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cristina carrasco

El Ple de l'Ajuntament de 
Rubí, celebrat dijous pas-
sat, va donar llum verda a 
l'aprovació provisional del 
text refós del Pla d'Ordena-
ció Urbanística Municipal 
(POUM) de Rubí, tot i que 
sense l'ampli consens que va 
obtenir el document inicial 
aprovat l'any 2010.

Només 14 dels 25 regi-
dors que conformen el Ple, 
enfront dels 19 del 2010, van 
votar a favor del nou text, i 
fins i tot alguns dels grups que 
van donar suport van exposar 
les seves crítiques. Així, el do-
cument va rebre el vot positiu 
del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i el regidor no 
adscrit Sergi García, que con-
formen el govern, així com de 
Ciutadans (C's) i el Partit Po-
pular (PP), els dos regidors no 
adscrits María Dolores Marín 
i José Manuel Mateo, i l’edil 
de Convergència Democràtica 
de Catalunya (CDC).

La primera tinent d'alcal-
de, Maria Mas, va recordar 
que el Pla d'ordenació vigent 
data del 1981, amb una re-
visió del 1987, i que està 
desfasat. “Rubí necessita una 
normativa actualitzada”, va 
apuntar Mas, qui va remarcar 
que “el govern està compro-
mès amb la ciutat, i per això, 
per responsabilitat, hem 
d'aprovar un nou pla”.

La regidora va insistir que 
no hi ha cap impediment 
tècnic per a l'aprovació del 
document i va acusar els 
grups que van votar en contra 
“d'irresponsables” i de “pre-
ferir tenir una ciutat ancorada 
en el passat”.

Per a José Abadías, porta-
veu de C's, el nou text posa al 
dia una normativa obsoleta i 
preveu un creixement orde-
nat de la ciutat, regenera els 
usos industrials, potencia les 
zones comercials i crea nous 
eixos urbans i zones verdes. 
“Modernitza la ciutat i la 
prepara per al futur”, va as-
segurar Abadías.

Menys entusiasta va ser 
la intervenció del portaveu 
del PP, Jonatan Cobo, qui 
va explicar que “votarem a 
favor per tancar una llarga 
etapa de carència que ha fet 
que Rubí no pugui créixer de 
cap manera”, tot i que va re-
conèixer que “no compartim 
la totalitat del que planteja”. 
Per Cobo, el POUM planifica 
com podria ser Rubí, però 
això no vol dir que s'arribi 
a executar, ja que creu que 

Tres dies abans que el text fos aprovat, l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez, va presentar alguns 
dels trets del nou planejament. Segons Mar-
tínez, el POUM és “coherent amb els criteris 
de desenvolupament urbanístic sostenible; 
contempla nous usos i espais d’oci, garanteix 
una reserva del 30% per a habitatge protegit; 
flexibilitza els usos industrials i potencia els 
eixos comercials de la ciutat”.

La màxima responsable municipal tam-
bé va ressaltar que contempla reforçar l’eix 
Rubí Centre i altres eixos comercials com 
la carretera de Sabadell i la de Terrassa. A 
més, preveu la urbanització de vies claus 
a la ciutat com l’avinguda de l’Estatut i la 
C-1413, descarregant-los de trànsit rodat per 
convertir-los en “eixos cívics”. Martínez va 

apuntar que entorn de la Riera es vol iniciar 
un procés de renovació urbanística desviant el 
trànsit, creant dos nous ponts, un de la plaça 
Vallès fins a La Llana i un altre del passatge 
El Bullidor cap al carrer Pont de Can Claverí, i 
una passera, que uneixi la plaça Marquès de 
Barberà amb l’Escardívol.

La segona estació de FGC a La Llana, la 
recuperació de l’entorn del Vapor Nou, un es-
pai on es preveuen habitatges, usos terciaris i 
una gran zona verda, i l’aposta del parc de Ca 
n’Oriol i el parc de Les Valls de Sant Muç com 
a grans espais verds són altres propostes del 
planejament, que també contempla un punt 
d’activitat hotelera i de sector terciari a tocar 
de l’estació de la Renfe, amb creixement resi-
dencial i millores a Can Vallhonrat. / C.C.

el govern defensa les virtuts del planejament 

el Ple aprova el text refós del PouM, 
però sense un ampli consens

serà en funció de la demanda 
existent. A més, va assenyalar 
que “sempre quedarà l'opció 
de fer modificacions puntuals 
parcials”.

Per la seva banda, María 
Dolores Marín, en nom dels 
dos regidors no adscrits, va 
explicar que la reunió que el 
govern li va facilitar amb el di-
rector general de la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona, 
òrgan que ha de donar el vis-
tiplau al text, li va servir per 
aclarir els dubtes tècnics que 
tenien i per això, votaven fa-
vorablement al text, tot i que 
aquest era “millorable”.

Finalment, el portaveu 
del grup de CDC, Víctor Puig, 
que també va donar suport 
al POUM, va assenyalar que 
“no podem permetre que 
la llunyania que tenim amb 
aquest govern interfereixi en 
un tema tan important com 
és aquest”. Per Puig, “la ciutat 
no es pot permetre estar 8 
anys més sense una planifica-
ció posada al dia. Plantar-nos 
al 2025 amb un POUM del 
1987 seria vergonyós per a 
totes les forces polítiques.” 

Tot i això, va criticar la ges-
tió del POUM per part del 
govern que va qualificar de 
“despropòsit”.

obsolet i irreal
Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), l’Alternativa 
d'Unitat Popular (AUP), Ini-
ciativa per Catalunya Verds 
(ICV) i Veïns per Rubí (VR) van 
rebutjar frontalment el text 
refós del POUM amb crítiques 
compartides.

Entre aquestes, conside-
ren sense fonament la pre-
visió del creixement demo-
gràfic, que el POUM xifra en 
13.500 habitants més, i que 
es contradiu amb la previsió 
de l'Institut d'Estudis Catalans 
que recull un estancament 
poblacional en els pròxims 
deu anys i fins i tot una petita 
davallada al Vallès Occiden-
tal. “És una incoherència”, 
va apuntar Mireia Gascón de 
l'AUP, qui també va llençar la 
pregunta si la ciutat podria 
permetre's créixer més: “Més 
gent vol dir més serveis i fins 
ara com a ciutat no hem estat 
capaços de tirar endavant els 

equipaments necessaris per a 
75.000 habitants”.

També qüestionen la pla-
nificació de 6.000 habitatges 
nous. “És molt poc responsa-
ble planificar la construcció 
de milers de nous habitatges 
per absorbir aquest creixe-
ment fictici de població, quan 
tenim més de 3.000 pisos 
buits”, va criticar Ramon Ca-
polat, portaveu d'ICV.

En el mateix sentit, el 
regidor d'ERC, Joan Puntí, va 
apuntar que aquest POUM 
no resoldrà els problemes 
d'habitatge de la ciutat i va 
alertar que podria afavorir 
l'especulació urbanística.

Tampoc no els convenç 
que dissenyi actuacions a 
partir de projectes d'admi-
nistracions supramunicipals, 
que consideren que no es 
faran com el vial interpolar, 
la ronda est, l'estació de 
Ferrocarrils a La Llana o una 
zona universitària a Can Ra-
moneda. “Si la Generalitat 
no els executa, els projectes 
planificats són inviables”, 
va apuntar Antoni García, 
de VR.

el text refós del PouM va rebre el suport de 14 dels 25 regidors. / c.c.

Arran d’una moció pre-
sentada per ERC, el Ple va 
aprovar que es recuperi el 
Punt d’Informació a l’Antiga 
Estació. L’acord va prosperar 
amb els vots a favor dels 
grups de l’AUP, ICV, CDC, 
VR i els regidors no adscrits 
José Manuel Mateo i María 
Dolores Marín. Van votar 
en contra el PSC i el regidor 
no adscrit Sergi García, C’s 

i el PP. Des del govern, es 
va insistir que el servei “era 
insostenible” i que els ser-
veis d’informació s’estan 
prestant ara des del Castell 
i l’Ateneu. El text aprovat in-
clou una esmena proposada 
per CDC per obrir un procés 
per estudiar en quins edificis 
públics o privats es podria 
oferir també aquest servei 
d’informació. / DdR

El Ple Municipal va acordar 
instar al Ministeri d’Econo-
mia a promoure els canvis 
necessaris a la Societat de 
Gestió d’Actius Procedents 
de la Reestructuració Ban-
cària (SAREB), o el ‘banc do-
lent’ com se’l coneix popu-
larment, perquè col·labori 
amb els municipis en les 
polítiques dirigides a facili-
tar l’accés a l’habitatge. La 

moció, presentada per ICV, 
va comptar amb el suport 
de tots els grups municipals. 
A més, s’insta a la SAREB a 
informar anualment als mu-
nicipis i als ens supralocals 
sobre els habitatges que for-
men part dels seus actius i a 
estudiar la transmissió d’una 
part del parc d’habitatge 
a mig termini a aquestes 
institucions. / DdR

Per unanimitat, el Ple de 
l’Ajuntament ha acordat que 
els grups municipals facin 
pública la seva comptabilitat 
en el Portal de Transparèn-
cia. L’acord inclou que cada 
grup haurà d’informar a la 
Comissió de Transparència, 
durant el primer trimestre 
del 2018, la seva relació 
d’ingressos i despeses cor-
responents als anys 2015, 

2016 i 2017, indicant im-
ports, data, destinació i 
concepte. 

A més, també contem-
pla que la comptabilitat 
dels últims vuit anys de l’as-
signació pressupostària als 
grups municipals es publiqui 
al Portal de Transparència 
de la web municipal, per al 
coneixement de la ciutada-
nia. / DdR

La moció presentada pel 
grup de CDC, a instànci-
es del Partit Demòcrata 
(PDeCAT), per una ciutat 
lliure de venda ambulant 
il·legal va ser aprovada pel 
Ple, amb les úniques abs-
tencions de l’AUP i d’ICV. 
Segons Víctor Puig, de CDC, 
la venda ambulant i·legal 
està proliferant a la ciutat 
els dissabtes a l’entorn del 
Mercadal i aquest tipus de 
venda, sense permisos i sen-

se pagaments d’impostos, 
suposa una competència 
deslleial al comerç de pro-
ximitat i als paradistes del 
mercat ambulant. Davant 
això, el Ple va acordar instar 
al govern a elaborar un pla 
per abordar la proliferació 
del ‘top manta’ i que es re-
forci la vigilància i el control 
de la Policia Local. Finalment 
es va acordar impulsar una 
campanya informativa per a 
la ciutadania. / DdR 

Joaquim Òdena, en repre-
sentació dels veïns de Sant 
Muç, va intervenir en la 
sessió plenària del mes de 
novembre per expressar les 
queixes del veïnat pel co-
brament de la vuitena quota 
de la liquidació de les obres 
d’urbanització. Òdena va 
manifestar que “no és que 
no vulguem pagar, és que ja 
estem farts de pagar”. 

Els veïns van criticar que 

hagin hagut d’assumir el 
sobrecost milionari de les 
obres i que sis anys després 
que l’Ajuntament recepcio-
nés les mateixes encara es 
continuïn passant rebuts als 
propietaris. 

El govern va assenyalar 
que la vuitena quota s’ha 
de cobrar per imperatiu 
legal i va emplaçar els veïns 
a una reunió pel proper 11 
de desembre. / DdR

Mandat del Ple al govern per recuperar el 
Punt d’Informació de l’Antiga Estació

El Ple demana gestionar els pisos que 
té la sareB a la ciutat

els grups municipals hauran de 
fer pública la seva comptabilitat

acord del Ple contra el ‘top manta’ a rubí

els veïns de sant Muç, contra la vuitena 
quota del cost de la urbanització
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Unes 200 persones assisteixen a la 
celebració del Dia de la Cons� tució

CRISTINA CARRASCO

Uns 200 rubinencs i rubinen-
ques, molts amb la bandera 
d’Espanya i molts altres amb 
la del cor que utilitza Ciu-
dadanos (C’s), han assistit 
aquest dimecres al matí a 
la celebració del Dia de la 
Cons� tució a Rubí, un acte 
institucional organitzat per 
segon any per l’Ajuntament. 
La celebració aquest any ha 
� ngut lloc a la plaça Cons� tu-
ció, al barri de Les Torres.

Durant l’acte, en el qual 
hi ha hagut una important 
presència policial, regidors 
del Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), del Partit 
Popular (PP) i de C’s, així com 
els dos edils no adscrits Maria 
Dolores Marín i José Manuel 
Mateo, que van abandonar 
el grup de Ciudadanos, van 
pujar a l’escenari muntat per 
l’ocasió per llegir alguns ar� -
cles de la Carta Magna.

L’acte, que va transcórrer 
sense incidents, es va tancar 
amb la intervenció de l’alcal-

La celebració del 39è aniversari de la Carta Magna ha � ngut lloc a la plaça de la Cons� tució, al barri de 
Les Torres. / J. A. Montoya

dessa, la socialista Ana M. 
Mar� nez, qui va destacar el 
paper de la Cons� tució del 
1978 com el marc norma� u 
que ha garantit els drets i 
llibertats de la societat es-
panyola i catalana durant 
aquests quasi quaranta anys. 
Martínez es va referir a la 

necessitat d’iniciar la reforma 
de la Carta Magna “per fer 
front als nous i futurs reptes”. 
Entre aquests, la primera 
edil s’ha referit a l’enforti-
ment dels drets socials, a la 
correcció de les desigualtats 
socials i a la revisió de l’estat 
autonòmic, amb millor fi nan-

çament i el reconeixement de 
la diversitat dels pobles que 
confi guren Espanya.

La celebració va comptar 
amb l’assistència del cap de 
llista del PSC a les eleccions 
del 21 de desembre, Miquel 
Iceta, i amb la candidata i di-
putada de C’s, Sonia Sierra.

Iceta insisteix en la necessitat
d’una reforma cons� tucional

El candidat del PSC a les 
eleccions del 21 de desem-
bre, Miquel Iceta, ha estat 
un dels assistents a la cele-
bració del Dia de la Cons� -
tució a Rubí. Abans de l’acte, 
Iceta va reiterar que és el 
moment d’iniciar una refor-
ma cons� tucional coincidint 
amb el 40è aniversari de la 
Carta Magna, que serà l’any 
vinent. Per al líder socialista, 
la Cons� tució ha facilitat el 
període “de més llibertat 
i prosperitat de la història 
d’Espanya”, però considera 
que cal impulsar una revisió 
“per actualitzar-la i posar-la 
al dia”.

Iceta entén que la revi-
sió ha d’abordar la qües� ó 

territorial i la millora del 
finançament. El socialista 
reconeix que una reforma 
constitucional requereix 
amplis consensos i que, en 
aquests moments, la revi-
sió “no es pot donar per 
garan� da”.

En aquest sentit, ha 
apuntat que el PSC té mol-
tes propostes i la voluntat 
de compa� r-les i d’escoltar 
propostes d’altres par� ts.

Pel que fa a la presència 
de la rubinenca Maria Mas 
com a candidat número 16 
del PSC a Barcelona, Iceta 
ha destacat que la presència 
de representants del món 
local a les seves llistes “és la 
garan� a que la polí� ca que 
farem serà una polí� ca que 
toca de peus a terra”.

Iceta, durant la trobada amb els mitjans. / J. A. Montoya

Regidors del PSC, del PP, de C’s i no adscrits llegeixen ar� cles de la Carta Magna

C. C.
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JxCat vol que es res� tueixi 
“el govern legí� m de Catalunya”
M. CABRERA

La candidatura de Junts per 
Catalunya (JxCat) té molt 
clar quin és l’objec� u de les 
eleccions del pròxim 21 de 
desembre. “N’hi ha que vo-
len guanyar la presidència 
amb aquestes eleccions, 
nosaltres volem restaurar 
Puigdemont a la presidèn-
cia en un gest de dignitat 
i rebuig al 155, llançar un 
missatge que no poden 
canviar el president de 
forma il·legal”, ha explicat 
Víctor Puig, líder del Par� t 
Demòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) a Rubí.

El polí� c rubinenc afi r-
ma que votar altres opcions 
“pot portar-nos a tripar� ts 
sobiranistes que al capda-
vall seran autonomistes i 
que signifi caran una passa 
enrere” i insisteix que la 
‘llista del president’ no és 
“d’un par� t polí� c, és molt 
transversal, amb gent de la 
societat civil i d’ideologies 
molt diferents”.

El segon gran objec� u 
de cara a les eleccions 

Espadaler, Mas i Mar� nez han fet campanya per Miquel Iceta al 
Mercat Municipal. / C.C.

Uns 300 rubinencs es van 
concentrar dilluns al ves-
pre a la plaça de Pere Agui-
lera per demanar l’allibe-
rament d’Oriol Junqueras 
i Joaquim Forn i els líders 
de l’Assemblea Nacional 
Catalana i Òmnium, Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart. 

El jutge Pablo Llarena, 
del Tribunal Suprem, va 
decretar presó amb fi ança 
per a la resta dels 6 conse-
llers cessats, Raül Romeva, 
Josep Rull, Jordi Turull, Car-

les Mundó, Dolors Bassa 
i Meritxell Borràs, que ja 
són a casa, però va decidir 
mantenir la presó preven-
� va per Junqueras, Forn i 
els Jordis.

A la plaça, es va llegir 
un manifest, es van fer 
proclames a favor de la 
llibertat i es va cloure l’acte 
amb el cant d’Els Segadors. 
Abans de començar l’acte, 
els Mossos d’Esquadra van 
iden� fi car els convocants 
de la concentració. / M.C.

Unes 300 persones es 
manifesten per demanar 
la llibertat dels presos

La gent es va concentrar davant de l’Ajuntament. / M.C.

al Parlament del 21 de 
desembre per JxCat és 
“aconseguir més del 50% 
dels vots per forces inde-
penden� stes” i demostrar, 
segons Puig que la via de 
“la democràcia, la pau i la 
negociació” són més po-
tents que “la in� midació, 
la utilització política dels 
tribunals, les amenaces i la 
propaganda parcial”.

En aquest sen� t, Puig 
ha qualifi cat les eleccions 
“d’injustes” i de “situació 
greu” després de conèixer 

que el Tribunal Suprem 
manté en presó preven� -
va el candidat d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, 
Oriol Junqueras, el número 
dos de JxCat, Jordi Sànchez, 
i el número set de la matei-
xa candidatura, Joaquim 
Forn. “Aquestes persones 
no poden fer campanya 
perquè un tribunal que 
no és independent ha de-
cidit que en comptes de 
ser al carrer i a les places 
es� guin empresonats”, ha 
apuntat.

Víctor Puig defensa la candidatura de Junts per Catalunya. / M.C.

CRISTINA CARRASCO

Ramon Espadaler i Maria 
Mas, candidats número 3 
i número 16 del Par� t dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC) a les eleccions del 21 
de desembre, han visitat 
aquest dimarts el Mercat 
Municipal en el primer dia 
de campanya electoral. Per 
Espadaler, aquestes elecci-
ons són realment transcen-
dents per canviar el rumb de 
la situació polí� ca catalana 
“que ens ha portat a una 
crisi ins� tucional, al trenca-
ment de famílies i a una situ-
ació dolenta per l’economia 
i pels autònoms”.

Per aquest mo� u, l’ex-
conseller d’Unió Democrà-
� ca, ara al par� t Units per 
Avançar, creu que ara Cata-
lunya necessita sen� t comú 
i que “en aquestes eleccions 
el seny té noms i cognoms, 
Miquel Iceta”.

Segons Espadaler, el 
PSC fa una proposta que 
“no se’n va ni al foc dels 
independentistes ni a les 
brases dels immobilistes”. 

Ramon Espadaler: “En aquestes eleccions, 
el seny té noms i cognoms, Miquel Iceta”

En aquest sen� t, el candidat 
socialista considera que la 
proposta encapçalada per 
Iceta és la idònia per “re-
cuperar la tranquil·litat que 
hem perdut” i per “retornar 
la política a les instituci-
ons”.

Respecte a les relacions 
entre Espanya i Catalunya, 
Espadaler ha reivindicat 
més competències per a 
Catalunya per fer polí� ques 
en educació, en sanitat, en 
serveis socials i per recu-

perar la serenor en l’àmbit 
econòmic i social. Alhora, 
també ha expressat la vo-
luntat de derogar l’aplicació 
de l’ar� cle 155 la mateixa nit 
de les eleccions.

El candidat socialista 
també ha ressaltat la ca-
pacitat de diàleg del PSC 
i Units per Avançar, una 
capacitat que els ha portat 
a entendre’s de cara a les 
eleccions del 21 de desem-
bre: “Compar� m aspectes 
com la centralitat, som cata-

lanistes i no independen� s-
tes, però sent diferents ens 
hem posat d’acord i auguro 
que encara ens haurem de 
posar d’acord amb gent més 
diferent”, en referència a 
hipotè� ques aliances pos-
telectorals.

Per la seva banda, Ma-
ria Mas ha valorat positi-
vament els sondejos que 
s’han publicat que recullen 
una recuperació de vots 
per al PSC i ha ressaltat que 
“és l’únic partit que pot 
aconseguir que l’economia 
es recuperi, que la cohesió 
social es recuperi i que la 
imatge de Catalunya torni a 
ser la que era”.

Espadaler i Mas han 
estat acompanyats per Ana 
M. Martínez, primera se-
cretària del PSC local i al-
caldessa de Rubí. Mar� nez 
ha mostrat el seu orgull per 
la candidatura al Parlament 
català de la seva número 
2 a la ciutat. “Mas aporta 
a la candidatura solvència, 
capacitat, experiència i re-
alitat trepitjada en el món 
local”, ha dit.
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San�  Rodríguez (PP): “El 21D és 
una magnífi ca oportunitat per 
acabar amb aquest embolic”
M. CABRERA

El Par� t Popular (PP) de Rubí 
va organitzar divendres al 
vespre una trobada de la 
seva militància per tal d’es-
calfar motors per la campa-
nya a les eleccions al Parla-
ment del 21 de desembre. 
El berenar va comptar amb 
la presència del secretari 
general del PP a Catalunya, 
San�  Rodríguez, que també 
és diputat, que va atendre 
als mitjans de comunicació.
Rodríguez va destacar que 
“el 21 de desembre és una 
magnífica oportunitat per 
acabar amb aquest embolic 
i començar a pensar en els 
problemes que pateix la 
gent i el PP està per això 
darrer”. Entre els objec� us 
dels populars hi ha “millorar 
el benestar de la ciutadania, 
oferir els serveis adequats 
que s’esperen de l’adminis-
tració, recuperar la convi-
vència, que s’ha ressentit 
molt de la tensió social, i 
recuperar l’economia”.

El diputat del Par� t Popular 
creu que “és imprescindi-
ble que el pròxim govern 
es� gui compost per par� ts 
que defensen l’ordenament 
jurídic i la Cons� tució” i es va 
mostrar obert “a qualsevol 
pacte que perme�  posar fi  
a aquesta situació”.

D’altra banda, San�  Ro-
dríguez va explicar que, en 
cas que hi hagi un govern 
“que tornés a optar per 
vulnerar les normes jurídi-

ques, es tornarà a aplicar el 
155”, tot i que també es va 
mostrar convençut que el 
nou execu� u que sur�  del 
21-D “serà responsable i ho 
farà governant d’acord amb 
la llei”.

El secretari general del 
PP també es va mostrar 
par� dari de poder “parlar 
de tot dins de la llei”, però 
va insistir que primer cal 
“recuperar la lleialtat entre 
administracions”.

Al mig, el diputat San�  Rodríguez, acompanyat per membres del 
PP local. / M.C.

ERC reivindica la construcció d’una 
“república amb jus� cia social”
MARTA CABRERA

Construir una república amb 
jus� cia social. Aquest és un 
dels principals missatges de 
la candidatura d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) de cara a les eleccions 
del 21 de desembre. En un 
acte de precampanya el di-
vendres a la Biblioteca, tres 
dones de la formació polí� -
ca van intercanviar impres-
sions i van explicar quins són 
els plans de la formació de 
cara als pròxims mesos: “Vo-
lem construir una república 
catalana amb jus� cia social, 
on tots siguem ciutadans 
de primera categoria”, va 
explicar Ana Surra, diputada 
d’ERC al Congrés.

Per Surra, Catalunya està 
ara mateix en una situa-
ció de “divorci davant d’un 
maltractador, l’independen-
� sme guanyarà perquè és 
majoria” i confi a que “ d’una 
vegada per totes reaccioni 
la comunitat internacional i 
obligui el govern espanyol a 

seure a negociar”.
L’acte també va comptar 

amb la par� cipació de la ru-
binenca Montse Soler, que 
forma part de la candida-
tura encapçalada per Oriol 
Junqueras, el líder d’ERC 
que el Tribunal Suprem ha 
dictaminat que segueixi en 
presó preventiva fins a la 
celebració del judici per se-
dició i rebel·lió. “Demanem 

a tothom que vagi a votar 
per fer fora el 155, recuperar 
les ins� tucions que ens han 
usurpat i restablir el govern 
legí� m de la Generalitat”, va 
afi rmar Soler, que també va 
reivindicar “una república 
de dones i homes lliures que 
puguin viure amb justícia 
social”. La també candidata 
Rut Ribas, de les Joventuts 
d’Esquerra Republicana, va 

reivindicar el paper dels jo-
ves en aquesta cita electoral: 
“Davant d’aquesta situació, 
el jovent té dues opcions, 
quedar-se a casa i esperar 
que l’unionisme guanyi o 
sor� r al carrer en defensa de 
les urnes i guanyar”.

L’acte va tenir lloc a la 
Biblioteca i va comptar amb 
la presència d’una trentena 
de persones.

Tres dones van ser les protagonistes de l’acte d’Esquerra a Rubí. / M.C.

C’s vol repe� r el triomf 
electoral del 2015 a Rubí
Ciutadans (C’s) arrenca 
la campanya electoral a 
la ciutat amb l’objectiu 
principal de repetir els 
resultats aconseguits en 
les eleccions al Parlament 
del 2015, quan va ser la 
força més votada a Rubí. 
De fet, la formació taronja 
es marca com a objectiu 
arribar als 15.000 vots a la 
ciutat i “contribuir en la vic-
tòria general per obrir una 
nova etapa de convivència, 

estabilitat econòmica i 
democrà� ca a Catalunya”, 
segons ha explicat el coor-
dinador de l’agrupació local 
del par� t, Eric Laserna. 

El responsable polític 
local creu que són més “els 
catalans que volen canviar 
de govern, però seguir 
sent catalans, espanyols i 
europeus” i reafi rma que 
Catalunya no es pot per-
metre “quatre anys més de 
procés”. / DdR

CeC vol posar el focus 
en les polí� ques socials
Catalunya en Comú (CeC), 
que es presenta a les elec-
cions del 21 de desembre 
en coalició amb Podem, vol 
incidir durant aquests 15 
dies de campanya electoral 
per les eleccions al Par-
lament en els problemes 
quo� dians de les persones 
i en les polí� ques socials. 
Els comuns insisteixen en 
la necessitat “d’apostar per 
l’ensenyament públic i la 
sanitat pública i la defensa 

del dret a l’habitatge”. Per 
CeC-Podem, l’endemà de 
les eleccions caldrà “formar 
un govern i decidir si es 
con� nua apostant per les 
retallades o es posa a la 
gent per davant”.

La candidatura posa 
l’accent en què cal superar 
“l’immobilisme dels blocs” 
i les “trinxeres” per “centrar 
el debat en propostes que 
millorin la qualitat de vida 
de la gent”. / DdR
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El PP expulsarà els edils Jonatan Cobo i Noelia 
Borque per actuar al marge del par� t
MARTA CABRERA

Els regidors del Par� t Popu-
lar (PP) a l’Ajuntament de 
Rubí, Jonatan Cobo i Noelia 
Borque, seran expulsats del 
par� t, segons ha explicat el 
diputat San�  Rodríguez en 
una trobada amb militants 
de la formació popular a 
la ciutat. El responsable 
polític ha donat per feta 
la seva expulsió, tot i que 

encara falta la ratificació 
d’un expedient que es va 
obrir fa mesos a instàncies 
de l’execu� va local. El PP de 
Rubí va demanar al març a la 
direcció l’expulsió dels dos 
edils de la formació polí� ca 
al·legant que des de l’inici 
del mandat, el 2015, esta-
ven prenent les decisions 
sense tenir en compte el 
par� t.

Segons ha explicat San�  
Noelia Borque i Jonatan Cobo són els dos representants del PP a 
l’Ajuntament de Rubí. / Arxiu

Ana M. Mar� nez, durant la presa de possessió. / Diputació de 
Barcelona

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez, ha promès el 
càrrec de diputada provin-
cial al Ple de la Diputació 
de Barcelona celebrat di-
jous passat al ma� . Mar-
tínez passa així a ser un 
dels 10 diputats del grup 
PSC-CP en subs� tució de 
l’exalcalde de Terrassa, 
Jordi Ballart.

El Ple de la Diputació 
està format per 51 regidors 
i regidores que s’escullen 
de manera indirecta, ja 
que a par� r dels resultats 
que s’obtenen a les elecci-
ons municipals, els par� ts 

trien quins dels regidors a 
cada municipi ocupen un 
lloc de diputat. Una vegada 
cons� tuïts tots els ajunta-
ments, la junta electoral de 
zona elabora una relació 
de tots els par� ts polí� cs, 
coalicions, federacions 
i agrupacions d’electors 
que hagin ob� ngut algun 
regidor dins de cada par� t 
judicial. La junta electoral 
de zona procedeix a distri-
buir els llocs de diputats 
que corresponguin a cada 
par� t d’acord amb els vots 
obtinguts i aplicant-hi el 
sistema d’Hondt. / DdR

Ana M. Mar� nez pren possessió
com a nova diputada provincial 

Rodríguez, el més probable 
és que el Comitè de Drets i 
Garan� es del PP, que actua 
amb independència de la 
direcció, “acabi decidint 
l’expulsió dels dos regidors”. 
El diputat popular ha re-
cordat que els estatuts del 
par� t són molt clars i que 
fi xen que els “grups ins� -
tucionals es 
deuen al par-
� t i les seves 
estructures i 
que han de 
treballar con-
juntament, si 
els dos regi-
dors actuen 
al marge, no 
poden continuar formant 
part del projecte col·lec� u 
del Par� t Popular”. El res-
ponsable polí� c també ha 
traslladat tot el suport de 
la direcció del par� t a l’exe-
cu� va local.

Un cop siguin expulsats 
del par� t els dos edils, San�  
Rodríguez ha afegit que de-

manarà que retornin l’acta 
de regidor: “Van ser escollits 
amb el suport del par� t, és 
un error pensar que és es-
trictament una qües� ó per-
sonal i no del col·lec� u que 
s’ha mobilitzat perquè ells 
siguin regidors”. També s’ha 
expressat en aquest sen� t 
el president del PP de Rubí, 

I s a a c  Fe r-
nández, que 
remarca que 
“no els van 
votar per ser 
Cobo i Bor-
que, sinó per 
ser del Par� t 
Popular, si no 
estan d’acord 

amb el partit, no té cap 
sen� t que con� nuïn com a 
regidors”. El líder popular 
rubinenc també ha afegit 
que tenen ganes de “refer-
se d’aquest mandat tan 
complicat” i que treballaran 
“amb moltes ganes de cara 
a les eleccions municipals” 
del 2019.

El diputat San�  
Rodríguez demana 

que els dos 
regidors retornin 
l’acta quan es faci 
efec� va l’expulsió
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Instal·len jardineres a l’illa de
vianants per millorar la seguretat

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha equipat els 
principals trams de l’illa de 
vianants amb jardineres i la 
senyalització per� nent amb 
l’objectiu “d’augmentar la 
seguretat a la zona”. Segons 
el consistori, es tracta d’una 
mesura que busca que els 
vehicles autoritzats a cir-
cular per aquest espai ho 
facin a molt baixa velocitat 

i, d’aquesta manera, incre-
mentar la seguretat dels 
vianants, especialment, en 
una època de l’any en la qual 
la presència de persones en 
aquest eix comercial és més 
elevada.

De moment, s’ha im-
plementat la primera part 
d’aquesta inicia� va amb la 
col·locació de les primeres 
jardineres advertides amb 
reflectants i senyalitzades 

L’ins� tut JV Foix ja és escola verda
L’ins� tut JV Foix va rebre el 
25 de novembre el dis� n� u 
que l’acredita com a escola 
verda. L’acte de lliurament 
va tenir lloc al Museu Agbar 
de les Aigües a Cornellà de 
Llobregat.

El dis� n� u l’entrega el 
Departament d’Ensenya-
ment i el Departament de 
Medi Ambient de la Gene-
ralitat i reconeix la tasca 
en relació a l’educació per 
a la sostenibilitat. Té una 
validesa de quatre anys i 

per renovar-lo cal presentar 
una memòria d’execució del 
programa vigent. El centre 

agraeix a la comunitat edu-
ca� va l’esforç per tal d’acon-
seguir el dis� n� u. / DdR

Les noves jardineres pretenen augmentar la seguretat dels vianants. / Axel Domingo

horitzontalment amb pintu-
ra. Dissabte es van plantar 
les plantes a cada jardinera.

Aquests elements s’han 
instal·lat a l’avinguda de 
Barcelona i al passeig de 
Francesc Macià. Segons 
l’Ajuntament, està previst 
que properament s’instal·lin 
nous disposi� us en aquestes 
dues vies per complementar 
els instal·lats la passada 
setmana.

Representants de l’ins� tut, recollint el dis� n� u. / Cedida
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L’encesa de llums dona el tret de 
sorti da a les acti vitats de Nadal

La Fira de Nadal s’instal·la a la plaça Doctor Guardiet

M. CABRERA

La companyia rubinenca 
La Tal va posar en escena 
divendres passat a la tarda 
l’espectacle infanti l ‘Carilló 
de Nadal’. La representació 
va servir per escalfar l’ambi-
ent abans de la tradicional 
encesa dels llums de Nadal a 
la ciutat. Com en els darrers 
anys, l’encesa de llums va 
anar a càrrec del Consell dels 
Infants i els Adolescents i de 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martí nez.

L’acte va tenir lloc a la 
plaça de Pere Aguilera i un 
cop va acabar l’espectacle, 
els encarregats de l’encesa 
de llums van prémer un botó 
i van il·luminar l’arbre que hi 
ha davant l’Ajuntament i la 
resta de llums de la ciutat.

Posteriorment, la festa 
va conti nuar amb una xoco-
latada popular i l’espectacle 
‘La gran tempesta’, amb la 
companyia Efí mer a la plaça 
de Catalunya.

L’encesa de llums va ser-
vir per marcar el tret de 

Com cada any, la Fira de Nadal s’ha ubicat a la 
plaça del Doctor Guardiet, on estarà ubicada fi ns 
al 24 de desembre. La instal·lació compta amb més 
d’una desena de paradetes de productes tí pics 
nadalencs, de regal i dolços i romandrà oberta 
els dies feiners de 17 a 21 hores i els festi us de 
10 a 21 hores. A banda de la fi ra pròpiament dita, 
l’Ajuntament també ha instal·lat en aquest espai 
una carpa on cada dia s’hi faran tallers, acti vitats 
i espectacles adreçats als infants. 

D’altra banda, la sorti da del Trenet dels comer-
ciants també està ubicada just a tocar de la plaça, 
al carrer Maximí Fornés. L’atracció començarà a 
funcionar el dissabte i els ti quets per pujar-hi es 
podran trobar a les boti gues associades de Comerç 
Rubí. / DdR

sorti da de les acti vitats de 
Nadal. Ja el mateix diven-
dres a la tarda va començar 
a donar voltes pel centre 
de la ciutat el Tió gegant 
dels comerciants, va obrir 
les portes la pista de gel, 
ubicada a la plaça de la Nova 
Estació, i al centre va tenir 
lloc l’espectacle itinerant 
‘Les nòmades’.

L’enllumenat nadalenc 
estarà en funcionament fi ns 
al 7 de gener, habitualment 
entre les 18 i les 22 hores, 

val Nochebuena para todos 
ningún niño sin Navidad, el 
16 de desembre. 

El 17 de desembre serà 
el torn de La Marató de 
contes, la inauguració de 
l’exposició de Diorames, la 
primera representació de 
l’obra de teatre ‘Els Pasto-
rets’. També en els pròxims 
dies començarà a circular 
el Trenet dels comerciants, 
que ti ndrà el seu punt de 
sorti da i fi nal al carrer Ma-
ximí Fornés.

els divendres i dissabtes fi ns 
a les 23.30 hores i el 24, 25 i 
31 de desembre i el 5 de ge-
ner fi ns a les 3 hores. Tots els 
llums són LED i la principal 
novetat és que per primer 
cop està il·luminat el carrer 
Cal Gerrer.

Pel que fa a les acti vitats, 
en els pròxims dies ti ndran 
lloc algunes de les acti vitats 
més clàssiques de les festes, 
com la Cantada Popular de 
la coral Conturbat Me el 15 
i 17 de desembre o el festi -

Moment de l’encesa de llums a la plaça de Pere Esmendia. / M.C.

Rubí Acull mostra les 
condicions de vida de les 
persones refugiades

La solidaritat, protagonista 
del Giving Tuesday

L’enti tat Rubí Acull va oferir 
la setmana passada una 
acti vitat per mostrar com 
viuen les persones refugi-
ades. Sota el tí tol ‘Sorti da 
d’emergència’, es feia un 
recorregut per les diverses 
estacions en les quals es 
mostrava el punt inicial 
en que les persones es 
veuen obligades a marxar 
de casa, la fugida pel mar, 

el creuament de fronteres, 
l’arribada, la vida al camp de 
refugiats i la resposta de la 
Unió Europea. 

La mostra va tenir lloc al 
solar del Centre Democràti c 
Republicà i va comptar amb 
la col·laboració de Proacti va 
Open Arms, l’Open Cultural 
Center, Esquerra Republica-
na de Catalunya i el grup de 
teatre Escena 13. / DdR

L’enti tat Oriéntate en tu Vo-
luntariado va organitzar una 
fi ra el dissabte sota el nom 
de la Festa del Voluntariat 
dins del marc del Giving 
Tuesday, una acti vitat que 
va comptar amb diverses 
paradetes i acti vitats rela-
cionades amb la cultura del 
voluntariat i la solidaritat. 

Entre les acti vitats que 

es van dur a terme, destaca 
la presència del Banc de 
Sang i Teixits, un taller d’art 
amb APDIR, acti vitats per 
als infants a càrrec de Creu 
Roja i la instal·lació d’una 
mostra sobre els refugiats 
a càrrec de Rubí Acull. La 
fi ra va comptar amb la pre-
sència de l’equip del Giving 
Tuesday a Espanya. / DdR

La mostra es va ubicar al solar del Centre Democràti c. / Cedida

Rubí commemorarà 
el Dia dels Drets Humans 
Des de l’11 fi ns al 15 de de-
sembre la ciutat celebrarà el 
Dia dels Drets Humans amb 
diverses acti vitats. El dilluns 
ti ndrà lloc una conferència a 
les 19 hores a la Biblioteca, 
una xerrada que s’emmarca 
en el conveni subscrit pels 
Síndics de Greuges i Sorea. 

Una altra de les accions 
seran els contacontes sobre 
dones extraordinàries, que 
es faran en diversos barris 
entre el dimarts i el diven-
dres. Per la seva banda, 
Torre Bassas ha organitzat 
un torneig de tenis taula el 
dilluns a la tarda. / DdR

La Fira ven productes nadalencs, de regal i dolços. / Carme Buxó
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Anunci

Teatre Municipal La Sala, carrer Miguel de Cervantes, 126

93 788 88 43      vallesoest@socialistes.cat

Dimarts 12 de desembre, a les 19 hores
a RUBÍ

Amb

Ana Maria Martínez, primera secretària 
Federació Vallès Oest

Maria Mas, candidata número 16 a la llista 
del PSC

Francina Armengol, Presidenta de les 
Illes Balears

Miquel Iceta, candidat socialista a la 
Presidència de la Generalitat

@miqueliceta
@miqueliceta
miqueliceta.com

Rubí reivindica els drets de 
les persones amb discapacitat
ReDAcció

Rubí s’ha sumat aquest cap 
de setmana al Dia Interna-
cional de les Persones amb 
Diversitat Funcional amb un 
acte reivindicatiu i diferents 
activitats de sensibilització. 
La commemoració va servir 
per evidenciar les necessitats 
d’aquest col·lectiu, així com 
per refermar la voluntat de 
Rubí d’esdevenir una ciutat 
inclusiva.

Els actes centrals del Dia 
Internacional de les Perso-
nes amb Diversitat Funcional 
van tenir lloc diumenge a la 
plaça de Catalunya. Durant el 
matí, la ciutadania va poder 
expressar els seus missatges 
d’inclusió en un arbre dels 
desitjos que, com a nove-
tat, es mantindrà durant les 
festes nadalenques. L’espai 
també va acollir una actu-
ació de l’Escola de Música 
Pere Burés, i una activitat 
organitzada en col·laboració 
amb l’ONCE amb l’objectiu 
de mostrar com es conviu 
amb la ceguesa. A més, per 

primer cop, una fira d’enti-
tats va permetre difondre la 
tasca dels col·lectius partici-
pants i de l’Oficina d’Atenció 
a la Diversitat Funcional.

El moment culminant de 
la jornada, però, va arribar 
amb la lectura de les reivin-
dicacions de les persones 
amb diversitat funcional, 

a càrrec de Font del Ferro, 
l’ONCE, AVAN, Rubí té rodes, 
l’Escola d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol, RubiTEA, el 
Servei de Rehabilitació Co-
munitària i la Llar Residencial 
Ca n’Alzamora. Els diferents 
col·lectius van coincidir a 
reclamar la seva normalitza-
ció en tots els àmbits per tal 

d’assolir la plena inclusió.
L’alcaldessa, Ana M. Mar-

tínez, va recordar al seu 
discurs que l’atenció a la 
diversitat funcional és “una 
prioritat de govern absoluta” 
orientada a “la consecució 
d’una ciutat plenament in-
clusiva on tothom, siguin 
quines siguin les seves ca-
pacitats, pugui gaudir dels 
seus drets com a ciutadà o 
ciutadana”. La primera edil 
va reconèixer el deute his-
tòric de les administracions 
i la societat en general amb 
les persones amb diversitat 
funcional i va recordar els 
avenços fets per Rubí en 
aquest àmbit amb la posa-
da en marxa de recursos 
com l’Oficina d’Atenció a la 
Diversitat Funcional o el Ca-
tàleg de Serveis de Diversitat 
Funcional.

D’altra banda, la comme-
moració també va comptar 
dissabte amb l’organització 
del taller plàstic en família 
‘Llibres il·legibles’, a l’Ateneu, 
i la representació de l’obra ‘El 
silenci d’Hamelín’ a La Sala.

Una activitat en col·laboració amb l’ONCE va mostrar com es conviu 
la ceguesa. / localpres

Sortida lúdica d’una 
quinzena d’infants amb 
diversitat intel·lectual

Una quinzena d’infants i 
adolescents rubinencs amb 
diversitat intel·lectual van 
participar el passat cap de 
setmana en una sortida pel 
parc natural de Collserola 
i la ciutat de Barcelona, 
amb estada d’una nit a 
Vallvidrera.

Es tracta del primer 
Respir, una activitat que 
serveix tant per millorar 
l’oci dels infants com per 
oferir una oportunitat a 
les seves famílies de tenir 
un cap de setmana més 
relaxat. Per Xavier Gimé-

nez, de l’AMPA de l’Escola 
d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol, el Respir “és una 
oportunitat per les famílies 
de gaudir del temps lliure, 
un espai que les persones 
cuidadores de grans de-
pendents no tenim; a més 
els infants estan en bones 
mans i passant-ho d’allò 
més bé”

L’activitat, en la qual 
van participar infants de 5 
a 17 anys, està organitzada 
per l’Associació de Persones 
amb Diversitat Intel·lectual 
de Rubí (APDIR). / DdR

Els infants van visitar Barcelona i Collserola. / Cedida



E l Ple de l’Ajuntament de Rubí 
va donar llum verda a l’aprovació 
provisional del text refós del Pla 
General d’Ordenació Urbanística 

Municipal (POUM), l’eina de planejament 
més important per un municipi, ja que de-
termina la ciutat del futur. Només 14 dels 25 
regidors que conformen el Ple local van do-
nar suport a l’aprovació d’aquest document, 
lluny de l’àmplia majoria que va donar suport 
a l’aprovació inicial del document l’any 2008 
i a la provisional del 2010. 

El cert és que Rubí necessita amb ur-
gència dotar-se d’un nou POUM, ja que 
el vigent data de 1981, amb una revisió del 
1987. La ciutat ha hagut d’anar donant res-
posta a les necessitats socials i econòmiques 
a través de modifi cacions puntuals del pla 
vigent, òbviament més que desfasat, i sense 
una visió global de com avançar com a mu-
nicipi. I això passa factura.  

La urgència de la necessitat d’un nou 
planejament és indiscutible i, de fet, és 

l’únic punt on totes les formacions han estat 
d’acord. 

Tot i això, també és cert que l’idoni 
hagués estat un pla amb el major consens 
possible, per tractar-se d’una eina de ciu-
tat, d’un model que hauria de tenir el més 
ampli suport possible, ja que teòricament 
ha d’estar per sobre del color de qualsevol 
govern futur. 

Això finalment no ha pogut ser. Les 
diferències entre alguns partits de l’oposició 
i l’executiu local eren ja de forma. Aquests 
partits han reclamat que es comencés el 
procés des de l’inici, ja que consideren que la 
situació econòmica i social a partir de la qual 

es va redactar el Pla no té res a veure amb 
l’actual i que per tant, el document encara no 
ha entrat en vigor i ja és obsolet. 

Ara, després del període d’exposició 
pública i d’al·legacions, és la Comissió d’Ur-
banisme de Barcelona, organisme depenent 
de la Generalitat, qui haurà de pronunciar-se 
sobre el planejament aprovat a Rubí i donar-
li el vistiplau defi nitiu o no. 

El debat del text refós del POUM, les 
formes, l’ambient i les crítiques, van eviden-
ciar de nou que la mala relació, o la inexistent 
relació, entre el govern local i gran part de 
l’oposició no té camí de tornada. I d’aquesta 
manera, gairebé estem a punt de començar 

el revolt fi nal del mandat. 
Un mandat que pot acabar amb cinc 

regidors no adscrits, és a dir, que han aban-
donat el seu grup municipal. La fractura de 
Ciutadans (C’s) va fer marxar dos edils del 
grup, el regidor de CDC va saltar en solitari 
de la seva cadira per ocupar un lloc al govern 
i el Partit Popular ha anunciat que expulsarà 
els seus dos regidors, que quedarien com a 
no adscrits. S’obre un panorama incert que 
ningú sap com pot acabar. 

I si la realitat política a Rubí és mogu-
da, la de Catalunya és més que convulsa. 
Aquesta setmana ha començat ofi cialment 
la campanya electoral per a les eleccions del 
21 de desembre. Uns comicis que són més 
que transcentals per al futur de Catalunya 
i que arrenquen en una situació anòmala, 
amb l’autonomia suspesa i intervinguda, amb 
membres del govern cessat a la presó i amb 
candidats exiliats. Queden només quinze 
dies per a que la veu del poble es faci sentir  
i esperem que ho faci massivament.

Planejament
EDITORIAL
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Cartes de la Ciutadania
Crónica de una gran aventura
Todo empezó hace unos meses… un lunes 4 
de septiembre de 2017, volvíamos a la carga 
de trabajo en fi nalizar unas merecidas vaca-
ciones de verano, en las que todos habíamos 
recargado las “pilas” después de una larga, 
exigente y agotadora temporada. Jugadores 
ya conocidos de la temporada pasada, caras 
nuevas en el equipo… Lo primero que vi en 
las miradas de mis jugadores fue unas ganas 
inmensas por aprender y creer en este equi-
po, poco a poco fuimos viendo el resultado, 
el equipo ha ido formando un bloque muy 
sólido y compenetrado, en el que el núcleo es 
demasiado fuerte de romper, todos van a una 
con sus compañeros, codo a codo, es la esencia 
de la competitividad y el buen ambiente entre 
ellos tanto dentro como fuera del terreno de 
juego.

Afronto mi cuarta temporada como entre-

El Tuit de la setmana       3 de desembre

josep alcalà @josepalcala
De part meva i de tota la Junta Direc� va @UERubi volem donar les 
gracies per el excelent tracte rebut per part dels dirigents del 
@OlimpicCanFatjo 
Actes com aquets ajuden a agermanar afi cions i fan ciutat.
Visca el futbol a #RubiCity

nador de futbol base con mucha confi anza e 
ilusión, al frente del Benjamín A en el club de 
futbol que me dio la oportunidad de descubrir 
la mayor afi ción y pasión que he sentido y al 

que estaré eternamente agradecido, el CE 
Olímpic de Can Fatjó de Rubí. Transmitir 
todos los valores de todo lo que he aprendido 
y me han enseñado el conjunto de entrena-

dores a lo largo de mi carrera como jugador 
y como entrenador es una gran experiencia, 
mezclado con hacer cada día mejor a unos 
niños en el deporte que más me ha marcado 
en mi vida llamado “futbol” no tiene precio. 
Sentía la necesidad de expresar unas palabras 
hacia esos niños, esos niños que son capaces de 
hacerme sentir tan orgulloso de ellos día a día 
y confi ar tanto ellos conmigo como yo en ellos, 
unos niños que poco a poco me van ganando, 
sigo dentro de un sueño que no quiero que 
nunca termine.

Nos esforzamos y luchamos semana tras 
semana para conseguir un objetivo en común y, 
si todo sigue su curso, esperamos poder conse-
guirlo a fi nal de temporada y poder celebrar un 
éxito tan importante para todos nosotros que 
lo recordemos siempre en nuestras vidas.

Marc Maymó Pardo. Entrenador del 
Benjamín A del Olímpic Can Fatjó

Fe d’errades
A l’edició de la setmana passada, s’indicava per error que la guanyadora del premi de la 
sortida fotogràfi ca d’El Gra era Mayte Codina, quan en realitat el seu nom és Mayte 
Cortina.
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Kao Chimigraf inaugura 
una nova planta a Can Jardí

La transformació digital centra la 
2a edició de la jornada Rubindústria

REDACCIÓ

La fi rma Kao Chimigraf va 
inaugurar a finals de no-
vembre una nova planta al 
polígon industrial de Can 
Jardí. Amb aquesta am-
pliació de les seves instal-
lacions, la companyia dis-
posa actualment d’una 
super� cie d’uns 6.000 m2 
per a la producció de � ntes 
i vernissos per a la impres-
sió fl exogràfi ca i de gravat 
en relleu. 

El director general de 
Kao Chimigraf, Armand 
Marcé, va comentar que 

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a 
través de l’Ofi cina de Ser-
veis a l’Empresa (OSE), va 
organitzar dijous de la set-
mana passada la 2a edició 
de la jornada Rubindústria 
dedicada al sector industri-
al. La jornada es va centrar 
en la Indústria 4.0 “perquè 
la incorporació de la tec-
nologia en els processos 
productius està canviant 
el model de la indústria tal 
com el coneixem fi ns ara”, 
va dir Rafael Güeto, Regidor 
de Desenvolupament Eco-
nòmic Local. “Els reptes de 

la nova planta situada al 
polígon industrial de Can 
Jardí “representa una opor-
tunitat magnífi ca de centra-
litzar recursos i fer que les 
produccions siguin cada ve-
gada més grans i de forma 
més efi cient”. La companyia 
espera incrementar el nom-
bre de treballadors gràcies 
a la unió amb el grup Kao i 
expandir-se més enllà dels 
70 països actuals.

Kao Chimigraf és una 
empresa de referència 
mundial de producció de 
tintes i vernissos per a 
flexografia, rotogravat i 

la indústria 4.0 representen 
un canvi de paradigma tec-
nològic que sovint a la pe� ta 
i mitjana empresa li costa 
abordar, per això el nostre 
paper com a administració 
pública és facilitar espais 
de coneixement compar� t 
com aquesta jornada”, va 
concloure Güeto, que va 
agrair la col·laboració d’Eu-
recat, el Centre Tecnològic 
de Catalunya.

La trobada es va obrir 
amb la conferència ‘Im-
pacte de la digitalització 
en la indústria i la societat’ 
a càrrec de Lluís Surroca, 
responsable de Consultoria 

sistemes d’impressió digi-
tal. El 1970, la companyia 
es va introduir al món de 
les arts gràfi ques, donant 
feina aleshores a set tre-
balladors. Ara, a Rubí hi 
treballen 114 persones. 

L’acte d’inauguració va 

Digital d’Eurecat. “La digi-
talització, la indústria 4.0, 
és possible perquè hi ha un 
conjunt de tecnologies prou 
madures que la fa viable tèc-
nicament i econòmicament i 
requereix una transformació 
global que també afecta 
els recursos humans” va 
assenyalar Surroca. Així, 
Eurecat recomana millorar 
les polítiques educatives, 
fomentar l’emprenedoria, 
el suport a la innovació i les 
polí� ques ac� ves d’ocupa-
ció per minimitzar l’impacte 
de la tecnologia en la creació 
d’ocupació. 

Durant la sessió, també 

comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, qui va mostrar 
la seva sa� sfacció pel pas 
endavant que ha fet Kao 
Chimigraf, que li permetrà 
expandir encara més el seu 
negoci.

es van exposar casos d’èxit 
en tecnologies d’analí� ca de 
dades i sistemes intel·ligents, 
com el sistema Preview, i 
exemples en automa� tzació 
i robò� ca com els casos de 
Maic o Geomeove.

Els assistents van tancar 
la jornada amb una dinàmi-
ca de grup per detectar els 
reptes de la digitalització, 
iden� fi car oportunitats i ge-
nerar propostes per superar 
les difi cultats. Així, els em-
presaris van concloure que 
la formació dels empleats, la 
ges� ó dels clients i l’explota-
ció de dades són alguns dels 
reptes de la digitalització.

L’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar� nez, va inaugurar la nova planta 
de la mul� nacional. / Localpres



ARROSSERIA

Llamas
Pl. 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

Rest. Braseria Rubí Sud
Av. Antoni Gaudí,126
T. 93 699 00 60

CUINA 

AMERICANA

Wilder
c. García Lorca, 1, Loc. 5
T. 640 61 06 51

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

L’artesana
c. Montserrat, 15B
T. 93 174 91 94

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

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

La iaia Terol
c. Maximí Fornés, 11

El Racó De La Sidra
Ctra. de Terrassa, 106
T. 93 697 91 51

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

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

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

El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82

Bar Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

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

Mesón El Pueblo  
c. Galícia, 6
T. 93 697 37 03

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

Don Peppone
c. Penedès, 4 Baix
T. 93 588 53 25

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



MASIES

Masia Can Feliu 
Camí Vell d’Ullastrell, s/n
T.  93 699 53 86

Torre de la Llebre  
c. Art, 0
T.  93 697 32 02

Casa Tubau  
c. Ripollès, 6
T.  93 588 70 78

Masia Can Ferran  
Ctra. Molins de Rei, Km14
T.  93 699 17 63

CUINA 

MEDITERRÀNIA

Oddo
Av. Electricitat, 21 Baix
T. 93 588 04 82

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

Antic Hostal del Gall  
c. Xercavins, 8  
650 31 44 31
 

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

Bambola Pizza & bar  
c. Mossèn Cinto, 12
T.93 182 70 82

Telepizza  
c. Prat de la Riba, 7 
T. 93 588 33 35

Toppizza Rubi  
Av. l’Estatut, 28-38, L6 
T. 935 88 60 20

TAPES

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

Ca’l Quico Bar
Ptge. Cronos, 11
(Esq. Ferrocarril)

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

La Diada
c. Pintor Coello, 6
T. 93 189 74 71
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ENTREPANS

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

CUINA 

JAPONESA

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

Teikit Rubí  
Av. l’Estatut, 77
T. 93 588 18 57

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

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

Cotorras  
c. Mossèn Cinto, 2
T.93 699 70 63

Restaurante Huelva  
Av. l’Estatut, 42  
T. 93 699 80 40

CUINA 

XINESA

Palacio Oriental  
c. Cervantes, 124 
T: 93 697 02 31

Nuevo Siglo  
Pl. del Dr. Pearson, 1  
T. 93 699 71 28

QUE VAGI DE GUST!
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

DESEMBRE 2017

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

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.

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

FARMÀCIES OBERTES 
TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21
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Consells per evitar accidents a la llar
Qualsevol llar pot resultar 
perillosa si no es tenen en 
compte certes mesures de 
seguretat. Aquests són els 
consells per mantenir una 
llar que sigui confortable 
i alhora segura. Accidents 
elèctrics: sovint sobrecar-
reguem endolls o tenim 
connectats electrodomès-
tics i aparells al corrent 
elèctric que no utilitzem. 
Per evitar problemes, des-

Si teniu nens i mascotes 
no deixeu els productes 

Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14

connecteu els aparells que 
no utilitzeu i no deixeu 
endollat el carregador del 
mòbil quan no l’utilitzeu. 
També cal comprovar que 
els aparells com neveres, 
televisors, ordinadors, etc. 
comptin amb bona ven-
tilació per evitar que es 
reescalfi n massa.

Intoxicacions: amb la 
idea d’aconseguir millors 
resultats, a vegades barre-

gem productes de neteja, 
però això és molt perillós. 

químics de neteja al seu 
abast. I si feu servir pin-
tures en aerosol o algun 
producte químic, ventileu 
bé l’estança.

 Caigudes: el bany i 
les escales són els llocs on 
més caigudes es pateixen. 
Per fer més segures les es-
cales col·loqueu una cinta 
antilliscament a la vora de 
cada graó i, en el cas que 
tingueu nens, una tanca per 

evitar que hi accedeixin 
sols. A la dutxa o banyera 
podeu col·locar una catifa 
antilliscant i una barana 
on agafar-se per entrar i 
sortir.

Altres accidents: con-
vé no deixar mai sense 
vigilància el que estigueu 
cuinant al foc o al forn, i 
tancar la clau del gas abans 
d’anar a dormir.

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

TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SE ALQUILA hab. Rubí. 
610.467.363

LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604

BUSCO trabajo dde limpieza, 
cuidado niños y mayores. 
612.271.489
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Un año más, Rodamons de Rubí pone a vuestra disposición 
calendarios y parti cipaciones de Navidad, de venta en 
nuestros centros colaboradores, cuyos benefi cios íntegros 
están desti nados a ayudar a los animales desamparados 
de nuestra ciudad.

VENTA DE CALENDARIOS Y LOTERÍA
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 (Es-
cardívol)
· URBAN24 - Passeig Francesc Macia, 24
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 

VENTA DE LOTERÍA
RUBÍ
▪MUEBLES LOZANO - C. de la Creu, 1 (esq. Rafael Casano-
va)
▪FERRETERIA PALOMA - Pg. de Francesc Macià, 15
▪ROSITA MORENO ESTILISTA CANINO - C. Doctor Robert, 
23
▪SWEET DOGGY - C. de Sant Jaume, 32
▪DIGITAL6 COPISTERIA - C. Torrent de l’Alba, 3
▪FERRETERIA RUMA - C. Nostra Senyora de Lourdes, 7
▪LA MIRI I ELS SEUS AMICS - C. Torrent de l’Alba, 3 

Por una Navidad solidaria

Este año, por muy poco, puedes hacer posible que 
tengan una solidaria oportunidad.  No te quedes sin 
tu calendario o parti cipación y hazlo posible.
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‘Els Pastorets’ tornen per 
Nadal amb música en directe
MARTA CABRERA

El grup escènic del Casal Po-
pular i l’Escola de Sardanes 
Flor de Neu estan acabant 
d’enlles� r la nova posada 
en escena de l’obra de tea-
tre ‘Els Pastorets’, el clàssic 
nadalenc de Josep M. Folch 
i Torres. L’espectacle es re-
presenta a la ciutat des de fa 
93 anys. “És una obra de te-
atre que la gent se sent molt 
seva i que recorda el caliu 
familiar”, explica Montser-
rat Comellas, presidenta del 
Casal Popular.

‘Els Pastorets’ es repre-
sentaran el 17, 24 i 30 de 
desembre i el 7 de gener a 
les 18 hores, excepte el dia 
abans de Nadal, que serà a 
les 11 hores. Com és habi-
tual, s’espera que el públic 
ompli el Casal Popular du-
rant les quatre representaci-
ons. Enguany, hi ha diverses 
novetats importants, la més 
destacada és que per pri-
mera vegada la música de 

l’espectacle serà en directe i 
anirà a càrrec de l’Escola de 
Música Pere Burès. També 
serà nova la coreografi a de 
les fúries i les disfresses de 
Satanàs i Llucifer, i el deco-
rat del temple.

Daniel Bové, que fa qua-
tre anys que dirigeix ‘Els 
Pastorets’, afirma que el 
fet que hi hagi música en 
directe “contribuirà a donar 
encara més qualitat a la 
representació”. Més d’una 

MÚSICA

Concert de cant gregorià 
amb el grup Dones de cor
La coral rubinenca Dones 
de cor va oferir el 26 de no-
vembre a l’església de Sant 
Pere un concert de cant 
gregorià, conjuntament 
amb el cor masculí Schola 
Gregoriana de Catalunya 
i acompanyats per Santi 
Figueras a la � orba.

Les dues formacions 
van interpretar ‘Spiritus Do-
mini’, una missa de Pente-
costa del segle XVII extreta 
dels cantorals històrics de 
les monges benedictines 
de Catalunya.

Amb aquesta actuació 

musical, el Servei d’Arxius 
de la Federació Catalana 
de Monges Benedictines 
posava punt fi nal a la pro-
gramació del 2017 i ho feia 
al costat d’un cor local. En 
total, una cinquantena de 
persones van assistir al 
concert, que s’impulsa amb 
la intenció de recuperar i di-
fondre els cants propis que 
les monges benedictines 
cantaven en la celebració 
de l’eucaris� a i l’ofi ci diví 
en les seves esglésies mo-
nàs� ques i que actualment 
s’estan oblidant. / DdR

setantena d’actors par� ci-
paran en l’obra, gairebé una 
quarantena per espectacle, 
que comptarà amb una 
trentena de col·laboradors. 
Els assajos van començar a 
mitjans d’octubre. El preu 
de les representacions serà 
de 6,50 euros, 5 euros per 
jubilats i infants fi ns a 10 
anys i 4 euros per a socis de 
La Xarxa i del TR3SC.

Si ‘Els Pastorets’ és des 
de sempre una tradició 

Membres del Casal Popular, durant la presentació de les novetats 
de l’obra ‘Els Pastorets’. / M.C.

de l’època nadalenca, ‘Els 
Dimoniets’ ho comença a 
ser també. Ja fa anys que 
el Casal Popular representa 
aquesta adaptació infan� l 
del text de Folch i Torres, 
amb un repar� ment d’una 
quarantena d’infants entre 
els 4 i els 12 anys. Es tracta 
d’una versió molt musical, 
que compta des de l’any 
passat amb música en di-
recte a càrrec de l’Escola de 
Música Pere Burés i que es 
representa sempre al gener. 
Segons explica la directora 
de l’espectacle, Laia Borràs, 
“s’ha millorat el vestuari 
dels dimonis, que recorda-
ran una mica als correfocs”. 
Les funcions seran el 13 i 14 
de gener a les 18 hores i el 
preu serà de 3 euros.

Les entrades tant per 
l’obra ‘Els Pastorets’ com 
‘Els Dimoniets’ es poden 
comprar a través del web 
www.casalpopular.org o a la 
taquilla una hora abans de 
les representacions.

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.

L’església de Sant Pere va acollir el concert. / Cedida
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“La millor recompensa és que 
algú pugui llegir el que escric”

CRISTINA CARRASCO

- Abans d’aquesta novel·la, 
ja havies fet alguna incursió 
en el món literari.
- Fa com uns vint anys, vaig 
escriure una sèrie d’escrits, 
les ‘Cartas del hermano 
buho’, en el marc del pro-
grama Planeta Cero, d’Onda 
Cero, on jo col·laborava. 
Eren cartes sobre com el 
món animal podia veure la 
societat humana i les incon-
gruències de l’ésser humà. 
Aquelles cartes van quedar 
oblidades en un calaix i un 
dia, l’any 2015, les vaig tro-
bar. Vaig decidir autoeditar 
un llibre a través d’Amazon 
amb tots aquells escrits, per 
si algú volia llegir-los.

- Com va sorgir ‘Atropa Be-
lladonna’, aquesta primera 
novel·la?
- Després d’aquesta auto-
edició, em vaig posar un 
repte: per què no escriure 
un llibre? I per què no un 
llibre per presentar-lo a un 
dels premis amb més renom 
com el Planeta? I així vaig 
començar aquesta novel·la, 
el desembre del 2015.

- Vas presentar la novel·la al 
Premi Planeta?
- Sí, però com era d’espe-
rar no vaig guanyar (riu)... 
Després la vaig presentar 
al II Premio de Novela de 

l’editorial Leibros, una edi-
torial pe� ta que aposta per 
escriptors novells i a la pri-
mavera van contactar amb 
mi per dir-me que no havia 
guanyat, però que els inte-
ressava publicar la novel·la. 
I aquí està.

- De què tracta ‘Atropa Be-
lladonna’?
- Té el títol d’una planta 
tòxica que pot arribar a ser 
letal. La novel·la explica la 
vida quo� diana d’una pare-
lla, Conchi i Juan, que tenen 
una parada en un mercadal, 
on venen, entre altres pro-

Velasco, qui va ser regidor de l’Ajuntament entre 2007 i 2015, va 
retornar fa dos anys a la seva feina al Zoo de Barcelona, com a cui-
dador de grans simis. Ara, es llença a l’aventura literària amb ‘Atrapa 
Belladonna’. / C.C.

nada amb la màfi a italiana, 
que també es desenvolupa 
al llibre.

- Com va ser el procés d’es-
criure aquesta primera 
obra?
- Mira, s’ha anat autoes-
crivint ella sola. Quan vaig 
començar només tenia una 
idea i és la història i els 
personatges els que l’han 
anat fent avançar. L’única 
cosa que tenia clara és que 
hi hauria una història dins 
d’una història i, com a la 
vida real, aquestes s’havien 
d’entrecreuar.

- Quan serà la presentació?
- La presentació serà dime-
cres vinent, 13 de desembre, 
a l’auditori de la Biblioteca 
Municipal Mestre Martí 
Tauler. Intentaré que sigui 
una presentació diferent, 
especial, dinàmica, amb 
alguna sorpresa que no puc 
desvelar.

- Se’t veu emocionat.
- Em fa molta il·lusió presen-
tar la novel·la a Rubí. I el que 
més il·lusió em fa és veure 
les meves paraules impreses 
en un llibre i que les pugui 
llegir una altra persona. Jo 
no seré un escriptor. ni un 
autor de renom, però la 
millor recompensa per mi és 
que algú pugui llegir el que 
he escrit.

ductes, plantes medicinals. 
Conchi coneix molt bé les 
plantes medicinals perquè 
la seva àvia li havia ensenyat 
des de petita, Juan és el 
consort del negoci. La ru� na 
de la parella es veu alterada 
per la mort d’una persona 
propera, una mort que els 
esquitxa.

- És una obra d’intriga?
- És una novel·la d’intriga, 
però també costumista i a 
més, dins de la novel·la hi 
ha una altra novel·la. Juan 
és escriptor i està escrivint 
una novel·la negra relacio-

Usuaris de l’Associació de Ve-
ïns Les Torres-Rubí 2000 van 
visitar el dijous de la setma-
na passada l’exposició ‘Pepe 
Carvalho’ a la Biblioteca. Es 
tracta d’una mostra que ho-
menatja l’escriptor Manuel 
Vázquez Montalbán. La visita 
es va fer dins del programa 
d’ac� vitats de llengua catala-

na i castellana que organitza 
l’associació. Dins d’aquest 
programa, l’en� tat prepara 
activitats pedagògiques i 
lúdiques per fomentar l’ar-
relament dels nouvinguts 
a la ciutat. La mostra recull 
obres de destacats ar� stes 
del món del dibuix i de la 
il·lustració. / DdR

L’AV Les Torres visita la mostra 
sobre Vázquez Montalbán

BREUS

La Unión Extremeña de 
Rubí estrena nou local

La nova seu està ubicada al carrer Cerdanya. / Localpres

Un centenar de socis i amics 
de la Unión Extremeña Rubí 
van inaugurar el passat cap 
de setmana el nou local de 
l’en� tat, ubicat al carrer Cer-
danya, 13. L’en� tat va haver 
d’abandonar la seva seu 
històrica al carrer de la Pla-
na de Can Bertran a l’es� u, 
quan el propietari va decidir 
no renovar el contracte de 
lloguer.

A l’acte d’inauguració 
de la nova seu hi van assis� r 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i els regidors Maria 

Mas, Moisés Rodríguez, Juan 
López i Rafael Güeto. “És una 
de les en� tats més an� gues 
de la ciutat i que fa anys que 
col·laboren amb la Festa dels 
Xatos i organitzen amb èxit 
diferents propostes culturals 
durant l’any. Estem contents 
de poder acompanyar-los en 
la inauguració del nou local”, 
va assenyalar l’alcaldessa.

La Unión Extremeña va 
començar a funcionar el 
1977, tot i que no es va 
cons� tuir ofi cialment fi ns al 
1979. / DdR

La CECAR convoca el Concurs de Cartells del 
Dia d’Andalusia amb Jaén com a temà� ca
REDACCIÓ

Com cada any, la Coordina-
dora de En� dades Culturales 
Andaluzas de Rubí (CECAR) 
organitza el Concurs de Car-
tells del Dia d’Andalusia. Es 
podrà presentar qualsevol 
persona major de 18 anys 
i, en el cas que sigui menor, 
caldrà que el presenti un 
tutor. Cada autor podrà 
presentar un màxim de 
dues obres i hauran de ser 
lliurades a l’Ateneu.

Les obres originals no 
hauran de portar cap fi rma 
i hauran de ser iden� fi cades 
mitjançant un lema que 
figurarà a la 
part de darre-
re del cartell. 
En un sobre 
tancat es farà 
constar el nom 
i  co g n o m s , 
direcció, telè-
fons i edat del concursant. 
A la part exterior del sobre 
hi haurà de constar el lema 

de l’obra presentada.
El format ha de ser un 

Dina3 i s’hauran de presen-
tar sobre un suport rígid, 

acompanyats 
per un CD amb 
l’arxiu original 
digital per la 
seva possible 
impressió en 
cas de guanyar 
el concurs. Les 

obres es podran presentar 
fi ns al 9 de gener.

El tema del concurs és la 

ciutat de Jaén i la província i 
a l’obra ha de fi gurar el text 
‘Dia de Andalucía en Rubí, 2, 
3 y 4 de marzo del 2018’.

El jurat del concurs esta-
rà format per professionals 
en la temàtica, escollits 
per l’en� tat, i el regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez. 
El nom del guanyador es 
farà públic el 26 de gener 
al Diari de Rubí, que també 
publicarà el cartell. El premi 
per al guanyador serà de 
300 euros.

Les obres 
par� cipants es 

podran presentar 
fi ns al 9 de gener 

a l’Ateneu 

El rubinenc Manuel Velasco presentarà el 13 de 
desembre la seva primera novel·la: ‘Atropa Belladonna’

IL·LUSTRACIÓ
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breus música

Concert de blues de larry
mcCray amb alex Zayas

La Societat de Blues de Rubí 
ha organitzat per aquest 
dissabte a les 20 hores un 
concert de blues a càrrec 
de Larry McCray, que estarà 
acompanyat per Alex Zayas 
i la seva banda.

L’actuació musical tindrà 
lloc a l’Espai sociocultu-
ral de la CGT i abans del 
concert, a les 18 hores, el 
guitarrista Larry McCray 

oferirà una classe magis-
tral de forma totalment 
gratuïta.

El concert, que també 
serà gratuït, és un dels 
més importants de l’any, ja 
que es tracta d’una figura 
destacada dins del món de 
blues i estarà acompanyat 
per una de les bandes de 
més prestigi del panorama 
nacional. / DdR

El guitarrista larry mcCray. / Cedida

Els Geganters de Rubí van participar el darrer cap de 
setmana en la Festa Major de Sant Andreu del Palomar 
recorrent els carrers del barri barceloní dins dels actes de 
celebració del 35è aniversari dels gegants de Sant Andreu 
i de l’entitat local. A més, els gegants de Rubí Roc i Paula 
van estar exposats al recinte de Fabra i Coats des del 18 
de novembre fins a la celebració de l’activitat. / DdR

El rubinenc Pep Adelanta-
do va presentar dissabte 
el llibre ‘Dos ardillas en 
América Latina’, una obra 
que descriu el viatge que 
va fer durant sis mesos 
al costat de Juli Sánchez 
per diferents països sud-
americans fa anys. 

L’acte va comptar amb la 
presència del periodista 
rubinenc Jordi Margarit, 
els dos viatgers protago-
nistes i Núria Mulé. El Cen-
tre Rubinenc d’Alternati-
ves Culturals (CRAC) es va 
quedar petit per acollir la 
presentació. / DdR

Pep adelantado presenta 
‘Dos ardillas en América latina’

Sortida dels Geganters de 
rubí al barri de Sant andreu

El CRAC es va omplir en la presentació del llibre. / El Gra

El Foment de la Sardana de Rubí organitza el 10 de 
desembre una audició de sardanes a càrrec de la cobla 
Contemporània. L’activitat tindrà lloc a la plaça de Ca-
talunya i està prevista que comenci a les 11.30 hores. 

Entre les peces que es podran escoltar i ballar 
durant la matinal sardanista hi haurà ‘Compartint 
emocions’, de Josep Coll; ‘50 anys del músic solitari’, 
de Jordi Paulí; ‘Va de napolitanes’, de Carles Santiago; 
‘El nostre carrer Sant Jaume’, de Joaquim Sons; ‘L’abella 
picapedra’, de Robert Agustina; o ‘Sardapoquet’, de 
Jeroni Velasco. / DdR

L’Associació de Veïns de La 
Plana del Castell celebra 
diumenge 10 de desembre 
el tradicional concert de 
Nadal, que enguany arriba 
a la vintena edició. L’espec-
tacle musical tindrà lloc al 
Castell a les 12.30 hores i 
anirà a càrrec de l’Orques-
tra Simfònica de l’Escola 
de Música Pere Burés. 
Després del concert, hi 
haurà un aperitiu.

Abans, a les 11 hores 
està convocada l’assem-
blea general ordinària de 
l’associació de veïns, on 

s’explicaran les accions 
que s’han dut a terme 
durant l’any, l’estat dels 
comptes i les propostes 
de cara al futur. També 
servirà per renovar la jun-
ta directiva i perquè els 
socis puguin preguntar i 
fer precs.

Coincidint amb la ma-
tinal d’activitats, l’AV de 
la Plana del Castell també 
ha organitzat una recolli-
da d’aliments i productes 
d’higiene personal, que 
aniran destinats a l’entitat 
solidària ASAV. / DdR

Concert de nadal i assemblea 
de l’AV La Plana del Castell

audició de sardanes a càrrec 
de la cobla Contemporània

Fira de nadal: El 7, 8, 9 i 10 de desembre de 10h a 21h. A la pl. Dr. Guardiet. 
Pista de gel: El 7, 12, 13 i 14 de desembre de 17h a 21h. El 8, 9 i 10 de desembre d’11h a 21h. A la 
pl. Nova Estació. Preu: 6€.
trenet dels comerciants: El 8 de desembre de 17h a 20.30h. El 9 i 10 de desembre d’11h a 14h i de 
17h a 20.30h. Sortida a Maximí Fornés. Tiquets a les botigues de Comerç Rubí.

································································
DiJOUS 7 de desembre

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

-Dunkerque
Projecció de la pel·lícula doblada. A les 21h a La 
Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 5€.

································································
DivenDreS 8 de desembre

-‘En  Patufet’
Espectacle infantil a càrrec de la comapnyia La 
Pétita Brownie. A les 19h a la pl. Dr. Guardiet.

································································
DiSSabte 9 de desembre

-‘Circ amb Set Up’
Espectacle infantil a càrrec de la companyia Los 
Barlou. A les 19h a la pl. Dr. Guardiet. 

-Concert de blues
A càrrec de Larry McCray i Alex Zayas  Band. A les 
20h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm 
Clavé, 4-6). Org.: Societat de Blues de Rubí.

································································
DiUMenGe 10 de desembre

-audició de sardanes
A càrrec de la cobla Contemporània. A les 

expOSiciOnS
-Porexperience
Escultures de Drastic Works a edRa (c. Joa-
quim Blume, 26). Fins al 30 de desembre. 

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

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

AgendA
11.30h a la pl. Catalunya. Org.: Foment de la 
Sardana.

-Assemblea de l’AV La Plana del Castell 
A les 11h al Castell (c. Castell, 35). Org.: AV La 
Plana del Castell

-Concert de nadal
A càrrec de l’Orquestra Simfònica de l’Escola de 
Música Pere Burés. A les 12.30h al Castell (c. 
Castell, 35). Org. AV La Plana del Castell. 

-‘El domador de Puces’
Espectacle infantil a càrrec de la comapnyia Fèlix 
Brunet. A les 18.30h a la pl. Dr. Guardiet.

································································
DillUnS  11 de desembre

-música per commemorar els Drets Humans
A càrrec de l’Escola de Música Pere Burés. A les 
19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-‘La reivindicació del drets humans’
A càrrec de David Bondia, Montse Sánchez, Ana 
M. Martínez i Milagros Calleja. A les 19h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DiMartS 12 de desembre

-‘Wangari Maathai’
Contacontes sobre dones extraordinàries. A les 
17h a la pl. Ca n’Oriol.

-Jocs de taula
A càrrec de Xavier Díaz i José Manuel Gil. A les 
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-taller narrart 
A càrrec de l’actor Xavier Serrat. A les 18h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants de 8 a 12 
anys. Inscripció prèvia. 

-Jam de blues
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. 
Anselm Clavé, 4-6). Org.: Societat de Blues de 
Rubí. 

-la música en imatges
Música d’Schubert. A les les 19.30 a l’Escola de 
Música (c. Joaquim Blume, 26). 

································································
DiiMecreS 13 de desembre

-Curs de màgia.
A càrrec de  Mago Dady. A les 18h a la Biblio-
teca (c. Aribau, 5). Per a infants de 5 a 12 anys. 
Inscripció prèvia. 

-Hora del Conte. 
‘Històries principesques’, a càrrec de Sandra 
Rosi. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per 
a infants de 4 a 7 anys.

-‘Atropa Belladona’
Presentació del llibre a càrrec de l’autor, Manuel 
Velasco. A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DiJOUS 14 de desembre

-‘Wangari Maathai’
Contacontes sobre dones extraordinàries. A les 
17h a la pista del Parc de la Pau i la Natura.

-Història local del segle XX
A càrrec d’Eduard Puigventós dins del cicle Histò-
ria local. A les 18h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: 
Aula d’Extensió Universitària de Rubí. 

-taula rodona sobre coaching
A càrrec de Miquel Raso, Trini Soler i Francesc 
Martínez. A les 19 h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-‘La reina de África’
Projecció de la pe·lícula en VOSE. A les 21h a La 
Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 3€.

-Jam Session
A les 19 h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. 
Anselm Clavé, 4-6) Org. CGT Rubí.
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El Rubí s’emporta el derbi local a 
Segona Catalana davant l’Olímpic
JOSÉ VERDE

El derbi local al grup 3 de Segona 
Catalana va enfrontar diumenge 
passat l’Olímpic Can Fatjó i la Unió 
Esporti va Rubí. Com en les darre-
res ocasions, el derbi va ser per al 
Rubí, qui es va imposar a l’Olímpic 
per la mínima.

Al municipal de Can Fatjó es 
va respirar un bon ambient, amb 
gairebé 400 espectadors dispo-
sats a gaudir del parti t. El derbi 
va arrencar amb el Rubí posant 
en joc la pilota, ja que l’Olímpic 
va escollir camp. La primera part 
va ser força equilibrada, amb po-
ques ocasions de gol. El Rubí es va 
avançar en el marcador en el minut 
22 mitjançant Charly Lumbreras, 
qui després de rebre un centre de 
Kevin Sorbas, va rematar a gol per 
fer el 0-1.

En el minut 25, Santi  Peroni va 
pati r una estrebada muscular a la 
cama i va haver de ser substi tuït 
per Ponsich. Peroni és una baixa 
important per als de Can Fatjó. 
En el minut 30, Marc Ruiz va es-
tavellar un xut al pal i el joc es va 
anar transformant en un esti ra-i-
arronsa per als dos equips, però 
sense perill per a cap porter.

Al minut 27, va arribar la pri-
mera targeta groga del parti t, per 
a Kevin Sorbas del Rubí. Els locals 
van reclamar penal a l’àrea visitant 
en una jugada en la qual un xut 
de Gerard hauria donat en la mà 
d’un defensa, però l’àrbitre no va 
veure res.

Amb el 0-1 al marcador va arri-
bar el descans. A la segona part, el 
Rubí va mantenir l’alineació, men-
tre que a l’Olímpic Óscar Molina 
va substi tuir Marc Cornet. El Rubí, 
molt ben col·locat defensivament, 
va buscar el contracop aprofi tant 
la línia avançada de l’Olímpic, que 

buscava amb ímpetu la porteria 
contrària sense gaire èxit.

En el minut 49, Raventós va 
veure targeta groga per una falta 
sobre Grego, i Yan Carlos també va 
ser amonestat amb groga per con-
siderar l’àrbitre que estava perdent 
temps deliberadament. Tot i els 
canvis en els dos conjunts, la tònica 
del parti t no va canviar gaire. En 
la recta fi nal de l’enfrontament, 
l’Olímpic es va abocar a l’àrea 
contrària, però tot i llençar tres 
córners, no va aconseguir treure 
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 14 32
2 ATLÈTIC SANT JUST 14 28
3 ESPLUGUENC 14 27
4 FONTSANTA FATJÓ 14 26
5 BEGUES 14 26
6 RUBÍ UE 14 25
7 SANT QUIRZE 14 24
8 CAN TRIAS 14 21
9 PRAT B 14 21

10 MARIANAO 14 19
11 OLÍMPIC CAN FATJÓ 14 19
12 ATLÈTIC VILAFRANCA 14 19
13 JÚNIOR 14 17
14 MOLINS DE REI 14 16
15 ATLÈTIC PRAT 14 13
16 SUBURENSE 14 10
17 SANT JOAN DESPÍ 14 9
18 GORNAL 14 6

L’Atlèti c cau a Sant 
Cugat i el Veinti  
empata contra el 
Cerdanyola B
Cap dels dos equips rubinencs de 
Tercera Divisió va aconseguir en-
dur-se els tres punts en la darrera 
jornada de lliga. El Juventud 25 de 
Septi embre no va poder passar de 
l’empat a casa contra el Cerdanyola 
B, mentre que l’Atlèti c Rubí va per-
dre al camp del Sant Cugat B.

El Veinti  va disputar un parti t 
força igualat i es va veure obligat 
a remuntar després que el conjunt 
de Cerdanyola s’avancés en el mar-
cador a l’inici de la segona meitat. 
No va ser fi ns al minut 77 quan Ivan 
García va aconseguir el gol de l’em-
pat. Amb l’1-1 va fi nalitzar el parti t 
i el Juventud 25 de Septi embre va 
sumar un punt i perd un lloc a la 
classifi cació.

Pel que fa a l’Atlèti c Rubí, va 
ensopegar contra el Sant Cugat B 
a domicili. L’únic gol que va acon-
seguir Óscar Cañizares al minut 
37 va ser sufi cient perquè el Sant 
Cugat sumés els tres punts. La 
derrota provoca que el conjunt de 
Rubí hagi perdut una posició en la 
classifi cació i ara és tercer.

La propera jornada es disputarà 
els dies 16 i 17 de desembre. El 
Veinti  jugarà al camp del Júnior el 
diumenge a les 18.30 hores, men-
tre que l’Atlèti c Rubí s’enfrontarà al 
Tibidabo Torre Romeu el diumenge 
a les 12 hores a Sabadell. / DdR

Femení-Fonsanta Fatjó    5-1  
Noa, Marina, Daniela i Paula (2).
Castelldefels-Veterans    0-1  
Parrita.  
Juvenil A-EF Barberà            2-1  
Sergi i Joel.  
Juvenil B-Escuela F. Bonaire   3-2  
Pablo, Luis M. i Gerard.  
Mirasol-Baco Unión-Cadet  A   4-1 
Isaac.  
Cadet B-CR Rómulo Tronchoni  4-1  
Ernesto (2), Luis A. i Carlos.  
Castellbisbal-Infantil A    1-8  
Iker (2), Rubén (2), Adrià, Edgar (2) 
i Ivan. 
Infantil B-EF Viladecavalls   2-1  
Younes i Jhoan.  
Juan XXIII-Infantil C    9-0   
Sabadell Nord-Aleví A    2-4  
Daniel, Víctor (2) i Saúl.  
Natació Terrassa-Aleví B    2-4  

Xandry, Alejandro i Dylan (2). 
Aleví C-Pueblo Nuevo  2002   2-14 
Enzo i Iker.  
Aleví D-EF Viladecavalls  1-2  
Toni.   
Can Trias-Aleví E    4-1  
Axel.  
Mercantil-Aleví F    4-3  
Khalid i Francisco.  
Benjamin A-PB Sant Cugat   3-1  
Dídac, Bilal i Amin.  
Benjamí B-Ullastrell   11-0  
Maher (3), Ángel (2), Joel (3), Hugo, 
Álex i Roger.  
Maurina Egara-Benjamí C            6-2  
Iker i Carlos.  
Juan XXIII-Benjamí D    2-3  
Lucas.  
Prebenjamí A-Sant Cugat FC 1-2  
Julen.  

RESULTATS

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 14 37
2 ESCOLA PLANADEU 14 29
3 ATLÈTIC RUBÍ 14 29
4 JUV.25 SEPTIEMBRE 14 29
5 CASTELLBISBAL 14 24
6 BADIA DEL VALLÈS 14 22
7 BARBERÀ ANDALUCÍA 14 22
8 SANT CUGAT B 14 22
9 MIRASOL-BACO 14 21

10 TIBIDABO T. ROMEU 14 19
11 LA ROMÀNICA 14 18
12 CERDANYOLA B 14 18
13 LLANO DE SABADELL 14 15
14 JÚNIOR B 14 14
15 PENYA PAJARIL 14 12
16 LLORENÇÀ 13 10
17 ESCUELA BONAIRE 14 9
18 PUEBLO NUEVO 13 6

El derbi es va disputar al Municipal de Can Fatjó. / J. M. Villena

profi t. Amb el 0-1 al marcador es 
va arribar el fi nal del parti t.

Amb aquesta victòria, la UE 
Rubí trenca la mala ratxa de re-
sultats negati us, mentre que els 
de Can Fatjó trenquen la ratxa 
de resultats positius. Així, tres 
punts importants per al Rubí que 
conti nua enganxat a la zona alta 
de la classifi cació, mentre que el 

conjunt de Toni Centella baixa un 
lloc a la taula.

El proper cap de setmana hi 
haurà jornada de descans i la 
competició es reprendrà el 17 
de desembre. L’Olímpic rebrà a 
Can Fatjó a les 12 hores a l’Atlèti c 
Vilafranca, mentre que el Rubí es 
desplaçarà a Sitges per enfrontar-
se al Suburense.

FUTBOL | TERCERA CAT.
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1a Catalana Femení B J Pts.
1 CV MOLINS 10 27
2 GET BLUME 10 21
3 CVB BARÇA 10 21
4 CV OLOT 10 15
5 CV GAVÀ 10 12
6 VIKINGS PRAT 10 12
7 MÉS FUSTA RUBÍ 10 12
8 CV SANT QUIRZE 10 0

Triomf del Rubí contra el Sant Quirze
El Més Fusta Rubí va acon-
seguir guanyar en la seva 
visita al camp del Sant Quir-
ze en la desena jornada de 
lliga a Primera Catalana.

Les rubinenques van 
saltar a la pista molt fredes 
i no van trobar un joc fl uid, 
un fet que va benefi ciar les 
jugadores locals, que es van 
avançar en el marcador al 
primer set per 25-18.

En el segon set, les no-
ies del Club Voleibol Rubí 

VOLEIBOL | PRIMERA CATALANA

van trencar el fred i van 
començar a imposar el 
seu ritme de joc, amb una 
bona organització des de la 
defensa. Les col·locacions 
van començar a arribar 
amb qualitat a les atacants 

i aquestes les van apro-
fitar per obrir una bona 
distància en el marcador 
i guanyar el segon set per 
14-25.

El segon set va marcar 
la resta del par� t. Així, el 
tercer i quart sets van ser 
favorables a les de Rubí per 
15-25 i 13-25. En la propera 
jornada, que serà d’aquí a 
una setmana, les rubinen-
ques s’enfrontaran al CVB 
Barça. / CVR

Quatre corredors de Fondistes, 
a la Renault Street Fun

ATLETISME | FONS

Quatre corredors de Fondis-
tes Rubí van par� cipar el 3 
de desembre en la Renault 
Street Run, una prova del 
circuit de curses estatal que 
va tenir lloc a Viladecans 
després que es realitzés en 
altres comunitats autòno-
mes. La cursa també era el 
campionat de Catalunya en 
aquesta distància.

Amb molt fred i vent, a 

les 10 hores va començar la 
cursa en un circuit pla de 5 
km envoltant el parc de la 
Marina. 

Iván Pizarro va fer un 
temps de 28’04; Lorenzo 
Mar� n va aconseguir aturar 
el cronòmetre en 21’37; 
Nicolás López va fer 21’11; 
i Francisco Tirado va acabar 
amb un temps de 22’13. / 
Fondistes Rubí

ENTITAT | ANIVERSARI

La Penya Blaugrana Ramon 
Llorens celebra el 57è aniversari
La Penya Blaugrana Ramon 
Llorens va celebrar a fi nals 
de novembre el seu 57è 
aniversari. Els actes de com-
memoració van arrencar el 
25 de novembre amb una 
jornada de portes obertes 
durant la qual tots els socis 
de la penya i simpa� tzants 
del FC Barcelona van poder 
fer-se fotos amb el trofeu 
de la Champions que el club 
va cedir per l’ocasió. Durant 
la jornada, nombrosos rubi-
nencs van passar pel local 
de la Penya, ubicat al car-
rer Unió, 12, per aprofi tar 
l’ocasió.

L’endemà, una seixante-
na llarga de socis i simpa� t-
zants del club van par� cipar 
en el dinar d’aniversari que 
es va realitzar a la Masia 
Can Feliu. Durant el dinar 
de germanor, el president 
de la Penya, Josep Cap-
many, va agrair la presència 
de Lluís Monràs, president 
de l’Agrupació de Penyes del 
FC Barcelona, així com dels 
representants de les penyes 

de Sant Cugat, Montmeló, 
Castellar del Vallès i Be-
llaterra, que també hi van 
assistir. L’acte també va 
comptar amb la presència 
de Salvador Escayol, funda-
dor de la penya rubinenca, 
i de Ramon Roca, senador 
del FC Barcelona i soci de 

la Penya.
El dinar va acabar amb 

un sorteig entre els as-
sistents de productes del 
Barça i de regals d’em-
preses i comerços locals 
col·laboradors habituals de 
l’en� tat.

D’altra banda, el 30 de 

novembre, la Penya va ce-
lebrar l’assemblea anual de 
socis, en la qual va destacar 
el bon moment de l’en� tat i 
es va marcar l’objec� u “de 
seguir creixent per seguir 
sent un referent dins de les 
en� tats de Rubí”. / Penya 
Blaugrana Ramon Llorens

Integrants de Fondistes Rubí par� cipants a la prova. / Cedida

El dinar de germanor va aplegar una seixantena de socis. / Cedida



Dijous, 7 de desembre de 2017ESPORTS 23

NATACIÓ | FORMACIÓ

Un rubinenc par� ciparà 
en un Ironman per ajudar 
infants amb malal� es rares

M. CABRERA

Un rubinenc ha iniciat un 
projecte esportiu solidari 
amb els infants afectats per 
malalties rares i les seves 
famílies. Ángel Blanco s’està 
preparant per par� cipar en 
l’Ironman de Barcelona, que 
� ndrà lloc el 7 d’octubre del 
2018. Es tracta del primer 
cop que aquest rubinenc 
compe� rà en un ironman i 
ho farà per ajudar les perso-
nes afectades per la malal� a 
de Tay-Sachs i per la malal� a 
de Sandhoff , dues afectaci-
ons neurodegenera� ves de 
les anomenades rares que 
es manifesten a la infància i 
que provoquen la pèrdua de 
totes les funcions vitals.

Blanco ha contactat amb 
l’en� tat Actays i té previst 
recaptar fons per col·laborar 
amb la inves� gació per un 
tractament i per ajudar a 
les famílies afectades. “Vaig 
pensar a fer l’Ironman i aju-
dar alguna persona, jo � nc 

dos fi lls sans i vaig pensar 
a ajudar les persones que 
no tenen la mateixa sort 
que jo, aquells que tenen 
nens malalts”. Després de 
contactar amb Actays, Ángel 
Blanco ha iniciat una cam-
panya de venda d’adhesius 
per diferents comerços de 
Rubí per un preu de 2 euros. 
El rubinenc no descarta, en 
un futur, posar a la venda 
altres materials, com ara 
polseres.

Les persones interes-
sades a col·laborar amb el 
projecte solidari d’ironman 
d’Ángel Blanco poden com-
prar un d’aquests adhesius 
a les botigues Intersport i 
Forvici di mani, situades al 
passeig Francesc Macià; a 
Cicles Pagès, al carrer Mont-
serrat; al Centre Òp� m, al 
carrer de la Creu, i al Racó del 
Llibre, ubicat al carrer Doctor 
Robert. Tots els benefi cis de 
la venda del material anirà 
des� nat íntegrament a l’en-
� tat solidària Actays. 

WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL

Vuitena victòria consecu� va del primer 
equip masculí del Club Natació Rubí 
El Sènior Masculí A del Club 
Natació Rubí (CNR) va acon-
seguir la vuitena victòria 
consecu� va. Els jugadors di-
rigits per Toni Aguilar es van 
imposar el dissabte en la 
darrera jornada al CN Gra-
nollers per un ajustat 12-9 
a la piscina de Can Rosés. 
Amb aquest resultat, l’equip 
rubinenc segueix mantenint 
una distància molt còmoda 
respecte al segon classifi cat, 
la UE Horta, amb 24 punts.

De cara a aquest cap de 
setmana, no hi ha compe� -
ció i l’equip podrà preparar 
amb tranquil·litat la propera 
jornada contra un equip 
que va perdre la màxima ca-
tegoria fa dues temporades, 
el CN Sant Feliu.

D’altra banda, cal asse-
nyalar que el Sènior Femení 
va caure a casa en el par� t 
de Divisió d’Honor contra 
l’actual campió de lliga, 
el potent CN Sabadell. El 
partit no va tenir massa 

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

RESULTATS
CN Mataró-Juvenil Masculí  6-14
CN Terrassa-Cadet Femení  6-7
Cadet Masculí-CN Minorisa  8-1
CW Sant Adrià B-Aleví B  5-7
Cadet Masculí B-CW Figueres  0-5
CN Mataró A-Aleví A     10-2
Infantil-CN Terrassa     11-23
CE Mediterrani-Infantil Femení  12-4
Juvenil Masculí-CN Granollers  10-6
Juvenil Femení-CE Mediterrani  6-13

TRIATLÓ | IRONMAN

Dotze nedadors 
CNR, a la tercera 
jornada de natació 
Dotze nedadors del Club 
Natació Rubí (CNR) van par-
� cipar dissabte a la tercera 
jornada aleví de natació 
disputada a la veïna localitat 
de Terrassa. Els espor� stes 
rubinencs van disputar les 
proves dels 200 m estils, 
200 m lliures i el 4x50 m 
esquena. 

Actualment, el club ru-
binenc ocupa la posició 
número 61 d’entre 84 clubs 
par� cipants en la compe� -
ció. / CNR

El rubinenc Ángel Blanco ja ha iniciat la preparació. / Cedida

La piscina del Club Natació Terrassa va acollir la compe� ció aleví. / Cedida

1a Nacional Masculí J Pts.
1 CN RUBÍ 8 24
2 UE HORTA 8 16
3 AR CONCEPCIÓN 8 15
4 CN CABALLA 8 14
5 CN MONTJUÏC 8 13
6 CN SANT FELIU 8 11
7 CN LA LATINA 8 10
8 W. MALAGA 8 10
9 CN GRANOLLERS 8 9

10 CW SEVILLA 8 9
11 DOS HERMANAS 8 5
12 CN TRES CANTOS 8 1

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SABADELL 6 18
2 CN SANT ANDREU 6 18
3 CN TERRASSA 6 15
4 CN MATARÓ 6 12
5 CE MEDITERRANI 6 9
6 EW ZARAGOZA 6 9
7 CN MOSCARDÓ 6 6
8 DOS HERMANAS 6 1
9 CN RUBÍ 6 1

10 CN SANT FELIU 6 0

història i el marcador va ser 
de 28-6. 

Per úl� m, el Sènior Mas-
culí B de l’en� tat va perdre 
la seva condició d’invicte 
després de caure per la 
mínima a la piscina de Can 
Rosés contra el CN Badia, en 
un par� t que va acabar amb 
un marcador molt ajustat, 
d’11-10. / CNR
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