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almenys “l’aplanin per garanti r 
la mobilitat” i recorden que 
és una obligació de l’admi-
nistració mantenir l’accés en 
condicions als camins agraris 
i forestals. “Ens van dir que al 
setembre vindrien a condici-
onar-lo, però per aquí no ha 
passat ningú”, explica Verònica 
García, i les fortes pluges que 
han caigut les darreres set-
manes han empitjorat encara 
més la situació: “Ens senti m 
abandonats”, diu una veïna.

A banda de millorar el 
camí, els veïns també recla-
men que hi hagi algun punt de 
llum per millorar la seguretat, 
ja que la via està força transi-
tada perquè uns metres més 

endavant hi ha un abocador 
incontrolat de runa, un fet que 
els produeix sensació d’inse-
guretat, segons expliquen. A 
més, en la darrera visita dels 
Bombers al carrer, fa just dues 
setmanes, van alertar els veïns 
de la perillositat de tenir un 
bosc de pins a escassos 10 
metres de les parcel·les. “Quan 
van fer les franges perimetrals 
de protecció contra incendis, 
l’Ajuntament ens van dir textu-
alment que no hi teníem dret” 
explica una de les afectades, 
que lamenta que el fet que la 
zona sigui limítrofa entre Rubí 
i Terrassa encara complica més 
la tala d’aquests pins.

L’Ajuntament de Rubí ha 
declinat fer cap declaració so-
bre el problema d’aquest grup 
de veïns, que lamenten que 
paguen “els mateixos impos-
tos que la resta de ciutadans”, 
però que en canvi no tenen els 
mateixos serveis.
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Veïns del camí de les Marti nes, desesperats 
per la falta de manteniment del carrer
MARTA CABRERA

Als anys 60, moltes famílies 
que havien comprat parcel-
les de sòl no urbanitzable van 
començar a construir les seves 
cases a moltes de les urbanit-
zacions, com ara a Castellnou, 
Can Solà o Sant Muç. Una 
situació que, a mesura que 
van anar passant els anys, es 
va regular i els veïns, més tard 
o més d’hora, van poder urba-
nitzar el seu entorn: carretera, 

El camí és zona 
agrària i no es pot 
asfaltar fi ns que 
s’aprovi el POUM

al cadastre apareixen com a 
immobles d’ús residencial. La 
conseqüència de tot plegat és 
que els veïns no disposen dels 
serveis públics bàsics d’una 
urbanització i això, sumat a 
la falta de manteniment, ha 
comportat un greu problema 
en la mobilitat i de seguretat 
d’aquests veïns. “Ens han pro-
mès moltes vegades que ens 
repararien el carrer, però està 
impracti cable des de fa anys, 
és un problema si algun dia 
ha de venir una ambulància, 
no pot passar”, ha explicat 
una de les afectades, Veronica 
García.

Actualment, el camí està 
intransitable, en alguns trams 
és impossible circular-hi i, a 
causa de l’erosió del terreny, 
fi ns i tot es poden veure les 
canonades de l’aigua, un fet 
que provoca nombrosos talls 
en el subministrament per 
avaries i que l’aigua de l’aixeta 
surti  de color marró.

Els veïns fa dècades que 
esperen l’aprovació del Pla 
d’Ordenació Urbanísti ca Mu-
nicipal (POUM), un document 
aprovat el 2008, tombat per 
Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona (CUB) el 2009 i 
refet el 2017, per corregir la 
situació. Però al POUM en-
cara li queda un llarg periple 
per ser aprovat, si és que 
fi nalment la CUB acceptant el 
document que surti  del Ple. Els 
veïns comprenen que el camí 
sense aquests canvis legals 
no es pot urbanitzar, però no 
entenen per què durant tots 
aquests anys no s’ha fet una 
modifi cació puntual del PGO, 
com sí que s’ha fet per moltes 
altres qüesti ons en els últi ms 
30 anys.

En aquesta situació, els 
afectats, desesperats per la 
situació, demanen que si no 
és possible asfaltar el camí, 

Una canonada a la vista per l’erosió del terreny. / Mariona López

vorera, enllumenat, etc.
Aquest no va ser el cas 

d’una part del camí de les 
Marti nes, molt a prop de Can 
Solà, un camí limítrof amb 
Terrassa però encara en ter-
me municipal de Rubí. Onze 
habitatges conti nuen en una 
situació urbanísti ca anòmala, 
ja que les seves parcel·les 
estan ubicades en un camí 
amb qualificació agrària se-
gons el Pla General d’Orde-
nació (PGO) vigent, tot i que 

Els veïns demanen al consistori que com a mínim aplani el camí per 
poder-hi passar amb seguretat. / M. López



serà la pista de gel, que ja 
està oberta a la plaça Nova de 
l’Estació. La instal·lació estarà 
opera� va fi ns al 7 de gener 
i pa� nar-hi � ndrà el mateix 
cost que l’any passat: 6 euros 
per mitja hora. Com sempre, 
els establiments associats re-
par� ran descomptes del 50% 
per poder patinar. Segons 
ha explicat l’Ajuntament, la 
pista de gel u� litza un 100% 
d’energies renovables.

E n  a q u e sta  o c a s i ó , 
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L’encesa de llums dona el tret de sor� da a 
la programació nadalenca a la ciutat
MARTA CABRERA

L’encesa dels llums de Nadal, 
que va tenir lloc dimecres 
passat, marca cada any el 
tret de sortida de la pro-
gramació de les festes del 
Nadal a la ciutat. Durant el 
desembre i principis de ge-
ner s’organitzaran al voltant 
d’unes 200 ac� vitats de tota 
mena: espectacles culturals, 
actes solidaris, fi res, mercats, 
fires, espectacles infantils 
i d’entreteniment. “Volem 
que les famílies i els infants 
puguin gaudir del Nadal a la 
ciutat, són ac� vitats que es-
tan pensades per a tothom”, 
ha explicat l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez.

La gran novetat de la pro-
gramació de Nadal d’enguany 
és el túnel de llum i so que 
s’ha instal·lat al carrer Maxi-
mí Fornés, una instal·lació 
que ofereix dos espectacles 
lumínics i acús� cs cada dia, a 
les 18.30 i a les 20 hores, fi ns 
al 6 de gener. La instal·lació, 
que té un cost de 134.000 
euros, ha rebut crí� ques a les 
xarxes socials. “Som 77.000 
persones a la ciutat i estic 
segura que els espectacles 
seran molt visitats i gaudits, 
podem entendre que hi hagi 
gent que no li agradi, però 
pensem que majoritàriament 
serà un espectacle que els 
veïns gaudiran”, ha respost 
Mar� nez.

Un dels mo� us pels quals 

l’Ajuntament ha instal·lat 
aquesta gran estructura és 
per estrenar la remodelació 
del carrer Maximí Fornés i 
la seva inclusió a l’illa de via-
nants: “Ara tenim un centre 
comercial obert i de qualitat 
a escala d’espai públic, la 
situació és molt bona, uneix 
diversos eixos comercials i 
equipaments”, ha ressaltat 
el regidor de Comerç, Rafael 
Güeto.

Així, el túnel de llum se 
suma a la resta de les llums 
de Nadal, que són íntegra-
ment de led i que incorporen 
enguany quatre fi gures deco-
ra� ves a Cal Gerrer i una a les 
urbanitzacions.

Una altra de les grans 
atraccions del Nadal a Rubí 

l’Ajuntament ha optat per 
tornar a traslladar la Fira de 
Nadal, que ara estarà ubicada 
a la plaça Doctor Pearson. El 
canvi d’ubicació s’ha fet con-
sensuat amb els paradistes 
per tal de potenciar-la, ja 
que els darrers anys es feia a 
la plaça Doctor Guardiet. La 
fi ra de productes nadalencs 
estarà oberta entre el 15 i 
el 23 de desembre. D’altra 
banda, la Fira de Reis con� -
nuarà a la plaça Catalunya, 
en aquest cas entre el 2 i el 
5 de gener.

Tampoc hi faltaran el Tre-
net dels comerciants, de 
divendres a diumenge fi ns al 
3 de gener amb la parada si-
tuada al carrer Maximí Fornés 
cantonada carrer Sant Joan i el 

Tió gegant dels comerciants, 
de divendres a diumenge fi ns 
al 24 de desembre.

Una altra de les ac� vitats 
més esperades del Nadal a la 
ciutat és el campament del 
Mag Rubisenc, una figura 
mítica de les festes per als 
infants. El famós mag estarà 
al Castell de Rubí entre el 2 i 
el 4 de gener recollint els desi-
tjos i voluntats dels infants. 
Posteriorment, par� ciparà al 
costat de Ses Majestats els 
Reis Mags d’Orient en la Ca-
valcada, l’ac� vitat local més 
mul� tudinària després de la 
Festa Major, que � ndrà lloc 
el 5 de gener a la tarda.

Ac� vitats infan� ls
Dins de la programació na-
dalenca, moltes de les ac� -
vitats estan pensades per als 
infants. La carpa del Nadal 
estarà instal·lada a la plaça 
Doctor Guardiet entre el 14 
i el 23 de desembre i al seu 
interior es faran espectacles 
i tallers adreçats als infants. 
Com a novetat, enguany es 
farà a la plaça Doctor Pearson 
l’ac� vitat Món del Tió del 15 
al 23 de desembre i a la plaça 
Doctor Guardiet, entre el 28 
de desembre i el 4 de gener, 
l’ac� vitat Món dels Somnis.

Espectacles culturals
Per úl� m, més d’una quaran-
tena d’en� tats locals també 
impulsen ac� vitats i espec-
tacles durant el Nadal. És 

el cas del Pessebre Vivent 
de la Hermandad Rociera, 
dels concerts de Dones de 
Cor, de l’Obrador Coral i de 
la Coral Conturbat Me, dels 
espectacles escènics ‘Els Pas-
torets’, ‘Poemes de Nadal’ o el 
concert de sardanes, a més 
del concert de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès. Durant 
les festes, també hi haurà el 
Mercat de Nadal dels ar� stes 
locals, l’exposició de diorames 
a l’Aula Cultural o el Quinto de 
Nadal, que � ndrà lloc al Casal 
Popular.

Per úl� m, durant les fes-
tes també hi ha espai per les 
ac� vitats solidàries, com La 
Marató de Contes o el fes� val 
Nochebuena para todos, nin-
gún niño sin Navidad.

El túnel de llum i so ja està en funcionament al carrer Maximí Fornés. / M. López

La Fira de Nadal 
s’apropa a la 

pista de gel i es 
trasllada a la plaça 

Doctor Pearson 
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La cinquena edició de la Fira del Vi torna 
a atreure milers de persones al Celler

La Fira del Vi ha tornat a ser un èxit. / Mariona López

LARA LÓPEZ

Milers de rubinencs i rubi-
nenques van gaudir durant 
el passat cap de setmana de 
la sisena edició de la Fira del 
Vi de Rubí, un esdeveniment 
consolidat al nostre municipi 
amb una gran participació 
que promou el tast i la cul-
tura de varietats de vi, cava 
i vermut de terres catalanes. 
Una desena de cellers d’arreu 
de Catalunya reconeguts als 
Premis Vinari 2018 van par-
� cipar en la fi ra d’enguany: 
Bouquet d’Alella, Padró i 
Família, Vives d’Ambrós, Pa-
gos de Híbera, Castell d’Or, 
Celler Xavier Clua, Molí de 
Rué, Monastell i Jaume Giró 
i Giró. En total, es van vendre 
13.077 � quets, la majoria du-
rant tot el dissabte. Pel que 
fa a les copes amb la imatge 
d’aquesta edició, se’n van 
vendre 2.823.

Com a novetat, el vermut 
va guanyar protagonisme 
amb la participació d’un 
celler amb vermut premiat: 
el Celler Padró i Família, dis-
� ngit amb el Vinari d’Or 2018 
en la categoria de vermuts. 
Montse Bové, del Celler Pa-

fi ra: el gran reserva amb 60 
mesos de criança en tap de 
suro natural, un rosat reserva 
de 24 mesos de criança i un 
cava jove de 12 mesos de 
criança.

Entre les ac� vitats pro-
gramades al Celler, cal desta-
car l’ampliació de degustaci-
ons: Esther Bachs, directora 
tècnica dels Premis Vinari, va 
conduir dos tasts de vermuts 
i dos de vins. L’establiment lo-
cal Bodegas Rosàs va tornar a 
col·laborar en l’organització, 
par� cipant en la mostra de 
vins i conduint un tast a ce-
gues i un tast per parelles.

L’entorn de l’an� c celler 
coopera� u va ser l’escenari 
dels concerts d’Andrea Mir, 
Landry i la FM, Muddy Wine, 
Blues Guitar Party i The Killing 
Hits, que van omplir el Celler 
arribant a pics d’assistència 
molt elevada principalment 
dissabte a la nit i diumenge 
al migdia. També es van or-
ganitzar ac� vitats infan� ls, 
amb una elevada assistència. 
L’esdeveniment va mantenir 
l’oferta gastronòmica amb les 
tapes del Mercat Municipal, 
conjuntament amb diverses 
food trucks.

dró i Família, explica que “el 
vermut és el gran descone-
gut: la gent no sap amb qui-
nes herbes i vins es fa, però 
pregunten molt i s’interessen 
per aquest procés” i explica 
que l’acceptació del públic de 
la fi ra ha estat molt bona i la 
gent s’ha interessat molt per 
tots els productes. La marca 
compta amb dues línies de 
vermut: el vermut tradicional 
Myrha que porten més de 
100 anys produint a les se-
ves bodegues i el Vermouth 
Padró & Co., una gamma 
prèmium amb cinc varietats 
de gust molt intens.

Una altra de les cases 
par� cipants va ser Caves Mo-
nastell, una bodega familiar 
de Sant Sadurní d’Anoia que 
s’ha presentat per primer cop 
als Premis Vinari aquest 2018 
i ha rebut dos premis pel seu 
gran reserva: plata a la cate-
goria d’An� gues Reserves i 
un bronze com a DO Cava. 
Un dels seus representants 
afi rma que la fi ra “hauria de 
promocionar més la venda de 
productes, ja que la majoria 
de gent tasta el cava, però 
pocs n’arriben a comprar”. 
Monastell va presentar di-
verses varietats de cava a la 

Dissabte a la nit i diumenge al migdia es van registrar els pics de 
màxima afl uència de visitants. / J.A. Montoya

Les actuacions musicals, com la d’Andrea Mo� s o The Killing Hits, 
també van concentrar molt de públic. / M. López
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El centre educatiu Regi-
na Carmeli ha presentat 
el projecte ‘Impulsa’, un 
procés que té per objectiu 
elaborar un nou pla educa-
tiu que tingui en compte la 
innovació com a motor de 
canvi i que doni resposta a 
les necessitats actuals dels 
entorns on es desenvolupen 
els alumnes de les diferents 
etapes del centre. 

Segons ha explicat la 
germana Melchora Quin-
tana, directora del centre, 

‘Impulsa’ neix del desig 
“d’iniciar un camí cap a la 
millora de l’educació que 
oferim, tot recollint aporta-
cions científiques, psicològi-
ques i pedagògiques actuals 
i tenint en compte els anys 
d’experiència educativa que 
avalen el Regina Carmeli”. 

Per posar en marxa 
el projecte, el col·legi vol 
comptar amb la implicació 
de tota la comunitat edu-
cativa i el seu entorn més 
proper. / DdR

El Col·legi Regina Carmeli promou 
un nou pla educatiu amb 
la innovació com a motor de canvi
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El nou Consell dels Infants 
i Adolescents de la ciu-
tat ja està constituït. Una 
seixantena de nois i noies 
integraran durant el curs 
2018-2019 aquest òrgan de 
participació. 

Enguany, des de l’Ajun-
tament i les escoles s’ha 
treballat per donar un ma-
jor impuls al Consell. Així, 
s’han dut a terme sessions 
informatives sobre què és el 
Consell i com funciona en 22 
centres dels 23 existents i als 
dos casals del Teresa Altet i  
del 25 de Setembre. 

En total, s’han recollit 
72 candidatures, que han 
entrat al sorteig per desig-
nar els 27 nous consellers. 
Les noves incorporacions se 
sumen als 23 que continuen 
del curs passat. 

Durant l’acte de consti-
tució, i abans de nomenar 
els nous consellers, es va 
explicar als membres de 
l’òrgan i a les seves famílies 
què és el Consell dels Infants 
i Adolescents de Rubí, qui 
el forma, com s’estructura, 
com s’organitza i què poden 
fer els consellers.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, els va animar a 
“manifestar les vostres ne-
cessitats perquè, a partir de 
les vostres idees, puguem 
concretar-les en propostes 
per transformar i millorar la 

ciutat que tant estimem”.
Diversos consellers i 

conselleres van explicar 
què han treballat durant 
el darrer any. Una de les 
propostes que van plantejar 
al govern i que ha obtingut 
resposta positiva ha estat la 
de pintar missatges de cons-
cienciació sobre diferents 
temes als passos de vianants 
de la ciutat. 

Drets de la infància
L’acte també va servir per 
dur a terme dues de les 
activitats previstes el 18 de 
novembre per commemorar 
el Dia Universal dels Drets 
de la Infància, i que es van 
haver d’ajornar a causa del 
mal temps.

Les corals infantils i juve-
nils de les escoles Pau Casals 
i Schola, de l’institut Torrent 
dels Alous i del Col·legi Re-
gina Carmeli, dirigides per 
Carme Jiménez i Baldomero 
Sanz, professors de l’Escola 
Municipal de Música Pere 
Burés, van oferir un concert 
als assistents.

A més, tres consellers 
i conselleres van llegir el 
manifest del Dia Universal 
dels Drets de la Infància, un 
text que tots plegats han 
treballat durant les seves 
reunions, a través d’unes 
dinàmiques proposades per 
Unicef. / DdR

una seixantena de nois i noies 
integren el nou Consell dels 
infants i Adolescents de la ciutat

Corals infantils van participar en l’acte de constitució del nou 
Consell dels infants. / Mariona lópez

L’alcaldessa i representants de les entitats i col·lectius participants 
durant la lectura del manifest. / lali Puig

REDACCió

La plaça del Doctor Guardiet 
va acollir diumenge els actes 
centrals del Dia Internaci-
onal de les Persones amb 
Diversitat Funcional, que es 
commemora el 3 de desem-
bre. Centenars de ciutadans 
van passar durant tot el matí 
per les activitats lúdiques i de 
sensibilització que va organit-
zar l’Ajuntament amb la col-
laboració de diverses entitats 
de la ciutat.

La jornada va apropar a la 
ciutadania la tasca que desen-
volupen entitats com el CEF 
Can Mir, AVAN, el CE Horitzó, 
APDIR, el Centre d’Educació 
Especial de Ca n’Oriol i l’AMPA 
d’aquesta escola, el Servei 
de Rehabilitació Comunitària 
de Rubí, Castellbisbal i Sant 

funcional patim no té sentit 
ni ha de tenir lloc possible 
en la nostra societat”, recull 
el text.

La celebració també va 
comptar amb actuacions de 
la colla de castellers, l’AV de 
Ca n’Oriol, l’Escola 8 Temps o 
l’Orquestra de Diversitat Fun-
cional de l’Escola Municipal 
de Música Pere Burés, que va 
mostrar la gran tasca que rea-
litza a través de la música.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, ha mostrat la seva satis-
facció per l’alta participació de 
la ciutadania i ha ressaltat “la 
creixent cohesió de les enti-
tats que treballen en l’àmbit 
de la diversitat funcional”.

La commemoració va fina-
litzar dimarts amb un taller in-
fantil de llenguatge de signes 
a la Biblioteca. / DdR

Cugat, RubiTEA, DAPSI, la Llar 
Ca n’Alzamora i la Font del 
Ferro. A través d’activitats i 
parades informatives, aquests 
col·lectius van mostrar la seva 
tasca i les seves principals rei-
vindicacions. Unes demandes 
que van recollir en un manifest 

elaborat conjuntament.
“Tots som persones amb 

els mateixos drets, més enllà 
que podem patir una diversi-
tat funcional física, psicosoci-
al, cognitiva o sensorial. I que, 
per això, la discriminació que 
les persones amb diversitat 

Alta participació en la commemoració del Dia 
de les Persones amb Diversitat Funcional

Assemblea ciutadana a Rubí 
per reivindicar millores socials
M. CAbRERA

Diversos moviments socials 
locals es van reunir el dimarts 
al vespre al teatre munici-
pal La Sala per celebrar una 
assemblea ciutadana, en la 
qual van exposar les seves 
reivindicacions davant més 
de 150 assistents.

A l’acte, hi van assistir re-
presentants polítics i sindicals, 
però sobretot va destacar per 
la participació d’entitats com 
el Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes de 
Rubí (MPPR), Rubí Sanitat, el 
Sindicat del Lloguer i Bombers 
en lluita. La majoria d’aquests 
col·lectius ja van protagonit-
zar la setmana passada una 
manifestació pels carrers de 
Rubí per reivindicar drets i 

millores socials.
Juan Antonio Mestanza, 

del MPPR, va explicar que 
l’objectiu dels pensionistes és 
“que el sou mínim interpro-
fessional sigui de 1.080 euros 
i que posteriorment es traslla-
di als pensionistes”. Mestanza 
també va criticar molt dura-
ment l’actual situació de les 
persones que no poden pagar 
el lloguer: “Volem respecte i 
justícia, a la gent l’estan fent 
fora de casa seva segons la 
llei, però quina llei és aquesta 
que permet això?”.

Recollint el testimoni so-
bre l’habitatge, va prendre 
la paraula Carlos Águila, del 
Sindicat del Lloguer, que va 
explicar l’increment abusiu 
del preu del lloguer que s’es-
tà produint a Rubí, com a la 

resta de Catalunya: “Hi ha 
persones que els pugen el 
lloguer entre un 20 i un 90%, 
fins quan permetrem això? 
Fan fora famílies senceres al 
carrer amb desnonaments 
invisibles”. 

Águila també va recordar 
que hi ha tres blocs de pro-
tecció oficial a Sant Jordi Parc 
que ara mateix estan afectats 
per un augment abusiu del 
preu del lloguer després que 
un fons voltor hagi comprat 
tots els immobles.

La sanitat també va ser 
un altre dels temes plante-
jats durant l’assemblea. Ana 
Rosa Zahiño va explicar que 
el col·lectiu reivindica que hi 
hagi un servei de pediatria 24 
hores cada dia de la setmana, 
que la ciutadania tingui més 

informació sobre els serveis 
mèdics als quals tenen dret, 
que es millori el transport als 
hospitals de referència, que 
els aparcaments d’aquests 
centres sanitaris siguin gra-
tuïts i que s’impulsi l’hospital 
de Rubí i va explicar que estan 
fent una campanya de recolli-
da de signatures.

Per últim, Marc Guix, de 
Bombers en lluita, va expli-
car que actualment només 
hi ha 5 bombers de guàrdia 
per cobrir Rubí, Sant Cugat i 
Castellbisbal, un fet que con-
sidera que és un “risc” i que 
fa anys que els van prometre 
un camió autoescala “que no 
arriba”. 

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i diversos regidors van 
assistir a l’assemblea. 

Un representant de Bombers, durant la seva intervenció a la trobada, que va tenir lloc a La Sala. / Mariona López
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Torna el Bingo Musical de Maristes 
Rubí a favor de La Marató de TV3

Fotografi es solidàries amb el 
Pare Noel i esporti stes de renom

Èxit de parti cipació en la jornada 
solidària de l’insti tut L’Estatut
La iniciati va enguany també ha comptat amb la parti cipació 
de les escoles Maria Montessori i Pau Casals

RUBÍ SE SUMA A

C. CARRASCO

Maristes Rubí ja ho té tot a 
punt per a una nova edició del 
Bingo Musical, una proposta 
lúdica oberta a tota la ciuta-
dania amb un vessant solidari, 
ja que tota la recaptació es 
desti narà a La Marató de TV3, 
que enguany està dedicada a 
la investi gació del càncer. 

M. José Rodríguez, coordi-
nadora de la Pastoral i una de 
les impulsores de l’acti vitat, 
explica que el Bingo Musical, 
que enguany arriba a la seva 
quarta edició, ti ndrà lloc el 
divendres 14 de desembre 
al pavelló de l’escola. L’any 
passat l’acti vitat es va realitzar 
a la carpa de Nadal instal·lada 
a la plaça del Doctor Guardiet, 

però va resultar peti ta, per la 
qual cosa els organitzadors 
han decidit retornar al cen-
tre, ja que el pavelló és més 
gran. 

Durant el matí  i la tarda, 
en horari lecti u, els alumnes 
dels diferents cicles educati us 
podran parti cipar en diversos 
torns al Bingo Musical. A par-
ti r de les 17.30 i fi ns a les 20 
hores, l’acti vitat estarà oberta 
a tothom que vulgui passar 
una bona estona i alhora col-
laborar amb La Marató. 

A cada cartró, que ti ndrà 
un cost d’un euro,  en lloc de 
números hi haurà imatges de 
caràtules de cançons. Aques-
tes aniran sonant i caldrà 
identificar-les i marcar-les 
totes per poder cantar Bingo. 

Una de les novetats és que 
amb la invitació al bingo, rega-
laran un cartró. Els premis per 
als guanyadors de cada parti -
da seran obsequis cedits pels 
comerciants locals. A més, els 
integrants del Cau de Maristes 
també fan una aportació. 
L’any passat es van aconseguir 
recaptar 730 euros. 

Maristes Rubí també ha 
participat en altres activi-
tats solidàries com el Gran 
Recapte d’Aliments, on una 
quarantena de joves i alguns 
professors van col·laborar 
divendres passat, en la reco-
llida de joguines noves per a 
la Creu Roja, seguint la cam-
panya ‘Aquest Nadal, cap nen 
sense joguina’ o en recollida 
de roba. 

REDACCIÓ

Amb l’objectiu de recollir 
fons per a La Marató de TV3, 
enguany dedicada a la inves-
tigació contra el càncer, el 
fotògraf rubinenc Iban Coca, 
amb la sala Kinder Fiestas, i la 
col·laboració de Diari de Rubí 
i diversos comerços i enti tats 
locals han organitzat per 
primera vegada la iniciati va 
‘Fotografies solidàries amb 
La Marató de TV3’. 

L’acti vitat, pensada per a 
un públic familiar, ofereix la 
possibilitat que els assistents, 
peti ts i grans, puguin fer-se 
una foto amb el Pare Noel i 
emportar-se-la a l’instant, a 
canvi d’un donati u voluntari. 
Tota la recaptació es desti na-
rà íntegrament a La Marató. 

La iniciati va comptarà a 

més amb altres atracti us, ja 
que s’organitzaran acti vitats 
pels infants com pintacares, 
tallers d’iniciació als castells 
amb els Castellers de Rubí, 
passejades en poni i es podrà 
pujar en un autènti c cotxe de 
Drift  del pilot de l’OSD Jordi 
Torres Coronas. 

‘Fotografies solidàri-
es amb La Marató de TV3’ 
comptarà amb la parti cipació 
d’esporti stes de renom que 
han volgut sumar-se a la pro-
posta i que estaran presents 
alternativament durant els 
dies de l’acti vitat per poder 
parlar amb ells i fer-se fotos. 
Entre aquests, hi haurà Víctor 
Sánchez, jugador del RCD Es-
pañol, Xantal Giné, jugadora 
de la selecció espanyola d’ho-
quei herba i diploma olímpic, 
Jordi Torres, pilot campió de 

la categoria amateur de la 
modalitat d’automobilisme 
DRIFT del campionat nacional 
OSD, o Gerard Farrés ‘Farreti ’, 
pilot del Dakar que va ser 
tercer l’any passat. 

També hi parti ciparà l’ac-
tor rubinenc Rubén Yuste, 
qui acaba d’estrenar l’obra 
de teatre ’Los 39 escalones’ 
a Barcelona i el fi lm ‘El fotó-
grafo de Mauthausen’ amb 
Mario Casas.

Aquest acte benèfi c ti n-
drà lloc els dies 13, 14 i 15 de 
desembre de 17 a 21 hores i 
diumenge 16 de desembre 
de 10 a 14 hores i de 17 a 20 
hores a l’aparcament públic 
de l’avinguda de Castellbisbal 
de Rubí (on hi ha la xurreria 
de Can Fatjó). 

L’acte compta amb el su-
port de l’Ajuntament.

xxxxx

Centenars de persones van 
aportar el seu gra de sorra a 
la jornada solidària de recap-
tació de fons per La Marató 
de TV3 organitzada aquest 
dissabte per l’insti tut l’Esta-
tut, que va aconseguir uns 
1.200 euros. 

Fa 6 anys consecutius 
que l’AMPA de l’insti tut im-
pulsa un esdeveniment en 
col·laboració amb La Marató, 
enguany dedicada a la inves-
ti gació en la lluita contra el 
càncer. Dani Pernas, president 
de l’AMPA de L’Estatut, explica 
que enguany han traslla-
dat les acti vitats del centre 
formatiu fins a la plaça del 
Doctor Guardiet, al centre de 
la ciutat, “per obrir la parti ci-
pació ciutadana i aconseguir 
la màxima implicació per una 
causa que tots senti m molt 
propera”.

En aquesta edició, tam-

LARA LÓPEZ bé han comptat amb la col-
laboració de les escoles Mon-
tessori i Pau Casals, que van 
dinamitzar diversos tallers 
infanti ls, els quals van vendre 
les seves creacions per recap-
tar fons. 

Les dues escoles formen 
part del projecte Magnet, 
d’aliances amb institucions 
catalanes per a l’èxit educati u, 
en aquest cas la Fundació CIM 
de la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) i la Fil-
moteca de Catalunya, acords 
que els van permetre realitzar 
activitats d’impressió 3D i 
fotografi es de cinema durant 
la jornada. A la plaça també 
van estar presents algunes 
parades de decoració nada-
lenca, dibuix, muntatge de 
Lego, etc.

Pernas destaca que aques-
ta col·laboració entre centres 
educatius s’ha aconseguit 
gràcies a la “xarxa de perso-
nes i la boca-orella”, ja que el 

Montessori ja feia acti vitats 
solidàries per La Marató i amb 
el Pau Casals tenien contactes 
en comú, que ho van posar 
molt fàcil per organitzar una 
jornada tots plegats.

La jornada va allargar-se 
de les 10 del matí fins a la 
tarda, començant amb una 
batucada i una cercavila d’en-
ti tats com els Gegants, l’Es-
bart Dansaire, els Castellers 
i l’Escola de Sardanes Flor de 
Neu, després de la qual es va 
realitzar una cursa solidària 
amb 1 euro de donació per 
cada inscripció. 

A més, els assistents van 
poder gaudir d’una xocola-
tada, botifarrada, sorteigs, 
servei de bar i diversos con-
certs d’artistes locals i un 
grup d’alumnes de batxillerat 
de L’Estatut. Els concerts van 
comptar amb una taquilla 
inversa perquè els assistents 
poguessin fer les seves apor-
tacions.

La jornada aconsegueix recaptar prop de 1.200 euros. / Mariona López
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Manifestants interrompen l’acte 
de celebració de la Cons� tució

M. CABRERA

Per tercer any consecutiu, 
l’Ajuntament de Rubí ha estat 
l’únic de Catalunya que ha ce-
lebrat de forma ins� tucional 
el dia de la Cons� tució. En 
aquesta ocasió, a diferència 
dels dos anys anteriors, es va 
optar per fer un acte discret, 
una conferència sobre la 
Carta Magna a càrrec del pro-
fessor de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona Tomàs 
Peire. Un canvi que, segons va 
explicar l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, respon a la volun-
tat del govern d’evitar que la 
celebració s’acabi conver� nt 
en un acte de propaganda 
polí� ca. “El format anterior 
s’acabava tornant com un 
mí� ng i volíem commemorar 
el Dia de la Constitució de 
forma construc� va”.

L’acte, que va tenir lloc 
dilluns a la tarda a la Biblio-
teca, va ser interromput per 
una vintena de membres 
del Comitè de Defensa de la 
Republica (CDR), que es van 

aixecar de les cadires, van 
estripar banderes d’Espanya 
amb simbologia feixista i van 
desplegar una pancarta en un 
extrem de la sala on es podia 
llegir ‘La Cons� tució del 78 
no és present ni té futur’. Poc 
després, els manifestants es 
van interposar entre el públic 
i el conferenciant i l’alcaldessa 
evitant el desenvolupament 
de l’ac� vitat, però de seguida 
la Policia Local els va indicar 
que s’apartessin i van tornar 
a l’extrem de la sala. 

Entre la trentena d’as-
sistents a la conferència, 
una minoria va escridassar 
els manifestants i un d’ells 
va increpar una fotògrafa 
de Diari de Rubí que estava 
cobrint l’acte.

Minuts després, i sense 
trencar el silenci, els mem-
bres del CDR van marxar de 
la Biblioteca i la conferència 
es va reprendre sense inci-
dents.

Abans d’iniciar la xer-
rada, Mar� nez va defensar 
la conveniència de celebrar 

l’acte per reivindicar la Carta 
Magna i va dir que cal una re-
forma de la Cons� tució: “Amb 
la mateixa força que defenso 
la commemoració, defenso 
també la seva modifi cació”. 
També es va desmarcar dels 
grups ultradretans que cele-
bren aquesta data: “No tenim 
res a veure amb aquests mo-
viments de dretes”.

Rubí és l’única població de Catalunya que 
celebra de forma ins� tucional el 6 de desembre

En Comú Podem Rubí, la
proposta dels comuns com 
a nom de la candidatura
REDACCIÓ

En Comú Podem Rubí, 
aquest ha estat el nom 
triat en l’assemblea que 
Catalunya en Comú va ce-
lebrar dilluns a la tarda per 
presentar-se a les elecci-
ons municipals del maig 
del 2019 juntament amb 
Podem. Les dues formaci-
ons –Catalunya en Comú 
i Podem– s’han aproximat 
durant els darrers mesos 
amb la intenció d’anar ple-
gades a les eleccions, però 
encara falta saber sota quin 
nom ho faran.

La segona incògnita és 
saber qui serà el candidat 
o candidata de la coalició. 
El procés de tria es farà a 
través de primàries primer 
a Catalunya en Comú i des-
prés de forma independent 
hi haurà les primàries de 
Podem. En tots dos casos, 
es triarà un candidat o 
candidata.

Segons ha explicat Da-
niel Montesinos, membre 
del grup motor de Cata-
lunya en Comú, “tothom 

anirà de vacances de Nadal 
sabent qui serà el cap de 
llista”, i per tant les primà-
ries se celebraran durant 
les pròximes setmanes, tot 
i que encara no es coneix 
el calendari exacte. En el 
cas de Podem Rubí, les 
primàries estan previstes 
per al gener.

Un cop concloguin els 
dos procediments, es faran 
primàries als dos espais per 
triar la resta de l’equip i la 
llista fi nal serà el resultat 
de l’acord de coalició, que 
també pretén incloure per-
sones independents.

Durant l’assemblea, es 
va informar sobre el pro-
cés conjunt d’elaboració 
del programa per a les 
municipals i es va aprovar 
el calendari defi ni� u dels 
treballs.

Un home retreu als manifestants la seva ac� tud durant l’acte de celebració de la Cons� tució a la Bibli-
oteca. / Mariona López

Els comuns 
escolliran aquest 
mes un candidat 
per encapçalar 
la llista
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MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí hau-
rà d’obligar als promotors 
immobiliaris a destinar el 
30% dels nous habitatges al 
lloguer social o altres fór-
mules de protecció oficial. 
Així ho va acordar el Ple 
de l’Ajuntament, que es va 
celebrar dijous passat a la 
tarda, arran d’una moció de 
la Junta de Portaveus. Tots els 
grups municipals i regidors 
no adscrits van donar el seu 
vot favorable a la proposta, 
que va ser presentada per 
l’AUP i ICV, a instàncies de les 
en� tats Sindicat del Lloguer, 
ARSI, Rubí Solidari i PAH Rubí, 
que són qui han elaborat la 
moció.

El text aprovat, que ara 
haurà d’aplicar el govern 
local, demana que en els 
edifi cis de nova construcció 
o grans rehabilitacions es 
des� ni un 30% del sostre a 
habitatges de protecció ofi ci-
al, preferentment de lloguer 
social. Les en� tats que lluiten 
contra l’increment abusiu del 
preu dels lloguers recorden 
que en el darrer any a Rubí hi 
ha hagut 256 desnonaments, 
entre els quals la majoria es-
tan relacionats amb pisos de 
lloguer, el que s’anomenen 
desnonaments invisibles. En 
els darrers quatre anys, se-
gons les dades que tenen les 
en� tats, el lloguer a Rubí s’ha 
disparat un 22%, molt lluny 
de la capacitat adquisi� va de 
molts rubinencs.

A més, denuncien que el 
parc públic de la ciutat està al 
voltant de l’1%, quan segons 
la Llei del dret a l’habitatge 
aquest hauria de ser del 
15%. De fet, per començar 
a revertir aquesta mesura, 
el consistori va reservar una 
par� da específi ca de més de 

500.000 euros al pressupost 
del 2018 per adquirir 5 pisos 
a través del dret de retracte i 
tanteig. Tot i això, segons ha 

pogut saber Diari de Rubí, a 
la Taula del dret a l’habitat-
ge, celebrada al setembre, 
el consistori va explicar que 

Cartell de promoció d’una obra nova d’alt nivell adquisi� u al carrer 
Cervantes. / Mariona López

Rubí obligarà els promotors a des� nar 
el 30% dels nous pisos a lloguer social

MOCIONS APROVADES
-[AUP] Per la reprovació de Felip 
VI i l’abolició de la monarquia
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC.
No: C’s, PSC i dos regidors no 
adscrits.
Abst.: VR i un regidor no ads-
crit.

-[AUP] Pel desplegament i 
acompliment del Reglament de 
Participació Ciutadana de Rubí
Junta de Portaveus

-[VR] Per la millora de les zones 
d’esbarjo per a gossos
Junta de Portaveus

-[CDC] Per reduir l’impacte de 
les miccions d’animals de com-
panyia sobre la via pública
Junta de Portaveus

-[C’s] Sobre la prevenció de 
l’addicció al joc per part de 
menors d’edat
Junta de Portaveus

-[CDC, ERC i AUP] A favor de 

l’absolució dels presos polítics
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i un regidor 
no adscrit
No: PSC, C’s i dos regidors no 
adscrits
Abst.: VR

-[AUP i ICV] A instàncies de les 
entitats Sindicat de Lloguer, 
ARSI, Rubí Solidari i PAH Rubí 
per reforçar l’ampliació del parc 
públic d’habitatges
Junta de portaveus

-[ICV] En defensa del sistema 
sanitari i de l’atenció primària 
de salut
Junta de portaveus

-[ICV] Per avaluar les accions 
contemplades al Pla d’Igualtat 
intern de l’Ajuntament de Rubí
Junta de portaveus

-[ERC] Per a la inclusió de la 
perspectiva de gènere en l’ur-
banisme de Rubí
Junta de portaveus

ERC acusa els socialistes de “blanquejar 
la dreta més rància i l’autoritarisme”
El líder d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(ERC), Xavier Corbera, ha fet una valoració 
dels resultats electorals a Andalusia, on la 
formació ultradretana VOX ha aconseguit 12 
diputats. Considera que l’ascens de la ultra-
dreta “és un problema que afecta l’estat espa-
nyol, a Europa i també a Rubí”. I ha carregat 
contra el Par� t Socialista de Catalunya (PSC) 
local, al qual acusa, en els darrers 4 anys de 
govern, de “blanquejar la dreta més rància, 
l’autoritarisme i formacions polí� ques que 
disten molt de les polí� ques d’esquerres”.

Pel dirigent republicà, “això pot portar 
conseqüències, com s’ha vist a Andalusia 
(...) i cal prendre consciència que quan es 

cridava ‘a por ellos’ alguns miraven cap a 
una banda, mentre altres aplaudien i això té 
conseqüències”.

De fet, el cap de l’oposició ha destacat que 
l’acte de celebració de la Cons� tució a Rubí 
és una prova més que “els socialistes s’han 
manifestat repe� dament en els darrers anys 
amb formacions i associacions que tenen 
clarament ac� tuds feixistes, i a Rubí fan el 
mateix”.

Corbera, però, creu que el que ha passat 
a Andalusia no es produirà a Rubí, perquè és 
una ciutat “oberta, que se sent orgullosa de la 
diversitat, que vol ser cosmopolita, igualitària 
i democrà� ca”. / DdR

Xavier Corbera, líder d’ERC a 
Rubí. / M. López

Meritxell Borràs explica la 
seva experiència a la presó
L’exconsellera de la Gene-
ralitat, Meritxell Borràs, va 
presentar dilluns a l’Ateneu 
el llibre ‘34 dies de tardor i 
1 de primavera’, un dietari 
que explica la seva entrada 
a la presó d’Alcalá-Meco el 
27 d’octubre i s’hi va estar 
fi ns al 4 de desembre. 

L’exconsellera de Go-
vernació, Administracions 
Públiques i Habitatge, que 
va arribar tard a l’acte per 
un problema amb el vehi-
cle, va explicar com va ser 
la seva detenció, l’ingrés 
a la presó i la seva estada. 
Borràs està actualment en 
llibertat provisional i la fi s-
calia i l’Advocacia de l’Estat 
demanen 7 anys de presó 
per malversació de fons pú-
blics i una multa econòmica 
per desobediència. 

La presentació va anar a 
càrrec del periodista Salva-
dor Cardús, que va explicar 
que en el llibre “no hi ha 
gens de ressentiment ni 
ràbia”, un fet que sorprèn 

tenint en compte que “és 
una persona que ha estat 
tancada a la presó de forma 
injusta”. 

Entre altres, Borràs va 
explicar que durant el mes 
que va estar al centre peni-
tenciari va compar� r cel·la 
amb la també exconsellera 
Dolors Bassa, i que fruit de 
l’empresonament han forjat 
una bona amistat, tot i que 
quan eren conselleres no 
es tractaven gaire. També 
va recordar que la presó és 
dura i que les instal·lacions 
són velles i mal condiciona-
des. A més, va explicar que 
no podia fer un vis a vis amb 
la seva parella perquè no te-
nien cer� fi cat de matrimoni 
ni de parella de fet. Per això, 
el 24 de març, un dia de pri-
mavera, es van casar.

A l’acte, organitzat per 
Junts per Catalunya a Rubí, 
hi van assistir més d’una 
trentena de persones. / M. 
Cabrera 

Meritxell Borràs, durant la presentació, acompanyada del perio-
dista Salvador Cardús. / J.A. Montoya

encara no ha pogut adquirir 
cap immoble.

S’ampliaran i milloraran les 
àrees d’esbarjo de gossos
Durant el Ple, es van aprovar 
altres mocions per Junta de 
Portaveus, dues d’aquestes 
relacionades amb els gossos. 
La primera proposta, de VR, 
demana valorar la creació 
de noves zones d’esbarjo en 
barris on no n’hi ha i impulsar 
millores en tots els espais: 
amb bancs, arbres, fonts, 
punts de llum, reposició del 
material i cartells amb in-
formació sobre la darrera 
desinfecció.

L’altra moció proposada 
per CDC contempla posar a 
disposició dels propietaris de 
gossos una ampolla d’aigua 
plegable per tal que els pro-
pietaris d’animals netegin les 
miccions dels gossos.

També van ser dues les 
mocions relacionades amb 
les dones. ICV va demanar 
que es faci una avaluació 
del Pla d’Igualtat intern de 
l’Ajuntament, que caduca 
aquest any, i que s’impulsi 
un de nou; mentre que ERC 
va presentar una moció per 
incloure la perspectiva de 
gènere en els projectes ur-
banís� cs.

També es va aprovar, a 
inicia� va de C’s, un text per 
elaborar una campanya de 
conscienciació sobre el risc 
dels jocs d’apostes entre els 
menors i una moció d’ICV que 
demana a la Generalitat un 
seguit de millores en l’atenció 
primària i comunitària. 

Per últim, va tirar en-
davant un text d’AUP que 
demana impulsar un nou 
Reglament d’Organització 
Municipal per tal de poder 
desplegar el Reglament de 
Par� cipació Ciutadana.
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El Ple demana l’abolició de la 
monarquia i l’absolució dels 
líders independenden� stes
La sorpresa del Ple de no-
vembre, que es va celebrar 
el dijous de la setmana pas-
sada, va ser l’aprovació d’una 
moció que demana l’abolició 
de la monarquia i la reprova-
ció de Felip VI i una segona 
moció que exigeix la re� rada 
de tots els càrrecs contra els 
líders polí� cs i civils de l’in-
dependen� sme, tant els que 
estan a la presó com els que 
estan exiliats. En tots dos ca-
sos, l’absència dels regidors 
no adscrits M. Dolores Marín 
i José M. Mateo va ser clau 
per tal que les dues propos-
tes � ressin endavant.

La  moció  demanant 
l’abolició de la monarquia 
va ser presentada per l’AUP 
i va comptar amb el suport 
d’ERC, ICV i CDC i els vots 
en contra del PSC –fet que 
li va costar molts retrets per 
part de gran part de l’opo-
sició–, C’s i els dos regidors 
no adscrits Jonatan Cobo i 
Noèlia Borque. L’abstenció 
del regidor no adscrit Sergi 
García i de Veïns per Rubí 
va permetre que el text fos 

aprovat.
Entre els par� ts que van 

votar-hi a favor, el portaveu 
d’Esquerra, Xavier Corbera 
va afi rmar que “la monarquia 
a Catalunya és il·legí� ma”, un 
discurs que també van fer les 
altres forces, especialment 
l’AUP i CDC. Per la seva ban-
da, el portaveu socialista, 
Rafael Güeto, va manifestar 
que “defensar una Espanya 
republicana no és incompa-
� ble amb treballar dins una 
monarquia parlamentària”.

Pel que fa a la moció 
que demana l’absolució dels 
líders polí� cs i civils de l’in-
dependentisme, presenta-
da per ERC, l’AUP i CDC, el 
resultat de la votació va ser 
idèn� c, amb l’única diferèn-
cia que el regidor no adscrit 
Sergi García hi va votar a 

favor. ICV va deixar clar que 
hi ha arguments de la moció 
que no comparteix, però la 
seva portaveu, Ànnia García, 
va insis� r que “els confl ictes 
polí� cs s’han de resoldre po-
lí� cament”. Mentre que els 
portaveus de C’s i el PSC van 
afi rmar que respecten “les 
decisions judicials”. / M.C.

L’absència de dos regidors no adscrits va fer possible l’aritmè� ca per aprovar les dues mocions. / M.C.

En el Ple de novembre es 
van aprovar dos projectes 
inicials d’obres: la tribuna 
del camp de futbol de Can 
Fatjó i l’adequació de l’An� ga 
Estació, que s’adaptarà a un 
espai exposi� u. 

En aquest cas, diversos 
grups municipals van mostrar 
la seva decepció al govern pel 
fet que l’Ajuntament encara 
no ha contactat amb l’en� tat 
que ara mateix u� litza l’espai 
com a seu social, el Grup Fo-

togràfi c ‘El Gra’, i que es tras-
lladarà a una altra ubicació, 
tot i que el govern no va dir 
quin. El projecte pretén ade-
quar l’An� ga Estació a espai 
exposi� u, l’ús principal que 
té ara mateix. El pressupost 
és de 539.342,15 euros. 

Pel que fa a la tribuna del 
camp de futbol de Can Fatjó, 
es tracta d’una reivindicació 
de l’en� tat des de fa temps, 
i compta amb un pressupost 
de 399.735,26 euros. / M.C.

Llum verda a la reforma de 
l’edifi ci de l’An� ga Estació

El plenari també 
reprova Felip VI 
per la seva 
actuació el 3 
d’octubre

L’edifi ci de l’An� ga Estació va ser remodelat el 1995. El 2011, es va 
fer una nova actuació per acollir el Punt d’Informació. / M. López



F a 40 anys, l’estat espanyol va celebrar un 
referèndum per aprovar la Constitució 
espanyola, un fet que va signifi car el re-

torn del país a un règim democràtic en forma de 
monarquia parlamentària després de gairebé 40 
anys d’una sagnant dictadura. Es va aprovar la 
vuitena constitució de la història d’Espanya.

Coincidint amb aquesta efemèride, s’ha 
produït un fet històric singular: per primera 
vegada té representació en un Parlament una 
formació política d’ultradreta, un moviment 
que encarna els valors del racisme, l’homofòbia, 
el masclisme i la intolerància. Les eleccions al 
Parlament andalús han deixat uns resultats 
electorals molt preocupants i que cal analitzar 
amb profunditat. Vox no és una formació nova 
ni desconeguda, però la força que té ara –i la 
que pot arribar a tenir en un futur– és molt 
perillosa.

Les causes de l’auge de la ultradreta són 
molt variades i només cal observar la resta del 
món occidental, on el fenomen es repeteix, per 

comprendre que són estructurals. Però Espanya 
és un país singular: durant gairebé 50 anys del 
segle XX va haver de viure sota una dictadura 
militar i, probablement per això, als poders 
fàctics de l’estat sempre els ha agradat estar a 
prop de la ultradreta. En el darrer any, malau-
radament, han fl irtejat amb l’extrema dreta el 
poder executiu, el legislatiu, el judicial i fi ns i 
tot la premsa, l’anomenat quart poder.

Tornant a la Constitució, a Catalunya, no 
hi ha ni un sol Ajuntament que celebri el 6 
de desembre de forma institucional, només el 
de Rubí. Ara mateix, la Carta Magna està en 
hores baixes, la majoria de catalans creu que 
és imprescindible una reforma i no només 

per reobrir el debat de l’encaix territorial de 
Catalunya o altres nacions de l’estat. Ho està 
perquè la Constitució s’ha mostrat incapaç de 
resoldre de forma efectiva els problemes socials 
de la gent. El màxim ordenament jurídic és 
clarament millorable, però el més preocupant és 
que després de 40 anys de vigència ni la justícia 
ni els partits polítics la respecten, sinó que en 
fan una lectura parcial, arbitrària i favorable als 
seus interessos, que acostumen a ser els dels 
grans poders econòmics i de l’estat.

Quan els ciutadans s’allunyen de les seves 
institucions, de totes i cadascuna d’elles, deixen 
de creure en els valors democràtics. Un motiu 
més per l’aparició de la intolerància.

A Rubí, com hem dit, sí que es va celebrar la 
Constitució. Va ser en un acte discret a la Bibli-
oteca que no pretenia cridar l’atenció. El Comitè 
en Defensa de la República, que el dia anterior 
havia escampat fems a les portes del jutjat per 
denunciar la corrupció del sistema judicial, va 
decidir fer una protesta a l’inici. No hi va haver 
incidents entre els dos col·lectius.

Els periodistes sabem que lamentablement 
hi ha situacions en què podem ser increpats 
i a vegades agredits, sobretot en situació de 
confrontacions. Des d’aquestes línies volem 
denunciar que una fotògrafa del nostre mitjà va 
ser increpada per un individu que assistia a l’acte 
de celebració de la Constitució quan intentava 
fer la seva feina. Per desgràcia, no és un fet aïllat 
i en els darrers temps s’ha repetit en nombroses 
ocasions en altres poblacions catalanes. Els 
mitjans de comunicació hem de treballar en 
condicions segures i sense intimidacions per 
poder fer bé la nostra feina. Aquesta és la nostra 
responsabilitat.

La ultradreta
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

Marxar ben lluny
He buscat nova feina, he fet nous amics i he 
conservat els que valien la pena (als veritables)... 
He tornat d’un viatge on he experimentat estar 
sol al món.

Vaig marxar amb un bitllet d’anada i tornada 
per si alguna cosa anava malament, pocs diners 
i una maleta amb roba per 3 mesos que al fi nal 
es van allargar 1 any. Amb moltes ganes de 
viure en un lloc oposat al nostre i algunes pors 
també. Por a l’avió... Per començar, a no saber 
com tiraria endavant amb poc pressupost i sense 
conèixer ningú.

Però torno a la meva coneguda rutina i 
entorn familiar, d’amics i veïns, de la gent que 
m’envolta (on ens sentim “reconfortats”) sabent 
gairebé el que trobaré cada dia.

Torno a tenir una feina estressant i a notar 
que anem de pressa tot el dia. I curiosament és 
la tan anomenada “zona confort”.

Al sortir d’aquí experimentem de cop la 
sensació i certesa que estem sols al món.

Penso que és una experiència que val molt 

El Tuit de la setmana         3 de desembre

xavierserratcrespo @miscoat
Ahir els meus companys de #peldavanti peldarrere em van fer un 
pastí s per celebrar els meus 71 anys. Gràcies, va ser un moment on 
els meus ulls van espurnar una brillantor d’emoció. Em sento molt 
ben cuidat. @laia_alsina gracies per fer el pastí s.
Varem fer una gran funció.

Cartes de la ciutadania
la pena.

La part més positiva quan ets fora de casa 
és la quantitat de nous estímuls que vius cada 
dia i de forma intensa; des d’olors i sabors que 
no reconeixes, gent interessantíssima, persones 
que volten món, maneres de fer, d’entendre la 
vida i valors diferents.

Les relacions es tornen més valuoses, donat 
que no tens els teus a prop. Inclús connectes 
amb persones que es converteixen en una se-
gona família.

Estar lluny de casa vol dir adaptar-se per 
sobre de tot, trencar amb allò estipulat, fer coses 
que mai t’havies plantejat i assaborir cada mo-
ment. Dones molt valor a una simple abraçada 
i saps que passaran mesos fi ns que facis amistats 
i sentis “l’escalfor” humana.

Poses a prova les teves capacitats, te n’adones 
fi ns a on disposes de recursos, en defi nitiva ets 
una nova versió de tu, perquè no et reconeixes 
en aquest nou medi.

I malgrat que les aventures llunyanes tinguin 
els seus riscos, alguns “amics” hagin desapare-

gut perquè no han estat en la distància, ni en 
moments difícils: quan necessites parlar amb 
algú amb el mateix idioma per exemple o en 
moments realment complicats.

Fins i tot, un cop has tornat et sents descol-
locat i tothom segueixen fent el mateix i has 
estat tan desconnectat d’aquest dia a dia que 
requereix un esforç situar-se.

Tot i això, ha valgut la pena
Tenir oportunitat un cop a la vida ni que 

sigui per viure en un altre lloc i si és possible 
ben diferent, no té preu.

A molts adolescents que no saben (com-
prensiblement) què estudiar, a què dedicar-se, 
els hi diria: marxeu primer i experimenteu, abans 
de capbussar-vos en el que ja coneixeu.

No cal un gran pressupost ni cal tampoc anar 
a estudiar i enclaustrar-se en una SuperEscola.

De vegades, només amb bon assessorament 
n’hi ha prou.

Perquè per moltes vacances, viatges fl ipants 
i fotos d’Instragram, no és el mateix viatjar que 
quedar-t’hi a viure-hi, ni de bon tros.

Ara ja fa un temps que vaig tornar, però hi 
ha dies, que de cop tinc la mateixa sensació, com 
si hagués tornat ahir.

Cristina Gómez

Sin marca local de cerveza
Soy una afi cionado al mundo de la cerveza. Se 
terminó Octubre y en muchas poblaciones se 
celebraron eventos tipo ‘October fest’ y muchas 
cerveceras artesanas presentan sus productos 
más enfocados al invierno. Es una pena que en 
Rubí no tengamos de una marca y un local de 
referencia como ocurre en otras poblaciones de 
Cataluña, de España y de Europa. No dispo-
nemos de un sitio en el cual se pueda ver cómo 
se fabrica este producto, asistir a cursos sobre 
su elaboración, a catas o simplemente disfrutar 
de la inmensa gama de cervezas que existe con 
una oferta gastronómica de calidad.  Animo a los 
productores artesanos a apostar por Rubí y a las 
autoridades locales a facilitarles su instalación en 
nuestra ciudad y hacer marca de ciudad. 

Juan A. Pardo
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Els camps de Cal Cairot, 
ocupats per vinyes i una rengla 
d’ametllers que donaven accés 
a la casa, se situaven on ara es 
troba la plaça de l’Onze de 
Setembre i el Mercat Muni-
cipal, tocant l’actual Escola 
Montserrat, i limitaven al 
sud amb les terres de Can 
Cabanyes.

Les obres de construcció 
de la via del tren van fer que 
el camp de futbol del Rubí es 
traslladés el 1918 a aquest lloc, 
concretament a la zona de l’era 
de Cal Cairot, on ara es troba 
la plaça de l’Onze de Setembre 
(vegeu plànol que acompanya 
l’article), ja que abans els par-
tits eren jugats als camps de 
Can Cabanyes, per on havien 
de passar els ferrocarrils. Va 
ser resultat d’un acord amb 
la família Saladrigas i el Rubí 
Football Club, al qual va ar-
rendar els terrenys.

Cada vegada que hi havia 
una competició futbolística es 
podia veure tota una generació 
de persones que pujaven el 
carrer de Sant Cugat amunt 
fi ns a arribar al camp del Cai-
rot. Els jugadors es canviaven 
a la casa de Cal Sans, al carrer 
de Sant Isidre. L’escriptor 
local Josep Sapés havia vist 

EL RUBÍ D’ABANS

Els camps 
del Cairot

Jordi Vilalta
GCMR-CER

molts d’aquests partits quan 
era molt petit, des del carrer 
de Coello, concretament des 
de Ca la Ferrana, on darrere 
la porteria sud hi havia una 
tanca de fi lferro que impedia 
que caiguessin les pilotes al 
carrer o trenquessin els vidres 
de Ca la Ferrana. Pel carrer 
de Sant Cugat, enfront del de 
Sant Isidre, hi havia la porta 
d’entrada al camp, i pel cantó 
que donava al Casal Popular i 
Cal Cairot, al sud, s’aixecava 
una tanca d’obra que molts 
vailets saltaven quan sortien 
d’escola i es ‘colaven’ per poder 
jugar a pilota. De vegades, 
especialment a la temporada 
estival, els perseguia l’avi Fei-
xes, el masover de la casa de 
Cal Cairot.

També és curiós el tes-
timoni de Jaume Sàbat, que 
explica que si volies veure el 
futbol de franc, t’havies de 
situar fora del camp en un 
pendent del descampat que hi 
havia coincidint amb la por-
teria al cantó de Cal Cairot: 
quan s’escapava una pilota mal 
dirigida al porter, la recollies, 
et presentaves a la porta d’en-
trada (que era a l’altra banda 
del camp) i entraves gratis.

Quan es va dissoldre el 
Rubí Football Club, el 1927, 
van desaparèixer les tanques 
del camp.

Imatge dels jugadors del club el 1918. / GCMR-CER

Plànol dels camps de Cal Cairot. / GCMR-CER



FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

PIZZERIA

TAPES

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

ARROSSERIA

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

BAR MUSICAL

BRASERIA

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

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

ENTREPANS

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

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

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

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

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

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

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

15€/MES
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QUE VAGI DE GUST!

CUINA 

URUGUAIANA

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

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

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

LA RECEPTA

INGREDIENTS 

ELABORACIÓ

Panna cotta 
italiana 

· 1/2 l de nata líquida.
· 125 ml de llet.
· 4 làmines de gelatina.
· 50 g de sucre.
· 1 vainilla en branca (opcional).
Preparació: 15 min. Repòs: Mín. 3 hores.

Introdueix les fulles de gelatina en un recipient amb ai-
gua freda durant 10 minuts.

Agrega la nata, la llet i la vainilla en una olla i posa-la 
al foc fins que bulli. Una vegada bulli, baixa el foc i deixa 
que es cuini uns 5 minuts més, removent bé perquè no 
s’enganxi. Si no tens vainilla, podràs agregar-li després 
sucre amb aroma a vainilla.

Treu l’olla del foc i afegeix les plaques de gelatina 
estovades i el sucre. Remou fins que s’hagin dissolt 
completament.

Posteriorment, reparteix la barreja en 4 recipients per 
a postres i deixa que perdi temperatura abans d’introdu-
ir-la a la nevera, on reposarà almenys durant 3 hores.

Serveix la panna cotta casolana amb xarop, salsa 
o melmelada de maduixa o altres fruites. Per a això no-
més has de cuinar la fruita en una olla amb diverses 
cullerades de sucre durant 10 minuts i triturar-les (opcio-
nal) a l’hora de servir.

Tens problemes per desmotllar la panna cotta? In-
trodueix el motlle uns segons en aigua calenta perquè 
es desenganxi del fons del recipient i d’aquesta manera 
sortirà de forma senzilla, sense trencar-se.

Ara gaudeix de la teva panna cotta!

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU

30€
/MES



Divendres, 7 de desembre de 2018 SALUT I BELLESA16

GUÀRDIES 
NOCTURNES

DESEMBRE 2018

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

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

Les 10 dades clau sobre la Sida que 
aporta l’Organització Mundial de la Salut
Dada 1. El VIH infecta les 
cèl·lules del sistema immu-
nitari. La infecció causa un 
progressiu deteriorament del 
sistema immunitari i minva 
la capacitat de l’organisme 
de combatre algunes infec-
cions i altres malalties. En 
les etapes més avançades de 
la infecció per VIH (virus per 
immunodefi ciència humana) 
sobrevé la Sida (síndrome 
d’immunodeficiència ad-
quirida), que es defi neix per 
l’aparició d’una o diverses 
infeccions oportunistes o 
ti pus de càncer de més de 
20 possibles.

Dada 2. Formes de transmis-
sió del VIH
· Relacionis sexuals (vaginals 
o anals) o contacte bucogeni-
tal sense la deguda protecció 
amb una persona infectada.
· Transfusions de sang o 
productes sanguinis conta-
minats o trasplantament de 
teixit contaminat.
· Intercanvi de solucions o 
equip d’injecció (agulles, 
xeringues) o d’equip uti litzat 
per tatuar contaminat.

· Ús d’equip quirúrgic o altres 
instruments tallants conta-
minats.
· Transmissió de la mare al 
fi ll durant l’embaràs, part o 
lactància.

Dada 3. Prevenir la transmis-
sió del VIH
· No córrer riscos en mantenir 
relacions sexuals, per exem-
ple uti litzant preservati u.
· Sotmetre’s a proves de 
detecció.
· Evitar injectar-se drogues o, 
en cas de fer-ho, amb agulles 
i xeringues estèrils.
· Assegurar-se que tota sang 
o producte sanguini que es 
necessiti  s’hagi sotmès a pro-
ves de detecció del VIH.
· Accedir a la circumcisió 
masculina mèdica voluntària 
en cas de viure en un dels 

14 països en els quals es 
promou la intervenció.
· Si es té el VIH, iniciar el 
tractament anti retrovíric al 
més aviat possible en be-
nefi ci propi i per prevenir la 
transmissió del VIH a parelles 
sexuals o que consumeixen 
drogues, o al nadó (en cas 
d’estar embarassada o en 
lactància).
· Utilitzar profilaxi preex-
posició abans del possible 
comportament d’alt risc; 
exigir profi laxi postexposició 
si existeix el risc d’exposició 
al VIH.

Dada 4. Al món hi ha 36,7 
milions de persones infecta-
des pel VIH, la gran majoria 
en països d’ingressos baixos 
i mitjans. S’esti ma que uns 
35 milions de persones han 

mort per causes relaciona-
des amb la Sida fi ns avui: 1,1 
milions el 2015.

Dada 5. El tractament amb 
una combinació d’antire-
trovirals evita que el VIH es 
multi pliqui en l’organisme.

Dada 6. A mitjans del 2016, 
18,2 milions de persones 
al món rebien tractament 
anti retrovíric.

Dada 7. Les proves de detec-
ció del VIH poden contribuir 
a garanti r tractament als qui 
ho necessiti n.

Dada 8. Es calcula que 1,8 
milions de nens pateixen 
infecció per VIH.

Dada 9. L’eliminació de la 
transmissió de la mare al nen 
s’està converti nt en realitat.

Dada 10. El VIH és el principal 
factor de risc de tuberculosi 
acti va.

Organització Mundial 
de la Salut
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Un any més, Rodamons de Rubí posa a la vostra disposició 
calendaris i parti cipacions de Nadal, de venda als nostres 
centres col·laboradors. Els benefi cis íntegres de la venda 
estan desti nats a ajudar els animals desemparats.

VENDA DE CALENDARIS I LOTERIA
MOLLET DEL VALLÈS: 
·TERRANOVA CNC 12 - Av. d’Antoni Gaudí, 53 
 RUBÍ: 
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - ctra. de Sant Cugat, 5 
·DISP. VETERINARI DEL VALLÈS - c. Gimnàs, 15 (Escardívol) 
·URBAN24 - Pg. Francesc Macià, 24 
·SWEET DOGGY - c. Sant Jaume, 32 
·PLA PERRUQUERS - c. Llobateras, 95 
·MUEBLES LOZANO - c. de la Creu, 1 (cant. Rafael Casanova) 
SANT CUGAT DEL VALLÈS: 
·DON CANINO - Davant del Centre Comercial Eroski 
·DON CANINO - Centre Comercial Mira-Sol Centre 
·CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av. Graells, 7 
TERRASSA: 
·EL RACÓ DE LA LOLA - c. Tarragona, 96 
·DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
·LA XURRE DEL MERCAT - Mercat del Triomf

VENDA ÚNICAMENT DE LOTERIA
HOSPITALET DE LLOBREGAT: 
·TIENDA ANIMAL - Centre Comercial Gran Via II
RUBÍ: 
·DIGITAL6 COPISTERIA - c. Torrent de l’Alba, 3 
·FERRETERIA PALOMA - pg. de Francesc Macià, 15 
·FERRETERIA RUMA - c. Nostra Senyora de Lourdes, 7
TERRASSA:
·ESMUT Espai Musical - Ramón y Cajal, 60-62

Per un Nadal solidari

Aquest any, per molt poc, pots fer possible que ti nguin 
una oportunitat. No et quedis sense el teu calendari o 
parti cipació de loteria i fes-ho possible.
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CHICA SE OFRECE para cui-
dado personas de mayores, 
limpieza. Disp. de horario. 
688.363.568
CHICA SE OFRECE para cui-
dado personas de mayores. 
Horario de 20 h a 8 h de lunes 
a viernes. 631.925.021

OFERTES I 
DEMANDES

VENDO COCINA 3 fuegos, gas 
o butano. 2 años. 659.853.929

DIVERSOS
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TEATRE

Gran estrena de ‘Pel davant i pel darrere’ al Teatre 
Borràs, amb l’actor rubinenc Xavier Serrat
CRISTINA CARRASCO

El Teatre Borràs ha estrenat 
una nova adaptació de la 
comèdia ‘Pel Davant i pel 
darrere’, que ha rebut una 
gran acollida tant per part 
del públic com de la crí� ca i 
està penjant el cartell d’en-
trades exhaurides a la ma-
joria de les funcions. L’obra 
compta amb la par� cipació 
de l’actor i director rubinenc 
Xavier Serrat, qui ha mostrat 
la seva sa� sfacció per formar 
part d’aquest nou muntatge 
escènic i per les bones crí� -
ques rebudes.

L’obra, escrita per Mic-
hael Frayn i estrenada a 
Londres l’any 1982, és una 
de les comèdies més po-
pulars de les últimes tres 
dècades. De fet ‘Pel davant i 
pel darrere’ s’ha traduït a 28 
idiomes i ha estat represen-
tada en una cinquantena de 
països i vista per més de 12 
milions d’espectadors arreu 
del món. A Barcelona, és 
la cinquena vegada que es 
posa en escena.

L’obra es va preestrenar al Teatre Auditori de Sant Cugat el 16 de novembre. / Localpres

Paco Mir ha estat l’en-
carregat de la nova adapta-
ció, mentre que Alexander 
Herold és el director. El re-
par� ment està format per 
nou coneguts actors: Lloll 
Bertran, Agnès Busquets, 
Jordi Díaz, Carme Pla, Miquel 
Sitjar, Lluís Villanueva, Laia 
Alsina i Bernat Cot, a més de 
Xavier Serrat.

La divertida comèdia 
mostra les difi cultats de tot 
� pus que pateix una com-

panyia de teatre per muntar 
una obra teatral bastant 
d’estar per casa, una doble 
fi cció de teatre dins de tea-
tre, plena de gags.

“El públic riu des del 
principi fi ns a fi nal, el to de la 
comèdia va pujant fi ns al ter-
cer acte quan es cargolen de 
riure”, apunta Xavier Serrat, 
qui considera que “l’obra és 
perfecte per desintoxicar-se 
de tot plegat una mica”.

Serrat, qui interpreta un 

actor vell que fa de lladre, 
reconeix que quan va veure 
fa anys el seu personatge 
interpretat per Felipe Peña 
i posteriorment per Enric 
Majó va pensar que li agra-
daria posar-se a ell en la pell. 
“Quan ara em van trucar 
per si volia fer aquest pa-
per, vaig esclatar d’alegria”, 
reconeix.

L’obra es mantindrà al 
teatre Borràs inicialment fi ns 
al 3 de febrer.
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DIVENDRES 7 de desembre

Concert de blues
A càrrec de Quique Gómez & The Blues Wor-
kers. A les 20.30 a l’Espai Cultural CGT. Org.: 
Societat del Blues de Rubí. 

Nit d’observació astronòmica
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les 
21.30h a l’Ateneu.

································································
DISSABTE 8 de desembre

Màgia amb el Mag Selvin
A les 11.30h al Mercat. Org.: Associació d’Ad-
judicataris del Mercat.

································································
DIUMENGE 9 de desembre

Concert de valsos i polques
A càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Escola 
de Música Pere Burés. A les 12h al Celler. 

Jam de Blues
A càrrec de Víctor Puertas i Balta Bordoy. De 
19h a 22h a l’Espai Cultural CGT. Org.: Societat 
de Blues de Rubí.

································································
DILLUNS 10 de desembre

‘Se armó el Belén’
Cinema infan� l. A les 18h a la Biblioteca. 

Taller de cuina d’aperi� us i postres nadalen-
ques saludables
A les 18h al Centre Cívic El Pinar.

ADRECES CULTURALS
An� ga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
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. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alterna� ves 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 Exposi� u Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Crea� ve. c. Sant Sebas� à, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfi ca de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Espai Jove Torre Bassas. c. Sabadell, 18.
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AGENDA

EXPOSICIONS
Exposició de carros an� cs. Al Celler fi ns al 
9 de desembre.

Per molts anys revolució!. A l’Ateneu fi ns 
al 19 de desembre.

Humoràlia i Drets Humans. A la Biblioteca 
fi ns al 15 de desembre. 

Disparant amb el cor. Fotografi es de Joana 
Biarnès. Fins al 16 de desembre al Museu 
Municipal Castell. 

Cent anys de tren. Exposició a l’Antiga 
Estació. Fins al 19 de gener. 

Tió dels comerciants
8 i 9 de desembre d’11h a 13.30h i de 17h 
a 20h. Al centre.

Trenet dels comerciants
7, 8 i 9 de desembre d’11h a 14h i de 17h 
a 20.30h.

Pista de gel
7, 8 i 9 de desembre d’11h a 21h i el 12 i 
13 de desembre de 17h a 21h.

Túnel de llum i so
Sessions cada dia a les 18.30h i a les 20h.

Sessió fotogràfi ca per La Marató
El 13, 14, 15 i 16 de desembre a par� r de 
les 16h al ptg. Topazi, 3. Org.: Amics de Rubí 
per La Marató.

································································
DIMARTS 11 de desembre

Hora del conte
A càrrec de La maleta de la Lili. A les 17.30h i 
a les 18.15h a la Biblioteca. Per a infants d’1 
a 4 anys.

································································
DIMECRES 12 de desembre

Hora del conte
A càrrec de Blai Sanabre. A les 18h a la Bibli-
oteca. Per a infants de 4 a 8 anys.

Taller de cuina d’aperi� us i postres nadalen-
ques saludables
A les 18h a l’AV de Ca n’Oriol.

································································
DIJOUS 13 de desembre

Taller de cuina d’aperi� us i postres nadalen-
ques saludables
A les 18h a l’AV Les Torres.

‘150 anys del naixement de Pompeu Fabra’
Conferència a càrrec de Joan Serra. A les 18h a 
l’Ateneu. Inscripció prèvia. Org.: AEUR.

Presentació del llibre ‘El secreto de los 
Kendos’
A càrrec de l’autora, Concepción Sánchez 
Labrador. A les 19h a la Biblioteca. 

Taller d’introducció al francès
A càrrec de Bri� sh House. A les 19h a la Bi-
blioteca. 

‘La història del tren a Rubí i el seu impacte 
a la població’
Conferència a càrrec d’Enric Escofet. A les 
19h al Castell.

MÀGIA

El mag Selvin omplirà de màgiques 
sorpreses el Mercat Municipal 
aquest dissabte
REDACCIÓ

Tot i ser festiu, el Mercat 
Municipal obrirà les seves 
portes aquest dissabte per 
facilitar les compres a la ciu-
tadania. A més, coincidint 
amb la fes� vitat, els para-
distes han preparat un ma�  
molt màgic per als clients 
que s’apropin dissabte.

I és que el mag Selvin 
actuarà a l’equipament a 
par� r de les 11.30 hores. El 
rubinenc oferirà un espec-
tacle de màgia propera al 
públic, ja que serà i� nerant 
per les diferents parades. 
“Serà un espectacle adient 
per a totes les edats, s’ho 
passaran bé des dels més 
pe� ts fi ns als avis”, explica 
el mag.

A més, realitzarà alguns 
jocs relacionats amb els 
aliments i hi haurà moltes 
sorpreses màgiques. “És 
un espectacle personalit-
zat pel Mercat, com altres 
espectacles temà� cs, com 
per exemple el que faig per 
biblioteques i centres cultu-
rals anomenat La màgia dels 
llibres”, assenyala Selvin.

El mag espera que molts 
rubinencs i rubinenques 
s’apropin aquest dissab-
te al Mercat a comprar o 
degustar els productes de 

qualitat que ofereix l’equi-
pament comercial i alhora a 
gaudir d’un ma�  amb molta 
màgia.

Andreu Llorens, conegut 
com a mag Selvin, és l’il·-
lusionista més veterà de 
Catalunya. Ha actuat a les 
millors sales i teatres, ha 
fet gires a l’estranger, ha 
confeccionat nombrosos 
espectacles personalitzats 
per a convencions i festes 
d’empresa, i fi ns i tot shows 
educa� us infan� ls. 

En més de quatre dè-
cades de trajectòria, ha 
presentat shows de màgia 

i de ventrilòquia; va crear i 
presentar, juntament amb 
Juan Tamariz, la primera 
sèrie setmanal de màgia 
per a televisió, ‘Por arte de 
magia’; ha col·laborat en 
tots els programes de TV3 
del Màgic Andreu; a més 
d’actuar com a guionista 
màgic i ajudant de direcció 
i fent d’assessor de màgia 
d’alguns dels mags més 
importants del país.

Cal recordar que l’horari 
del Mercat aquests dies és 
divendres de 7 a 20 hores i 
dissabte 8 de desembre de 
7 a 14.30 hores.

La ciutadania podrà tornar a gaudir en directe del mag Selvin aquest 
dissabte. / Cedida

HISTÒRIA

En el marc del centenari de l’arribada del 
ferrocarril a la ciutat, el Castell acull una 
conferència sobre com va afectar els rubi-
nencs l’arribada del tren elèctric el 1918. La 
xerrada, que porta per � tol ‘La història del 

tren a Rubí i el seu impacte a la població’ 
anirà a càrrec d’Enric Escofet, graduat en 
Història. La xerrada, que està dins dels actes 
del centenari, serà el 13 de novembre a les 
19 hores. / DdR

Conferència sobre l’impacte de l’arribada del tren a Rubí
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MÚSICA

La Societat de Blues de 
Rubí ha organitzat per 
aquest divendres un con-
cert a càrrec de Quique 
Gómez & The Blues Wor-
kers, que � ndrà lloc a les 
20.30 hores a la plaça 
d’Anselm Clavé. Quique 
Gómez és un harmonicis-
ta i cantant de Madrid i 
actualment és considerat 
un dels músics del blues 
amb més projecció inter-
nacional. La banda amb la 
qual actuarà, The Workers, 

són de Barcelona i està 
composta per Johnny ‘Big 
Atone’ amb la guitarra, 
‘Li� le’ Jordi amb el contra-
baix, i Reginald Vilardell, 
amb la bateria.

D’altra banda, la ma-
teixa en� tat ha convidat 
Víctor Puertas i Balta Bor-
doy a par� cipar en la Jam 
de Blues habitual de cada 
diumenge, que � ndrà lloc 
al mateix espai que el con-
cert de blues entre les 19 i 
les 22 hores. / DdR

Concert de blues de Quique 
Gómez & The Workers

Quique Gómez durant una actuació. / Cedida

LITERATURA

L’escriptora local Anna Terrats 
publica ‘La capsa dels records’

Concepción 
S. Labrador 
presenta ‘El 
secreto de los 
Kendos’ REDACCIÓ

L’escriptora rubinenca Anna 
Terrats va presentar el di-
jous de la setmana passada 
un llibre de memòries: ‘La 
capsa dels records. Vivèn-
cies de la meva època. Rubí 
1935-1970’. Es tracta d’un 
llibre en què l’autora narra 
experiències en forma de 
testimoni dels costums i 
formes de fer de la gent 
d’aquesta època, impres-
cindibles per entendre com 
era el Rubí i els rubinencs 
d’abans a les generacions 
presents.

‘La capsa dels records’ 
és el segon llibre de la ru-
binenca, de 84 anys, que 
el 2017 va presentar ‘La 
teixidora de contes’, un 
conjunt de relats d’humor 
i ero� sme.

Anna Terrats va néixer 
a Rubí el 1935 i va estudiar 
magisteri. Ja durant aquesta 
etapa va destacar com a 
escriptora i va guanyar el 
segon premi als Jocs Florals 

L’escriptora rubinenca Con-
cepción Sánchez Labrador 
presentarà el 13 de juny a les 
19 hores a la Biblioteca el seu 
darrer llibre: ‘El secreto de 
los Kendos’. Es tracta d’una 
novel·la que gira al voltant 
d’uns habitants de l’interior 
de la Terra que han estat 
cruelment atacats per un 
príncep cobdiciós. El llibre 
s’emmarca dins del gènere 
fantàs� c, tant caracterís� c 
de l’autora local.

A la presentació de la 
novel·la, que anirà a càrrec 
de l’actor Carles Franganillo, 
hi par� ciparà Carmen Otero, 
que oferirà una exposició 
fotogràfi ca, i Ángel Campiña, 
que mostrarà una col·lecció 
d’escultura. També hi haurà 
lectures a càrrec d’Esther 
Ollé i la pianista Eulàlia Puja-
des interpretarà una peça.

Publicada per Bohodón 
Ediciones, ‘El secreto de los 
Kendos’ és la quarta novel·la 
de l’escriptora. / DdR

interns amb un poema de-
dicat a Josep Pla.

Com a mestra a Primària 
va dirigir un mural sobre 
Cristòfol Colom, ‘El país a 
l’escola’, que va obtenir el 
primer premi, i el 2005 el 

L’escriptora Anna Terrats va presentar el llibre acompanyada de la 
dissenyadora Magda Batlles. / Cedida

Casal de la Gent Gran de 
Rubí li va concedir el primer 
premi amb la narració infan-
� l ‘I tan bons que són...!’ 
Quan es va jubilar, va decidir 
cursar estudis d’escriptura a 
l’Ateneu Barcelonès. 
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futbol | entitat

Can Mir comptarà amb un 
camp de futbol 11 homologat
El Club Escola de Futbol Can 
Mir-Rubí ha fet públic que 
l’Ajuntament els ha comu-
nicat l’inici dels treballs per 
adequar i homologar les 
instal·lacions de la Zona Es-
portiva de Can Mir. 

Durant les properes set-
manes, tècnics municipals i 
responsables del club es tro-
baran per començar a definir 
el projecte de remodelació 
i millora d’aquest espai. Es 
preveu que el projecte exe-
cutiu estigui redactat el mes 
de maig.

La millora contemplarà, 
entre altres actuacions, la 
construcció d’un nou camp 

de futbol 11 de gespa artifi-
cial, cosa que suposa un salt 
qualitatiu en les condicions 
per a realitzar la pràctica es-
portiva i podrà donar cabuda 
a l’increment del nombre 
d’equips que està experimen-
tant l’entitat. 

A més, en tractar-se d’un 
equipament municipal, podrà 
donar sortida a les necessi-
tats d’altres equips rubinencs, 
atesa la saturació que patei-
xen altres instal·lacions del 
municipi.

Aquestes actuacions de 
millora són un compromís ad-
quirit per l’Ajuntament amb el 
club l’any 2016. / DdR

e. adaptat | bàsquet

Clara victòria del 
primer equip de 
l’Horitzó
El primer equip de bàsquet 
del CE Horitzó va obtenir una 
clara victòria (38-5) davant la 
UE Sant Cugat en la tercera 
jornada de Lliga Catalana de 
Segona Divisió de la Federa-
ció ACELL. El conjunt de Sara 
Zabalgo, que va començar el 
partit dubitatiu i poc conven-
çut en les seves possibilitats, 
va anar consolidant-se a poc 
a poc en la pista fins a acabar 
aconseguint una victòria con-
tundent davant del rival.

Com si hagués canviat 
radicalment la motivació 
respecte del darrer partit, el 
CE Horitzó va mostrar el seu 
millor joc davant de la UESC, 
especialment José Roldán i 
Joan Lupión, que van estar 
molt més encertats que en 
el partit davant ASPROSEAT. I 
això ho va notar tot el conjunt 
que va anar creient a poc a 
poc en ell mateix a mesura 
que el marcador era més i 
més ampli a favor seu.

Pel CE Horitzó van jugar 
Joan Lupión (20), José Roldán 
(12), Pablo Plaza (4), Efrain 
Escalona (2), Isaac Martínez 
(0) i Helena Corbella (0). / CE 
Horitzó

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 14 30
2 ATLÈTIC JÚNIOR 14 29
3 MARTORELL 14 29
4 FONTSANTA-FATJÓ 14 27
5 SANT QUIRZE 14 24
6 JOVENTUT RIBETANA 14 22
7 CAN TRIAS 14 21
8 UNIF. BELLVITGE 14 19
9 ATL. PRAT DELTA 14 19

10 ESPLUGUENC 14 18
11 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 14 18
12 MOLINS DE REI 14 17
13 SAN MAURO 14 17
14 ATLÈTIC VILAFRANCA 14 14
15 MARIANAO POBLET 14 14
16 PRAT B 14 12
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 14 11
18 BEGUES 14 9

FONTSANTA FATJÓ - OLÍMPIC CAN FATJÓ                       2-1

CD FONTSANTA FATJÓ : David, Coma, Carceller, Alex (Díaz), 
Toñin (Llobet), Fransuá (Lluís), Miguel, Adri, Fauré (Dani 
Luís), Gerard i Cacho (Fini).  
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, I. Armenteros, A. Ruíz, 
Dani García, Pablo B. , Alvaro, Mauri, Arnau (Raúl), A. Peñar-
roya (Correa), Calderón i Genís (Jimmy).   
Àrbitre: Galera Ferrer, (Malament).
Gols: 1-0 Fransuá (10´) 2-0 Fransuá (15´) 2-1 Mauri (51´)
Targetes: Coma, Adri, Gerard; I. Armenteros, Alvaro, A. 
Peñarroya, J. Bracons (2).

Nova derrota d’un olímpic que va 
merèixer més davant el Fontsanta

presentació dels equips de l’olímpic

José VErDE

El debut d’Iban Tey com a 
tècnic no va servir perquè 
l’Olímpic de Can Fatjó acon-
seguís la victòria a domicili i 
va sumar una nova derrota, 
en aquesta ocasió davant el 
Fontsanta Fatjó.

El partit va arrencar ma-
lament pels de Can Fatjó, ja 
que en el minut 15, l’avan-
tatge en el marcador per als 
locals ja era de 2-0, tots dos 
gols de Fransuá. En aquest 
primer temps, els locals van 
jugar molt tranquils, al toc, 
aprofitant amb encert les 
oportunitats de sortir al con-
tracop. Els tècnics van moure 
la banqueta amb Raúl Bonilla, 
que va debutar a les files de 
l’Olímpic substituint Arnau; 
mentre que, per part local, 
Fini va substituir Cacho per 
lesió. Amb aquest resultat va 
arribar el descans.

A la segona part, els de 
Can Fatjó van sortir pres-
sionant i van arribar amb 
més facilitat a la porteria del 
Fontsanta. En el minut 51, 
Mauri va aconseguir retallar 
distàncies per als rubinencs. 

Va ser després que l’àrbitre 
no xiulés penal a Peñarroya 
i deixés continuar el joc. 
L’esfèrica va arribar a Mauri, 
que va xutar enviant la pilota 
al fons de la xarxa per fer 
el 2-1.

A partir d’aquest mo-
ment, l’Olímpic va prendre el 
domini del partit i va arraco-
nar el rival, que va haver de 
recórrer a xuts llargs per allu-
nyar la pilota de la seva àrea. 
Mauri va comptar amb dues 
ocasions més molt clares i 
al final del partit l’Olímpic, 
crescut, va crear diferents 
oportunitats, que finalment 
no es van materialitzar.

L’Olímpic no va merèixer 
la derrota, com a mínim per 

la segona part del partit, però 
els tres punts es van quedar 
a casa. La lliga es reprendrà 
el 16 de desembre, quan 
l’Olímpic rebrà la Unificación 
Bellvitge a les 17 hores al 
Municipal de Can Fatjó.

L’Olímpic va presentar di-
marts passat els equips del 
club d’aquesta temporada. 
L’acte va comptar amb l’as-
sistència de l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i el regidor 
d’Esports, Juan López. 

La presentació va arren-
car a les 19.30 hores amb la 
desfilada dels 25 equips, co-
mençant pels debutants, que 
competeixen en la Lliga De-
butants 4. Posteriorment, va 
ser el torn dels prebenjamins, 
benjamins, el femení, alevins, 
infantils, cadets, juvenils, els 
dos sèniors i el conjunt de 

veterans. 
També es van presentar 

els coordinadors de futbol 
base, David Galobardes i 
Marc Maymó, el coordina-
dor de prebenjamins, Jordi 
Conesa, i el director esportiu, 
Javier Pesado, així com la 
junta directiva. Aquesta està 
formada per José Piña (pre-
sident), José Gil (vicepresi-
dent), José Antonio Montoya 
(secretari), Ángel Moreno 
(tresorer) i els vocals José Luis 
Dorado i Javier Pesado. 

Després de la foto de 
família, van tenir lloc uns 

futbol | lliga

resultats diversos 
per a la penya
El Prebenjamí B va caure a 
casa de l’Escola Àgora per 4-3 
amb gols de Yassir, Samuel i 
Àlex, mentre que el Preben-
jamí A també va perdre a casa 
del Polinyà per 3-0. Per part 
dels benjamins, l’A va guanyar 
a la Penya Blaugrana Sant Vi-
cenç per un contundent 10-1, 
amb gols de Yahia, Erik (2), 
Aislam (3) i Hugo (4), mentre 
que el Benjamí B va caure a 
casa davant el Matadepera 
per un ajustat 1-2 amb gol de 
Thiago. Els alevins van perdre 
els dos, l’A va caure a casa 
tot i fer un bon partit contra 
el Júnior per 1-3 amb un gol 
d’Ian i el B va perdre a casa 
del Sabadell per 7-3, amb gols 
de Jordi (2) i Zacaria. 

L’Infantil va conseguir una 
meritòria victòria a casa da-
vant el Sabadell Nord per 4-0 
amb gols de Dembo (2) i Jean 
Paul (2). El Cadet A va perdre 
a casa contra el San Cristóbal 
per 5-1 amb un gol de Joel i 
el B va perdre el derbi contra 
l’Olímpic per 7-1, amb un gol 
d’Abdallah. I per últim, l’equip 
sènior va perdre a casa de la 
Sabadellenca per 3-2 en un 
partit molt disputat. Els dos 
gols van ser de Derlis. / PB 
Ramon Llorens

handbol | SeGONA CATALANA

Les baixes passen factura a
l’Handbol rubí i cau a Cornellà
Les nombroses baixes de 
l’Handbol Rubí i un gran equip 
local amb un físic envejable 
van passar factura al conjunt 
rubinenc que va ser arrasat pel 
CH Ràpid Cornellà (38-19). 

Des de l’inici, ja es va 
veure que el partit estaria 
molt desequilibrat i fins al 
minut 20 els de Rubí seguien 
sense afinar la punteria i amb 
un percentatge d’encert molt 
baix: 14 per als locals i només 
4 per al Rubí. La desesperació 
no ajudava i es deixava de 
banda el joc col·lectiu  a favor 
d’individualitats que afavorien 
les pèrdues i les contres del 

Cornellà. Va ser una primera 
part per a oblidar: 20-6. 

A la segona, va canviar una 
mica el partit i amb les correc-
cions col·lectives en defensa, 
a 8 metres i amb l’assignació 
a pivot que tant de mal havia 
fet a la primera part. Així, es va 
maquillar una mica el resultat 
amb una diferència de 13 gols 
final. É una derrota amarga 
que no reflecteix la millora de 
l’equip. Ara, cal recuperar les 
baixes i els ànims del conjunt 
rubinenc per jugar la verita-
ble lliga amb els cinc últims 
classificats que lluiten  per la 
permanència. / H. Rubí

ATLeTISMe | PrOMOCIÓ

Les pistes de Can rosés 
acullen el triangular del Vallès
Les pistes d’atletisme de Can 
Rosés van ser l’escenari dis-
sabte passat de la primera 
jornada d’atletisme Triangular 
del Vallès. Un matí assolellat 

va facilitar un bonic espectacle 
esportiu amb una competició 
de promoció de l’atletisme. 

La jornada va estar im-
pulsada per la Unió Atlètica 
Terrassa, el Club Muntanyenc 
de Sant Cugat i la Unió Atlèti-
ca Rubí, que van considerar 
positiu promocionar més 
competicions d’atletisme a la 
comarca. La intenció és orga-
nitzar controls de la federació 
amb la màxima participació 
d’atletes de les tres entitats i 
d’altres que ho demanin. 

En total, 190 atletes van 
participar en tota mena de 
proves de velocitat, tanques, 
salts i llançaments, a més de 
proves de fons com els 1.000 
m i els 600 m, de les categories 
Sub-8, Sub-12, Sub-14 i Sub-16 
durant tot el matí. 

La competició continuarà 
el 16 de desembre a les instal-
lacions de la Guinardera a Sant 
Cugat del Vallès. / UAR

parlaments a càrrec de l’al-
caldessa i del president del 
club. José Piña va agrair a la 
màxima responsable munici-
pal i a les famílies l’assistència 
i el suport. L’acte va finalitzar 
amb un refrigeri pels 370 
jugadors. 

Abans de la presentació, 
es va realitzar un partit d’exhi-
bició del nou esport de moda: 
el Walking Futbol Union, que 
és futbol caminant, amb la 
col·laboració de l’Agrupació 
Barça Jugadors, l’Ajuntament 
i el Waling Fubol Union. / J. 
Verde 

Fotografia de família de tots els jugadors de l’entitat. / J.A. Montoya

futbol | SeGONA CATALANA

futbol | entitat

Es tracta d’una prova nova 
impulsada per tres clubs valle-
sans. / Cedida
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KÀRTING | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El rubinenc Aleix Bueno, 
4t al Campionat de Catalunya 
de kàr� ng júnior
El pilot rubinenc de kàrting 
Aleix Bueno ha quedat en una 
meritòria quarta posició en el 
Campionat de Catalunya de 
kàr� ng júnior. Bueno, de 13 
anys, ha assolit 274 punts, a 
només 32 del tercer classifi cat, 
Max Ribas. La primera i segona 
posició han estat per Samuel 
Bean i Pol X. López, tots dos 
amb 337 punts. 

Aquest és el segon any que 
el jove rubinenc, estudiant de 
Maristes Rubí, participa en 
compe� cions ofi cials, ja que 
es va federar l’any 2016. 

Tot i que la majoria de 
la resta de pilots de la seva 
categoria es van iniciar amb 
menys edat a la compe� ció i 
tenen més experiència, Bueno 
ha aconseguit la quarta posició 
en el campionat català i la ter-
cera en el campionat social de 
l’escola de kàr� ng on entrena, 
a Lliçà de Dalt. 

MUNTANYA  | MARXA

Més de 700 infants gaudeixen de 
la Marxa Infan� l de la Regularitat

WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL

El Sènior Masculí del CNR recupera el lideratge

RESULTATS

CN SANT ANDREU - CN RUBÍ 11-4
CN RUBÍ B - CN BARCELONA VISTA B 0-15
CN BARCELONA VISTA - CN RUBÍ A 4-2
CN SANT FELIU - CN RUBÍ 9-11
CW ANGLÈS - CW FIGUERES - CN RUBÍ 2-17
CN ATLÈTIC-BARCELONETA B - CN RUBÍ B 15-0
CN RUBÍ - CN ATLÈTIC-BARCELONETA 2-11
CN RUBÍ - CN SABADELL 9-10

La 48a edició Marxa Infan� l 
de la Regularitat, que impul-
sa el Centre Excursionista de 
Rubí (CER), va comptar amb 
la participació de més de 
700 infants, organitzats en 
parelles.

Els par� cipants van fer 
un recorregut de 10 km, 
amb sor� da i fi nal al Castell 
de Rubí. L’organització es va 
veure obligada a modifi car 
l’i� nerari inicial, ja que les 
fortes pluges havien malmès 
tots els torrents per on acos-
tuma a passar la Marxa. De 
fet, aquest any, la climatolo-
gia adversa d’aquesta tardor 
també va obligar a ajornar 
l’activitat, que va passar 
d’octubre a desembre, i a la 
vegada el format, ja que va 
ser només al ma�  perquè al 
desembre es fa fosc abans. 
Tot i això, la Marxa va tornar 
a ser un èxit de par� cipació 
i també d’organització. 

Un cop fi nalitzada la pro-
va, al migdia, va tenir lloc el 
dinar al Castell, on els par� ci-
pants i les seves famílies van 
poder gaudir dels infl ables i 
d’un animador.  El lliurament 
de premis a les parelles més 
regulars i l’escola que va 
classifi car més par� cipants 
va cloure la Marxa. 

Guanyadors
Les parelles guanyadores 

La Marxa de la Regularitat ha arribat a la 48a edició. / Cedides

van ser les formades per 
Estel Ricart i Lila Ricart, 
de Maristes Rubí; Ariadna 
Garrido i Joana López, de 
l’escola Rivo Rubeo; Natalia 
Aparicio i Paula Barrero, de 

Un jugador del Natació Rubí, durant una acció. / Cedida

l’escola El Bosc; i Lucía Lamas 
i Gisela Lara, de l’escola Rivo 
Rubeo. 

Precisament, aquest úl-
� m centre va ser l’escola més 
ben classifi cada. / DdR

El Sènior Masculí A de water-
polo del Club Natació Rubí es 
va desplaçar dissabte fi ns a 
Granollers per mirar d’apro-
par-se al capdavant de la 
classifi cació. Els jugadors de 
Dani Gómez van realitzar un 
molt bon par� t, imposant-se 
al conjunt rival per un clar 
5-12. 

El resultat, combinat 
amb la derrota dels fi ns ara 
primer classifi cat, el CN La 
La� na de Madrid davant del 
CN Molins de Rei, ha permès 
a l’equip rubinenc recuperar 

provisionalment la primera 
posició de la classificació. 
Aquest cap de setmana del 
pont de la Puríssima, l’equip 
té descans per preparar el 
proper enfrontament contra 
el CN Askartza de Bilbao, que 
es disputarà a Can Rosés el 
dissabte dia 15. 

Per la seva banda, el Sè-
nior Masculí B es va enfron-
tar també al CN Granollers 
en la competició catalana. 
El resultat va ser posi� u pels 
waterpolistes rubinencs, que 
van guanyar per 8-10. Amb aquesta victòria, també han 

assolit la primera posició de 
la lliga.

Selecció espanyola
D’altra banda, el waterpolista 
David de Requesens, del CN 
Rubí, ha estat convocat amb 
la selecció espanyola  cadet 
per par� cipat en una estada 
al CAR de Sant Cugat on fa-
ran uns entrenaments amb 
la selecció Italiana. Aquests 
entrenaments acabaran el 9 
de desembre.

Triatló
Per úl� m, el club va par� ci-
par diumenge en el X Duatló 
de muntanya d’Òdena, en el 
qual van par� cipar 214 atle-
tes, dels quals quatre eren 
rubinencs. 

Samuel Jiménez va que-
dar en 81è lloc; Rafael Hierro 
va ser 107è; José Méndez, 
159è; i José Luis López, 167è. 
Per equips, el Club Natació 
Rubí va quedar en la 23a 
posició dels 25 equips par� -
cipants. / CNR

El Jove pilot rubinenc Aleix Bu-
eno. / Cedida

PETANCA | LLIGA

El Femení de la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí va protago-
nitzar un fantàstic cap de 
setmana. El dissabte es van 
enfrontar el Natació Sabadell 
en un partit ajornat en el 
qual les rubinenques van fer 
un gran inici de par� t, amb 
només dues rondes ja l’havien 
deixat sentenciat. Així va arri-
bar la primera victòria com a 
visitants per 4-5 en una de les 
pistes on feia molts anys que 
no puntuaven.

El diumenge van rebre 
com a locals el Palau de Ple-
gamans. El par� t va ser molt 
igualat, però les de Rubí van 
guanyar per la mínima, 5-4.

Gran cap de setmana del Femení de 
la Unió Petanca Las Torres-Rubí

Pel que fa a la resta 
d’equips del club, el primer 
equip va imposar-se a Mataró 
a la Penya l’Esplanada, amb un 
mínim avantatge de 7-9, i man-
té el lideratge. El segon equip 
va pa� r una dura derrota per 
6-10 davant la Concòrdia de 
Sabadell, un rival directe i amb 
el qual compar� en liderat. El 
tercer equip va guanyar 4-12 
els Espartanos de Piera i tam-
bé es manté líder. 

Finalment, el quart equip 
va imposar-se per 10-6 al 
Canet de Mar, un conjunt que 
lluita per l’ascens, en el millor 
par� t de la temporada fi ns al 
moment. / UP Las Torres

El jove, que està molt sa-
� sfet pels resultats ob� nguts, 
ja pensa en la preparació de la 
propera temporada. 

Aleix Bueno va començar 
a córrer en kàr� ng fa només 
quatre anys, tot i que l’afi ció 
li ve de família, ja que el seu 
pare és molt afi cionat al món 
del motor. / C.C.

Una jugadora del club. / Cedida
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