guerra Mundial, 
quan les tropes aliades van 
ser evacuades de França 
per mar fi ns a Gran Breta-
nya davant l’avanç impara-
ble de l’exèrcit alemany.

Centenars de milers de 

soldats britànics, francesos 
i belgues van quedar envol-
tats de tropes enemigues a 
la platja i van haver de ser 
evacuats per vaixells de tot 
tipus, inclosos civils, per 
abandonar el conti nent. La 
producció nord-americana, 
de l’autor del fi lm ‘Origen’, 
es va estrenar el 2016. 
‘Dunkerque’ es projectarà 
doblada i té un cost de 5 
euros. / DdR

El Gra organitza una 
sorti da nocturna a Castellar 
El Grup Fotogràfic El Gra 
ha organitzat una sortida 
nocturna el 2 de desembre. 
Els membres de l’entitat 
faran una visita a Castellar 
del Vallès. El lloc de 
trobada és l’Anti ga 
Estació a les 22 ho-
res. D’altra banda, 
l’entitat ja ha fet 
públics els guanya-
dors de la sortida 
social fotogràfi ca a 

Les Arenes. La guanyadora 
ha estat Mayte Codina, en 
segon lloc ha quedat Jordi 
Fernández i tercer ha estat 
Paco González. / DdR

Fotografi a de Mayte Codina.
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Organitzen la 
IV Zambomba 
fl amenca de la 
Casa de Andalucía
La Casa de Andalucía de 
Rubí organitza aquest dis-
sabte la IV Zambomba fl a-
menca a les 20 hores a la 
seu de la Casa de Andalucía, 
al carrer Orso, 2.

L’espectacle comptarà 
amb la participació dels 
cantaors Israel Romero, Loly 
Reyes, Antonio Cortés, Ester 
Martínez, Pedro Valdivia, 
Estrellita de Graná, Manolo 
de San Roque i Cristóbal del 
Marquesado. 

A la guitarra, hi haurà 
l’actuació de Juan Gallar-
do, Miguel Rivera, Rubén 
Reches i David Rodríguez. 

Tots estaran acompa-
nyats pels cors de l’Asoci-
ación Rociera de Rubí i de 
la Peña Flamenca Calixto 
Sánchez, i també hi haurà 
les actuacions de ball d’Aza-
bache, Somakay i Nuevos 
Horizontes. / DdR

SARDANES

REDACCIÓ

L’Escola de Sardanes Flor de 
Neu va celebrar durant el 
cap de setmana la cloenda 
de la temporada amb un 
festival i un dinar de ger-
manor. El dissabte les tres 
colles de l’escola (Petits 
Galzeran, Brots de Galzeran 
i Galzeran) van ballar sar-
danes a l’escenari del Casal 

Flor de Neu tanca una temporada 
rodona amb el fes� val de fi  de curs

Popular, a més d’interpretar 
diversos esquetxos. Brots 
Galzeran va interpretar les 
dues sardanes de punts 
lliures que ballarà el 3 de 
desembre a la fi nal del Cam-
pionat de Catalunya que 
tindrà lloc a Figueres. De 
nou, el fes� val va comptar 
amb la col·laboració del 
Casal Xou del Casal de la 
Gent Gran de Rubí. També 

va actuar convidat el grup 
de hip hop rubinenc The 
Real Nemesis.

El diumenge, tots els 
integrants de les colles es 
van reunir al restaurant 
Can Ramon per celebrar 
un dinar de germanor. Àlex 
Coca, president de l’escola, 
va aprofi tar el repar� ment 
d’obsequis i trofeus per fe-
licitar la colla infan� l, que ha 

L’Ateneu acull una mostra
d’imatges sobre Fidel Castro
L’Associació catalano-cuba-
na José Martí de Rubí ha 
organitzat una exposició a 
l’Ateneu amb una norantena 
d’imatges de Fidel Castro, el 
polític revolucionari cubà 
que va governar l’illa durant 
més de 30 anys. L’acte d’in-
auguració de l’exposició, � -
tulada ‘¡Fidel Vive!’ va tenir 
lloc el dissabte i va comptar 
amb la presència de la còn-
sol general de Cuba, Mabel 

Arteaga, l’autor de l’expo-
sició, Ernesto de la Torre, 
el president del Casal de 
Cuba de Rubí, Juli Sánchez i 
l’actriu cubana Mariela Be-
jarano. A més de l’exposició, 
també es pot consultar un 
catàleg que es va presentar 
juntament amb la mostra. 
En l’acte d’inauguració hi 
va par� cipar l’Associació de 
Jazz Rubí, que va oferir una 
actuació musical. / DdR

BREUS

Imatge de la inauguració de l’exposició a l’Ateneu. / Cedida

El Casal Popular va acollir el fes� val de l’Escola de Sardanes Flor de Neu. / Cedida

quedat campiona territorial 
de les comarques barcelo-
nines. També va estendre 
la seva felicitació als inte-
grants de Brots Galzeran, 
que han par� cipat enguany 
en la categoria absoluta. 

Coca va subratllar la bona 
experiència de col·laboració 
entre les colles Brots i Gal-
zeran, que han fet possible 
que dansaires de les dues 
colles hagin ballat en la 
mateixa rotllana.

La colla infan� l ha 
estat la campiona 

territorial de 
les comarques de 

Barcelona
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 13 29
2 ESPLUGUENC 13 27
3 ATLÈTIC SANT JUST 13 25
4 SANT QUIRZE 13 24
5 FONTSANTA FATJÓ 13 23
6 BEGUES 13 23
7 RUBÍ UE 13 22
8 CAN TRIAS 13 20
9 MARIANAO 13 19

10 OLÍMPIC CAN FATJÓ 13 19
11 ATLÈTIC VILAFRANCA 13 19
12 PRAT B 13 18
13 JÚNIOR 13 16
14 ATLÈTIC PRAT 13 13
15 MOLINS DE REI 13 13
16 SUBURENSE 13 10
17 SANT JOAN DESPÍ 13 8
18 GORNAL 13 5

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 13 34
2 ATLÈTIC RUBÍ 13 29
3 JUV.25 SEPTIEMBRE 13 28
4 ESCOLA PLANADEU 13 26
5 CASTELLBISBAL 13 21
6 MIRASOL-BACO 13 21
7 BADIA DEL VALLÈS 13 19
8 BARBERÀ ANDALUCÍA 13 19
9 SANT CUGAT B 13 19

10 LA ROMÀNICA 13 18
11 CERDANYOLA B 13 17
12 TIBIDABO T. ROMEU 13 16
13 LLANO DE SABADELL 13 15
14 PENYA PAJARIL 13 12
15 JÚNIOR B 13 11
16 LLORENÇÀ 12 10
17 ESCUELA BONAIRE 13 9
18 PUEBLO NUEVO 12 6

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic falla un penal i s’ha de 
conformar amb un empat a Sitges

JOSÉ VERDE

L’errada de no transformar 
un penal al minut 45 va dei-
xar l’Olímpic sense els tres 
punts de la jornada. L’1-1 
davant el Suburense va sem-
blar poc després d’un par� t 
en el qual els de Can Fatjó 
van dominar àmpliament el 
seu rival, que va aguantar 
bé a la primera part però 
que a la segona es va veure 
superat. 

En el minut 19, es van 
avançar els locals en una de 
les poques ocasions clares 
que van disposar. La jugada 

del gol va venir precedida 
per una mala sor� da de pi-
lota des de la defensa, una 
de les poques errades que 
van cometre els de Rubí. 
Navarro va aprofi tar l’error 
per avançar el Suburense al 
marcador. 

El gol de l’empat no es va 
fer esperar massa. El va acon-
seguir Grego, qui, després de 
rebre un llançament de falta 
xutat per San�  Peroni al se-
gon pal, va marcar d’un fort 
xut. L’Olímpic va con� nuar 
buscant la porteria contrària 
amb jugades elaborades, fi ns 
que just abans del descans, 

Santi Peroni va rebre una 
falta dins de l’àrea. Rubén 
va llençar la pena màxima, 
però el porter Nito va intuir 
per on anava i en dos temps 
va aconseguir parar-lo. Així 
es va arribar al descans. 

A la segona part, el domi-
ni va ser absolut de l’Olímpic, 
ja que el Suburense es va 

dedicar a tirar pilotes en 
llarg. Amb vuit llençaments 
a porteria per als de Can 
Fatjó i només dos sobre la 
porteria de Jaume Bracons, 
va fi nalitzar el par� t. 

Aquest diumenge es dis-
putarà el derbi local, l’Olím-
pic rebrà el Rubí a les 12 
hores a Can Fatjó. 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR               1-0 CF SUBURENSE - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ               1-1 

CF SUBURENSE: Nito, Manu, Adri, Ricard, Navarro, 
Salva, Viñola, Geri, Héctor, Jano (Ayala) i Plazas. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Armenteros, 
Cabanas, Mauri (Jonay), Nil (Marc Sánchez), Rubén, 
S. Peroni, Grego (A. García), Gerard, Marc Ruiz i Marc 
Cornet (Marc Díaz).  
Àrbitre: Patino Pallarés, Álex (Bé).
Gols: 1-0 Navarro (19’); 1-1 Grego (35’).
Targetes: Ricard, Viñola, Geri, Hector, Jano i Valbuena 
/ Nil i A. García. 

Veterans-Mollet    6-2 
Sènior B-Matadepera  6-2  
Oscar, Eloy, Cristian (2), Manel i 
Andreu.
Masnou-Femení 6-9  
Carla, Helena (2), Paula (3), 
Daniela, Alba i Marina.  
Castellbisbal-Juvenil A   4-2  
Marc i Rivas.  
Juvenil B-Juan XXIII   1-2  
Isaac.  
Cadet A-Fund. Terrassa   2-0  
Naïm i Isaac.  
Sant Pere Nord-Cadet B   5-8  
Joaquin, Zhou (4), Carlos (2) i 
Rubén. 
PB Sant Cugat-Infantil B   0-3  
Unai, Iker i Gerard.  
Infantil C-Juv. 25 de Sept. 0-5 
Aleví A-Ripollet   3-4 
Axel, Víctor i Saúl.  

Aleví B-Can Trias   2-3  
Pol.  
Rubí-Aleví C   6-6  
Enzo (2), Iker (2) i Carlos (2). 
Castellar-Aleví D   0-7   
Yovani (2), David (2), Nabil, 
Martín i Toni.  
Aleví E-Matadepera   3-2  
Sergi (2) i Víctor.  
Aleví F-Matadepera              1-18  
Héctor.  
C. Sabadellenc-Benjamí A 
1-7  Hugo, Joan (2), Bilal, Óscar i 
Dídac (2). 
Mirasol-Benjamí B   1-3  
Joel (2) i Izan.  
Benjamí C-J.25 de Sept. 1-2  
Erik.  
Benjamí D-Can Parellada   2-2  
Bunja.  
Can Trias-Pebenjamí A 0-6

RESULTATS

FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Derrota important del Rubí 
davant el Molins de Rei (1-4)
El Rubí va caure a Can Rosés 
davant el Molins de Rei per 
1-4, en la derrota més sig-
nifi ca� va de la temporada. 
El conjunt local va  cometre 
errors defensius, especial-
ment a pilota aturada, però 
també en atac, on es va 
evidenciar que li falta gol 
de cara a porteria contrària. 
Aquest diumenge toca derbi 
local contra l’Olímpic. Serà 
el diumenge a Can Fatjó a 
les 12 hores. / DdR

Victòria de l’Atlè� c Rubí i 
empat del 25 de Sep� embre
L’Atlè� c Rubí va imposar-se 
2-1 al Mirasol en un par� t 
en el qual els rubinencs van 
ser superiors. Els autors dels 
gols locals van ser Carlos 
Esteban i Genís. Per la seva 
banda, el Juventud 25 de 
Sep� embre va aconseguir 
treure un punt del difícil 
camp de la Planada Can 
Deu, a Sabadell. El Vein�  va 
empatar 1-1 amb l’Escola 
Planadeu. / DdR
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REDACCIÓ

Només dues setmanes 
després de guanyar la 53a 
Behobia-San Sebas� án, de 
20 km, el rubinenc Carles 
Cas� llejo s’ha imposat en la 
94a edició de la Jean Bouin, 
la clàssica barcelonina, en la 
categoria Oberta. 

Cas� llejo ja va guanyar 
en aquesta categoria, de 
10 km, l’any passat, però 
aquest cop ha aconseguit 
rebaixar el rècord de la 
prova amb un temps de 
29’31”.

El corredor de Rubí va 
aconseguir diumenge treu-
re més de dos minuts al 
segon classifi cat, que va ser 
Alberto Casas. Cas� llejo, de 
39 anys, està re� rat de la 
competició professional i 
ara es dedica a córrer curses 
populars. 

En la categoria femenina 
Oberta la guanyadora va ser 
Gema Barrachina, amb un 
temps de 36’14”.

ATLETISME | CURSAATLETISME | CROS

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Carles Cas� llejo guanya la 94a 
Jean Bouin i bat un nou rècord

Pel que fa a la categoria 
Elit, en la qual par� cipaven 
atletes professionals i que el 
2012 va guanyar Cas� llejo, 
el vencedor va ser Olivier 
Irabaruta, de Burundi, que 

va completar els 9,9 km de 
la prova amb 29’59”. Pel que 
fa a la categoria femenina, 
la vencedora va ser l’atleta 
de Castella-la Manxa Maria 
José Pérez, que va acabar 

els 6,6 km amb una marca 
de 22’36”.

A la cursa, hi van par� ci-
par milers d’atletes, que ho 
podien fer amb un recorre-
gut de 5 km o de 10 km. 

Carles Cas� llejo ha tornat a guanyar la Jean Bouin després d’imposar-se fa dues setmanes en la Behobia-
San Sebas� án. / LBDC

Jordi Sierra queda primer 
al Cros Vila de Castellar

L’Horitzó cau derrotat 
contra el Sant Mar� 

La Unió Atlè� ca Rubí (UAR) 
va par� cipar amb una tren-
tena d’atletes de diferents 
categories en el Cros Vila de 
Castellar, que es va disputar 
el diumenge. El millor resul-
tat pel club va ser el triomf 
de Jordi Sierra, que es va 
imposar en la categoria Sub-
12. També va ser meritori 
el segon lloc que va acon-
seguir Adrià Macías, que va 
quedar en segona posició 
en categoria Sub-14 tot i ser 
atleta de primer any. 

D’altra banda, Francisco 
Aragón va aconseguir la 
tercera posició del podi en 
la categoria Veterà B, en la 
qual va haver d’enfrontar-se 
a atletes 10 o 15 anys més 
joves que ell. 

Altres resultats desta-
cats de la UAR en el Cros Vila 
de Castellar van ser la quar-
ta posició de Pau Jiménez en 
la categoria Sub-8 i el quart 
lloc d’Erika Aguilera, també 

L’Horitzó A de bàsquet, que 
competeix a la Primera Di-
visió de la Lliga Catalana de 
bàsquet per a discapacitats 
intel·lectuals, va perdre a 
casa contra l’Encert Sant 
Mar� . Tot i això, el conjunt 
vallesà va realitzar un excel-
lent inici de par� t i al fi nal 
del primer quart guanyaven 
per 12-7.

Però a par� r del segon 
quart, l’equip va començar 
a anar de més a menys, 
la defensa va fer aigües i 
l’anotació va caure en pi-
cat. De fet, en tot el quart, 

l’Horitzó només va poder 
encistellar un � r lliure.

En canvi, el conjunt de 
Barcelona va anar agafant 
confi ança i va aconseguir 
capgirar el marcador grà-
cies a una bona defensa i a 
l’encert que van tenir des 
de la línia de triple. 

Per part de l’Horitzó van 
anotar Joan Lupión (8), Toni 
Torres (7), José Roldan (6) 
i Jordi Aniento (2). També 
van jugar Helena Corbella, 
Sergi de la Torre, Gianluca 
Scatena, Efrain Escalona i 
Sílvia Aixàs. / CE Horitzó

Jordi Sierra, al podi. / Cedida

PETANCA | LLIGA

Triomf dels tres equips masculins de la 
UP Las Torres Rubí i derrota del femení
Els tres equips masculins de 
la Unió Petanca Las Torres-
Rubí van aconseguir gua-
nyar, mentre que el femení 
va perdre el derbi contra el 
Santa Rosa. 

El conjunt femení va dis-
putar les seves par� des a les 
instal·lacions de Ca n’Oriol, 
però no van poder superar el 
Santa Rosa, que es va endur 
el derbi local per 7-2.

en Sub-8.
Pel que fa a la catego-

ria Sub-14, Pol Cordero va 
classificar-se en cinquena 
posició, Marc López, en 
setena posició, i Pau Sego-
via, en onzè lloc; mentre 
que Violeta Vilches va ser 
setena. Per úl� m, en la ca-
tegoria Sub-10, Ivan Molina 
va ser setè i Fran Aguilera 
es va classificar en vuitè 
lloc. / UAR

ESCACS | COMPETICIÓ

Bons resultats per la Rubinenca al 
torneig del Club Barad de Terrassa
L’Agrupació d’Escacs Rubi-
nenca va fi nalitzar la seva 
par� cipació al torneig del 
Club Barad de Terrassa amb 
uns molt bons resultats. An-
toni Aguilera va aconseguir 
el segon lloc a la classifi ca-
ció, mentre que Francesc 
Xavier Moles va quedar 
en cinquè lloc. També van 
tenir una bona actuació 

Adrià Mar� n-Caro i Sera�  
Algarte.

Pel que fa a l’Obert de 
Tardor del CE Barcelona, An-
toni Muñoz i Francesc Xavier 
Moles con� nuen obtenint 
bons resultats. Muñoz va 
acabar la seva par� da amb 
taules i Moles va aconseguir 
un triomf; tots dos mante-
nen posicions de privilegi a 

la classifi cació.
D’altra banda, la Rubi-

nenca organitzarà la fase lo-
cal del Campionat d’Escacs 
Escolar. El 15 de desembre 
es farà la jornada de presen-
tació per a pares i jugadors 
i la compe� ció, que durarà 
8 setmanes, arrencarà des-
prés de les festes nadalen-
ques. / AER

Pel que fa al primer equip 
de l’en� tat, va rebre a casa el 
Torrente de Sabadell, que no 
va tenir res a fer davant del 
joc dels rubinencs. Des de 
la primera ronda va quedar 
clara la superioritat de Las 
Torres, que es va imposar 
per 14-2. D’aquesta forma, 
el conjunt de Rubí torna a 
recuperar el liderat del seu 
grup després de la patacada 
de la jornada anterior. 

El segon equip, per la 

seva banda, con� nua amb 
la seva marxa imparable, 
liderant la classificació. El 
rival va ser el Sant Quirze, 
un equip que només havia 
perdut un par� t a casa. Els 
rubinencs van guanyar amb 
un resultat molt favorable, 
2-14, cedint només dues 
par� des al conjunt veí.

En relació al tercer equip, 
després de la derrota contra 
el Sant Cugat en la darrera 
jornada de lliga, va acon-

seguir tornar a guanyar, en 
aquest cas contra l’Espar-
tanos Piera, un equip de la 
zona baixa de la classifi cació. 
Els conjunt de l’Anoia no 
va posar molts problemes 
a Las Torres, que a poc a 
poc va anar superant el seu 
rival fins a aconseguir un 
marcador favorable de 12-4. 
Els tres punts permeten a 
l’equip rubinenc con� nuar 
lluitant per l’ascens. / UP 
Las Torres
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El Sènior Masculí del CNR guanya 
al Tres Cantos de Madrid
El Sènior Masculí A del Club 
Natació Rubí (CNR) va gua-
nyar en la darrera jornada 
al Tres Cantos de Madrid 
per un marcador de 9-12. 
Amb aquest resultat, el 
conjunt rubinenc es distan-
cia del segon classifi cat, la 
UE Horta, que ara està a 8 
punts. El Rubí, que segueix 
invicte, jugarà la propera 
jornada contra el Granollers 
a la piscina de Can Rosés 
el dissabte a par� r de les 
18.15 hores. 

Pel que fa al Sènior Mas-
culí B de l’en� tat també està 
protagonitzant un gran inici 
de temporada. En la darrera 
jornada, es va imposar al CN 
Granollers B per 13-5. Amb 
cinc victòries en cinc par� ts, 
els rubinencs encapçalen la 
classifi cació amb dos punts 
d’avantatge. 

En relació al Sènior Fe-

El Sènior Masculí A encara no ha perdut cap par� t. / Cedida

NATACIÓ | COMPETICIÓ

TIR AMB ARC | LLIGA SALA

Reprentació rubinenca en 
diverses compe� cions de natació
Diferents nedadors del Club 
Natació Rubí (CNR) van 
par� cipar el darrer cap de 
setmana en diverses com-
pe� cions. 

Dissabte al matí es va 
disputar a Manresa el Trofeu 
Tardor en categoria Sènior, 
amb la participació de les 
rubinenques Sílvia Martí i 
Júlia Aguilera. Totes dues 
van compe� r en les proves 

de 100 m papallona i 200 
m es� ls.

A la tarda, Arlet Oliveras 
va par� cipar en la categoria 
Màsters en el Trofeu Fons 
i Es� ls del Club Natació Sa-
badell. Oliveras va nedar els 
400 m es� ls i va rebaixar el 
rècord absolut del club fi ns 
als 5’26”57.

D’altra banda, el mateix 
dia els benjamins de l’escola 

de natació rubinenca van dis-
putar la segona jornada de la 
lliga catalana, on actualment 
ocupen la 26a posició. La 
jornada va tenir lloc a Can 
Rosés i va acollir més d’una 
vuitantena de nedadors. Els 
esportistes rubinencs van 
disputar les proves dels 100 
m esquena, 50 m papallona, 
100 m papallona i el relleu 
de 4x50 m lliures. / DdR

El Club Arquers de Rubí va 
par� cipar en la tercera � ra-
da de la lliga sala, que consta 
de cinc � rades, a la localitat 
de Figueres.

Hi van par� cipar un total 
d’onze tiradors rubinencs, 
quatre dels quals van acon-
seguir el triomf. És el cas 
de Marc Lopera, primer en 
categoria Cadet Compost; 
de Rena� o Peralta, guanya-
dor en Cadet Nu; Juan Pedro 

Serrano, vencedor en Sènior 
Nu; i Ester Semis, primera 
en Sènior Compost. Enrique 
Flores va ser segon en Sènior 
Longbow i Anabel Ibáñez, 
tercera en Sènior Ins� n� u. 

Pel que fa a la resta de 
resultats, Cris� na Mar�  i Ju-
dit Semis van ser cinquenes 
en Cadet Recurvat i Juvenil 
Recurvat, respectivament. 
Ángel López també va que-
dar en cinquena posició en 

Sènior Instintiu i Montse 
Muñoz va ser setena en 
Sènior Compost. Per úl� m, 
Hernán de las Heras va que-
dar en dotzena posició en 
Sènior Nu.

La propera jornada � ndrà 
lloc el  16 i 17 de desembre a 
Constan�  i Torrefarrera. Serà 
una � rada de baixa par� ci-
pació, ja que coincideix amb 
la primera � rada de la lliga 
bosc. / CAR

RESULTATS
CN Montjuïc A-Cadet Masculí                                  7-8
Cadet Femení-CN Sabadell                               6-16
Infantil-CW Sant Adrià A                               8-15
CN Badia-CN Caldes-Cadet Masculí B                               5-15
Infantil Femení-CN Sabadell                                  7-6
Juvenil Femení-CN Martorell-CN Molins de Rei 11-4
Juvenil Masculí-CN Sant Feliu                                  8-7

1a Nacional Masculí J Pts.
1 CN RUBÍ 7 21
2 UE HORTA 7 13
3 AR CONCEPCIÓN 7 12
4 CN CABALLA 7 11
5 CN SANT FELIU 7 10
6 CN LA LATINA 7 10
7 CN MONTJUÏC 7 10
8 CN GRANOLLERS 7 9
9 CW SEVILLA 7 9

10 W. MALAGA 7 9
11 DOS HERMANAS 7 5
12 CN TRES CANTOS 7 1

mení, reprendrà la lliga de 
Divisió d’Honor enfrontant-
se a les actuals campiones 
de lliga, el CN Sabadell, 
en un duel que es preveu 
desigual. El partit serà a 
Sabadell el dissabte a les 
11 hores. 

D’alta banda, els water-
polistes Elena Ruiz i David 
de Requesens van ser se-
leccionats pel Programa 
de detecció de talents de 
la Federació Catalana de 
Natació. / CNR

Quatre podis d’Arquers Rubí en 
la tercera � rada de la lliga salaHOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Destacada victòria del 
Sènior Femení del Cent Pa� ns
El Cent Pa� ns va aconseguir 
en la darrera jornada una 
doble victòria del Sènior 
Femení i del Sènior Masculí 
A en la darrera jornada de 
la Lliga Elit. 

El conjunt femení, que 
lidera amb solvència la clas-
sifi cació, va rebre la visita 
del Tucans Asme. Les juga-
dores entrenades per Xavi 
Porqueras tenien marcat 
en vermell aquest par� t, ja 
que el Tucans és el segon 
classifi cat i màxim favorit 
al triomf de lliga juntament 
amb les de Rubí. 

El partit va ser molt 
més igualat que la resta 
d’enfrontaments de les 
rubinenques en aquesta 
competició, però el Cent 
Patins va estar a un gran 
nivell, com sempre, i va 
aconseguir fi nalitzar el duel 
amb un avantatge de 3-1. 
D’aquesta forma, les ru-
binenques conten tots els 

seus par� ts amb victòries i 
obren un forat de 5 punts a 
la classifi cació. 

Pel que fa al Sènior Mas-
culí A, també va aconseguir 
guanyar en la darrera jor-
nada de la Lliga Elit. L’equip 
s’havia d’enfrontar a l’AE 
Sant Andreu, penúl� m clas-
sificat i amb només una 
victòria sumada. L’equip de 
Rubí va guanyar amb certa 
comoditat el seu rival per 
3-0 amb una gran par� cipa-
ció dels jugadors més joves, 
sobretot per les nombroses 
baixes que pateix l’equip. 
Tot i el triomf, el Cent Pa� ns 
con� nua a la cinquena po-
sició, amb 13 punts, encara 
una mica lluny dels llocs 
capdavanters de la taula.

Per úl� m, el Sènior Mas-
culí B es va enfrontar a Las 
Rozas, en el par� t corres-
ponent a la Lliga Or. Els ju-
gadors de Markus Piipo van 
plantar cara al segon classi-

fi cat en un par� t molt tàc� c, 
en el qual els madrilenys 
sempre van anar per davant 
en el marcador. L’1-1 que es 
va produir en un moment 
del par� t no va durar massa 
i el resultat fi nal va ser de 
triomf per Las Rozas per 
1-3. Amb aquest resultat, 
els rubinencs queden en 
sisena posició i s’allunyen 
de la zona mitja de la clas-
sifi cació.  / Cent Pa� ns

Lliga Elit Femenina J Pts.
1 HCR CENT PATINS 6 18
2 SAB TUCANS 6 13
3 TRES CANTOS PC 6 12
4 CPL VALLADOLID 5 9
5 BCN TSUNAMIS 5 4
6 CHL JUJOL 5 3
7 VILA-REAL 5 3
8 ARANDA DUERO 4 0

Lliga Elit Masculina J Pts.
1 ESPANYA HC 8 24
2 CPL VALLADOLID 8 19
3 HC CASTELLÓ 8 18
4 METROPOLITANO HC 8 13
5 HCR CENT PATINS 8 13
6 CHL JUJOL 8 11
7 MOLINA SPORT 7 6
8 TRES CANTOS PC 8 4
9 AE SANT ANDREU 8 3

10 CP CASTELLBISBAL 7 2

La segona jornada de natació va tenir lloc a Can Rosés. / Cedida
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