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estrenen nova decoració

El reparti ment de caramels es farà des de la primera i l’últi ma carrossa i a parti r de 
la plaça Catalunya, ja que els trams anteriors del recorregut són massa estrets
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El Mag Rubisenc recull un 
miler de cartes pels Reis
Un any més, el Mag Ru-
bisenc ha instal·lat el seu 
laboratori al Castell de Rubí 
i durant aquests dies ha 
recollit centenars de cartes 
dels infants rubinencs di-
rigides a Melcior, Gaspar i 
Baltasar. En grups reduïts, 
els visitants del laboratori 
han pogut conèixer i sen� r 

de ben a prop el Mag Ru-
bisenc, que els ha explicat 
el secret per tal que Ses 
Majestats els Reis d’Orient 
puguin entrar a totes les 
llars de la ciutat.

Des de dilluns, uns 400 
infants han passat cada 
tarda pel laboratori ubicat 
al Castell, el que signifi ca 
que el mag ha recollit unes 
1.200 cartes amb els desit-
jos dels nens i nenes de la 
ciutat. 

També han passat pel 
campament del Mag Rubi-
senc l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Martínez, i el re-
gidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez, que dimarts a la 
tarda van fer entrega d’una 
carta amb els desitjos de 
l’Ajuntament. 

“Volem una ciutat millor, 
més maca, més endreçada, 
amb més parcs infan� ls, un 
municipi del qual tothom se 
sen�  orgullós, esperem que 
el Mag Rubisenc ens faci de 
transmissors i pugui dur la 
carta als Reis d’Orient per-
què ens ajudin a treballar 
cada dia per aquesta ciutat”, 
va explicar l’alcaldessa de 
la ciutat, per qui el campa-
ment del mag és una de les 
ac� vitats “més emblemà� -
ques de la ciutat”.

Per la seva banda, Moi-
sés Rodríguez creu que el 
campament és “una acti-
vitat que omple de goig la 
ciutat i que fa del Castell un 

entorn màgic per tal que el 
Mag Rubisenc pugui rebre 
els infants rubinencs”.

Un arbre dels desitjos
Una de les novetats del 
campament d’enguany ha 
estat la creació d’un ar-
bre dels desitjos, que, a 
més d’entretenir la canalla 
mentre esperaven torn per 
accedir al laboratori del 
Mag, donava als més pe� ts 

l’oportunitat de plasmar en 
un paper els seus desitjos.

Martínez ha explicat 
com, a través d’aquest ar-
bre, centenars d’infants han 
entrat en el sorteig per tal 
de par� cipar en la cavalcada 
de Reis fent entrega a Mel-
cior, Gaspar i Baltasar de les 
claus de la ciutat, per tal que 
Ses Majestats puguin acce-
dir a totes les llars rubinen-
ques. “Seran 15 infants els 
que par� ciparan en aquesta 
ac� vitat, cinc places estaran 
reservades per nens amb 
diversitat funcional i 10 
sor� ran d’aquest sorteig”, 
ha concretat l’alcaldessa.

Entre els infants 
que han col·laborat 
en l’arbre dels 
desitjos es farà 
un sorteig per 
par� cipar en 
la cavalcada

L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, i el regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, van visitar dimarts a la tarda el labo-
ratori del Mag Rubisenc ubicat al Castell. / M.C. 

Mentre esperaven torn per accedir al laboratori del Mag Rubisenc, 
els infants han pogut ajudar a crear un arbre format amb els seus 
desitjos i han pogut par� cipar en un taller de panderetes. / M.C.

MARTA CABRERA
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La cavalcada dels Reis Mags 
d’Orient per la ciutat comp-
tarà amb la participació de 
set carrosses que enguany 
estrenaran una nova decora-
ció, inspirada en l’or, l’encens 
i la mirra, així com sorpreses 
amb les quals es vol augmen-
tar l’espectacularitat de la 
desfi lada. Així ho ha anunciat 
l’Ajuntament, que està treba-
llant per enlles� r els darrers 
detalls de la nit més màgica 
de l’any i que ha assegurat 
que “tampoc hi faltaran les 
habituals animacions al llarg 
de la rua”.

L’arribada de Melcior, Gas-
par i Baltasar a la ciutat està 
prevista per aquest dijous 
al voltant de les 18 hores a 
l’Escardívol. Els Reis arriba-
ran de forma màgica, guiats 
pel Mag Rubisenc, tot i que 
no s’ha desvetllat com ho 
faran. L’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, serà l’encarregada 
de rebre Ses Majestats d’Ori-
ent i ho farà acompanyada 
per un grup d’infants, triats 
per sorteig, per donar-los la 

benvinguda i lliurar-los la clau 
que obre totes les llars de la 
ciutat. Com és habitual i per 
facilitar que les persones amb 
defi ciències audi� ves puguin 
seguir aquest moment tan 
especial, l’arribada dels Reis 
es traduirà simultàniament en 
llenguatge de signes.

La desfi lada per la ciutat 
s’iniciarà cap a les 18.30 hores 
i el recorregut serà el mateix 
que l’any passat, arrencant 
des del carrer Joaquim Blume 
i fi nalitzant a la plaça Doctor 
Guardiet. En aquest punt, al 
voltant de les 21 hores, els 
Reis realitzaran la tradicional 

adoració al nen Jesús i s’aco-
miadaran dels rubinencs. Des 
de les 19.30 hores, a la plaça 
Doctor Guardiet la compa-
nyia De Parranda oferirà el 
seu espectacle ‘Queviures 
ennadalats’ per amenitzar 
l’espera.

Per a la màxima respon-

sable municipal, Ana M. Mar-
� nez, enguany la Cavalcada 
serà “molt bonica, les carros-
ses ja estan preparades per 
tal que Ses Majestats puguin 
passejar per la ciutat i oferirà 
coses noves que agradaran 
als infants i a les famílies, que 
se sen� ran orgullosos de les 
noves carrosses”.

Cavalcada segura
El repartiment de caramels 
es farà aquest any des de la 
primera i l’última carrossa 
amb l’objec� u de garan� r la 
màxima seguretat dels assis-
tents i, alhora, facilitar que 
tothom pugui gaudir de la ca-
valcada. Després de les proves 
que es van fer a l’any passat, 
quan els dolços es van llençar 
només des de l’úl� m vehicle, 
el consistori ha considerat que 
ampliar el repar� ment a l’inici 
de la rua era la millor fórmula 
per mantenir la seguretat sen-
se que això anés en detriment 
de la diversió dels infants. 

També per evitar inci-
dents, els caramels es llan-
çaran a partir de la plaça 
Catalunya, ja que els primers 

Les set carrosses de la cavalcada estrenaran
decoració inspirada en l’or, l’encens i la mirra
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trams del recorregut són mas-
sa estrets.

Cap d’aquestes mesures, 
però, implicarà una reducció 
de la quantitat de dolços, 
segons l’Ajuntament, ja que 
es repar� ran les 4 tones habi-
tuals. Tots els caramels seran 
aptes per a celíacs, ja que 
l’Ajuntament s’ha adherit un 
cop més a la campanya Cap 
nen sense caramels.

Els Reis arribaran sobre les 18 hores a l’Escardívol, on seran rebuts per l’alcaldessa. / Arxiu



El Mercat sortejarà dissabte 
5.000 euros en xecs regal 

El Mercat Municipal sorteja 
entre els seus clients vals de 
compra per un valor total 
de 5.000 euros en el marc 
de la campanya de Nadal. 
Per parti cipar en el sorteig, 
que ti ndrà lloc el 7 de ge-
ner, els ciutadans només 
han hagut d’escriure el seu 
nom i cognoms i el telèfon 
de contacte al darrere d’un 
ti quet de compra realitzada 
a qualsevol de les parades 
del Mercat entre l’1 de de-
sembre i fi ns avui 5 de gener. 
Aquests tiquets s’han de 
dipositar en una urna instal-
lada al Mercat. 

El sorteig dels guanya-
dors es farà dissabte a les 12 
hores a la zona del peix del 
Mercat Municipal i a través 
d’una mà innocent. L’entre-
ga dels vals de compra es 
farà el 12 de gener de 17 a 
20 hores, el 13 de gener de 
15 a 20 hores i el 14 de gener 

Últi ms dies per pati nar a la 
pista de gel de la Nova Estació

La pista de gel situada a 
la plaça Nova Estació con-
ti nuarà oberta fi ns al 8 de 
gener, aprofitant els pri-
mers dies de les rebaixes 
d’hivern. 

Tots aquells que vul-
guin pati nar estan encara 
a temps de fer-ho, ja que 
l’equipament obre les seves 

Rubí acull la Fira de Reis, 
instal·lada a la plaça Catalunya
Des del 2 de gener, la 
plaça Catalunya acull la 
tradicional Fira de Reis, 
que ofereix diversos 
productes per regalar 
aquests dies, com ara 
bijuteria, complements, 
tèxtil, joguines, peces 
d’artesania, etc. 

La Fira de Reis, que 
sempre ve precedida per 
la Fira de Nadal, estarà 
instal·lada aquest dijous 
fi ns a les 14 hores. En to-
tal, hi ha una desena de 
parades amb diferents 
productes. / DdR

El patge reial dels comerciants 
recull les cartes dels infants
Durant els darrers dies, el 
patge reial dels comerci-
ants ha estat recollint les 
cartes als Reis Mags d’Ori-
ent per diferents barris de 
la ciutat. Aquest dijous, 
de 10 a 13.30 hores el 
patge estarà a la plaça 
del Progrés, mentre que 
d’11 a 13 hores el patge 
del rei Melcior estarà al 
Mercat Municipal. A les 
16.30 hores, els infants 
podran entregar les cartes 
al Carter Reial, que estarà 
a l’Escardívol, just abans 
de la Cavalcada. / DdR

La pista de gel restarà oberta fi ns al diumenge vinent. / M.C.El sorteig ti ndrà lloc dissabte a les 12 hores. / Arxiu

La Fira compta amb una desena de paradetes. / M.C
El patge reial dels comerciants ha recollit les cartes dels infants en els 
diferents barris. / C B.

de 9 a 14 hores a la parada 
de promocions.

D’altra banda, comprant 
un ti quet d’un euro, es pot 
parti cipar a través d’un nú-
mero en el sorteig de sis 
motocicletes de la marca 
Scooter. En aquest cas, el 
número ha de coincidir amb 
les tres darreres xifres del 
sorteig del Nen, el 6 de ge-

ner. L’entrega de les motoci-
cletes serà el 27 de gener.

Per últi m, aquest 5 de 
gener entre les 11 i les 13 
hores, els infants podran 
entregar la seva carta als 
Reis Mags i el Consorci per 
la Normalització Lingüísti ca 
de Rubí ha organitzat una 
ludoteca sota el tí tol ‘I tu, 
jugues en català?’.

portes el 5, 6, 7 i 8 de gener 
d’11 a 21 hores de forma 
ininterrompuda. 

Pati nar té un cost de 6 
euros per cada mitja hora 
a la pista, un import que 
inclou el lloguer dels pati ns. 
Per uti litzar la instal·lació 
caldrà portar guants, que 
també es poden comprar 
per un euro en cas de no 
disposar-ne.

L’any passat van passar 
per la pista de gel, que tam-
bé estava situada a la plaça 
de la Nova Estació, prop 
d’11.000 pati nadors. 

La pista de gel és una 
iniciati va de l’Ajuntament 
amb la col·laboració de la 
Federació de Comerciants i 
Gremis de Rubí i l’empresa 
encarregada de l’atracció 
és N-Ice. 
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La Generalitat de Catalunya adjudica 
la redacció del Pla de Mobilitat del Vallès
Es tracta d’un estudi que ha de donar resposta a les necessitats de mobilitat 

El Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat ha ad-
judicat la redacció del Pla 
específic de Mobilitat del 
Vallès Oriental i Occiden-
tal, un document que ha 
d’analitzar la funcionalitat 
de les infraestructures vià-
ries i ferroviàries existents 
i previstes per tal de po-
tenciar una mobilitat més 
sostenible.

Es tracta d’un estudi 
que ha de donar resposta a 
les necessitats de mobilitat 
de les dues comarques, 
que concentren una im-
portant demanda interna 
i també de connexió amb 
altres zones. L’estudi es 
començarà a redactar a 
principis d’aquest any i té 
un termini d’execució de 
9 mesos.

El Pla farà una proposta 
d’eixos i actuacions per 
tal d’estructurar un sis-
tema de transport públic 

competitiu, considerant la 
xarxa ferroviària, la xarxa 
d’autobusos interurbans, 
els intercanviadors, els 

aparcaments de bicicletes 
i les polítiques d’aparca-
ment urbà. També establi-
rà criteris d’intervenció a 

la xarxa viària que servirà 
de suport a la mobilitat del 
territori.

Es crearà un web de par-
ticipació
Per tal de realitzar la diag-
nosi, s’analitzarà la situació 
actual de la mobilitat i dels 
serveis, tant des del punt 
de vista de l’oferta com 
de la demanda, i també el 
repartiment per modes de 
transport. L’anàlisi es farà 
de forma esbiaixada en 
funció del tipus de mobi-
litat, quotidiana o no, i en 
funció de la tipologia de 
relacions, o sigui la distàn-
cia recorreguda.

Segons la Generalitat, 
en la fase de redacció, es 
concretarà el programa 
de participació ciutada-
na, que comptarà amb 
comissions de seguiment 
i participació, formades 
per representants insti-
tucionals, amb membres 
del món associatiu i la 

La C-1413 és una de les carreteres secundàries més importants i 
transitades del Vallès Occidental. / Arxiu

societat civil i empresarial. 
També es crearà un web 
específic com a plataforma 
de consulta i participació 
durant tot el procés. La 
redacció del document i 
de l’expedient d’avaluació 
ambiental estratègica te-
nen un termini de redacció 
de 6 mesos.
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La Síndica de Greuges rep una quarantena 
de visites durant els 3 primers mesos

Des que Milagros Calleja va 
assumir a mitjans de setem-
bre el càrrec de Síndica de 
Greuges ha atès 136 rubi-
nencs, ja sigui de forma pre-
sencial, telefònica o bé per 
internet. Durant aquests tres 
mesos, la Síndica ha man� n-
gut 46 visites concertades 
per veïns per tal de tramitar 
queixes o reclamacions, que 

han acabat amb l’obertura 
de 34 expedients. D’aquests, 
19 ja s’han resolt, mentre 
que 15 con� nuen en tràmit.

Milagros Calleja ha ma-
nifestat la seva satisfacció 
per l’elevada interacció amb 
la ciutadania durant els seus 
primers dies al càrrec, però 
creu que cal fer més divul-
gació del servei: “Les xifres 
demostren que oferim un 
servei útil i necessari. Per 

això, cal que tota la ciutat 
conegui l’ofi cina i què fa”.

Serveis Territorials, l’àrea 
amb més expedients
L’Àrea de Serveis Territorials 
és la que més expedients 
ha generat durant aquests 
primers mesos, amb un to-
tal de 19. D’aquest, 9 ja 
han estat solucionats. Pel 
que fa a l’Àrea de Serveis 
a les Persones ha rebut 10 

expedients, dels quals ja se 
n’han tancat 8. L’Organisme 
de Gestió Tributària és el 
destinatari de tres expe-
dients, dos resolts i un en 
tràmit. Sorea, la companyia 
encarregada de la ges� ó del 
subministrament d’aigua és 
objecte d’una reclamació, i 
també Secretaria. Aquests 
dos expedients encara no 
s’han resolt.

La missió de la Síndica 
és defensar els rubinencs 
davant l’actuació de l’admi-
nistració local, quan aquests 
consideren que no han rebut 
el tracte adequat per part 
de l’Ajuntament o no han 
ob� ngut resposta a una sol-
licitud.

L’ofi cina de la Síndica de 
Greuges està ubicada a la pri-
mera planta de la Biblioteca 
i l’horari d’atenció és d’11 a 
14 hores els dimecres, dijous 
i divendres, i de 17 a 19 hores 
les tardes de dimarts i dijous. 
A més, es pot contactar amb 
l’ofi cina a través del telèfon 
936 972 159 o bé a l’adreça 
electrònica sindicatura@
ajrubi.catMilagros Calleja és Síndica de Greuges des del passat mes de setembre. / Localpres
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Prop d’un centenar de per-
sones van assistir dijous de 
la setmana passada a la tar-
da a la plaça Salvador Allen-
de a l’homenatge a l’Alan, 
el menor transsexual que 
patia assetjament escolar i 
que es va suïcidar el 24 de 
desembre del 2016. L’acte, 
organitzat per la platafor-
ma d’afectats pel ‘bullying’ 
Alanmón –que es va crear 
just després de la mort del 
rubinenc–, va ser molt emo-
tiu i va estar dedicat a la 
memòria de l’Alan i també 
de totes aquelles persones 
que pateixen o han patit 
assetjament escolar. “Va 
ser un acte molt bonic i va 
venir més gent de la què 
nosaltres esperàvem”, afir-
ma una de les fundadores 
de la plataforma, Míriam 
Fernández.

L’activitat commemo-
rativa va començar amb la 
lectura d’un manifest per 
part dels membres de l’as-
sociació, alhora que l’artista 
Naïm Cuevas feia un grafit. 

Emotiu acte a Rubí en record del menor 
transsexual que patia assetjament

Posteriorment, la compa-
nyia de dansa Némesis va 
oferir dues actuacions, una 
de les quals havia estat 
creada específicament en 
homenatge a l’Alan.

Més tard, es van en-
cendre les espelmes, que 
es van dipositar a la plaça, 
i tots els que ho van voler 

van poder deixar missatges 
en record del menor trans-
sexual, contra l’assetjament 
i a favor d’una societat més 
tolerant.

L’Alan va patir assetja-
ment escolar pel fet de ser 
transsexual durant pràc-
ticament dos anys, un fet 
que li va provocar una greu 

depressió. El jove, de només 
17 anys i que havia canviat 
diverses vegades d’institut, 
va decidir treure’s la vida la 
vigília de Nadal.

Sensibilitzar la ciutadania
Durant el seu primer any de 
vida, la plataforma ha rea-
litzat diverses activitats de 
sensibilització ciutadana per 
tal de conscienciar a la so-
cietat sobre els problemes 
que provoca l’assetjament 
escolar. El proper pas que 
vol fer l’entitat de cara al 
2017 és organitzar xerrades 
als centres educatius dirigi-
des als pares d’adolescents 
que pateixen ‘bullying’ i 
també als pares dels agres-
sors per donar-los pautes 
per reconduir la situació.

Segons Míriam Fernán-
dez, durant el darrer any a 
Rubí s’ha notat un canvi de 
xip, però encara no és sufi-
cient: “Sobretot als centres 
educatius treballen més 
l’assetjament escolar i fan 
més xerrades. Creiem que hi 
ha més sensibilització, però 
encara falta molt”.

Molts dels participants van portar espelmes enceses. / Ràdio Rubí

REdacció

integrants del grup Némesis van oferir dos balls, un d’ells en record 
de l’alan. / Ràdio Rubí 

L’artista Naïm cuevas va fer un un grafit contra l’assetjament a la 
plaça Salvador allende. / Ràdio Rubí



El conductor que va envesti r un mosso a 
Rubí diu que creia que el volien matar

El veí de Rubí que va enves-
ti r un mosso a mitjans de 
desembre a Can Rosés asse-
gura que “només volia fugir, 
creia que eren delinqüents 
que em volien matar”. Així 
ho recull l’informe policial 
incorporat a la causa judici-
al, al qual ha ti ngut accés el 
Diari Ara.

Segons informacions 
d’aquest mitjà, el conduc-
tor va escriure dues hores 
després de l’incident que 
els dos agents de paisà van 
entrar a la seva propietat 
amb una pinta sospitosa i 
que no es va creure que fos-
sin policies. “M’han apuntat 
amb l’arma i he escapat del 
pàrquing amb un al damunt 
del capó i l’altre disparant-
me darrere del cotxe”, recull 
l’escrit, que conti nua “el que 
era damunt del cotxe també 
ha tret l’arma i ha efectuat 
trets contra el parabrisa i el 
motor”.

Els fets es remunten al 
15 de desembre a les 18 ho-
res al carrer Palència. Els dos 
policies buscaven un atra-
cador reincident i violent 
la descripció del qual podia 
encaixar amb el conductor i 
van voler comprovar la seva 
identi tat.

Segons la declaració del 
rubinenc davant el jutge, 
quan aparcava va veure que 
dos homes –un “vesti t com 
un indigent” i l’altre amb 
“pinta agitanada”– entraven 
a l’aparcament aprofitant 
que la porta era oberta. Li 
van cridar “policia, baixa”, 
però com que hi havia hagut 

robatoris a la zona, va creure 
que eren lladres.

L’informe policial recull 
que entre els dos agents 
haurien disparat un total 
de dotze trets: quatre de 
l’agent envesti t pel vehicle 
i vuit de l’iŀlès. En la fugida, 
un dels dos mossos va ser 
arrossegat uns 800 metres 
damunt del capó del cotxe 
fi ns que va caure, quedant 
ferit greu. Va ser traslladat 
a un centre sanitari on qua-
tre dies després d’un coma 
induït va despertar i va evo-
lucionar favorablement.

Els impactes van espat-
llar el cotxe, que fi nalment 
es va quedar aturat. En 
aquest moment, el con-
ductor va sorti r del vehicle, 
va dirigir-se a uns agents 
uniformats i els va explicar 
que l’havien disparat dos 
homes que deien que eren 

policies, però que no se’ls 
havia cregut. Els agents, que 
ja coneixien els fets, el van 
arrestar per l’atropellament 
del mosso.

Ja de mati nada, el policia 
instructor del cas va deixar 
la detenció sense efecte per-
què no tenia antecedents, 
té un domicili fi x on viu des 
de fa dotze anys, té família i 
res feia pensar que no aniria 
a declarar. El rubinenc es va 
presentar l’endemà davant 
del jutge, que el va deixar 
lliure amb càrrecs i sense fi -
ança, però s’ha de presentar 
cada 15 dies als jutjats i se li 
ha reti rat el passaport.

El conductor podria en-

Els fets van ocórrer el passat 15 de desembre a Can Rosés

Un dels agents 
va ser arrossegat 
sobre el capó i va 
quedar ferit greu

Un veí del Pinar, ferit lleu quan
volia arreglar una avaria elèctrica

La versió de l’agent iŀlès és diferent de la del conductor, ja que apunta que l’atropellament no va ser 
fortuït. / Arxiu

REDACCIÓ
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Un sobreescalfament al 
motor, origen de l’incendi 
del 2015 a Rubinet

Un incendi va calcinar el 17 
de novembre del 2015 un 
total de 8 camions d’escom-
braries de RubiNet, l’empre-
sa responsable del servei de 
recollida d’escombraries a la 
ciutat. El foc es va produir 
al Parc de Neteja, situat al 
polígon Molí de la Basti da, 
propietat de l’empresa FCC. 
L’incendi va començar a la 
matinada i va obligar els 
Bombers a destinar-hi 9 
dotacions per poder sufocar 
les fl ames.

L’Ajuntament de Rubí va 
iniciar una investi gació per 
esclarir les causes de l’ori-
gen del foc, que només va 
ocasionar danys materials 
i que no va afectar el servei 

de recollida de la brossa. Les 
investi gacions han conclòs 
que el foc es va originar 
a l’interior del comparti-
ment del motor d’un dels 
camions, concretament del 
motor d’arrencada.

Els tècnics han determi-
nat que la causa de l’incendi 
va ser una disfunció en el 
motor d’arrencada o de 
les connexions amb el ca-
blejat del subministrament 
elèctric. Això va provocar 
un sobreescalfament i les 
fundes aïllants de plàstic 
van cremar. A parti r d’aquí, 
el foc es va propagar als 
voltants, al camió i a la resta 
de vehicles aparcats al cos-
tat. / DdR

L’incendi a l’interior d’un camió es va estendre a la resta de vehicles 
del Parc de Neteja. / Arxiu

frontar-se ara a un delicte 
d’atemptat contra l’autoritat 
i un altre d’intent d’homici-
di, amb penes de fi ns a onze 
anys de presó, o podria ser 
jutjat per un delicte de lesi-
ons per imprudència, amb 
una condemna més baixa, o 
fi ns i tot per un ‘error inven-
cible’, un supòsit jurídic que 
eximeix de responsabilitat 
l’autor d’un delicte que no 
podia evitar-lo empès per 
un error.

Per contra, la versió de 
l’agent iŀlès, segons les in-
formacions de l’Ara, recull 
que es van acreditar com 
a policies diverses vegades 
i que l’home podia haver 
marxat de l’aparcament sen-
se envesti r el mosso, ja que 
hi havia espai sufi cient. Ara 
serà el jutge que investi ga el 
cas qui haurà d’aclarir què 
va passar.

Un home va resultar ferit el 
31 de desembre a la tarda 
a causa d’un curtcircuit en 
el quadre elèctric d’un bloc 
de pisos del barri del Pinar. 
L’home va patir diverses 
cremades als braços i als ulls 
quan intentava arreglar un 
cable que treia guspires en 
un edifi ci situat al quilòme-
tre 13 de la C-1413.

Una ambulància del Sis-

tema d’Emergències Mè-
diques es va endur l’home 
ferit fi ns a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron, on va ser 
traslladat per tractar-lo de 
les diferents cremades que 
patia. Durant els fets, va 
ser necessària l’actuació de 
dues dotacions de Bombers, 
que van abalisar la zona fi ns 
que van arribar els tècnics 
d’Endesa. / DdR



Una vegada més, ha estat la 
justícia europea qui ha hagut 
d’actuar en defensa dels so-
ferts consumidors i usuaris 
de banca de l’estat espanyol. 
I ho ha fet amb contundèn-
cia. El Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea (TJUE) ha 
dictat una importantíssima 
sentència que condemna a 
les entitats fi nanceres a re-
tornar tots els diners obtin-
guts mitjançant la polèmica 
clàusula sòl que bancs i caixes 
van incloure a centenars de 
milers de préstecs hipoteca-
ris per tal que els seus clients 
no es poguessin benefi ciar de 
les baixades de l’euríbor. Una 
sentència que pot costar a la 
banca més de 4.000 milions 
d’euros que haurien de re-
tornar a les butxaques dels 
seus clients.

La sentència atorga mol-
tes garanties als clients de 
banca que decideixen re-
clamar. De fet, els tribunals 
espanyols estan obligats a se-
guir el criteri del TJUE i, per 
tant, en cas que es consideri 
la clàusula sòl com abusiva, 
no poden fer altre cosa que 

Clàusula sòl: l’hora de 
recuperar els diners

imposar a l’entitat fi nancera 
en qüestió l’obligació de 
retornar els diners indegu-
dament cobrats i sumar-hi els 
interessos legals que s’hagin 
generat. I sobre el caràcter 
abusiu de la clàusula sòl, 
ja existeixen centenars de 
sentències –incloent-hi del 
Tribunal Suprem– que deixen 
pocs dubtes al respecte.

És, doncs, l’hora de re-
clamar que se’ns retornin 
uns diners que no hauríem 
d’haver pagat mai de no 
ser pel fet que, de nou, la 
banca va tornar a abusar 
dels consumidors imposant 
una clàusula que només els 
benefi ciava a ells.

Ara bé, que ningú no 
dubti que caldrà reclamar i 
acudir als jutjats per obtenir 
la devolució dels nostres 
diners. Si algú creu que les 
entitats financeres retor-
naran aquests diners sense 
veure’s obligats a fer-ho per 
una sentència judicial, segu-
rament s’equivoca. Ja hem 
tingut ocasió de veure abans, 
amb el cas de les preferents, 
per exemple, com actua la 

banca quan és la seva butxaca 
i no la dels seus clients la que 
pateix. 

Sortosament pels afec-
tats i afectades, el TJUE ha 
reconegut l’abús perpetrat 
per la banca espanyola i el 
dret dels consumidors a 
exigir la devolució dels seus 
diners. No existeix millor 
garantia d’èxit per a una re-
clamació judicial. És per això 
que moltes entitats s’estan 
afanant a oferir als seus 
clients tot tipus de pactes 
i negociacions per intentar 
evitar la via judicial i estalviar-
se una part dels diners que 
saben que hauran de pagar. 
Cadascú ha de valorar què 
és allò que més li convé, però 
no val a badar. No prenguin 
cap decisió sense consultar-
ho abans amb un professional 
expert que els pugui assesso-
rar. I no oblidin que, ara sí, ha 
arribat l’hora de recuperar 
els diners de la clàusula sòl. 
Tots els diners.

Marina Berga
Advocada 

de Col·lectiu Ronda
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Nous cursos gratuïts de 
formació ocupacional 
per a persones aturades
Unes 250 persones podran accedir als cursos 
i obtenir un cer� fi cat de professionalitat

L’Ajuntament de Rubí ofe-
rirà 17 cursos de formació 
ocupacional durant aquest 
any dirigits a persones ma-
jors de 16 anys preferible-
ment en situació d’atur.

Un total de 255 per-
sones podran fer aquests 
cursos, integrats dins del 
projecte Rubí Formació, 
que permetran obtenir un 
Cer� fi cat de Professionali-
tat, excepte del d’anglès.

Els certif icats estan 
classifi cats en tres nivells 
i requereixen de diferents 
acreditacions de formació 
prèvia per tenir-hi accés. 
Els cursos de nivell 1 no 
requereixen formació ni 
experiència prèvia, pels 
cursos de nivell 2 cal tenir 
l’ESO o el graduat escolar 
i per accedir als cursos de 
nivell 3 cal disposar del � -
tol de Batxillerat o un Cicle 
Forma� u de Grau Mitjà.

El programa formatiu 

- Anglès (170h). Matí i tarda.
- Operacions auxiliars de serveis administratius 
i generals (450h N1). Tarda.
- Treball domèstic (220h N1). Tarda.
- Atenció sociosanitària a persones en el 
domicili (620h N2). Matí
- Atenció sociosanitària a persones dependents 
en institucions (470h N2). Matí.
- Docència de la formació profesional per a 
l’ocupació (400h N2). Tarda.
- Operacions auxiliars de muntatge de xarxes 
elèctriques (240h N1). Tarda
- Muntatge i menteniment de sistemes 

d’automatització industrial (520h N2). Tarda
- Organització i gestió de magatzem (400 N3). 
Matí.
- Soldadura amb elèctrode revestit i Tig (720h 
N2). Tarda.
- Mecanitzat per arrencament de ferritja (630h 
N2). Matí.
- E�iciència energètica d’edi�icis (940h N3). 
Matí.
- Operacions de fontaneria i calefacció i 
climatització domèstica (490h N1). Tarda.
- Neteja en espais oberts i instal·lacions 
industrials (230h N1). Tarda.

OFERTA DE CURSOS DE FORMACIÓ

previst inclou Anglès, Ope-
racions auxiliars de serveis 
administra� us i generals, 
Treball domès� c, Atenció 
sociosanitària a persones 
en el domicili, Atenció so-
ciosanitària a persones de-
pendents en ins� tucions, 
Docència de la formació 
professional per a l’ocupa-

ció, Operacions auxiliars de 
muntatge de xarxes elèc-
triques, Muntatge i man-
teniment d’instal·lacions 
de baixa tensió, Muntatge 
i manteniment de sistemes 
d’automatització indus-
trial, Organització i ges� ó 
de magatzem, Soldadura 
amb elèctrode revestit i 
Tig, Mecanitzat per arren-
cament de ferritja, Efici-

ència energè� ca d’edifi cis, 
Operacions de fontaneria 
i calefacció i clima� tzació 
domès� ca, i Neteja en es-
pais oberts i instal·lacions 
industrials.

En el cas de les especi-
alitats d’anglès, els cursos, 
que es podran fer al ma�  
o a la tarda, es dividiran 
en els nivells A1, A2 i B1 
del Marc Comú de Llen-
gües Europees i s’oferirà a 
l’alumnat la possibilitat de 
presentar-se a un examen 
ofi cial.

Les persones interessa-
des a inscriure’s en algun 
dels cursos de formació ho 
poden fer a través del web 
del Servei d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Rubí, on 
també es pot consultar el 
calendari complet de les 
diferents accions. També es 
pot formalitzar la inscripció 
de manera presencial a 
l’Ofi cina d’Informació i Ori-
entació de Rubí Formació, 
al Rubí+D.

REDACCIÓ
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Les inscripcions es 
poden realizar  a 
través del web del 
Servei d’Ocupació  
de l’Ajuntament



A menudo,  ante una crisis 
matrimonial fuerte, uno de 
los miembros de la pareja 
se plantea salir del domi-
cilio familiar incluso antes 
de haber formalizado la 
ruptura. Muchas veces, los 
clientes llegan al despacho 
con la duda de si pueden o 
no pueden irse, si les perju-
dica o no el hacerlo de cara 
a una posible adjudicación 
del uso de la vivienda, por 

ejemplo.
Incluso hay quien piensa 

que puede estar incurriendo 
en un delito de abandono de 
familia…

Pues bien, aunque cada 
caso es cada caso, desde 
luego no hay delito ningu-
no, puesto que el delito de 
abandono de familia es más 
complejo y supone, en líne-
as generales, desatención.

Por otra parte, los tribu-

nales  vienen contemplando 
la marcha del domicilio 
en el contexto de la crisis 
familiar y analizan el caso 
en su globalidad sin que 
este hecho implique nece-
sariamente una pérdida de 
derechos, ni de uso, ni de 
custodia. 

Edurne Zunzunegui
Abogada

Sant Cugat del Vallès

No aguanto más, me divorcio, pero ¿y 
si me voy de casa, pierdo derechos?

Programa d’inserció laboral per 
a persones majors de 30 anys
L’Ajuntament impulsa una 
nova proposta formativa 
que combina l’orientació, 
l’acompanyament a la in-
serció i la formació. A través 
d’una subvenció de 88.000 
euros del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, aquest pro-
grama va des� nat a 20 per-
sones majors de 30 anys, 
principalment que es� guin 
en situació d’atur.

El ‘30 Plus’, nom del pro-
grama d’inserció, iden� fi ca 
els llocs de treball que les 
empreses necessiten cobrir 
i ajusta la formació que 
s’ofereix als participants 
en funció de les necessitats 
empresarials.

Els par� cipants rebran 
orientació i acompanya-
ment en el procés de con-
tractació i formació, i les 
companyies ob� ndran una 
subvenció equivalent al 
salari mínim interprofessi-
onal durant un màxim de 

sis mesos.
El Servei d’Ocupació 

de Rubí oferirà durant el 
gener sessions informa� ves 
i d’atenció individualitzada 
tant a les persones com a 
les empreses interessades a 

par� cipar en el programa.
El període d’execució 

del programa ‘30 Plus’ és 
de 18 mesos, incloses les 
accions de prospecció i 
també l’assessorament 
d’empreses.

El programa 
va des� nat als 
majors de 30 anys 
i principalment en 
situació d’atur
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El projecte ‘30 Plus’ ha rebut una subvenció de 88.000 euros. / Localpres

Projecte per implementar ocupació vinculada 
a la sostenibilitat i l’efi ciència energè� ca
Rubí ha rebut una subvenció 
de 88.992,75 euros des� na-
da a dos projectes per millo-
rar l’ocupació i la formació.

El primer està relacionat 
amb la implementació de 
noves ocupacions vincu-
lades a la sostenibilitat, 
l’estalvi i l’eficiència ener-
gètica entre persones de 
col·lectius desfavorits. Es 
tractaria d’alumnes del grup 
de capacitació professional 

d’agent energè� c i se selec-
cionaran prèviament entre 
persones en situació d’atur 
de llarga durada, dones amb 
baixa qualifi cació i persones 
amb necessitats de reciclat-
ge professional, amb espe-
cial atenció cap a persones 
provinents del sector de la 
construcció. Dins del pro-
jecte, s’ofereixen pràc� ques 
professionals no laborals 
en empreses i la possibilitat 

d’inserció laboral.
El segon projecte vin-

culat a aquesta formació 
té com a objectiu crear 
una xarxa estable de col-
laboració entre el teixit 
industrial, les en� tats lo-
cals i els agents socials i 
econòmics per a la implan-
tació en el territori d’una 
major oferta de formació 
professional dual, formal 
i no formal. / DdR Plaques solars. / Ramon Vilalta



EEstimats Reis Mags d’Orient, 
aquest any hem intentat portar-
nos bé i és per això que hem 
decidit escriure-us una carta des 

d’aquestes línies que, com sou màgics, estem 
segurs que llegireu. Per aquest any volem que 
Rubí pugui aprovar d’una vegada per totes 
un nou Pla Especial Urbanístic Municipal 
(POUM). El que tenim ara està una mica 
caducat, és del 1982, i la ciutat necessita fer un 
salt de qualitat per adaptar-se als nous temps 
i per fer de Rubí un municipi més amable i 
agradable pels que hi vivim. Una transforma-
ció que, entre moltes altres qüestions, hauria 
de potenciar l’oferta d’oci, actualment molt 
escassa i que fa que el nostre jovent hagi de 
marxar a altres ciutats. Ah! I si no és molt 
demanar, ens agradaria que aquest POUM 
fos aprovat amb el màxim de consens possi-
ble, ja que marcarà el futur de Rubí durant 

Bravo por la música
Soy uno de los del grupo de músicos un poco 
pasados de moda, yo diría que obsoletos, que 
cada mañana nos reunimos en la plaza Onze 
de Setembre, en la terraza de un bar, para 
recordar viejos tiempos y la música de los 
años sesenta y setenta. Lo hacemos en vivo 
y en directo, de forma espontánea, porque 
nos gusta, sin complejos, sin pretensiones de 
ninguna clase, porque sí, porque tal vez no 
tengamos nada mejor que hacer o porque el 
idioma universal de la música nos une. 

Pero he descubierto que tocar en la calle 
enseña más que cualquier escenario, la calle 
me ha enseñado que la gente, el pueblo, están 
necesitados de música viva, de aquella que 
es capaz de producir entrañables recuerdos 
de juventud o nostálgicos en muchas de las 
personas que pasan por la calle y se acercan 
a nuestro popular y particular ‘Liceo’ para 
tomar alguna foto, grabar alguna canción o 

para escuchar aquella ‘Bamba’ que tanto les 
hizo bailar, o aquella ‘Échame a mí la culpa’ 
que coreaban al escucharla, teniendo en mente 
aquella relación amorosa que se había roto, o 
la ‘Clavelitos’ que cantaban en el autocar de 
alguna excursión, o qué se yo… ¡hay tantas! 
que me faltaría papel para citarlas. En ese ‘Li-
ceo’ o ‘Palau’ callejero he podido ver a alguna 
persona llorar de emoción al escuchar ‘Volver, 
volver’, como también he visto acercarse a al-
gún transeúnte para pedirnos que cantáramos 
‘El meu avi’ y cantarlo con nosotros, o sim-
plemente para felicitarnos, y ese es el precio y 
recompensa que nos ha ido animando a coger 
nuestros instrumentos el año 2016 y que nos 
animará a seguir haciéndolo en el 2017. 

No menos gratifi cante es andar por la calle 
y ver como se acerca alguien a preguntarte 
“¿Hoy no tocáis?” o a pedirte que algún día 
cantemos una determinada canción. Es a 
toda esa gente que, desde este escrito, quiero 

Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

els propers 20 anys.
També volem tenir un Pla de Mobilitat 

per tal de resoldre els greus problemes que 
els habitants d’aquesta ciutat patim dia rere 
dia: Voreres estretes, col·lapses de trànsit o 
problemes d’aparcament. Volem una ciutat 
més sostenible, amb espais per passejar i 
comprar i també per poder anar en bicicleta 
amb seguretat.

Un altre dels nostres desitjos per aquest 
any és que totes les entitats puguin gaudir dels 
equipaments que necessiten. Un Pla d’Equi-
paments seria una bona manera d’endreçar 

tots aquests espais que ara estan tancats i 
que degraden els nostres barris: el Casino, els 
Antics Cinemes, la Torre Salduba, etc.

Ens agradaria molt que hi haguessin 
parcs nous i ben mantinguts i que es donés 
a conèixer més les zones naturals que el mu-
nicipi ofereix. També voldríem demanar a 
Ses Majestats que procurin que la gent sigui 
més respectuosa amb els altres i amb l’entorn, 
que tinguin un comportament més cívic i que 
cuidin allò que és de tots.

Seríem feliços si més empreses i comerços 
s’instal·lessin a la ciutat i els que ja hi són 

poguessin contractar més persones per reduir 
la taxa d’atur que té la ciutat, malauradament 
una de les més elevades de la comarca.

Per anar acabant, també estaríem molt 
contents si es rebaixés el nivell de crispació 
que ha dominat la vida política en el darrer 
mes i tots els representants polítics centressin 
els seus esforços a treballar per la ciutat i pels 
rubinencs. També ens agradaria que Rubí 
deixés de donar-se a conèixer a altres llocs per 
males notícies i, en canvi, ho fes per la seva 
gent, les seves activitats, entitats o projectes, 
que sovint no obtenen el reconeixement que 
es mereixen.

Per últim, i si encara us queda temps, 
demanem un desig per nosaltres: poder 
continuar fent la nostra feina molts anys més, 
amb la il·lusió de sempre i sabent que darrere 
nostre hi ha milers de lectors que doneu sentit 
a la feina que fem cada dia.

Cartes de la ciutadania
mostrar en mi nombre y en el de mis compa-
ñeros, nuestro agradecimiento y decirles que 
mientras nos lo permitan y el cuerpo aguante, 
allí estaremos con nuestra música  en la calle 
para regalarles algún momento de gratos y 
nostálgicos recuerdos. Como cantaba Juan 
Pardo: “Bravo por la música que nos hace 
mágicos, bravo por toda esa gente que está 
en conexión”.

Miguel Fernández Castillo

Refl exions sobre l’atropellament al Mosso 
d’Esquadra
Fa alguns dies vam conéixer l’atropellament 
d’un agent dels Mossos d’Esquadra a Can 
Rosés. Vagi per endavant que li desitjo, com 
és obvi, que es recuperi el més aviat possible i 
que tot quedi en un lamentable ensurt. Segons 
deien els mitjans de comunicació, l’agent ana-
va de paisà i quan va dirigir-se a un home per 
identifi car-lo,  perquè pensaven que es podria 

El Tuit de la setmana       3 de gener

Sebasti án Fuentes @SOSebasti a 

Anar per #rubicity amb un carro i nens és una gran aventura 
gràcies als seus carrers impossibles

tractar d’un delinqüent perillós; aquest es va 
espantar, no va entendre les explicacions de 
l’agent i en intentar fugir, perquè va pensar 
que eren falsos policies i el volien atracar, 
el va atropellar. Entenc que és qui estigui 
investigant el cas i el jutge pertinent qui té 
realment totes les dades del que va succeir i 
que serà la justícia qui s’haurà de pronunciar 
i en cap cas és la meva intenció fer-ho. 

Sí que voldria, però, compartir algunes 
refl exions que hem fet en família i amb el meu 
entorn més pròxim. Molts de nosaltres mai 
no hem vist una placa de policia, no tindríem 
ni idea com identifi car una autèntica d’una 
rèplica. Identifi quem els agents per l’unifor-
me, però si aquest anés de paisà, creuríem 
que és un agent? No ho sé. Malaraudament 
tot plegat va acabar amb l’atropellament 
d’una persona que mai no s’hauria d’haver 
produït. 

Anna Solano

Estimats Reis...
EDITORIAL

Fe d’errades
En l’edició del Diari de Rubí del 30 de desembre s’indicava que s’havien repartit 4.520 tiquets 
dobles per pujar al trenet dels comerciants, quan en realitat se n’havien repartit 2.310.
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El torrent de Ca n’Oriol recorre gran part de la ciutat de forma subterrània. / 
GCMR-CER

El torrent de Ca n’Oriol

Dins de l’entramat de torrents que 
travessen el nostre terme, aquesta 
vegada ens fi xarem en un d’ells, el 
de Ca n’Oriol, que recorre molta 
part de Rubí per sota dels actuals 
edifi cis i carrers.

Neix cap a la zona de Pen-
jallops, al nord del barri de Ca 
n’Oriol i recorre un bon tram, entre 
pins i vegetació, para�lel al carrer 
de Santander i després de Mallorca 
fi ns que després és cobert per l’en-
tramat urbà. Travessava Rubí per 
la Plana de Can Bertran i passava 
prop de les Escoles Ribas, corrent 
de nord-est a  sud-oest,  per sota 
del Rubí 2000, de tal manera que 
en temps passats limitava l’ex-
pansió urbanística de Rubí pel 
costat de Sant Cugat.  El tornem 
a veure a l’aire lliure a la zona de 
Ca n’Alzamora, a l’est del passeig 
de Les Torres, però amb un estat 
de contaminació deplorable. Poc 
després, i també de manera sub-
terrània, desguassa al torrent dels 
Alous abans que aquest aboqui les 
seves aigües a la riera de Rubí. 

Com a principals notes històri-
ques relacionades amb aquest curs 
d’aigua, podem dir que després 

de la rierada, entre el torrent de 
Ca n’Oriol i de l’Alba (Àlber), 
en una elevació, es varen edifi car 
el 1963 les 70 ‘cases de fusta’ per 
a damnifi cats de la rierada, i que 
van ser el precedent del barri del 
25 de Setembre.

Aquell pa nostre de cada dia

A l’agricultura més propera a no-
saltres, també a la Mediterrània, hi 
ha tres conreus típics. Em referei-
xo al blat, la vinya i l’olivera, que 
ens donen tres productes que gai-
rebé mai falten a la nostra cuina: 
la farina i el pa, el vi i l’oli d’oliva. 
A més, als països amb infl uència 
de la religió catòlica hi tenen una 
gran presència. Recordem, per 
exemple, la simbologia del pa i 
el vi a la missa, en la celebració 
de l’eucaristia, i l’oli, com unció, 
en els sagraments del baptisme 
i l’extremunció. El pa té un lloc 
molt present en aquesta tradició 
catòlica, com per exemple, en la 
segona part del ‘Parenostre’ que 
dóna títol a aquest escrit, també 
hi havia costum de fer un petó 
al pa quan queia a terra, fer una 
creu al pa abans de tallar-lo en 
llesques, etc.

El pa era un producte molt 
preuat a la taula, no hi podia faltar 
mai. Els meus primers records 
sobre el pa són de quan anava a 
comprar una barra a Cal Marones, 
i com que aleshores es venia a pes, 
si la peça no feia el quilo, a la fl eca 
hi posaven un tros que s’anome-
nava la torna. Aquesta torna mai 
arribava a casa, perquè sempre me 
la menjava pel camí. Que bo que 
era aquell pa! Que bons que eren 
els llonguets calents i acabats de 
fer que ens menjàvem amb vi i 
sucre, amb una peça de xocolata, 
o sucat amb oli.

A les llars mai es llençava 
cap rosegó de pa, ja fos pel seu 
simbolisme religiós, ja fos perquè 
a la postguerra tothom recordava 
aquell pa negre. Per aquesta raó, 
tant a Catalunya com en altres 
zones d’Espanya, el pa que sobrava 
d’un dia per l’altre sempre s’apro-
fi tava per fer altres menjars, com 
per exemple croquetes de Santa 
Teresa (‘torrijas’ en castellà), sopes 
de pa, pa amb tomàquet, ‘migas’, 
les torrades i un llarg etcètera. El 

cas era aprofi tar sempre el pa.
Però malauradament aquell pa 

és només un record, perquè ja no 
es fa pa com abans, quan a Rubí 
hi havia fl eques que tenien la seva 
clientela pròpia i en general eren 
conegudes pels diferents sabors i 
olors del pa que s’hi feia. Recordo 
les següents fl eques: Ca la Mont-
serrat (Lleonart), Cal Marones 
(Preses), Cal Medí, Cal Miquel 
Forné, Cal Carné (la Moreneta), 
Cal Castro (Alujes) i Ca la Lola, 
totes des de la plaça del Casino, 
Maximí Fornés, carrer Fondo... 
Actualment el pa s’ha convertit 
en un producte tan industrialitzat, 
que les mans que l’elaboraven i el 

saber artesà ja no hi tenen res a 
veure. Tothom s’hi veu amb cor de 
fer pa, fi ns i tot a les benzineres, un 
pa que no té gust de res i amb una 
molla que sembla de xiclet i que 
no dura d’un dia per l’altre. Si bé, 
des de fa uns anys, hi ha iniciatives 
de bons professionals que fan un 
bon pa, però en general això només 
passa a les grans ciutats, on hi ha 
com una mena de ‘boutiques de pa’ 
amb tota mena de pans artesans. 
No és el pa nostre de cada dia.

Amb aquest record sobre el 
pa, no vull caure en la trampa que 
“abans tot era millor”, allò que 
tots ens coneixíem, que els vailets 
podíem sortir a jugar al carrer, 

amb les baldufes, els cartons, saltar 
corda, al mandró, el cavallfort, etc. 
És que no és veritat que abans 
tot era millor. Amb la distància 
que donen els anys sempre es veu 
que de petits tot era més bonic, ja 
que no érem conscients dels pro-
blemes familiars, quan en realitat 
els problemes els tenien els pares, 
les famílies per poder fer créixer i 
alimentar la mainada, portar-los 
al metge o a l’escola, reaprofi tar 
la roba del germà gran, recosir els 
mitjons, etc.

Cal no oblidar que fi ns a l’any 
1952 les famílies tenien ‘la cartilla 
de racionamiento’ per abastir-se 
dels productes alimentaris bàsics. 

Recordem quan fèiem cua per a 
comprar petroli. Estàvem en ple 
f ranquisme. Les fleques abans 
esmentades eren als carrers que 
portaven noms com Martínez 
Anido, plaça Primo de Rivera, 
Calvo Sotelo, avenida del Cau-
dillo, Alfons Sala. Aquella època 
franquista representà la pèrdua de 
llibertats de tota mena, repressió 
de la nostra llengua, els primers 
divendres de mes, el mes de Ma-
ria, anar a cantar el ‘Cara el Sol’ 
a la Creu dels Caiguts i un llarg 
etcètera. No és veritat que abans 
tot era millor i més bonic. El que 
sí que és veritat és que el pa era 
més bo.

Fou el torrent, doncs, testimoni 
i víctima del gran creixement de 
Rubí entre fi nals dels 60 i prin-
cipis dels 70. La publicació de la 
subhasta d’obres i cobertura del 
torrent es va fer l’abril de 1971, 
però l’obra no es va fer fins al 
primer any de govern democràtic. 
Sobre ell  van néixer els blocs 
dels carrers de Duran i Bas, Joan 
Maragall, Pitágoras i Monturiol 
(Rubí 2000).

També cal dir que la zona al 
voltant de l’actual plaça del Progrés 
havia crescut a partir de la cana-
lització dels torrents de l’Alba i de 
Ca n’Oriol.

El torrent va ser 
testimoni i víctima del 

gran creixement de 
Rubí entre fi nals dels 
60 i principis dels 70 

JORDI VILALTA
Membre del GCMR-CER

VICENÇ RIZO
Veí de Rubí
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P apel de alumi-
nio o láminas 
refl ectantes
Es una forma 
sencilla de evi-

tar la pérdida de calor de los 
radiadores y que podemos 
colocar fácilmente en casa. 
Se trata de la instalación de 
un panel refl ectante para el 
radiador con el que conse-
guiremos proyectar el calor 
hacia la habitación, evitando 
que se fi ltre por la pared.

No coloques muebles de-
lante de los radiadores, 
pero si encima
Si colocamos muebles gran-
des delante de los radia-
dores, como el sofá, estos 

Trucos para mantener la casa caliente en invierno

absorben todo el calor y no 
permiten calentar la estan-
cia. Sin embargo, cuando 
tenemos una casa de techos 

altos, se puede colocar un 
estante encima del radiador 
para canalizar mejor el ca-
lor. Una repisa encima de 

la calefacción hará que se 
detenga la elevación del aire 
caliente, sobre todo si está 
debajo de una ventana.

Cortinas, mejor gruesas
Y es que, la ventana es una 
de las principales causas de 
fuga del calor. Si utilizamos 
cortinas con forro térmico 
evitaremos que se escape el 
calor en invierno y que entre 
en verano. Si no, siempre 
podemos utilizar cortinas 
gruesas o cubrir las que tene-
mos con materiales polares o 
plásticos. Si en nuestra casa 
se abre y cierra mucho la 
puerta, unas cortinas gruesas 
en la puerta de entrada evita-
rán que entre el frío.

Aprovecha los recursos 
naturales
Si hace sol, deja que la luz 
entre por la venta. ¡Es gratis! 
Sin embargo, no te confíes 
y abras todas las ventanas. 
Aunque entren los rayos del 
sol la temperatura exterior 
seguirá siendo más baja que 
la que tenemos en el interior 
del hogar. Eso sí, una vez 
que el sol se vaya, cierra las 

cortinas y en caso de utilizar 
persianas, bájalas también.

Tapar las corrientes de 
aire
Utiliza burletes en puertas y 
ventanas para evitar corrien-
tes de aire. En el suelo, utiliza 
alfombras y si hay grietas 
o huecos en el suelo, no es 
mala idea aplicar un poco de 
relleno en ellos.

Y recuerda, el termostato 
debe estar a la temperatura 
adecuada. Para no derrochar 
energía, éste no debe supe-
rar los 21ºC, considerada la 
temperatura ideal. Aunque 
es cierto que la temperatura 
puede variar de unas habita-
ciones a otras. Por ejemplo, 
en el cuarto de baño puede 
superar esta temperatura has-
ta los 22ºC y las habitaciones 
que no usamos oscilar hasta 
los 18ºC.

Texto extraído de 
www.hogarmania.com
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Llar, dolça llar
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Un año más, Rodamons de Rubí lanza 
una nueva edición del calendario soli-
dario.  Un calendario que podréis ad-
quirir en cualquiera de los centros cola-
boradores donde podréis encontrarlos 
en versión pared y versión sobremesa a 
6 y 12 euros respecti vamente:
-DON CANINO (centros de Sant Cugat, 
Mirasol y Terrassa).
-DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS 
(centros de Rubí).

-CLÍNICA VETERINARIA EUDALD TORA-
LLES (Sant Cugat).
-SWEET DOGGY (Rubí).
-EL RACÓ DE LA LOLA (Terrassa).
-METAMORFOSIS CENTRO DE ESTETICA 
(Terrassa).
-EGARA VET (Terrassa).
-ESCUELA DE MÚSICA ESMUT (Terras-
sa).
Con la compra de este calendario, 
estarás colaborando en ayudar a los 

animales sin hogar de nuestra ciudad, 
ya que los beneficios íntegros irán 
desti nados en dar asistencia veterina-
ria y alimentaria para aquellos que lo 
necesitan.

Para más información puedes contac-
tar vía email, web o facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Calendario solidario 2017
CALENDARIO
SOLIDARIO 2017



Aprovecho para agradecer a todas las personas que pa-
saron por el Centro para una celebración de Bienestar 
y Felicidad, que a lo largo del tiempo tengo el placer de 
impartir en mi Centro de Terapias Chispa de Luz. 

También aprovecho para agradecer la colaboración 
del Diari de Rubí que en este año empecé a publicitar mi 
Centro y que seguiré el próximo 2017. Así los lectores 
podrán estar informados por este medio de comuni-
cación de las ofertas que ofrece el Centro de Terapias 
Chispa de Luz. 

Para que todas las personas puedan cuidarse física-
mente, emocionalmente y espiritualmente.  

Beatriz Lima

Fiesta de Aniversario 
Chispa de Luz 
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE SRA. para cuidado 
de personas mayores, con exp. 
y ref. 612.41.64.48

ALQUILO hab. 610.46.73.63

LLOGUER I VENDA
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TEATRE

El Sevilla porta a Rubí l’espectacle 
‘Refl exiones del hombre lengua’
Miguel Ángel Rodríguez, 
més conegut popularment 
com el Sevilla, representarà 
a Rubí el seu primer espec-
tacle sobre un escenari, 
‘Reflexiones del hombre 
lengua’.

El cantant dels Mojinos 
Escozíos, que parti cipa en 
el programa de Telecinco 
‘Tú sí que vales’, ha decidit 
emprendre en solitari un es-
pectacle còmic en forma de 
monòleg, en el qual apareix 
en el paper d’un fi lòsof de 
l’anti ga Grècia.

‘Refl exiones del hombre 
lengua’ s’ha representat en 
un centenar de teatres i ha 
ti ngut una bona acollida per 
part de la crítica, que ha 
lloat el primer espectacle 
teatral d’aquest polifacèti c 
personatge.

Durant l’obra, el Sevilla 
ofereix lliçons de filosofia 
als espectadors mentre que, 
alhora, representa un home 

sense escrúpols capaç de 
prosti tuir la seva mare, per 
exemple, o desenterrar els 
seus avantpassats. Tot això 
ho fa a través d’una elegàn-
cia i educació dignes d’un 
senyor.

La representació serà el 
8 de gener a les 18.30 hores 
i té un preu de 15 euros i 
d’11,25 l’entrada reduïda. 
Les entrades es poden ad-
quirir a través del portal web 
de Ticketea o el divendres de 
18 a 21 hores a les taquilles 
de La Sala, així com una hora 
abans de l’espectacle.

Els tiquets també es 
poden reservar trucant al 
telèfon 935 887 000 exten-
sió 44 26, o bé enviant un 
correu electrònic a l’adreça 
la.sala@ajrubi.cat.

El Sevilla, durant un moment de l’espectacle ‘Refl exiones del hombre 
lengua’. / Cedida
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El monòleg ha ti ngut 
una molt bona 
acollida per part de 
críti ca i públic



AGENDA································································
DIJOUS - 5 de gener

-Taller de maquillatge
De 10h a 12.30h a la rambla Josep Ferrer i 
Domingo. Org.: Associació de Comerciants 
de Sant Jordi Parc. 

-Patge reial dels comerciants
De 10h a 13.30h a la pl. Progrés. Org.: Asso-
ciació de Comerciants de Monturiol-Progrés 
i Les Torres. 

-Visita del patge del Rei Melcior
D’11h a 13h al Mercat (ptge. Llobateras, 8). 
Org.: Associació d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal de Rubí.

-I tu, jugues en català?
D’11h a 13h al Mercat (ptge. Llobateras, 8). 
Org.: Servei Local de Català. 

-Cavalcada de Reis
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient visiten 
Rubí. 
- A les 16.30h lliurament de la carta al Carter 
Reial.
- A les 18h arribada dels Reis Mags.
- A les 21h fi nal de la Cavalcada. Comiat dels 
Reis Mags d’Orient a la pl. Dr. Guardiet. 
Iti nerari: c. Joaquim Blume — c. Cadmo — c. 
Prat de la Riba — c. Rafael Casanova — pg. 
Francesc Macià — av. Barcelona — rbleta. Joan 
Miró — pg. Torres — av. Can Cabanyes - pg. 
Ferrocarril — c. Monturiol — c. Mare de Déu de 

Gener Fà� ma — c. Tres d’Abril — ctra. Sant Cugat — c. 
Joan Maragall — c. Bartrina — c. Lluís Ribas — c. 
Cervantes — av. Barcelona — c. Francesc Macià 
— c. Montserrat — pl. Dr. Guardiet. 

································································
DISSABTE - 7 de gener

-Mercat Numismà� c
Compra i venda i intercanvi de monedes. 
De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.: 
Associació Numismà� ca de Rubí. 

-Sorteig del Mercat
Sorteig de 5.000 euros en vals de compra. 
A les 12h al Mercat (ptge. Llobateras, 8). 
Org.: Associació d’Adjudicataris del Mercat 
Municipal de Rubí. 

-Els Pastorets
A càrrec del Grup Escènic Casal Popular i el 
Grup de Teatre Gatzara. A les 18h al Casal 
Popular (c. Pere Esmendia, 14). Preu: 6,5€ 
/ 5€ (jubilats i menors de 6 anys) / 4€ (socis 
La Xarxa i TR3SC).

································································
DIUMENGE - 8 de gener

-Els Pastorets
A càrrec del Grup Escènic Casal Popular i el 
Grup de Teatre Gatzara. A les 18h al Casal 
Popular (c. Pere Esmendia, 14). Preu: 6,5€ 
/ 5€ (jubilats i menors de 6 anys) / 4€ (socis 
La Xarxa i TR3SC).

-Refl exiones del hombre lengua
A càrrec de l’ar� sta el Sevilla. A les 18.30h a 

Exposicions

La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 15€ / 11,25€ 
(reduïda). 

································································
DIMARTS - 10 de gener

-Xerrada sobre les clàusules sòl
Xerrada informa� va sobre la recuperació de 
l’import de la clàusula sòl a càrrec de Col-
lec� u Ronda. A les 18.30h al Rubí+D (rbleta 
Joan Miró, s/n). Org.: Col·lec� u Ronda. 

-Blues Jam Session
Sessió de jam de blues. De 19h a 21h a l’Espai 
sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 
4-6). Org.: Societat de Blues de Rubí. 

································································
DIJOUS - 12 de gener

-Jam Session
Sessió de jazz. De 19h a 20.30h a l’Espai so-
ciocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). 
Org.: CGT Rubí.

-MercART 
Exposició d’ar� stes locals. Fins al 7 de gener 
a La Claraboia (c. Sant Miquel, 1). De 19h a 
21h tots els dies.

-Diorames de Nadal 
A l’Espai Exposi� u Aula Cultural (av. Barce-
lona, 84). Fins al 15 de gener. Els feiners de 
17.30h a 20.30h i els fes� us i diumenges de 
12h a 14h i de 17.30h a 20.30h.
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-Re-Trobar Salvador Arís
Obres del pintor rubinenc. A l’Escola d’Art 
i Disseny de Rubí (c. Joaquim Blume, 28). 
Fins al 20 de gener. De dilluns a divendres 
de 10h a 14h i de 18h a 21h,

-Presències
Escultures, maquetes i instal·lacions de 
Mercè Ribera. Al Celler (c. Pintor Coello, 
s/n). Fins al 22 de gener. Divendres de 18h a 
21h; dissabtes de 12h a 14h i de 18h a 21h, 
diumenges d’11h a 14h.

-Art contemporani
Obres d’ar� stes locals. Fins al 28 de gener 
a l’An� ga Estació (c. Historiador Serra, s/n). 
De dilluns a divendres de 10h a 13.30h i 
de 16.45h a 20.15h, dissabtes de 10h a 
13.30h.

-Rubí, amb ulls de gegant
Exposició commemora� va del 60è aniver-
sari dels Gegants de Rubí al Castell de Rubí 
(c. Castell, 36). Fins al 15 de gener. Dimarts 
i dimecres de 16h a 20h, dijous, divendres 
i dissabte d’11h a 14h i de 16h a 20h, i diu-
menges d’11h a 14h.

-Observar-Mirar
Mostra de dibuixos i gravats de Joaquim 
Conca. Fins al 3 de febrer al Centre Tècnic 
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres 
de 9h a 14h i de 16h a 19h.



MÚSICA

El tradicional Concert de Sardanes 
arrenca l’any musical a la ciutat
Com és habitual cada 1 de 
gener, el Concert Nadalenc 
de Sardanes, que des de fa 
37 anys organitza el Foment 
de la Sardana de Rubí, va 
donar el tret de sortida a 
l’any musical a la ciutat. En 
aquesta ocasió, la música 
va anar a càrrec de la cobla 
Jovenívola de Sabadell, que 
va oferir al centenar d’espec-
tadors que van apropar-se al 
Casal Popular un repertori 
ric i variat.

Es van poder escoltar 
dues peces dedicades a la 
ciutat: ‘A Rubí com un robí’, 
de Pere Fontàs; i ‘Rubí, de vila 
a ciutat’, de Carles Rovira. La 
Jovenívola també va retre el 
seu particular homenatge 
al compositor Pep Ventura, 
amb mo� u del bicentenari 
del seu naixement, amb 
melodies com ‘La sardana 
del vailet’; també es va inter-
pretar la sardana escrita per 
Gerard Pastor ‘100 anys de 

pastorets de Folch i Torres’, 
amb mo� u de la primera re-
presentació d’aquest clàssic. 
A més d’altres sardanes, la 
Jovenívola, que celebra els 
40 anys de la seva fundació, 
va tocar per segona vegada 
la peça ‘Vuit lustres’, estre-

nada recentment.
L’única nota negativa 

de l’activitat va ser que el 
concert no va comptar amb 
tanta assistència com altres 
anys, ja que coincidia amb 
un altre acte sardanista a 
Castellbisbal.

La cobla 
Jovenívola va ser 
l’encarregada 
d’oferir el primer 
concert de 
sardanes de l’any

Darreres representacions 
d’Els Pastorets al Casal Popular
La clàssica obra ‘Els Pasto-
rets’, que ja s’ha representat 
dues vegades, es torna a 
portar en escena el 7 i 8 de 
gener a les 18 hores al Casal 
Popular. El clàssic de Folch i 
Torres està interpretat pels 
actors del Grup Escènic del 
Casal Popular i pel Grup de 
Teatre Gatzara. El preu de 
l’espectacle és de 6,5 euros 
pels adults; 5 euros pels 
jubilats i els infants fi ns als 

6 anys, i 4 euros per als socis 
de La Xarxa i del TR3SC.

D’altra banda, ja està tot 
llest per les dues represen-
tacions de l’obra ‘Els Dimo-
niets’, que � ndran lloc el 14 i 
el 15 de gener a les 18 hores 
al Casal Popular. El preu de 
les entrades és de 3 euros. 
‘Els Dimoniets’ és una adap-
tació musical de l’obra ‘Els 
Pastorets’, adaptada per 
Laia Borràs. / DdR

Exhaurides les entrades 
pel concert de Rozalén
Les entrades per escoltar 
en directe l’ar� sta Roza-
lén a Rubí el 27 de gener 
s’han esgotat. María de 
los Ángeles Rozalén visi-
tarà per primera vegada 
la nostra ciutat per pre-
sentar al teatre municipal 
La Sala el seu darrer disc 
‘Quien me ha visto...’. La 
cantant manxega estarà 
acompanyada al teclat per 
Álvaro Gandul, amb Isma-
el Guijarro a la guitarra 
espanyola, i amb Samuel 
Vidal a la guitarra acús� ca 
i l’ukelele. 

Rozalén és un dels 
fenòmens artístics dels 
darrers anys a l’escena 
musical espanyola. Amb el 
seu primer àlbum d’estudi 
‘Con derecho a..’. (2013) 
va arrasar amb èxits com 

‘Comiéndote a besos’, 
amb el qual va aconseguir 
un disc d’or per les seves 
vendes. Ara promociona 
el seu darrer treball, que 
també ha aconseguit po-
pularitat i que inclou una 
versió de ‘La belleza’ de 
Luis Eduardo Aute i el ja 
conegut tema ‘Berlín’, que 
pertany a la banda sonora 
del fi lm ‘Perdiendo el Nor-
te’ de Nacho G. Velilla.

La cantant i composi-
tora ha compartit esce-
nari amb grans artistes 
com Pablo Milanés, Jorge 
Drexler, Joan Manuel Ser-
rat o Joaquín Sabina i ha 
recorregut Espanya i paï-
sos com l’Argen� na, Xile, 
Perú, Colòmbia i Mèxic, on 
ha omplert tots els seus 
concerts. / DdR

MÚSICA

Concert de Big Mama Montse 
i Tota, a l’Espai de la CGT
La Societat Blues Rubí pre-
sentarà el proper dissabte 
14 de gener a Big Mama 
Montse i Tota en concert. 
L’actuació � ndrà lloc a les 
20.30 hores a la seu de 
l’Espai sociocultural de la 
CGT.

Tant la catalana Big Mama 
Montse com el músic ar-
gen�  Tota posseeixen una 
llarga i reconeguda trajec-
tòria en el món del blues. 

Tot i que cadascú té els 
seus projectes, i després 
d’haver coincidit i gaudit 
d’una gran complicitat en 
diverses actuacions, han 
decidit reunir-se en aquest 
duet informal. 

Un concert que recorrerà 
temes de les primeres da-
mes del blues fi ns a l’època 
de Chicago, sense oblidar 
temes propis de Big Mama 
Montse. / DdR

Rozalén, en una imatge promocional. / Cedida

Un centenar de persones van assis� r al concert al concert al Casal Popular. / Cedida
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TIR AMB ARC | BASE

El Club Arquers de Rubí obre 
una escola catalana de ti radors
Els infants rubinencs tenen 
la possibilitat d’aprendre 
totes les tècniques de ti r 
amb arc a través de l’escola 
catalana del Club Arquers 
de Rubí. En tot el territori, 
només existeixen set cen-
tres d’aquestes característi -
ques, un dels quals es troba 
a la ciutat.

El Club Arquers Rubí ha 
obert aquesta escola que 
ha de complir unes deter-
minades característiques 
per tal de ser reconeguda 
com a escola catalana per 
la Federació Catalana de 
Tir amb Arc.

En primer lloc, aquesta 
instrucció va dirigida als 
infants a parti r de 7 anys 
i actualment n’hi ha una 
desena, tot i que s’espera 
que en els pròxims mesos 
aquest nombre es dupliqui: 
“Volem fomentar el ti r amb 
arc entre els joves, creant 
esport base, és un projecte 

molt iŀlusionant a través 
del qual els joves es podran 
formar en aquest esport”, 
explica David Soriano, pre-
sident de l’enti tat.

La instrucció es rea-
litza en un espai habilitat 
i compta amb persones 
ti tulades per portar a ter-

me l’ensenyament de les 
tècniques del ti r. 

A més, se segueixen els 
procediments establerts i 
totes les mesures de segu-
retat. Soriano afi rma que 
els infants que accedeixen a 
aquesta instrucció “sorti ran 
molt ben formats”.

Tir amb arc a les escoles
Vinculat al projecte de 
l’escola de tir amb arc, 
l’entitat vol impulsar el 
2017 accions formatives 
dins dels centres educa-
ti us de la ciutat per tal de 
divulgar i donar a conèixer 
aquest esport. Per Soriano, 
als infants els hi agrada 
el ti r amb arc perquè “és 
diferent, al principi ho re-
lacionen amb el cinema, 
però després veuen que 
és un esport seriós, ja que 
es tracta d’una modalitat 
olímpica”.

Entre els avantatges de 
practi car el ti r amb arc, el 
president del Club d’Ar-
quers Rubí en destaca dues: 
“Permet fer exercici fí sic, ja 
que es requereix força per 
desenvolupar-lo i, a més, 
permet als joves desen-
volupar una capacitat de 
concentració que es pot 
aplicar en altres facetes 
de la vida, per exemple als 
estudis”.
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Actualment, l’escola compta amb una desena de joves arquers, però 
està previst que el nombre es dupliqui. / Arxiu

M. CABRERA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic reprèn la 
lliga contra l’Atlèti c Prat

L’Olímpic de Can Fatjó re-
torna aquest cap de setma-
na a la competi ció després 
de l’aturada nadalenca. El 
parti t serà contra l’Atlèti c 
Prat el 8 de gener a les 12 
hores al camp de futbol 
municipal de Can Fatjó. 

Els homes de Toni Cen-
tella van iniciar els entrena-
ments per preparar aquest 
partit el dilluns i volen 
tancar la darrera jornada 
de la primera volta amb un 

triomf. 
En aquesta primera fase 

de la competició, l’equip 
ha donat bona imatge, 
sobretot a mesura que han 
anat passant les jornades. 
Tot i això, els set empats  
aconseguits fan que l’equip 
encara no esti gui a la zona 
alta de la classifi cació.

El descans de Nadal ha 
vingut bé per tal de recu-
perar efectius, alguns ju-
gadors que estaven tocats, 
i per agafar forces de cara 
al segon tram de lliga. 

L’Olímpic està actualment situat en la setena posició de la classifi cació 
amb 22 punts. / Arxiu

PETANCA | TORNEIG

Gran èxit del torneig infanti l de Nadal

Fotografi a de grup de tots els parti cipants en el torneig. / Cedida

Valeria Copado i Óscar Zamorano, dos dels integrants de les dobletes 
vencedores del campionat. / Cedida

La Unió Petanca Las Torres-
Rubí va organitzar el 31 de 
desembre una melé infanti l, 
un torneig en el qual van 
parti cipar 32 parelles forma-
des per un infant i una per-
sona adulta. La jornada, que 
tenia per objecti u acostar la 
petanca als més peti ts, va 
transcórrer en un ambient 
esporti u i familiar.

Els guanyadors de les 
diferents categories van ser 
Adrià Barbecho i Kilian Cruz 

en general, Arnau Cirera i 
Álex Ferreras en consolació, 
i Valeria Copado i María Ruiz 
en repesca.

D’altra banda, el club 
organitza el 7 de gener una 
melé per sorteig entre tots 
els socis de la Unió Petanca 
Las Torres Rubí. Aquest acte 
posarà fi  a totes les acti vitats 
que el club ha dut a terme 
durant el Nadal a la seu soci-
al. Durant els dies anteriors 
també es van organitzar un 

aperitiu de cap d’any, un 
quinto social, l’ornament de 
la seu i les diferents melés.

Últi mes jornades de lliga
Aquest cap de setmana 
torna la competició a la 
lliga provincial de petanca. 
El primer equip de l’enti tat 
es va proclamar campió de 
lliga en la darrera jornada 
i disputarà les tres últi mes 
cites de la competi ció sense 
pressió.

Per la seva banda, l’equip 
B està situat en l’antepenúl-
tima posició. Aquest cap 
de setmana, rebrà un rival 
directe, el Sant Pere Nord de 
Terrassa. El conjunt rubinenc 
haurà de guanyar el parti t 
per evitar el descens.

Per últi m, l’equip femení, 
vol començar l’any amb una 
nova victòria que li permeti  
allargar la ratxa de bons 
resultats obti nguts darrera-
ment. / UP Las Torres-Rubí

JOSÉ VERDE



ATLETISME | CURSA

L’atleta rubinenc Carles Cas-
� llejo va aconseguir la seva 
sisena victòria a la Cursa 
dels Nassos de Barcelona, 
disputada per més d’11.000 
corredors aquest 31 de 
desembre. Cas� llejo, amb 
un temps de 29’45’’, es va 
quedar a només 16 segons 
del rècord de la prova, que 
ell mateix posseeix des del 
2012 i que és de 28’29”. 

El rubinenc, de 38 anys, 
va pujar al podi acompanyat 
per l’algerià Abderrahmane 
Anou, que es va quedar a 
dos segons de Cas� llejo, i 
per Mourad El Banouri, que 
amb un temps de 28’50” va 
completar el podi masculí. 

En categoria femenina, 
el triomf va ser per l’atleta 
del FC Barcelona Marta Ga-
limany, que per primera ve-
gada va escriure el seu nom 
en el palmarès de la Cursa 
dels Nassos. Galimany, amb 
un temps de 33’47”, es va 

Sisena victòria del rubinenc Carles
Cas� llejo en la Cursa dels Nassos 

imposar sense problemes a 
Laia Andreu (34’24”) i Miri-
am Or� z (35’14”), segona i 
tercera respec� vament. 

Castillejo, l’únic atleta 

espanyol amb � tols nacio-
nals absoluts en 5.000 km, 
10.000 km, mitja marató, 
marató i cros, va penjar 
oficialment les sabatilles 

després dels Jocs Olímpics 
de Rio de Janeiro de l’es� u 
passat. Tot i això, con� nua 
compe� nt en proves popu-
lars i altres curses. / DdR

En categoria femenina, el triomf va ser per l’atleta del FC Barcelona 
Marta Galimany, que és el primer cop que guanya la compe� ció

CICLISME | FORMACIÓ

Comença l’ac� vitat a l’Escola 
de Ciclisme del Vallès
L’Escola de Ciclisme del 
Vallès, amb seu social a Ter-
rassa, va néixer a fi nals del 
2016 amb l’objec� u d’ense-
nyar als nens i nenes entre 
els 5 i els 14 anys els valors 
de l’esport a través del ciclis-
me. Durant els dos primers 
mesos del 2017, el centre 
dedicarà els seus entrena-
ments a la modalitat de 
muntanya (BTT i ciclocros), 
per incorporar ja a par� r del 
mes de març les disciplines 
de pista i carretera. 

La nova escola ja ha co-
mençat les seves ac� vitats 
setmanals. Excepcional-
ment, aquesta setmana hi 
haurà entrenaments dilluns 
i dimecres per les festes na-
dalenques, però a par� r de 

la setmana del 9 de gener, 
els entrenaments seran els 
dimarts i dijous de 18 a 20 
hores.

Aquest dimecres 4 de 
gener, l’escola ha fet una 
jornada especial de portes 
obertes de 17 a 19 hores. 
Tot i així, els nens i nenes 
que vulguin venir a conèi-
xer l’escola, podran fer-ho 
durant una setmana de 
forma totalment gratuïta. 
Per a més informació es 
pot contactar amb l’enti-
tat esportiva a través del 
correu electrònic info@
escoladeciclismevalles.cat, 
al web www.escoladeciclis-
mevalles.cat o bé a les seves 
xarxes socials Facebook, Ins-
tagram i Twi� er. / DdR
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Carles Cas� llejo, en l’instant de creuar la línia de meta com a campió de la cursa. / Run Magazine
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Alguns dels integrans de l’Escola de Ciclisme del Vallès durant una de les 
seves primeres ac� vitats. / Cedida
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