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La ciutat es prepara per
l’arribada dels Reis d’Orient 
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«La vida està plena de moments difí cils, però els podem suportar millor si demanem ajuda de forma adequada» (Louisa May Alcott , escriptora del s.XIX)
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El 2019, a través 
d’una selecció 
de portades del 
Diari de Rubí
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Ràdio Rubí 
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Llum verda al pressupost del 2020 amb els 
vots a favor del govern i l’abstenció d’ERC
MARTA CABRERA

L’equip de govern, format 
pel Parti t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem, va aprovar en l’últi m 
Ple de l’any passat el pres-
supost inicial del 2020 amb 
l’abstenció d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC) i 
el vot en contra de Ciutadans 
(Cs), Veïns per Rubí (VR) i 
l’Alternati va d’Unitat Popular 
(AUP). Un pressupost que, 

segons ha explicat l’executi u, 
està marcat per la regla de la 
despesa de la coneguda com 
a Llei Montoro, que limita les 
inversions.

La regidora socialista M. 
Carmen Cebrián va defensar 
la proposta de pressupost, de 
83,2 milions d’euros, gairebé 
un milió menys que el del 
2019. Segons Cebrián, són 
uns comptes que “van en la lí-
nia de les políti ques d’esquer-
res: cohesió social i serveis a 

les persones per promoure la 
igualtat d’oportunitats, la pro-
moció econòmica i la creació 
d’ocupació per incrementar 
l’acti vitat econòmica de la ciu-
tat, i vetllar pel manteniment 
de l’espai públic”.

També va destacar els 
330.000 euros que s’inverti -
ran per iniciar la redacció d’un 
nou Pla d’Ordenació Urbanís-
ti ca Municipal o l’augment del 
7,5% de la despesa en gent 
gran i dependència. Pel que 
fa a les inversions, Cebrián 
va recordar que la propos-
ta planteja 2,2 milions per 
manteniment, pavimentació i 
enllumenat, una renovació de 
la fl ota de vehicles municipals 
i 300.000 euros pels pressu-
postos parti cipati us.

La portaveu d’En Comú 
Podem, Ànnia García, també 
va subratllar les bondats dels 
comptes, tot i reconèixer 

el problema que suposa la 
disminució del pressupost 
en habitatge, de prop d’un 
40%. “Ens agradaria tenir un 
pressupost més elevat i la 
garanti a que s’executés, però 
no és així”, però va assegurar 
que amb la despesa actual “es 
fa front a l’emergència habi-
tacional”. També va recordar 
que “Proursa té un sostre de 
despesa marcat i, per tant, 
limitat”. No obstant això, 
García es va comprometre a 
tenir “preparades accions i 
projectes per desenvolupar 
el 2021”.

Críti ques per la reducció de 
la parti da d’habitatge
La disminució de la parti da 
en habitatge va ser el centre 
de la diana de les críti ques de 
l’oposició. El portaveu d’ERC, 
Xavier Corbera, va considerar 
“molt greu que un govern que 
diu que fa políti ques socials 
disminueixi el pressupost en 
habitatge, perquè això afecta 
les persones vulnerables”. 
També va demanar als socia-
listes que “quan fan turisme 
insti tucional parlin amb el seu 
parti t perquè deroguin la Llei 
Montoro, la Llei ‘mordassa’ i 
la reforma laboral”.

Tot i les críti ques, ERC es 
va abstenir en aquesta apro-
vació inicial dels pressupostos 

inicials, una abstenció condi-
cionada a l’acceptació de pro-
postes com la transformació 
del Vapor Nou, impulsar la 
mobilitat sostenible, millorar 
l’espai públic, i la seguretat i el 
civisme de cara a l’aprovació 
definitiva. Els pressupostos 
definitius es votaran en les 
properes setmanes.

Pel que fa al líder de Cs, 
Roberto Martí n, va qualifi car 
“d’escàndol” les políti ques en 
habitatge de l’Ajuntament: 
“Fa més d’una dècada que no 
impulsem habitatge protegit, 
permetent que molta gent 
marxi de la ciutat buscant un 
lloc on viure dignament, és 
indignant i vergonyós veure 
que no hi ha model ni vo-
luntat políti ca per millorar la 
situació”. 

Martí n, a més, va desta-
car que accions i serveis que 
han de cobrir les “demandes 
que fan els veïns al carrer” té 
parti des “ridícules”, com ara 
la millora dels parcs infanti ls 
(5.000 euros), la millora de les 
zones d’esbarjo per a gossos 
(5.000 euros) o la reparació 
dels carrers (135.000 euros). 
En aquest darrer cas, el diri-
gent de Cs va assenyalar que 
és “un despropòsit gastar-se 
gairebé tres vegades més en 
els llums de Nadal que en la 
reparació dels carrers”.

Per la seva banda, Toni 
García, regidor de VR, va car-
regar contra el govern local 
per la seva “nefasta gesti ó de 
l’habitatge a Rubí” i va criti car 
que no hi hagi una parti da per 
desviar la línia d’alta tensió 
de Can Fatjó: “La prioritat és 
comprar la Supersond, els 
llums de Nadal, la segona fase 
del Casino i Los 40 Principales, 
aquestes són les prioritats 
dels socialistes i els comuns, 
no l’habitatge”. A més, va 
criti car que “hi ha hagut una 
reducció del Rubí Brilla, que 
els comuns defensaven tant, 
de la parti da de medi ambi-
ent, de cooperació internaci-
onal, de ciutadania i civisme, 
de políti ques de dones i de 
seguretat i ordre públic”.

Per últi m, Betlem Cañizar, 
portaveu de l’AUP, també va 
criti car la rebaixa en habitatge 
i els més de 700.000 euros de 
despesa en òrgans de govern, 
així com la manca d’inversions 
lligades a projectes com el 
Pla d’Equipaments, el Pla de 
Mobilitat o el projecte 3B 
de barris del 25 Setembre, 
Ca n’Oriol o Les Torres: “La 
crisi va esclatar el 2007, els 
150 pisos que té Rubí és una 
misèria, és una qüestió de 
responsabilitat políti ca”.

La sessió plenària es va celebrar el darrer dijous feiner del mes de 
desembre. / Ajuntament de Rubí

L’oposició en bloc 
criti ca la reducció 
de la parti da 
d’habitatge en un 
40% respecte a 
l’exercici del 2019
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L’aparcament de l’Hospital de Terrassa 
passa a ser gratuït en horari nocturn
REDACCIÓ

La direcció del Consorci Sa-
nitari de Terrassa, gestor de 
l’Hospital de Terrassa, ha 
actualitzat les tarifes d’ús del 
pàrquing pel 2020. Aquesta 
actualització contempla una 
rebaixa de tarifes per aquells 
usuaris que han de venir de 
manera repeti da a l’hospital 
o durant moltes hores en el 
mateix dia, com són els ma-
lalts ingressats, de cirurgia 
sense ingrés, de rehabilitació, 
hospital de dia, radioteràpia 
o diàlisi, entre altres.

En aquest senti t, des de 
l’1 de gener, en l’horari noc-
turn, entre la mitjanit i les 
6 del matí , el pàrquing ja és 
gratuït. 

Pel que fa a la tarifa gene-
ral, les dues primeres hores 
passen a 2 euros per hora i a 
parti r de la tercera baixen a 
1,5 euros.

En el cas de pacients d’alt 
ús, els abonaments són d’un 
dia per 5 euros, deu dies per 
15 euros, vint dies per 30 eu-
ros i un mes per 25 euros. En 
el cas de familiars de pacients 
ingressats, els abonaments 

són de tres dies per 15 euros, 
una setmana per 20 euros i 
un mes per 50 euros.

Respecte les tarifes del 
cap de setmana, el preu de 
l’aparcament del centre sani-
tari ha passat a ser de d’1,55 
euros per hora. 

A més, s’han incrementat 
les places per a persones 
amb mobilitat reduïda, pla-
ces per a motos i places per 
a bicicletes, i totes aquestes 
són gratuïtes.

Autobús gratuït des de Ter-
rassa
D’altra banda, l’Ajuntament 
de Terrassa i Transports Mu-
nicipals d’Ègara SA (TME-
SA) han posat en marxa la 
nova targeta T-Hospital. 
La T-Hospital és un tí tol de 
transport unipersonal que 
permet utilitzar de forma 
il·limitada i gratuïta els ser-
veis d’autobusos urbans de 
Terrassa per accedir a l’Hos-
pital de Terrassa. Els títols 

L’Hospital de Terrassa és un dels dos centres hospitalaris de referència per a la població de Rubí. / Arxiu

Rubí vol que el nou tí tol de transport 
de 10 viatges sigui multi personal 
amb una vigència d’un any
REDACCIÓ

Rubí demana que el nou tí -
tol de 10 viatges manti ngui 
el seu caràcter multi perso-
nal i amb validesa per tot 
l’any, així com que la T-Jove 
i la T-16 ampliïn les seves 
zones d’ús. Així es va recollir 
en la darrera sessió plenària 
de l’any, amb l’aprovació 
d’una moció per Junta de 
Portaveus, presentada a 
instàncies de l’Alternati va 
d’Unitat Popular (AUP). 

L’acord del  p lenar i 
també demana inversions 
adequades en el transport 
públic del Vallès i que es 
revisin les tarifes dels usu-
aris tenint en compte la 
realitat vallesana. A més, 
es proposa que s’estableixi 
un tí tol de transport públic 
amb un cost equivalent a 
dos bitllets d’anada i tor-
nada per a grups de fi ns a 
5 persones, com existeix en 
altres ciutats europees. 

Segons recull l’acord, la 
proposta aprovada pretén 
“resoldre les necessitats 
dels municipis que no estan 
en la primera corona o que 

ja estan operati us i són ex-
clusivament per a persones 
empadronades a Terrassa. 
La implantació d’aquesta 
innovadora exempció tin-
drà un cost aproximat per 
a l’Ajuntament de 125.000 
euros aquest 2019. 

A la nostra ciutat, la 
plataforma Rubí Sanitat ha 
tornat a demanar a l’equip 
de govern que habiliti un 
autobús directe i gratuït a 
l’Hospital de Terrassa.

no fan desplaçaments dia-
ris, que són els benefi ciaris 
de la nova tarifació”, segons 
va explicar la regidora de 
l’Alternati va d’Unitat Popu-
lar, Betlem Cañizar. 

D’altra banda, també 
es va aprovar per Junta de 
Portaveus una moció per 
fer efectiva la signatura 
del tractat de Colònia, per 
promoure els Drets dels 
Infants. 
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Ràdio Rubí celebra el 40è aniversari amb una gran festa que 
aplega professionals i col·laboradors de tots els temps
ReDAcció

Ràdio Rubí va celebrar el 
divendres 20 de desembre 
l’acte central del seu 40è 
aniversari. A l’esdeveniment, 
que va tenir lloc al Celler, hi 
van estar convidades totes 
aquelles persones que, al 
llarg d’aquestes quatre dè-
cades, han passat per l’emis-
sora local.

El 1979, en el marc de 
la Festa Major, Ràdio Rubí 
va realitzar la seva primera 
emissió, convertint-se en la 
primera ràdio municipal que 

va emetre tant a Catalunya 
com a la resta de l’estat 
després del restabliment de 
la democràcia. La primera 
temporada regular es va 
iniciar uns mesos més tard, 
el 20 de novembre d’aquell 
mateix any. L’octubre del 
1980, la ciutat va acollir la 
primera trobada d’emissores 
municipals de Catalunya. I el 
primer acord d’un Ple per 
crear una emissora municipal 
a tot l’estat va ser també el de 
l’Ajuntament de Rubí, el 3 de 
desembre de 1980.

Durant els parlaments, 

l’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, va assenyalar que “la 
ràdio celebra quatre dèca-
des al costat dels rubinencs 
i les rubinenques. Quatre 
dècades que són el mirall 
de l’evolució dels mitjans de 
comunicació i, sobretot, del 
municipi. Perquè la història 
de la Ràdio és la història de 
la ciutat”.

Per la seva banda, la re-
gidora responsable de Rubí 
Serveis Audiovisuals, Ànnia 
Garcia, va reivindicar la feina 
que han fet i fan els professi-
onals de l’emissora i la impor-
tància dels mitjans de comu-
nicació locals en la vida dels 
municipis i “especialment 
dels mitjans públics, que han 
de ser al final garantia de 
pluralitat i de democràcia”. 
La regidora també s’ha referit 
a alguns dels reptes de Ràdio 
Rubí de cara al futur, com ara 
la necessitat de cobrir el lloc 
de la direcció de l’emissora, 
establir un full de ruta de 
cara als propers anys i “la 
necessitat de fer millores 
tècniques per adaptar l’emis-
sora i els serveis audiovisuals 
a un present que canvia molt 

ràpidament”.
La cap de programes de 

l’emissora i directora en fun-
cions, Lídia Juste, ha recordat 
que “Ràdio Rubí ha tingut 
etapes molt diverses: l’emo-
ció de l’inici, la recerca d’una 
identitat pròpia amb pro-
jectes i propostes diferents, 
moments difícils i altres de 
molt bons, amb premis i re-
coneixements externs”. Però 
el que ha distingit l’emissora 
per sobre de tot, segons Jus-
te, ha estat el capital humà: 

Declaració per constituir el Consell 
local per la República a Rubí
La Biblioteca va acollir el 20 
de desembre la signatura 
de la Declaració per al Con-
sell Local per la República 
de Rubí, que es constituirà 
pròximament, impulsada per 
la Comissió 1 d’Octubre de 
Rubí, formada per entitats i 
partits independentistes. Un 
acte que va coincidir amb la 
posada en marxa de consells 
locals a més d’un centenar de 
municipis catalans.

Segons els promotors, 
el Consell local treballarà en 
coordinació amb el Consell 

per la República Catalana, li-
derat per Carles Puigdemont, 
al qual reconeixen com a 
“govern legítim de la Repú-
blica fins a la independència”. 
L’objectiu dels consells locals, 
segons han explicat, és dotar 
el territori català d’una xarxa 
de legalitat republicana que 
treballarà per fer efectiva la 
República. El grup impulsor 
de Rubí convida altres rubi-
nencs a inscriure’s i participar. 
Ho poden fer inscrivint-se per 
internet al Registre del Con-
sell de la República. / DdR

els treballadors de Ràdio Rubí, amb les autoritats i alguns dels col·laboradors. / Ajuntament-localpres

l’AuP reparteix fulletons per informar 
sobre el cost dels llums de Nadal
mARtA cAbReRA

L’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP) va repartir fa uns dies 
fulletons per informar a la 
ciutadania sobre quin ha estat 
el cost de la despesa del túnel 
de llum i la resta d’ornaments 
nadalencs. Va ser precisament 
al túnel, ubicat al carrer Ma-
ximí Fornés, on alguns mem-
bres de l’Alternativa van estar 
repartint aquests cartells.

Els fulletons informen la 
ciutadania que el cost de la 
decoració de Nadal de l’Ajun-
tament de Rubí és de 345.000 
euros i fan una comparativa 
amb altres partides en què el 
consistori no inverteix tant, 
com ara el manteniment de 
les urbanitzacions (224.500 
euros) o l’emergència habi-
tacional (180.302 euros). La 
informació es complementa 
amb les dades sobre la des-
pesa que suposa la pista de 
gel, instal·lada a la plaça de 
la Nova Estació. Segons les 
dades de l’AUP, consumeix uns 
50.000 litres d’aigua i el seu 
cost energètic és de 15.300 
kW, el que suposa uns 1.000 
euros setmanals.

el túnel de llum fa dos anys que s’instal·la al carrer maximí Fornés. / m.c.

Rubí, el municipi que més gasta per persona en llums de Nadal
Rubí és la ciutat catalana que 
més gasta per cap en llums 
de Nadal, amb 4,5 euros 
per habitant d’un total de 
350.000 euros, segons una 
comparativa realitzada per 
TV3, que ha revifat el debat 
ciutadà en contra i a favor de 
la despesa en llums.

Després de Rubí, a molta 

distància, hi ha Girona, amb 
2,7 euros per habitant i una 
despesa total de 267.000 
euros, i Reus, amb 1,7 euros 
i una despesa de 173.000 
euros. Barcelona, la ciutat 
catalana que més gasta en 
llums de Nadal, 1,2 milions 
d’euros, té una mitjana de 
0,75 euros per habitant. Ter-

rassa té una despesa de 0,53 
per cap i es gasta un total de 
115.000 euros.

Pel que fa a les ciutats 
espanyoles que més gasten, 
a Madrid es destinen 0,9 eu-
ros per habitant (2,3 milions 
d’euros), a Vigo 3,75 (1,1 milió 
d’euros) i a Palma, 2,2 euros 
(900.000 euros). / DdR

l’escola Pau casals estrena el 
curtmetratge ‘un conte de Nadal’
L’escola Pau Casals ha es-
trenat aquest desembre al 
teatre municipal La Sala un 
curtmetratge titulat ‘Un con-
te de Nadal’, basat en l’obra 
‘Christmas Carol’, de l’escrip-
tor anglès Charles Dickens.

El film s’ha elaborat gràci-
es a la formació que l’escola 
rep dins el programa Aliances 
Magnet de la Filmoteca de 
Catalunya. L’aplicació a les 
aules de continguts cine-
matogràfics específics com 
els plànols, els croma, els 
efectes especials, la banda 

sonora o la veu en off han 
donat com a resultat un 
curtmetratge.

La Sala es va omplir per 
veure la projecció, que va 
estar acompanyada d’una 
cantada en directe de ban-
des sonores de pel·lícules 
conegudes.

L’acte de presentació del 
curt va comptar amb l’assis-
tència del regidor d’Educació, 
Víctor García, i de la coordi-
nadora de Serveis Educatius 
de la Filmoteca de Catalunya, 
Anna Camps. / DdR

“Gent de ciutat o no que, 
com a col·laboradors o com 
a plantilla, heu format part 
dels 40 anys d’aquesta ràdio 
local pionera a Catalunya i li 
heu dedicat temps, passió i 

sentiment”.
Durant la festa es va pro-

jectar un vídeo en què es 
repassava la història i l’evo-
lució de l’emissora durant 
aquestes darreres quatre 
dècades. A més, Lídia Juste 
i Jordi Albar, cap tècnic de 
l’emissora, van ser homenat-
jats per la seva trajectòria a 
la ràdio.

Posteriorment els assis-
tents van gaudir d’un sopar 
relacional amenitzat per 
Jazz Rubí.la festa va tenir lloc al celler de Rubí. / Ajuntament-localpres

el 1979, en el 
marc de la Festa 
major, Ràdio Rubí 
va realitzar la seva 
primera emissió
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Restriccions a l’Escardívol 
per la Cavalcada dels Reis
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Tot a punt per a la visita de Ses Majestats 
els Reis d’Orient a la ciutat
REDACCIÓ

La ciutat ja es prepara per a la 
visita de Ses Majestats els Reis 
d’Orient, que ti ndrà lloc aquest 
diumenge 5 de gener. Com 
altres anys, Melcior, Gaspar i 
Baltasar arribaran a l’Escardí-
vol i després protagonitzaran 
la tradicional cavalcada pels 
carrers de Rubí, amb l’objec-
ti u de poder saludar tots els 
infants de la ciutat.

La tarda del 5 de gener, a 
parti r de les 16.30 hores, el 
Carter Reial s’instal·larà a l’Es-
cardívol i recollirà les últi mes 
cartes. Està previst que Ses 
Majestats arribin a les 18 hores 
guiats pel Mag Rubisenc i amb 
la col·laboració indispensable 
de tots els infants rubinencs.

L’arribada dels Reis serà 
traduïda simultàniament en 
llengua de signes per a perso-
nes sordes.

Un cop Melcior, Gaspar i 
Baltasar hagin rebut les claus 
de la ciutat de mans de l’alcal-
dessa, Ana M. Martí nez, apro-
ximadament a les 18.30 hores, 
s’iniciarà la cavalcada.

La comiti va estarà forma-
da per set carrosses, una de 

de gluten i al·lergògens, en el 
marc de la campanya ‘Cap nen 
sense caramels’. Per motius 
de seguretat, els caramels es 
reparti ran únicament des de 
la primera i l’última de les 
carrosses, i a parti r de la plaça 
de Catalunya.

Segons ha informat l’Ajun-
tament, enguany hi haurà un 
petit canvi d’itinerari entre 
l’avinguda de Barcelona i el 
carrer Mare de Déu de Fàti ma 
amb l’objectiu d’equilibrar 
l’afl uència de públic i millorar 

Baltasar, Gaspar i Melcior, durant la visita de l’any passat. / Arxiu

la visualització de la cavalcada 
d’inici a final. El recorregut 
fi nalitzarà a la plaça del Doc-
tor Guardiet al voltant de les 
21 hores, on els Reis faran la 
tradicional adoració al nen 
Jesús.

les quals s’ha renovat per a 
l’ocasió, la que transporta els 
regals. La cavalcada comptarà 
amb la parti cipació d’una de-
sena de companyies diferents 
d’animació artí sti ca, algunes 
d’elles internacionals, així com 
de diverses enti tats educati ves 
i culturals de la ciutat, que any 
rere any s’impliquen en l’esde-
veniment sota la coordinació 
de la comissió de Reis.

Durant tot l’iti nerari, els 
Reis d’Orient reparti ran qua-
tre tones de caramels lliures 

L’aparcament municipal de 
l’Escardívol pateix restricci-
ons fi ns al 6 de gener. Durant 
aquest temps, l’aparcament 
es prepararà per a l’acte de 
rebuda dels Reis d’Orient i 
la posterior desfi lada per la 
ciutat, que ti ndran lloc diu-
menge a la tarda.

Des d’ahir a les 6 hores, 
no es podrà aparcar a la 
meitat nord de l’Escardívol 

El Mag Rubisenc ja ha obert el seu campament al Museu 
Municipal Castell per recollir les cartes dels infants
REDACCIÓ

El Mag Rubisenc va obrir ahir dijous 
el seu campament ubicat al Museu 
Municipal Castell (MMUC) perquè els 
nens i nenes puguin lliurar-li les seves 
cartes. L’emissari de Ses Majestats 
atendrà visites fi ns al 4 de gener, en-
tre les 16.30 i les 20.30 hores.

Enguany, el primer passi del 2 de 
gener va estar reservat per a nens i 
nenes amb diversitat funcional, amb 
l’objectiu d’apropar l’experiència 
d’aquesta visita a tots els infants de 
la ciutat.

Per garanti r la màxima comoditat 
de les persones assistents, es lliuren 
ti quets d’accés en el moment d’ar-
ribada al campament. Aquests es 
donen exclusivament als infants —de 
0 a 12 anys— amb l’objecti u d’evitar 
pràcti ques poc respectuoses amb la 
resta de gent i l’accés serà per rigorós 
ordre d’arribada.

Els familiars i altres acompa-
nyants podran accedir al pati del 
Castell per portar i recollir els infants, 
que entraran sols a conèixer el mag. 
Per amenitzar l’espera, el públic po-
drà gaudir d’un espectacle d’animació 

a càrrec de la companyia Xarop de 
Canya.

Tots els infants podran aprofi tar la 
seva visita al campament per elaborar 
fanalets de Reis, desti nats a guiar el 
camí de Ses Majestats la nit del 5 de 
gener. Un cop més, els infants també 
trobaran als jardins del Castell un 
arbre dels desitjos on podran penjar 
les seves il·lusions per a la ciutat.

Entre tots aquells que deixin per 
escrit el seu desig s’escolliran, per 
sorteig, els nens i nenes que pujaran 
a l’escenari durant l’arribada dels Reis 
la nit del 5 de gener.

Recorregut 
cavalcada

1. c. Joaquim Blume
2. c. Cadmo
3. c. Prat de la Riba
4. c. Rafael Casanova
5. pg. Francesc Macià
6. av. Barcelona
7. c. Cervantes
8. c. Monturiol
9. c. Abat Escarré
10. pl. Progrés
11. c. Verge de Fàtima
12. c. Tres d’Abril
13. Ctra. Sant Cugat
14. c. Joan Maragall
15. c. Bartrina
16. c. Lluís Ribas
17. c. Cervantes
18. av. Barcelona
19. pg. Francesc Macià
20. c. Montserrat
21. pl. Doctor Guardiet

L’aparcament es restringeix per muntar l’escenari per l’arribada de 
Ses Majestats d’Orient. / A. Domingo

El Mag Rubisenc serà l’encarregat de 
guiar els Reis fi ns a la ciutat. / Arxiu

–la part més pròxima al pont 
del carrer Cadmo– i, a parti r 
del dissabte 4 de gener a la 
mateixa hora, es restringirà 
l’altra meitat, la part més 
propera a la rotonda de la 
carretera comarcal C-1413. 

Segons el consistori, 
l’aparcament de l’Escardívol 
recuperarà la normalitat la 
mati nada del dijous 5 al di-
lluns 6 de gener. / DdR
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la Festa de cap d’any al celler 
aplega prop de 3.500 persones 
rEDacció

El 2020 va començar a Rubí 
amb una festa de Cap d’Any 
que va tenir lloc al Celler en-
tre les 0.30 i les 4.30 hores del 
primer dia de l’any. Segons el 
sistema de comptatge auto-
matitzat d’assistents a l’interi-
or de l’edifici, 3.400 persones 
van passar per l’antic celler 
cooperatiu durant les prime-
res hores del 2020. 

El moment de més aflu-
ència va ser a les 2 hores 
quan s’hi van reunir fins a 
1.000 ciutadans i ciutadanes, 
el màxim de l’aforament de 
l’equipament, per recrear 
les dotze campanades que 
indiquen el canvi d’any. 

A més d’omplir la plaça 
del Celler i la sala annexa 
–que va arribar a completar 
aforament durant un bon 
tram de la nit–, enguany la 
festa va aplegar també més 
públic a la Sala de les Tines, 
on s’hi va ubicar un nou punt 
de consum i nou mobiliari i 
decoració.

La festa es va titular ‘Cap 
d’any de llum’ perquè la llum 

més populars de l’any. A més, 
la sessió programada a l’exte-
rior del Celler es va completar 
amb videoprojeccions d’ani-
mació editades especialment 
per a l’ocasió.

sense incidències destaca-
bles
Com l’any passat, la proposta 
va tenir lloc sense incidències 

la festa de cap d’any va estar dedicada a la llum. / ajuntament de rubí - lali puig

sanitàries ni de seguretat. A 
més de responsables i tècnics 
de Cultura i Participació, van 
participar en l’organització 
de l’esdeveniment Protecció 
Civil, Policia Local i ambu-
làncies, agents de vigilància 
privada, l’equip del servei de 
neteja i prevenció de residus 
i personal del servei de man-
teniment.

va ser protagonista. Les per-
sones assistents a la festa, de 
totes les edats, van gaudir de 
dos ambients musicals, un a 
l’interior del Celler i un altre 
a la plaça adjacent. 

Cadascun d’aquests es-
pais comptava amb un DJ 
que va punxar una selecció de 
grans èxits entre els quals van 
destacar els temes musicals 

La representació més íntima
i propera dels ‘poemes de 
Nadal’ al teatre la sala

l’Obrador coral estrena la 
nadala ‘lo noi de la mare’ en 
el tradicional concert de Nadal

Gran èxit de concert de 
Nadal de l’Escola de Música a 
l’església de sant pere

Festa gran aquest divendres 
al Mercat Municipal pel 40è 
aniversari de l’equipament

‘Poemes de Nadal’ va arribar 
un any més a Rubí de la mà 
d’Òmnium Cultural. Es tracta 
d’un recital de poesia catalana 
combinat amb interpretació i 
música en directe. Una seixan-
tena de persones van gaudir 
el 22 de desembre al vespre 
de l’espectacle, que enguany 
es va representar en format 
petit i amb un entorn íntim i 
molt proper, amb intèrprets 
i públic sobre l’escenari del 
teatre municipal La Sala. 

Durant l’espectacle es van 
recitar 17 poemes d’autors 
catalans com Joana Raspall, 
Marc Granell, Olga Xirinacs, 
Joan Salvat Papasseit, Maria 
Ángels Vila Safont, Salvador 
Espriu, Maica Duaigües, Pere 
Quart, Júlia Costa, Pere Cal-
ders, Carme Guasch, Jordi 
Llavina, Celdoni Fonoll, Josep 
Pedrals, Laia Ferrer i Narcís 
Comadira. Entre els textos 
seleccionats, hi havia alguns 
ben coneguts com ‘La lluna’, 
de Joana Raspall, que va anar 
acompanyat de la música en 
directe del saxofon i corejat 
pel públic. Les actrius Esther 
Hernández, Maria Feliu, Me-
ritxell Torné i Mont Burés van 
ser les encarregades de recitar 
aquest repertori. 

Durant la funció, el saxofo-
nista Albert Marcos i la flauta 
travessera de Jaume Feliu 
van oferir moments musicals 
durant i entremig dels versos, 
amb versions de temes com la 
popular ‘Noche de paz’. Feliu 
va dirigir l’espectacle, junta-
ment amb l’actor rubinenc 
Xavier Serrat.

Com a tancament, en-
guany l’espectacle va finalitzar 
amb la lectura de dues cartes 
escrites per a Jordi Cuixart i 
una altra per la resta de líders 
independentistes presos, que 
van ser signades per tots els 
assistents a la funció i que 
Òmnium Rubí farà arribar 
a les presons. La recaptació 
recollida amb les entrades 
anirà destinada a ‘Sortim!’, 
un projecte de l’entitat a ni-
vell nacional que promou la 
cohesió social a través de la 
divulgació de diversos indrets 
del país amb interès històric 
i cultural.

Òmnium va comptar en 
aquest esdeveniment amb la 
col·laboració en la preparació 
d’aquest espectacle de l’Es-
bart Dansaire de Rubí, cedint 
el local de l’Espona per als 
assajos dels actors, actrius i 
músics. / DdR

L’Obrador Coral de Rubí va 
oferir el seu tradicional Con-
cert de Nadal el dia de Sant 
Esteve, en una església de 
Sant Pere que es va omplir 
per l’ocasió. La coral rubinen-
ca, dirigida per Jordi Boltes, 
va repassar enguany grans 
obres litúrgiques i, a més, va 
estrenar la nadala ‘Lo noi de 
la mare’.

El repertori del Concert de 
Nadal d’aquest any va incloure 
peces de diversos composi-
tors, com ara Antonio Vivaldi, 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
Georg Friedrich Händel, Gio-
achino Rossini i Gabriel Fauré, 

entre altres.
L’Obrador, com és habitu-

al, també va oferir al públic tot 
un seguit de nadales, entre les 
quals va destacar ‘Lo noi de la 
mare’, d’Antoni Nicolau i amb 
text de Jacint Verdaguer. La 
cançó, que va estrenar l’Orfeó 
Català l’any 1903 al Teatre 
Novetats de Barcelona, és una 
glossa de la cançó tradicional 
i popular catalana del mateix 
nom.

L’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, i el regidor de Promoció i 
Dinamització Cultural, Moisés 
Rodríguez, van assistir al con-
cert. / DdR

Uns 140 alum-
nes de l’Escola 
de Música Pere 
Burés van oferir 
el 20 de desem-
bre el tradicional 
concert de Na-
dal a l’església 
de Sant Pere, que 
es va omplir per 
gaudir de l’actu-
ació. Entre els as-
sistents, hi havia l’alcaldessa i 
alguns regidors del govern.

El recital es va iniciar amb 
la participació de l’alumnat 
del Taller Jove, que va cantar 
nadales clàssiques com ‘Puer 
natus in Bethlehem’, ‘Nit de 
vetlla’ i ‘Carol of the bells’, a 
més del tema ‘New York, New 
York’, popularitzat per Frank 
Sinatra. Després, els petits 
dels grups de Sensibilització 
6, Iniciació i 1 d’Elemental van 
interpretar les peces catalanes 
‘La llum del fanalet’, ‘Els tres 
pastorets’ i ‘Cançoneta del 
bon tió de Nadal’. Per la seva 
banda, els infants de 2n, 3r i 
4t d’Elemental, van cantar les 
cançons ‘Jingle bell rock’, ‘Quan 
somrius’ i ‘Fum, fum, fum’. El 
concert es va tancar amb una 
interpretació conjunta a càrrec 

El Mercat Municipal estarà 
de festa gran aquest diven-
dres 3 de gener coincidint 
amb el 40è aniversari de 
l’equipament. Durant tot el 
dia hi haurà moltes activitats 
com música, ball, contes, i 
actuacions diverses.

Entre aquestes, cal desta-
car les dels mateixos paradis-
tes que, des de les seves pa-
rades i durant tota la jornada, 
des de les 9.30 h i fins a les 
19.45 h, explicaran receptes, 
trucs i consells gastronòmics 
i fins i tot alguns s’animaran 
amb actuacions musicals.

A més, la contacontes 
Berta del Poblet visitarà el 
Mercat per explicar als més 
petits alguns contes infantils 

(10.45 h, 11.40 h i 12.45 h). 
També actuarà The Com-
munity Dance, que oferirà 
exhibicions de ball (11.15 h, 
12.15 h i 13.15 h).

Ja a la tarda, es repren-
dran les actuacions dels pa-
radistes i també es comptarà 
amb l’animació musical de 
l’Associació Musical Segle 
XXI, que actuarà a les 18 h, a 
les 18.45 h i a les 19.30 h.

La festa arrencarà a les 
8.30 h i fins a les 11 h amb 
un tast de pa i xocolata per 
esmorzar, gentilesa de Con-
dis, el nou operador del 
Mercat, mentre que l’acte 
de cloenda serà a les 19.55 
h amb el sorteig de regals de 
les parades. / DdR

‘Poemes de Nadal’ va ser, en aquesta ocasió, un espectacle íntim a 
la sala. / l.l.

El Concert de Nadal va tenir tingut lloc a l’església de Sant Pere, que 
es va omplir per l’actuació. / ajuntament - lali puig

l’església de sant pere es va omplir de famílies. 
/ ajuntament de rubí - artur ribera

de tots els grups del clàssic del 
gospel ‘Oh, happy day’.

El concert va estar dirigit 
per Marga Mingote i Cecília 
Rocosa i va comptar amb 
l’acompanyament de profes-
sorat i alumnes de l’escola. 
Després de l’actuació, l’AMPA 
de l’escola va oferir una xoco-
latada per tots.

concert al castell de l’Orques-
tra de cambra
D’altra banda, l’Orquestra de 
Cambra de l’Escola de Música 
va oferir el també tradicional 
concert de Nadal organitzat 
per l’Associació de Veïns de la 
Plana del Castell. 

L’actuació va ser diumenge 
22 de desembre al Castell i va 
consistir en un programa de 
valsos i polques. / DdR
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Rubí recupera la tradició de 
l’Home dels Nassos gràcies a 
Geganters de Rubí

Després de gairebé trenta 
anys, l’Home dels Nassos, 
aquell que té tants nassos 
com dies li queden a l’any, 
s’ha tornat a passejar aquest 
31 de desembre per la ciutat. 
I ho ha fet amb una passejada 
el dimarts al matí  pel Mercat, 
acompanyat pels grallers 
de la colla de Geganters de 
Rubí. 

La recuperació d’aquesta 
tradició a la nostra ciutat ha 
estat possible gràcies a la vo-
luntat d’un grup de membres 
de Geganters de Rubí. Laia 
Borràs, impulsora de la inici-
ati va, explica que va recordar 
que feia anys l’Home dels 
Nassos recorria el Mercat el 
31 de desembre. Aquella fi -

gura estava guardada al local 
dels Geganters, la van inten-
tar recuperar amb l’ajut de 
l’escultor Pep Borràs, creador 
de la fi gura, qui va desesti mar 
intentar reconstruir-la perquè 
estava feta de fi bra de vidre i 
era difí cil que fos igual.  Així 
van decidir crear una nova fi -
gura representati va d’aquest 
personatge. El nou Home dels 
nassos de Rubí és de cartró 
pedra i ha estat pintat per 
Orland Jansà. 

L’Home dels Nassos és 
un personatge mitològic que 
té tants nassos com dies li 
queden a l’any. És una tradició 
del 31 de desembre que es 
manté a Catalunya, València 
o La Rioja. / C.C.

Més de 600 persones ja han vist enguany 
‘Els Pastorets’ al Casal Popular

Últi ms dies per visitar el Merc’ART 

LARA LÓPEZ

L’espectacle ‘Els Pastorets’, 
representat pel Grup Escènic 
del Casal Popular, amb la col-
laboració de l’Escola de Sar-
danes Flor de Neu és un dels 
clàssics del Nadal a la ciutat. 
L’obra de teatre ‘Els Pastorets 
o l’Adveniment de l’Infant 
Jesús’, de Josep M. Folch i 
Torres, ja s’ha representat 
enguany tres vegades al Casal 
Popular amb un èxit de públic 
notable, prop de 200 perso-
nes, principalment famílies, 
han gaudit de cadascuna de 
les tres sessions d’una versió 
renovada de l’obra dirigida 
per Daniel Bové.

Una de les principals 
novetats d’enguany és la 
recuperació de la música 
en directe durant la funció, 
gràcies a la col·laboració amb 
els professors de l’Escola de 
Música Pere Burés, que han 
amenitzat algunes de les 
principals escenes del mun-
tatge teatral. 

Una altra de les novetats 
ha estat l’estrena d’uns deco-
rats de l’escenari totalment 
renovats.

LARA LÓPEZ

Aquells rubinencs i rubinen-
ques que encara no hagin 
passat pel Merc’ART, encara 
hi són a temps. Aquesta 
és una iniciati va d’un grup 
d’arti stes locals per apropar 
al gran públic obres d’art 
de peti t format que poden 
comprar a preus assequibles. 
El Merc’ART, situat a l’espai 
La Claraboia, al carrer Sant 
Miquel, compta amb la par-
ti cipació d’una desena d’ar-
ti stes locals i mostra peces 
de diverses disciplines, com 
ara la pintura, l’aquarel·la, la 
fotografi a, la il·lustració, el 
gravat o l’escultura. 

entre altres.
Més d’una cinquantena 

d’actors i actrius s’han sumat 
a un equip tècnic amb més 
d’una vintena de persones 
–direcció, muntatge, llums 
i so, vestuari, maquillatge 
i perruqueria, coreografia, 
escenografia, regidoria i 
direcció– per fer possible 
aquest espectacle, que es 

A més, com cada any, els 
visitants poden participar 
de la tradicional llumeneta 
(amb un preu de 2 euros) per 
encertar les dues darreres 
xifres del primer premi del 
sorteig de Loteria Nacional 
del Niño, que coincideix amb 
el tancament de l’exposició, 
el 6 de gener. El guanyador 
de la llumeneta podrà es-
collir el dia de la cloenda 
entre diverses obres d’art 
exposades amb un valor de 
200 euros. 

El Merc’ART es pot visitar 
el 3 de gener de 18 a 20.30 
hores i els dies 4, 5 i 6 de 
gener de 12 a 14 hores i de 
18 a 20.30 hores. 

‘Els Pastorets’ han renovat el seu decorat. / L.L.

El Merc’ART estarà obert fi ns al 6 de gener. / L.L.

representa des de fa 95 anys 
a la nostra ciutat

L’última posada en es-
cena de l’obra ‘Els Pasto-
rets’ d’aquest Nadal serà 
aquest dissabte 4 de gener 
a parti r de les 18 hores. Els 
interessats en assisti r poden 
comprar les entrades per un 
preu de 7 euros al web www.
casalpopular.org.

L’Home dels Nassos, al Mercat. / Ràdio Rubí

El fenomen Rosalía arriba a 
‘Els Pastorets’
A més, les coreografies de 
les fúries, deixebles de Sata-
nàs, al principi de la funció, 
han variat amb un toc més 
modern gràcies al canvi de 
música amb alguns dels èxits 
comercials de l’any com ‘Yo 
por ti , tu por mí’, de Rosalía, 
o ‘Bad guy’, de Billie Eilish, 

Entre les obres exposades 
hi ha aquarel·les de cossos 
femenins de Sandra Bea, re-
trats musicals i de carrers de 
Pepe Farrés, pintures d’An-
na Tamayo i Sergi Marcos, 
acolorides obres de Miquel 
Mas, escultures de Pep Bor-
ràs o els gravats i dibuixos 
de natura de Quim Conca i 
Carme Llop.

Amb una diverti da imat-
ge promocional, amb els 
arti stes parti cipants fent de 
caganers, el Merc’ART és una 
bona oportunitat per fer un 
obsequi artí sti c com a regal 
de Nadal, ja que les obres 
tenen preus més mòdics, se-
gons apunta Quim Conca. 

La boti ga Carmen Art Floral guanya 
el Concurs d’Aparadors de Nadal
C.C.

El Concurs d’Aparadors de 
Nadal 2019, organitzat per 
Comerç Rubí, amb la col-
laboració de l’Ajuntament i 
el suport de la Cambra de 
Comerç de Terrassa i la Cecot, 
ja té guanyadors. La boti ga 
Carmen Art Floral, situada 
al carrer Maximí Fornés, ha 
estat disti ngida pel jurat amb 
el primer premi del concurs, 
dotat amb 300 euros, per la 
decoració del seu aparador, 
que llueix un gran arbre ela-
borat amb materials reciclats, 
com roba i amb fl ors tí piques 
de Nadal. 

Pel que fa als altres dos 
guardonats, la Ferreteria Can 
Fatjó, situada a l’avinguda 
de Castellbisbal, ha rebut el 
segon premi, dotat amb 200 
euros. El seu aparador acull 
un gran pessebre, integrat 
per un poble nevat ple de 
personatges i peti ts detalls.  

Finalment, F&L Joiers, 
del carrer de Sant Cugat, ha 
aconseguit el tercer premi i 
100 euros, per un aparador 
que combina elements na-
dalencs clàssics amb altres 
més moderns, en sintonia 

amb les joies que es venen a 
l’establiment. 

L’alcaldessa,  Ana M. 
Martí nez, el regidor de Co-
merç, Moisés Rodríguez, i el 
president de Comerç Rubí, 
Miquel Ortuño, van ser els 
encarregats divendres passat 
de lliurar els premis als tres 
establiments. L’alcaldessa 
va felicitar tots els premiats 
i va ressaltar la iniciativa, 
destacant que serveix per  a 
dinamitzar el teixit comercial. 

Enguany han participat en 
el Concurs d’Aparadors 23 
boti gues. 

Per la seva banda, Miquel 
Ortuño, des de Comerç Rubí, 
va animar a totes  les boti gues 
a parti cipar en les properes 
edicions del concurs i supe-
rar la vintena d’establiments 
parti cipants.  Per Ortuño, “no 
s’entén que s’hagi d’anar al 
darrere dels comerços quan 
hi ha un premi econòmic i 
publicitat pels guanyadors”. 

El primer premi ha estat per l’establiment Carmen Art Floral, del 
carrer Maximí Fornés. / Ajuntament- Localpres



E l 2019 ja és història, acaba un any farcit 
de molta activitat política, amb moltes 
protestes al carrer, confl ictes, tensions 

i polèmiques, però també bones notícies i amb 
alguns reptes assolits.

Un petit repàs ens permet observar que ha 
estat un any de transició, almenys pel que fa a 
l’apartat polític. Els rubinencs han participat en 
tres cites electorals i les tres han estat guanyades 
pels socialistes, tant les generals -per partida 
doble i on encara esperem govern- com les 
municipals. En aquest cas, el PSC i En Comú 
Podem van signar al setembre un acord per 
formar un govern de coalició a la ciutat, que 
ha donat a l’executiu l’estabilitat imprescindible 
per executar projectes. Ara ja no hi ha excuses, 
projectes com el Pla d’Equipaments, la reforma 

Any nou, vells reptes
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana              26 de desembre

Albert Solé Bonamusa
@albertsoleb

Al Vallès tenim una gran 
tradició, el #quinto, que 
si no sou de la comarca 
costa d’entendre. A cada 
ciutat els números es 
canten diferent, i aquesta 
és la gràcia. #rubicity i 
#sabadell

Segueix-nos a les xarxes socials

dels antics cinemes o la reforma del Casino 
–que fa un any que hauria d’haver començat les 
obres– han de tirar endavant, així com l’inici de 
la redacció del POUM, eternament encallat.

Més enllà de l’aprovació inicial del Pla 
d’Equipaments i de la Declaració d’Emergèn-
cia Climàtica, el que més ha destacat d’aquest 
nou mandat és la polèmica de les llums de 
Nadal. Rubí ha tornat a ser notícia als mitjans 
perquè ha estat la ciutat que més s’ha gastat 

per habitant en aquests ornaments nadalencs 
lumínics.

Però aquest no ha estat l’únic tema pel qual 
la nostra ciutat ha ocupat titulars i notícies 
nacionals. Abans de les eleccions, va esclatar la 
polèmica sobre el centre de menors no acom-
panyats que havia d’instal·lar-se a Can Rosés. 
L’oposició veïnal i, sobretot, la negativa del 
govern en plena campanya electoral, ho van fer 
impossible. Pocs mesos després les administra-

cions van aconseguir posar-se d’acord i ubicar 
els menors en diversos pisos a la ciutat.

Les protestes ciutadanes contra aquest 
centre no han estat les úniques ni tampoc 
les més nombroses: durant l’any han sortit al 
carrer sobretot els pensionistes, la plataforma 
Rubí Sanitat, i els independentistes, així com 
la plantilla de Continental, en lluita per salvar 
els més de 700 llocs de feina.

També han tingut molta feinada a la pla-
taforma Rubí sense abocadors, que continua 
batallant per evitar l’obertura de l’abocador de 
Can Balasc, que cada cop sembla més a prop 
i inevitable.

Arriba un nou any que esperem que ens 
porti més progrés i benestar i una ciutat millor. 
Sort i encerts en aquest 2020!

Visita’ns a www.diariderubi.com

ARTICLES D’OPINIÓ

El govern del Partit Socialista demostra, una 
vegada més, no tenir clares quines són les priori-
tats de la nostra ciutat. Durant aquestes festes de 
Nadal el govern municipal ha decidit, de manera 
unilateral, tornar a instal·lar el túnel de llum. 
Serà el mateix que va enlluernar la ciutat l’any 
passat, però enguany, a més, han decidit afegir-
hi, per si no era sufi cient, un laberint i dos arbres 
de llum. Aquests elements, que estaran instal·lats 
durant un mes al nostre municipi, suposaran una 
despesa d’aproximadament 300.000 euros. Una 
despesa excessiva i injustifi cable, poc sostenible 
i participativa, i que no serveix per potenciar el 
comerç de la nostra ciutat. Un malbaratament 
que no té raó de ser.

Avui dia Rubí té moltes mancances, algunes 
de molt evidents, com ara l’estat de degradació 
i deixadesa de molts dels nostres carrers, places 
i espais verds, tant del nucli urbà com de les 
urbanitzacions. Això se suma al gran problema 

que tenim en matèria d’habitatge, al qual no s’ha 
donat la resposta necessària en els darrers anys 
de crisi econòmica. 

No només aquesta despesa ens sembla un 
malbaratament dels recursos públics. Malaura-
dament, en podem posar molts altres exemples: 
la lona del Casino, instal·lada des de fa mesos 
sense que s’hagin iniciat les obres de reforma, 
que de moment ha suposat un cost de 30.000 
euros, a banda de la despesa del lloguer de la 
bastida; la reforma del paviment del carrer Fran-
cesc Macià, que ha suposat un cost de 200.000 
euros; o la proposta de compra del local de 
l’antiga Caixa de Pensions per un valor de més 
de 600.000 euros. 

A Esquerra Republicana continuarem tre-
ballant perquè els diners públics es destinin al 
que realment necessitem els que vivim el dia a 
dia de la ciutat. Mentre el govern actual pensa 
que per brillar la ciutat necessita llums, a ERC 
pensem que els rubinencs i rubinenques tenen 
llum pròpia i els diners s’haurien de derivar cap 
a activitats lúdiques i culturals que ens ajudin a 
créixer a tots plegats com a societat. 

Malbaratament socialista

La resposta formal seria que governa una 
coalició entre el PSC i En Comú Podem. 
Si anem més al detall, fi xem una mica més 
el focus en allò més mundà però també més 
concret, podríem fàcilment establir que gover-
na la ciutat l’alcaldessa, Ana María Martínez, 
amb un estil inequívocament personalista, fi ns 
i tot podríem dir populista. Aquesta política 
és qui capitalitza la major part de l’acció de 
govern, una opció populista no compartida 
per molts però acceptada i acatada per socis 
i subalterns.

Però la realitat, més enllà de l’aspecte for-
mal o concret, és que aquesta ciutat la governa 
la conjuntura. Ja des del mandat anterior, amb 
estructures formals molt més exòtiques (per 
ser benevolent), suport de trànsfugues, no 
adscrits (una pila...) la característica essencial 
va ser la manca de planifi cació i, el que pot ser 
més greu, la manca de projecció de model de 
ciutat. Una praxi política que des de l’oposició 
es va defi nir com a “fum i titulars”. No deixa 
de ser paradoxal que aquesta defi nició la for-
mulés el portaveu de qui avui avala i participa 
d’aquesta pràctica.

Però que és “fum i titulars”? “Fum i 
titulars” és governar la inèrcia, el dia a dia, 
capejar els diferents temporals, apedaçar 
sempre que es pot les mancances estructurals 
d’una ciutat sense projecte. Mancances tan 
variades com la manca de polítiques actives 
d’habitatge, com la manca de manteniment 
dels equipaments públics (cada vegada que 
plou dos dies seguits... esglai!), la situació de 
moltes entitats, problemes de mobilitat o el 
cas paradigmàtic dels abocadors. Per parlar 
només d’alguns aspectes.

Però “fum i titulars” també és com distreu-
re el públic de la inoperativitat, és el model de 
ressort barat. Ciutat dormitori, com als 80, sí; 
però amb festa variada, una ciutat on res arrela 
però on cada cap de setmana pots fer alguna 
coseta; festa de la cervesa, festa del vi, Los 40, 
el túnel de llums... Però mentrestant un teatre 
municipal sense programació accessible, una 
manca de suport endèmica a la creació cultural 

o un abandonament a les entitats de lleure... 
fàcilment trobarem la percepció generalitzada 
en la ciutadania de la manca de retorn d’uns 
tributs, això sí, per sobre de l’entorn. Uns 
impostos que no es tradueixen en espais per 
practicar esport (trobar una porteria per jugar 
a aquesta ciutat pot ser francament difícil) en 
unes zones verdes mínimament mantingudes 
o en carrers accessibles, amb voreres sufi cients 
i en bon estat per passejar.

“Fum i titulars” és no poder garantir oferta 
lúdica en el període de vacances però destinar 
gairebé mig milió d’euros a les llums. També 
ho és atacar a partits i entitats davant de la 
demanda de transparència envers la situació 
dels abocadors. Panem et circenses, que deien 
els romans.

L’improvisació que et condueix a ser 
referència de gestió nefasta de la convivència 
en abraçar en campanya el discurs de la ultra-
dreta, criminalitzant aquells més dèbils, a qui 
les institucions haurien de vetllar per protegir. 
Discurs d’odi envers nens...

La inacció es fonamenta en aquesta 
capacitat de triler per distreure amb focs 
d’artifi ci mentre se serveix licor de garrafa i 
canapès freds. Però sobretot, en la seguretat 
de comptar amb dos elements estructurals: 
el primer, un vot captiu i acrític. El vot es-
tructural, aquell que vota per inèrcia, el vot 
que no tindrà voluntat d’informar-se i molt 
menys de qüestionar.

Íntimament lligat aquest vot captiu, el 
segon element: l ’omertà, el silenci i la com-
plicitat d’aquells que, podent ser part de 
la solució, decideixen blindar el problema. 
Els comuns, que abans qüestionaven, avui 
blanquegen. Treballen per una ciutadania 
cada vegada més submisa, cada vegada més 
acrítica i adormida. Una ciutadania de ciutat 
ressort, sense voluntat per construir un demà, 
granges de vot fàcil alimentades pels mitjans 
generalistes.

I el més trist és constatar com l ’omertà 
d’aquells que estaven destinats a ser agents 
de canvi genera en el rubinenc el desànim, la 
resignació. Cansats i callats, obedients, conso-
lidant aquest “qui dia passa any empeny”.

Mentre la ciutadania no tingui memòria 
els polítics no haurien de tenir vergonya.

Qui governa a Rubí?
Aitor Sánchez
Regidor de l’Alternativa 
Ciutadana de Rubí

Montse Soler i Pons
Portaveu adjunta Esquerra 
Republicana – Rubí
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FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

ARUMÍ M.  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 
BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 
BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 
BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 
BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 
CA N’ORIOL  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 
CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 
CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 
ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43
FARELL  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 
GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 
HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 
KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 
MAS  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristes 93 699 43 98
MIÑARRO  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 
ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 
PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 
LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 
PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 
PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 
RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 
SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 
SCHMID  Riera, 12  Zona Església Sant Pere 93 699 13 05
XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

GUÀRDIES NOCTURNES

GENER 2020

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any

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.

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

MIÑARRO - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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. SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

MIÑARRO - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

Cinc esmorzars saludables 
per portar a la feina
L’esmorzar ens ajuda a donar-
nos el combusti ble necessari 
per començar el dia amb 
energia i aporta a l’organis-
me els nutrients necessaris 
sempre que mengem un 
esmorzar saludable.

Ara bé, en què consisteix 
un bon esmorzar? Molts cops 
ens deixem emportar pel 
màrqueting dels productes 
saludables que trobem al 
supermercat, però molts cops 
és molt més recomanable 
adquirir-los de forma natural 
i amb aliments reals.

La realitat és que un bon 
esmorzar s’hauria de com-
pondre amb els següents 
ingredients:

Grans sencers: flocs de 
civada o espelta, o torrades 
de pa de sègol o pa d’espelta, 
entre altres exemples.

Proteïnes: pernil serrà, 
salmó fumat, formatge fresc, 
iogurt sense sucre o fi ns i tot 
fruita seca.

Greixos saludables: un 
doll d’oli d’oliva a les torra-
des, o fruita seca amb nous, 
fruits secs, alvocat fresc, 
guacamole...

A conti nuació et compar-

tim propostes d’esmorzar, 
totes delicioses i fàcils de 
preparar:

 1. Pa de pessic de civada 
amb nabius i passes
La fi bra i els anti oxidants que 
conté la civada la convertei-
xen en un saludable cereal 
cada vegada més consumit a 
la nostra dieta.

Pots utilitzar farina de 
civada o espelta, iogurt sen-
se sucre, passes, begudes 
de civada, soja i oli i ti ndràs 
un bescuit d’allò més bo i 
saludable.

2. Iogurt natural amb grano-
la, fruita, fruits secs i xia
Un esmorzar molt fàcil i ràpid 
de preparar: bolca un iogurt 
natural sense sucre en un bol 
– o un iogurt grec- que conté 
més proteïnes i afegeix-li les 
fruites que més t’agradin 
(plàtan, nabius..) i fruits secs 
i xia.

3. Pancakes de civada i plà-
tan
Uns pancakes a base d’ou, 
farina de civada i plàtan cons-
ti tueixen un desdejuni delici-

ós igual que saludable. Bat i 
tritura els ingredients, escalfa 
una paella i en uns minuts les 
ti ndràs llestes.

4. Torrada de pa integral amb 
alvocat i tomàquet
Unes torrades nutritives i 
baixes en greixos. Elaborar-
les és molt senzill: talla dues 
llesques de pa integral o de 
sègol i alvocat. Si et ve de 
gust, també pots posar un ou 
cuit a sobre.

5. Porridge overnight
Un porridge overnight no és 
més que un porridge amb 
avena i iogurt o llet que dei-
xes reposar durant tota la 
nit, el que fa que la civada 
s’hidrati  amb el pas del temps 
i t’estalviïs la cocció. A In-
ternet podràs trobar moltes 
versions d’aquest esmor-
zar: amb plàtan, maduixes, 
pastanaga, nous i canyella; 
iogurt i nabius; mantega de 
cacauet... Busca el sabor 
que més t’agradi i fes un 
esmorzar molt complet, bo i 
saludable!

Per AMIC (Alba Martos)
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          Les idees

       
   dels Reis d’Orient

Viu el Nadal a Rubí, ho trobaràs tot aquí!

LES IDEES DELS REIS D’ORIENT



Divendres, 3 de gener de 2020 13

 

        
          Les idees

       
   dels Reis d’Orient

Viu el Nadal a Rubí, ho trobaràs tot aquí!

LES IDEES DELS REIS D’ORIENT



Divendres, 3 de gener de 2020 GUIA DE SERVEIS14

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

ASSESSORIES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           

COM ET PODEM 
AJUDAR?

TINTORERIA

Àries (21/3 al 20/4)
De cara al nou any, estableixes reptes 
professionals. Has après que has de 
concretar els objectius i això t’ajudarà. 
Podries enamorar-te d’una persona més 
jove que tu.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Etapa plena de situacions que col·laboren 
en la maduració. Et poden proposar par-
ticipar d’un negoci. Sospesa-ho però no 
et precipitis. Pot reaparèixer una antiga 
parella.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Et pots sentir vigoritzat i amb ganes de fer 
coses. Vols aire fresc a la teva vida i estàs 
disposat que el nou any sigui diferent. 
Moments entranyables amb els fi lls.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Ets el rei de la festa. Hi ha molt de pes 
astrològic en el teu signe i vius moments 
de canvis importants, sobretot en l’àmbit 
intern. Pots tenir una nova font d’ingres-
sos.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Professionalment, hauràs de posar-te al 
dia si vols ser competitiu. Compte amb 
l’estrès, que pot provocar algun problema 
amb el son. Fas noves amistats al sector 
laboral.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Penses a fer canvis al lloc de treball o 
bé canviar de professió. Necessites al-
guna cosa nova que t’estimuli. Si tens 
parella, pot demanar-te una mica més 
de llibertat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Amb Venus a la teva Casa IV, vius dies 
de trobades amb amics, especialment 
per recordar els vells temps. De cara al 
2020 vols millorar la disciplina per assolir 
projectes.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb diversos planetes circulant per 
Casa XII, pots sentir que has d’atendre 
qüestions íntimes. Et fas més conscient 
de com has de gestionar l’economia l’any 
vinent.

Bessons (21/5 al 21/6)
Mercuri a Capricorn t’ofereix una visió 
més prudent de les coses. Si tens as-
sumptes pendents de resoldre, sobretot 
de tipus econòmic, comences la recerca 
de solucions.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Mercuri a Capricorn inclina a viure una 
etapa tranquil·la. Et centres en l’estabilitat 
personal i fi nancera. Una persona amb qui 
estableixes una amistat, pot declarar-se.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
El teu enfocament està mirant cap al sec-
tor de les fi nances. Estructures la dieta, 
per millorar aspectes de la teva salut. 
Possibilitat de participar en una activitat 
comercial.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Algú del cercle d’amistats, suscita el teu 
interès i sents molta atracció, que per 
ara, mantens en secret. Dies de troba-
des amb amics. Participes d’alguna acció 
solidària.

L’HORÒSCOP  
PER DHANNA ASTRÒLOGA

    L’HORÒSCOP    L’HORÒSCOP  AMIC - REDACCIÓ

TALLERS COTXES                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CLASSIFICATS

TAROT. Lucy. 646 98 13 08
COMPREM llibres, còmics, 
cromos, Scalextric, joguines, 

DIVERSOS
antiguitats. També restes pisos 
i cases. 679.736.491
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Flexos per a estudiants
Una de les característiques que ha de 
tenir tot fl exo per ser funcional i pràctic 
per a l’estudiant no només és el tipus 
d’il·luminació que tingui (els experts recomanen les 
bombetes de color blau o clar per estudiar perquè cansa 
menys la vista), també cal tenir en compte que sigui fàcil de 
moure i si pot ser articulat molt millor. És recomanable un 
fl exo articulat perquè pugueu tenir diferents graus d’il·-
luminació: pugueu fi xar la llum sobre un full, en un 
punt concret d’aquest full o ampliar-lo a l’habitació 
per aconseguir una llum més tènue. Dintre dels 
fl exos articulats n’hi ha de diferents tipus, no 
només en els dissenys i els capçals, sinó que 
també hi ha diferents graus d’articulació (que 

pugui baixar o pujar només en horitzontal, etc.).
Com va en una habitació per a estudiants és 

important tenir en compte el disseny del fl exo: 
color, forma i mida. Podeu trobar flexos 
amb dissenys molt fi ns que poden passar 
desapercebuts entre la resta de la decoració 

i uns altres tipus de dissenys més cridaners 
que fan que el fl exo sigui un altre dels elements 

decoratius. 
Com en tot, depèn molt dels gustos, per això és 

recomanable que feu partícip el propietari de l’habitació 
en l’elecció del fl exo.

Per Redacció / AMIC
espaciohogar.com

Anuncia’t en aquesta secció
Truca’ns al 93 699 77 90

d’il·luminació que tingui (els experts recomanen les 
bombetes de color blau o clar per estudiar perquè cansa 
menys la vista), també cal tenir en compte que sigui fàcil de 
moure i si pot ser articulat molt millor. És recomanable un 
fl exo articulat perquè pugueu tenir diferents graus d’il·-
luminació: pugueu fi xar la llum sobre un full, en un 
punt concret d’aquest full o ampliar-lo a l’habitació 
per aconseguir una llum més tènue. Dintre dels 
fl exos articulats n’hi ha de diferents tipus, no 
només en els dissenys i els capçals, sinó que 
també hi ha diferents graus d’articulació (que 

pugui baixar o pujar només en horitzontal, etc.).
Com va en una habitació per a estudiants és 

important tenir en compte el disseny del fl exo: 

que fan que el fl exo sigui un altre dels elements 
decoratius. 
Com en tot, depèn molt dels gustos, per això és 

recomanable que feu partícip el propietari de l’habitació 
en l’elecció del fl exo.



 Divendres, 3 de gener de 2020MASCOTES 17

Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Com a mascota, el buldog 
anglès és un gos de muscu-
latura potent i una fortalesa 
increïble que, encara que és 
amant de la llibertat, quan 
arriba a establir lligams amb 
els seus propietaris sempre 
està pendent d’ells, dels seus 
estats d’ànim i disposat a 
acompanyar-los.

És cert que el seu aspec-
te pot resultar un pèl hosti l, 
però la realitat és que és un 
gos extremadament cari-
nyós, especialment amb els 
nens, i el seu nivell d’intel·li-
gència és molt elevat.

Si optem per tenir un 
buldog anglès com a mas-
cota ens trobarem amb un 

A la natura els residus dels 
peixos són instantàniament 
dissolts, però en un aquari 
poden transformar-se rà-
pidament i assolir nivells 
tòxics. Aquests productes 
de rebuig inclouen amoníac 
procedent de les femtes dels 
peixos i de restes d’aliment, 
amb el perill que això com-
porta, ja que peti tes quanti -
tats d’aquest element poden 
matar els peixos.

Alguns aficionats in-
tenten controlar els nivells 
d’amoníac únicament amb 

El gos buldog anglès Els residus de l’aquari

animal que de cadell es mos-
trarà ple de vitalitat, però 
malgrat això, es llançarà de 
sobte al terra per adormir-se 
tranquil·lament.

Si hem adquirit o 
adoptat un buldog an-

glès ja adult ens tro-
barem un gos amb 
aire sever i rondi-

naire, però que ens de-
mostrarà contí nuament 
que  necessita l’escalfor 

humana.
Les cures que 

hem de dedicar al 
buldog anglès co-
mencen per evitar 
l’exposició a la calor 

canvis d’aigua. Això és poc 
pràcti c a causa de la quan-
ti tat i freqüència dels canvis 
d’aigua que es necessita-
rien.

Afortunadament tenim 
una fàcil solució. El món està 
ple de bacteris que no tenen 
altra cosa a fer que consumir 
amoníac i converti r-lo en al-
tres substàncies menys tòxi-
ques. Com sempre, l’afi cionat 
intel·ligent aprendrà a treure 
parti t de l’efecte benefi ciós 
dels bacteris maximitzant 
el seu creixement. Quan es extrema.

Quant al menjar, és un 
animal amb tendència a 
engreixar-se, per la qual 
cosa n’hem de cuidar l’ali-
mentació; a més, com és 
molt golafre, si no n’estem 
pendents, pot arribar a pati r 
patologies circulatòries i difi -
cultats respiratòries.

És important que ens as-
segurem que fa exercici. No 
hem de forçar-lo a córrer i cal 
respectar-ne el ritme de pas, 
però sí que hem d’esti mular-
lo a fer passejades diàries.

Per Redacció / AMIC
queridasmascotas.com

munta un aquari nou les 
colònies de bacteris no han 
ti ngut l’oportunitat encara 
de créixer. Durant diverses 
setmanes serà un període 
perillós per als peixos. Podeu 
anar augmentant gradual-
ment la font d’amoníac, per 
exemple, començar només 
amb un o dos peixos peti ts i 
resistents, per donar temps 
al creixement d’aquests bac-
teris benefi ciosos.

Per Redacció / AMIC
queridasmascotas.com

Si hem adquirit o 
adoptat un buldog an-

glès ja adult ens tro-
barem un gos amb 
aire sever i rondi-

naire, però que ens de-
mostrarà contí nuament 
que  necessita l’escalfor 

humana.

hem de dedicar al 
buldog anglès co-
mencen per evitar 
l’exposició a la calor 
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Espectacle de 
flamenc de la Peña 
Calixto Sánchez

··················································
DivEnDrES 3 de gener

‘Mbot Slalom’
Cicle de Ciència i Tecnologia. A les 
11h a l’Ateneu. Per a infants de 9 
i 10 anys.

un cistell de contes
D’11h a 13h al Mercat. Org.: Asso-
ciació d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal. 

Visita de personatges infantils 
A l’av. Barcelona i el pg. Francesc 
Macià. D’11h a 13h i de 17.30h a 
19.30h. Org.: Comerç Rubí. 

AgendA exposicions
Merc’art de nadal
A La Claraboia divendres 3 de 
gener de 18h a 20.30h i els dies 
4, 5 i 6 de gener de 12h a 14h i 
de 18h a 20.30h. 

Diorames de nadal
A càrrec de l’Associació de 
Pessebristes de Rubí. A l’Aula 
Cultural fins al 12 de gener. 
Feiners de 17.30h a 20.30h i 
diumenges i festius de 12h a 
14h i de 17.30h a 20.30h.

Exposició d’il·lustracions de 
Zuzanna Celej
Fins al 29 de gener a l’Espai de 
Llibres Lectors al Tren. 

retrats d’antoni Marsal
A la Biblioteca fins al 31 de 
gener.

actuació de 8 temps
De 12h a 13h i de 17.30h a 
18.30h al Mercat. Org.: Associació 
d’Adjudicataris del Mercat Muni-
cipal. 

Xocolatada
A les 17.30h al Mercat. Org.: Asso-
ciació d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal. 

Carter reial
A les 17.30h al Centre Cívic del 
Pinar. Org.: Pla de dinamització 
comunitària del Pinar. 

‘Feminisme i llengua de signes’
A les 18h al CRAC.

Actuació itinerant de música
A càrrec de la Banda Associació 
Rubí Musical Segle XXI. De 18.30h 
a 19.30h al Mercat. Org.: Asso-
ciació d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal. 

tast de cerveses d’hivern
A les 19h al CRAC. Org.: Amics de la 
Cervesa Artesana de Rubí. 

nits d’observacions 
astronòmiques
A càrrec de l’Associació d’Amics 
de l’Astronomia TRI-A Rubí. A les 
21.30h a l’Ateneu.

Concert de punk
A càrrec de Chroma. A les 22h al 
CRAC. 

··················································
DiSSabtE 4 de gener

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. De 9h a 10h a 
la pl. Onze de Setembre. 

Carter reial
D’11h a 13h al Mercat. Org.: Asso-
ciació d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal. 

‘i tu, jugues en català?’
D’11h a 13h al Mercat. Org.: Asso-
ciació d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal. 

Patge reial dels comerciants
D’11h a 13.30h i de 17h a 20.30h. 
A la pl. Pere Esmendia. Org.: Co-
merç Rubí.

‘Els Pastorets’
A càrrec del Grup Escènic del Casal 
Popular i l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu. A les 18h al Casal Popular. 
Preu: 7€ adults, 5€ jubilats i infants 
i 4€ socis de La Xarxa i del TR3C.

Quinto de nadal Eixamero
De 19 a 23h al CRAC. 

··················································
DiuMEngE 5 de gener

lliurament de la carta al carter 
reial
A les 16.30h a l’Escardívol.

arribada dels reis d’Orient
A les 18h a l’Escardívol. 

Cavalcada de reis
A les 18.30h des del c. Joaquim 
Blume. 

Jam blues
A càrrec de Víctor Puertas i Balta 
Bordoy. A les 19h a l’Espai l’Aurora. 

Quinto de Nadal antimonàrquic
De 19h a 23h al CRAC.

‘vine a la festa!’
Animació amb música a càrrec de 
Noè Rivas. A les 19.30h a la pl. Dr. 
Guardiet.

Comiat dels reis d’Orient
Final de la Cavalcada. A les 21h a la 
pl. Dr. Guardiet. 

··················································
DiJOuS 9 de desembre

‘Intel·ligència artificial (robòtica)’
A càrrec de Carles Martin, enginyer 

de telecomunicacions de la UPC. A 
les 18h a l’Ateneu. Inscripció prèvia. 
Org.: Aula d’Extensió Universitària. 

Presentació del llibre ‘Han vuelto’
A càrrec de Manuel Álvarez i a Josep 
M. Pijuan. A les 19h a la Biblioteca. 

Pista de gel. Fins al 7 de ge-
ner d’11h a 21h. A la pl. Nova 
Estació.
Fira de reis. Del 3 al 5 de 
gener de 10h a 20.30h al pg. 
Francesc Macià. 
trenet dels comerciants. Del 
3 al 5 de gener. 
Campament del Mag rubi-
senc. Del 3 al 5 de gener de 
16h a 20.30h al Castell. Amb 
animació de Xarop de Canya i 
taller de fanalets.

equipament

l’ateneu obre les inscripcions per a les 
activitats del primer trimestre del 2020
rEDaCCió

Ja s’han obert les inscripci-
ons per a les noves activitats 
de l’Ateneu. La programació 
del primer trimestre de l’any 
inclou l’habitual oferta de 
cursos, tallers, propostes 
familiars i accions divulgati-
ves adreçada a gent de totes 
les edats.

En l’àmbit de la forma-
ció, destaca com a novetat 
el curs de cal·ligrafia xinesa 
impartit per Hsiao Lin Liu, 
en què s’abordarà aquesta 
pràctica com un ritual es-
tretament vinculat a l’art i 
la filosofia xinesa. A banda, 
s’han programat cursos i 
tallers sobre salut, fotografia 
(digital i analògica) i cinema. 
En els casos d’aquelles acti-
vitats que requereixen ins-
cripció, aquestes ja es poden 
fer través d’Internet al web 
cursos.ajuntamentrubi.cat 
o bé de manera presencial 
a l’Ateneu. A causa de l’alta 
demanda, les inscripcions 
per les activitats familiars de 
música i teatre s’obriran un 
mes abans que tinguin lloc 
per facilitar que tothom hi 
pugui tenir accés.

La programació tam-
bé inclou cicles al voltant 
del pensament, la litera-
tura i la història, com ara 
Cap de Sons, una iniciativa 
que combina poesia, jazz i 
pensament coordinada per 
Wenceslao Galán; el cicle Els 
Llibres i Els Dies. La Literatu-
ra Universal En Vuit Autors, 
a càrrec de Marina Porras, la 

proposta Personatges de la 
Història de Rubí, i Camps de 
Cotó 2.0. Xerrades sobre jazz 
d’Andreu Fábregas.

La divulgació també és 
la finalitat de les activitats 
de l’Aula d’Extensió Univer-
sitària, que proposa per als 
propers mesos el seminari 
‘Les tecnologies de la intel-
ligència artificial’, amb ses-

L’Ateneu ofereix tot tipus d’activitats. / Arxiu

sions a càrrec de diferents 
professionals.

Durant el primer tri-
mestre de l’any, el dissab-
te seguirà sent el dia per 
excel·lència de les activitats 
familiars, amb la reedició 
dels cicles Música per a 
petita infància i Teatre per 
a petita infància, així com 
un seguit de sessions per 
a infants dedicades a l’art i 
la creativitat, i la ciència i la 
tecnologia.

Els caps de setmana 
també estaran reservats a 
la música. No hi faltarà el 
7è Cicle de Jazz i la sèrie 
Sala Clàssica, que permetrà 
gaudir del recital de piano 
de Victormane (17 de ge-
ner), la guitarra de Jofer (14 
de febrer) i l’espectacle Els 
violoncels oblidats (13 de 
març). També tindrà conti-
nuïtat el cicle Conta’m una 
òpera, que ofereix una mira-
da divulgativa sobre aquest 
gènere musical seguint el fil 
de la programació estable 
del Gran Teatre del Liceu.

El cinema estarà igual-
ment present a la progra-
mació de l’Ateneu amb El 
Documental del Mes.

breus

Espectacle del Casalxou per la 
Marató de tv3
El grup escènic del Casal de la Gent Gran de Rubí, el Ca-
salxou, oferirà l’11 de gener un espectacle els beneficis 
del qual seran lliurats a La Marató de TV3, que enguany 
està dedicada a la recerca de les malalties minoritàries. 
L’espectacle serà a les 18 hores a La Sala i el preu del 
donatiu serà de 5 euros. / DdR

Conferència sobre robòtica i 
intel·ligència artificial
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) oferirà el 9 
de gener la conferència ‘Robòtica i intel·ligència artificial’, 
a càrrec de Carles Martín, enginyer de telecomunicacions 
de la UPC i secretari general de l’Agència d’Internet Qua-
lity. Es tracta de la primera xerrada d’un nou seminari de 
l’AEUR, dins el qual també s’oferirà una conferència sobre 
les ciutats intel·ligents i el big-data. La xerrada serà a les 
18 hores a l’Ateneu i cal inscripció prèvia. / DdR

aules d’estudi nocturnes i de
caps de setmana a la biblioteca
La Biblioteca obre fins al 2 de febrer aules d’estudi noc-
turnes i de cap de setmana, un recurs que pretén cobrir 
les necessitats que tenen els estudiants per preparar els 
exàmens o fer treballs sense haver de desplaçar-se fora 
de la ciutat. Les aules, que es van posar en marxa el 28 
de desembre, romandran obertes fins al 4 de gener de 
14 a 22 hores, mentre que a partir del 7 de gener, l’horari 
habitual serà de dilluns a divendres de 20.30 a 00 hores, 
els dissabtes de 14 a 22 hores i els diumenges de 10 a 22 
hores. Els dies 5 i 6 de gener, el servei romandrà tancat. Les 
aules d’estudi nocturnes i de cap de setmana, impulsades 
per Rubí Jove, funcionen dos cops a l’any, coincidint amb la 
preparació dels exàmens de febrer i juny de les universitats 
catalanes. / DdR
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FOTOGRAFIA

Xavier Oller, autor de la foto que més ha 
agradat de la mostra col·lec� va d’El Gra
REDACCIÓ

Una fotografia de Xavier 
Oller ha estat escollida pel 
públic com la guanyadora 
del concurs ‘La que més 
agrada’ entre la cinquante-
na d’imatges que formaven 
part de la mostra col·lec� va 
dels socis del Grup Fotogrà-
fi c ‘El Gra’ 2019. L’exposi-
ció s’ha pogut contemplar 
durant gairebé un mes a 
la sala d’exposicions de 
l’Escola Municipal d’Art i 
Disseny (edRa).

La mostra era molt vari-
ada amb imatges de natura, 
viatges, retrats, animals o 
cultura. Al llarg del mes, el 
públic que anava visitant 
l’exposició ha pogut votar 
‘La que més agrada’ i diven-
dres passat, en el marc de 
l’acte de cloenda, es va lliu-
rar a Xavier Oller el premi, 
com a autor de la fotografi a 
més votada. Cal destacar 
que la segona imatge amb 
més vots va ser la de Pere 
Farré, amb només un vot 
de diferència respecte al 

guanyador.
Xavier Oller, membre 

d’El Gra des de fa dos anys, 
ha explicat que es trac-
ta d’una imatge que va 
realitzar a principis del 
2019 al nord de Xile, en un 
poble que està a tres mil 
metres sobre el nivell del 
mar i on, per tant, no hi 
ha contaminació lumínica. 

De fet, la imatge permet 
veure un espectacular con-
junt d’estrelles al cel. Oller 
es va mostrar sorprès pel 
premi i alhora molt agraït 
i va reconèixer que “és una 
imatge molt especial per 
mi perquè va ser l’úl� ma 
foto de l’úl� ma nit i dues 
hores abans no hi havia 
aquest cel”.

Fotografi a guanyadora de Xavier Oller. / Cedida

HISTÒRIA

Els cent anys de l’escola Montserrat, tema 
destacat del nou Butlle�  del GCMR-CER
NÚRIA JULIÀ FOSAS

El Grup de Col·laboradors 
del  Museu Val lhonrat-
Centre d’estudis Rubinencs 
(GCMR-CER) va presentar a 
fi nals de desembre davant 
una trentena de persones el 
seu nou Butlle� , el número 
76. La publicació inclou en-
tre els temes principals un 
reportatge sobre el cente-
nari de l’Escola Montserrat, 
impulsada pel Doctor Josep 
Guardiet. El text repassa la 
trajectòria d’aquest centre 
educa� u en els seus primers 
cent anys de vida i reviu 
antigues vivències, en un 
ar� cle presentat per Núria 
Feixas Muxí i Jordi Vilalta.

La revista també inclou 
un article de Jordi Font 
sobre les representacions 
dels emperadors romans 
i dels seus familiars en les 
peces numismà� ques que 
es conserven als magat-
zems del Museu de Rubí. 
A més, s’ofereix, en ocasió 
dels 40 anys de les prime-
res eleccions municipals 

democrà� ques de Rubí, un 
documentat ar� cle de l’his-
toriador local Jaume Parras, 
que glossa les vicissituds 
polítiques que donaren 
com a resultat la formació 
d’un consistori governat per 
forces decididament d’es-
querres. Un altre apartat 
destacat és una entrevista 
de Guifré Lloses a l’escriptor 
i il·lustrador rubinenc Enric 

L’acte va tenir lloc a l’auditori del Museu Vallhonrat. / N.J.F.

Larreula, on es reflexiona 
sobre el present i el futur de 
la llengua catalana.

També s’hi poden llegir 
altres pe� ts treballs i res-
senyes com ara de l’Esbart 
Dansaire de Rubí, el Casino 
Espanyol o el mestre Ru-
siñol. El Butlletí està a la 
venda al preu de 6 euros a 
les principals llibreries de 
la ciutat.
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L’avinguda de l’Estatut serà 
de ti tularitat municipal

«Si no hubiese podido inventarme mis propios mundos, me habría muerto» (Ana María Matute, escriptora catalana)

Pàg. 3

Pàg. 2

L’Ajuntament 
retarda l’obertura 
de l’abocador a 
Can Balasc

Pàg. 4

El govern vol 
un centre 
juvenil a l’anti ga  
Supersond

Cristi na Carrasco Pàg. 6

Èxit total de 
l’obra de teatre 
musical ‘Els 
dimoniets’

Pàg. 19

Concert de 
guitarra 
fl amenca de 
Juan Gallardo

Pàg. 17

El Forn Aribau guanya 
el Concurs d’Aparadors de Nadal

La Generalitat accepta traspassar la ti tularitat de la via a l’Ajuntament, 
que ja ha avançat que prendrà mesures per reduir el trànsit

Mariona López

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
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L’escola Teresa Altet serà 
el primer insti tut-escola 

públic a la ciutat

«La dona del Cèsar no només ha de ser honrada, sinó que, a més, ha de semblar-ho» (Plutarc, historiador grec del segle I)

Pàg. 3
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Un rubinenc 
guanya el 
Concurs de 
menjar calçots 
de Valls

Deti ngut 
per drogar 
prosti tutes 
per violar-les i 
robar-les

Milers 
d’al·legacions 
contra 
l’abocador de 
Can Balasc

Can Jardí serà 
el primer 
polígon 
circular de 
la ciutat

Ca
rla

 A
br

il

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
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Denuncien 
que la cap 
de Recursos 
Humans de 
l’Ajuntament 
està 
implicada 
en el Cas 
Mercuri

El govern 
proposa 
impulsar
un alberg 
social i una 
promoció de 
sis pisos de 
lloguer per a 
joves

NOVETATS EN EDUCACIÓ

ECONOMIA

Pàg. 2

Pàg. 7

1 de febrer de 2019
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Vine a conèixer les

NOVES 

INSTAL·LACIONS

i participa al 

SORTEIG de 

3 
fantàstics premisfantàstics premis

1

2

XEC DESCOMPTE 
-100€

XEC DESCOMPTE
-200€

HIGIENE + 
EMBLANQUIMENT 

DENTAL LED

3

a Policlínic Rubí

CLÍNICA DENTAL

segueix-nos a:

i a més

93 697 80 40
C. de Pere Esmendia, 25

(al costat dels jutjats)

CIRURGIA ESTÈTICA

NUTRICIÓ

MEDICINA ESTÈTICA
CLÍNICA DENTAL

SERVEI D’ESTETICISTA

PLATAFORMA MÈDICA LÀSER 

SERVEI DE RADIOLOGIA, 

LABORATORI I ECOGRAFIA

URGÈNCIES

Concert amb mútues

Augmenten les agressions 
sexuals durant el 2018

«Teniem dues opcions, estar callades i morir, o parlar i morir, i vam decidir parlar.» (Malala Yousafzai, premi Nobel de la Pau)

Pàg. 19

ACTUALITAT - Pàgina 2

Comencen 
els tràmits per 
soterrar la línia 
d’alta tensió 
de Can Fatjó

Cè
sa

r F
on

t

Pàg. 3

Concentracions de rebuig a la ciutat contra les agressions 
sexuals que han ti ngut lloc durant els darrers dies a la comarca

La companyia La Tal estrenarà 
a Rubí el seu nou espectacle

ACTUALITAT - Pàgina 6

El CST ofereix 
a casa atenció 
hospitalària

POLÍTICA - Pàgina 8

CECOT inicia 
converses amb 
els diferents 
grups políti cs

CULTURA - Pàgina 18

Arrenca la 
temporada 
d’exposicions

Lali Puig-Ajuntament

Gran èxit de la 
primera edició 
del torneig de 
pati natge artí sti c 
de Rubí

ESPORTS - Pàgina 10

GUIA DE 

SERVEIS

P. 12 -13
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 Divendres, 1 de març de 2019 - Núm. 1.226

Pàg. 3

Un any de 
mobilitzacions 
al carrer 
reclamant 
pensions dignes 

Xavier Corbera, Montse Soler i Salvador 
Cots encapçalen la llista d’ERC

Pàg. 9

Da
vi

d 
M

iró

«Faríem moltes més coses si creguéssim que són moltes menys les impossibles» (Guillaume de Lamoignon, políti c francès del s. XVIII)

ACTUALITAT - Pàgina 4

Es reprenen les 
obres per unir 
l’A-2 i l’AP-7 
a l’altura de 
Castellbisbal

ACTUALITAT - Pàgina 5

Una trentena 
d’acti vitats per 
commemorar 
al març el Dia 
de la Dona

Una quinzena de grups 
competi ran en el Concurs de 
comparses de Carnaval

El projecte per converti r 
l’Anti ga Estació en una sala 
d’exposicions, més a prop

Pàg. 19 Pàg. 19

Carla Abril

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 14 i 15

1 de març de 2019

 

PSC

ECP

JxCAT PP Vox

C's

ERC
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 Divendres, 3 de maig de 2019 - Núm. 1.235«Reivindiqueu sempre el dret a canviar d’opinió: és el primer que us negaran els vostres enemics» (Joan Fuster, escriptor valencià)

Pàg. 2-3

Pàg. 7

Està prevista la parti cipació 
de més d’un centenar de carros

Pàg. 17

CULTURA - Pàgina 18

Ca
rla

 A
br

il

Tot a punt per celebrar a Rubí la 
Trobada Nacional dels Tres Tombs

Milers d’infants 
celebren el Dia 
de la Dansa

ESPORTS - Pàgina 23

El Sènior Masculí 
A del CNR, 
subcampió de 
Primera Nacional

La rua, que serà més llarga, d’uns 
6 km, serà diumenge al matí 

Presentació 
de la llista 
del PSC, 

que aspira 
a mantenir 

l’alcaldia

La
li 

Pu
ig

Buhos,  
primer grup 
confi rmat de 
la Festa Major

Pàg. 16

El PSC guanya 
les generals amb 
una parti cipació 

històrica

GUIA DE 

SERVEIS

P. 12 - 13

3 de maig de 2019
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 Divendres, 24 de maig de 2019 - Núm. 1.238

C/ Lluís Ribas 1 Local 1 · 08191 Rubí · rubi@donpiso.com

ZONA MERCADO
223098 MAGNIFICO PISO consta de 4 hab. (2 dobles) 
y ext. Comedor con salida a balcón en una orienta-
ción inmejorable. Piso en una comunidad con 
ascensor y en la zona más buscada de la ciudad, a 2 
min. andando del mercado, 5 minutos de la calle 
mayor y 10 min. de los Ferrocarriles. (Cee: en trámite) 

83 m²· 4 hab.· baño · ascensor              PVP 164.000 €

669 011 355
www.donpiso.com

VENDEMOS TU PISO 
AL MEJOR PRECIO

ZONA PROGRÉS - LA SALA
221675
con acceso directo del salón, todo ext. y sol. Garaje 
de uso exclusivo y dispone de altillo de la misma 
superficie. Con una pequeña reforma puede tener un 
piso con las prestaciones de una casa en la mejor 
zona de Rubí, muy cerca de La Sala. (Cee: en trámite)

102 m² · 4 hab.· baño · aseo                  PVP 255.000 €

>> Un total de 55.250 rubinencs i rubinenques podran decidir 
aquest diumenge si volen canvi o con� nuïtat a l’Ajuntament

Xavier 
Corbera

Impuls
Republicà

Impuls republicà
Fes el canvi!

Cita amb les urnes

Nou èxit de públic al fes� val Los 40
Primavera Pop, tot i l’amenaça de pluja

Pàg. 28
Ajuntament de Rubí - Lalui Puig

«La polí� ca és un acte d’equilibri entre la gent que vol entrar i aquells que no volen sor� r» (Jacques Bénigne Bossuet, intel·lectual francès del s. XVII)

Pàg. 6-13

CULTURA - Pàgina 28

El mí� c grup La 
Unión actuarà 
a la Nit Golfa a 
l’Escardívol

ESPORTS - Pàgina 29

La Cursa 
Solidària del 
col·legi Balmes 
recull més de 
5.000 euros

El Rubí es juga 
diumenge a 
Can Rosés la 
permanència 

Con� nua la polèmica pel
trasllat d’un centre de menors 
estrangers sense família

El Museu Etnogràfi c 
Vallhonrat, guardonat amb 
la Creu de Sant Jordi 2019

Pàg. 3 Pàg. 25

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 19

ELECCIONS MUNICIPALS 26 DE MAIG

ESPORTS - Pàgina 30

24 de maig de 2019
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 Divendres, 31 de maig de 2019 - Núm. 1.239

>> Els socialistes surten reforçats de la cita amb les urnes i obtenen 
quatre regidors més que en l’actual mandat

Victòria clara del PSC

El festi val Teatre sense teatre arriba 
amb 12 espectacles de gran nivell

Pàg. 17

«Educar la ment sense educar el cor no és educació en absolut.» (Aristòti l, fi lòsof de l’Anti ga Grècia)

Pàg. 2-5

>> ERC, tot i 
créixer fi ns als 
7 regidors, no 
aconsegueix 
ser el relleu 

>> Junts per 
Rubí i Parti t 
Popular, sense 
representació 

Mobilitzacions a favor 
i en contra del centre 
d’acollida de menors 

La UE Rubí guanya i 
aconsegueix salvar 
la categoria de Primera 
Divisió Catalana

Pàg. 7

Pàg. 21

ELECCIONS MUNICIPALS 26 DE MAIG

GUIA DE 

SERVEIS

P. 12 - 13

31 de maig de 2019

El Festival Teatre sense Teatre 
captiva la ciutadania
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 Divendres, 7 de juny de 2019 - Núm. 1.240

segueix-nos a:

i a més

93 697 80 40
C. de Pere Esmendia, 25

(al costat dels jutjats)

CIRURGIA ESTÈTICA

NUTRICIÓ

MEDICINA ESTÈTICA
CLÍNICA DENTAL

SERVEI D’ESTETICISTA

PLATAFORMA MÈDICA LÀSER 

SERVEI DE RADIOLOGIA, 

LABORATORI I ECOGRAFIA

URGÈNCIES

Concert amb mútues

AUGMENT

REDUCCIÓ

ELEVACIÓ

RECONSTRUCCIÓ

Si has pensat en 
fer-te una 

cirurgia mamària 
ara és el moment!

Aconsegueix el teu 

Cirurgia MAMÀRIA

Una visita informativa gratuïta amb el Dr./a.

Finançament fins a 60 mesos, sense entrada

L’Ajuntament i la plataforma Rubí sense abocadors 
presentaran a la Generalitat al·legacions contra l’adequació

Pàg. 2

TMA demana autorització ambiental 
per l’abocadocar de Can Balasc

Da
vi

d 
M

iró

«L’home ha fet de la terra un infern per als animals» (Arthur Schopenhauer, fi lòsof alemany del s. XIX)

Pàg. 19

Ca
rla

 A
br

il

Llum verda 
a un Pla de 
Residus que 
ha de capgirar 
la recollida  

ACTUALITAT - Pàgina 3

La 6a edició 
del Festi val de 
Blues portarà a 
Rubí grans noms 
de l’escena

CULTURA - Pàgina 18

Nova edició 
de la Boti ga 
al carrer dels 
comerciants

ACTUALITAT - Pàgina 5

CULTURA - Pàgina 21

L’esplanada de 
Sant Muç acull 
dilluns la Festa 
dels Xatos

Ce
di

da

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
Pàg. 16

ESPORTS - Pàgina 22

Més de 700 
esporti stes, 
al Convisport

7 de juny de 2019
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 Divendres, 21 de juny de 2019 - Núm. 1242«Quin és el millor govern? Aquell que ens ensenya a governar-nos a nosaltres mateixos» (Johann Wolfgang von Goethe, escriptor germànic dels s.XVIII-XIX)

Manifestació per rebutjar 
l’obertura d’un nou abocador 
a l’extracti va de Can Balasc

La fl ama del Canigó, el raval de 
foc i la música protagonitzaran 
la Revetlla de Sant Joan

Pàg. 5 Pàg. 43

Pàg. 3

Ana M. Martí nez, 
elegida de nou 
alcaldessa, 
confi gura el seu 
nou govern Localpres-Ajuntament

L’Anti ga Estació acull una mostra de 
joves arti stes locals sobre el cos

Pàg. 45

Suplement 
amb les 

acti vitats més 
destacades 

de la 
Festa Major

2019

FESTA MAJOR - Pàgina 13-35
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ESPECIAL FESTA MAJOR DE SANT PERE 2019

Més de 200 ac� vitats per gaudir d’una Festa 
Major que té la música com a protagonista

«No espero que sigui etern, espero que sigui inoblidable» 

Més de 200 ac� vitats con-
formen el programa de la 
Festa Major de Sant Pere 
2019 a la ciutat. Una Festa 
Major que arrencarà dijous 
27 de juny i s’allargarà fi ns 
al diumenge 30 i que inclou 
propostes pensades per a 
tots els gustos i les edats, 
amb especial protagonisme 
per als concerts i les actua-
cions musicals programades 
en el marc del Fes� val Rubí 
Random Music.

Un festival que escalfa 
motors abans de la festa i 
arrenca aquest mateix cap 
de setmana amb una nit de 
rock i les actuacions de la 
revetlla de Sant Joan. El fes-
� val inclou més d’una tren-
tena d’actuacions d’ar� stes i 
grups de diferents es� ls.

Enguany, l’atleta rubi-
nenc Carles Cas� llejo, quatre 
cops olímpic, serà l’encarre-
gat de donar el tret de sor-
� da a la Festa Major amb el 
pregó el 27 de juny al vespre. 
Més enllà de la música, es 
tornarà a fer el fes� val Holi 
Doly a l’Escardívol, el Celler 
acollirà tres espectacles de 
circ i la rambla del Ferrocarril 
tornarà a acollir nombroses 

ac� vitats familiars. De fet, 
en tota la programació hi 
ha almenys mig centenar 
d’ac� vitats pensades per al 
públic infan� l.

No hi faltaran les acti-
vitats més tradicionals. La 
ballada de Gitanes al Carrer 
i l’espectacle de l’Esbart, que 
enguany celebra 50 anys de 
la coreografia creada per 
l’Albert Sans, el ball d’enve-
lat, les audicions, el concert 
i el concurs de sardanes, 
les actuacions geganteres, 
la diada castellera, les jor-
nades de jazz i blues, els 
concerts de l’Obrador Coral 
i de l’Agrupació Musical Se-
gle XXI o les actuacions de 
les cases regionals. Tampoc 
no faltarà el foc amb els 
tradicionals correfocs i el 
piromusical, que tancarà la 
festa diumenge.

El Mercat de Festa Major, 
a l’illa, i les fi res d’atraccions 
i d’artesania, a l’aparcament 
del Rubí Forma, a més de di-
ferents propostes espor� ves, 
són altres de les ac� vitats 
que tornaran per aquesta 
Festa Major, l’edició núme-
ro 40 des de la recuperada 
democràcia l’any 1979.

Marta Cabrera

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
Pàg. 42

21 de juny de 2019

La nova tecnologia s’instal·larà aviat 
a l’embarcació de la Fura dels Baus
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 Divendres, 30 d’agost de 2019 - Núm. 1.248

Pàg. 3

Queixes pel soroll 
nocturn a les places

«El coratge crida al coratge a tot arreu» (Millicent Fawce� , escriptora i sufragista britànica dels segles XIX i XX)

El grup Chapaos a la nueva 
publica el seu primer àlbum

Pàg. 11M
. C

ab
re

ra

CULTURA - Pàgina 22

La creu dels 
caiguts a Rubí és 
el tema central 
del nou Butlle�  
del GCMR-CER

Una empresa de Rubí 
desenvolupa una vela 

per un vaixell sostenible

ACTUALITAT - Pàgina 4

L’aparcament 
de Duet Sports 
podria quedar 
fora de servei 
en un mes

Di
pf

ot
og

ra
fi a

CULTURA - Pàgina 19

La festa de 
Sant Roc se 
celebrarà entre 
els dies 5 i 8 de 
setembre

ACTUALITAT - Pàgina 2

L’ACA té previst 
inver� r 7 milions 
d’euros en 
la depuradora 
de Rubí

Pàg. 21

30 d’agost de 2019
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 Divendres, 20 de setembre de 2019 - Núm. 1.251

Segons l’Ajuntament, la Generalitat ha suspès la licitació dels treballs 
després de la reclamació d’una empresa que va ser descartada

Pàg. 3

Un problema burocràti c, responsable 
del retard de les obres del Casino

Da
vi

d 
M

iró

«Millor una mala excusa que cap excusa» (William Camden, historiador i topògraf dels s. XVI-XVII).

Pàg. 2

Pàg. 19

Cr
isti

 n
a 

Ca
rr

as
co

ERC, En Comú 
Podem i l’AUP 
volen que Rubí 
declari l’estat 
d’emergència 
climàti ca

POLÍTICA - Pàgina 6

Espectacles 
per a tots els 
públics a la nova 
temporada 
de La Sala

L’Aplec de 
Sardanes busca 
més espai 
traslladant-se a 
la plaça Doctor 
Guardiet

CULTURA - Pàgina 17

Ignasi Melo 
guanya l’or en 
els 10 km marxa 
de l’Europeu 
de Veterans

Ce
di

da

ESPORTS - Pàgina 23

GUIA DE 

SERVEIS

P. 14 - 15

Presenten la programació  estable 
d’acti vitats desti nades a la gent gran

20 de Setembre de 2019

Participativa i calorosa 
FESTA MAJOR 
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 Divendres, 5 de juliol de 2019 - Núm. 1.244

La plataforma Rubí Sense Abocadors redacta un total 
de 12 al·legacions i ofereix ajut a qui vulgui presentar-ne

Crida per sumar al·legacions
contra l’abocador de Can Balasc

«Pel juliol, beure, suar i la fresca buscar» (Dita popular)

Pàg. 3

Pàg. 7-15

Els Bombers 
apaguen un 
pe� t incendi 
a Can Fatjó

ACTUALITAT - Pàgina 4

Els cotxes 
clàssics 
prendran els 
carrers de Rubí

CULTURA - Pàgina 20

CULTURA - Pàgina 21

Tot a punt 
per la XXVI 
Trobada 
de Gegants 

Localpres

ESPORTS - Pàgina 23

Es cobriran 
les pistes de 
petanca de 
Cova Solera

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
Pàg. 17

5 de juliol de 2019
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Els dos par� ts, sa� sfets per arribar a 
un acord per “garan� r l’estabilitat”

PSC i Em Comú Podem signen 
un pacte de govern per al mandat

Da
vi

d 
M

iró

Pàg. 2-3

Pàg. 5

Lo
ca

lp
re

s-
Aj

un
ta

m
en

t

Emotiu homenatge a les 
víctimes de la Rierada

CULTURA - Pàgina 19

Exposició sobre 
l’alta costura 
a la ciutat, al 
MMUC

J. A. Montoya

En� tats i par� ts 
sobiranistes 
preparen la 
commemoració 
de l’1-O a Rubí

ACTUALITAT - Pàgina 4

Mig miler de 
ciclistes de totes 
les edats, a la 
Bicicletada del 
Mercat Municipal

ESPORTS - Pàgina 21

Tot a punt 
pel 21è Aplec 
Sardanista 
de Rubí 

CULTURA - Pàgina 17

ESPORTS - Pàgina 20

Presenten un 
nou equip 
de futbol 7 
inclusiu 

La resta de grups a l’oposició desconfi en 
i hi veuen interessos par� distes
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 Divendres, 27 de setembre de 2019 - Núm. 1252

amb les millors ofertes de vehicles 
seminous i d’ocasió

El teu concessionari 
multimarca 

amb les millors ofertes de vehicles 

multimarca 

Vallescar Ocasión  Colom 457 (Parc Vallès)  |  08223 Terrassa  |  T 93 736 00 09  |  www.vallescarocasion.es
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«La societat lliberal s’aturarà si deixa de ser autocrí� ca.» (Octavio Paz, poeta i assagista mexicà 1914-1998)

Nova Guia 

Gastronòmica!

Pàg. 12-13

27 de Setembre de 2019

S’ha licitat la instal·lació d’aquests 
elements per més de 200.000 euros

PROPERA SORTIDA DIJOUS 31 D’OCTUBRE DE 2019

Més llums de Nadal: un laberint i dos 
arbres gegants s’afegeixen al túnel

Da
vi

d 
M

iró

Pàg. 3

Pàg. 19

Gr
up

 F
ot

og
rà

fi c
 E

l G
ra

Sant Galderic torna a triomfar

Sergi Martí nez 
debuta a l’ACB 
amb el Barça

Cedida

La Fira del Vi 
portarà a Rubí 
els millors vins 
i caves catalans

ACTUALITAT - Pàgina 5

Projecció especial 
de la pel·lícula 

‘Me llamo Violeta’ 
a La Sala, amb el 

director i 
la protagonista

CULTURA - Pàgina 18

Rubí Sanitat 
es posiciona 
contra la Llei 
Aragonès

ACTUALITAT - Pàgina 12

ESPORTS - Pàgina 20

El túnel tornarà a Maximí Fornés i 
el laberint s’ubicarà a Pere Esmendia
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 Divendres, 25 d’octubre de 2019 - Núm. 1256«Estem especialitzats en una harmoniosa repeti ció del desastre i l’estupidesa» (Terenci Moix, novel·lista)

POLÍTICA

Nova Guia 

Gastronòmica!

Pàg. 12-13

25 d’octubre de 2019

L’AV Can Fatjó demana que la 
reforma del pont del carrer 

Sant Joan inclogui els accessos

Da
vi

d 
M

iró

Pàg. 3

Pàg. 2
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u 
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ri

L’abocament de residus costa 
400.000 euros l’any als rubinencs

Maribel Panal

Cinc projectes 
guanyen els 
pressupostos 
par� cipa� us

ACTUALITAT - Pàgina 4

Acaba 
amb èxit 
una nova 
edició de 
La Nuu

CULTURA - Pàgina 19

Sis mesos de 
reformes al 
carrer Verge 
de Lourdes

ACTUALITAT - Pàgina 5
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 Divendres, 8 de novembre de 2019 - Núm. 1.258«Hi ha alguna cosa més terrorífi ca que la gent?» (Svetlana Aleksiévich, periodista i escriptora) 

Anna Tamayo 
exposa la seva 
darrera mostra 
a Santander

CULTURA - Pàgina 17

Mor el 
vicepresident 
de la Unió 
Espor� va Rubí

ESPORTS - Pàgina 21

Nova Guia 

Gastronòmica!

Pàg. 12-13

8 de novembre de 2019
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 Divendres, 13 de desembre de 2019 - Núm. 1.263

Generalitat i Ajuntament han acordat un pla per atendre a Rubí 
aquests joves que es troben en situació de vulnerabilitat

Els joves migrats sense família s’acolliran 
en pisos per diversos barris de la ciutat

Da
vi

d 
M

iró

«Si gos i gat poden estar junts, perquè no podem esti mar-nos entre tots?» (Bob Marley, músic jamaicà)

Pàg. 3

Pàg. 16-17

El Nadal esclata a la ciutat amb 
múltiples activitats

CULTURA - Pàgina 20

Cicle de 
concerts de 
rock a l’Espai 
14/13 del Pinar

Ib
an

 C
oc

a-
Ar

xi
u

Manifestacions 
de pensionistes 
i treballadors 
de Conti nental 
Automoti ve

ACTUALITAT - Pàgina 2

El restaurant 
Villamalquerida 
guanya el Premi 
a la Millor Tapa

ACTUALITAT - Pàgina 4

El CRAC acull 
una nova 
edició del 
Microteatre

CULTURA - Pàgina 18

ESPORTS - Pàgina 22

L’Ajuntament 
atorga més de 
300 beques 
esporti ves

 

    
    L
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Els comptes, de 83,2 milions d’euros, contemplen més diners pel 
transport públic i una parti da per iniciar la redacció d’un nou POUM

El pressupost municipal del 2020 
rebaixa les inversions un 14%

M
ar

ta
 C

ab
re

ra

«Si res et garanteix el demà, l’avui es torna immens» (Carlos Monsiváis Aceves, escriptor i periodista mexicà del s.XX)

Pàg. 3

Pàg. 4

Continental vol vendre la planta 
de Rubí al gener 

CULTURA - Pàgina 34

El Ballet de 
Barcelona 
porta a La Sala 
‘El Trencanous’

La
ra

 L
óp

ez

Rubí sense 
abocadors 
lluita per evitar 
l’obertura de 
Can Balasc

ACTUALITAT - Pàgina 2

‘El Trencanous’
Rubí s’omple 

d’activitats per les 

festes nadalenques

Especial Nadal  - Pàgines 13 -22

Queixes a 
Can Fatjó pels 
problemes a la 
plaça Comín

ACTUALITAT - Pàgina 7

ESPORTS - Pàgina 36

Aketza Sumell 
bat el rècord 
de Catalunya 
de salt d’alçada 
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La Generalitat descarta 
agrupar els jutjats de Rubí
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Pàg. 3

Pàg. 10

El PSC revalida la victòria 
a les eleccions al Congrés 

Cedida

Presenten el 
protocol contra 
la violència 
masclista

ACTUALITAT - Pàgina 5

‘Escape 
room’: una 
comèdia 
de terror al 
teatre La Sala

CULTURA - Pàgina 19

Nous llogaters 
afectats per 
les accions dels 
fons voltors

ACTUALITAT - Pàgina 7
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 Divendres, 15 de novembre de 2019 - Núm. 1.259«Es pot enganyar part del poble durant  un temps, però no es pot enganyar tot el poble tot el temps» (Abraham Lincoln, políti c nord-americà del s. XIX) 

Arrenca  
la Setmana 
de Prevenció 
de Residus

ACTUALITAT - Pàgina 8

L’Associació 
d’Escacs 
Rubinenca 
inaugura la seu

ESPORTS - Pàgina 22

Justí cia decideix fi nalment reformar l’edifi ci dels jutjats, situat a Pere Esmendia

GUIA DE 

SERVEIS

P. 16-17

Participació
69,97%

Resultats a Rubí

15 de novembre de 2019
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Atletisme | cursA

Fondistes rubí 
a la ‘sansi’ del 
Masnou
La quarantena edició de 
la cursa Sant Silvestre del 
Masnou es va disputar el 
dijous 26 de desembre, dia 
de Sant Esteve. Una cursa 
de 5 quilòmetres molt ràpi-
da amb sortida i arribada al 
port. Entre els participants 
que van prendre la sortida, 
h ihavia els corredors de 
Fondistes Rubí Francisco 
Tirado i Pedro Sánchez, que 
van fer uns temps de 25’43 i 
25’49, respectivament.

El mateix dia, altres 
membres de Fondistes 
Rubí també van ser a la ja 
tradicional pujada al Puig 
Madrona, amb sortida i 
arribada a la nostra ciutat. 
/ Fondistes Rubí

AccÉs AmB cOrDes | cOmpetició

rEDacció

La rubinenca Natàlia Mo-
rata, que actualment viu a 
Xile, ha guanyat el Campi-
onat d’Accés amb Cordes, 
que es va disputar a aquest 
país sud-americà entre el 
13 i el 15 de desembre.

Morata es va imposar a 
la campiona de l’any passat, 
la brasilera Cintia Gobo, en 
una emocionant final. Tot 
i que Gobo va començar 
millor la competició, la 
rubinenca va aconseguir 
remuntar després de rea-
litzar un gran desgast físic 
i acabar la prova abans 
que la seva rival. “Ella té 
molta més experiència en 
competicions i és la millor 
del món en velocitat”, ha 
explicat Natàlia Morata, 
que aquests dies es troba 
de vacances a Rubí.

De fet, la rubinenca fa 
poc que practica aquesta 
disciplina, prop d’un any i 
mig, a la qual va arribar per 
la seva afició a l’espeleolo-
gia. “És una mena de moda-

La rubinenca Natàlia Morata, campiona a 
Xile del campionat d’accés amb cordes

litat no reconeguda com a 
esport, però que comença 
a organitzar-se a tot el món, 
sempre promovent-ho com 
una activitat segura per 
davant de tot”.

El de Xile no és el primer 
campionat que disputa 
Natàlia Morata, que l’any 
passat ja va participar en 
aquest campionat i que 
ha participat en equip al 
Perú i Mèxic. De fet, amb 
el seu equip xilè competirà 

al Campionat Mundial de 
Singapur aquest any.

‘Última Patagònia’
Natàlia Morata es dedica de 
forma no professional a l’es-
peleologia, on va començar 
a principis dels anys 90 amb 
el grup d’espeleologia del 
Centre Excursionista de 
Rubí. Actualment participa 
amb l’associació francesa 
Centre Terre fent exploraci-
ons a l’arxipèlag Madre de 

Dios, a la Patagònia. Fa 20 
anys que exploren la zona i 
treballen perquè sigui con-
siderada patrimoni de la 
humanitat. Precisament, el 
20 de desembre, el Centre 
Excursionista va programar 
la projecció del film docu-
mental ‘Última Patagònia’, 
que explica l’aventura vis-
cuda a principis del 2019 
de diversos exploradors 
d’aquesta part de l’oceà 
Pacífic.

Natàlia Morata, durant una prova d’accés amb cordes. / Wilfredo sepúlveda

FutBOl | primerA cAtAlANA

petANcA | tOrNeigHOquei  eN líNiA | Amistós

Victòria important del 
rubí contra un rival directe

Èxit de participació a la IV 
edició del Torneig de Nadal 
de petanca nen-adult

Un nombrós públic gaudeix del Clàssic 
de Nadal entre el Barça i el Cent Patins

J. pérEz 

La Unió Esportiva Rubí va 
aconseguir una victòria justa 
i treballada davant un Júpi-
ter molt fluix en atac per 2-0. 
El millor del partit va ser el 
triomf, perquè no va ser un 
duel lluït, principalment pel 
fort vent que dificultava fer 
jugades destacables.

La primera meitat va ser 
de molts dubtes al centre 
del camp, però sense oca-
sions de gol. Només hi va 
haver una aproximació local, 
Aleix, que va debutar davant 
la seva afició i que va tenir 
una ocasió, però la pilota va 
marxar molt desviada.

Després de la mitja part, 
el joc va continuar sent do-
lent, perquè cada cop feia 
més vent. Als 53 minuts de 
joc, Aleix va ser substituït 
per Omar, que havia estat 
de baixa en les darreres 
jornades per una lesió. Amb 
el canvi, el conjunt local va 
guanyar en més profunditat. 
En un córner llençat per 
Omar, hi va haver un refús a 
l’àrea visitant i Tino Mendo-

Les instal·lacions 
de la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí va 
acollir diumenge 
passat el IV Tor-
neig de Nadal nen-
adult amb un gran 
èxit de participa-
ció. Fins a un total 
de 84 dobletes, 
formades per un 
nen i un adult, van 
disputar el torneig 
en un ambient esportiu i 
familiar.

Els infants guanyadors 
d’aquesta edició van ser 
Àlex Molins i Nacho Collado, 
que van guanyar la final de 
general dels seus respectius 
grups.

Aquest torneig, que es 
va consolidant any rere any, 
va néixer amb l’objectiu de 
fer arribar aquest esport als 
més petits i alhora trencar 
l’estereotip que només el 
practica la gent gran.

Per disputar la prova es 
va haver d’aprofitar el pàr-
quing i es van haver d’adap-

La pista de gel situada a la 
plaça de la Nova Estació 
va acollir divendres passat 
l’anomenat Clàssic de Nadal 
d’hoquei en línia, un partit 
amistós que va enfrontar 
jugadors d’hoquei gel del FC 
Barcelona contra jugadors 
de l’HCR Cent Patins.

Un nombrós públic es va 
aplegar a l’entorn de la pista 
per gaudir de l’espectacle. 
Prebenjamins, benjamins 
i alevins van fer una exhi-
bició, de la qual van poder 

za, molt atent, va enviar la 
pilota dins la porteria.

El gol va fer que el Júpi-
ter s’estirés una mica més, 
però sense crear perill, no-
més amb un xut llunyà que 
va estar ben neutralitzat per 
Juanmi. Aquest va ser tot el 
bagatge ofensiu dels de la 
Verneda. A quatre minuts 
pel final, el jove Anouar va 
donar una gran passada a 
Omar, que amb velocitat es 
va plantar davant del porter 
Ivan i després de regatejar-
lo va aconseguir el 2-0, que 
seria el resultat definitiu.

Va ser una victòria local 
justa en un partit sense bri-
llantor, però que li dona oxi-
gen a la Unió Esportiva, que 
marxa de vacances amb més 
tranquil·litat. En la propera 
jornada, el Rubí s’enfrontarà 
al Lloret a domicili en un 
partit que es disputarà l’11 
de gener a les 16 hores.

Pel que fa al Rubí B, va 
empatar 1-1 al camp de 
l’Escola Planadeu. El proper 
partit serà l’11 de gener a les 
16 hores al camp del Centre 
Sabadellès. 

tar les pistes de Cova-Solera 
per poder encabir les 84 
dobletes, ja que actualment 
es troben en la fase final de 
les obres de la coberta de 
les pistes centrals. El regidor 
d’Esports, Juan López, va 
assistir en representació de 
l’Ajuntament i va poder com-
provar el futur que té aquest 
esport a la nostra ciutat.

El torneig va comptar 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Rubí, l’en-
titat Propetanque, la Fede-
ració Catalana de Petanca i 
la gent del bar de la UP Las 
Torres-Rubí. / Luis Julián

gaudir tots els assistents.
La victòria final va ser 

pels jugadors del Barça, 
però cal destacar que els 
espartans, els jugadors del 
Cent Patins, que van haver 
de canviar les rodes habi-
tuals per fulles esmolades, 
també van realitzar una 
molt bona actuació.

Des del club agraeixen 
la col·laboració de Rubí Co-
merç i de l’Ajuntament de 
Rubí per poder dur a terme 
aquesta activitat esportiva.

Els dos infants guanyadors del torneig de 
petanca. / cedida

Activitats de Nadal
Aquest any els jugadors de 
les categories inferiors del 
Cent Patins han participat 
en diferents tornejos de Na-
dal i en pocs dies assistiran 
a un prestigiós campus que 
acolliran les instal·lacions 
del Cent Patins. 

Cal destacar la gran par-
ticipació del club rubinenc al 
Winter Tournament, dispu-
tat el passat cap de setmana 
a la pista de Sant Adrià. / 
Cent Patins

Jugadors dels dos clubs van oferir un amistós a la pista de gel. / Cedida

tirado i sánchez. / cedida
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