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REDACCIÓ

El portal web de Transpa-
rència de l’Ajuntament de 
Rubí ha rebut 19 pe� cions 
d’informació durant el 2017, 
davant les 5 que va rebre 
el 2016.

El lloc web h� ps://trans-
parencia.rubi.cat ofereix als 
ciutadans rubinencs una 
gran base de dades amb 
múltiple informació sobre 
el funcionament de l’ad-
ministració local, com ara 
el pressupost municipal, 
informació sobre convenis, 
contractes i subvencions, so-
bre l’estructura organitza� va 
de l’Ajuntament, els plans 
estratègics o la despesa en 
publicitat ins� tucional, en-
tre molts altres documents.

En l’exercici que acaba 
de finalitzar, el servei va 
rebre 19 sol·licituds d’infor-
mació, de les quals es van 
admetre un 68%. La majoria 
de les demandes d’infor-
mació estaven relacionades 
amb sol·licituds d’informa-
ció administra� va (5), infor-
mació sobre la via pública 
(4), dades estadís� ques (3) o 
ajuts (3). També es va fer una 
pregunta relacionada amb la 
contractació i tres dins de la 
categoria d’altres. Pel que 
fa al temps de resposta, 17 
es van contestar dins dels 
terminis i 2 fora de termini; 
i la majoria es van produir 
entre els mesos de febrer i 
setembre. 

Pel que fa a les 5 deman-
des d’informació del 2016, 
dos estaven relacionades 
amb el cens d’animals de 
companyia, una sobre els 
ajuts al lloguer, una altra so-
bre l’ús del portal de Trans-
parència i l’úl� ma sobre la 
situació contractual i la re-
muneració d’un treballador 
de l’Ajuntament.

Dret a la informació
El dret a la informació pú-
blica està recollit per la llei 
de transparència, accés a 
la informació pública i bon 
govern des del desembre 
del 2014 i dictamina que 
totes les persones majors 
de 16 anys hi tenen accés de 
forma gratuïta. Les consultes 
sobre informació pública es 
poden fer en línia o bé de 
forma presencial a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC).

Segons un estudi de 
satisfacció ciutadana i co-
neixement de la ciutat de 
Rubí elaborat a la prima-
vera del 2017, un 26% dels 
enquestats desconeix si 
l’Ajuntament és o no trans-
parent, mentre que un 35% 
considera que el consistori 
té un índex de transparència 
normal. Un 26,5% determi-
nen que l’Ajuntament és poc 
o gens transparent, mentre 
que un 12,5% consideren 
que la transparència de 
l’administració local és bona 
o molt bona.

El portal de Transparència 
rep només una vintena de  
pe� cions durant el 2017

L’AUP presentarà una cinquantena
d’al·legacions al text refós del POUM
REDACCIÓ

L’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP) ha publicat al seu portal 
web www.auprubi.cat les 
al·legacions que la formació 
presentarà al text refós del 
Pla d’Ordenació Urbanís� ca 
Municipal (POUM). En total, 
es recullen una cinquantena 
d’al·legacions de tipus jurí-
dic i procedimental i sobre 
l’impacte que el pla pot tenir 

a la ciutat en matèria de 
creixement en habitants i 
sobretot en matèria de mo-
bilitat, aspecte que preocupa 
molt a la formació. També hi 
ha al·legacions relacionades 
amb la gestió que preveu 
el POUM a les zones de les 
urbanitzacions, així com en 
la protecció i promoció del sòl 
no urbanitzable.

L’AUP considera que les 
al·legacions publicades al 

seu portal digital poden ser-
vir com a document model, 
modificant-lo i adaptant-lo 
a les seves necessitats, a 
aquells ciutadans que vulguin 
presentar alguna al·legació al 
text aprovat i que no � nguin 
clar com fer-ho. 

L’Alterna� va ha fet públic 
aquest document després que 
en una jornada informa� va 
oberta a la ciutadania, moltes 
persones expressessin la ne-
cessitat de tenir una plan� lla 
de base per tal de redactar les 
al·legacions, ja que són textos 
jurídics complexos.

El termini per presentar 
al·legacions al text refós del 
POUM fi nalitza el 19 de ge-
ner. Els documents s’han de 
portar a l’Ofi cina d’Atenció a 
la Ciutadania (OAC), situada al 

carrer Narcís Menard, 13.
El text refós del POUM 

va ser aprovat el 30 de no-
vembre de forma provisional 
al Ple amb el suport de 14 
regidors dels 25 que hi ha a 
l’Ajuntament. Els grups de 
l’AUP, Esquerra Republicana, 
Inicia� va per Catalunya Verds 
i Veïns per Rubí s’han mostrat 
contraris a l’aprovació del 
text refós, basat en el POUM 
tombat per la Comissió d’Ur-
banisme el 2010.

Assemblea oberta
D’altra banda, l’AUP ha con-
vocat una assemblea oberta 
el 13 de gener a les 10 h al 
CRAC per analitzar la situació 
política local i establir les 
línies de treball dels mesos 
vinents. 

Els regidors Aitor Sánchez, Mireia Gascón i Jordi Muntan. / Arxiu
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L’Ajuntament de Rubí comprarà 5 pisos per 
a des� nar-los a emergència i lloguer social

REDACCIÓ

El pressupost del 2018, 
aprovat de forma provisional 
pel Par� t dels Socialistes de 
Catalunya amb el suport de 
Ciutadans, el Par� t Popular i 
els tres regidors no adscrits, 
és un 5,5% més elevat que 
el del 2017 i arriba fi ns als 80 
milions d’euros.

Es tracta d’uns comptes 
que incorporen per primer 
cop en molts anys una 
inversió real en habitatge 
amb l’objectiu de comprar 
pisos per emergència social i 
lloguer social. Dels 1,4 milions 
d’euros des� nats a habitatge, 
s’inver� ran 538.311 euros per 
la compra de 5 immobles a la 
Sareb a través de la societat 
municipal de Proursa.

Com és habitual en els 
darrers anys, els comptes 
� ndran en compte els ajuts 
al menjador, que enguany 

arriben fi ns als 550.000 euros 
a través d’una subvenció del 
Consell Comarcal. Es des� narà 
més d’un milió d’euros per 
fer polí� ques a favor de les 
persones amb diversitat 
funcional, dels quals més del 
60% aniran a Font del Ferro; i 
també més d’un milió d’euros 
en l’assistència a domicili de la 
gent gran amb dependència.

Una de les par� des que 
més augmenta de cara al 
proper exercici és la inversió 
en informà� ca, amb més de 
mig milió d’euros d’increment. 
Segons el govern, aquests 
diners hauran de servir 
per  renovar els  equips 
informàtics i avançar cap 
a una administració més 
moderna. També s’incrementa 
significativament la partida 
reservada per Intervenció i 
comptabilitat, amb gairebé 
350.000 euros d’increment; i 
la de Ciutadania i civisme en 

més de 360.000 euros.
En canvi, de cara al 2018, 

s’ha retallat la par� da d’Acció 
Ins� tucional, una rebaixa de 

168.000 euros que arriba 
després de les crítiques de 
part de l’oposició que hi va 
haver en l’exercici anterior 

quan es va incrementar.
D’altra banda, la par� da 

per Cooperació internacional, 
que es va retallar el 2017, 
torna a augmentar i arriba 
als nivells del 2016; però s’ha 
eliminat l’àrea d’Identitat i 
Projecció Exterior.

La neteja i els residus, el més 
car pel contribuent
Pel que fa a les par� des més 
elevades, en l’exercici 2018, el 
consistori inver� rà 3,9 milions 
d’euros en la recollida de 
residus; 3,2 milions d’euros 
en la neteja viària; 3 milions 
d’euros en la neteja de 
dependències municipals; 3 
milions d’euros en eixugar 
deute públic; i 1,5 milions 
en el manteniment de zones 
verdes.

Inversions reals
En l’àmbit de les inversions 
reals, està reservada una 

par� da de 516.459 euros per 
fer una reforma de la plaça 
de la Cons� tució, dels quals 
250.000 euros són fons que 
provenen de la Diputació 
de Barcelona. També està 
plantejada una inversió 
en els antics cinemes, de 
318.000 euros; una millora 
al camp de futbol del 25 de 
Setembre de 230.061 euros; 
i una reserva de 261.120 
euros per pagar l’IVA del 
col·lector de Can Xercavins, 
que assumirà l ’Agència 
Catalana de l’Aigua. També cal 
destacar que l’Ajuntament ha 
reservat 200.000 euros per fer 
dos projectes de par� cipació 
ciutadana.

En l’aspecte cultural, la 
par� da des� nada a la Festa 
Major del 2018 és de 377.150 
euros i al Casino Espanyol s’ha 
previst una despesa de 14.600 
euros per a ac� vitats d’arts 
escèniques.

El consistori adquirirà a través de Proursa cinc immobles per des� nar-
los a lloguer social i emergència social. / Arxiu

El pressupost del 2018, aprovat de forma provisional, també preveu inversions a 
la plaça de la Cons� tució, als an� cs cinemes i al camp de futbol del 25 de Setembre
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Un jove rubinenc de 18 anys 
va resultar ferit greu el 31 de 
desembre al migdia després 
de caure de forma acciden-
tal per un penya-segat d’en-
tre 10 i 15 metres a la zona 
del torrent dels Alous, just al 
costat de l’estany. 

El jove va haver de ser 
rescatat per un helicòpter 
de Bombers pel Grup de 
Recolzament d’Actuacions 
Especials (GRAE), ja que es 

trobava en un terreny inac-
cessible. L’actuació també 
va comptar amb el suport 
de tres ambulàncies del 
Sistema d’Emergències Mè-
diques (SEM), tres dotacions 
terrestres dels Bombers 
i dues unitats de Mossos 
d’Esquadra. 

Després de ser resca-
tat, el rubinenc ferit va ser 
traslladat a l’Hospital Parc 
Taulí. / DdR

L’entrada va quedar totalment calcinada. / A. Martí n

Els Bombers van rescatar el jove en helicòpter. / Bombers

Ferit greu un jove que va 
caure per un penya-segat 
al Torrent dels AlousREDACCIÓ

Un incendi va cremar dijous 
de la setmana passada a la 
nit l’entrada d’un comerç a 
la zona del Mercat, concre-
tament al carrer Bartrina. 
Els Bombers van rebre l’avís 
per foc a les 23.19 hores i 
quan van arribar van veure 
que cremava l’entrada d’un 
basar oriental i tot el mate-
rial que hi havia i que el local 
s’havia omplert de fum. Nou 

La Guàrdia Civil i la Policia 
Nacional han detingut a 
Rubí un home que pre-
sumptament va obtenir 
més de 42.000 euros en 42 
estafes a través d’anuncis a 
internet de venda de mate-
rial de construcció que no 
enviava als clients.

Segons fonts policials, 
l’home tenia coneixement 
tècnic del material de cons-
trucció que venia, ja que 
havia treballat en el sector. 
També tenia un nivell alt de 
coneixements informàti cs, 
ja que va crear les seves 
pròpies pàgines web per 
vendre els productes i crear 
diversos ti pus de factures.

La forma d’operar del 
deti ngut consisti a a infor-
mar els compradors, des-
prés que aquests haguessin 

dotacions de Bombers van 
parti cipar en l’exti nció del 
foc que va ser controlat al 
voltant de les 23.45 hores. 

Els Bombers van dema-
nar als veïns de l’immoble 
que tanquessin les portes 
de casa i es confi nessin, ja 
que l’escala també estava 
afectada pel fum. Al voltant 
de la mitjanit, els veïns ja 
van poder sorti r de les seves 
cases. Cap persona va resul-
tar afectada pel foc. 

fet la transferència, que 
no podia fer l’entrega de 
material perquè no dispo-
sava d’estoc sufi cient, per 
problemes de logística o 
bé per incompliment dels 
proveïdors. La intenció de 
l’estafador era perllongar el 
temps d’espera perquè les 
vícti mes desisti ssin en les 
seves pretensions i només 
quan tenia coneixement 
que havien presentat una 
denúncia, es posava en 
contacte per efectuar la 
devolució dels diners.

La persecució del pre-
sumpte estafador, que s’ha 
fet conjuntament amb els 
dos cossos de seguretat de 
l’estat, ha estat difícil, ja 
que les denúncies estaven 
repartides per múltiples 
jutjats. / DdR

Crema l’entrada d’un basar 
oriental al carrer Bartrina

Deti ngut un rubinenc que 
estafava venent material 
de construcció per internet
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Educadors i membres d’en� tats podran 
formar-se en educació en Drets Humans 
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí i el 
Centre de Recursos Peda-
gògics del Vallès Occidental 
III organitzen conjuntament 
el curs ‘Educació en drets 
humans per a ciutats defen-
sores’, adreçat professorat 
de primària i secundària, 
educadors socials, moni-
tors de lleure i membres 
d’en� tats que treballin amb 
infants o joves. 

La formació, que és gra-
tuïta, té com a objec� u do-
nar eines a les persones 
assistents per actuar com 
a agents de canvi a centres 
educa� us i en� tats.

L’educació en drets 
humans, a banda del co-
neixement sobre els drets 
humans, busca el desenvolu-
pament d’habilitats i ac� tuds 
que promoguin una veritable 
cultura dels drets humans. 

Es tracta d’una educació 
transversal, ja que es pot 
aplicar a qualsevol assig-
natura o matèria, treball 
per projectes, treballs de 
recerca, servei comunitari o 

Adjudicats els nous trens 
de FGC que han de millorar 
la línia del Vallès el 2019

Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC) ha 
anunciat l’adjudicació de la 
construcció de 15 nous trens 
a l’empresa suïssa Stadler 
Rail. Es tracta d’uns combois 
que està previst que s’incor-
porin a les línies del Vallès de 
Ferrocarrils a par� r del 2019 
per millorar la freqüència de 
pas i evitar les aglomeracions 
dels vagons.

L’adjudicació s’ha fet per 
un import de 120 milions 
d’euros i es fabricaran 15 
unitats de tren elèctriques i 
les peces corresponents de 
recanvi.

L’adquisició ha de perme-
tre augmentar la freqüència 
de pas, que actualment és de 
10 minuts, i que s’escurçaria 
fi ns als 5 minuts a la línia de 

Sabadell i entre 5 i 8 a la línia 
de Terrassa. / DdR

Usuaris de la línia del Vallès, a l’estació de Rubí. / Iban Coca

metodologia d’aprenentatge 
i servei, així com en l’àmbit 
de l’educació no formal.

La formació s’impar� rà 
entre els mesos de gener i 
maig al local del Centre de 
Recursos Pedagògics del 
Vallès Occidental III, al carrer 
Numància, 11. Constarà de 
20 hores, de les quals 15 
seran presencials i altres cinc 
consis� ran en la lectura del 
material del curs i la posada 
en pràctica d’una activitat 
amb un grup d’infants o 
joves. Les sis sessions progra-

mades � ndran lloc els dilluns 
de 17 a 19.30 hores.

Les persones que as-
sisteixin al curs rebran un 
manual d’educació en drets 
humans per a infants  i dispo-
saran d’una comunitat virtual 
d’aprenentatge per compar-
� r i fer assessorament en la 
implementació pràc� ca de 
les ac� vitats d’educació en 
drets humans als centres 
educa� us i en� tats. Al fi nal 
de la formació, ob� ndran un 
cer� fi cat que, en el cas del 
professorat, serà reconegut 

dins el Pla de Formació Per-
manent del Departament 
d’Ensenyament.

Les persones interessa-
des a assis� r-hi hauran de 
formalitzar la inscripció del 9 
al 19 de gener al portal XTEC. 
En el cas dels educadors no 
formals, també es podran 
apuntar al curs adreçant-se 
directament al Centre de Re-
cursos Pedagògics del Vallès 
Occidental III, a través del 
correu electrònic crp-rubi@
xtec.cat o del telèfon 93 588 
20 71. 

El curs dona eines per introduir la formació en drets humans a centres educa� us i en� tats. / Localpres



La Cavalcada de Reis a Rubí, una tradició centenària
CRistina CaRRasCo

La primera desfilada de Ses Ma-
jestats d’Orient que es recorda 
a Rubí, segons recull el llibre 
‘L’Abans. Rubí 1872-1965’, data 
de l’any 1918 i va ser organit-
zada pel Doctor Guardiet, tot i 
que aquesta no va tenir la con-
tinuïtat desitjada. Va ser l’any 
1940 quan es va organitzar de 
nou una cavalcada de Reis a la 
ciutat, a iniciativa del rubinenc 
Sebastià Torrella. Des d’aquell 
moment, ha perdurat fins a 
l’actualitat. 

En el Rubí dels anys 40, 
Ses Majestats lluïen vestits 
confeccionats per modistes i 
cosidores locals i desfilaven en 
cavalls, cedits pels pagesos de 
la vila. Eren anys de moltes di-
ficultats i l’objectiu era que tots 
els infants, i especialment els de 
les famílies més necessitades, no 
es quedessin sense joguines per 
Nadal. Per això, moltes de les 
joguines que es repartien eren 
fetes manualment. L’activitat 
va ser des dels seus inicis molt 
participativa. 

Ja en els 50 i 60, el setmanari 
Rubricata es feia ressò anual-
ment de les cavalcades de Reis 
a la ciutat i es referia a aquestes 
com “una tradición” del Nadal a 
la ciutat. “Este año ha resultado 
lucidisíma la tradicional cabalgata 
de los Reyes Magos, en la víspera de 
Reyes, patrocinada por el Ayuntami-
ento y el Frente de Juventudes, con la 
colaboración de destacados elementos 
del Centro Parroquial de Acción Ca-
tólica, los cuales han tenido a su cargo 
la organización. El entusiasmo de 
les pequeños fue grandioso, los cuales 
siguieron el itinerario sin descanso.”, 
Rubricata, gener 1956. 

A finals dels anys 60, i se-
gons el setmanari local, els Reis 

arribaven a la ciutat per la carre-
tera de Sant Cugat, en tractors, 
i ja portaven un ampli seguici, 
amb patges, persones amb tor-
xes que il·luminaven els carrers, 
donada l’escassa il·luminació 
de l’època, diversos camions 
plens de joguines i dues bandes 
musicals, la de l’Organización 
Juvenil Española local i la de 
la Lugartenencia de la Guardia 
de Franco. 

La comitiva era rebuda per 
les autoritats a l’Ajuntament, on 
eren obsequiats amb pastes i vi 
espanyol. Els Reis saludaven el 
públic des del balcó i després es 
dirigien a l’església per adorar 
el Nen Jesús. L’endemà, Dia 
de Reis, era costum que Ses 
Majestats visitessin l’Hogar 
Juvenil, on lliuraven joguines, 
cedides per comerciants i em-
presaris locals, als infants més 
desfavorits. 

L’organització anava a càr-
rec d’entitats locals com el cos 
de voluntaris de bombers, que 
va tenir un paper molt destacat 
durant molts anys, o el Casal 
Parroquial, entre altres, i estava 
patrocinada per l’Ajuntament. 

anys 70: època d’esplendor
Ja en els anys 70, la cavalcada 
continua creixent i cada vegada 
agafa més vistositat. En les 
cròniques de Rubricata de l’any 
1974 es diu que la desfilada 
va ser “brillante y espectacular” i 
s’assegura que havia estat “una 
de las mejores y más majestuosas 
cabablgatas de los Reyes magos, que 
hayan podido presenciar los rubinen-
ses”. Les carrosses, que s’havien 
renovat, adequat i engalanat, 
eren qualificades “de veritables 
obres d’art”. La implicació d’en-
titats, particulars, empreses i 

comerços en l’organització de 
la cavalcada era cada cop més 
important i l’assistència de 
ciutadans, en una vila que havia 
crescut molt, era molt multitu-
dinària. També el recorregut es 
va anar ampliant per arribar als 
nous barris de la ciutat. 

Amb l’arribada de la demo-
cràcia, l’organització de la desfi-
lada va recaure en una comissió 
cultural liderada pel consistori i 
amb la col·laboració d’entitats 
veïnals, centres d’esplai i en-
titats culturals. Era temps de 
renovació. 
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El nombre de carrosses va 
augmentar amb vehicles de les 
associacions veïnals i d’altres 
participants com Ràdio Rubí, 
que es va incorporar l’any 1983. 
Els Reis van estrenar nous 
vestits, dissenyats per Maria 
Carbonell i confeccionats per 
modistes locals, i a la desfilada 
també es van sumar nous ele-
ments d’animació. Durant uns 
anys, Ses Majestats no van ser 
rebuts a l’Ajuntament i visitaven 
el Casal de Sant Josep Oriol 
per a deixar joguines als infants 
orfes interns. 

A finals dels anys 80, la 
cavalcada arrenca cada any des 
de punts diferents de la ciutat, 
com ara del 25 de Setembre, de 
Les Torres o de la carretera de 
Terrassa i anava variant el seu 
recorregut, uns anys arribava 
fins a Ca n’Oriol, altres passava 
per Can Fatjó. Cal destacar que 
l’any 1987, per primera vegada 
es munta un escenari a la plaça 
del Doctor Guardiet per rebre 
els Reis i que l’any 1989 van 
arribar per primer cop en tren 
a la ciutat. 

A la darrera dècada del segle 
XX, es va començar a establir el 
model que, amb algunes petites 
variacions, és el que coneixem 
en l’actualitat. Així, els Reis 
arribaven a un punt concret de 
la ciutat, tot i que cada any d’una 
manera diferent, on eren rebuts 
per la ciutadania. Després de 
dirigir unes paraules a la mul-
titud, pujaven a les carrosses i 
iniciaven una llarga desfilada 
per la ciutat, que finalitzava amb 
l’adoració en el pessebre vivent 
a la plaça del Doctor Guardiet, 
una tradició que durant uns 
anys es va perdre i es va tornar 
a recuperar. 

Les carrosses de Ses Majes-

tats s’han anat renovant al llarg 
del temps en moltes ocasions. 
Una de les més importants va 
ser la renovació de l’any 1996, 
realitzada per l’empresa Ultra-
man. Els nous vehicles, junta-
ment amb l’inici de la renovació 
del centre, van obligar a establir 
un nou recorregut adaptat a la 
mida i l’estructura de les noves 
carrosses. 

Més segura i adaptada
Ja en el segle XXI, el recorregut 
de la Cavalcada de Reis pràcti-
cament s’ha mantingut. L’any 
2012, el consistori va reduir l’iti-
nerari perquè era excessivament 
llarg. En la primera dècada, 
l’arribada dels Reis Mags era a 
l’Ajuntament, on eren rebuts 
per les autoritats, abans d’iniciar 
la cavalcada, però l’any 2006 es 
va traslladar a l’Escardívol, ja 
que la plaça de Pere Aguilera 
havia quedat petita per acollir 
tot el públic. 

Entre els canvis més impor-
tants que ha sofert la cavalcada 
durant els darrers anys, hi ha la 
creació del personatge del Mag 
Rubisenc, ja consolidat. I també 
el fet que des de fa dos anys, i 
arran de la mort d’un nen a Mà-
laga atropellat per una carrossa, 
només es reparteixen caramels 
des de la primera i última carros-
sa per qüestions de seguretat. A 
Rubí, no s’ha hagut de lamentar 
cap mort, però l’any 81 prop 
del pont del carrer Cadmo, un 
infant que recollia caramels va 
acabar amb una cama trencada 
per un vehicle de la desfilada. 

D’altra banda, des de fa 
set anys, tota la cerimònia es 
tradueix simultàniament en llen-
guatge de signes i els caramels 
que es reparteixen ja són aptes 
per a celíacs.

Malgrat les inclemències del temps i 
amb algunes anècdotes i incidents
Ses Majestats d’Orient no han 
faltat a la seva cita amb la ciutat 
malgrat les inclemències del 
temps, sigui neu, pluja, vent 
o fred. L’any 1985, tot i una 
intensa nevada, els Reis van 
desfilar per la ciutat.

Això sí, el recorregut es va 
haver d’escurçar, es va haver 
d’anar tirant sal pels carrers i 
l’ambulatori de Mútua de Ter-
rassa va haver d’atendre prop 
d’una vintena de ferits durant 
la cavalcada per contusions, 
esquinços i fins i tot alguns 
ossos trencats per caigudes i 
relliscades a la via pública.

Un any després van ser la 
pluja i el fred els protagonistes 
de la desfilada reial, una de les 
poques ocasions que la caval-
cada a la ciutat no va ser tan 
multitudinària.

En tren, en bus urbà o en helicòpter 
Si a principis del segle XX 
els Reis arribaven a la ciutat 
en cavalls i posteriorment en 
tractors, en la darrera dècada 
del segle van optar per anar 
variant cada any el seu mitjà de 
transport, sorprenent, i molt, 
els infants que els esperaven 
ansiosos. Així, l’any 1989 van 
arribar en tren, en un comboi 
preparat especialment per 
Ferrocarrils de la Generalitat, 
amb motiu del 152è aniversari 
del Tren de Sarrià. També van 
arribar en tren el 1998.

L’any 1990, els Reis aterra-
ven en un helicòpter a l’antic 
camp de la UE Rubí, a Les 
Torres, mentre que el 1993 i 
1999 ho feien en aquest ma-
teix mitjà però a l’Escardívol. 
L’espectacularitat de l’aterratge 
va captivar l’atenció del públic 
gairebé tant com els mateixos 
Reis.

Retards en el seu viatge, 
van obligar Ses Majestats a fer 
ús de la màgia l’any 1991, quan 
van aparèixer a l’Escardívol 
transportats en un núvol de 
boira, bengales, serpentines i 
confeti. Ja el 1994, els Reis, en 
el seu vessant més sostenible, 
van optar per l’autobús urbà 
i van baixar a la parada de la 
Nova Estació, carregats d’il·-
lusió i regals. Un any després, 

arribaven en un camió emboli-
cat de regal a la mateixa plaça.

En aquest segle, han hagut 
de recórrer més sovint a la mà-
gia. El 2008 van arribar en un 
gran vaixell de paper, mentre 
que el 2011 van ser guiats pels 
planetes del sistema solar. En 
els últims anys, Ses Majestats 
es ‘teletransporten’ en mig 
d’un espectacle de llums, làsers 
i música. / C.C.

Els Reis, durant la Cavalcada de 1985. / Bohigas. ‘Rubricata, 11 
de gener de 1985’. 

Cavalcada als anys 60. / ‘L’abans. Rubí 1872-1965’

ses Majestats a l’ajuntament. / ‘Rubricata. Gener de 1970’ 

Els Reis, arribant en helicòpter. / J.G. ‘Diari de Rubí. Gener de 1999’

La desfilada reial també 
ha deixat altres anècdotes i 
incidents al llarg del temps. 
Entre aquestes, l’any 1970 el 
Rei Baltasar va escriure una 
carta al setmanari local on ex-
plicava que durant la desfilada 
Ses Majestats “fueron apedreados 
e insultados por jóvenes melenudos y 

gamberros”. Malgrat tot, Baltasar 
assenyalava que van continuar 
la cavalcada perquè el més 
important era la il·lusió dels 
infants. No ha estat l’única 
vegada amb incidents d’aquests 
tipus, ja que l’any 83 uns brè-
tols també van llençar ous a la 
comitiva reial. / C.C.
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Melcior, Gaspar i Baltasar, 
acompanyats pel Carter Re-
ial, el Mag Rubisenc i l’Estel 
que els ha de guiar, arribaran 
aquesta tarda a les 18 hores 
a Rubí. L’Escardívol serà el 
lloc on Ses Majestats els Reis 
apareixeran per art de màgia 
per tal que l’alcaldessa de 
Rubí els lliuri les claus que 
han d’obrir les portes de 
totes les cases de la ciutat. 
D’aquesta forma, els tres 
Reis d’Orient podran entrar 
a les llars dels rubinencs per 
deixar-los els regals que han 
demanat.

Però abans de l’arribada 
de la nit, Melcior, Gaspar i 
Baltasar seran les grans estre-
lles de la Cavalcada de Reis, 
un dels esdeveniments més 
multitudinaris de la ciutat i 
molt esperat pels rubinencs, 
especialment pels més petits. 
L’Estel guiarà i obrirà el camí 
de la desfi lada, que comptarà 
amb més d’una vintena d’ele-
ments. El Mag Rubisenc, el 
Carter Reial, Melcior, Gaspar 
i Baltasar seran els grans 

La ciutat es prepara per l’arribada 
de Ses Majestats els Reis d’Orient

protagonistes, però també 
hi haurà carboners, planetes, 
cavalls il·luminats, torxes, 
música, coets o fades.

Tampoc hi faltaran els 
tradicionals caramels, que 
es llençaran al principi i al 
fi nal de la rua, per garantir 
la seguretat de tothom, i que 
són sense gluten.

Entre les novetats res-
pecte a altres anys, cal des-
tacar que s’han millorat els 
trons de les carrosses per tal 

que Ses Majestats estiguin 
més còmodes, hi haurà nous 
efectes especials i s’ha millo-
rat la il·luminació. Tot plegat, 
farà que “les carrosses siguin 
més boniques”, segons ha 
explicat el regidor de Cultu-
ra, Moisés Rodríguez.

Es retiraran les jardineres
La Cavalcada arrencarà des 
de l’Escardívol a les 18.30 
hores i té previst recórrer 
els carrers Cadmo, Prat de 

la Riba i Rafael Casanova, 
el passeig Francesc Macià, 
l’avinguda Barcelona, la ram-
bleta Joan Miró, el passeig 
de Les Torres, l’avinguda de 
Can Cabanyes, el passeig del 
Ferrocarril, els carrers Mon-
turiol, Mare de Déu de Fàti-
ma i Tres d’Abril, la carretera 
de Sant Cugat, els carrers 
Joan Maragall, Bartrina, Lluís 
Ribas i Cervantes i després 
novament pels carrers més 
cèntrics per finalitzar a la 
plaça del Doctor Guardiet al 
voltant de les 21 hores.

Per facilitar que les car-
rosses puguin creuar l’illa de 
vianants, l’Ajuntament haurà 
de retirar les jardineres que 
va instal·lar fa uns dies per 
motius de seguretat.

Com és tradició, l’estada 
dels Reis d’Orient a la ciutat 
fi nalitzarà amb l’adoració al 
pessebre vivent, que tindrà 
lloc a la plaça del Doctor 
Guardiet quan fi nalitzi la Ca-
valcada. En aquest punt, des 
de les 19 hores hi haurà una 
companyia per amenitzar 
l’espera a Ses Majestats.

El Rei Gaspar, a la cavalcada de l’any passat. / Localpres
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La màgia del Mag Rubisenc 
continua sent una de les grans 
atraccions del Nadal a la ciutat. 
Centenars d’infants s’apropen 
fi ns al Castell de Rubí, on el 
mag té el seu laboratori, per 
entregar-li en mà les cartes 
amb els desitjos per als Reis 
Mags d’Orient.

Els infants han tingut 
aquests tres dies –entre el 2 
i el 4 de gener– l’oportunitat 
d’entrar al campament secret 
del Mag Rubisenc en grups 
molt petits i observar de ben 
a prop les arts d’aquest perso-
natge emblemàtic conegut per 
tots els rubinencs.

Com sempre, s’han fet 
cues a les portes del Castell, 
però per entretenir els més pe-
tits i fer més lleugera l’espera, 
hi havia un taller de pandere-
tes i un arbre dels desitjos.

El Mag Rubisenc ha expli-
cat que els infants rubinencs 
“han demanat moltes coses, 
joguines i coses no tan mate-
rials, de cor, per la ciutat, per 
tenir un Rubí net i bonic com 

Des de fa 38 anys, el Foment 
de la Sardana de Rubí orga-
nitza un concert per any nou 
amb les sardanes com a grans 
protagonistes. I des de la reo-
bertura del Casal Popular, el 
1984, l’actuació musical sem-
pre ha tingut lloc en aquest 
equipament emblemàtic de 
la ciutat.

La cobla Jovenívola de 
Sabadell va ser l’encarregada 
d’interpretar aquest concert 
que va servir per donar la 

Els infants de la ciutat lliuren
les seves cartes al Mag Rubisenc

Bona entrada en el Concert d’Any 
Nou del Foment de la Sardana de Rubí

el què tenim, i han demanat 
també pels pares i els avis, 
perquè siguem molt feliços i 
cuidem els uns dels altres”.

A més d’explicar els desit-
jos dels infants, el mag també 
ha demanat als periodistes 
locals que no siguin “trape-
lles” i que expliquin “bones 
notícies”.

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, també ha visitat 

benvinguda al nou any 2018, 
amb un programa variat i de 
qualitat. Al concert, hi van 
assistir prop de 140 persones, 
que no es van voler perdre la 
primera cita sardanística de la 
temporada.

Després del concert de 
sardanes d’any nou, el Foment 
de la Sardana tornarà a l’acti-
vitat el 18 de febrer, amb una 
audició a la plaça Catalunya, 
també a càrrec de la cobla Jo-
venívola de Sabadell. / DdR

el campament del Mag Rubi-
senc, acompanyada del regidor 
de Cultura, Moisés Rodríguez. 
La màxima responsable mu-
nicipal ha aprofi tat la trobada 
amb el mag per demanar “una 
ciutat millor, de la qual estar 
orgullosos, més amable, neta 
i accessible”.

El campament del Mag 
Rubisenc ha comptat aquest 
any amb una important nove-

tat, i és que infants d’escoles 
rubinenques han pogut visitar 
el lloc on viu i dorm aquest 
personatge mític durant la 
resta de l’any.

El Mag Rubisenc, que ara 
ja ha tancat el seu campament, 
s’està preparant per poder 
donar la benvinguda als Reis 
d’Orient a la ciutat aquesta 
tarda en l’inici de la Cavalcada 
de Reis.

El Mag Rubisenc, atenent alguns dels infants al seu campament. / Localpres

La cobla Jovenívola de Sabadell va oferir el concert. / Cedida
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Centenars de rubinencs i ru-
binenques han pogut gaudir 
de les tres primeres funcions 
de l’obra ‘Els Pastorets’, la 
tradicional funció nadalenca 
que interpreta anualment el 
grup de teatre escènic del 
Casal Popular i l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu. Un 
públic divers, principalment 
familiar, ha omplert el Casal 
Popular de gom a gom du-
rant aquests primers passis. 
L’espectacle, dirigit per Da-
niel Bové i basat en el clàssic 
de Folch i Torres, destaca en-
guany per quatre novetats: la 
música en directe d’un grup 
de sis músics de l’Escola 
Municipal de Música Pere 
Burés, la renovada coreogra-
fi a de les fúries, els vestuaris 
de Llucifer i Satanàs i el nou 
decorat del Temple.

El planter d’actors i ac-
trius compta amb cares ja 
conegudes pel públic i al-
tres noves, a més d’exhibir 
una gran riquesa d’edats: 
infants, adolescents i adults 
interpreten els personatges 

El Casal Popular, ple de gom a gom durant les 
funcions nadalenques de l’obra ‘Els Pastorets’

d’aquesta obra de teatre. En 
total, l’equip artístic i tècnic 
de l’obra està format per més 
d’un centenar de persones. 
‘Els Pastorets’ narra diver-
sos episodis bíblics com el 
naixement de Jesús i el camí 
dels pastors cap a Betlem 
amb molt sentit de l’humor 
i temes pagans durant el 
viatge dels pastors, protago-
nitzat per Lluquet i Rovelló, 
a més de refl exionar sobre 
aspectes com la lluita entre 
el bé i el mal representada 

a través del confl icte entre 
els personatges de Llucifer 
i Satanàs.

L’espectacle continua 
sent una de les activitats més 
exitoses del Nadal a Rubí, 
que es representa tradicio-
nalment arreu del territori 
català amb grups de teatre 
amateur. La primera funció 
de l’obra ‘Els Pastorets a 
Rubí’ es remunta al 1924, 
mentre que l’adaptació de 
Josep Maria Folch i Torres 
es va publicar el 1916.

La darrera representació 
de l’obra tindrà lloc el 7 de 
gener a les 18 hores al mateix 
espai del Casal Popular. Pel 
que fa al preu, les entrades 
costen 6,50 euros amb la 
tarifa normal, 5 euros per 
a infants fins a 10 anys i 
jubilats, i 4 euros per a socis 
de La Xarxa i del TR3SC. 
Els interessats poden com-
prar els tiquets a la taquilla 
minuts abans de l’espectacle 
o a través del web a www.
casalpopular.org.

Més de 3.500 persones 
visiten el Pessebre vivent 
de l’Hermandad Rociera
El Pessebre vivent de l’Her-
mandad Rociera de Rubí ha 
tornat a ser un èxit entre la 
ciutadania. Durant la setmana 
que l’activitat va estar oberta 
al pati del Museu Vallhonrat, 
van veure el pessebre més de 
3.570 persones.

L’entitat està molt satisfe-
ta per aquesta xifra, que refer-
ma l’aposta de l’Hermandad 
l’any passat, quan van decidir 
posar en marxa amb molta il-
lusió i optimisme un pessebre 
vivent. “Després de veure la 
primera edició, molta gent 
ha recomanat als seus amics 

i familiars que visitin el pes-
sebre”, ha explicat Alfonso 
Manjón-Cabeza, de l’entitat 
local, que també ha afi rmat 
que “el mur dels desitjos ha 
funcionat molt bé” i “les na-
dales en directe han generat 
molt d’interès”.

Manjón-Cabeza ja ha 
avançat que l’Hermandad 
Rociera de Rubí repetirà l’any 
que ve l’activitat amb més 
novetats per incrementar la 
participació. El Pessebre 
vivent va estar obert des del 
18 fi ns al 23 de desembre al 
pati del Museu. / DdR

Un moment de la posada en escena de la funció ‘Els Pastorets’, dissabte passat. / L. López

El Pessebre vivent es va representar al Museu Vallhonrat. / Arxiu



Ses Majestats els Reis Mags d’Ori-
ent estan a punt d’arribar a Rubí, 
carregats de regals i bones inten-
cions per començar el 2018. Ho 

faran, com és habitual en els darrers anys, 
a l’Escardívol, on una gentada s’aplegarà 
per veure’ls arribar. I després recorreran 
els carrers de Rubí, acompanyats del Mag 
Rubisenc, de diversos elements i de tones 
de caramels.

Amb la Cavalcada que tindrà lloc aques-
ta tarda, es compleix un centenari des del dia 
que es va fer la primera Cavalcada de Reis a 
la ciutat, el 1918, impulsada, com moltes al-
tres iniciatives culturals, pel Doctor Guardi-
et. La primera edició no va ser especialment 
reeixida, ja que no es va tornar a celebrar 
fi ns el 1940. A partir d’aquí, la tradició que 

els Reis d’Orient desfi lessin pels carrers de 
la ciutat es va instaurar a Rubí, igual que a 
molts altres pobles.

Amb tants anys de Cavalcades, s’han 
viscut situacions de tota mena, els Reis han 
arribat en tren, en helicòpter i fi ns i tot en 
cotxe de línia i han suportat amb valentia 
les inclemències del temps.

Els temps han anat canviat i Ses Majes-
tats han anat modernitzant els seus vehicles, 
d’anar amb cavall, tractors o camions han 

passat a anar amb carrosses, però l’esperit 
sempre ha estat el mateix: oferir una nit 
d’il·lusió i màgia a la infància.

L’esperit de la Cavalcada tornarà a estar 
present als carrers de la nostra ciutat en 
una de les nits més boniques i populars pels 
rubinencs. A més, enguany acompanyarà el 
bon temps i les temperatures suaus poden 
fer de la Cavalcada 2018 una de les més 
multitudinàries de la història.

Petits i grans han demanat els seus desit-

jos en les seves cartes, que entregaran al Mag 
Rubisenc, als mateixos patges de Melcior, 
Gaspar i Baltasar o directament a Ses Ma-
jestats. Des de Diari de Rubí, demanem un 
any ple de notícies encoratjadores, d’aquelles 
que ens fan sentir orgullosos de la ciutat en 
què vivim. Esperem que tothom deixi de 
banda les reticències i les persones treballin 
plegades per tenir un futur millor, amb més 
harmonia i amb millor convivència.

En la nostra carta als Reis hem demanat 
que no es repeteixin cap dels successos trà-
gics que ens han tocat viure el 2017 i que, 
si pot ser, tinguem una ciutat més bonica i 
neta i que es millorin els serveis. Volem que 
Rubí segueixi sent un municipi ple de vida, 
d’activitat i de futur i que mai perdi el seu 
profund esperit solidari. 

Melcior, Gaspar, Baltasar
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                 3 de gener

Prou Peatge @prou_peatge

2018 i seguim amb cues 
dia i nit a la carretera 
d’entrada a Terrassa desde 
Rubí #proupeatge #terrassa 
#rubicity #santcugat 
#novullpagar

Visita’ns a www.diariderubi.com

Cartes de la Ciutadania
Artistes musicals
He sentit que aquest mes vindran a actuar a 
La Sala Rosa Benito i Rosario Mohedano, 
un espectacle de música de copla, bolero i 
tango. Desconec quin cost té el concert per 
l’Ajuntament, però sí que crec que aquesta 
mena de personatges que només són cone-
guts perquè apareixen en programes ‘cutres’ 
de televisió no haurien de ser contractats 
per administracions. No tinc res en contra 
d’aquests ‘artistes’, poden fer els concerts 
que vulguin, però no a costa dels diners de 
tots els rubinencs. El sector de la cultura 
ja està prou malament i ja és prou precari 
per tots els artistes, per dedicar els pocs 
recursos que hi ha a personatges que no 
dignifi quen la cultura.

Hi ha molts artistes que es merei-
xen una oportunitat i no la tenen. Estic 
pensant no només en músics locals, sinó 
també en grups emergents de Catalunya 
i d’Espanya, artistes menys populars però 
de més qualitat que podrien fer enriquir 
el panorama musical a la ciutat, que ara 

mateix, pel volum de població que té Rubí 
és bastant pobre.

I tampoc és que s’incentivi la producció 
musical, que jo sàpiga no hi ha cap lloc on 
els músics puguin assajar.

Víctor Martín

Dels amors, el primer, i de llunes, la 
primera de gener
Hem tingut un any d’abundant activitat 
política, que ens ha portat a una nova 
afecció aguda, la politicosicosis, malaltia 
deguda a l’excés d’activitat política.

Un empitjorament de la nova malaltia 
ens espera pel nou any 2018. Veiem les pre-
diccions dels experts reunits el 3 de desem-
bre, en el Màgic Internacional, que també 
coincideixen amb declaracions de Sebastià 
d’Arbó: el confl icte català amb el govern 
d’Espanya continuarà i el País Basc també 
entrarà en la reivindicació independentista. 
El 2018 l’economia espanyola creixerà, 
però la catalana no. També es preveu un 
confl icte a Israel, que ja s’ha complert. El 

Barça serà el campió de lliga. Morirà algú 
de la Casa Reial i també del govern. Hi 
haurà més atemptats terroristes, sobretot 
a França. A causa de la contaminació i 
el canvi climàtic, es pronostiquen també 
catàstrofes naturals, sobretot a Amèrica. 
Entre el 2020 i el 2022, es preveu que 
Catalunya aconsegueixi la seva indepen-
dència. També a prop d’aquestes dates, hi 
haurà importants canvis i crisis internes a 
la Unió Europea; també al govern espanyol 
i la Casa Reial patirà una forta crisi que la 
portarà a l’abdicació.

Tradicionalment, els pagesos de Rubí 
posaven molta atenció als primers dies de 
gener, ja que aquests auguraven com seria 
l’any que començava. Si fa vent, serà any 
de confl ictes. Si són dies lleganyosos, mal 
any serà. I la pluja del gener omple la bota 
i el graner. Dies serens de gener, serà un 
any de fred. És també de bon auguri que 
el dia de cap d’any coincideixi amb lluna 
plena, lluna plena aigua mena, i tindrem 
una superlluna, un 14% més gran i un 30% 

més brillant.
Cada pleniluni és una ocasió en la qual 

els estels i els Mestres espirituals aprofi ten 
per vessar amorosament energia espiritual 
i una benedicció per tota la humanitat. I 
encara més en el pleniluni de Capricorn.

El futur de Catalunya és clar, un vell 
país que s’obre a un nou món, a una nova 
era d’Aquari. Entrem a l’any 6 d’Aquari, 
una gent que és capaç d’adaptar-se a un 
nou caràcter integrador, participatiu, amb 
iniciatives innovadores, on la societat estarà 
per sobre dels líders. Un país que vol sortir 
de les polítiques caciquistes i retrògrades. 
Cal tenir present que Catalunya té afany 
de ser país d’avantguarda i que tot canvi ve 
precedit d’una crisi amb el més antic i que 
Catalunya ja ha superat moltes crisis d’on 
n’ha sortit renovada. Catalunya és sota el 
signe d’Escorpí caràcter sofert i lluitador, 
cauen i sempre s’aixequen, som el model de 
Guerrers de la llum, de la nova era.

Bon Any Nou, Vida Nova.
Pere Bel
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A menudo cuando se 
inicia un proceso de di-
vorcio, nos pregunta el 
cliente si su hijo menor 
de edad va a tener que 
asistir al juicio de divor-
cio. Incluso, vemos que 
hay personas que tienen 
entendido que lo que 
diga su hijo, si es mayor 
de doce años, es lo que 
el juez va a decidir sobre 
la custodia. 

La realidad es que: 
1. Los menores, siempre 
que tengan doce años 
o capacidad sufi ciente, 
tienen derecho a opinar 
sobre decisiones que tie-
nen que ver con ellos, en 
especial, sobre su rela-
ción con sus padres (pa-
dre y madre), pero lo que 
digan no es vinculante 
para el juez. Estamos ha-
blando de procedimien-
tos contenciosos. En 
los divorcios de mutuo 
acuerdo, en principio, no 
es necesario escuchar a 

los menores.

2. Los menores no asis-
ten a la vista, al juicio, 
de divorcio, sino que 
si deben ser oídos, lo 
hacen normalmente en 
el despacho del Juez, de 
la manera más natural 
posible, nunca como un 
interrogatorio.

Por tanto, los meno-
res de edad NO deciden 

nada en los casos de 
divorcio. En los casos 
determinados por la ley, 
el juez debe escucharlos, 
pero quien finalmente 
decide, con estas y otras 
pruebas, es la autoridad 
judicial.

Edurne Zunzunegui 
Abogada de Familia

Sant Cugat del Vallès

¿Deciden algo los niños mayores de 
12 años en un proceso de divorcio?

Saps si ets víctima? 
Truca’ns de franc i lluitem junts.

 900 802 525 #amiantmata
www.cronda.coop/Amiant

info@cronda.coopAssessorament jurídic compromès

C I M ETÍV S

M A N TIAL’

ED

Hi ha més víctimes 
de l’amiant de les 
que et penses.
Hi ha responsables.
Junts podem fer justícia.

Si creus que podries ser una 
víctima, tens dret a reclamar. 

Fins al 2030, l’amiant haurà 
causat mig milió de morts 
en territori comunitari. 

Truca’ns!
900 802 525
(línia gratuïta)

Col·lectiu Ronda
Assessorament 
jurídic compromès.

REDACCIÓ

L’atur a la ciutat el desem-
bre del 2017 s’ha situat 
en 4.924 aturats, el que 
suposa que el nombre de 
desocupats s’ha reduït 
en 582 persones al llarg 
de l’any i respecte a les 
dades del desembre de 
2016, quan hi havia un 
total de 5.506 desocupats 
a la ciutat. 

Segons les darreres da-
des facilitades pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), durant el mes de 
desembre del 2017, 128 
ciutadans i ciutadanes han 
aconseguit reincorporar-
se, o fer-ho per primera 
vegada, al món laboral, 
sorti nt així de les llistes de 
desocupats. 

Rubí ha estat la segona 
ciutat vallesana on més 
s’ha reduït l’atur el dar-
rer mes de l’any, només 
superada per Terrassa, 
on 178 desocupats han 

trobat feina. En tercera 
posició, es troba Sabadell, 
amb 60 aturats menys al 
desembre. 

En el conjunt de la co-
marca, l’atur s’ha situat en 
53.007 desocupats, 481 
menys que al novembre. 

Pel que fa a Catalunya, 
al desembre el nombre 
d’aturats registrats va bai-
xar en 4.444 persones 
respecte al mes anterior. 
Així, es va tancar el 2017 
amb un total de 418.018 
aturats registrats a les 
ofi cines del SOC, 35.627 
menys que el desembre 
del 2016. Es tracta del mi-
llor tancament d’any des 
del 2007.

En el conjunt de l’estat 
espanyol, l’atur ha bai-
xat fi ns a situar-se en els 
3.412.781 de parats, ja 
que més de 290.193 per-
sones han sortit de les 
llistes de l’atur.  Mensual-
ment, l’atur va baixar en 
61.500 persones.

El 2017 acaba amb 582 
aturats menys a Rubí que 
al desembre del 2016

L’Ajuntament signa un crèdit de 7,4 milions 
per a inversions subvencionat per la Diputació
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ob-
tindrà un crèdit de 7,4 
milions d’euros a interès 
preferencial per a inversi-
ons a través del Banc de 
Sabadell i subvencionat per 
la Diputació de Barcelona. 

Gràcies a un conveni 
signat entre la Diputació i 
aquesta enti tat fi nancera, 
23 ajuntaments de la de-
marcació poden obtenir 
una línia de préstecs per 
a inversions  als seus mu-
nicipis a un ti pus d’interès 
preferencial. En el cas de 
Rubí, el crèdit ascendeix 
a 7,4 milions d’euros, dels 
quals 291.390,72 estan 
subvencionats per la Di-
putació. 

En total, els ajunta-
ments que s’han sumat a 
aquest programa de Crèdit 
Local, han signat crèdits 
per valor de 33.058.799,41 
euros, dels quals la Dipu-
tació n’ha subvencionat 
1.450.667,23 euros. 

L’any passat ja es va 
fi rmar l’acord entre la Dipu-

Mercè Conesa, i el director 
de la Direcció d’Administra-
cions Públiques de Banc de 
Sabadell, Xavier García. 

El crèdit de l’adminis-
tració rubinenca, de 7,4 
milions d’euros, és el de 
més valor, seguit del sol-
licitat pel consistori de 
Sant Cugat, que puja a 6,8 
milions, dels quals 377.025 
euros estan subvencionats 
per la Diputació. 

L’alcaldessa, Ana M. Martí nez, amb la presidenta de la Diputació i el representant del Banc de Sabadell, 
durant la fi rma del crèdit. / Diputació de Barcelona

tació de Barcelona i el Banc 
de Sabadell, que permet 
impulsar aquest programa 
de Crèdit Local, fruit del 
procés de selecció d’enti -
tats realitzat durant l’any 
2016. El programa permet 
als ajuntaments i enti tats 
municipals descentralitza-
des reduir els costos fi nan-
cers dels préstecs desti nats 
a noves inversions, així com 
a acollir-se a operacions de 

préstecs a llarg termini, a 
actuacions relacionades 
amb millores a la tresoreria 
i a línies de préstecs pont 
per a inversions fi nançades 
amb subvencions. 

A fi nals de desembre, 
els alcaldes i representants 
dels 23 ajuntaments de la 
província adherits al pro-
grama van fi rmar els crè-
dits, amb la presidenta de 
la Diputació de Barcelona, 



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

La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588  47  84

Sal i Oli
c. Balmes, 25
T. 93 633  86 84

CUINA 

AMERICANA

El Barn  
c. Alt, 3
T. 93 697 13 75

CUINA 

CASOLANA

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

El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68

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

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

Porta Rubí  
Ctra. de Rubí, 63b
T. 93 007 99 83

El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82

Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

El Cibulet  
Pl. de Josep Sapés, 6-8
T. 93 587 52 72

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

La Popular  
Pl. del Dr. Pearson, 2
T. 93 008 33 35

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

La iaia Terol
c. Maximí Fornés, 11

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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ANUNCIA’T 
EN AQUESTA SECCIÓ

a partir de 

4€
Telèfons 93 588 46 14 - 617 026 168



CUINA 

JAPONESA

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

CUINA 

MEDITERRÀNIA

El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T.  93 697 10 21

 
PIZZERIA

La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11

La Tagliatella
c. General Prim, 33-36
T. 93 587 35 35

Pizzeria Di Giorgio
Av. l’Estatut, 229-231
T. 93 699 62 31

TAPES

Bar del Moo
c. Víctor Valaguer, 20
T. 620 776 546

El Mollete del Tano
c. Lluís Ribas, 37
T. 93 193 36 15

Divendres, 5 de gener de 2018GUIA GASTRONÒMICA 13

ENTREPANS

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

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

QUE VAGI DE GUST!



Llar segura pels infants

Sovint són freqüents els accidents dins la llar sobretot amb 
nens petits que els agrada explorar-ho tot. Per això hem de 
tenir certes precaucions per garantir la seguretat dels infants. 
Un primer consell és guardar en un lloc segur i si és possible 
tancant amb clau tots els productes de neteja, verins i altres 
productes perillosos. També és important tapar els endolls de 

la llar amb cinta aïllant per tal que els infants no hi posin els 
dits. A més, també cal que els cables no quedin visibles.

En tercer lloc, cal que mantinguem les eines organit-
zades i fora de l’abast del nens, ja que poden ser elements 
perillosos pels infants. Finalment un altre element a tenir 
en compte és posar protectors a les puntes dels mobles que 

acaben en punta per evitar cops i talls. Aquests només són 
alguns dels consells a seguir per tenir una llar segura pels 
infants, però també hem de tenir en compte altres elements 
com les piscines o vigilar les cordes de les cortines, que 
poden ser un perilloses. 

AMIC - Redacció

Divendres, 5 de gener de 2018 ESPECIAL LLAR14
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Llar, dolça llar

Anuncia’t 
en aquesta secció

Truca’ns al 
93 588 46 14
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

GENER 2018

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
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Un año más, Rodamons de Rubí pone a vuestra 
disposición calendarios solidarios, de venta en 
nuestros centros colaboradores, cuyos bene-
fi cios íntegros están desti nados a ayudar a los 
animales desamparados de nuestra ciudad.

VENTA DE CALENDARIOS
BARBERÀ DEL VALLÈS
· DON CANINO - Centre Comercial Baricentro 
RUBÍ
· DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de 
Sant Cugat, 5
· DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs, 
15 (Escardívol)
· URBAN24 - Passeig Francesc Macia, 24
· SWEET DOGGY - C. de Sant Jaume nº 32
SANT CUGAT DEL VALLÈS
· DON CANINO - Frente Centro Comercial 
EROSKI
· DON CANINO - Centro Comercial Mira-Sol 
Centre
· CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av. 
Graells, 7 
TERRASSA
· EL RACÓ DE LA LOLA. Carrer Tarragona, 96
· DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès 
· ESCOLA DE MÚSICA ESMUT - Carrer Ramón 
i Cajal, 62

Este año, por muy poco, puedes hacer posible 
que tengan una solidaria oportunidad.  No te 
quedes sin tu calendario y hazlo posible.

Por una Navidad solidaria
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS
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IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT WWW.DIARIDERUBI.COM

«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
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«No és el temps el que ens falta. Som nosaltres els qui li faltem a ell» (Paul Claudel, diplomàti c i poeta francès)  Divendres, 24 de febrer de 2017 - Núm. 1.129

La mobilitat a Rubí: poc 
efi cient i gens sostenible
>> L’ús del vehicle privat supera 
àmpliament el transport públic

Pàg. 2-3

Pàg. 25

>> El govern anuncia l’inici dels 
treballs per redactar el Pla de Mobilitat

Nova onada de robatoris en 
establiments i habitatges 
de la ciutat

El Carnaval prendrà els 
carrers de Rubí durant 
el cap de setmana

Piqué i Puyol inauguren 
les instal·lacions a Rubí de 
la fi rma Visa Sports Pàg. 10 Pàg. 23 Pàg. 29

L’Ajuntament posa en 
marxa l’Ofi cina d’Atenció 
a la Diversitat Pàg. 8

M
arta Cabrera

El Casal de la Gent Gran celebra 
40 anys i reivindica un espai més gran

Pàg. 4

J.A. Montoya

ENTREVISTA
Aitor López, 
voluntari del 

camp de refugiats 
d‘Eleonas

“Hi ha 
persones 

que fa 5 anys 
que van sorti r 

de casa i 
encara no han 

trobat asil”
Pàg. 10
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GUIA 

IMMOBILIÀ
RIA DE RUBÍ
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«Allò que les lleis no prohibeixen, ho pot prohibir l’honestedat» (Lucius Annaeus Séneca, fi lòsof i políti c romà)  Divendres, 13 de gener de 2017 - Núm. 1.123

El pati  del Pau Casals obrirà els cap 
de setmana com a espai de lleure
> Infants i adolescents disposaran 
d’un nova zona on jugar o fer
esport al centre de la ciutat

Pàg. 5

> Un dinamitzador vetllarà pel
bon ús de l’espai i organitzarà 
jocs i acti vitats diverses

ARRENCA LA PROVA PILOT ‘PATIS OBERTS’

Els Reis d’Orient omplen 
de màgia els carrers

Pàg. 25-27

M. Cabrera

Convoquen aturades a 
fi nals de gener als CAP 
Anton Borja i Sant Genís

Dos germans rubinencs 
regalen obsequis 
a una vintena de 
persones sense sostre

L’atur a Rubí baixa fi ns 
als 5.506 desocupats i se 
situa a nivells del 2008 

La Sala manti ndrà el Cicle 
Gaudí de cinema català

Pàg. 23

Pàg. 14

Pàg. 7

Pàg. 3

El Servei de Mediació 
Ciutadana celebra els 10 
anys amb diversos actes

Pàg. 4

ESPECIAL 

REBAIXES

Pàg. 16 i 17 
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«Les conviccions políti ques són com la virginitat: una vegada perdudes, no tornen a recobrar-se» (Francesc Pi i Margall, políti c, fi lòsof i jurista)  Divendres, 10 de febrer de 2017 - Núm. 1.127

L’acaldessa anuncia que es 
remodelarà la plaça Pearson
Les millores que es plantegen no canviaran la imatge de l’emblemàti ca plaça

Pàg. 5

J.A. Montoya

Pàg. 15

Els forts vents provoquen 
múltiples incidències Pàg. 5

Premiades 
vuit dones 
per la seva 
tasca a 
la ciutat

Pàg. 6

Part de l’oposició 
es nega a negociar 
el pressupost 2017 
si no hi ha una 
trobada conjunta

Pàg. 10

Rubí acollirà la 
presentació del 
vehicle elèctric 
Tesla en el marc 
del Dia de l’energia

Pàg. 13

Pàg. 25

El Concurs de 
Cartells de 
Carnaval ja té 
una guanyadora

J.A. Montoya

 10 de febrer de 2017
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«Sempre es repeteix la mateixa història: cada individu no pensa més que en si mateix» (Sòfocles, dramaturg greg)  Divendres, 24 de març de 2017 - Núm. 1.133

Aprovat el pressupost del 2017 
amb els vots del PSC, C’s i el PP
Totes les forces políti ques es retreuen mútuament la manca 
de voluntat de negociar els comptes del nou exercici

Pàg. 8

Es consti tueix 
Comerç 
Rubí, la nova 
associació de 
comerciants 
de la ciutat

Pàg. 18

La font de Can Moritz 
serà restaurada per 
un projecte europeu

Pàg. 7

Torna el cinema a 
La Sala amb un cicle 
de primavera

Pàg. 25

NOMÉS 13 REGIDORS DONEN SUPORT ALS NOUS COMPTES

Localpres Pàg. 3

Homenatge a les dones 
de la indústria tèxtil

GUIA 

IMMOBILIÀ
RIA DE RUBÍ
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«Si abordes una situació com un assumpte de vida o mort, moriràs moltes vegades» (Adam Smith, economista i fi lòsof escocès)  Divendres, 31 de març de 2017 - Núm. 1.134

Fangoria, Hombres G i Doctor 
Prats, concerts de Festa Major
>> Maria del Mar Bonet i Revólver 
oferiran actuacions de pagament 

Pàg. 3

Pàg. 25

>> L’Ajuntament està acabant de tancar 
el cartell del Random Music Fes� val

Rubí fa un pas més en 
la lluita contra la 
pobresa energè� ca

La Banda de Rubí oferirà 
el concert de primavera 
al Casal Popular

El Sènior Femení 
del CNR, un any més 
a Divisió d’HonorPàg. 8 Pàg. 25 Pàg. 31

Millora insufi cient 
en la recollida 
selec� va de residus Pàg. 4

M
arta CabreraPàg. 5

La riera de 
Rubí encara 
pateix greus 
episodis de 

contaminació
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Cinc escoles aprofi taran àpats 
per a famílies vulnerables

Cris� na Carrasco

Pàg. 5

Jordi Simó

31 de març de 2017
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«L’infortuni posa a prova els amics i descobreix els enemics.» (Epitecto, fi lòsof greg)  Dijous, 13 d’abril de 2017 - Núm. 1.136

Poc debat i molts retrets en 
el Ple de l’estat de la ciutat
>> La sessió plenària havia de servir 
per parlar dels temes de ciutat  

Pàg. 8

Pàg. 25

>> El govern i part de l’oposició 
segueixen en posicions irreconciliables

Los 40 Principales 
oferirà un macroconcert 
a Rubí al maig

L’Escola de Música 
enceta un nou cicle de 
música de cambra

El Sènior Or del 
Cent Pati ns ja té la 
copa de campióPàg. 19 Pàg. 20 Pàg. 22

El 14% del parc de 
vehicles de la ciutat 
té més de 20 anys Pàg. 2

M
arta CabreraPàg. 5

Torna la 
‘dolça’ tradició 
de les mones 

de Pasqua
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Tot a punt per l’inici de les obres 
a l’institut Torrent dels Alous

Pàg. 3

Lara López

Localpres

Pàg. 14 i 15

13 d’abril de 2017
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«Molta gent peti ta en llocs peti ts fent coses peti tes pot canviar el món.» (Eduardo Galeano, escriptor uruguaià)  Divendres, 21 d’abril de 2017 - Núm. 1.137

Salut vol assolir un acord de
compra de l’HGC aquest 2017
>> Generalitat i QuirónSalud, empresa propietària del centre, emeten 
un comunicat per anunciar que volen avançar en les negociacions 

Pàg. 3

Tot a punt per la diada de SANT JORDI

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5

El Cent Pati ns 
revalida per 
segon any 

consecuti u el 
doblet de la 
Copa del Rei 
i de la Reina

Pàg. 29Ce
di

da

Una rubinenca, 
campiona d’Espanya 
en pati natge

Pàg. 29

La fi ra del Dia de 
la terra s’instal·larà 
dissabte al centre

Pàg. 5

Cali y El Dandee, 
Barei, Marlon i Carlos 
Marco,  al festi val 
LOS 40 Primavera Pop

Pàg. 27

La principal novetat és que la ciutadania podrà visitar 
el campanar de l’església de Sant Pere

Pàg. 25

GUIA 

IMMOBILIÀ
RIA DE RUBÍ
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ESPORTS

Pàg. 14

Descobertes unes fotos 
de l’Ajuntament que 
daten dels anys 20

21 d’abril de 2017
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«Qui pot canviar els seus pensaments, pot canviar el seu des� » (Stephen Crane, novel·lista nord-americà)  Divendres, 12 de maig de 2017 - Núm. 1.140

Tot a punt per acollir el 
macroconcert de Los 40
>> Està previst que assisteixin a 
l’espectacle més de 10.000 persones

Pàg. 3

Pàg. 25

>> Una quinzena d’ar� stes actuaran 
a l’Escardívol en un espectacle gratuït

Inaugurada ofi calment 
la fotolinera ubicada al 
Rubí Forma

El Casal Popular acull 
l’espectacle musical 
‘Germans de sang’

La Unió Espor� va Rubí 
perd la categoria en un 
any per oblidarPàg. 11 Pàg. 27 Pàg. 29

Òmnium recorda les 
lluites veïnals de Rubí 
amb una exposiicó Pàg. 4

Pàg. 5

El col·lec� u 
‘Caçadors de 
trastets’ crea 
l’en� tat Ran 

de Terra
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Els rubinencs gaudeixen de la 
Fira Medieval de Sant Jordi Parc

Pàg. 4

Arxiu

J.A. Montoya
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12 de maig de 2017
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«Mai negociem amb por, però mai temem negociar» (John Fitzgerald Kennedy, 35è president dels EUA)  Divendres, 19 de maig de 2017 - Núm. 1.141

Crisi a C’s després de 
la marxa de dos regidors
>> Part dels afi liats surten del parti t 
per discrepàncies amb el portaveu

Pàg. 11

Pàg. 25

>> José Manuel Mateo i María Dolores 
Marín passen a ser regidors no adscrits

Més de 100 persones 
donen la benvinguda 
a Ran de Terra

L’empresa rubinenca 
Deltalab, premiada per 
la seva trajectòria

El Castell mostra 
peces originals de 
tombes egípciesPàg. 2 Pàg. 14 Pàg. 25

La cervesa i el formatge, 
protagonistes del cap 
de setmana Pàg. 3

Pàg. 29

Triplet del 
Cent Patins 

LLIGA, COPA i 
LLIGA EUROPA
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Multitudinària assistència al 
concert de Los 40 Primavera Pop

Pàg. 27J.A. Montoya

ESPORTS

GUIA 

IMMOBILIÀ
RIA DE RUBÍ

  P. 15, 16 i 17

19 de maig de 2017
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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
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«Quan els carrers d’una ciutat ofereixen interès, la ciutat sencera ofereix interés» (Jane Jacobs, periodista i urbanista dels EUA)  Divendres, 9 de juny de 2017 - Núm. 1.144

Les jugadores del Cent Pati ns, 
pregoneres de la Festa Major
>> El Sènior Femení del club rubinenc ha aconseguit enguany el 
triplet: campiones de Lliga, de la Copa de la Reina i de Lliga Europea

Pàg. 3

La pluja desllueix la Fira d’Art de 
Primavera, del Col·leccionisme i del Trasto

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5

Acolorida i 
parti cipati va 

Trobada infanti l 
de Dansa 

Tradicional, 
tot i el mal 

temps
Pàg. 28J.A

. M
on

to
ya

Pàg. 28

Els joves reivindiquen 
més concerts de grups 
locals i ampliar l’horari 
de la Biblioteca

Pàg. 2

Els comerciants ho 
tenen tot a punt per 
una nova edició de 
La Boti ga al Carrer

Pàg. 4

Cap de setmana d’arts 
escèniques a la ciutat 
amb el festi val 
Teatre sense teatre

Pàg. 25

Federació de Pessebristes

L’escriptor Xavier 
Bosch presenta 
la seva novel·la 
‘Nosaltres dos’ a Rubí

Pàg. 27

ENTREVISTA

Pàg. 20 i 21

9 de juny de 2017
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«La inspiració existeix, però t’ha de trobar treballant» (Pablo Picasso, pintor i escultor espanyol)  Divendres, 16 de juny de 2017 - Núm. 1.145

L’ampliació de l’illa 
de vianants serà 
una realitat al juliol

Pàg. 2

El festival Teatre sense teatre 
aboca els rubinencs al carrer

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5

Pàg. 23

J.A Montoya

ANA M. MARTÍNEZ FA BALANÇ DELS 2 ANYS DE GOVERN

L’alcaldessa assegura que el Casino 
estarà aviat al servei de la ciutadania

Pàg. 25

Diverses en� tats faran 
una jornada de neteja 
de l’entorn natural

Comença el Fes� val 
de Blues amb un cartell 
d’alt nivell

Aleix Lobato compe� rà 
al campionat del món 
de � r amb arcPàg. 5 Pàg. 27 Pàg. 29

La Bo� ga al carrer torna 
a mostrar la vitalitat del 
comerç local Pàg. 3

Núria Ventura 
Periodista 
rubinenca 

distingida com a 
millor professional 

radiofònica

ENTREVISTA

GUIA 

IMMOBILIÀ
RIA DE RUBÍ
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«L’educació és la despesa en defensa més efecti va que existeix» (Kofi  Annan, exsecretari general de l’ONU)  Divendres, 1 de setembre de 2017 - Núm. 1.152

Rubí esquerra.cat

Rubí
Plaça de la Nova Estació

     Dijous, 

7 setembre, 
19.30 h 

Gabriel 
Rufián 
a Rubí

síno

“Si Rajoy cogiera Rodalies, se 
apuntaba a la República Catalana.”

Hi intervindran:

Marta Vilalta, Directora General 
de Joventut de la Generalitat de 
Catalunya i Secretària Nacional 
d’Entorn d’ERC

Xavier Corbera, Portaveu del Grup 
Municipal d’Esquerra Republicana a 
l’Ajuntament de Rubí

Mor Josep Rusiñol, 
molt vinculat al món coral 
i de la dansa 

Torna la gresca als carrers 
de Rubí amb la festa 
peti ta de Sant Roc

La Sala presenta una nova 
temporada carregada 
d’espectacles

Les obres de l’edifi ci de 
l’insti tut Torrent dels Alous 
van a bon ritme

DESOLACIÓ PER LA MORT DE DOS 
RUBINENCS EN UN ATEMPTAT

Xavier Martínez (3) i Francisco López (57) van perdre la vida després 
de ser atropellats a Les Rambles de Barcelona en un atac jihadista 

Localpres

Pàg. 20Pàg. 19Pàg. 5Pàg. 4

Pàg. 2-3

1 de setembre de 2017
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 Divendres, 22 de setembre de 2017 - Núm. 1.155

Suspensió de l’acti vitat 
políti ca a l’Ajuntament

REFERÈNDUM 1 D’OCTUBRE

IntegralCar_gama_SUV_255x80_cat.pdf   1   01/09/17   13:00

Raül Cabús

M
. C

ab
re

ra

«Quina fera, una vegada s’ha escapat, torna incauta a les cadenes que ha trencat?» (Horaci, poeta llatí )

Els infants gaudeixen amb 
la Fira del Joc i de l’Esport 
al Carrer

La Sala celebra 25 anys 
programant espectacles 
de qualitat

Gran èxit del Peacock, el 
festi val d’art contemporani 
i emergent

Acti vitats de tota mena 
per celebrar la Setmana de 
la Gent Gran de Rubí Pàg. 27Pàg. 24Pàg. 8Pàg. 9

La Guàrdia Civil 
deté Francesc Sutrias

Mig miler de rubinencs 
surten al carrer

Pàg. 2
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Marta Cabrera

22 de setembre de 2017
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 Divendres, 15 de setembre de 2017 - Núm. 1.154

IntegralCar_gama_SUV_255x80_cat.pdf   1   01/09/17   13:00

Pàg. 8-9

Peti ts Galzeran guanya el 
campionat de sardanes de 
les comarques de Barcelona

Pàg. 27

El Festi val Peacock s’instal·la 
al Celler durant tres dies per 
oferir art i cultura emergent

Pàg. 25

Ja estan obertes per internet 
les inscripcions per parti cipar 
en la caminada nocturna

Pàg. 23

Xiulets i urnes per votar, en 
una Diada marcada per l’1-O

Més de 10.500 estudiants tornen 
a les aules sense incidents

Pàg. 2

J.A
. M

on
to

ya
M

. C
ab

re
ra

Pàgina 18

«Sigui quina sigui la teva espina, intenta acceptar-la, és companya de la rosa.» (Rabindranath Tagore, poeta i fi lòsof bengalí) 15 de setembre de 2017
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«Quan els governs temen la gent hi ha llibertat. Quan la gent tem el govern, hi ha ti rania» (Thomas Jeff erson, tercer president dels EUA)  Divendres, 6 d’octubre de 2017 - Núm. 1.157

amb les millors ofertes de vehicles 
seminous i d’ocasió

El teu concessionari 
multimarca 

amb les millors ofertes de vehicles 

multimarca 

Vallescar Ocasión  Colom 457 (Parc Vallès)  |  08223 Terrassa  |  T 93 736 00 09  |  www.vallescarocasion.es
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MANIFESTACIÓ HISTÒRICA CONTRA LA 
REPRESSIÓ POLICIAL I A FAVOR DE LES LLIBERTATS

Més de 16.000 rubinencs 
voten en el referèndum i el 
85% tria la independència

J.A. Capell

El Celler acull una 
completa exposició sobre 
el pessebrisme Pàg. 20

Més d’un miler de 
parti cipants, en la 10a 
Caminada Nocturna Pàg. 19

Una tripleta de la UP Las 
Torres-Rubí, subcampiona 
de Catalunya Pàg. 23

L’atur torna a baixar entre 
els rubinencs després de 
l’època de vacances Pàg. 8

Pàg. 2-6

GUIA 

IMMOBILIÀ
RIA DE RUBÍ
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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
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L’alcaldessa trenca el silenci per dir que veu en la “reforma 
consti tucional” una sorti da al confl icte entre Catalunya i Espanya
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«Després d’escalar una muntanya molt alta, descobrim que hi ha moltes altres muntanyes per escalar» (Nelson Mandela, acti vista contra l’aphartheid) Divendres, 13 d’octubre de 2017 - Núm. 1.158

L’Ajuntament de Rubí 
recupera l’acti vitat políti ca 
amb el Ple d’ordenances 

Pàg. 3

Més d’un miler de persones 
participen en la caminada nocturna

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5

Pàg. 19

Gr
up

 F
ot

og
rà

fi c
 E

l G
ra

Pàg. 25

El Celler acull una mostra 
per celebrar un segle de 
pessebrisme a Rubí

Un grup de joves 
organitza una mostra de 
grafi ts i art urbà

Exhibició de boxa 
femenina per recaptar 
fons per OncolligaPàg. 18 Pàg. 20 Pàg. 29

La Fira de Sant Galderic 
escalfa motors amb ‘De 
tapes per la fi ra’ Pàg. 7

Centenars 
de rubinencs 

reclamen diàleg 
per trobar 

una sortida al 
con�licte català

Pàg. 2

J.A
. C

ap
el

l

Pàgines 14 i 15

13 d’octubre de 2017

L’home va ser de� ngut un dia 
després a Cornellà i el consistori  
va decretar tres dies de dol
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«La veritat rarament és pura i mai és simple» (Oscar Wilde, dramaturg irlandès) Divendres, 20 d’octubre de 2017 - Núm. 1.159

amb les millors ofertes de vehicles 
seminous i d’ocasió

El teu concessionari 
multimarca 

amb les millors ofertes de vehicles 

multimarca 

Vallescar Ocasión  Colom 457 (Parc Vallès)  |  08223 Terrassa  |  T 93 736 00 09  |  www.vallescarocasion.es
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Una rubinenca, assassinada 
per la seva exparella 

Pàg. 3

Mobilitzacions a la ciutat reclamant 
l’alliberament de Sànchez i Cuixart

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5

Pàg. 19

M
. C

ab
re

ra

Pàg. 25

El govern proposa per 
l’any vinent una rebaixa 
del 2% de l’IBI

L’Ajuntament ha 
contractat 38 aturats 
majors de 45 anys

Par� cipa� u Aplec de 
Tardor, coincidint amb 
el seu centenariPàg. 7 Pàg. 13 Pàg. 27

La rubinenca María 
Catalán celebra 
un segle de vida Pàg. 5

Artistes, pagesos 
i artesans tornen 
al carrer aquest 

dissabte en 
la 23a Fira de 
Sant Galderic

Pàg. 25

Ar
xi

u

GUIA 

IMMOBILIÀ
RIA DE RUBÍ

  P. 13, 14 i 15

La ciutat va mostrar el seu 
rebuig a la violència de gènere 
amb dues concentracions 

20 d’octubre de 2017

El govern aconsegueix aprovar provisionalment el text refós 
amb el suport de C’s, el PP, CDC i els tres regidors no adscrits
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«La pitjor forma d’injustí cia és la justí cia simulada» (Plató, fi lòsof grec) Dijous, 7 de desembre de 2017 - Núm. 1.166

El POUM ti ra endavant 
sense consens políti c ampli

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 12 - 13 

El Nadal ja és aquí

M
. C

ab
re

ra

Instal·len 
jardineres 
a l’illa de 
vianants 

“per millorar 
la seguretat”

El PP expulsarà del 
parti t els regidors 
Jonatan Cobo i 
Noelia Borque

Pàg. 6

Manuel Velasco 
debuta a la 
literatura amb 
‘Atropa Belladona’

Pàg. 19

Pàg. 8

Pàg. 7Ax
el

 D
om

in
go

ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE 

CATALUNYA

Els parti ts 
comencen 

una 
campanya 
electoral 
anòmala

Pàg. 3-5

Pàg. 2

7 de desembre de 2017
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 Divendres, 10 de novembre de 2017 - Núm. 1.162

Pàg. 2-3

Defensem Cuba organitza 
un festi val solidari 
per recaptar fons pels 
damnifi cats de l’huracà Irma

Pàg. 25

L’atur torna a pujar a la 
ciutat, especialment entre 
el sector dels serveis

Pàg. 12

Homenatge 
a dos avis 
del Casal 
de la Gent 
Gran 

Pàg. 10

El sobiranisme conti nua 
mobilitzat massivament

Els personatges de la saga Star Wars 
envaeixen per unes hores la ciutat

Pàg. 27
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Pàgines 16 i 17

«L’esperança és el somni de l’home despert» (Aristòti l, fi lòsof grec) 10 de novembre de 2017

Acusacions mútues i retrets abans que els comptes arribin al Ple

INFORMATIU SETMANAL INDEPENDENT I GRATUÏT  
IMPRÈS EN PAPER ECOLÒGIC 100% RECICLAT

WWW.DIARIDERUBI.COM

«No crec en la casualitat ni en la necessitat; la meva voluntat és el destí » (John Milton, poeta anglès) Divendres, 17 de novembre de 2017 - Núm. 1.163

La negociació pel pressupost 
torna a enfrontar el govern 
i la majoria de l’oposició

Pàg. 4

La Cursa de Sant Muç reuneix més de 
500 corredors, entre adults i infants

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5

Pàg. 30
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Pàg. 25

Desmantellada una 
plantació de marihuana 
a la ciutat

Més de 1.200 euros per 
ajudar els damnifi cats 
cubans de l’huracà

La Diada Sardanista 
ofereix una audició 
i un concertPàg. 8 Pàg. 26 Pàg. 27

Impuls a l’ocupació de 
persones amb diversitat 
funcional Pàg. 6

Inaugurada 
o�icialment 
l’exposició 

‘Carrers de Rubí’, 
del fotògraf 

Ignasi Marroyo
Pàg. 25
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IMMOBILIÀ
RIA DE RUBÍ
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17 de novembre de 2017
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«Per la ignorància es descendeix a la servitud, per l’educació s’assoleix la llibertat.» (Diego Luis Córdoba, políti c colombià) Divendres, 22 de desembre de 2017 - Núm. 1.168

Guia 

Gastronòmica

de Rubí
P. 16 - 17 

ERC és la segona força més
votada, seguida pels socialistes 

Ciutadans arrassa a Rubí en 
les eleccions al Parlament

Pàg. 2-3

Pàg. 6 Pàg. 9Pàg. 5
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Pàg. 25

Es construirà una 
residència privada a 
Can Sant Joan

Els Mossos clausuren 
un club de cànnabis per 
tràfi c de drogues

Primer triomf del 
Sènior Femení del CNR 
a Divisió d’HonorPàg. 7 Pàg. 8 Pàg. 31

Aprovat el pressupost 
del 2018 de forma 
provisional Pàg. 4

Les 
activitats 
de Nadal 
omplen 
la ciutat

Pàg. 22-27

La parti cipació s’ha situat en el 
80% del cens, una xifra històrica

22 de desembre de 2017
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cinema

El film d’espies ‘Kingsman’ 
tanca el cicle de cinema
El cicle de cinema de tardor 
es tancarà el 12 de gener 
amb la projecció al teatre 
municipal La Sala del llarg·
metratge ‘Kingsman’.

Produïda al Regne Unit 
el 2017 i dirigida per Matt·
hew Vaughn, ‘Kingsman: 
The Golden Circle’ és una 
pel·lícula d’acció i comèdia 
sobre agències d’espionat·
ge. Amb Taron Egerton, 
Colin Firth, Julianne Mo·
ore, Mark Strong, Halle 
Berry, Channing Tatum, 

Jeff Bridges i Elton John al 
repartiment, ‘Kingsman’ 
ofereix entreteniment i 
tocs d’humor en una pel·
lícula que té com a refe·
rència el món del còmic i 
que és la continuació del 
primer film: ‘Kingsman: 
The Secret Service’.

La pel·lícula es projec·
tarà el divendres 12 de 
gener a les 21 hores a La 
Sala doblada al castellà. 
Les entrades tindran un 
cost de 5 euros. / DdR

arts escèniques

La Sala arrenca el 2018 amb 
diverses actuacions musicals
reDaCCió

El teatre municipal La Sala 
dona el tret de sortida l’any 
2018 amb una programació 
carregada de música. La 
programació estable de 
l’equipament municipal 
arriba al final del semestre 
amb tres actuacions musi·
cals i un espectacle infantil 
en cartell.

La primera de les actua·
cions musicals anirà a càrrec 
de Rosario Mohedano, Rosa 
Benito i Juan Manuel Vera i 
porta per títol ‘Entre ami·
gos’. Es tracta d’un espec·
tacle musical que segueix la 
vida dels tres protagonistes, 
que interpreten cançons 
que els han marcat al llarg 
de la seva vida, històries 
cantades en forma de bo·
lero, copla i tango.

L’espectacle serà el 14 
de gener a les 19 hores 
a La Sala i el preu de les 
entrades és de 15 euros si 
es compren el mateix dia 

de la funció i de 12 euros 
si es compren de forma 
anticipada.

El divendres 19 de ge·
ner, el protagonisme serà 
per la música clàssica amb 
el violoncel d’Amparo La·
cruz i la dansa de Lorena 
Nogal. En l’espectacle, es 
podran escoltar tres suites 
de Johann Sebastian Bach 

interpretades per Lacruz 
i ballades per Nogal, amb 
coreografies de dansa con·
temporània. ‘Bach x2’ és 
un espectacle minimalista, 
en el qual el públic també 
podrà estar al damunt de 
l’escenari contemplant la 
funció.

El concert de música 
clàssica tindrà lloc el diven·

Blaumut portarà a Rubí el seu darrer treball. / Cedida

dres 19 de gener a les 21 
hores i el preu de les entra·
des és de 10 euros i de 7,50 
euros per a les persones ju·
bilades, pensionistes i amb 
carnet de la Biblioteca.

Per tancar els concerts 
a La Sala, arribarà a Rubí 
Blaumut, que presentarà el 
seu darrer disc ‘Equilibri’. 
La banda catalana, formada 
per Xavi de la Iglesia, Vassil 
Lambrinov, Oriol Aymat, 
Manel Pedrós i Manuel 
Krapovickas, oferirà el seu 
directe de pop·rock el dis·
sabte 20 de gener a les 21 
hores. El preu de les entra·
des serà de 15 euros.

Per últim, el diumenge 
14 de gener també està pro·
gramada la representació 
de l’espectacle familiar ‘La 
Sireneta’, de la companyia 
Festuc Teatre. En aquest 
cas, el preu de les entrades 
és de 5 euros i de 4 euros 
per als socis de La Xarxa, 
entitat que organitza l’ac·
tivitat.

-Elea. Mirades per entendre per què cal 
trencar fronteres
Mostra que inclou fotografies realitza·
des al camp de refugiats d’Elenas. Fins 
al 5 de gener al vestíbul de l’estació de 
FGC.

-Exposició Merc’ART
Fins al 17 de gener a La Claraboia. De 
12h a 14h i de 18h a 20h.

-Diorames de pessebres de Nadal 
2017
Fins al 14 de gener. A l’Aula Cultural.

-Retrats 
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de 
gener a l’Antiga Estació.

Exposicions

································································
DiVEnDREs 5 de gener

CAVALCADA DE REIS

-Carter reial
El carter reial recollirà les cartes dels infants. 
A les 16.30h a l’Escardívol. 

-Arribada dels Reis
Ses Majestats arribaran a la ciutat a les 18h 
a l’Escardívol.

-Sortida de la Cavalcada
Els Reis d’Orient iniciaran un rua pels carrers 
de Rubí. A les 18.30h des de l’Escardívol fins 
a la pl. Dr. Guardiet.

AgendA -Animació infantil
Actuació familiar a càrrec de la cia. Diversi·
ons. A les 19.30h a la pl. Dr. Guardiet.

-Final de la Cavalcada
Els Reis d’Orient s’acomiadaran dels infants. 
A les 21h a la pl. Dr. Guardiet.

································································
DissABTE 6 de gener

·Quinto de Nadal
A les 18h a les Escoles Evangèliques (c. Vir·
gili, 9). Org.: Esbart Dansaire de Rubí.

·Quinto de Nadal
De 19 a 23h al Casino Espanyol. Org.: Soci·
etat Sant Antoni Abat.

································································
DiUMEnGE 7 de gener

-‘Els Pastorets’

A càrrec del grup escènic del Casal Popular. 
A les 18h al Casal Popular.  Preu: 6,5€ adults, 
5€ jubilats i fins a 10 anys, i 4€ socis La Xarxa 
i TR3SC.

·Quinto de Nadal
De 19 a 23h al Casino Espanyol. Org.: Soci·
etat Sant Antoni Abat.

································································
DiMARTs 9 de gener

-Tallers per a joves
Trobades d’intercanvi del banc de coneixe·
ments. A les 18h a la Biblioteca. 

································································
DijoUs 11 de gener

-Història local del segle XX
A càrrec de Ramon Batalla. A les 18h a l’Ate·
neu. Inscripció prèvia. Org.: Aula d’Extensió 
Universitària Rubí. 

Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1·3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77·79.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.

Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 

Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4·6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

ADREcEs D’inTERès

Fotograma del film ‘Kingsman’. 
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El Sènior Femení del CNR 
suma el segon triomf a la lliga

Corredors de Fondistes Rubí par� cipen 
a la Cursa Sant Silvestre de Sant Cugat

En l’úl� ma jornada de lli-
ga, el Sènior Femení del 
Club Natació Rubí (CNR) 
va aconseguir una victòria 
important, la segona al cam-
pionat, que permet a les 
rubinenques respirar amb 
tranquil·litat i allunyar-se 
del descens. L’enfrontament 
va ser contra el CN Madrid 
Moscardó, un rival directe, 
i les rubinenques van acon-
seguir guanyar per un clar 
10-5 i situar-se en setè lloc 
a la lliga.

D’altra banda, el club ha 
disputat diversos tornejos 
durant aquestes dates nada-
lenques, com el BWMF Cup, 
en categoria juvenil tant 
masculina com femenina. 
El conjunt femení es va pro-
clamar campió del torneig 
per segon any consecu� u i 
les jugadores Paula Rutgers, 
Laia Soriano i Ariadna Ruiz 
van formar part de l’equip 

Quatre membres de Fon-
distes Rubí van acomiadar 
l’any par� cipant en la mí� ca 
Cursa de Sant Silvestre de 
Sant Cugat, una prova de 10 
km que enguany arribava a 
la 19a edició. Nicolás López 
i Francisco Tirado van arri-
bar junts a la meta, fent un 
temps de 47ʹ 25ʺ; mentre 
que Ramón Muñiz va parar 
el cronòmetre en 15ʹ 33ʺ, i 
Iván Pizarro en 1h 03’ 59”. En 
aquesta popular cursa tam-
bé hi van participar altres 
rubinencs, a � tol par� cular, 
com Gustavo Mar� n. 

D’altra banda, Lorenzo 
Mar� n, també membre de 
Fondistes Rubí, va partici-

L’atleta rubinenc Carles Cas-
� llejo no va poder revalidar 
el seu triomf del 2016 a la 
Cursa dels Nassos i es va 
haver de conformar amb la 
segona posició en l’edició que 
acomiadava l’any 2017. La 
tradicional prova va tenir lloc 
el 31 de desembre a la tarda 
pels carrers de Barcelona i 
els atletes, més de 10.000, 
van haver de completar un 

ideal. Pel que fa al masculí, 
va quedar en setena posició 
i David Mar� n va estar entre 
l’equip ideal.

El Benjamí Mixt, l’Aleví 
Femení i l’Aleví Masculí van 
par� cipar en l’Obert Turbo 
Christmas Cup, que va te-
nir lloc a Molins de Rei en 
les categories benjamines 
i a Sabadell en les alevines. 
L’Aleví Masculí va acabar el 

Membres de l’en� tat, a Sant Cugat. / Cedida

Cas� llejo va pujar al segon graó del podi de la prova. / Natasha Chekannikova

Sis nedadors del Club Nata-
ció Rubí (CNR) van par� cipar 
durant les festes de Nadal al 
Sant Andreu Swimming Me-
e� ng, una prova de natació 
de categoria aleví que es va 
fer a les instal·lacions del 
Club Natació Sant Andreu.

Es tracta d’un dels torne-
jos alevins més importants 
de l’any i els par� cipants de 
l’en� tat de Rubí van obtenir 
bons resultats, millorant 
notablement les seves res-
pec� ves marques.

D’altra banda, diumen-
ge, el CNR organitza el 
100x100, un entrenament 

Sis alevins del Club Natació Rubí neden 
al Sant Andreu Swimming Mee� ng

ATLETISME | CURSA

Carles Cas� llejo queda en segona 
posició a la Cursa dels Nassos

obert per a qualsevol ne-
dador que vulgui par� cipar 
i que enguany arriba a la cin-
quena edició. La proposta és 

que cada nedador realitzi 
100 sèries de 100 metres 
cadascuna o bé totes les 
que pugui. / CNR

recorregut de 10 km.
El guanyador de la prova 

en categoria masculina va ser 
l’atleta català d’origen marro-
quí Ilias Fifa, amb un temps 
de 28ʹ 38ʺ. Cas� llejo, que ha 
guanyat 6 cops la prova i té el 
rècord de la cursa, va entrar 
en 28ʹ 45ʺ, per darrere del 
campió d’Europa dels 5.000 
metres. Tercer va ser el mar-
roquí Mourad El Banouri, que 

va fer un temps de 28ʹ 49ʺ.
En la categoria femenina, 

Marta Galimany va aconse-
guir el triomf amb un temps 
de 33ʹ 29ʺ. En segon lloc 
va creuar la línia d’arribada 
Miriam Or� z, amb un temps 
de 33ʹ 48ʺ, i la tercera clas-
sificada de la prova va ser 
l’estoniana Jekaternia Patjuk, 
que va aturar el cronòmetre 
en 34ʹ 20ʺ. / DdR

El Juvenil Femení va guanyar la BWMF Cup. / Atelier Foto-J.Arnau

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SABADELL 8 24
2 CN SANT ANDREU 7 21
3 CN MATARÓ 7 15
4 CN TERRASSA 7 15
5 CE MEDITERRANI 8 12
6 EW ZARAGOZA 7 9
7 CN RUBÍ 8 7
8 CN MOSCARDÓ 8 6
9 CN SANT FELIU 8 3

10 DOS HERMANAS 8 1

torneig en sisena posició, el 
Benjamí Mixt, en vuitena, i 
l’Aleví Femení va quedar en 
onzè lloc. / CNR

Nedadors i nedadores alevins a Sant Andreu. / Cedida

par en la Cursa dels Nassos 
de Barcelona, de 10 km, en 

la qual va fer un temps de 
50ʹ 20ʺ. / Fondistes Rubí
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