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enguany a la Cavalcada de 
Reis, durant la qual els in-
fants podran entregar-li els 
seus xumets. En acabar la 
desfi lada, el Bòjum lliurarà 
a Ses Majestats tots els 
xumets recollits i aquests 
portaran regals, molts pe-
tons i abraçades als infants 
que s’hagin desprès de les 
seves pipes.

A banda de la par� cipa-
ció en la Cavalcada de Reis, 

el Bòjum ha estat molt ac� u 
per les festes de Nadal i ha 
sor� t al carrer per animar la 
gent que passejava per l’illa 
de vianants. Així, dijous de 
la setmana passada i aquest 
dimecres 2 de gener a par� r 
de dos quarts de set del 
vespre, el Bòjum va passe-
jar pels carrers del centre, 
jugant amb els infants i amb 
sorpreses per als que li llen-
çaven cacauets.

Un elefant molt mogut
Tot i la seva joventut, ja que 
només té sis mesos de vida, 
el Bòjum no ha parat des 
que es va presentar en soci-
etat el passat 23 de juny. El 
col·lec� u Les Anades d’Olla 
va fer realitat aquesta bès� a 
festiva rubinenca coinci-
dint amb la celebració del 
40è aniversari del Bòdum, 
la mí� ca escultura de Pep 
Borràs ubicada a la plaça del 

El Bòjum recollirà els xumets dels infants que 
ja s’han fet grans per lliurar-los als Reis
REDACCIÓ

Ses Majestats, els Reis Mags 
d’Orient, han encomanat 
una missió important al 
Bòjum: serà l’encarregat de 
recollir tots els xumets dels 
nens i nenes de Rubí que 
durant aquest any ja s’han 
fet grans i ja no necessiten 
la pipa. 

Per aquest mo� u, el po-
pular elefant se sumarà 

El Bòjum ha sor� t al carrer aquestes festes per animar l’ambient al 
carrer. / Les Anades d’Olla
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Úl� m dia per visitar 
el campament del Mag 
Rubisenc al Castell

El Mag Rubisenc va obrir 
dimecres passat les portes 
del seu campament del 
Castell per recollir les cartes 
dels infants de Rubí. El Mag 
manté obert el seu campa-
ment fi ns aquest divendres, 
entre les 16.30 i les 20.30 
h, ja que a par� r de demà 
estarà entre� ngut preparant 
l’arribada de Ses Majestats 
els Reis. 

Per evitar problemes, 
es lliuren tiquets d’accés 
en el moment d’arribada 
al campament. Aquests es 
donen exclusivament als 
infants ─de 0 a 12 anys─ amb 
l’objec� u d’evitar pràc� ques 
poc respectuoses amb la 
resta de gent i l’accés és per 
rigorós ordre d’arribada. Els 
familiars i altres acompa-
nyants poden accedir al pa�  
del Castell per portar i reco-
llir els infants, que entren 
sols a conèixer el mag.

Els nens i nenes poden 
aprofitar la seva visita al 
campament per elaborar 
fanalets de Reis, des� nats a 
guiar el camí de Ses Majes-
tats la nit del 5 de gener. Un 
cop més, els infants també 
troben 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’escolli-
ran, per sorteig, els nens i 
nenes que pujaran a l’esce-
nari durant l’arribada dels 
Reis la nit del 5 de gener.

El grup Xarop de Canya 
anima l’espera per accedir al 
campament.

En el primer dia d’ober-
tura del campament, uns 
400 nens van visitar el Mag 
Rubisenc. Els dos primers 
passis van estar reservats 
per a nens i nenes amb di-
versitat funcional. / DdR

Doctor Pearson i en la qual 
s’inspira el Bòjum. Aquest 
va ser dissenyat per poder 
par� cipar en tota mena de 
festes i esdeveniments i 
és molt versà� l, ja que pot 
llençar aigua, bombolles, 
caramels, confetti o foc, 
segons el moment. 

De fet, l’elefant va es-
trenar-se amb molta força 
durant la Festa Major, par-
� cipant en el Pregó, al cor-
refoc i oferint per primera 
vegada un correaigües a la 
ciutat, que va fer les delícies 
de grans i pe� ts. 

A par� r d’aquí, el Bòjum 
s’ha apuntat a totes: Festes 
del carrer Sant Jaume i de 
Sant Roc, Fira del Joc i de 
l’Esport, de Sant Galderic... 
a més d’estar a punt sempre 
per col·laborar en altres ac� -
vitats com el Fora Estocs dels 
comerciants, la Marató de 
Contes o tallers a escoles.

El Mag Rubisenc s’ha instal·lat al Castell. / Ajuntament
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Joaquim Blume. La desfi lada 
comptarà amb set carrosses: 
una per cada Rei, una pel 
Mag Rubisenc, una pel Carter 
Reial i dues per als caramels. 
“Reparti rem 4 tones de cara-
mels aptes per a celíacs, però 
aquest any estrenem caramels 
més tous, ti pus goma”, explica 

L’Escardívol es prepara per l’arribada dels Reis Mags

REDACCIÓ

Amb les habituals restriccions 
d’aparcament, que van arren-
car dimecres, l’Escardívol es 
prepara per acollir l’acte de 
benvinguda a la ciutat dels 
Reis Mags d’Orient, que han 
anunciat la seva arribada per 
aquest dissabte 5 de gener a 
les 18 hores. 

A parti r de les 16.30 ho-
res, els infants que encara 
no hagin lliurat la carta a Ses 
Majestats podran entregar-
la al Carter Reial que estarà 
instal·lat a l’Escardívol. El Mag 
Rubisenc, com és tradicional, 
serà l’encarregat de guiar a 
Melcior, Gaspar i Baltasar fi ns 
a la ciutat, amb l’ajut de tots 
els assistents. L’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez, i un grup d’in-
fants, triats per sorteig entre 
aquells que hagin deixat un 
desig a l’arbre dels desitjos del 
campament del Mag Rubisenc, 
donaran la benvinguda als Reis 
en nom de tots els rubinencs i 
rubinenques. 

Un any més, per garanti r 
que tots els infants puguin 

seguir l’esdeveniment, l’acte 
serà traduït simultàniament 
en llenguatge de signes per a 
persones sordes i hi haurà una 
fi la zero per a persones amb 
mobilitat reduïda. 

La sortida de la Caval-
cada de Reis serà cap a les 
18.30 hores des del carrer 

el regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez. Els dolços només 
es llençaran des de la primera 
i l’últi ma carrossa per garan-
ti r la màxima seguretat dels 
assistents i evitar possibles 
accidents. 

A més de les carrosses, que 
l’any passat van estrenar nous 

trons, més efectes especials i 
millor il·luminació, la desfi lada 
comptarà amb una trentena 
d’elements més, com els grups 
de torxers, les bandes musicals 
o els cotxes anti cs que porten 
els regals. Enguany, també hi 
parti ciparan els grups d’anima-
ció Les Montgolfi éres, d’Itàlia, 
i Les Allumeurs i Les Phaneles, 
de França. 

Les carrosses parti ran del 
carrer Joaquim Blume i re-
correran per aquest ordre els 
carrers Cadmo, Prat de la Riba 
i Rafael Casanova, el passeig 
Francesc Macià, l’avinguda de 
Barcelona, la rambleta Joan 
Miró, el passeig de Les Torres, 
l’avinguda de Can Cabanyes, 
el passeig del Ferrocarril, els 
carrers Monturiol, Mare de 
Déu de Fàti ma i Tres d’Abril, 
la carretera de Sant Cugat, 
els carrers Joan Maragall, 
Bartrina, Lluís Ribas i Cervan-
tes, i novament l’avinguda de 
Barcelona, el passeig Francesc 
Macià i el carrer Montserrat, 
fins a acabar a la plaça del 
Doctor Guardiet. En aquest 
darrer punt, al voltant de les 

21 hores, els Reis realitzaran 
la tradicional adoració al nen 
Jesús i s’acomiadaran dels 
rubinencs. Des de les 19.30 
hores, l’espera en aquest punt 
final del recorregut estarà 
amenitzada per la companya 
Rah-Mon Roma, qui oferirà 
l’espectacle Sarau de Nadal, 
una combinació de contes i 
cançons. 

Imatge de la Cavalcada de l’any passat. / Marta Cabrera

La Cavalcada manti ndrà el recorregut dels dos 
darrers anys, evitant el carrer Maximí Fornés

Es reparti ran 4 tones de caramels aptes per a celíacs 
i enguany seran més tous, de ti pus goma



El Foment de la Sardana 
organitza cada any el tradi-
cional concert nadalenc de 
sardanes d’Any Nou al Casal 
Popular. En aquesta 39a 
edició, la música va anar a 
càrrec de la Cobla Jovenívo-
la de Sabadell, dirigida per 
Jordi Figaró. 

El concert va comptar 
amb l’assistència de força 
gent i entre les peces que 
es van interpretar, n’hi havia 
dues dedicades a Rubí. La 
primera va ser ‘Noces d’or 
a Rubí’, del músic terrassenc 
Heribert Segalà, que va as-
sis� r a l’espectacle musical, 

i la segona va ser ‘Festa a 
Rubí’, del compositor Jordi 
Molina. 

Pel que fa a la segona 
part del concert, es van in-
terpretar tres sardanes, els 
valsos ‘Tot festejant’ i ‘Mo-
renito’, de Félix Martínez 
i Josep Serra, respectiva-
ment, i ‘Off enbachiana’, una 
peça clàssica adaptada al 
ritme sardanista. Per tancar 
el concert, es va interpretar 
‘La marxa Radetzsky’ i el 
Cant de la Senyera, peça 
que es canta des que a la 
presó hi ha els líders de l’in-
dependen� sme. / DdR

REDACCIÓ

A les 00.13 hores de l’1 de 
gener va néixer a l’Hos-
pital Mútua de Terrassa 
el primer nadó del 2019 
a Catalunya, la rubinenca 
Emma Romero Martín, 
que va pesar 3,31 kg. 

Els seus pares, José 
Romero i Núria Martín, 
veïns de Can Solà, mos-
traven la seva felicitat pel 
naixement de la seva fi lla 
després d’un part d’11 
hores. 

La mare de la criatura 
explicava que “tot ha anat 
molt bé, malgrat que el 
part ha durat onze hores. 
Semblava que l’Emma no 
volia sor� r”. 

La parella va arribar a 
l’hospital el dilluns 31 de 
desembre al voltant de 
la una del migdia i ja va 
ingressar a la sala de parts, 
pendents que l’Emma arri-
bés al món. 

La pe� ta, però, va tri-

gar més del previst i no van 
poder celebrar les dotze 
campanades, ja que en el 
moment del canvi d’any, 
faltaven només tretze mi-
nuts perquè l’Emma nas-
qués. La bebè va ser tras-
lladada a la incubadora, ja 
que va néixer amb fòrceps 
i va pa� r una pe� ta fi ssura, 
però el seu estat general 
és bo. Durant tot el dia, el 
nadó i els seus pares van 
rebre la visita de molts 
periodistes, així com del 
vicepresident del govern 
català, Pere Aragonès, i de 
l’alcalde de Terrassa, Alfre-
do Vega, que van lliurar a 
la parella alguns detalls 
pel nadó que els havien 
fet arribar les respec� ves 
administracions.

Pel que fa al primer 
nadó nascut a l’estat espa-
nyol, va ser Carolina María 
Madrona Quispe, que va 
néixer amb les campana-
des a l’Hospital Materno-
Infan� l de Saragossa.

La rubinenca Emma 
Romero, primer nadó 
a Catalunya del 2019

La pe� ta va ser traslladada a la incubadora, però el seu estat 
general és bo. / Generalitat de Catalunya que portava per títol Cap 

d’Any al Món, es va ambi-
entar en diverses ciutats. 
A l’interior del Celler, DJ 
Rouge Soler va guiar els as-
sistents en un viatge per la 
música més actual i ballable, 
mentre que a l’exterior del 
recinte el públic va gaudir 

d’un espai de foodtrucks 
amenitzat per un segon DJ. 
La festa es va completar 
amb un seguit de sorpreses 
que van permetre als rubi-
nencs i rubinenques donar 
la millor benvinguda a l’any 
nou.

La celebració va tenir 

La Festa de Cap d’Any al Celler, un èxit

El tradicional concert nadalenc de sardanes 
d’Any Nou atrau força públic al Casal Popular

REDACCIÓ

Rubí va donar la benvinguda 
al 2019 amb una festa de 
Cap d’Any que va tenir lloc 
al Celler entre les 0.30 i les 
4.30 hores del primer dia 
de l’any. L’Ajuntament va 
decidir enguany recuperar 
aquest esdeveniment a la 
ciutat davant la demanda 
ciutadana de poder tornar 
a celebrar el cap d’any amb 
una festa oberta a tothom. 

Segons el sistema de 
comptatge automatitzat 
d’assistents a l’interior de 
l’edifici, 3.100 persones 
van passar per l’an� c Celler 
Coopera� u durant la nit i, 
en els moments de màxima 
afl uència, el Celler va aple-
gar fi ns a 1.000 ciutadans, el 
màxim de la seva capacitat. 
El públic assistent va ser 
variat, amb gent de totes les 
edats, però especialment jo-
ves. En alguns moments fi ns 
i tot es van registrar cues 
per accedir a l’edifi ci.

La festa de Cap d’Any, 

Els rubinencs van poder donar la benvinguda a l’any nou en una festa al Celler. / Ajuntament

lloc sense incidències sani-
tàries ni de seguretat. A més 
de responsables i tècnics de 
Cultura i Par� cipació, van 
par� cipar en l’organització 
de l’esdeveniment Protecció 
Civil, la Policia Local i ambu-
làncies i agents de vigilància 
privada.
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El tradicional concert va tenir lloc el dia 1 de gener a la tarda al Casal 
Popular. / J.A. Montoya
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Mor Antonio Sánchez, president de 
l’AV Districte 5 El Portal de Ca n’Oriol 
i propietari del Bar La Pastora
Antonio Sánchez Ruiz, un 
dels fundadors de l’Asso-
ciació de veïns Districte 5 
El Portal i actual president 
d’aquesta en� tat veïnal de 
Ca n’Oriol, ha mort aquest 
31 de desembre de forma 
sobtada. Sánchez, molt 
conegut a la ciutat com An-
tonio el de La Pastora, bar 
que regentava amb la fa-
mília en el carrer d’aquest 
mateix nom, tenia 65 anys. 
Nascut a Còrdova l’any 
1953, feia més de 40 anys 
que residia a Rubí. 

El setembre del 2002 
va impulsar amb un grup 
de veïns l’Associació de Ve-
ïns Districte 5 El Portal, ja 
que consideraven que l’AV 

Ca n’Oriol no representava 
tots els veïns del barri. Al 
llarg de tots aquests anys, 
l’en� tat ha realitzat nom-
broses ac� vitats, entre les 
quals hi ha la Festa de la 
Castanyada i la rua del Pare 
Noel, tradicionals cada 
any i dues de les que més 
agradaven a Sánchez.

Antonio Sánchez va ser 
president de l’en� tat des 
dels seus inicis i fi ns a la 
seva mort. Tant la família 
com la junta de l’entitat 
han agraït tot el suport i 
l’es� ma que els han fet ar-
ribar aquests dies els socis 
de l’en� tat, veïns del barri i 
de tota la ciutat i amics en 
general. / DdR

Antonio Sánchez va ser un dels fundadors de l’en� tat veïnal l’any 
2002. / Arxiu

Els Bombers con� nuen 
denunciant la manca de 
personal en el Parc de Rubí
REDACCIÓ

Els Bombers del parc de 
Rubí, que dona cobertura 
també a Sant Cugat i Caste-
llbisbal, con� nuen denunci-
ant la situació que pateixen 
per manca de personal i 
que provoca que no hi hagi 
prou agents per cobrir les 
guàrdies com estableix la 
norma� va. Així, al Parc de 
Rubí, entre el 21 de desem-
bre i l’1 de gener hi havia 
quatre bombers de guàrdia, 
quan la norma� va estableix 
que han de ser cinc.

Quan això succeeix, els 
bombers es redistribueixen 
pels diferents parcs o bé fan 
servir la xarxa entre parcs 
en cas d’emergència. No 
obstant això, el col·lec� u 
afi rma que aquesta situació 

comporta difi cultats i que 
l’actual manca de personal 
afecta la qualitat del servei, 
la seguretat de la ciutadania 
i la dels mateixos agents. 

En els darrers 5 anys, 
només s’han fet dues pro-
mocions de bombers, una 
de 100 agents i una altra 
de 150 que encara està en 
formació. Des de fa unes 
setmanes, per denunciar 
l’actual situació, els agents 
van decidir deixar de fer ho-
res extra, una situació que 
ha portat a aquesta situació 
de manca de personal a les 
guàrdies.

250 noves places
El 20 de desembre, la Ge-
neralitat de Catalunya va 
anunciar la creació de 250 
noves places de Bombers, 

Els Bombers denuncien que no hi ha prou efec� us per cobrir les 
guàrdies com estableix la norma� va. / Arxiu

a més de 750 de Mossos 
d’Esquadra. Una mesura 
que serà d’aplicació imme-
diata a través d’un decret 
llei. A banda, els Bombers 
locals també reivindiquen 
el camió escala que la Ge-
neralitat es va compro-
metre a adquirir fa quatre 
anys.
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Rebeca, persones de ‘Robí’
La Rebeca és una noia jove, xer-
raire, a qui li agraden els animals 
i fer treballs manuals. Gaudeix de 
les passejades amb el seu oncle 
i té un tarannà molt especial: 
és la primera a apuntar-se a un 
concert i en fer excursions amb 
els seus companys de l’associa-
ció Infinits Somriures. La Rebeca 
pateix una disminució psíquica, 
igual que altres joves de Rubí, i 
com que formen part d’una gran 
minoria, de vegades no tenen 
prou ajuts per part dels organis-
mes pertinents per donar-los un 
cop de mà o facilitar-los recursos 
perquè el seu dia a dia sigui més 
inclusiu i integrat a la societat.

Infinits Somriures és una asso-
ciació sense ànim de 
lucre que no té seu 
física, però compta 
amb un equip de 
professionals que 
treballen el lleure 
d’aquest col·lectiu 
amb discapacitat, re-
alitzant un treball en 
xarxa des de l’aproxi-
mació, la sensibilitat 
i la familiaritat, amb 
compromís, il·lusió 
i dedicació plena. 
Infinits Somriures és 

un espai on tothom pot opinar i 
ser escoltat. 

Iniciativa no en falta i en-
guany, el jovent ha decidit vendre 
unes galetes de mantega i sucre 
glaç per ajudar a subvencionar 
una sortida de lleure anual que 
esperen sempre amb molta 
il·lusió i que els serveis per a 
desenvolupar-se en un entorn 
natural i totalment diferent del 
què fan cada dia. 

Si voleu contactar o més in-
formació sobre Infinits Somriures 
ho podeu fer a través de http://
www.infinitsomriures.blogspot.
com.es/ o bé per correu infinit-
somriures@gmail.com. / Núria 
Julià Fosas

Rebeca, que pertany a l’associació Infinits Somriures, 
amb alguns treballs manuals. / N. Julià Fosas

Rubí queda fora de la nova tarifa 
metropolitana del transport públic
Els rubinencs podran seguir viatjant amb la tarifa d’una 
zona a Sant Cugat o Cerdanyola, que sí que s’han integrat
ReDAcció

Ja han entrat en vigor les noves 
tarifes de l’Autoritat del Transport 
Metropolità (ATM) i la principal 
novetat és la creació d’una tarifa 
plana per a tots els municipis que 
pertanyen a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB), que ara 
poden viatjar a qualsevol altre 
municipi de l’AMB amb una targeta 
d’una zona. 

A la pràctica, això vol dir que 
ciutats com Sant Cugat, Sant Vi-
cenç dels Horts, Molins de Rei, per 
posar alguns exemples, ja poden 
anar a Barcelona o qualsevol dels 
altres 35 municipis de l’AMB amb 
un títol d’una zona, fet que pot 
suposar un estalvi del 50% del cost 
del transport públic.

L’acord, històric, és el pas previ 
de la gran transformació que ha de 
partir el transport públic el 2021 
quan tots els municipis de l’AMB 
aplicaran tarifes pel quilometratge 
i no per la zonificació.

Rubí, que no forma part de 
l’AMB, tot i que ara mateix s’ho 

està plantejant, no es veu afectat 
per aquest canvi tarifari. Així, en-
cara que Sant Cugat, Cerdanyola, 
Castellbisbal, Badia del Vallès, 
Barberà i Ripollet s’hagin integrat a 
la nova tarifa, els rubinencs poden 
anar a aquestes destinacions amb 

el títol d’una zona. 
Això passa perquè no s’han 

canviat les corones, sinó que úni-
cament s’ha creat una tarifa plana 
pels municipis membres de l’AMB. 
Pel que fa a la resta de tarifes, 
s’han congelat els preus.

Les noves tarifes han entrat en vigor l’1 de gener. / Arxiu
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L’Ajuntament instal·la senyals 
per indicar equipaments

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
instal·lat al centre de la 
ciutat diversos grups de se-
nyals per informar sobre la 
ubicació de diferents espais 
de referència a la ciutat. 

En total, s’han instal·lat 
11 punts de senyalització, 
ubicats en el carrer Cadmo, 
el carrer Doctor Robert, el 

carrer de la Creu, el carrer 
Montserrat, la plaça d’Onze 
de Setembre, la plaça de 
Pere Esmendia, l’avinguda 
Barcelona, la rambleta Joan 
Miró, el Mercat i dos al car-
rer Terrassa.

Entre altres equipa-
ments i espais destacats, 
la senyalització orienta els 
vianants cap a l’Ajuntament, 
l’Església de Sant Pere, els 

Jutjats, l’aparcament de la 
plaça d’Onze de Setembre, 
el Museu Etnogràfic Va-
llhonrat, el Casino, la comis-
saria de la Policia Nacional, 
el Rubí Forma, l’estació de 
Ferrocarrils de la Genera-
litat, el Mercat o el Celler. 
També s’informa del temps 
que es triga a peu.

L’actuació ha ti ngut un 
cost total de 8.358,2 euros.

Un dels grups de senyalització nous que s’han ubicat al centre de la ciutat. / Mariona López



Estimats Reis d’Orient, 
Com que aquest any hem estat prou 
bons, o com a mínim ho hem intentat, 

us faig arribar la nostra carta de desitjos per 
aquest any nou. 

En primer lloc, ens agradaria demanar-vos 
salut, que estem convençuts que és primordial. I 
per si un cas en algun moment ens falta aquesta, 
aprofi tem per recordar-vos que estaria bé po-
der disposar d’uns serveis públics sanitaris de 
qualitat. Ja sabeu, servei d’urgència pediàtrica 
les 24 hores, especialistes als CAP, amb llistes 
d’espera més raonables... Ah! I un hospital de 
referència més proper i menys saturat. Això 
últim ja sabem que és difícil, però si no pot 
ser, també aniríem fent de moment amb un 
transport públic directe i eficient que ens 

portés als hospitals de Terrassa sense perdre 
moltes hores.

De cara a aquest any que tot just acabem 
d’estrenar, també demanem que es creï més 
ocupació de qualitat a la ciutat i es redueixin 
les llistes de l’atur. I no volem oblidar-nos dels 
comerciants, que aquest sigui un bon any o, 
com a mínim, millor que el 2018 i els rubinencs 
aprofi tin per fer les seves compres al teixit 
comercial local.

Melcior, Gaspar i Baltasar, us volem de-
manar també que la gent de Rubí sigui més 
cívica, que es llencin menys residus a terra i que 
es recicli més i, ja posats, si podeu millorar les 
escoles de Rubí, en especial l’Escola del Bosc, 
us estaríem molt agraïts. 

Volem una ciutat més amable i on la mobi-
litat sigui millor: on la gent pugui passejar amb 
seguretat pels carrers, que aquests siguin més 
bonics i que hi hagi parcs infantils en bones 

condicions. Voldríem tenir una nova piscina 
d’estiu, però si no pot ser, ens conformaríem 
amb una adequació del parc de Ca n’Oriol.

Per al 2019, també demanem que els ru-
binencs continuïn sent tan solidaris com han 
estat sempre i que no es deixi de banda les 
famílies més necessitades de la ciutat, aquelles 
que pitjor ho estan passant. 

Per últim, però no menys important, 
voldríem demanar-li als Reis d’Orient que 
de cara al 2019, totes les persones tinguin una 
llar i no hagin de marxar de la ciutat perquè 
no poden pagar un habitatge. Esperem que 
pugueu atendre algunes de les nostres peticions 
i que, quan visiteu la ciutat, aquest dissabte, feu 
realitat, com a mínim, els somnis de tots els 
infants rubinencs. Us esperem!

Estimats Reis Mags
EDITORIAL

Divendres, 4 de gener de 2019 OPINIÓ8

Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana       30 de desembre

Gloria_Mtnz_Nrt @holafl or_
El 15 de Novembre, 
vam pati r un episodi 
de pluges de rècord 
a la nostra ciutat. A 
30 de Desembre, els 
torrents conti nuen 
plens de canyes, troncs, 
bruti cies...
Esperem que l’@AjRubi 
prengui mesures

Sanidad Pública
He tenido que cambiarme de CAP y de 
médico de familia. Hará alrededor de cuatro 
meses que estoy intentando que me hagan 
una analítica que he de hacerme cada tres 
meses, según prescripción médica.

Me dan hora en el nuevo CAP para visita 
y cuando llega el día tan ansiado me dicen 
que el doctor no está ni se le espera.

Me he tenido que cambiar de médico, 
viendo la inoperancia y el vía crucis con los 
que me he topado. Hasta tengo mis dudas 
sobre si tendré que contratar un seguro 
privado. Esto de la Sanidad Pública es una 
auténtica vergüenza. Cuando pides visita 
previa, lo mismo te dicen que el doctor tiene 
la agenda ocupada y que llames dentro de dos 
semanas para ver si te puede atender en un 
mesecito de nada. Indignante pero cierto. No 
me extraña  que cada vez haya más personas, 
hasta en las calles,  reclamando una atención 
efi ciente y satisfactoria. No hace mucho, al 
pedir hora para visita médica te la daban a 
las dos semanas, aproximadamente. 

En lugar de ir hacia adelante vamos para 
atrás. A ver si los Reyes Magos de Oriente 
toman cartas en el asunto y nos dan una 
alegría.

Jesús García

Resposta al twitter del PSC de Rubí del dia 
18-12-2018
El Twitter del PSC de Rubí del dia 18-12-
2018 va fer una piulada en referència a la no 
presència el dimarts passat de cap força po-
lítica a la concentració que cada dimarts es 
realitza a la plaça de l’Ajuntament de Rubí 
per part del Moviment per unes Pensions 
Publiques Dignes de Rubí. (MPPD-Rubí) 
i sí en canvi de la presència del PSC.

Lamentem aquest ús que per part del 
partit del PSC de Rubí fa d’aquesta mobi-
lització que aviat ja fa un any de les seves 
assemblees tots els dimarts a les 10.30 hores 
del matí, i que ha vingut funcionant fent 
una crida a la ciutadania i sense fer una 
convocació expressa a cap partit polític ni 
institució.

A les persones que assisteixen a la con-
centració en cap moment se’ls ha demanat 
la certifi cació de la seva militància política, 
conseqüentment és molt atrevit dir que 
cap més força política ens ha acompanyat. 
Això no obstant, som conscients que molts 
dels assistents són militants en alguns par-

tits polítics sense que hagi estat necessari 
identifi car-se.

Si una cosa hem anat reclamant els 
assistents a les concentracions al llarg 
d’aquest any, és la presència de més persones 
jubilades, treballadors/es en actiu, aturats i 
joves, ja que considerem que la lluita del 
MPPD-Rubí també és la lluita de moltes 
altres persones que en un futur pròxim es 
trobaran amb la problemàtica d’haver de 
subsistir, en alguns casos, amb unes pensions 
indignes.

Demanen al PSC de Rubí que es dis-
culpi per aquesta utilització interessada del 
MPPD-Rubí i que en el futur no es torni a 
reiterar aquest fet.

Atentament,
MPPD-Rubí

I que l’any nou ens porti?....
Crec que tal com estan les coses, només 
es pot demanar SALUT i amb optimisme 
perquè el món està ben convuls: guerres, 
violència i agressivitat, tensions polítiques, 
desnonaments, fam i pobresa no tan sols al 

tercer món sinó a tot arreu, desbordament de 
la immigració, falta d’educació i valors cívics, 
delinqüència al carrer i corrupció política i 
empresarial, desastres ecològics i naturals, 
amenaces nuclears de les superpotències, 
rics més rics i vanitosos, i pobres que acaben 
vivint als carrers. Sous i treballs precaris, 
indignacions públiques per diferents temes, 
espècies en perill d’extinció i d’altres que es 
moren per l’escalfament global, ciutats cada 
cop més poblades, depressió i tristesa gene-
ralitzada, agreujaments de malalties...

No es tracta de ser pessimista, sinó de 
ser conscients que si tenim salut i cadascú 
de nosaltres es proposa fer una bona acció 
diària, el món seria molt millor i la gent 
potser viuria més contenta i encomanada 
d’energia: un bon dia amb un somriure, una 
abraçada a un familiar, una xerrada amb 
un amic, una carta per dir allò que encara 
queda dins nostre, un petit gest d’amabilitat 
en tractar les persones, civisme ciutadà i un 
llarg etcètera de petites coses que en el dia a 
dia, poden marcar grans diferències i ja veieu 
que no és tan difícil. Tot està a regalar l’es-
sència d’un mateix fent les coses bé, perquè 
sincerament, jo ja penso que, com deia la 
cançó del Raimon: no sóc d’eixe món.

Núria Julià Fosas
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Actualmente, el Área del 
Vallès engloba las comarcas 
del Vallès Oriental y el Va-
llès Occidental dentro de la 
Provincia de Barcelona, con 
una población total superior 
al millón trescientos mil 
habitantes y considerada 
como uno de los motores 
económicos de Catalunya. 

Últimamente, se está de-
batiendo sobre potenciales 
alternativas de reorganiza-
ción territorial del Área del 
Vallés, con el objetivo de 
impulsar i mejorar su ca-
pacidad económica, social i 
de movilidad sostenible. Por 
un lado, está la corriente de 
algunos municipios como 
Rubí con el interés histórico 
de entrar en el Área Me-
tropolitana de Barcelona, 
habiendo mantenido reu-
niones entre los represen-
tantes municipales de Rubí 
y Barcelona. Por otro lado, 
hay quien sostiene la idea 
de crear una nueva Área 
Metropolitana del Vallés 
como la mejor opción para 
impulsar el Territorio en sus 
diferentes vertientes y así 

poder encarar los retos de 
movilidad, medio ambiente, 
desarrollo, entre otros de 
una forma más efectiva.

Teniendo en cuenta que 
cualquiera de las dos ideas 
puede reportar mejoras al 
Territorio tanto a nivel local 
como supramunicipal, el 
punto principal para tener 
en cuenta sería el encaje 
Administrativo dentro del 
marco actual de Generalitat, 
áreas metropolitanas, dipu-
taciones, consejos comar-
cales y ayuntamientos. No 
considero que la creación 
de un nuevo órgano admi-
nistrativo sea apropiada en 
este momento sin delimitar 
de una forma clara cada uno 
de estos organismos. Es pri-
mordial que no se dupliquen 
aspectos de la administraci-
ón para que no se malgasten 
recursos y esfuerzos. 

Estamos aun digiriendo 
la salida de la última crisis, 
más bien iniciamos pasos 
titubeantes hacia una nor-
malidad. Los recursos que 
se disponen son preciados y 
una administración sobre-
dimensionada es la forma 
más rápida de acabar con 
estos recursos. 

Obviamente la colabora-

ción entre los distintos con-
sistorios es básica. Tenemos 
un área común y problemas 
comunes que se pueden 
abordar con una visión más 
global. Promoción econó-
mica, educación, movilidad 
son algunos temas con una 
necesaria visión más global. 
Las herramientas actuales, 
como el Consejo Comarcal 
del Vallés Oriental y Occi-
dental son de gran utilidad 
para este menester y en este 
caso serían los órganos ad-
ministrativos a potenciar. 

Ahora es importante 
recuperar el pulso de los 
pueblos y ciudades que se ha 
visto reducido en los últimos 
años y que aún no está en su 
punto óptimo. Ayuntamien-
tos centrados en solucionar 
los problemas de los ciuda-
danos, utilizando aquellos 
recursos que se disponen 
de la mejor forma posible 
y colaborando todas las fu-
erzas políticas mediante el 
dialogo y el pacto son, hoy 
en día, más necesarios que 
nunca. Recuperar el pacto 
político con la clara idea de 
poner los Ayuntamientos al 
servicio de los vecinos.

Ayuntamientos centra-
dos en sus vecinos.

Recuperando lo importante

José Antonio García
Lliures Vallès 
Occidental

Davant de l’anunci fet pú-
blic que els directors de 
TV3 i Catalunya Ràdio, 
Vicent Sanchis i Saül Gor-
dillo respectivament, han 
estat citats a declarar en 
qualitat d’investigats en la 
causa oberta de l’1 d’oc-
tubre, tal com ja va passar 
amb la presidenta de la 
Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals, Nú-
ria Llorach. La Junta de 
Govern de l’AMIC, entitat 
que aplega 350 publicaci-
ons dels territoris de parla 
catalana, vol manifestar 
el suport i solidaritat a 
aquests professionals, als 
seus equips i als mitjans 
que representen, i apel·la 
a la llibertat d’expressió i 
d’informació com a dret 
fonamental dels ciutadans 
d’un país democràtic, que 
els mitjans de comunicació, 

sobretot els públics, tenen 
com a missió.

 La persecució, entre 
d’altres, de periodistes i 
mitjans que es duu a terme 
per part dels tribunals, per 
tot allò que té a veure amb el 
referèndum de l’1 d’octubre, 
i pel que s’ha perseguit, em-
presonat i forçat a exiliar-se 
a legítims representants 
polítics, artistes, mestres 
o periodistes, no és propi 
d’una democràcia ni del país 
que volem.

Llibertat d’expressió i d’informació 
AMIC 
Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació
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«La perllongada esclavitud de les dones és la pàgina més negra de la història de la humanitat» (Elizabeth Cady Stanton, acti vista nord-americana del s. XIX)

GUIA DE 

SERVEIS

P. 15 - 17

El comerç celebra 
una nova edició 
del Foraestocs

Pàg. 4

La ciutat celebra 
el Dia d’Andalusia

Pàg. 26

La Sala acull 
el concert de 
primavera de Rubí  
Musical Segle XXI

Pàg. 25

Jubilats i 
pensionistes 

surten al carrer

J.A
. C

ap
el

l

9 de març de 2018

L’anunci desperta recels, dubtes i críti ques entre els grups 
de l’oposició, que qüesti onen la seva efi càcia i viabilitat
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«Només som una raça de primats en un planeta menor d’un estel ordinari, però podem entendre l’univers» (Stephen Hawking, astrofí sic britànic) Divendres, 16 de març de 2018 - Núm. 1.180

L’alcaldessa vol que el bus 
urbà sigui gratuït l’any 2020

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 i 13 

Pàg. 2 i 3

Massiva manifestació feminista

J.A. Montoya

Èxit de 
parti cipació i 
d’organització 

al V Duatló 
de Rubí

Pàg. 4

Pàg. 21El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’

500 pisos ocupats 
a Rubí, segons 
la Plataforma 
d’Afectats per 
la Hipoteca

Pàg. 5

Dos membres del 
Club Boxa Rubí 
triomfen amb 
la selecció 
catalana a Irlanda

Pàg. 22

Reempresa evita 
el tancament de 
12 empreses locals

Pàg. 9

La Sala es rendeix 
a la Banda de 
Rubí, que ja pensa 
en el Concert 
de Festa Major

Pàg. 19

16 de març de 2018«L’aigua és la força motriu de tota la natura» (Leonardo da Vinci, cientí fi c, arti sta i escriptor del s.XV) Divendres, 23 de març de 2018 - Núm. 1.181

Pàg. 9

Pàg. 4

Més d’un miler de participants, 
en el 40è Cros Escolar
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La remodelació del Parc de Ca 
n’Oriol arrencarà a fi nals d’any

L’Escola 25 de 
Setembre celebra 
el 50è aniversari 
amb una mirada al 
passat i al futur del 
centre

La majoria dels 
rubinencs són 
contraris al sistema 
de recollida de 
residus porta a porta, 
segons una enquesta

Pàg. 7

Pàg. 6

Més de mig miler 
de multes al 2017 
per incomplir 
l’ordenança de 
ti nença responsable 
d’animals

El Celler acull una 
mostra col·lecti va 
que convida a 
refl exionar sobre 
la multi culturalitat 
i la integració

Pàg. 23

PROPERA SORTIDA

DIJO
US 29 DE MARÇ

Pàg. 3

Pàg. 27

Anna Mañosa

Localpres

23 de març de 2018
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«Cualquiera que se tome demasiado en serio corre el riesgo de parecer ridículo. No ocurre lo mismo con quien siempre es capaz de reírse de sí mismo» (V. Havel, políti co y escritor checo)  Divendres, 9 de gener de 2015 - Núm. 1.026

Pàg. 7

A les boti gues rubinenques es poden trobar descomptes
respecte al preu inicial del producte d’entre el 10% i el 60%

Una multi tud acompanya els Reis 
Mags d’Orient pels carrers de Rubí

Les rebaixes comencen amb
bon peu als comerços locals

Marta Cabrera

Pàg. 26-28

El 2014, a través 
d’una selecció de 
portades de Diari 
de Rubí

Pàg. 12

L’atur segueix 
baixant a 
la ciutat, 
especialment 
entre els homes

Pàg. 25

El fotògraf 
Miquel Planchart 
exposa al Celler 
un conjunt de 
fotografi es en 3D

SUMARI

Al voltant de 30.000 persones van seguir la Cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient el dia 5 a la tarda. Amb l’arribada de Ses Majestats fi nalitzen les 
acti vitats nadalenques, protagonistes durant els darrers dies

Pàg. 13-14

Propera so
rti d

a 

Dimecres 31 de desembre

La reducció de personal i l’increment de la càrrega de 
treball provoquen des de fa anys el col·lapse del servei

INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
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«La millor forma de defensar la democràcia és fer que funcioni» (Tommy Douglas, polí� c canadenc) Dijous, 29 de març de 2018 - Núm. 1.182

Rubí té el pitjor servei de Correus de 
Catalunya, segons el sindicat CGT

Pàg. 3

La plaça Pere Aguilera s’omple per 
reclamar la llibertat dels polítics catalans

Lara López

Les mones 
de Pasqua, 
la tradició 

més dolça de 
la Setmana 

Santa

L’Ofi cina Municipal 
d’Escolarització 
s’ubicarà a 
l’edifi ci de l’OAC

Pàg. 2

La Biblioteca 
dedica el Concurs 
de punts de llibre 
al centenari de 
l’arribada del tren

Pàg. 20

Pàg. 7

Pàg. 26Lara López

L’Escola Rivo Rubeo 
inaugura un mural 
pel 10è aniversari 
del centre

Pàg. 4

El Sènior Masculí 
del CNR atrapa 
el líder a tres 
jornades pel fi nal 
de la lliga

Pàg. 23

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 i 13 

29 de març de 2018

Policia Local, Mossos d’Esquadra i Ajuntament treballen conjuntament 
per intentar evitar una pràcti ca que consideren “molt perillosa”
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«El camí cap a la riquesa depèn fonamentalment de dues paraules: treball i estalvi.» (Bernard-Henri Lévy, fi lòsof i novel·lista francès) Divendres, 6 d’abril de 2018 - Núm. 1.183

Curses il·legals de cotxes atreuen 
centenars de joves a La Llana

Pàg. 5

El Femení del Cent Patins torna a 
aixecar la Copa de la Reina

Cedida

Mobilització de 
treballadors de 
Correus a Rubí 
per denunciar 
la manca de 

personal

Pàg. 23

Pàg. 2Cristi na Carrasco

Els pensionistes 
convoquen una 
manifestació per 
dimecres vinent

Pàg. 2

Xavier 
Corbera, 
candidat 
d’ERC 
a les 
municipals de l’any 
vinent

Pàg. 6

L’atur s’estanca 
a la ciutat i se 
situa en els 4.902 
desocupats

Pàg. 8

El projecte del 
parc de Ca n’Oriol 
recupera l’anti ga 
Bombonera

Pàg. 3

GUIA DE 

SERVEIS

P. 13-15

6 d’abril de 2018«La injustí cia és humana, però més humana és la lluita contra la injustí cia» (Bertolt Brecht, dramaturg i poeta alemany) Divendres, 13 d’abril de 2018 - Núm. 1.184

*Preu per sessió i zona adquirint 5 o més sessions del pack.
 El pack és indivisible, depilació làser permanent femenina. 

D E P I L AC I Ó  
LÀSER permanent

amb la confiança d’un centre mèdic

50 €*/ sessió
i zonaPack

                 +   Aixelles   +   EngonalsCames
senceres

Reserva 
la teva cita al 

T.93 515 39 99 

segueix-nos a:

i a més

93 515 39 99
C. de Pere Esmendia, 25

(al costat dels jutjats)
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Pàg. 8

Mobilització per 
unes pensions dignes
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La rehabilitació del Casino
respectarà la història de l’edifi ci

Comencen 
les obres per 
impulsar la 
xarxa ciclista

EdRa acull 
una mostra en 
homenatge a 
Maria Carbonell

Pàg. 11

El portaveu 
d’ICV, Ramon 
Capolat, deixarà 
l’acta de regidor

El Femení del 
CNR assoleix la 
permanència a 
Divisió d’Honor

Pàg. 3

M. Cabrera Pàg. 5

Imatge virtual

Pàg. 8 Pàg. 31

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 16 i 17 

13 d’abril de 2018

Els Mossos d’Esquadra registren un increment general 
dels delictes a la zona de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal
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«L’eina més educa� va que jo he � ngut ha estat l’esport.» (Josep Guardiola, exjugador i entrenador de futbol) Divendres, 20 d’abril de 2018 - Núm. 1.185

Augmenten els robatoris i 
les estafes en el darrer any

Pàg. 5

Uns 900 infants rubinencs 
protagonitzen la Cantata Escolar

Localpres

Parades de 
llibres i roses 
ompliran la 

plaça Doctor 
Guardiet per 

Sant Jordi

Pàg. 23

Pàg. 27Arxiu

La primera � nent 
d’alcalde, Maria 
Mas, treballa ara 
a mitja jornada

Pàg. 9

Una esbatussada 
en un par� t de 
juvenils entre 
el Can Mir i el 
San Pere Nord 
envia dos joves 
a l’hospital

Pàg. 29

Els Premis Cambra 
dis� ngeixen 
tres empreses 
rubinenques

Pàg. 14

GUIA DE 

SERVEIS

P. 15-17

Par� ts polí� cs i 
en� tats celebren 
la II República

Pàg. 11

20 d’abril de 2018«Totes les ideologies que justi fi quen l’assassinat, acaben converti nt l’assassinat en ideologia» (Isaac Rabin, premi Nobel de la pau) Divendres, 4 de maig de 2018 - Núm. 1.187

Un grup de mares i pares s’organitza per demanar a la 
Generalitat que reobri una segona línia al centre educati u

L’escola Joan Maragall rep 
una allau de preinscripcions

Pàg. 11

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5 Pàg. 25

Massiva protesta 
contra la sentència del 
cas ‘La Manada’

Més de 20 arti stes 
aterraran a Rubí amb 
el Primavera Pop

El Femení del 
Cent Pati ns, bronze a 
la Lliga EuropeaPàg. 8 Pàg. 25 Pàg. 29

La Síndica demana que 
l’Ajuntament contesti  
les instàncies Pàg. 5

Pàg. 3

INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
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El govern es queda 
sol en la reforma del 
parc de Ca n’Oriol

Entrevista a 
Xavier Corbera, 
candidat d’ERC 

a l’alcaldia 

“La ciutat s’està 
quedant enrere 
en comparació 

amb altres ciutats 
de l’entorn”

Pàg. 6-7

Arxiu

GUIA DE 

SERVEIS

P. 15-17

4 de maig de 2018
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La Raiz serà el primer d’un seguit de concerts d’esti ls molt 
diversos com Ecos del Rocío, Maldita Nerea o Antonio José
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«Veritablement, hi hauria moti us per tornar-se boig si no fos per la música» (Piotr Ilitx Txaikovski, compositor rus) Divendres, 11 de maig de 2018 - Núm. 1.188

14 - 24

de la medicina estètica
10 dies 

10% 
de descompte
en tots els tractaments 

de Medicina Estètica

Bòtox 
Àcid hialurònic
Fils tensors 
Mesoteràpia
Plasmage®

Carboxiteràpia
IntIntralipoteràpia
Escleroteràpia
IPL 

No acumulable a altres promocions

segueix-nos a:

i a més

93 515 39 99
C. de Pere Esmendia, 25

(al costat dels jutjats)
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El Festi val RRandom arrencarà per 
Sant Joan amb un cartell variat

Pàg. 3

El Primavera Pop reuneix a 
l’Escardívol 20.000 persones

Iban Coca

Concentració 
per demanar 
una segona 
línia de P3 a 
l’escola Joan 

Maragall

Pàg. 20

Pàg. 2M. Cabrera

L’AUP carrega 
contra el govern 
per la gesti ó del 
personal municipal

Pàg. 9

El derbi local 
entre la UE Rubí i 
l’Olímpic Can Fatjó 
acaba amb un 
empat sense gols

Pàg. 22

L’atur es redueix 
a la ciutat 
després de mesos 
d’estancament

Pàg. 11

Queixes veïnals 
pel mal estat del 
pipicà del parc de 
la Pau i la Natura

Pàg. 5

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 i 13 

11 de maig de 2018
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«Cualquiera que se tome demasiado en serio corre el riesgo de parecer ridículo. No ocurre lo mismo con quien siempre es capaz de reírse de sí mismo» (V. Havel, políti co y escritor checo)  Divendres, 9 de gener de 2015 - Núm. 1.026

Pàg. 7

A les boti gues rubinenques es poden trobar descomptes
respecte al preu inicial del producte d’entre el 10% i el 60%

Una multi tud acompanya els Reis 
Mags d’Orient pels carrers de Rubí

Les rebaixes comencen amb
bon peu als comerços locals

Marta Cabrera

Pàg. 26-28

El 2014, a través 
d’una selecció de 
portades de Diari 
de Rubí

Pàg. 12

L’atur segueix 
baixant a 
la ciutat, 
especialment 
entre els homes

Pàg. 25

El fotògraf 
Miquel Planchart 
exposa al Celler 
un conjunt de 
fotografi es en 3D

SUMARI

Al voltant de 30.000 persones van seguir la Cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient el dia 5 a la tarda. Amb l’arribada de Ses Majestats fi nalitzen les 
acti vitats nadalenques, protagonistes durant els darrers dies

Pàg. 13-14

Propera so
rti d

a 

Dimecres 31 de desembre

A la ciutat hi ha més de 4.400 habitatges sense ocupants, 
dels quals 700 són propietat d’enti tats fi nanceres

INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
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«És millor encendre un llum que maleir la foscor» (Proverbi àrab) Divendres, 18 de maig de 2018 - Núm. 1.189

L’Ajuntament podria començar 
a sancionar pisos buits el 2019

Pàg. 3

Localpres

M. Cabrera

Art urbà al 
25 de Setembre

Pàg. 26

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5 Pàg. 25

Nova edició de la Fira 
de la cervesa artesana i 
el formatge

Els alumnes d’FP 
podran fer pràcti ques 
a l’estranger

Dilluns se celebra 
l’Aplec de Primavera a 
Sant MuçPàg. 5 Pàg. 11 Pàg. 25

A la tardor començarà 
l’ampliació de l’Escola 
Especial Ca n’Oriol Pàg. 4

Roben al 
vesti dor de 

la Penya entrant 
pel sostre

Pàg. 6

GUIA DE 

SERVEIS

P. 13-15

18 de maig de 2018

El govern defensa el projecte davant els veïns del barri
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«Els polí� cs són iguals a tot arreu. Prometen construir un pont fi ns i tot on no hi ha riu» (Nikita Khrusxov, polí� c rus de l’URSS) Divendres, 25 de maig de 2018 - Núm. 1.190

Neix una plataforma per aturar 
la reforma del parc de Can’Oriol

Pàg. 3

Localpres

M. Cabrera

Milers de persones par� cipen 
en la Fira de la cervesa

Pàg. 4

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5 Pàg. 25

Cinc empreses locals, 
guardonades als Premis 
Cambra 2018

El ballarí de Rubí San� ago 
Granizal participa a un 
concurs televisiu

La rubinenca Aida Esteve 
guanya l’Eurocopa amb 
la selecció Sub-17Pàg. 9 Pàg. 20 Pàg. 21

La cursa solidària del 
Col·legi Balmes recull 
4.000 euros Pàg. 5

Nova edició 
de la Festa dels 
Xatos i l’Aplec 
de Primavera 

a l’ermita 
de Sant Muç

Pàg. 18

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
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Localpres

25 de maig de 2018
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«No veiem les coses com són. Les veiem com som nosaltres» (Anaïs Nin, escriptora nord-americana d’origen cubà) Divendres, 13 de juliol de 2018 - Núm. 1.197

Aprovat un Pla d’Inversions 
de 7,8 milions d’euros

Pàg. 2-3

J.A. Montoya

Comença 
el procés 

de par� cipació 
de la reforma 

del parc de 
Ca n’Oriol

La dansa ocupa el Celler 
durant el Rubifolk

Pàg. 21

Pàg. 6Arxiu

Mor als 94 anys 
Pere Comellas, el 
darrer alcalde de 
la transició

Pàg. 9

La Plana del 
Castell celebra la 
seva festa del barri 
durant aquest cap 
de setmana

Pàg. 21

Prop de 700 
persones demanen 
un ajut per a pagar 
el lloguer

Pàg. 12

Tensió a EUiA 
per seguir amb 
l’AUP o confl uir 
amb els comuns

Pàg. 4

El govern aconsegueix aprovar un pla amb més d’una 
vintena d’actuacions que s’executaran durant aquest any

amb les millors ofertes de vehicles 
seminous i d’ocasió

El teu concessionari 
multimarca 

amb les millors ofertes de vehicles 

multimarca 
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GUIA DE 

SERVEIS

P. 13 - 15

13 de juliol de 2018
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 Divendres, 20 de juliol de 2018 - Núm. 1.198

Pàg. 3

El nou insti tut Torrent dels Alous 
estarà acabat per l’inici de curs 

J.A
. M

on
to

ya

«Mirada de prop, la vida és una tragèdia, però vista des de lluny, sembla una comèdia» (Charles Chaplin, actor còmic anglès)

Pàg. 26

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 i 13

Reconeixement als 
alumnes rubinencs amb 

millors notes a 
la Selecti vitat 

El fotogràf 
rubinenc Josep M. Roset 

serà reconegut amb
 la Creu de Sant Jordi 

‘Maremar’ de Dagoll 
Dagom obrirà la propera 

temporada al teatre 
municipal La Sala

Pàg. 2 Pàg. 19 Pàg. 21

Gran èxit 
d’assistència al 
Festival de 
Curtmetratges 
InFest ‘18 

J.A. Montoya

Pàg. 17

amb les millors ofertes de vehicles 
seminous i d’ocasió

El teu concessionari 
multimarca 

amb les millors ofertes de vehicles 

multimarca 
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 Divendres, 27 de juliol de 2018 - Núm. 1.199

Pàg. 3

Ampliaran el pont de Cova 
Solera amb un tercer carril 

PROPERA SORTIDA DIVENDRES 31 D’AGOST

J.A
. M

on
to

ya

«No es recorden els dies, es recorden els moments» (Cesare Pavese, escriptor italià)

Pàg. 26

L’alcaldessa anuncia que 
s’incrementarà la parti da 

per als pressupostos 
parti cipati us

Un centenar de llars 
del Vallès se sumen a la  

campanya d’autoconsum 
solar de Som Energia

Les obres, tema central 
d’aquesta edició de 

les populars festes del 
carrer Sant Jaume 

Pàg. 2 Pàg. 10 Pàg. 19

Josep M. Roset rep la Creu de Sant Jordi 

Foto Generalitat de Catalunya Pàg. 18

GUIA DE 

SERVEIS

P. 11- 13

27 de juliol de 2018

El Ple insta l’Ajuntament a fer una nova campanya informati va 
per evitar actes incívics en la gesti ó de la brossa
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«La creati vitat és contagiosa. Passa-la» (Albert Einstein, fí sic d’origen alemany) Divendres, 1 de juny de 2018 - Núm. 1.191
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Factura de 300.000 euros l’any per 
l’abocament incontrolat de residus

Pàg. 3

Primera exposició per celebrar els 

40 anys del Bòdum

Localpres

La Fira de 
Primavera 
i la Fira del 

Col·leccionisme 
es reinventen

M. Cabrera

Espectacles al 
carrer en el marc 
del festi val Teatre 
sense teatre

Pàg. 24

Millores en la 
seguretat viària 
a la carretera de 
Rubí a Terrassa

Pàg. 9

ESPORTS
L’Atlèti c Rubí 
guanya la lliga i 
puja a Segona

La UE Rubí jugarà 
la promoció a 
Primera Catalana

L’Olímpic i el 
Veinti , mantenen 
la categoria

Pàg. 29Pàg. 25

GUIA DE 

SERVEIS

P. 15-17

Pàg. 27

1 de juny de 2018
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 Divendres, 22 de juny de 2018 - Núm. 1.194

Pàg. 5

El CAP Anton Borja tanca 
durant l’esti u per obres

J.A
. M

on
to

ya

«Quan la granota comença a cantar, l’esti u vol començar» (Dita popular catalana)

Pàg. 26

Denuncien que la 
nova illa de vianants 
presenta defi ciències 

en accessibilitat

El foc i la música, 
principals protagonistes 
de la tradicional revetlla 

de Sant Joan

Una cercavila ambientada 
a principis del segle XX 

per celebrar els 100 anys 
del Ferrocarril

Pàg. 3 Pàg. 6 Pàg. 44

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 32 i 33

ESPECIAL

Pàg. 16-31

FESTA MAJOR
2018

22 de juny de 2018
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«Allò que donem als infants, ells ho tornaran a la societat» (Karl Augustus Menninger, psiquiatre nord-americà) Divendres, 8 de juny de 2018 - Núm. 1.192

COMBAT amb EFECTIVITAT
Greix localitzat · Cel·lulitis · Flacciditat 

MESOCARBO+

45€*
/sessió

des de

*Preu vàlid per l’adquisició de 5 o més sessions de cada tractament 
(mesoteràpia i carboxiteràpia) i zona localitzada. Pack indivisible.

Remodela i redissenya la figura

segueix-nos a:

i a més

93 515 39 99
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

El Consell Comarcal alerta 
que el 15% dels infants està 

en situació de pobresa
Pàg. 3

Art, col·leccionisme i trastos
omplen els carrers de Rubí

J.A. Montoya

Rubí es 
converteix 

per uns dies 
en un teatre 
a l’aire lliure

Pàg. 27

Pàg. 25Localpres

Passejada al parc 
de Ca n’Oriol per 
aturar el projecte 
de remodelació

Pàg. 5

La UE Rubí serà 
equip de Primera 
Catalana si 
guanya  al camp 
del Tàrrega

Pàg. 29

L’atur registra 
un descens 
considerable en 
el mes de maig

Pàg. 13

Arriba una nova 
edició de la Boti ga 
al carrer, la gran 
fi ra del comerç

Pàg. 2

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 18 i 19 

8 de juny de 2018
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 Divendres, 15 de juny de 2018 - Núm. 1.193

Perquè la venda de la teva
propietat no et robi temps

amb els teus, nosaltres  
ens encarreguem  

de tot el procés

qgat@eurofincas.es 
936 75 08 04 

C. Sant Antoni, 52, St. Cugat  
 

www.eurofincas.es 

Pàg. 3

Els pregoners de 
la Festa Major 
seran Santi ago 
Granizal i 
Rossy de Palma

Milers de persones parti cipen 
en la 13a Boti ga al Carrer

Pàg. 6

J.A
. M

on
to

ya

«Hi ha dresseres cap a la felicitat i ballar és una d’elles!» (Vicki  Baum, escriptora austríaca)

GUIA DE 

SERVEIS

P. 19 - 21

L’AE Guspira 
denuncia sexisme 
per part de 
l’Ajuntament

Pàg. 4

5.000 persones 
gaudeixen amb 
el Festi val de 
Blues de Rubí

Pàg. 26

L’alcaldessa 
repassa la seva 
obra de govern en 
una conferència

Pàg. 9

15 de juny de 2018
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«Cualquiera que se tome demasiado en serio corre el riesgo de parecer ridículo. No ocurre lo mismo con quien siempre es capaz de reírse de sí mismo» (V. Havel, políti co y escritor checo)  Divendres, 9 de gener de 2015 - Núm. 1.026

Pàg. 7

A les boti gues rubinenques es poden trobar descomptes
respecte al preu inicial del producte d’entre el 10% i el 60%

Una multi tud acompanya els Reis 
Mags d’Orient pels carrers de Rubí

Les rebaixes comencen amb
bon peu als comerços locals

Marta Cabrera

Pàg. 26-28

El 2014, a través 
d’una selecció de 
portades de Diari 
de Rubí

Pàg. 12

L’atur segueix 
baixant a 
la ciutat, 
especialment 
entre els homes

Pàg. 25

El fotògraf 
Miquel Planchart 
exposa al Celler 
un conjunt de 
fotografi es en 3D

SUMARI

Al voltant de 30.000 persones van seguir la Cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient el dia 5 a la tarda. Amb l’arribada de Ses Majestats fi nalitzen les 
acti vitats nadalenques, protagonistes durant els darrers dies

Pàg. 13-14

Propera so
rti d

a 

Dimecres 31 de desembre

El nou insti tut Torrent dels Alous obrirà les portes dimecres
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«El veritable progrés és el que posa la tecnologia a l’abast de tothom» (Henry Ford, enginyer i empresari nord-americà) Divendres, 7 de setembre de 2018 - Núm. 1.201

El nou curs 2018-2019 compta 
amb més de 10.500 alumnes

Pàg. 3

Cesar Font

M. Cabrera

Cesar Font

Les festes populars tornen 
a Rubí amb Sant Roc

Pàg.28-29

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5 Pàg. 25

Albert Giménez pren 
possessió de l’acta de 
regidor

Ofrena fl oral i acte 
insti tucional per la 
Diada de Catalunya

Ariadna Ruiz guanya 
el Mundial júnior de 
waterpoloPàg. 6 Pàg. 8 Pàg. 31

El Celler acull el 
tast fi nal dels Premis 
Vinari 2018 Pàg. 4

Suplement 
Especial 

Cent anys 
del Tren 

Pàg. 15-18

GUIA DE 

SERVEIS

P. 19- 21

7 de Setembre de 2018
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 Divendres, 28 de setembre de 2018 - Núm. 1.204

Pàg. 2-3

El PSC guanyaria les eleccions 
municipals segons un sondeig

Uns 600 ciclistes parti cipen 
a la Bicicletada del Mercat

Pàg. 21

J.A
. M

on
to

ya

«En aquest gran futur, no pots oblidar el passat» (Bob Marley, compositor i músic jamaicà)

Rubí recorda la 
tràgica nit del 25 
de Setembre

Pàg. 4

Tret de sorti da 
al nou curs de 
l’Aula d’Extensió 
Universitària

Pàg. 19

L’enquesta, realitzada aquest setembre, indica que 
Esquerra i Ciutadans es disputarien ser segona força

Cesar Font

Les fotografi es 
gegants tornen 
al carrer amb el 
festi val La Nuu

Pàg. 19

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 i 13
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 Divendres, 5 d’octubre de 2018 - Núm. 1.205«És més fàcil enganyar a la gent, que convèncer-la que ha estat enganyada» (Mark Twain, escriptor nord-americà)

GUIA DE 

SERVEIS

P. 11 - 13

Rubí valora sumar-se a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona

Pàg. 3

L’Aplec de Rubí 
bat rècord de 

parti cipació i es 
consolida com a 
cita sardanista 
de referència

Nova mobilització dels 
pensionistes rubinencs

Pàg. 2

Pàg. 19

J. A, Montoya

El Ple aprova 
crear una Taula 
d’urbanitzacions 
per estudiar com 
millorar-les

Pàg. 9

‘Un tret al cap’ 
i ‘Les princeses 
també es ti ren 
pets’, propostes de 
La Sala per aquest 
cap de setmana 

Pàg. 21

Mor Matí as 
Barbudo, històric 
dirigent de l’AV 
de Ca n’Oriol

Pàg. 6

L’alcaldessa ho ha plantejat en Junta de Portaveus i ara 
es farà un estudi tècnic per determinar pros i contres

Cristi na Carrasco

Neix Rubí Blanc i 
Blau, la primera 
penya perica de 
la ciutat 

Pàg. 22

5 d’octubre de 2018
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«No hi ha barrera, pany ni forrellat que puguis imposar a la llibertat de la meva ment» (Virginia Woolf, escriptora britànica) Divendres, 14 de setembre de 2018 - Núm. 1.202

Una gran festa per celebrar 
els 100 anys del tren a Rubí

Pàg. 19

Marta Cabrera

Els estudiants 
tornen a 

les aules per 
començar 
el nou curs 
2018-2019

La ciutat celebra la Diada 
Nacional de Catalunya

Pàg. 2

Pàg. 3

Cristi na Carrasco

El mes d’agost 
deixa a la ciutat 
un nou repunt en 
l’índex d’aturats

Pàg. 9

El Masculí del 
Cent Pati ns 
guanya el Trofeu 
Internacional 
Ciutat de Barcelona

Pàg. 23

Dagoll Dagom 
preestrena a 
Rubí el seu darrer 
musical: ‘Maremar’

Pàg. 20

El CAP Anton
de Borja reobre 
les portes després 
de les obres

Pàg. 6

La plaça de la Nova Estació serà l’escenari diumenge a la 
tarda de diversos actes de commemoració del centenari
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de Rubí
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 Dijous, 11 d’octubre de 2018 - Núm. 1.206«Es ridiculitza a ell mateix qui està eternament repeti nt el mateix error» (Horaci, poeta líric i satí ric llatí )

El govern proposa una nova 
baixada de l’IBI del 2%

Pàg. 3

“Em fa molta il·lusió 
portar a Rubí ‘Singing 
Talent Show’, el meu 
primer musical com a 

professional”

Nou èxit de participació en 
la Caminada Nocturna

Pàg. 18

Pàg. 19

Lluís Gifré

Impulsen la 
creació del 
Sindicat del 
Lloguer a la ciutat

Pàg. 5

Arrenca una nova 
edició de ‘De tapes 
per la Fira’, amb la 
parti cipació de 34 
bars i restaurants 

Pàg. 19

La Sala s’omple 
per l’estrena del 
documental sobre 
el Mercat d’abans

Pàg. 4

Les ordenances fi scals per a l’any vinent es votaran 
aquest dijous en una sessió extraordinària de Ple

J. A. Montoya

Una trentena de 
parti cipants, en 
la 6a edició de 
l’Skate Open

Pàg. 21

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 i 13

Entrevista a l’actor 
rubinenc Carlos Franganillo

31 d’octubre de 2018

El Ple de l’Ajuntament dona llum verda a les ordenances 
fi scals del 2019 amb la nova rebaixa de l’IBI del 2%
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«No pots alimentar els famolencs amb estadísti ques» (David Lloyd George, exprimer ministre del Regne Unit) Divendres, 19 d’octubre de 2018 - Núm. 1.207

¡Listos para  
aprender!

Kumon es el mejor método infantil para estimular 
el aprendizaje de tu hijo. Con Kumon Matemáticas, 

Kumon Lectura y Kumon English, dominará las 
matemáticas y la lectura, y aprenderá a hablar en inglés 
mientras desarrolla una base sólida para alcanzar todo 

su potencial. ¡A partir de los 2 años!

www.kumon.es

Descubre su potencial.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21
617 920 121

15 días de prueba gratis sin compromiso.*

*Hasta el 28 de febrero de 2019.
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El govern presenta un pressupost 
que creix en 5,6 milions d’euros

Pàg. 2-3

Concentració per demanar 
la llibertat dels Jordis

M
ar

ta
 C

ab
re

ra

Un veí de 
Can Ximelis 

denuncia que 
hi ha un carrer 
que s’enfonsa

Ce
di

da

El Sindicat del 
Lloguer es dona a 
conèixer entre 
la ciutadania

Pàg. 9

La justí cia 
considera il·legal 
la Relació de 
Llocs de Treball 
de l’Ajuntament 
aprovada el 2017

Pàg. 5

Pàg. 8

GUIA DE 

SERVEIS

P. 11-13

Pàg. 5

La Fira de Sant 
Galderic porta 
l’art i la pagesia 
als carrers del 
centre de la ciutat

Pàg. 21

L’arti sta Rafa 
Gascón exposa 
una escultura 
en la Biennal de 
Valldoreix

Pàg. 21

19 d’octubre de 2018
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 Divendres, 9 de novembre de 2018 - Núm. 1.210

L’AUP denuncia 
la situació de 

deixadesa de les 
Torres Massana

Dolors Mumany 
i Leandre Pons, 
reconeguts per 
la seva tasca al 

Casal de la Gent 
Gran de Rubí

Pàg. 18

«Un jurat està compost per 12 persones escollides per decidir qui té el millor advocat» (Robert Frost, poeta nord-americà)

Pàg. 9

Mariona López

Una mostra d’art, primer acte del 
Dia contra la violència masclista

Cedida

Mariona LópezPàg. 4

Deti ngut el fi ll 
de l’últi m alcalde 
franquista per voler 
atemptar contra 
Pedro Sánchez

Pàg. 2

Jornada 
parti cipati va per 
decidir el futur del 
parc de Ca n’Oriol

Pàg. 3

El festi val Voces 
del Alma capti va 
el públic de La Sala

Pàg. 20

ESPORTS
Claudia Aguado 
guanya la medalla 
de bronze a 
l’Europeu de 
pati natge artí sti c

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 i 13
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 Divendres, 16 de novembre de 2018 - Núm. 1.211

P R E S U M E I X  D E  M I R A D A

B L A C K  
F R I D AY

BÒTOX
350€
270€

abans

ara

EXTENSIÓ DE 
PESTANYES

70€
50€

abans

ara

del 19 al 30 de Novembre

PLASMAGE
CARBOXITERÀPIA
RADIOFREQÜÈNCIA  39€

segueix-nos a:

i a més

93 515 39 99
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

La pluja col·lapsa la ciutat

Pàg. 27-28

«La meitat del món no pot comprendre els plaers de l’altra meitat» (Jane Austen, escriptora anglesa)

Pàg. 3

Reconeixement a l’esport local

Mariona López

El túnel de llum i so 
que s’instal·larà al 
centre per Nadal es 
posarà en marxa 
el 5 de desembre

Pàg. 2

El consistori 
impulsarà la via 
verda de l’escola 
Rivo Rubeo

Pàg. 8

Comandante Lara 
i Toni Rodríguez 
aterren a La Sala

Pàg. 25

Black

Tro
ba les m

illo
rs o

ferte
s 

a l’in
terio

r.Black
Black

Tro
ba les m

illo
rs o

ferte
s 

Tro
ba les m

illo
rs o

ferte
s 

Tro
ba les m

illo
rs o

ferte
s 

a l’in
terio

r.

a l’in
terio

r.

FR
IDA

Y

Marta Cabrera

16 de novembre de 2018
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 Divendres, 30 de novembre de 2018 - Núm. 1.213

Manifestació ciutadana per 
uns serveis públics dignes

«Per un món on siguem socialment iguals, humanament diferents i totalment lliures» (Rosa Luxemburg, revolucionària comunista)

Pàg. 3

Entre les reivindicacions, hi ha la millora de la sanitat a Rubí, la revalorització de les pensions i lluitar contra l’augment abusiu 
del preu dels lloguers. / Mariona López

Pàg. 2

Reparar els 
danys dels 
aiguats costarà 
un milió d’euros

Relleu a la 
banqueta de 
l’Olímpic pels 
mals resultats

Pàg. 19

Un centenar de 
municipis, a la 
Festa dels Tres 
Tombs de Rubí

La UAR 
homenatja els 
seus atletes en 
la gala anual

Lali Puig
Pàg. 4

Pàg. 21 Pàg. 23

Rubí commemora el Dia Internacional 
per eliminar la Violència Masclista

GUIA DE 

SERVEIS

P. 13-15

30 de novembre de 2018



FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

PIZZERIA

TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

ENTREPANS

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ

Divendres, 4 de gener de 2019 GUIA GASTRONÒMICA14

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

15€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

15€/MES
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QUE VAGI DE GUST!

CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 

LA RECEPTA

INGREDIENTS 

ELABORACIÓ

Tortell de Reis

· 500g de farina de força
· 100g de sucre
· 1 ou
· 80g de llevat fresc
· 100g de mantega
· 8g de sal
· 90g de llet
· La ratlladura de mitja llimona
· La ratlladura de mitja taronja
· Unes gotes d’aigua d’azahar
L’aigua d’azahar la podem trobar a la farmàcia, en el 
seu defecte unes gotetes de Cointreau també serviran.

Escalfem lleugerament la llet i, en un bol, hi desfem 
el llevat.

Hi afegim la resta dels ingredients en el següent 
ordre i anem amassant: farina, ou, sucre, sal, mante-
ga, ratlladures i l’aigua d’azahar.

Treballar bé la massa fins que vegem que es de-
senganxa de les parets del bol.

Tapem el bol amb un drap humit i ho deixem repo-
sar una mitja hora.

Estirem la massa i hi posem el farcit al mig (mas-
sapà o cabell d’àngel) i les figuretes i la fava. L’enrot-
llem i donem la forma al tortell. Ho posem damunt la 
safata que ha d’anar al forn i ho deixem unes dues 
hores i mitja fins que vegeu que ha augmentat força 
de volum.

Hi poseu la fruita confitada per damunt i l’empol-
voreu amb una miqueta de sucre humit.

L’enforneu, a 200º (ja heu de tenir el forn preescal-
fat), fins que vegeu que està daurat.

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU

30€
/MES
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Els aliments que protegeixen 
davant els refredats

Viatjar en cotxe sense mareigs

Certs aliments poden resul-
tar els nostres aliats i fer un 
efecte de certa prevenció 
dels refredats i d’altres afec-
cions tí piques de l’hivern, ja 
que tenen un efecte de re-
forçament del nostre servei 
immunològic.

El consum d’aliments 
que conti nguin vitamina C 
són tradicionalment cone-

guts pels seus benefi cis, en 
aquest senti t. Fruites com 
la taronja, la mandarina, la 
llimona, el kiwi, les madui-
xes, el meló; a banda de lle-
gums verds, el julivert, api, 
tomàquet, pebrot, entre 
d’altres, són aliments amb 
continguts importants de 
vitamina C.

Per a les persones que es ma-
regen, els viatges llargs són 
veritablement una tortura, 
però no està tot perdut. Hi 
ha algunes mesures preven-
ti ves que poden prendre’s. 
Alguns experts recomanen:

• Concentrar-se en un 
punt fi x fora de l’auto. A això 
pot ajudar escoltar música o 
realitzar un joc que dirigeixi 
la mirada fora del vehicle.

• Evitar la lectura i els 
jocs electrònics de mans.

• La cadira de seguretat 
per a nadons s’ha de col-
locar de tal manera que 

Recordem que la Vitami-
na C no s’emmagatzema en 
l’organisme, per la qual cosa 
hem de procurar de con-
sumir diàriament aliments 
que en conti nguin.

A banda de la Vitamina 
C, hi ha d’altres components 
que també són indicats per 
a la prevenció de refredats, 
com són aquells amb cert 

conti ngut en coure, en ferro 
i en seleni. Això no vol dir 
que quant més es mengi 
d’un aliment més bé ens 
anirà. Al contrari, els con-
sums sempre han de ser 
responsables i amb mesura. 
Un excés sempre serà perju-
dicial i, com és per tothom 
conegut, una dieta variada, 

els nens puguin veure cap 
a fora.

• Eviteu els seients pos-
teriors, especialment els de 
les mini furgonetes, perquè 
alguns es mouen massa. 
Tampoc són recomanables 
els seients que donen de 
cara a la part posterior del 
vehicle.

• És aconsellable obrir les 
fi nestres, perquè l’aire fresc 
alleugereix el malestar.

• No s’ha de fumar dintre 
del cotxe ni consumir menjar 
amb olors fortes. Tampoc 
és convenient portar l’es-

saludable i amb mesura és 
el que sempre recomanen 
els experts en nutrició.

En el primer grup, amb 
conti ngut en coure, trobem 
aliments com els cereals, 
el fetge de vedella, els lle-
gums verds, els crustacis i 
el cacau.

Pel seu contingut en 
ferro, cal esmentar, el cacau, 
els fruits secs, el fetge, els 
llegums i els espinacs.

Per últi m, aliments que 
contenen seleni, són els 
cereals, el llevat de cervesa, 
el peix, l’all, la ceba, els ous i 
la fruita en general. Tots ells 
són bons per a la prevenció 
de refredats.

Altres aliments que tam-
bé són bons per tractar i per 
alleugerir episodis infeccio-
sos com els refredats són la 
canyella o la farigola. Fent 
incidència en la farigola, 
aquesta herba es pot uti lit-
zar per fer gargarismes en 
casos de mal de gola o d’al-
tres processos infecciosos 
de la zona de la faringe.

Per AMIC - Redacció 

tómac buit, ni haver ingerit 
aliments amb elevat conti n-
gut en greixos o difí cils de 
digerir.

• Convé evitar frenar 
bruscament i també les es-
bandides. Un sistema de 
suspensió en mal estat pot 
empitjorar les coses.

• És important fer atu-
rades freqüents per a la 
recuperació. És bo sorti r de 
l’auto, caminar i prendre 
aire fresc.

Per AMIC - Redacció
www.yung.es 



Divendres, 4 de gener de 2019MASCOTES 17

Són molts els gats que tenim en adopció. Molts gats 
que van ser recollits del carrer, desemparats, malalts i 
altres fruit de l’abandonament. Se’ls ha alimentat, atès, 
protegit i ara necessiten una llar defi niti va, on els cuidin 
i els vulguin per sempre.

Tots són gatets sociables, preciosos i amorosos, que 
faran feliç a qualsevol amb els seus ronroneigs.

Si vols conèixer-los, contacta amb nosaltres de dilluns 
a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 o bé 
a través d’email, web o xarxes socials: 
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com 
htt ps://www.facebook.com/rodamonsderubi
htt ps://www.instagram.com/rodamons_de_rubi/
Tots ells es lliuren testats, desparasitats, vacunats, amb 
xip i esterilitzats.
ADOPTA I OMPLE LA TEVA VIDA D’AMOR I COMPA-
NYIA.

Un miol és un 
massatge al cor
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CHICA se ofrece para limpieza, 
canguro y cuidado ancianos. 
633.378.509

OFERTES I 
DEMANDES
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‘El fotógrafo de Mauthausen’ dona 
el tret de sor� da al nou Cicle Gaudí
REDACCIÓ

El fi lm ‘El fotògrafo de Maut-
hausen’, en el qual par� cipa 
com a actor secundari el 
rubinenc Rubén Yuste, do-
narà el tret d’inici al nou 
Cicle Gaudí. Rubí és un dels 
17 municipis que par� cipa 
en el cicle impulsat per 
l’Acadèmia Catalana del 
Cinema que projecta cine-
ma de producció catalana i 
aquest fi lm, dirigit per Mar 
Targarona, serà la primera 
pel·lícula que es projectarà 
a la ciutat el 2019. 

Mario Casas dona vida a 
la pantalla a la història real 
de Francesc Boix, fotògraf 
professional que va estar 
al camp de concentració de 
Mauthausen després de ser 
capturat quan lluitava amb 
l’exèrcit francès a la Segona 
Guerra Mundial. Boix, junta-
ment amb un grup clandes�  
d’espanyols, va aconseguir 
treure del camp 20.000 fo-
tografi es i nega� us, alguns 

El rubinenc Rubén Yuste és un dels actors secundaris de la pel·lícula. / Cedida

dels quals van ser u� litzats 
durant el judici de Núrem-
berg com a proves. 

‘El fotógrafo de Maut-
hausen’ està nominat a tres 
Premis Goya secundaris i té 
nou nominacions als Premis 
Gaudí, entre els quals  hi ha 
la nominació a millor pel-
lícula de parla no catalana i 
millor actor. El llargmetratge 
es podrà veure a La Sala el 

17 de gener. 
La segona pel·lícula del 

cicle és ‘Petra’, un fi lm acla-
mat per la crítica, dirigit 
per Jaime Rosales i amb la 
interpretació de Bàrbara 
Lennie, Àlex Brendemühl i 
Joan Botey. La història gira 
al voltant d’una ar� sta jove 
que busca la identitat del 
seu pare. Es podrà veure a 
Rubí el 15 de febrer. 

La darrera cinta, que es 
projectarà el 15 de març, 
serà ‘Entre dos aguas’, diri-
gida per Isaki Lacuesta, i que 
explica la vida de dos ger-
mans que es retroben i que 
afronten un passat dolorós 
per la mort violenta del seu 
pare. El preu de les entra-
des és de 4,50 euros i hi ha 
descomptes per a persones 
amb el Carnet Jove.

LITERATURA

Juan Carlos Fernández 
presenta ‘Después del fi n’

L’autor rubinenc, signant un exemplar del seu llibre. / M. López

L’escriptor rubinenc Juan 
Carlos Fernández presen-
tarà aquest divendres a 
les 18.30 hores al CRAC el 
seu darrer llibre ‘Después 
del fin’. A la presentació, 
hi assis� rà acompanyat de 
l’editor Octavi Franch i el 
promotor cultural Julián 
Sánchez. 

Editat per Claudàtor 
Serveis Culturals, ‘Después 
del fi n’ és la segona novel·la 
de l’autor i és un llibre sobre 
aventures i ciència-fi cció. El 
personatge protagonista és 

un home que viu en un re-
fugi nuclear des de fa anys 
i que es veu obligat a sor� r 
a l’exterior per aconseguir 
provisions. En aquest viat-
ge, descobrirà una ciutat 
subterrània on conviuen un 
grup de supervivents. 

Juan Carlos Fernández 
va publicar el 2008 la seva 
primera novel·la, ‘La chi-
ca de Venus’, i ara estrà 
treballant en una trilogia: 
‘Relaciones fatales’, ‘Locos 
peligrosos’ i ‘Misterios noc-
turnos’. / DdR

Documental sobre la vida de 
l’escriptor Carlos Ernesto García
REDACCIÓ

L’escriptor i periodista local 
Carlos Ernesto García és el 
protagonista del documental ‘A 
quemarropa amor’, dirigit pel 
també rubinenc Vicente Holga-
do. L’audiovisual recull el tes� -
moni de Carlos Ernesto García, 
que va fugir de la Guerra Civil 
Hondurenya (1980-1991), i que 
actualment resideix a Rubí. 

‘A quemarropa amor’ tam-

bé compta amb les veus dels 
rubinencs Carles Mercader o 
l’escriptor Raúl Velasco i de di-
ferents experts relacionats amb 
El Salvador. 

Carlos Ernesto García és un 
destacat escriptor, que ha publi-
cat els llibres de poesia ‘Hasta la 
cólera se pudre’, ‘A quemarropa 
amor’ i ‘La maleta en el des-
ván’. A més, també ha escrit les 
novel·les ‘El sueño del dragón’ i 
‘Bajo la sombra de Sandino’. 

L’autor local ha estat comis-
sari de l’exposició fotogràfica 
‘Escoles d’altres mons’ i durant 
un temps va ser corresponsal de 
Radiovenceremos, una emissora 
del Frente Farabundo Mar�  para 
la Liberación Nacional.

La història de Carlos Ernesto 
García, que va perdre la seva 
família durant el confl icte al seu 
país, s’estrenarà el 22 de gener 
a les 20.30 hores al Cinema Ca-
talunya de Terrassa. L’escriptor rubinenc, d’origen salvadoreny. / Cedida
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disseny

Convoquen el Concurs de Cartells 
pel Dia d’andalusia, que enguany 
té Cadis com a tema central

rEDaCCió

La Coordinadora d’Entitats 
Culturals Andaluses de Rubí 
(CECAR) organitza un any 
més el Concurs de Cartells 
coincidint amb la celebra-
ció del Dia d’Andalusia, 
que serà entre els dies 8 
i 10 de març del 2019. En 
aquesta ocasió, els cartells 
que es presentin a concurs 
hauran d’estar relacionats 
amb la ciutat o la província 
de Cadis. 

El temps límit per pre-
sentar les propostes és el 
16 de gener del 2019 i cada 
autor podrà presentar un 
màxim de dues obres. Els 

cartells s’hauran de portar 
a l’Ateneu, al carrer Xile, 1-3 
i no podran portar cap sig-
natura. Estaran identificats 
amb un lema que figurarà a 
la part de darrere del cartell 
i es lliurarà juntament amb 
un sobre tancat on haurà 
de constar el nom i els cog-
noms, la direcció, el telèfon 
i l’edat del participant. A 
la part exterior del sobre 
haurà de constar el lema de 
l’obra presentada.

Pel que fa a les mides, el 
cartell ha de ser un DINA 2, 
de 29,7 cm d’ample i 42 cm 
de llarg i s’ha de presentar 
amb un suport rígid, acom-
panyat d’un CD amb l’arxiu 

digital per a la seva possible 
impressió. En el cartell ha 
de figurar el text ‘Dia de 
Andalucía en Rubí, 8, 9 y 10 
de marzo de 2019’.

Pel que fa als requisits 
per participar-hi, els concur-
sants hauran de ser majors 
d’edat o bé ser representats 
per un tutor.

El jurat estarà format per 
professionals del disseny 
escollits per la CECAR i la 
participació del regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez. 
El veredicte es farà públic el 
4 de febrer del 2019 a través 
del Diari de Rubí.

El premi per al guanya-
dor serà de 300 euros.

AgendA

Exposicions

Fira de reis
4 de gener de 10.30h a 
20.30h i 5 de gener de 
10.30h a 14h. A la pl. 
Catalunya.

trenet dels comerciants
4 de gener d’11h a 14h i 
de 17h a 20.30h.

Pista de gel
4, 5, 6 i 7 de gener d’11h 
a 21h. 

món dels somnis
4 de gener a les 18.30h i 
a les 20h.

mag rubisenc
4 de gener de 16.30h a 
20.30h. Al pati del Cas-
tell. 

merc’art
Fins al 7 de gener a La 
Claraboia. De 12h a 14h 
i de 18h a 20h. 

·········································
DivEnDrEs 
4 de gener

taller de cuina
D’11h a 12.30h a l’Espai 
Jove Torre Bassas. Inscripció 
prèvia.

Patge reial dels comerci-

El termini per lliurar els dissenys acaba el 16 de gener. / arxiu

música

El grup CasalXou, vinculat 
al Casal de la Gent Gran del 
carrer Magallanes, oferirà el 
proper dissabte 12 de gener 

a les 18 hores un espectacle 
al teatre municipal La Sala. 
Per assistir-hi, caldrà fer un 
donatiu simbòlic de 5 euros 

que es destinarà de forma 
íntegra a La Marató de TV3, 
dedicada a la investigació 
del càncer. / DdR

Espectacle del CasalXou a favor 
de la marató de tV3

El CasalXou ofereix espectacles variats al públic. / arxiu

ants
D’11h a 13.30h i de 17h 
a 20.30h. a la pl. de Pere 
Esmendia. Org.: Comerç 
Rubí.

Visita del patge reial i reco-
llida de cartes
Amb l’actuacio del Mag 
Selvin. A les 16.30h al Casal 
de la Gent Gran. Org.: Asso-
ciació de Gent Gran de Rubí 
i el seu Entorn.

Carter reial
De 17h a 19h al Mercat. 
Org.: Associació d’Adjudica-
taris del Mercat Municipal 
de Rubí.

Patge reial i xocolatada a 
Sant Jordi Parc
De 17h a 19h a Sant Jordi 
Parc. Org.: Associació de 
Comerciants de Sant Jordi 
Parc.

Presentació del llibre ‘Des-
pués del fin’
A càrrec de Juan Carlos 
Fernández, Octavi Franch i 
Julián Sánchez. A les 18.30h 
al CRAC. 

·········································
DissabtE 
5 de gener

Patge reial dels comerci-
ants
D’11h a 13.30h a la pl. Pere 
Esmendia. Org.: Comerç 

Rubí. 

Carter reial
D’11h a 13h al Mercat. Org.: 
Associació d’Adjudicataris 
del Mercat Municipal de 
Rubí.

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

arribada de Ses majestat 
els reis d’orient
A les 18h a l’Escardívol.

Sortida de la Cavalcada 
de reis
A les 18.30h als carrers de 
Rubí. 

Animació infantil
A càrrec de Rah-Mon Roma. 
A les 19.30h a la pl. del Dr. 
Guardiet. 

Comiat de Ses majestats els 
reis d’orient
A les 21h a la pl. del Dr. 
Guardiet.

·········································
DiumEngE 
6 de gener

Quinto de nadal
De 18h a 2h al CRAC. 

Jam Blues
De 19h a 22h a l’Espai Cultu-
ral de la CGT. Org.: Societat 
del Blues de Rubí. 

Diorames de nadal. Associació de Pesse-
bristes de Rubí. A l’Aula Cultural fins al 13 
de gener. 

Pintures d’antoni marsal. A la Biblioteca 
fins al 28 de febrer.

Humoràlia i Drets Humans. A la Biblioteca 
fins al 18 de gener. 

Cent anys de tren. A l’Antiga Estació fins 
al 19 de gener. 
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Àries (21/3 al 20/4)
Amb Mart al teu signe, reps una dosi 
d’energia extra. Compte amb mostrar un 
excés de vehemència que pot espatllar 
les teves relacions. L’esport i la meditació 
et faran bé.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Els trànsits indiquen que finalitza una 
etapa i comences un altre període. Has 
après força però ara cal seguir fent camí 
sense oblidar l’objectiu inicial del teu 
recorregut.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Si hi havia tensió o temes sense resoldre 
amb una persona familiar, en aquests 
dies es poden donar facilitats pel diàleg 
o desenllaç de conflictes. Reps ajuda 
domèstica.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Reprens una activitat del passat i que 
activa altres aspectes de la teva persona. 
Cerques, sobretot, la satisfacció personal, 
no tant l’aspecte econòmic de les coses.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Amb Venus aspectant a Mart a la Casa XII, 
s’obren vies de diàleg proper i íntim. Si hi 
havia alguna qüestió que no gosaves mani-
festar, ara tens les eines per explicar-te.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol aspectant a Neptú et situa en un 
oasi on recerques la inspiració. Revaloració 
de la relació de parella. Fe en un projecte 
laboral. Pots rebre un ajut providencial.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Sembla que si vols avançar en el sector 
laboral, hauràs de fer canvis a la teva per-
cepció de com ha de ser les coses. Aprofi ta 
abans que Urà torni a la teva Casa VII.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Amb el bon contacte d’Urà, amb Mercu-
ri, s’obren noves vies de comunicació i 
també indica un moviment renovador al 
sector grupal i de les amistats. Augmenta 
l’esperança.

Bessons (21/5 al 21/6)
Cal ser prudent amb les paraules. Evitar 
confrontacions inútils que només serveixen 
per posicionar l’ego i participa de les relaci-
ons amistoses sanes, sense interessos.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Si hi ha algun assumpte econòmic pen-
dent relacionat amb la llar, sembla que 
arriba un moment que has de prendre 
decisions importants al respecte. Sigues 
més objectiu.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Amb tres planetes al sector II, necessites 
prendre seguretat per iniciar un nou cicle i 
també hi ha una necessitat de reestructu-
ració urgent de l’economia i la dieta.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Amb Mart transitant pel sector II, s’activa 
l’economia. Per treure més rendiment al 
teu treball hauràs de fer alguns canvis 
importants. Compte amb despeses inne-
cessàries.

HORÒSCOPS

SO
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NIVELL: INTERMEDI
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Participants a la pujada al Puigmadrona, que va tenir lloc el Dia de Sant Esteve. / Cedida

handbol | primera catalana

Victòria del Sènior 
Femení de l’Handbol 
Rubí contra el Tortosa
El Sènior Femení de l’Hand-
bol Rubí continua amb la 
ratxa de victòries, aquest 
cop al camp del CE Tortosa. 
El partit va ser molt igualat, 
encara que el resultat final 
va ser còmode, amb un 
àrbitre que no va ser gens 
permissiu amb el contacte 
físic. El Rubí va mostrar un 
altre cop una defensa molt 
sòlida, mantenint el Tortosa 
sense fer el primer gol fins al 
minut 9. Veient que era difí-
cil penetrar a la defensa, el 
Tortosa va provar de llançar 
des de lluny i va aconseguir 
retallar distàncies.

La segona part va conti-
nuar sent igualada, però el 
Rubí va aconseguir mante-
nir-se sempre al capdavant 
del marcador. Al minut 8, 

Ana es va lesionar després 
d’una dura falta i va haver 
d’abandonar el terreny de 
joc. Ja a les acaballes del 
partit, Rodri també es va lesi-
onar quan va rebre una falta 
que va suposar l’expulsió de 
la jugadora del Tortosa.

Els parcials van ser: 0-2, 
1-4, 4-7, 7-9, 8-12, 10-15; 
12-17, 13-17, 15-18, 15-21, 
16-23 i 18-25.

Van jugar pel Rubí  Laura 
i Bego (porteres), Rodri (3), 
Montse (4), Clara (5), Dori 
(7), Anna (10), Ana (11), 
Campagnoli (19) i Raquel 
(23).

El pròxim partit del con-
junt rubinenc serà el dissab-
te 12 de gener al camp del 
Santpedor a les 19.30 hores. 
/ Handbol Rubí

La UAR no s’atura per Nadal: cros social, 
pujada al Puigmadrona i la Sant Silvestre

Èxit de participació en el Torneig Infantil 
de Nadal de petanca de la UP Las Torres

La Unió Atlètica Rubí (UAR) 
no ha aturat la seva activitat 
per les festes nadalenques. 
Així, els dies 22 i 23 de de-
sembre, l’escola de la UAR 
va competir en controls en 
pista coberta i en el cros 
del Baix Montseny, a Sant 
Celoni, on Adrià Macías Fer-
nández va quedar segona a 
la categoria infantil.

El 26 de desembre, Dia 
de Sant Esteve, un grup 
format per 65 persones, la 
meitat caminant i la resta 
corrent, van pujar el Puig-
madrona, en una sortida 

La Unió Petanca Las Torres-
Rubí va celebrar el 30 de 
desembre el Torneig Infantil 
de Nadal, que enguany 
arriba a la 3a edició, amb 
rècord de participants en 
aconseguir la inscripció de 
fins a 64 dobletes. El torneig 
va discórrer en un ambient 
esportiu i familiar.

L’entitat rubinenca pre-
tén, amb aquesta activitat, 
donar a conèixer i introduir 
els més petits a un esport 
desconegut per a molts i 
alhora trencar la imatge 
d’una activitat practicada 
només per gent gran. 

Per poder organitzar el 
torneig, es va comptar amb 
la col·laboració de Prope-
tanque i de l’Ajuntament de 
Rubí. L’entrega de premis va 
comptar amb la presència 
del regidor d’Esports, Juan 
López, i la regidora de Ser-

organitzada conjuntament 
amb Fondistes de Rubí i 
el Mercat Municipal. La 
iniciativa, que cada any 
se celebra i està oberta a 
tota la població, va tenir 
com a punts de sortida 
l’Ajuntament i l’Església de 
Sant Pere. L’objectiu no és 
la competició, sinó celebrar 
les festes amb una manera 
saludable de passar-s’ho 
bé.

D’altra banda, el 29 
de desembre a les instal-
lacions de Can Rosés, va 
tenir lloc el Cros Social de 

la UAR per als socis, simpa-
titzants i familiars vinculats 
al club. Hi va haver tres 
curses on van participar 
unes 70 persones entre 
corredors i familiars que 
els van acompanyar. Al final 
de la jornada, es va fer el 
lliurament dels premis i es 
va convidar a tots els par-
ticipants i familiars a una 
botifarrada. 

Finalment, el 31 de de-
sembre es va realitzar la 
Cursa de Sant Silvestre a 
Sant Cugat del Vallès, on 
van participar més de 14 

atletisme | competicions

petanca |torneig

corredors de la Unió Atlè-
tica Rubí. Cal destacar la 
molt bona actuació de José 
Miguel Segovia Martínez, 
que va fer un temps de 
37’51” i va quedar el 8è a la 
seva categoria. També van 
ser destacats els resultats 
de Vicente Blasco, amb un 
temps de 37’53” i 7è a la 
seva categoria, i de Núria 
Segura Coca, que va quedar 
segona de la seva categoria 
amb un temps de 43’04” i 
aconseguint la millor marca 
personal per aquesta dis-
tància. / UAR

vei a les Persones, Marta 
García.

Cap de setmana sense lliga
Aquest cap de setmana no 

es disputarà cap partit de 
lliga, ja que coincideix amb 
el dia de Reis. No serà fins al 
13 de gener que es tornarà 
a engegar el campionat, que 

compta actualment amb 
tres equips de la UP Las 
Torres-Rubí amb opcions de 
pujar de categoria. / UP Las 
Torres Rubí

Els participants al torneig en una foto de família. / Cedida

El Sènior Femení continua amb la bona ratxa de victòries. / Cedida

atletisme | fons

Fondistes Rubí, a la Cursa 
dels Nassos de Barcelona

Villodres, Tirado i Martín, a la Cursa 
dels Nassos. / Cedida

Per acomiadar l’any, Fon-
distes Rubí van participar 
en la tradicional Cursa 
dels nassos, una popular 
prova que s’organitza 
pels carrers de Barcelo-
na cada 31 de desem-
bre. A les 17.30 hores es 
va donar la sortida a la 
prova. Per part del club 
rubinenc, hi van prendre 
part Francisco Villodres, 
qui va fer un temps de 
48’58”, Francisco Tirado, 
que va fer un crono de 
49’ 35”, i Lorenzo Martín, 
que va completar la cur-
sa en 51’42”. / Fondistes 
Rubí
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El Sènior Masculí i Femení del CNR mantenen 
les seves posicions, tot i caure derrotats

Més de 70 nedadors alevins disputen a 
Can Rosés la 3a jornada de la Lliga Catalana Bons resultats pel CNR en el 

Duatló de Muntanya de Porqueres 

Els dos primers equips sè-
nior del Club Natació Rubí 
(CNR) van acabar l’any amb 
dues derrotes en les seves 
respecti ves competi cions. 
Derrotes, però, que no han 
comportat en cap cas per-
dre posicions a la classifi -
cació. En aquest senti t, el 
Sènior Femení va caure de 
manera més clara davant 
les terceres classificades, 
el CE Mediterrani, amb un 
marcador final de 12-4. 
Amb aquest resultat, les 
jugadores rubinenques es 
mantenen a la sisena po-
sició igualades amb el CN 
Terrassa.

Per la seva part, el Sè-
nior Masculí va caure a la 
piscina de la UE Horta per 
un resultat de 12-10, però 
conti nua líder a la classifi -
cació empatat a punts amb 
el CN Sant Feliu. 

CAR de Sant Cugat
D’altra banda, la jugadora 
de waterpolo del club rubi-
nenc Elena Ruiz va parti ci-

L’equip aleví del Club Na-
tació Rubí va disputar dis-
sabte a la piscina de Can 
Rosés la 3a jornada de 
la Lliga Catalana. Més de 
70 nedadors i nedadores 
provinents de 7 clubs dife-
rents es van desplaçar a les 
instal·lacions del Natació 
Rubí per parti cipar en les 
proves dels 400 m lliures i 
200 m esti ls, que consti tu-
ïen l’últi ma oportunitat de 
classifi car-se pel Campio-
nat de Catalunya d’Hivern, 
i els 50 m braça i el relleu 
de 4×100 m lliures mixtes. 
Actualment, el CNR ocupa 
la 55a posició dels 85 clubs 
que disputen la lliga.

D’altra banda, també 
dissabte passat, els infan-
ti ls, júniors i absoluts van 
traslladar-se fi ns a Caldes 
de Montbui per disputar 
el Trofeu d’Hivern, una 
competició que serveix 
com a preparació per a les 
properes cites importants 
que s’aproximen com el 
Campionat de Catalunya 
Obert d’Hivern que es dis-

Tres components de l’equip 
de triatló del Natació Rubí 
van parti cipar el 23 de de-
sembre en el II Duatló de 
Muntanya de Porqueres: Sa-
muel Madrid (27è - C-V1M), 
Rafa Hierro (37è - C-V1M) i 
Xavier Rodríguez (12è - C-
V2M). Tots tres van realitzar 
una bona cursa i van acon-
seguir la 23a posició per 
equips. / CNR

WATERPOLO | LLIGA WATERPOLO | TORNEJOS

NATACIÓ | LLIGA CATALANA

ATLETISME | DUATLÓ

El Juvenil Femení va aconseguir la quarta posició a la copa Be 
Water My Friend 2018. / Cedida

El Natació Rubí parti cipa 
en diferents tornejos de 
waterpolo per Nadal 

Durant aquestes festes de Nadal, el Club Natació Rubí 
(CNR) també ha parti cipat en diferents tornejos de wa-
terpolo. Els dos equips juvenils (femení i masculí), van 
disputar la Copa Be Water My Friend 2018, celebrada a 
Lloret de Mar. En aquesta competi ció, el Juvenil Femení 
va assolir la quarta posició i la jugadora de l’equip Carlota 
Alonso va ser escollida en l’equip ideal. Per la seva banda, 
el Juvenil Masculí va ser 13è de la competi ció. 

A més, els alevins femenins i masculins del club van 
parti cipar en la ‘Turbo Christmas Cup Habawaba Alevina 
Mixta 2018’, competi ció organitzada a Sabadell. L’Aleví 
Femení va ocupar l’11a posició i el masculí la 13a. 

Finalment, un equip benjamí va parti cipar en la matei-
xa competi ció, però en categoria benjamina, organitzada 
a Molins de Rei, on va quedar en la 13a posició. / CNR

RESULTATS
CN RUBÍ - CN BARCELONA VISTA 7-15
CN MINORISA - CN RUBÍ B 5-11
CN RUBÍ - AE SANTA EULALIA 13-7
CN RUBÍ - LA SIRENA CN MATARÓ FEMENÍ 2-17
CN RUBÍ A - CLUB NATACIÓ POBLE NOU 5-1
CN RUBÍ - CN MARTORELL / CN MINORISA 19-5
CN RUBÍ - CN TERRASSA 7-10

Madrid, Hierro i Rodríguez van 
aconseguir bons resultats a 
Porqueres. / Cedida

El Sènior Femení va caure a la piscina del CE Mediterrani, tercer classifi cat. / Cedida

putarà el proper mes de 
gener a Terrassa.

Després de les setmanes 
de Nadal, en les quals hi ha 
hagut dies de descans, però 
també de preparació amb 
la mirada fi xada en les pro-
peres competi cions, el 5 de 
gener ti ndrà lloc el tradici-
onal 100x100 que enguany 
arriba a la 6a edició i que 
organitza el Natació Rubí 
el primer cap de setmana 
de l’any. Es tracta d’un 
entrenament obert per a 
qualsevol nedador o neda-
dora que vulgui afrontar el 
repte, tant de les seccions 
esporti ves del club com de 

L’equip aleví va disputar la 3a jornada de Lliga Catalana. / Cedida

par del 27 al 30 de desem-
bre en els entrenaments de 
la selecció espanyola cadet, 
unes sessions de preparació 
en les quals també hi ha 
parti cipat la selecció italia-
na cadet. Els entrenaments 
van tenir lloc al Centre d’Alt 
Rendiment (CAR) de Sant 
Cugat. / CNR

qualsevol altre club. Els 
esporti stes es dividiran en 
quatre nivells, la proposta 
és realitzar 100 sèries de 
100 m cadascuna (o les 
que es puguin). El repte es 
farà de 8.30 a 12.30 hores i 
tots els parti cipants rebran 
una bossa de parti cipació 
a l’inici amb un peti t avi-
tuallament, tant sòlid com 
líquid, per consumir durant 
i al fi nal de l’entrenament, 
on després hi haurà un 
peti t esmorzar. 

Cada parti cipant rebrà 
un diploma. Es pot trobar 
més informació al web del 
club. / CNR
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