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«L’esperança és el somni de l’home despert» (Aristòtil, ﬁlòsof grec)

M. Cabrera

El sobiranisme continua
mobilitzat massivament

Star Wars Catalunya

Pàg. 27

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

Pàg. 2-3

Homenatge
a dos avis
del Casal
de la Gent
Gran

Pàg. 10

L’atur torna a pujar a la
ciutat, especialment entre
el sector dels serveis
Pàg. 12

Defensem Cuba organitza
un festival solidari
per recaptar fons pels
damniﬁcats de l’huracà Irma
Pàg. 25
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Regidors sobiranistes es tanquen
al consistori en protesta per
l’empresonament de mig govern
REDACCIÓ

Alguns regidors van passar dues nits a l’interior de les dependències municipals. / Cedida

Regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),
l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) i el Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)
es van tancar divendres al
vespre a l’Ajuntament per
protestar contra l’empresonament dels vuit consellers

del govern de la Generalitat, destituïts després de
l’aplicació de l’article 155
de la Constitució. Entre
els empresonats, hi ha el
vicepresident cessat Oriol
Junqueras i els vallesans
Jordi Turull, Josep Rull i Raül
Romeva.
Els regidors d’Esquerra
Xavier Corbera, Montse
Soler, Sandra Casas i Joan
Puntí, els regidors de l’AUP
Mireia Gascón, Jordi Muntan
i AItor Sànchez i el regidor
del PDeCAT Víctor Puig van
ser els que van participar en
aquesta acció.
J o rd i M u nta n , A i to r
Sànchez i Víctor Puig van
passar les dues nits tancats,
mentre que la resta van passar una nit. El diumenge al
migdia, tots van sortir coincidint amb una encartellada
per demanar l’alliberament
dels consellers cessats i de
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,
líders de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium, respectivament.
Durant l’acte de diumenge, els regidors i representants de l’ANC i Òmnium
Rubí van mostrar el seu
rebuig als empresonaments.
Posteriorment, es van repartir cartells i pancartes
demanant “l’alliberament
dels presos polítics”.
Per la seva banda, Ciutadans va criticar l’acció dels
regidors independentistes
a través d’un comunicat
on mostrava el seu rebuig
a l’acció reivindicativa. En
el comunicat, el portaveu,
José Abadías, explicava que
el seu partit “respecta les
decisions judicials” i insistia
que “les lleis són iguals per
a tots els ciutadans”.

Concentració davant de
l’Ajuntament
La tancada dels regidors
d’ERC, l’AUP i el PDeCAT es
va produri just després de
la concentració que va tenir
lloc a la plaça Pere Aguilera
el divendres al vespre i que
va reunir prop de mig miler
de persones.
Els manifestants van
sortir al carrer per protestar
contra l’ordre de presó preventiva dictada per la jutge
de l’Audiència Nacional, Carmen Lamela, contra els vuit
exconsellers de la Generalitat. La resta del govern, amb
Carles Puigdemont al capdavant, continua a Brussel·les,
on ja han declarat davant un
jutge belga i han quedat en
llibertat amb algunes mesures cautelars.

Les mobilitzacions
ciutadanes es
mantenen des
de dijous de la
setmana passada
Durant la manifestació,
organitzada pel Comitè en
Defensa de la República
(CDR), l’ANC i Òmnium, els
organitzadors van defensar
la legitimitat del govern;
van exigir l’alliberament immediat dels consellers cessats empresonats i de Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart.
El dia abans, dijous de la
setmana passada a la tarda,
també es van concentrar davant l’Ajuntament, a la plaça
Pere Aguilera, centenars de
manifestants, poques hores
després que la jutge dictés
presó preventiva contra els
consellers cessats.

Concentració el dijous al vespre. / Ràdio Rubí
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Més d’un miler de persones es manifesten a Rubí
per demanar “la llibertat dels presos polí�cs”
MARTA CABRERA

Més d’un miler de persones van
par�cipar el dimecres a la tarda en
una manifestació per demanar la
llibertat dels vuit consellers de la
Generalitat, cessats per l’estat, i
dels líders de l’Assemblea Nacional
Catalana i d’Òmnium, Jordi Sànchez
i Jordi Cuixart.
Al voltant de les 18 hores es van
concentrar davant de l’Ajuntament
per iniciar la marxa. Els manifestants van anar ﬁns als Jutjats, van
pujar ﬁns al Mercat i van ﬁnalitzar
a la rambla del Ferrocarril.
Durant la manifestació es van
poder sen�r lemes com ‘Llibertat’,
‘Els carrers seran sempre nostres’
o ‘Aquesta és la seva democràcia’.
La capçalera portava una gran
pancarta en la qual es podia llegir
‘Llibertat, presos polí�cs’.
Un cop els manifestants van
arribar al punt ﬁnal de la marxa, la
professora Montse Flores va llegir
un pe�t manifest, en el qual reivindicava respecte per la feina que
es fa als centres educa�us: “A les
escoles no adoctrinem, el que fem
és ajudar a la formació de persones
perquè siguin crí�ques i pensin”. El
text convidava els representants del

Al migdia, unes 400 persones van omplir la plaça Pere Aguilera. / C.C.

CRISTINA CARRASCO

La manifestació va ser pacíﬁca i no va crear importants talls de trànsit. / M.C.

Par�t Popular, Ciutadans i el Par�t
dels Socialistes de Catalunya a anar
a les aules: “Allà ensenyem respecte
i democràcia”. Per úl�m, Flores va
afirmar que l’estat espanyol està
“desgraciant la democràcia” i va
encoratjar els presents a “reaccionar

per seguir avançant”.
La mobilització va ser convocada pel Comitè en Defensa de
la República, l’ANC i Òmnium,
pràc�cament no va tenir afectació
al trànsit i va transcórrer sense
incidents.

Uns 400 rubinencs van par�cipar
d i m e cre s al mi gd i a e n u n a
concentració per demanar la
llibertat dels vuit consellers
catalans cessats que estan a la
presó. Els assistents van guardar
cinc minuts de silenci amb la boca
tapada per una cinta vermella per
protestar per “la manca de llibertat
i de repressió democrà�ca”.
L’a c te va s e r o rga n i t zat
pel Comitè de Defensa de la
República, que donava suport a

la vaga general, convocada per la
Intersindical-CSC.
A la concentració, responsables
de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i Òmnium van recordar
que dissabte a les 17 hores hi ha
convocada una gran manifestació
per omplir el carrer Marina de
Barcelona. Des de Rubí, s’està
organitzant un autobús per
desplaçar-se ﬁns allà.
D’altra banda, l’ANC també va
explicar que s’està preparant una
marxa cap a Brusel·les coincidint
amb el pont de desembre.
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La patronal catalana Cecot
manifesta el seu rebuig a
la judicialització de la política

El PSC Vallès Oest veu “desproporcionat”
l’ingrés a presó dels consellers cessats
REDACCIÓ

Antoni Abad, president de Cecot. / Arxiu

REDACCIÓ

Davant l’empresonament
d’alguns dels consellers del
govern de la Generalitat,
cessats per l’estat espanyol, els empresaris que
conformen el Comitè Executiu de la patronal Cecot
han emès un comunicat on
manifesten públicament
el seu rebuig a la judicialització d’un conﬂicte que
“des d’un inici entenem de
naturalesa política i que,
com a tal, requeria i requereix un diàleg, negociació i
pacte al més estricte nivell
polític”.
Segons Cecot, la inter-

venció de les institucions i
les ﬁnances de la Generalitat, l’empresonament de
càrrecs escollits democràticament pels ciutadans i
de persones de la societat
civil, en el seu exercici de
la llibertat de pensament
i de la llibertat d’opinió,
drets essencials d’una democràcia amb llibertats,
demostren “el fracàs de la
política, la incomprensió
del conﬂicte latent i una
manca de voluntat per
resoldre la situació”.
La patronal insisteix
que “només amb llibertat,
respecte i diàleg, es trobaran les solucions”.

La Federació Vallès Oest del
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) ha mostrat el
seu desacord amb l’empresonament dels consellers
cessats de la Generalitat
per considerar que aquesta
és “una mesura desproporcionada”. Així ho recullen
en un comunicat de la comissió executiva fet públic
el passat cap de setmana,
on també apunten que
“el PSC ha estat i estarà
sempre compromès amb
la democràcia i la legalitat,
que en un estat de dret
sempre van juntes”.
Els socialistes apunten
que des dels inicis del procés, el PSC “no ha deixat de
treballar i cercar solucions
polítiques per a evitar el
xoc de trens entre el govern de Catalunya i l’estat
espanyol”.
En aquest sentit, assenyalen que el primer
secretari del PSC, Miquel
Iceta,” va negociar incansablement amb els governs

La comissió executiva de la federació socialista ha emès un comunicat
per posicionar-se sobre els fets. / Arxiu

de Catalunya i Espanya”,
i va donar una sortida al
president de la Generalitat,
la de convocar eleccions,
per a evitar la intervenció
estatal de la Generalitat.
Els socialistes lamenten
que “malauradament, l’expresident Puigdemont va
desaproﬁtar totes les ocasions”.
Segons el comunicat,

davant les eleccions del 21
de desembre, els socialistes
treballaran per a “recuperar
unes institucions catalanes
obertes, inclusives i cohesionadores i per enfortir
l’autogovern de Catalunya;
reformar i actualitzar la
Constitució, estructurar un
estat federal i aprovar un
nou Estatut que recuperi el
retallat pel Tribunal Cons-

titucional i que afegeixi
el reconeixement nacional, noves competències i
millor finançament per a
Catalunya”.
Unes propostes que, asseguren, treballaran per “la
via del diàleg, del consens
i de la legalitat, que són la
manera com els avenços
es consoliden i es fan irreversibles”.
En el comunicat, també
agraeixen la seva dedicació
a la política a Jordi Ballart,
qui va trencar el carnet del
PSC la setmana passada
i va renunciar a l’alcaldia
de Terrassa en desacord
al suport del PSOE a l’aplicació de l’article 155 per
part del govern de Mariano Rajoy i com a protesta
per l’empresonament dels
vuit consellers cessats. El
PSC lamenta “el seu allunyament dels principis,
les idees i els valors que
deﬁneixen la nostra actuació política, abans, ara i el
futur”. També ha deixat el
partit l’alcalde de Castellar,
Ignasi Giménez.

ERC i el rubinenc Víctor Puig abandonen
el govern del Consell Comarcal
catalanes i a la voluntat popular de la ciutadania”. Per
Els set consellers d’Esquerra
aquest motiu, Víctor Puig fa
Republicana de Catalunya
una crida a “no silenciar, a no
(ERC) i el conseller rubinormalitzar, a no pactar amb
nenc Víctor Puig, del Partit
aquells que toleren, validen
Demòcrata Europeu Català
o defensen aquesta situació
(PDeCAT), han abandonat
d’injustícia i d’atac als valors
el govern del Consell Codemocràtics fonamentals”.
marcal, trencant així el pacte
D’altra banda, Víctor
amb el Partit dels Socialistes
Puig ha fet un balanç molt
de Catalunya (PSC).
positiu de la feina al capdaEls consellers d’Esquerra
vant del Consorci de Turisme
han explicat que la decisió
de la comarca, destacant els
l’han pres “arran de la comesforços que s’han fet per
plicitat i la justificació del
“ser un referent en el turisPSC en l’aplicació de l’article
me esportiu, en el turisme
155 de la Constitució”.
de reunions”, i també
El govern estava format
l’impuls en l’àmbit de
per nou consellers del
“la gastronomia i els
PSC, entre els quals hi
productes”.
ha el rubinenc Rafael
El Consell Comarcal
Güeto, set consellers
del Vallès Occidental és
d’Esquerra, i sis conun òrgan format per
sellers del PDeCAT.
regidors de diversos
D’aquests darrers conajuntaments, presidit
sellers, només Víctor
per l’alcalde de CastePuig ha decidit, de
llar, Ignasi Giménez,
moment, abandonar
qui tot i abandonar la
el govern, tot i que
militància del PSC conavança que és molt
tinuarà al capdavant de
possible que en les
l’òrgan, el govern del
pròximes setmanes El rubinenc Víctor Puig ha abandonat el govern qual ha quedat ara en
algun conseller més del Consell Comarcal. / Arxiu
clara minoria.
M. CABRERA

acabi marxant.
Puig, que és regidor a
l’Ajuntament de Rubí, ha
ocupat fins ara el càrrec
de President del Consorci
de Turisme del Vallès Occidental, un càrrec amb una
remuneració de 400 euros
mensuals: “Jo m’estimo molt
aquesta comarca, he viscut
a Cerdanyola, a Sant Cugat
i a Rubí, i em dol haver de
deixar projectes engegats a
mitges”, però aﬁrma que no
pot “compartir govern amb
aquells que avalen l’atac
frontal a les institucions
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Últim dia per consultar les
llistes del cens electoral per
les eleccions al Parlament
Aquest divendres és l’últim dia per tal que els rubinencs puguin consultar les
llistes del cens electoral
de cara a les pròximes
eleccions al Parlament de
Catalunya, previstes pel
21 de desembre. Els ciutadans poden comprovar
si estan inscrits de forma
correcta i poden esmenar
possibles errades.
El cens es pot consultar de forma informàtica i

assistida a l’Oﬁcina d’Atenció a la Ciutadania (OAC)
del Centre, just davant
de l’Ajuntament. Els rubinencs que ho desitgin
també ho poden consultar
a l’apartat eleccions del
web municipal i a través
de l’aplicació per a telèfons mòbils Rubí Eleccions, on també trobaran
informació sobre quin és
el col·legi electoral assignat. / DdR

El 21 de desembre no hi
haurà classes a les escoles per
facilitar la jornada electoral
Segons ha informat el Ministeri d’Educació, el dijous
21 de desembre, jornada
electoral a Catalunya, serà
dia no lectiu i, per tant, els
centres escolars no impartiran classe. Així s’estableix
en la normativa electoral,
a l’article 13.4 del Reial
Decret 605/1999, que diu
que “en el supòsit que el
dia ﬁxat als corresponents
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decrets de convocatòria
per a la celebració de les
eleccions no sigui festiu,
es considerarà inhàbil a
efectes escolars al territori
corresponent”. El divendres
22 de desembre, últim dia
lectiu abans de les vacances nadalenques, serà dia
lectiu, de manera que els
centres escolars obriran
amb normalitat. / DdR

L’AUP qualiﬁca el pressupost del
2018 de “continuista i mediocre”
MARTA CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha carregat contra
el govern local perquè considera que “no hi ha hagut
cap negociació per acordar
el pressupost”, segons ha
afirmat el portaveu de la
formació, Jordi Muntan.
Per als comptes del 2018,
l’executiu local va decidir fer
trobades multilaterals amb
tots els partits per tal de negociar el pressupost. Segons
l’AUP, de moment, s’han fet
tres trobades, que no han
estat satisfactòries per a la
formació: “Donem per acabades les reunions, perquè
ja no queda més temps, les
nostres propostes, pel que
veiem, no han estat incloses”, apunta Muntan.
L’Alternativa considera
que les taules de negociació
no han servit per res, perquè
els acords s’estan fent fora
d’aquest àmbit: “En la darrera reunió, el portaveu de
Ciutadans (C’s) no ha obert
la boca, els dos regidors

Els tres regidors de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

no adscrits que no estan
al govern no han assistit ni
tampoc el portaveu del Partit
Popular (PP)”. En el darrer
pressupost, l’equip de govern només va comptar amb
el suport de C’s i el PP, els dos
partits que estan donant estabilitat a l’executiu local.
Crítics amb el pressupost
Pel que fa a la proposta de
pressupost que els ha presentat al govern i que s’hauria d’aprovar al desembre,
l’AUP també ha estat molt

crítica. Entre les propostes
del govern que no agraden
a la formació assembleària
hi ha una reforma de tots
els parcs infantils, la remodelació de la plaça Pearson,
les inversions al Rubí Forma,
la rehabilitació de l’edifici
de Serveis Territorials i la
consolidació d’aparcaments
en zones d’espai verd.
En canvi, consideren que
algunes propostes clau per a
la ciutat no estan recollides
al pressupost. És el cas de
la rehabilitació dels Antics

Cinemes, la millora de l’accessibilitat, la restauració
de la font de Can Moritz,
la inversió en verd urbà,
l’ampliació del tanatori o
augmentar les inversions a
les urbanitzacions.
Per aquest pressupost,
l’AUP proposava una inversió
en habitatge de 5 milions
d’euros en 2 anys i més
recursos per Font del Ferro, entre altres. En aquest
sentit, critiquen que, en els
comptes, l’executiu proposa
una inversió d’1,2 milions
d’euros en habitatge, però
no especiﬁca en quines accions: “No sabem per a què
serviran aquests diners, creiem que no hi ha cap idea
darrera d’aquesta partida i
això no és seriós”, aﬁrma el
regidor Aitor Sànchez, que
considera que el pressupost
és “continuista i mediocre” i
que segueix el “projecte de
Carme García”. Per Sànchez,
el problema de l’habitatge
“és molt greu i si no es fa
res, pot ser un desastre
absolut”.

ERC, l’AUP, ICV i CDC forcen un Ple
per condemnar l’empresonament

Els regidors de les formacions, presentant la instància. / Cedida

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP),
Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) i Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) van presentar el passat divendres al matí una
instància per tal de convocar un Ple per debatre sobre
l’empresonament de vuit
consellers de la Generalitat,

destituïts per l’estat.
Les quatre formacions
polítiques volen presentar
una moció per tal que el Ple
de l’Ajuntament es mostri
contrari a l’entrada a la presó dels membres del govern
cessats. Els vuit consellers,
entre els quals hi ha el vicepresident, Oriol Junqueras,
van ingressar dijous a la
tarda en presó preventiva
després que així ho conside-

rés la jutge Carmen Lamela
de l’Audiència Nacional. La
magistrada ja havia enviat a
presó preventiva els representants de l’ANC i Òmnium,
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,
el 15 d’octubre.
L’alcaldessa convocarà
el Ple, probablement, la
setmana vinent. Si no és
així, la secretària l’haurà de
convocar en 10 dies a partir
del 20 de novembre. / DdR
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Maristes Rubí organitza una mostra
pel bicentenari de la congregació
REDACCIÓ

L’auditori del Museu Vallhonrat acollirà una exposició sobre els Maristes,
coincidint amb la celebració
del bicentenari de la seva
fundació.
La mostra, organitzada
per Maristes Rubí, s’inaugurarà el dilluns 13 de
novembre a les 19 hores, i
consisteix en un recorregut
itinerant sobre el passat,
el present i el futur de la
congregació, però també
sobre els valors, la cultura
i les experiències al voltant
de les diferents escoles i de
l’obra social.
L’exposició, que porta
per títol ‘Maristes: 200 i
+’, està dividida en quatre
àmbits i té un caràcter interactiu. Consisteix en un
espai per a la història i un
espai per mirar al futur i
també hi tenen cabuda les
experiències personals i un
‘speaker’s corner’, que serà
un punt de trobada amb el
públic.

L’exposició i�nerant ja ha passat per diversos centres educa�us de la congregació. / Cedida

La congregació dels germans Maristes va ser fundada el 1817 per Marcellin
Champagnat a França i els
seus membres no són sacerdots, sinó monjos, ja que
inicialment tenien la missió
d’educar. La congregació
està present en 81 països
del món. A Catalunya, hi

ha 10 escoles i 14 centres
d’obra social, on hi treballen
2.000 professionals i atenen
al voltant d’11.000 infants

L’auditori del
Museu Vallhonrat
acull l’exposició
de Maristes

i joves.
A Rubí, els Maristes van
arribar el 1889 i van obrir
una escola, que va haver de
tancar i que no es va poder
reobrir ﬁns al 1967.
La mostra és itinerant
i després de Rubí visitarà
altres ciutats on la congregació té centres o escoles.
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Rubí par�cipa en la compe�ció de
reciclatge de vidre ‘El Contenidor d’Or’
na va reciclar una mitjana
de 13,11 kg. A Rubí hi ha
instal·lats 369 contenidors
d’envasos de vidre, un per
cada 204 habitants.

REDACCIÓ

Dotze ajuntaments catalans, entre els quals el de
Rubí, par�cipen en un concurs de reciclatge de vidre
organitzat per Ecovidrio,
l’en�tat sense ànim de lucre
encarregada de la gestió
del reciclatge d’envasos de
vidre a l’estat espanyol. ‘El
Contenidor d’Or’ és el nom
de la competició, que va
començar l’1 de novembre
i s’allargarà ﬁns al 30 d’abril.
Durant aquest període, cada
mes es mesuraran els residus de vidre que es reciclen
als municipis participants
i es compararan amb els
reciclats durant el mateix
mes de l’any anterior. Es
tracta que cada ciutat superi la seva pròpia taxa de
reciclatge de vidre i aquella
que aconsegueixi un major
increment serà la guanyadora.
A més de Rubí, hi par�cipen en la inicia�va Badalona, El Prat, Girona, Granollers, Lleida, Sant Boi, Sant
Cugat, Tarragona, Vilade-

L’objec�u del concurs és incrementar el reciclatge de vidre. / Arxiu

cans, Vilafranca del Penedès
i Vilanova i la Geltrú.
El regidor de Medi Ambient, Moisés Rodríguez,
destaca que es tracta d’una
inicia�va que “posa de manifest i dona a conèixer
entre la ciutadania la importància del reciclatge en

general i, sobretot, el del
vidre”.
Rubí és, després de Gallifa, el municipi que menys
recicla del Vallès Occidental.
L’any passat els rubinencs
van reciclar 985.240 kg
d’envasos de vidre, el que
significa que cada perso-

Premis del concurs
Cada mes, el municipi que
més augmen� el vidre reciclat aconseguirà un trofeu
que podrà instal·lar en un
espai emblemàtic de la
ciutat. En finalitzar els 6
mesos del concurs, el que
resulti guanyador podrà
fer realitat un projecte de
ciutat. En el cas de Rubí, el
projecte que s’incen�varà
serà el de recollida d’oli
usat ‘Rubiclac’, que impulsa
l’AMPA de l’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol.
També s’organitzarà una
gran festa oberta a tothom,
amb ac�vitats i tallers per a
totes les famílies.
La competició es podrà seguir pel web www.
elcontenidordor.cat, on es
podrà consultar el rànquing
i conèixer els municipis
guanyadors cada mes, entre
altres informacions.

Nova jornada de neteja a Can Xercavins
de la mà de Caçadors de Trastets
REDACCIÓ

L’en�tat Ran de Terra, impulsora de l’ac�vitat Caçadors de Trastets, organitza
el 19 de novembre una
‘trastejada’ per l’entorn de
Can Xercavins.
Coincidint amb la IX edició de la Setmana Europea
de Prevenció de Residus,
l’en�tat rubinenca convoca a la gent a par�r de les
10 hores a participar en
aquesta ac�vitat. Es tracta
de la dinovena ‘trastejada’
popular organitzada per
l’entitat, una jornada de
neteja que té per objec�u
preservar l’entorn natural i
fer un seguit d’ac�vitats pedagògiques i de sensibilització dirigides als infants i que
inclou una xocolatada.

L’ac�vitat està
emmarcada en
la Setmana Europea
de Prevenció de
Residus

Les ‘trastejades’ són sor�des a la natura per recollir residus amb un vessant pedagògic. / Arxiu

L’ac�vitat que es farà a
Rubí és una més de les que
s’organitzen entre el 18 i
el 26 de novembre, amb
el suport de l’Agència de

Residus de Catalunya, que
es coordina amb 40 regions
de 33 països per organitzar
diferents ac�vitats. En total,
a Europa, se celebren cada

any 12.000 ac�vitats relacionades amb la Setmana de
Prevenció de Residus, de les
quals un miler tenen lloc a
Catalunya.
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De�ngut un home que va
robar en dos habitatges de la
ciutat durant la mateixa nit
Els Mossos d’Esquadra
van detenir un home de
22 anys, nacionalitat colombiana i veí de Rubí,
com a presumpte autor de
dos robatoris amb força a
domicilis de Rubí, tots dos
comesos la mateixa nit.
Els agents van rebre
l’avís que s’estava produint
un robatori amb força en
un pis del barri de la Zona
Nord. Quan van arribar al
lloc, els agents van comprovar que una finestra
del lavabo havia estat desmuntada. El lladre no va
ser a temps d’emportar-se
res, ja que va fugir corrents
per aquesta mateixa ﬁnestra en veure’s sorprès per
la propietària del pis.
Davant la immediatesa
dels fets, els agents van
considerar la possibilitat
que el presumpte autor es
trobés amagat per la zona
esperant que els mossos
marxessin i així, poder
fugir després. Va ser per
aquest mo�u que un dels
agents va decidir amagar-

se mentre els altres simulaven marxar.
Un cop els agents van
abandonar el lloc, el presumpte lladre va sor�r del
seu amagatall per escapar,
moment que va ser interceptat per l’agent que
estava amagat. L’individu
va ser escorcollat i de�ngut. Dins de la seva motxilla, els agents van trobar
dos tornavisos, telèfons
i una bossa de marihuana. A més, l’home duia
a sobre una cartera amb
documentació d’una altra
persona.
En aquell moment, els
agents van rebre l’avís
que hi havia hagut un
altre robatori amb força
poca estona abans en un
carrer proper. El domicili
violentat era el mateix que
constava a la documentació que duia a sobre el
de�ngut.
L’home va passar a
disposició judicial i el jutge
va decretar el seu ingrés a
presó. / DdR

Mor un jove de Terrassa en
un accident de moto a Rubí
Un jove de Terrassa va perdre la vida dissabte passat
a la nit en un accident de
motocicleta en la carretera
B-151, al seu pas pel terme
municipal rubinenc. Segons
informa el Servei Català de
Trànsit, el sinistre va tenir
lloc punt al punt quilomètric 8,4 d’aquesta via, que
uneix Castellbisbal amb la
carretera de Terrassa, cap
a les 23.32 hores.
Per causes que encara
s’estan inves�gant, la mo-

ACTUALITAT
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tocicleta va sor�r de la via
i el conductor i únic ocupant del vehicle, J.A.R.C, de
30 anys, va resultar mort.
Alertats de l’accident, es
van traslladar al lloc dels
fets quatre patrulles dels
Mossos d’Esquadra i dues
ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques.
A causa del sinistre, hi
va haver restriccions de
trànsit ﬁns a les 2.14 hores
de la ma�nada de diumenge. / DdR

Homenatge del Casal de la Gent Gran
a Teresina Rusiñol i Francisco Roig
M. CABRERA

El Casal de la Gent Gran de
Rubí va organitzar dilluns
a la tarda un homenatge a
dues persones d’edat avançada que durant molts anys
han par�cipat i col·laborat
amb l’en�tat del Casal. Les
dues persones que van
rebre el reconeixement
van ser Teresina Rusiñol i
Francisco Roig, de 97 i 90
anys respec�vament.
Teresina Rusiñol, germana del músic Josep Rusiñol,
és ﬁlla de Rubí i va estudiar
a les Escoles Ribas. Durant
tota la seva vida, ha destacat per les seves habilitats
en els treballs manuals, especialment en la costura, i
ha estat una de les persones
més ac�ves del Casal de la
Gent Gran de Rubí.
Pel que fa a Francisco
Roig, nascut a Barcelona,
va començar a treballar de
molt pe�t i va esdevenir un
emprenedor, aconseguint
consolidar un negoci. En els
darrers anys, també ha collaborat amb el Casal i s’ha

Teresina Rusiñol i Francisco Roig, durant el reconeixement. / M.C.

dedicat a una de les seves
aﬁcions: la mecànica.
Els dos homenatjats van
mostrar la seva sa�sfacció i
es van mostrar molt agraïts
pel reconeixement.
Durant l’acte, a més de
fer-los-hi entrega de diversos obsequis, es va fer un
repàs de les seves vides, es
va llegir un poema de Joan
Maragall i hi va haver una
actuació de country. A l’acte
hi van assis�r prop d’una

vuitantena de persones.
A l’homenatge, hi va
assis�r l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Mar�nez, i la regidora de Serveis a les Persones, Marta García. L’alcaldessa va explicar que “tant
l’envelliment ac�u com la

El Casal s’ha
quedat pe�t
per atendre la
demanda existent

Cada any, el Casal de la Gent Gran organitza un homenatge a les persones més grans. / M.C.

protecció de la gent gran
és una prioritat, ja que és
un col·lec�u que necessita
acompanyament”.
També va ser present a
l’acte un representant de
la Generalitat, titular del
centre, i el president del
Casal de la Gent Gran, Jordi
Canals, qui va explicar que
el centre ha quedat pe�t i
que han demanat que es
pugui ampliar: “Hi ha gent
en llista d’espera per fer
ac�vitats, hi ha entre 700
i 800 persones entre socis
i usuaris del casal”. Tot i la
demanda, Canals reconeix
que “amb la crisi serà molt
di�cil aquesta ampliació”.
D’altra banda, el president de l’entitat anima
a tota la gent gran a participar i fer activitats: “Al
Casal hi ha ac�vitats per a
tothom, algunes són més
dinàmiques i altres més
està�ques”. Entre les que
es duen a terme des de
l’en�tat, destaca el ioga, el
country i el grup de gospel,
obert a gent de totes les
edats.

PUBLICITAT
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Afectacions a la mobilitat
La vaga general sí que va
tenir molta afectació en els

EVOLUCIÓ DE L'ATUR PER GRANS SECTORS
Octubre

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

CONSTRUCCIÓ

343
SERVEIS

355

3274

478

478

3218

4969

Setembre

910

Les dades de l’atur a la
ciutat al tancament del
passat mes d’octubre han
deixat una pujada de l’atur
amb 78 persones que han
perdut el seu lloc de treball o bé que s’han inscrit
per primera vegada a les
llistes del Servei d’Ocupació
de la Generalitat. La xifra
d’aturats se situa ara en
els 5.047 rubinencs sense
feina, davant els 4.969 del
mes de setembre.
D’aquestes 78 persones,
12 busquen incorporar-se
per primera vegada al mercat laboral, ja que no tenien
ocupació anterior. De les 66
restants, 56 eren treballadors d’empreses i negocis
relacionats amb el sector
serveis. Pel que fa a la resta,
3 treballaven en l’agricultura i 7 en indústries.
L’atur a la ciutat continua afectant molt més
a dones que homes. Així,
actualment hi ha 2.948
rubinenques que busquen
feina, mentre que el nom-

5047

REDACCIÓ

903

transports i les comunicacions per l’acció dels Comitès
en Defensa de la República,
que demanaven l’alliberament dels “presos polítics”.
A Rubí, una cinquantena
de persones van tallar a
primera hora del matí dos
punts a la rotonda de Can
Sant Joan, a l’altura del
Vial Interpolar, provocant
un important col·lapse del
trànsit a l’AP-7 i la B-30. Més
tard, a través de la mediació
dels Mossos d’Esquadra, els
talls en aquest punt van ser
intermitents.
També es van veure
afectats els conductors que
intentaven circular al matí
per altres vies de la comarca, com la C-16, la C-1413,
la C-58 i l’AP-7 a l’altura de
la Universitat Autònoma de
Barcelona. Els Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya i la Renfe també van patir talls durant tot el matí.
D’altra banda, una vintena de rubinencs van pujar a
la tarda per tallar l’N-152 a
l’altura de Puigcerdà. / DdR

L’atur a Rubí puja en 78 persones a l’octubre,
la majoria treballadors del sector serveis

30

Baix seguiment de la vaga
general, que genera molts
problemes de mobilitat
La jornada de vaga general
convocada per motius laborals per la Intersindical-CSC
no va registrar un gran seguiment a Rubí. A diferència de
la jornada del 3 d’octubre,
que va comptar amb el suport de Comissions Obreres,
UGT, Cecot i Pimec, entre
altres, en aquesta ocasió la
majoria de treballadors van
decidir anar a la feina.
Segons les dades de la
patronal Cecot, en l’àmbit
comarcal, el seguiment de la
convocatòria va ser del 20%.
Pel que fa als sectors, el càlcul de la patronal apunta a
un seguiment del 20% en el
sector serveis i la indústria i
un 22% en el comerç. En el
camp de la construcció, no
es van registrar aturades.
En canvi, la vaga va tenir
més seguiment a les escoles
i instituts, ja que el sindicat
USTEC donava suport a la
convocatòria.

ECONOMIA
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TOTAL

Font: Generalitat de Catalunya

bre de rubinencs és de
2.099. Respecte a les edats
dels aturats a Rubí, destaca
que el col·lectiu de majors
de 40 anys es manté com el
més majoritari. En aquest
sentit, hi ha 1.891 ciutadans
entre 40 i 54 anys sense feina, mentre que el nombre
d’aturats majors de 55 anys
puja als 1.576.
D’entre 25 i 39 anys, hi
ha 1.283 aturats i els menors de 25 són 297.

La tendència de Rubí és
la mateixa que la registrada
tant a la comarca com en
el conjunt de Catalunya. El
Vallès Occidental ha acabat
el mes d’octubre amb 966
persones més sense feina,
amb un total de 53.672
aturats.
Com a Rubí, a la majoria
de municipis de la comarca
l’atur ha pujat lleugerament. Les excepcions han
estat Sant Cugat del Vallès

(-56), Polinyà (-15), Viladecavalls (-8), Vacarisses (-3) i
Castellbisbal (-3).
El municipi amb menys
nombre d’aturats al Vallès
Occidental és Gallifa, que
amb 187 aturats té 5 ciutadans sense feina.
A Catalunya, les persones sense feina han augmentat durant el mes d’octubre a un total de 415.071,
és a dir, 14.698 persones
més que al setembre.

Inﬁdelidad descubierta por
Whatsapp, ¿causa de divorcio?
Hoy en día la comunicación escrita por móvil, fundamentalmente
vía whatsapp, es muy
corriente. También es
corriente que los miembros de una pareja o de
un matrimonio conozcan
las claves del móvil del
otro miembro y puedan
mirarlo para consultas de
diversa índole (mensajes del colegio, facturas,
etc.).
A veces buscándolo y
otras veces sin querer, podemos encontrarnos en el
móvil de la pareja whatsapps comprometidos de/
con terceras personas.
No es raro que lleguen
al despacho personas
que deciden poner ﬁn a
su relación de pareja o a
su matrimonio por haber
leído en el whatsapp de
su pareja conversaciones
de ésta con otra persona
en las que queda claro
que está siendo infiel.

Ahora bien, al margen de
otras consideraciones, la
infidelidad no es causa
de divorcio, ni el Código
civil ni en el Codi civil
de Catalunya. De hecho,
no hace falta argumentar
ninguna causa para solicitar el divorcio.
Eso sí, hay que tener
cuidado con aportar como
prueba las informaciones

obtenidas accediendo al
correo o el whatsapp del
otro (sin su conocimiento,
ni consentimiento), puesto que puede considerarse
que se vulnera el derecho
a la intimidad y al secreto
de las comunicaciones.
Edurne Zunzunegui
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès
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atalunya es troba immersa en un
moment polític i social que passarà a formar part de la memòria
col·lectiva del nostre poble. Amb
el govern de la Generalitat cessat per l’estat
espanyol i empresonat per la justícia espanyola,
aquesta setmana s’ha viscut un nou episodi
d’una història que molts pensaven que no es
tornaria a repetir.
És moment de reflexions. Que la fràgil
democràcia espanyola se sustentava en una
constitució que per alguns era un punt de partida
i per altres un punt final fa anys que estava clar.
Les aspiracions sobiranistes catalanes s’han anat
revifant des de fa més d’una dècada en xocar
una vegada i una altra contra una constitució
que alguns han defensat aferrissadament com
a inamovible. Error. La norma suprema també
havia d’adaptar-se a una societat en continua
evolució.
La qüestió catalana era un tema polític que
s’havia d’haver resolt amb mitjans polítics. I no

Aparcaments intel·ligents
Llegeixo en el Diari de Rubí de la setmana passada que l’Ajuntament estudiarà la possibilitat
de posar aparcament intel·ligent al centre de
la ciutat. No sé si la notícia era per riure o per
plorar, però a mi em van venir ganes de fer les
dues coses. No cal que perdin el temps estudiant
res. Al centre no es pot aparcar, no hi ha places
suficients per atendre la quantitat de vehicles
que hi ha.
Quan l’Ajuntament va reformar molts dels
carrers del centre, va treure les poques places
d’aparcament que hi havia, la majoria de zona
blava. I no en va crear més. Si elimines, elimines, elimines i no crees, la reducció dràstica és
evident.
Vull dir que sóc dels que està a favor de l’illa
de vianants. Però a altres ciutats on aquestes
zones de vianants funcionen, tens aparcaments,
siguin subterrani o en superfície, o zona blava.
Pagant en trobes. A Rubí és molt difícil.
L’Escardívol és un drama cada matí i cada

EDITORIAL

És el que és

hi ha hagut voluntat de fer-ho, i molt especialment per part del govern de l’estat espanyol, que
no només no s’ha assegut a dialogar sinó que per
intentar guanyar la desitjada majoria absoluta al
Congrés, ha fet tot el possible per tombar i desprestigiar tot allò que arribava des de Catalunya:
la llengua, l’Estatut, el model d’escola, ...
El referèndum pactat es va començar a
veure impossible. I va arribar l’1 d’octubre, i les
càrregues policials, i les manifestacions massives,
i les primeres detencions. I la declaració de la
República Catalana, i l’aplicació del 155, i el
cessament del govern català i el seu empreso-

nament. La tensió es va traslladar a la societat
i una qüestió política es va judicialitzar. I són
presos polítics aquells empresonats per les seves
idees polítiques, aquells que van ser escollits
democràticament pel poble, amb un programa
electoral determinat. No és bona idea barrejar
política i justícia perquè augmenta la indignació
social, afebleix la democràcia i atempta contra
els drets humans.
La tensió s’ha traslladat inevitablement a la
societat. Fractura social en diuen alguns. És en
aquest punt on cal reflexionar, per una banda,
sobre els missatges polítics. No tot s’hi val.

Cartes de la Ciutadania
tarda. Hi ha molts vehicles i moltíssimes furgonetes aparcades a la zona lliure (ratlles blanques)
que no es mouen en dies, setmanes i mesos. I
a la zona taronja has d’esperar que marxi algú
per poder deixar el cotxe. El més habitual és que
quatre o cinc conductors cada dia et segueixin a
poc a poc si vas caminant per l’Escardívol o que
directament et preguntin “marxa?”.
No cal que es gastin ni un euro en estudiar la
instal·lació de sensors, com a mínim de moment,
perquè senzillament no hi ha aparcament. Pot
ser que destinin aquests diners a estudiar on o
com crear més places, que això sí que és necessari
i urgent, de veritat. Entenc que els regidors de
l’ajuntament no sàpiguen això perquè ells tenen
aparcaments reservats –un benefici sobre el qual
es podria debatre i molt– però molts ciutadans
ho patim diàriament. Per això, en llegir aquesta
notícia no sabia si era una broma i posar-me
a riure o si ho deien seriosament i arrencar a
plorar.
Antoni Vidal

Fe d’errades
El correu electrònic per contactar amb l’entitat Oriéntate en tu voluntariado és
orientatentuvoluntariado@gmail.com.

El Tuit de la setmana

5 de novembre

Carlos @carlos_aguila8
Preu mig lloguer #rubicity:
2014: 476,11€
2016: 537,04€
Increment: 12,79%
Regulem el mercat lloguer ja! O deixem que escla� la bombolla?

No tot hauria d’estar permès. Cal un veritable
exercici de responsabilitat d’aquells que aspiren
a governar una institució històrica com és la Generalitat. En seran els responsables de qualsevol
escalada de violència.
Per l’altra, estan els mitjans de comunicació.
Hauríem de ser el més imparcials possible, donant veu a totes les parts i contrastant la informació, independentment de ser privats o públics.
Manipular i enganyar és relativament fàcil, com
s’està demostrant, i molt especialment des dels
mitjans radicals de l’estat, però és una greu irresponsabilitat, perquè estan generant una divisió
social que serà difícil tornar a cohesionar.
A més, la manipulació informativa es veu
tristament amplificada pel fenomen de les xarxes
socials, on tothom comparteix ràpidament sense
verificar si és cert o mentida i l’anonimat facilita
la possibilitat de mentir i insultar. I això encara
agreuja més la famosa fractura social i ha fet
aflorar radicalismes que haurien d’estar erradicats. Cal que la societat també posi seny.

FOTODENÚNCIA

Alguns parcs infantils
de la ciutat, com per
exemple el de la plaça
Doctor Pearson, necessiten una millora urgent
pel bé dels infants de
la ciutat. Com es pot
apreciar, hi ha desperfectes que poden ser
perillosos pels nens i
nenes que hi juguen.
Anna S. Cantos

OPINIÓ

El opio de la posmodernidad
Jordi Castillejo
Podem Rubí
El otro día, caminando
por la tortuosa calle General Castaños, una señora
sentada en un muro de
cemento me of recía un
panfleto para que me lo
mirara en casa. Era sobre
la palabra de Jesús, y donde
había respuestas a aquellas
preguntas que los agnósticos, como yo, intentamos
formular para hacer dudar
a los creyentes.
Después escuchaba en
la radio un spot publicitario
sobre la iglesia diocesana
intentado conseguir fondos
para vete tú a saber qué,
la verdad es que no estaba
atento, y hablando también de la palabra de Jesús.
Mientras tanto iba pensando en que tengo muy pocos
amigos cercanos creyentes,
perdónenme aquellos que lo
sean y me estén leyendo.
Quizás Nietzsche tenía
razón en que Dios había
muerto, en que lo hemos
matado, y ahora campamos
a nuestras anchas. Toca
rebelarse contra los marcos

15

Divendres, 10 de novembre de 2017

impuestos, ser libre e independiente frente a las masas, decía. Pobre diablo. No
hay nada que dé más pavor
a los hombres y mujeres que
la libertad.
Quizás Dios esté muerto, pero la necesidad de pertenencia, dado por ese pavor
a la duda sobre si se actúa
bien o mal, no ha muerto.
Por mucho que propongas
ir “más allá del bien y del
mal” las realidades dicotó-

“¿Hemos
convertido la
política en una
religión?”
micas son más fáciles de
vender, puesto que lo otro
implica un cierto tiempo
de reflexión.
Estos días vivimos momentos complicados, la
mayoría se ha refugiado
en tener confianza en sus
dirigentes políticos preferidos. No tienen motivos
para dudar, dicen. Como si
hubiera que tener motivos
para dudar, digo.
¿Hemos convertido la

política en una religión, en
la que los mesías son los
medios de comunicación y
los dirigentes que hablan en
estos? Freire criticaba que
“la acción sin reflexión es
activismo”. Y es que no hay
diálogo, hay comunicados
para intentar guiarnos hacia
lo correcto, de lo que no
puede dudarse, porque no
hay tiempo para dudas (por
cierto, deberíamos hacer
autocrítica sobre la gran
victoria del neoliberalismo
en lo que refiere a la falta
de tiempo).
Quizás el problema esté
en que siempre hemos necesitado una religión, un
relato que nos explique qué
está bien y qué no. Una
Biblia o un Corán. Quizás
después de criticar tanto al
religioso, no nos hayamos
dado cuenta que entre todos
hemos creado una agrupación de dogmas que los más
cándidos llaman ‘lealtad al
partido’.
Siempre he defendido
que el fútbol era el opio del
pueblo moderno. Quizás el
partidismo sea el opio de la
posmodernidad.

Catalans, a les urnes!
Robert Masalias
ERC Rubí
Després de la declaració
d’independència el divendres
27 d’octubre al Parlament,
el govern del PP, amb la
cobertura del PSOE i C’s, va
activar l’aplicació de l’article
155 de la Constitució espanyola, de forma inconstitucional. Al mateix temps, va
destituir tot el govern legítim
de la República catalana, i
va dissoldre el Parlament,
convocant eleccions per al
21 de desembre.
Davant d’aquest desafiament, molts catalans ens
vàrem preguntar si hem de
participar o no en unes eleccions sense legitimitat, ja que
la capacitat per a convocarles és només del president
de la Generalitat, o bé si
hem de participar-hi per a
guanyar-les i obtenir, un cop
més, un nou aval davant dels
governs i l’opinió pública internacional, en unes eleccions
en què més que mai tothom
ens estarà mirant.
Després d’un breu però
intens debat, els partits independentistes hem decidit

concórrer a aquestes eleccions per dues raons: per
a obtenir aquest aval, que
seria definitiu davant del
món, i per a evitar que el
bloc espanyolista, que ja té
un acord en cas de guanyar
les eleccions, pugui accedir
al govern i desfer allò que ha
costat dècades construir.
Estem parlant d’estructures bàsiques per al nostre futur com ara l’escola catalana,
model d’èxit indubtable, que
ha permès escolaritzar diverses generacions d’infants
de molt diversa procedència,
integrant-los en la societat
catalana i ensenyant-los els
valors del respecte i la tolerància, amb l’aplicació de la
llei de normalització lingüística, admirada a tot el món
pels seus resultats.
Però també parlem del
nostre model de ciutat, amb
comerç de proximitat, i dels
nostres mitjans de comunicació, TV3 i Catalunya
Ràdio, que alguns els volien
“antropològics”, i que ens
donen una visió catalana del
món i que ajuden a relligar
el país, a més de ser un model de periodisme obert i

independent, davant de les
televisions fortament intervingudes i manipulades del
l’estat espanyol, que només
responen a interessos econòmics i de classe.
El camí no sempre és
planer, i ara no ho serà, però
el que és indiscutible és que
estem caminant. Només dependrà de la nostra perseverança, de la nostra capacitat
de superar-nos, d’estar preparats i de sumar més aliats. És
qüestió de temps. El següent
embat serà el 21-D. Un tipus
de lluita pròpia d’una societat
civilitzada i pacífica, com
som nosaltres. I alhora ferma,
constant i sempre alçada.
Per tot això, i per tota
la feina que hem fet durant
tots aquests anys, i també, i
sobretot, pel Jordi Sànchez, el
Jordi Cuixart, i els membres
del nostre govern legítim ara
empresonats per la ‘justícia
‘espanyola’, els catalans hem
d’anar a votar massivament
i fer que el món vegi que
la societat catalana vol ser
sobirana i que aquest desig
és just i democràtic, i s’ha
de respectar. Catalans, a les
urnes!
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Com preparar la teva llar pel fred de l’hivern
Ventila sense passar-te i
zoniﬁca l’escalfor
Cinc minuts és el temps que
necessita la teva llar per ventilar-se completament, 10
si les ﬁnestres són de mida
reduïda. El més recomanable
és evitar fer-ho en els moments més freds del dia.
Després d’una dutxa,
no obris una ﬁnestra, obra
la porta perquè l’escalfor
s’expandeixi.
Si tanques les portes de
les habitacions on no estàs,
generaràs escalfor a les que
sí hi estàs i d’aquesta manera
evitaràs que el fred s’escampi per tota la casa.
Quan es pongui el sol,
baixa les persianes per preservar l’escalfor.

Abriga la teva llar: catifes,
nòrdics, mantes i parquet
El terra és l’element constructiu de més pèrdua energètica, podent arribar a una
temperatura mitjana de 10 a
12 graus a l’hivern, mentre
que a l’estiu ascendeix als
14 o 16. Ara és el moment
de treure rendiment al parquet, o si no és el cas, de
la moqueta o les catifes,
d’aquesta manera reduiràs
la pèrdua d’energia calòrica.
També pots utilitzar cortines
més gruixudes per consumir
menys en calefacció.
Utilitza nòrdics i llençols
de franeŀla o tèrmics
D’aquesta manera dormiràs
millor, ja que pesen menys i

són més confortables que les
mantes. En canvi, posa mantes al teu sofà per aconseguir
confort tèrmic, mentre llegeixes o veus la televisió.
Les alternatives més aconsellables són les de llana,
polar o de franeŀla.
Els colors també juguen
un paper important
Segons un estudi de la Universitat Estatal de Campinas, a São Paulo, Brasil, el
color negre capta el 98% de
la calor que arriba, seguit
del gris i del verd fosc. Si
ho traslladem a la nostra
llar, un còmode sofà de color
fosc és una bona opció per
combatre les fredes tardes
d’hivern.

Controla la temperatura
Posa termòstats que controlin la temperatura de tot

l’habitatge a uns 20ºC de dia i
uns 17ºC de nit. És aconsellable que apaguis la calefacció
de nit i l’encenguis passat el
migdia, després d’aproﬁtar
l’escalfor del sol. Evita cobrir els radiadors amb roba
mullada, ja que augmentarà
el consum i no permetràs que
en surti l’escalfor. En el cas
que utilitzis una bomba de
calor, procura mantenir els
ﬁltres de l’aparell nets seguint sempre les instruccions
del fabricant.
Revisa les possibles fugues
d’escalfor
Assegura’t que no tinguis
fugues en els tancaments de
portes i ﬁnestres. Si no vols
haver de canviar tancaments,

la millor manera de controlarho és segellant amb silicona
les escletxes que hi hagi entre
la paret i les portes o ﬁnestres. Posa atenció també a la
part inferior dels tancaments
que comuniquin amb l’exterior i posa-hi rivets.
Aproﬁta per encendre espelmes
La seva llum no contribueix
a incrementar la temperatura de l’habitatge, però crea
un ambient més càlid. La
decoració també ajuda a
aportar calidesa, per això
recomanem tèxtils amb cos
i de colors càlids.
Text extret de:
construmadrona.com

ESPECIAL LLAR
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Llar, dolça llar
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GUÀRDIES NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

NOVEMBRE 2017

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

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

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

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9 a 22 tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9 a 21 tots els dies de l’any
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona Església Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant Congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra De Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Trucs de maquillatge per
evitar l’efecte ull caigut
El maquillatge ens apassiona pels seus colors i textures, però també perquè ens
permet dissimular petites
imperfeccions: ulleres, granets, brillantors, etc. Per
exemple, ens pot ajudar amb
l’anomenat efecte ull caigut,
que algunes persones tenen
de forma natural i a altres
els surt amb l’edat, quan les
parpelles perden elasticitat i
comencen a caure.
Com pots saber si és el
teu cas? Mira’t en un mirall
de cara i ﬁxa’t en si la part
que es mou de la parpella
es veu o no. Si aquesta zona
queda oculta o encaputxada vol dir que els teus ulls
requereixen d’una tècnica
especíﬁca per poder-los-hi
treure partit. En cas contrari
corres el risc que semblin
més petits o tristos.
Stop efecte ull caigut
Stephanie Lange és una
maquilladora i youtuber
australiana que té un munt
de tutorials a internet relacionats amb l’efecte ull caigut
i com dissimular-ho a través

del maquillatge. I parla per
experiència pròpia!
Aquí van alguns dels seus
consells:
-No apliquis l’il·luminador
a tota la parpella. Per crear
un efecte lífting és millor utilitzar-lo sota l’arc de la cella i
al llagrimal.
-L’ombra d’ulls ha d’anar
més enllà de la parpella
mòbil i difuminar-la per les
vores. Com ho sabràs? Si en
obrir els ulls el color desapareix és que has de pintar una
mica més amunt. No utilitzis
una ombra massa fosca.
-Per a la ratlla de l’ull,
Stephanie recomana utilitzar
llapis d’ulls i pintar la línia
arran de les pestanyes, així
com la línia d’aigua interna,
perquè la parpella sembli
més àmplia.

-No utilitzis ombres fosques a la parpella inferior,
perquè només accentuaràs
l’efecte ull caigut. L’única
cosa que has de fer és equilibrar el color amb el de la
parpella superior.
La màscara de pestanyes
serà la teva gran aliada.
Aplica de l’arrel a les puntes
en ziga-zaga perquè es vegin
més llargues i plenes de
volum. Un altre truc? Mantingues la mirada cap avall o
tanca els ulls mentre s’asseca
el maquillatge perquè no et
quedin aquestes antiestètiques taques a la parpella,
que a més són molt difícils
de treure sense fer malbé la
resta del maquillatge.
Per bellezaactiva.com /
AMIC
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Es pot preparar a un nen o nena
per a rebre males notícies?
Tot i que no hi ha cap fórmula perfecta, sí que es pot
amortir l’impacte negatiu
d’una mala notícia.
L’estratègia és comunicar-ho bé i que el nen tingui
habilitats (adquirides en el
dia a dia) per gestionar les
seves emocions.
És inevitable que els nens
sentin tristesa o por
A continuació detallem un
consells bàsics perquè els
pares puguin ajudar els seus
ﬁlls a assumir les notícies,
també de forma preventiva.
I també com se’ls pot preparar per assumir les notícies
tristes que, de ben segur,
hauran d’assumir al llarg de
la vida.
1. La notícia l’han de comunicar els pares o una
persona molt propera. Cal
estar tranquils. Els nens
necessiten que els seus referents els transmetin afecte,
seguretat i protecció.
2. Escollir un lloc tranquil,
conegut i acollidor on l’infant se senti segur, com la
seva habitació. Seure amb
ell i posar-se al seu costat,
de manera que els adults
li parlen a la seva mateixa
alçada.
3. Utilitzar paraules senzilles
i adaptar-les a l’edat i al grau
de maduresa de l’infant. Es
parla diferent a un menor
que a un major de 6 anys.
Els més petits es prenen
les coses en sentit literal,
així que cal ser sincer però
només comunicar allò que

és essencial.
4. El tema no es pot donar per tancat. Cal deixar
temps perquè segueixin
preguntant en els dies posteriors. I respondre amb
sinceritat quan no sabem
la resposta.
5. No interrompre l’infant
quan explica el que pensa i
el que sent.
6. Acompanyar el nen i
explicar-li els sentiments
propis. Així millorarà l’acceptació de la notícia.
7. Les reaccions varien segons l’edat, la sensibilitat,
la gravetat de la notícia, etc.
Fins als 6 anys poden mostrar-se més inquiets i moguts. Poden somatitzar-ho i
tenir mal de panxa o de cap
sense causa mèdica. I poden retrocedir en ﬁtes del
desenvolupament. Si tenen
entre 6 i 9 anys, se’ls tradueix en més pors a les nits,
malsons, canvis de comportament i rebequeries. Els

més grans poden adoptar
conductes desaﬁants, tristesa, o desatenció.
En realitat, el dolor i altres sentiments que provoquen les males notícies són
positius per a les persones
i els nens. Ajuden a créixer,
a madurar i a entendre una
mica més el món.
I sí que es pot preparar
els menuts per a afrontar
dificultats i situacions de
crisi.
Una és fomentar la comunicació familiar, que els
petits se sentin escoltats i
puguin compartir amb els
adults allò que els preocupa, els fa por, els agrada, els
diverteix, etc.
És una fórmula que els
permetrà, de grans, parlar
més fàcilment d’una mala
notícia.
En segon lloc, és important treballar la inteŀligència
emocional i fer que els nens
siguin conscients de les se-

ves emocions i que tinguin
empatia amb el que senten
els altres. Així es gestiona
millor la por i la tristesa.
Les emocions són necessàries per poder afrontar i
acceptar esdeveniments i
ajuden a reﬂexionar sobre
les persones i el món.
El que els nens necessiten és tenir a prop els grans,
sentir que no estan sols i
que poden parlar del que
pensen.
Poden mirar les notícies a
la televisió?
No hi ha una edat fixada
per començar a veure els
telenotícies.
Les recomanacions serien:
- Que sempre estiguin acompanyats.
- Que es ﬁxi un horari, un
límit de temps i deﬁnir el
tipus d’imatges a les quals
s’exposa els ﬁlls.
- És fonamental que els
adults supervisin sempre,
que estiguin a prop per evitar imatges sensacionalistes
o notícies que no entendrien. Així es poden aproﬁtar
les notícies per reﬂexionar
sobre temes, valors i situacions importants.
Si els petits treballen
el sentit crític i aprenen a
debatre les seves opinions
i a escoltar altres punts
de vista, tindran eines importants per gestionar la
informació.
Irene Moreno Pàmpols
Psicòloga infantojuvenil
col·legiada 20.368
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 935882153
Mb. 644008701
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LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE mujer de 40 años
para servicio doméstico, cuidado ancianos. Mañanas.
654.195.478
SE OFRECE SRA. para limpieza, cuidado niños y ancianos.
631.763.014

SRA. SE OFRECE para limpieza,
cuidar ancianos. 697.549.553
SEÑORA SE OFRECE para limpieza. Mañanas. 655.298.573
CHICO de 27 años busca trabajo, fábrica, etc. 631.580.534
CHICA de 33 años busca trabajo
limpieza mañanas. 634.243.537

DIVERSOS
VENDO turismo Renault Modus SP. 48.155Km. 5.000€.
651.052.771
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES
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Cupcakes solidarios
Hasta el próximo jueves 16 de noviembre tienes una
oportunidad a la que no podrás resistirte. Endulza tu
vida con esta dulce y solidaria iniciativa gentileza de
NAMA’S BAKERY de la que os hacemos partícipes,
y cuyos beneﬁcios íntegros irán destinados a los
animales de Rodamons de Rubí.
PRODUCTOS:
• Caja de 4 Cupcakes: 6,40 €
• Caja de 6 Cupcakes: 9,50 €
• Caja de 12 Cupcakes: 18,00 €
SABORES A COMBINAR EN LOS PACKS SEGÚN LOS
GUSTOS DESEADOS:
• Bizcocho de coco con frosting de frambuesa
• Bizcocho de chocolate con frosting de oreo
• Red Velvet (bizcocho rojo con base cacao y frosting
de queso cremoso)
• Bizcocho de vainilla con frosting de violetas
Todas las recetas se pueden realizar en opción vegana si es tu elección.
Puedes hacer tu pedido llamando al 611 42 85 83
o bien a través del correo electrónico hola@namasbakery.com. Las entregas concertadas se realizarán
el ﬁn de semana del 18 y 19 de noviembre en Nama’s
Bakery, en avda. L’Estatut nº 69 de Rubí.
Pon una guinda de sabor a tu día para disfrutar
solo o en compañía y estarás colaborando a endulzar
la vida de los animales amparados por Rodamons
de Rubí.
RODAMONS DE RUBÍ
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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La mostra ‘RrubibaRroc’
de l’artista rubinenca Anna
Tamayo arriba a Santander
REDACCIÓ

L’exposició d’Anna Tamayo
RrubibaRroc (Rubí Barroc)
ha arribat a la Universidad
Europea del Atlántico, a
Santander, on es podrà
visitar ﬁns al gener sota el
nou títol ‘RrubibaRrocos
y ciudades con zigurats
rosas’. La mostra, produïda
per l’Ajuntament de Rubí,
va veure la llum per primer
cop el passat mes de juny
al Celler.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, i el regidor de
Cultura, Moisés Rodríguez,
van assistir dimarts a l’acte
d’inauguració de l’exposició convidats per l’artista
rubinenca. La màxima responsable municipal va expressar la seva satisfacció
pel fet que “l’obra d’Anna
Tamayo contribueixi a do-

fa un gran regal a tots els
rubinencs i rubinenques”.
‘RrubibaRrocos y ciudades con zigurats rosas’
inclou les nou pintures de
gran format inspirades en
el paisatge urbà de Rubí
i una vintena d’obres noves de format més petit.
Aquests nous treballs de
Tamayo també estan inspirats en les ciutats amb
els elements singulars de
l’obra de l’artista rubinenca.
Amb aquest ambiciós
projecte, Tamayo ha volgut retratar la seva ciutat i
revelar-ne la bellesa amagada. Per aconseguir-ho,
ha mirat per sobre dels
ediﬁcis per copsar espectaculars panoràmiques
però també visions més
íntimes que només estan
a l’abast d’alguns dels seus

Un moment de la inguaració de la mostra a Santander. / Cedida

nar a conèixer el nom de
Rubí arreu del territori.
Amb exposicions de tanta qualitat com aquesta,
l’artista es converteix en
una gran ambaixadora de
la ciutat i, un cop més, ens

CULTURA
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habitants. El resultat ﬁnal
és una combinació d’espais
i arquitectures plena de
contrastos i clarobscurs
que evoquen la diversitat i
el canvi permanent propis
del Barroc.

La Nuu es consolida com
un festival de referència en el
món de la fotograﬁa d’autor
REDACCIÓ

El Festival de fotograﬁa La
Nuu, organitzat per l’Ajuntament i dirigit pel fotògraf
rubinenc Carles Mercader,
ha consolidat el seu creixement amb una tercera
edició marcada per la presència de grans noms de
la fotografia d’autor. Una
vintena d’artistes, vuit més
que en l’anterior edició, han
participat en aquest esdeveniment, que enguany
girava entorn al concepte
de la ‘joventut’.
La qualitat de les obres
exposades, així com de les
activitats complementàries del festival, que també
s’han incrementat, han permès a La Nuu fer-se un lloc
en el món de la fotograﬁa.
“Des de la primera edició
del festival hem apostat
per la qualitat i això està
donant els seus fruits”,
assenyala Carles Mercader,
qui afegeix que s’ha “reunit
a Rubí noms de primer ordre i això ha fet que aquesta
proposta rebi l’atenció del
món fotogràﬁc i cultural, ja
no només en l’àmbit català
i estatal sinó ﬁns i tot internacional”.
En el mateix sentit, el
regidor de Cultura, Moisés
Rodríguez, s’ha mostrat
molt satisfet amb “l’arrelament d’un festival que
està contribuint a donar
a conèixer el nom de la
ciutat al panorama cultural
estatal, però sense perdre

Les obres fotogràﬁques de grans dimensions s’han pogut veure durant diverses setmanes en diferents
punts de la ciutat. / Localpres

de vista la participació dels
rubinencs”. Per Rodríguez,
aquesta és una fórmula
que “s’està demostrant
encertada”.
La fotograﬁa a peu de carrer
Tretze fotògrafs nacionals i
internacionals van exposar
les seves obres al festival
durant tot el mes d’octubre:
Shinya Arimoto, Miguel
Trillo, Iker Basterra, Salva
López, Helena Goñi, Rita
Puig-Serra, Daniel Pujalte,
David Molina, Marta James,
Laura El-Tantawy, Xiqui
Yuwang, Juanan Requena
i Sung Jin Park. Les seves
fotograﬁes es van imprimir
en grans lones que van
penjar durant un mes a diferents façanes de la ciutat,
com ara l’Antiga Estació,
el Celler, l’Escardívol o la

fàbrica de Pich Aguilera,
entre altres.
Amb l’objectiu de fomentar el caràcter divulgatiu del festival, enguany es
van tornar a fer visites guiades a aquestes obres, que
van reunir tant persones de
Rubí com provinents d’altres poblacions catalanes.
Pel que fa a les activitats
complementàries, algunes
d’aquestes es van centrar
en demostrar l’aportació i la
inﬂuència d’altres llenguatges creatius dins el corrent
contemporani de la fotograﬁa d’autor. És el cas de
la secció Screen, dedicada
a la presentació d’imatges
en format audiovisual, que
va portar ﬁns al nou espai
cultural Nuus els diaporames de Leticia Varela, Oriol
Miñarro, David Molina, José
Luis Revuelta, Godzila, Iban

Muga i el rubinenc Víctor
Baladoch.
També van conﬂuir diferents disciplines artístiques
a la representació teatral de
‘Balada de la dependència
sexual’, basada en uns poemes de Carlos Zanón que,
al seu torn, s’inspiraven en
l’obra de la fotògrafa Nan
Goldin.
Altres activitats programades en el marc de La
Nuu van ser la conferència
d’Irene Mendoza sobre
l’exposició del CCCB ‘Fenòmen fotollibre’, la xerrada
de cloenda ‘Narrar la luz,
alcanzar su eco’ a càrrec
de Juanan Requena i Enric
Montes, o el taller impartit
també per Requena, que
va reunir el passat cap de
setmana una quinzena de
fotògrafs i artistes d’arreu
de l’estat espanyol.

CULTURA
FOTOGRAFIA

S’inaugura oﬁcialment l’exposició
‘Carrers de Rubí’ al Museu del Castell

L’acte comptarà amb una conferència a càrrec de la fotoperiodista
Sandra Balcells sobre la ﬁgura del rubinenc Ignasi Marroyo
REDACCIÓ

Tot i que l’exposició es va
obrir al públic el passat 5
d’octubre, aquest divendres 10 de novembre, a les
19.30 hores, �ndrà lloc l’acte d’inauguració oﬁcial de
l’exposició ‘Carrers de Rubí’,
una mostra del fotògraf rubinenc Ignasi Marroyo que
s’exposa al Museu Municipal
el Castell.
L’exposició és un recull
de gairebé una quarantena
d’imatges de diferents carrers de la ciutat que van ser
preses entre 1966 i 1993 pel
reconegut fotògraf rubinenc,
mort el 30 de juny passat.
L’acte d’inauguració
comptarà amb la presència
de diferents personalitats
del món de la cultura i la
fotografia com la primera
fotoperiodista de l’estat
espanyol, Joana Biarnés,

Una de les imatges de la mostra, que es pot visitar ﬁns al 17 de desembre. / Ignasi Marroyo

els exconsellers de Cultura
Ferran Mascarell i Joan Manuel Tresserras, el director
de l’Arxiu Nacional de Catalunya, Francesc Balada, i
la cap d’Imatge i Fotograﬁa
d’aquesta mateixa ins�tució,
Inmaculada Navarro. L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i el
regidor de Cultura, Moisés

Rodríguez, presidiran l’acte.
Durant la inauguració, es
podrà gaudir d’una conferència sobre la ﬁgura d’Ignasi Marroyo a càrrec de Sandra Balcells, fotoperiodista
i professora de Fotografia
a la Univeritat Ramon Llull.
També s’hi presentarà el
catàleg de l’exposició.

ART

L’ar�sta rubinenca Sandra Bea exposa
els seus retrats a l’An�ga Estació
REDACCIÓ

L’artista rubinenca Sandra Bea ha inaugurat a
l’Antiga Estació la mostra
‘Sandra Bea. Pintura’, una
col·lecció de retrats de
persones que, de diferents
maneres, han marcat les
vivències de l’artista.
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“Són retrats de persones del meu entorn proper,
que, d’una manera o altra,
han marcat la meva trajectòria vital”, explica Bea,
qui afegeix que “cada un
d’aquests retrats l’he relacionat amb el concepte o
idea que em ve al cap quan
veig aquella imatge”.

L’ar�sta rubinenca, amb un dels seus retrats. / Cedida

Així, les obres presenten significats i estils diferents, amb la intenció de
plasmar tot el ventall de
sentiments i sensacions
experimentats per l’autora. “Espero que les obres
agradin el públic o que
com a mínim el desperti algun sentiment”, assenyala
la rubinenca.
L’acte d’inauguració
de l’exposició va tenir lloc
ahir a la tarda i va comptar
amb l’actuació musical
de Carme Jiménez i Joan
Sans, que van interpretar
en duet uns temes per
donar el tret de sortida a
la mostra.
L’exposició de Sandra
Bea es podrà visitar fins
al 28 de gener a l’Espai
Expositiu de l’Antiga Estació. L’horari d’obertura
al públic és de dilluns a
dimecres de 12 a 14 hores,
de dijous a dissabte de 12 a
14 hores i de 17.30 a 20.30
hores. Els diumenges i festius l’Antiga Estació resta
tancada al públic.

‘Carrers de Rubí ’ es
podrà visitar fins al 17 de
desembre els dimarts i dimecres de 16 a 20 hores,
els dijous i divendres d’11 a
14 hores i de 16 a 20 hores,
els dissabtes d’11 a 14 hores i de 16 a 20 hores i els
diumenges i fes�us d’11 a
14 hores.

IL·LUSTRACIÓ

EdRa acull una exposició
sobre la il·lustració
L’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa) acull una exposició sobre el món de la
il·lustració durant aquest
mes. El 15 de novembre a
les 19.30 hores s’inaugura
una mostra �tulada ‘Visions il·lustrades’, que està
conﬁgurada a través d’un

recull d’obres d’Eloi Molas
i Marc Gómez. Es tracta
de dos joves talents que
destaquen en el camp de
la il·lustració.
L’exposició es podrà visitar ﬁns al 30 de novembre a
edRa de dilluns a divendres
de 10 a 21 hores. / DdR

La mostra porta per �tol ‘Visions il·lustrades’.
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Els Castellers de Rubí
aconsegueixen la torre
de 6 a Sant Vicenç

Els Castellers han aconseguit tornar a fer el 2d6 aquest castell
després de molts anys. / Cedida

La colla castellera de Rubí
està d’enhorabona, ja que
aquest cap de setmana va
aconseguir descarregar
la desitjada torre de 6,
construcció que des de
feia alguns anys no havia
pogut aixecar amb èxit. Va
ser aquest diumenge en el
marc de la Diada Castellera
de Sant Vicenç dels Horts,
organitzada per la colla
local, els Carallots de Sant
Vicenç.
La colla rubinenca va

completar una molt bona
actuació amb una tripleta
de sis: el 3d6, el 4d6 i el
2d6. Com és habitual, la
jornada va arrencar i ﬁnalitzar amb els pilars d’inici
i comiat.
Des de la colla, molt sa�sfeta pels bons resultats,
han agraït la col·laboració
de la colla local i dels Castellers de les Roquetes, l’altra
agrupació convidada, l’ajut
a les pinyes i el suport de
grallers i tabalers. / DdR

Torna el cicle de cinema
i el fes�val VOC a La Sala
El teatre municipal La Sala
torna a programar un cicle
de cinema estable a par�r
del 16 de novembre. El
cicle de tardor inclou vuit
sessions que combinen
estrenes recents i grans
clàssics, a banda de la
mostra d’audiovisuals en
català VOC i el fes�val de
tardor de cinema de terror
Infest.
Entre les pel·lícules de
nova factura, destaca la
darrera cinta de Christopher Nolan, ‘Dunkerque’,
que es podrà veure el 7 de
desembre en versió doblada. L’espectacular producció, aclamada pel públic
i la crítica, es basa en
una operació militar per
evacuar prop de 400.000
soldats atrapats a França
durant la Segona Guerra
Mundial. També es projectarà ‘Brava’, de Roser Aguilar, en el marc del Cicle
Gaudí (16 de novembre);
l’obra de Ventura Pons ‘Sabates grosses’, també com
a part de la programació
de l’Acadèmia del Cinema

CULTURA
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Català (21 de desembre);
‘Cars 3’ (28 de desembre); i ‘Kingsman’ (12 de
gener).
El cicle de tardor també inclou el clàssic de John
Huston ‘La reina de África’,
protagonitzat per Humphrey Bogart i Katherine
Hepburn, que es podrà
gaudir en versió original
el 14 de desembre.
VOC i Infest
El 24 de novembre, Òmnium Cultural portarà a
La Sala la mostra d’audiovisuals en català VOC,
mentre que l’1 de desembre els joves organitzadors
de l’Infest estrenaran un
nou fes�val de cinema de
terror.
Per al regidor de Cultura, Moisés Rodríguez,
propostes com aquestes
“enriqueixen una programació consolidada i que
permet seguir oferint als
rubinencs i rubinenques
l’oportunitat de consumir
cinema a la seva pròpia
ciutat”. / DdR

Programen vuit concerts de música
clàssica a La Sala, el Celler i l’Ateneu
REDACCIÓ

Els aficionats a la música
clàssica �ndran ﬁns a vuit
oportunitats per gaudir d’espectacles d’aquest gènere
musical els propers tres
mesos. L’àrea de Cultura ha
programat actuacions en
tres escenaris diferents: La
Sala, el Celler i l’Ateneu.
L’Orquestra de Cambra
de l’escola de Música Pere
Burés serà qui ence� el cicle
amb un concert al Celler
aquest diumenge, a la sala
Cèsar Martinell a les 12
hores. Aquest recital serà
el que obrirà la primera
temporada de la formació
sorgida de l’escola municipal
i seguirà un programa a base
de peces de Vivaldi i Nyman.
És un espectacle gratuït però
cal fer reserva a l’adreça
celler@ajrubi.cat, ja que
l’aforament és limitat.
La Sala serà el següent
escenari del cicle amb el
concert de piano ‘Quadres
d’una exposició’, de Daniel

La música clàssica protagonitza la proposta musical. / Localpres

Ligorio el 17 de novembre a
les 21.30 hores. L’entrada té
un preu de 10 euros.
L’Ateneu s’estrenarà el
divendres 24 de novembre
a les 20.30 hores amb un
duet de veu i viola de gamba. L’actuació, a càrrec de
Fernanda Sánchez i Anna
Casademunt, és gratuïta i
duu per �tol ‘The voice of
the Viol’.

La coral rubinenca Conturbat Me oferirà dues representacions de la XII Cantada
Popular Missa de coronació,
de Mozart, el divendres 15
de desembre i el diumenge
17 de desembre. Serà al teatre La sala i l’entrada té un
preu de 8 euros.
El diumenge 17 de desembre també hi haurà un
nou concert de l’Orquestra

de Cambra de l’Escola Municipal Pere Burés, amb el
programa ‘Les músiques de
Shakepeare’. Serà a les 12
hores a la sala Cèsar Mar�nell del Celler. L’entrada és
gratuïta però cal reservar
plaça a través d’un correu a
celler@ajrubi.cat.
El clarine�sta Oriol Romaní oferirà el recital ‘Meditacions fes�ves’ a l’Ateneu
el 22 de desembre a les
20.30 hores. L’entrada és
gratuïta.
La música tornarà a La
Sala el 29 de desembre amb
‘Fes�val de valsos i danses’,
a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès i la soprano
Anabel Pérez Real. Serà a les
21 hores i l’entrada té un
preu de 20 euros.
La darrera cita del cicle
serà el 19 de gener a La Sala.
Amb el �tol ‘Bach x2’, amb el
violoncel d’Amparo Lacruz i
la dansa de Lorena Nogal.
Les entrades tenen un preu
de 10 euros i l’espectacle
començarà a les 21 hores.

LLENGUA

Arrenca la 27a edició del Voluntariat per
la Llengua amb una vuitantena de parelles
REDACCIÓ

La Biblioteca va acollir dilluns l’acte de presentació
de la 27a edició del Voluntariat per la Llengua,
una ac�vitat impulsada pel
Servei Local de Català, amb
el suport de l’Ajuntament
de Rubí. La trobada va reunir una representació de
la vuitantena de parelles
que s’han inscrit en aquesta
edició del programa.
Durant l’acte, van intervenir la responsable
del Servei Local de Català,
Roser Tutusaus, la directora
del Centre de Normalització Lingüís�ca de Terrassa
i Rubí, Teresa Garcia, i el
regidor d’Educació, Sergi
Garcia, qui va posar en
relleu “la importància del
programa del Voluntariat
per la Llengua, que des de
fa molts anys ajuda que tothom pugui parlar català”.
A banda de gaudir de
trobades de conversa per
prac�car el català, les pa-

El regidor d’Educació, Sergi García, durant la presentació del programa. / Cedida

relles lingüís�ques podran
par�cipar en ac�vitats relacionades amb l’esport, amb
la col·laboració del Centre
Excursionista de Rubí; les
arts escèniques, amb un
descompte d’un 50% al
teatre municipal La Sala;
i la lectura fàcil, gràcies a
la conducció d’Èlia Garcia,

voluntària lingüística. A
més, podran guanyar diversos premis al ﬁnal de la
temporada emplenant una
car�lla als establiments collaboradors.
L’acte de presentació
del Voluntariat per la Llengua va comptar amb una
xerrada sobre l’ús del ca-

talà a càrrec de David Vila,
escriptor, dinamitzador lingüís�c i membre de l’associació Tallers per la Llengua.
L’autor del llibre ‘I si parlem
català?’ va llegir diversos
textos del seu darrer recull
de contes i microcontes
per a públic adult, ‘Roba
estesa’.

Cultura
música

El rubinenc Sergi Estella debuta en
solitari amb ‘Ho superes i et fots’
L’Espai sociocultural de la CGT acollirà aquest dissabte el
concert de presentació d’aquest primer disc del cantautor local
redacció

L’artista rubinenc Sergi Estella debuta en solitari en
el món discogràfic amb
‘Ho superes tot i et fots’,
el seu primer àlbum. El
nou disc inclou deu temes
d’estil blues, folk i rock interpretats amb instruments
construïts per ell mateix,
molts fent servir materials
reciclats, per la qual cosa
els sons són molt especials,
com també ho són les seves
lletres i la seva posada en
escena.
Entre els temes del nou
àlbum, hi ha cançons com
‘Fins i tot per suïcidar-se la
Renfe arriba tard’, ‘Les magdalenes s’endureixen, les
galetes s’estoven’, ‘Amb el
cap entre les teves cames’,
‘Els tàpers de ma mare’ o
‘Màrtirs quotidians’.

A principis de setembre,
el pas de l’huracà Irma per
Cuba va provocar la mort
de 10 persones, importants
destrosses en l’agricultura
del país i greus avaries en el
sistema elèctric i energètic
de l’illa.
Per aquest motiu, l’entitat local Defensem Cuba ha
decidit organitzar un festival
solidari aquest diumenge a
les 18 hores al teatre municipal La Sala, amb la intenció
de recaptar diners per millorar les condicions de vida
de les persones afectades
per la catàstrofe natural. El
donatiu és de 5 euros i les
entrades es poden adquirir
al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC) fins
aquest divendres.
Defensem Cuba ha confeccionat un cartell variat amb col·laboracions de
personalitats locals, però
també de fora de la ciutat,
per tal d’atreure el nombre
més gran de públic possible

teatre

‘Bombolles de paper’, un muntatge
participatiu i multimèdia de dansa
i música per a tota la família
La Sala acull el diumenge
12 de novembre a les 12
hores una nova proposta
de La Xarxa Rubí per al
públic familiar. Es tracta
de ‘Bombolles de paper’,
un espectacle de dansa,
música en directe i interacció multimèdia de la
companyia Bàcum.
Al muntatge, en Roger
és un trompetista enamorat de les bombolles i les
coses rodones, per això a
casa seva tot és rodó. Es
passa dia i nit intentant
unir les seves passions, la
trompeta i les bombolles,
i per això vol fer bombolles amb la trompeta, però

no ho aconsegueix.
Un dia, enmig d’un
somni arriba a Bombàlia,
el país de les bombolles,
on coneix una fada molt
entremaliada.
L’espectacle és un
recorregut per un món
fantàstic ple de bombolles de sabó, de paper,
digitals, de globus, amb
ombres, amb llum negra...
Un muntatge màgic i dinàmic dirigit a un públic
familiar, que acaba participant activament de la
proposta escènica.
El preu de les entrades
és de 5 euros, 4 per als
socis de La Xarxa. / DdR

Sergi Estella, tocant un instrument fet per ell mateix. / Cedida

La gravació del disc s’ha
realitzat en els estudis Bucbonera de Caldes de Montbui i ja es pot trobar a diverses plataformes com iTunes

i Spotify. A més, també es
pot demanar a través del
correu electrònic hosuperesietfots@gmail.com.
La presentació del nou

treball d’Estella a Rubí serà
el dissabte 11 de novembre
a l’Espai sociocultural de
la CGT a partir de les 21
hores.

Festival solidari a La Sala per als
cubans damnificats per l’huracà
redacció
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Una quinzena
d’artistes i grups
col·laboren amb
Defensem Cuba
a l’espectacle.
‘Huracà’, que és com
s’anomena el festival, farà
pujar al damunt de l’escenari de La Sala diversos cantants, com ara Sergi Estella,
que recentment presentarà
el seu disc, Roger Margarit, Alfons Martí i Antonio
Zamora. També actuaran
l’artista Miriam Aguilera i els
grups Mutante i Alba Luz,
Blau Mariner, Chapaos a la
nueva, Pili i Aurora Cayero,
Pulso i Pua, Alicia i Daniel i
Estàncies&Estàndards.
El festival també comptarà amb actuacions de
grups i entitats locals, com
el Casal Xou, l’Obrador Coral de Rubí, Dones de Cor i
l’Escola 8 Temps. La presentació de l’espectacle anirà
a càrrec de l’actriu cubana
Mariela Bejerano.

Actuació de l’Obrador Coral de Rubí. / Arxiu

Les actrius Pili i Aurora Cayero, en un muntatge teatral. / Arxiu

Imatge de l’espectacle Bombolles de paper, que es podrà veure
diumenge a La Sala. / Cedida

‘Paradise’ porta a La Sala
alguns dels actors de ‘Merlí’
La Sala acollirà aquest
divendres a les 21 hores
l’obra de teatre ‘Paradise’,
un espectacle escènic escrit i dirigit per Oriol Vila i
Raquel Salvador de la companyia Nico&Sunset.
El muntatge teatral
compta amb la interpretació de cares molt conegudes pels seguidors de
la sèrie de ficció de TV3
‘Merlí’, com Albert Baró,
Elisabet Casanovas i Adrian Grösser. Completen el
repartiment Artur Busquets
i Albert Salazar.

‘Paradise’ és una comèdia agredolça, dramàtica i
esperpèntica. L’habitació
d’un prostíbul és l’escenari
de la producció, que interrelaciona tres històries amb
una prostituta russa com
a nexe conductor: un noi
amb discapacitat psíquica
que vol tenir la seva primera experiència sexual; un
client que només vol sexe
si sorgeix de forma natural;
i un jove de casa bona que
s’enamora d’una transsexual. El preu de l’espectacle és
de 15 euros. / DdR

Cartell promocional de l’espectacle.
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AGENDA
································································
DIVENDRES 10 de novembre

-Taula rodona sobre pessebrisme
A càrrec de l’Associació de Pessebristes de
Rubí. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
Org.: Associació de Pessebristes de Rubí.
-‘Paradise’
Obra de teatre amb Elisabet Casanovas,
Adrian Grösser, Albert Salazar, Artur Busquets i Albert Baró. A les 21h a La Sala (c.
Cervantes, 126). Preu: 15€.

································································
DISSABTE 11 de novembre

-Caminada fotogràfica
Caminada a la Mare de Déu de Les Arenes.
A les 7.50h a l’Antiga Estació (c. Historiador
Serra, s/n). Org.: El Gra.
-Nascuts per llegir
‘La Lluna, la Terra i el Sol’, a càrrec d’Alquímia
Musical. A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau,
5). Per infants fins a 3 anys.
-Concert de Sergi Estella
Presentarà el seu primer disc en solitari: ‘Ho
superes i et fots’. A les 21h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6).

································································
DIUMENGE 12 de novembre

-‘Bombolles de paper’
Espectacle familiar a càrrec de la companyia
Bàcum.
A les 12h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu:
5€/4€ (no socis).

-Taller de composició musical
A càrrec del grup El Quinto Ártico. A les 18h
a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-‘La música en imatges’
‘Daniel Barenboim, 50 anys dalt de l’escenari’.
A les 19.30h a l’Escola de Música Pere Burés
(c. Joaquim Blume, 28).

-Il·lustracions de Beatriz Mar�n Vidal
Fins als 24 de novembre a l’Espai de llibres
Lectors, al tren! (c. Mar� Ramentol, 3).

DIMECRES 15 de novembre

-Visions il·lustrades
Il·lustracions d’Eloi Molas i Marc Gómez.
Del 15 al 30 de novembre a l’Escola d’Art
i Disseny. Inauguració 15 de novembre a
les 19.30h.

-Ball al Casal
A càrrec de Maky-Maky. A les 16.30h al Casal
de la Gent Gran (c. Magallanes, 60).
Org.: Casal de la Gent Gran de Rubí.

-Laboratori de lletres i imatges
‘Malabarismes de paper’, a càrrec de Creativitatta.
A les 17.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per
a infants de 3 a 9 anys acompanyats.

-Maristes 200 i +
Exposició del bicentenari de Maristes.
Inauguració 13 de novembre a les 19h.
A l’auditori del Museu Vallhonrat (c. Sant
Pere, 77-79).

-Festival solidari amb el poble de Cuba
Amb diversos artistes i grups. A les 18h a La
Sala (c. Cervantes, 126). Donatiu: 5€. Org.:
Defensem Cuba.

-Taller fotogràfic
‘Pugem un esglaó’, fotografies del fum. A
les 19.30h a l’Antiga Estació (c. Historiador
Serra, s/n). Org.: El Gra.

-Retrats
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de
gener a l’Antiga Estació (c. Historiador
Serra, s/n).

································································

································································

DILLUNS 13 de novembre

DIJOUS 16 de novembre

-Pepe Carvalho
A càrrec de Gabriel Serrano. Fins al 30 de
novembre a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-‘Nadó en cap’
Dins del Cicle de Cinema Infantil en Català.
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
A partir de 4 anys. Org.: Servei Local de
Català.

-Taller de Biopolis Kids
Per a infants de 7 a 14 anys. A les 18h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Concert de Vivaldi&Nyman
A càrrec de l’Orquestra de Cambra de l’Escola de Música. A les 12h al Celler (c. Pintor
Coello, s/n).

································································

································································

-‘Brava’
Dins del Cicle Gaudí. A les 21h a La Sala (c.
Cervantes, 126). Preu: 4,5€.

-Hora del conte en àrab
A càrrec de Fadua Gambou. A les 17.30h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Jam Session
De 19h a 21.30h a l’Espai Sociocultural de
la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT
Rubí.

DIMARTS 14 de novembre

1
3

Àries (21/3 al 20/4)
Si tens parella, pot ser més diﬁcultós arribar
a acords. Es pot produir el ﬁnal d’una relació
que ja no funcionava. Amb els ﬁlls però, la
situació és molt bona. Gaudeix-ne.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Moment alliberador, on pots usar tot el teu
potencial per millorar les teves circumstàncies, sobretot l’economia es pot veure
tocada per algun fet inesperat i afortunat.

4

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Màxima atenció posada en estructurar la
teva vida, sobretot pel que fa a l’aspecte
material. Però també els horaris, vols fer
una millor gestió del temps per aproﬁtarlo.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
No deixis que el que passa al teu voltant
t’acabi portant a la desesperança. Cerca
petits (o no tan petits) oasis que et posin en
contacte amb el qual realment t’importa.

7

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Una excessiva preocupació pel teu futur pot
atorgar-te ansietat i estrès. Estàs decidit a
dur endavant els teus projectes més personals i comptes amb energia per fer-ho.

Bessons (21/5 al 21/6)
Aprenentatges que vindran de l’intercanvi amb els altres. Converses que poden
resultar reveladores. Compte perquè no
tothom serà sincer. Com més realista siguis, millor.

10

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
És hora d’obrir-se a nous aprenentatges. Si
apliques el que has après i ho fas des d’una
visió nova de les coses, el resultat pot ser
favorable per a tu. Període de sorpreses.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Compartir algunes experiències amb altres
no sempre és fàcil. Pots trobar- te que hagis
de fer partícips als altres de les teves vivències i això et genera cert neguit.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Facilitat per trobar parella si ho vols. Això
sí, t’has de moure una mica per facilitar les
situacions. No tens massa clar com serà el
teu futur però estàs esperançat.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Moment especialment adequat per veure
què passa dins teu. Tens totes les eines
per esbrinar què et passa i com resoldreho, però t’hauràs d’apartar de certes
distraccions.

6
8
9

4

5

6

7

8

9 10

HORIZONTALES: 1. Que encanta o hace encantamientos. 2. Tumor duro o leñoso. Ganso domés�co, por lo
general de color blanco. 3. En sen�do contrario, encerré, introduje o incluí algo dentro de otra cosa. Segunda
letra. Inglés loco. 4. Consonantes revueltas. Que ahuecas. 5. Objeto natural o animal que en las mitologías se
toma como símbolo icónico. Conjunto de personas que en una ópera u otra función musical cantán simultáneamente una pieza concertada. 6. Que profesa egolatría. Vocal. 7. Preposición. Este. Conjunto de dos maderos
o palos atravesados el uno sobre el otro de modo que formen la ﬁgura de una X. 8. Siglas de Centro Nacional
de Inteligencia. Denota privación o negación. Repe�da, para arrullar a los niños. 9. Fenómeno foné�co por
el que, a par�r de la época helenís�ca, las vocales y algunos diptongos, se pronuncian con “i”. 10. Vocal. En
plural, entre los chiitas islámicos, �tulo de una de las más altas autoridades religiosas.
VERTICALES: 1. Acto de exis�r. 2. Elemento químico gaseoso. 3. Robo. Forma principalmente adje�vos gen�licios y otros que expresan pertenencia. 4. Al revés, especie ex�nta de aves paleognatas también llamadas
dinornithidae. Nombre de letra. Interjección para expresar muchos y muy diversos movimientos del ánimo
y más ordinariamente aﬂicción o dolor. 5. Símbolo del Nanómetro. Tiene amor a alguien o algo. Excremento.
6. Vasija ﬁlipina hecha con la cáscara del coco. Consonante. Al revés, lata en inglés. 7. Primera vocal. En la
España musulmana, división territorial poco extensa. Bajo, debajo de. 8. Sujetarás, amansarás y harás dócil al
animal a fuerza de ejercicio y enseñanza. Mililitro. 9. Puesta de sol. Parte delantera de un barco. 10. Unidad
de dosis absorbida de radiación ionizante en el sistema cegesimal. Hola, en italiano. Sur.

SOLUCIÓN (Horitzontales)
1. ENCANTADOR. 2. XILOMA. OCA. 3. ITEM. B. MAD. 4. SRP. AOCAS. 5. TOTEM. OROC. 6. EGOLATRA. I.
7. NE. E. ASPA. 8. CNI. AN. RO. 9. IOTACISMO. 10. A. AYATOLAS.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Tot és ple d’oportunitats i situacions que et
poden reportar saber i grans satisfaccions
personals. Només has de deixar el cau on
ets i sortir al món, on t’espera la vida.

5

3

CRUCI

2

2

-Exposició de pintura
A càrrec d’Albert Vidal. Al Centre Tècnic
(av. l’Estatut, 130) ﬁns al 22 de novembre.
De dilluns a divendres de 9h a 14h i de
16h a 19h.

GRAMA

1

-Carrers de Rubí
Fotograﬁes d’Ignasi Marroyo. Fins al 17
de desembre. Al Castell de Rubí (c. Castell, 35). Inauguració 10 de novembre a
les 19.30h.

POR FRANCESC CARCELLER

HORÒSCOP

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Els assumptes domèstics i familiars reclamen la teva atenció i possiblement has de
posar diners per gestionar-ho correctament, però també pots comptar amb una
ajuda material.

EXPOSICIONS

CULTURA
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CINEMA

Els personatges de la saga
Star Wars envaeixen Rubí
LARA LÓPEZ

Les estrelles de la saga Star
Wars Darth Vader, Luke
Skywalker, Leia o Chewbacca, entre altres, van ser les
protagonistes el diumenge
al ma� d’una desﬁlada organitzada per Star Wars

Catalunya a la nostra ciutat.
Membres de l’en�tat cultural van exhibir els ves�ts i
caracteritzacions fantàstiques als carrers del centre
de la ciutat, esdeveniment
que va reunir centenars de
rubinencs, principalment
públic familiar. El moment

de màxima aﬂuència va ser
al migdia, amb l’arribada
dels personatges fantàs�cs
al ‘photocall’ que s’havia
instal·lat a la plaça del Doctor Guardiet, que es va omplir de gom a gom d’infants
i adults que volien fotograﬁar-se amb els seus ídols.

Els assistents es van poder fotograﬁar amb els seus personatges preferits. / L.L.

La desfilada va sortir
des de l’An�ga Estació en
direcció al passeig de Francesc Macià i l’avinguda de
Barcelona ﬁns la plaça del
Doctor Guardiet. Després,
els fans van tenir dues hores per veure i fotografiar els personatges de ‘La
Guerra de les Galàxies’.
Rocío Fernández, secretària
d’Star Wars Catalunya, va
explicar que són els propis
membres de l’associació els
que es vesteixen “no amb
disfresses, sinó amb ves�ts
rèpliques de les pel·lícules
originals, i cadascú s’encarrega del seu”. Desenes de
rubinencs, principalment
infants i alguns adults, van
seguir la desﬁlada amb les
seves disfresses i espases
làser.
A més, la plaça va comptar amb una parada de
marxandatge amb funció
solidària, ja que tots els

L’ac�vitat va ser tot un èxit de públic. / Maribel Panal

diners recaptats amb la
venda de productes d’Star
Wars van des�nats a diversos projectes socials. Rocío
Fernández explica que la
seva acció social, realitzada
de forma voluntària, està
destinada principalment
als infants amb malalties
rares. “Els personatges caracteritzats realitzem visites
i donacions als Hospitals de
la Vall d’Hebron, Sant Joan
de Déu o Sant Pau de Barcelona, i també col·laborem
amb les ONG Miradas que
hablan (Síndrome de Duplicació Mecp2), Proyecto Pol
(hiperglicinemia), ENACH
(malal�es neurodegenera�ves) i la Casa dels Xuklis
(càncer infan�l).

Star Wars Catalunya realitza habitualment els seus
esdeveniments a Barcelona
però, sent una associació a
nivell català, volen estendre
els seus esdeveniments a
diferents localitats. Un seguidor rubinenc de l’en�tat
els va proposar de parlar
amb l’Ajuntament de Rubí
per poder organitzar aquest
esdeveniment.
Properament, participaran amb ac�vitats d’animació i ‘photocall’ en dos
concerts d’homenatge a
John Williams, compositor
de la banda sonora d’Star
Wars entre altres pel·lícules,
els dies 16 i 17 de desembre al Palau de la Música
Catalana.

PUBLICITAT
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Esports
futbol | segona catalana

Derrota per la mínima de l’Olímpic
Can Fatjó al camp del Prat B
El conjunt rubinenc fa un bon partit però la falta d’encert
de cara a porteria l’impedeix guanyar l’enfrontament
OLÍMPIC
CAN
- júnior		
AE
PRAT B
- CDFATJÓ
OLÍMPIC
CAN FATJÓ

L’Olímpic va dominar l’enfrontament contra el Prat B
des de l’inici i fins al final,
però va ser incapaç de
marcar i va perdre per 1-0.
El conjunt local va aprofitar
l’única ocasió que va tenir
per superar Jaume Bracons
i endur-se els tres punts.
Els de Can Fatjó van
dominar més des de l’inici
del partit, portant la iniciativa tot i la forta pluja que
va caure durant aquests
minuts. Els visitants controlaven el partit i tenien
múltiples arribades a l’àrea
contrària. El porter del Prat
B es va haver d’aplicar per
evitar que el seu equip

resultats

1-0
1-0

AE PRAT B: David, Gerard, Alfons, Martos, Schubert (Adri),
Guerra, Carazo (Johny), Quiño, Xavi, Pozzo (Olio) i Alejandro
(Orti).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J.Bracons, Cabanas (Iván García),
Jonay (Ponsic), Mauri, Nil, Rubén, Gerard, D. Vázquez (Genís),
Marc, O. Molina, Marc Cornet (Grego).
Àrbitre: Bosca Salvador, Ignacio (Bé).
Gol: 1-0 Alejandro (66’)
Targetes: Gerard, Schubert i Carazo / Cabanas, Rubén, D.
Vázquez i Marc Cornet.

José Verde

encaixés un gol.
La falta d’encert de
l’Olímpic va ser clau perquè els del Baix Llobregat
aconseguissin marxar al
descans amb el 0-0.
La segona part va començar sense canvis i amb
el mateix guió que el primer temps, l’Olímpic dominava el joc. Fins i tot els
visitants van arribar a tenir
a favor seu 8 córners, però
no en van saber aprofitar
cap.
El Prat B es va veure
obligat a sortir amb pilotes llargues per la forta
pressió dels de Can Fatjó
sobre la seva sortida de
pilota. L’única arribada
dels locals va ser a través

Escola Thau-Femení

3-14

Daniela (5), Marina (2), Helena (1),
Paula (3), Alba (2) i Laia

Veterans-Mariano
Sènior B-Polinyà
Juvenil A-Mirasol
Ruiz i Rivas (2)

Sant Pere Nord-Juvenil B

4-3
0-4
3-2
1-7

Emir, Pablo (2), Isaac (2) i Marc (2)

Júnior-Cadet A

Díaz, García i Bartel

Cadet B-PB R. Llorens

3-3

19-1

Paqui (4), López (4), Moreno, Cervera
(2), García (3), Diéguez (3), Pascual
i Sánchez

Can Trias-Infantil A
Quan

Infantil B-Vacarisses
Iker

2-1

1-3

PB Castellbisbal-Infantil C 1-3
Fernández, Heras i Maiz

d’una falta que Alejandro
va col·locar per l’escaire de
la porteria defensada per
Bracons, que no va poder
fer res per impedir el gol al
minut 66.
L’Olímpic no va marcar
i el marcador es va quedar
amb l’1-0 i els tres punts al
camp del Prat B.
Els rubinencs van afrontar el partit amb les baixes

Natació Terrassa-Aleví A

8-4

Daniel, Àlex, Gio i Quim

Aleví B-Pueblo Nuevo

4-2

Pol (2), Pau i Xandry

Aleví C-Maurina Egara

Eric, Hugo (2), Enzo (2) i Carlos

Rubí UE-Aleví D
Yovani (2) i Izan

EF Can Mir-Aleví F

Cordón (5) i Bermejo

7-4

3-3

11-6

Benjamí A-Montcada

11-0

Benjamí B-Fruitosenc

8-0

Rubí UE-Benjamí C

4-3

Fermoselle, Dídac (3), Bilal (2), Amin,
Joan (3) i Mancheño
Maher (2), Sola, López (2), Molinos,
Linero i Salvia
Leánez, Pesado i Pérez

Mercantil-Benjamí D
Fernández

Prebenj. A-Can Parellada

3-1

1-1

per lesió de Pablo Borges,
Santi Peroni i la sanció
a Dani García. Tot i això,
l’equip va fer un bon partit
i només la falta d’encert
va privar l’Olímpic de guanyar.
En la propera jornada,
els de Can Fatjó rebran
la visita del Marianao Poblet el diumenge a les 12
hores.

futbol | segona catalana

Victòria del Rubí al camp del Gornal
La Unió Esportiva Rubí va
aconseguir la victòria després de dues derrotes consecutives contra el cuer de
la classificació, el Gornal.
Els rubinencs van arrencar molt bé des de l’inici
del partit i van dominar
clarament el joc. Només
en el primer quart d’hora,
ja van tenir quatre grans
oportunitats per avançarse. L’ocasió més clara va ser
una rematada de Miguelito
que es va estavellar contra
el travesser.
Per part del Gornal, només van tenir una ocasió
per marcar, després d’un
contraatac que va aconseguir aturar el porter Jose.
El gol va arribar al minut
34 després d’una bona combinació entre Kevin Sorbas,
Miguelito i Vicente Bermúdez. I just abans d’arribar a

29
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2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Els dos equips abans de l’inici del partit. / UE Rubí

la mitja part, va arribar el
segon gol, en pròpia porteria, favorable al Rubí.
La segona part va arrancar amb molts dubtes per
part dels rubinencs. En dues
jugades d’estratègia el Gornal va igualar el marcador.
La primera amb un córner

que Mateo va afusellar a
Jose. L’altre també arribava
de nou en una nova jugada
a pilota aturada i l’inesperat
empat a 2. Amb el 2-2, el
Rubí es va tornar a posar
les piles i gràcies a una gran
acció individual de Vicente,
el conjunt blanc-i-vermell va

VILANOVA I LA GELTRÚ
ESPLUGUENC
ATLÈTIC SANT JUST
RUBÍ UE
SANT QUIRZE
OLÍMPIC CAN FATJÓ
PRAT B
CAN TRIAS
JÚNIOR
FONTSANTA FATJÓ
BEGUES
MARIANAO
ATLÈTIC VILAFRANCA
MOLINS DE REI
SANT JOAN DESPÍ
ATLÈTIC PRAT
SUBURENSE
GORNAL

J Pts.
10 22
10 21
10 19
10 16
10 15
10 15
10 15
10 14
10 12
10 11
10 11
10 10
10 10
10 10
10 8
10 7
10 6
10 5

aconseguir el 2-3. A sis minuts del final, Albert Gurrea
va aconseguir sentenciar el
marcador amb el quart gol.
El triomf deixa els rubinencs quarts a la classificació amb 19 punts. En la
propera jornada, la Unió Esportiva Rubí rebrà a casa al
Prat B, un partit que tindrà
lloc diumenge a les 12 hores
a Can Rosés. / DdR

futbol | tercera catalana

Golejades de l’Atlètic
Rubí i del Veinti
L’Atlètic Rubí i el Juventud
25 de Septiembre van aconseguir guanyar els seus partits amb molta solvència.
L’Atlètic es va imposar al
camp de l’Escuela Bonaire
per 0-7, mentre que el Veinti va aconseguir un triomf
a casa per 3-0 contra el Sant
Cugat B.
El partit entre l’Escuela
Bonaire i l’Atlètic Rubí només va tenir un color, ja que
el conjunt rubinenc es va
mostrar molt superior des
del primer minut de joc.
De fet, 5 minuts després
de l’inici, Genís Torres va
aconseguir obrir la llauna
i un quart d’hora després
el mateix jugador visitant
va fer el segon gol. Abans
del descans, Sergio Beas
va aconseguir el 0-3, que
deixava el partit gairebé
sentenciat.
A la segona part, un gol
de Sergio Romero, Adrián
García i dos de Miguel Ángel Sánchez van acabar
d’arrodonir la golejada.
Per la seva banda, el
Veinti també va ser molt
superior al Sant Cugat B.
El primer gol va arribar al
minut 26 i va ser obra de
Jesús Toscanini. Ja a la se-

3a Catalana Grup 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SAN LORENZO
JUV.25 SEPTIEMBRE
ATLÈTIC RUBÍ
ESCOLA PLANADEU
SANT CUGAT B
MIRASOL-BACO
CASTELLBISBAL
LA ROMÀNICA
CERDANYOLA B
BADIA DEL VALLÈS
BARBERÀ ANDALUCÍA
JÚNIOR B
LLANO DE SABADELL
TIBIDABO T. ROMEU
LLORENÇÀ
ESCUELA BONAIRE
PUEBLO NUEVO
PENYA PAJARIL

J Pts.
10 25
10 24
10 23
10 19
10 16
10 15
10 15
9 15
10 13
10 12
9 12
10 11
10 11
10 10
10 10
10 9
10 6
10 6

gona part, José Javier Calvo
va fer el 2-0 i un altre cop
Jesús Toscanini va fer pujar
el tercer gol.
Derbi entre els dos equips
rubinencs
En la propera jornada, els
dos equips s’enfrontaran en
un derbi clau per les aspiracions de tots dos equips de
continuar enganxats a les
primeres posicions de la
classificació. Ara mateix, el
Juventud 25 de Septiembre
és segon a la taula amb 24
punts i l’Atlètic, tercer amb
un punt menys. El líder
és el San Lorenzo amb 25
punts.
El partit serà el diumenge a les 16.30 hores a Can
Rosés. / DdR

voleibol | primera catalana

El Voleibol Rubí s’imposa
al CV Olot per 3-1 a casa
El Sènior del Club Voleibol Rubí va aconseguir el
triomf per 3-1 contra el
tercer classificat de la lliga,
el CV Olot.
En el primer set, les
rubinenques van sortir a
la pista amb moltes ganes
i confiades que podien fer
un bon partit, i van mostrar la seva millor versió.
Amb un joc ben elaborat
des de la defensa i una
distribució molt bona de la
col·locadora, Yaiza Costela,
les locals van resoldre les
jugades amb una bona
definició i desequilibrant la
defensa rival per endur-se
el primer set.
En el segon, el CV Olot
va reestructurar el seu joc
i van frenar el CV Rubí,
que va anar a remolc i va
acabar cedint el set.
Amb l’1-1, el partit es

1
2
3
4
5
6
7
8

1a Catalana Femení B
CV MOLINS
GET BLUME
CV OLOT
CVB BARÇA
VIKINGS PRAT
CV GAVÀ
MÉS FUSTA RUBÍ
CV SANT QUIRZE

J
6
6
6
6
6
6
6
6

Pts.
15
15
12
9
9
6
6
0

tornava a iniciar i tal com
ja havia passat en el primer
set, les locals van sortir
amb moltes ganes, atacant
per les puntes i fent un
gran treball defensiu.
D’aquesta forma, van
poder guanyar el tercer
set. Aquest domini va durar fins a la fi del quart
set, sent, també en aquest
parcial, superiors al conjunt olotí.
En la propera jornada,
les rubinenques es desplaçaran fins a Esplugues per
jugar contra la Blume. El
partit serà dissabte a les
10.30 hores. / CVR
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ATLETISME | CROS

ATLETISME | CURSA

Una vintena d’atletes de
la UAR, al Cros d’Arenys
Fins a 24 atletes
de la Unió Atlè�ca
Rubí (UAR) van
participar en el
Cros d’Arenys el
4 de novembre
en les categories
inferiors. Cal destacar que, en la
categoria Sub14,
sis atletes rubinencs van quedar
entre els primers
deu classificats: Violeta Vilches va quedar quarta en el Cros
Marc López va ser d’Arenys. / Cedida
quart, Pol Cordero va ser sisè, Adrià Macias ser catorzena i Alba Santjust
va ser setè, i Pau Segovia va va ser quinzena.
ser novè; Violeta Vilches va
D’altra banda, la UAR
ser quarta, i Valeria Olalla va també va participar en el
ser setena.
Cros de Santa Coloma de
En la categoria Sub12, Farners el 5 de novembre.
Jordi Serra va ser vuitè, en la Pel que fa als resultats, cal
categoria Sub10, Ivan Molina destacar la quarta posició
va ser vuitè; Gerard Faura, va de Jan Badia i la quinzena
ser novè, Alba Segovia va ser posició de Jan Soler en la
onzena, Emma Dublino va categoria Sub18. / UAR

Tot a punt per celebrar la 29a edició
de la Cursa de Fons de Sant Muç
La Unió Atlè�ca Rubí (UAR)
organitza el diumenge 12
de novembre la 29a edició
de la Cursa de Fons de Sant
Muç. Un esdeveniment que
consta de quatre proves
diferents: una cursa de 10
km per als adults i tres
curses infan�ls de diferents
distàncies, en funció de les
edats dels par�cipants.
La prova dels adults,
un any més, tornarà a ser
puntuable a la Lliga Championship. Els corredors sor�ran des de la rambla del
Ferrocarril a les 9.30 hores
i seguiran un i�nerari per
diversos carrers del centre
de la ciutat, pujant ﬁns a la
urbanització de Sant Muç
per després tornar al punt
inicial de la rambla. El circuit

Una imatge d’arxiu de la popular cursa.

està homologat pel Comitè
de Jutges de la Federació
Catalana d’Atle�sme.
Pel que fa a les curses
infan�ls, també �ndran com
a punt d’inici i arribada la

rambla del Ferrocarril. En
aquest cas, seran recorreguts plenament urbans que
aniran dels 830 als 2.300
metres, i la sortida de la
primera cursa serà a par�r

de les 11 hores.
To t s e l s c o r r e d o rs
que par�cipin en la cursa
d’adults rebran una samarreta tècnica, una bossa i
diversos obsequis. / DdR

PETANCA | LLIGA

Un empat, un triomf i una derrota pels
Fondistes Rubí, a la Cursa equips de la Unió Petanca Las Torres-Rubí
ATLETISME | CURSA

del Pont de Vilomara
Paco Tirado i Nicolás
López, de Fondistes Rubí,
van participar el 5 de
novembre en la Cursa
del Pont de Vilomara i
Rocafort, que enguany
arribava a la XII edició.
La cursa consis�a en un
recorregut mixt de 10 km
i Paco Tirado va ﬁnalitzar
la prova amb un temps ﬁnal de 53’02”. Per la seva
banda, Nicolás López va
tornar a pujar al podi fent
una marca de 46’39”.
Amb aquest temps, ha
aconseguit la primera
posició en la seva categoria. / F. Rubí

Nicolás López. / Cedida

El primer equip de la UP
Las Torres-Rubí no va poder
passar de l’empat en la seva
visita al camp del Viladecans, el segon classiﬁcat a
la lliga. El duel va ser molt
igualat i totes i cadascuna
de les par�des es van lluitar
molt, mo�u pel qual va ser
impossible que els rubinencs s’imposessin. El resultat ﬁnal va ser de 8-8, un
resultat que permet a la UP
Las Torres con�nuar com
a líder a la lliga i mantenir
els dos punts d’avantatge
sobre el Viladecans.
Pel que fa al segon
equip, va vèncer a casa
un dels conjunts més forts
de la categoria, l’Atlè�c Ca

El segon equip va guanyar al Ca n’Anglada. / Cedida

n’Anglada de Terrassa. L’inici del par�t va ser igualat,
però a par�r de la segona

ronda els de Rubí van començar a desequilibrar el
joc de manera favorable

als seus interessos, mostrant tot el seu potencial
i sense donar opcions als
egarencs. El resultat ﬁnal
va ser d’11-5, un marcador
que permet als rubinencs
situar-se com a líders a la
lliga.
Per últim, el conjunt
femení no va poder superar
el seu rival, l’Atlè�c Ca n’Anglada de Terrassa. Les rubinenques van veure com les
visitants els hi guanyaven
progressivament el terreny
tot i els esforços. El marcador ﬁnal va ser de 3-6.
El tercer equip de l’en�tat ha descansat durant
aquest cap de setmana. /
UP Las Torres

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Derrota del Cent Pa�ns Masculí a Bilbao
El Sènior Masculí del Cent
Pa�ns no va poder aconseguir la victòria en el seu
desplaçament a Bilbao per
jugar contra el Metropolitano HC. El conjunt rubinenc
va anar sempre per darrere
en el marcador i els bascos
a poc a poc van anar incrementant l’avantatge ﬁns a
arribar al 3-0 quan faltaven
pocs minuts per la ﬁnalització del par�t.
El Cent Pa�ns, que va
aconseguir retallar distàn-

cies al ﬁnal gràcies a un gol
de Xavier Porqueras, no va
merèixer un resultat tan inﬂat, però al ﬁnal el resultat
va ser de 3-1.
Amb aquesta derrota,
el Cent Pa�ns és setè a la
classificació amb 6 punts
en 5 jornades. En el pròxim
par�t, els rubinencs rebran
la visita del Jujol, en un enfrontament que �ndrà lloc
a la pista Francesc Calvo
aquest dissabte a les 20.30
hores. / Cent Pa�ns

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lliga Elit Masculina
ESPANYA HC
HC CASTELLÓ
CPL VALLADOLID
CHL JUJOL
METROPOLITANO HC
MOLINA SPORT
HCR CENT PATINS
AE SANT ANDREU
TRES CANTOS PC
CP CASTELLBISBAL

J
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4

Pts.
15
12
10
10
9
6
6
3
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8

Lliga Elit Femenina
CPL VALLADOLID
HCR CENT PATINS
TRES CANTOS PC
SAB TUCANS
BCN TSUNAMIS
VILA-REAL
CHL JUJOL
ARANDA DUERO

J Pts.
3
6
2
6
3
6
2
4
2
4
3
3
3
0
2
0
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del CNR suma
el seu primer punt en compe�ció
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) va sumar el primer punt de la
temporada contra el CD
Dos Hermanas de Sevilla a
casa. El par�t va ser molt
igualat i va acabar 8-8. Els
gols locals van ser obra de
Taylor Shore, Lidia Escoda
(2), Laia Soriano (2), Amanda Triviño (2) i Ariadna
Ruiz. Amb aquest punt,
el CN Rubí aconsegueix
escalar fins a la setena
posició.
En la propera jornada,
les rubinenques jugaran

L’equip masculí con�nua en ratxa. / Cedida

a Saragossa contra l’EW
Zaragoza.

RESULTATS
CN Terrassa-Juvenil Masculí
Aleví A-CN Martorell
CW Garraf-Cadet Masculí B
CN Granollers-Cadet Femení
Aleví B-CN Montjuïc B
Cadet Masculí-CW Sant Adrià
CN Atl.-Barceloneta-Juvenil Masculí
Infantil-CN Montjuïc
GEiEG-Benjamí
Benjamí-CN Barcelona
Juvenil Femení-CN Sant Andreu
Infantil Femení-CN Catalunya
CW Figueres-Cadet Masculí B

11-6
10-2
3-32
8-11
9-0
20-3
12-12
17-11
10-13
5-5
8-17
5-5
6-14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Divisió d'Honor Fem.
CN SABADELL
CN SANT ANDREU
CN TERRASSA
CN MATARÓ
CE MEDITERRANI
EW ZARAGOZA
CN RUBÍ
DOS HERMANAS
CN SANT FELIU
CN MOSCARDÓ
1a Nacional Masculí
CN RUBÍ
CN CABALLA
UE HORTA
CN SANT FELIU
CW SEVILLA
W. MALAGA
AR CONCEPCIÓN
CN MONTJUÏC
CN GRANOLLERS
CN LA LATINA
CN TRES CANTOS
DOS HERMANAS

J
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
J
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Pts.
9
9
9
6
6
3
1
1
0
0
Pts.
12
10
9
8
6
6
6
4
3
3
1
1

Pel que fa al Sènior
Masculí, con�nua imparable a la lliga i va derrotar
el CW Sevilla per 10-12.
Els rubinencs van endurse la victòria en una de les
piscines més complicades
de la categoria. Els autors
dels gols van ser Nil Lenard,
Daniel Blánquez (2), Alejandro Or�z, Javier Carrasco, Marc Mejías (3), Miquel
Moyano i Ferran Pascual
(3). Amb els tres punts, el
CN Rubí con�nua líder de
Primera Nacional.
En la propera jornada,
els rubinencs s’enfrontaran
al CD Dos Hermanas de
Sevilla. El duel serà a Can
Rosés el dissabte a par�r
de les 18.15 hores.
Pel que fa al Sènior
Masculí B, també con�nua
imparable en la seva lliga i
ha guanyat tots els par�ts.
De moment, l’equip és
líder a Primera Catalana, a
només dos punts del segon
classiﬁcat. / CNR

NATACIÓ | COMPETICIÓ

Una quinzena de nedadors,
al Trofeu de Parets
Una quinzena de nedadors i nedadores del
CN Rubí van par�cipar
dissabte en el Trofeu
Vila de Parets. La compe�ció incloïa les categories aleví, infan�l,
júnior i sènior i tots els
par�cipants rubinencs
van tenir una bona par�cipació.
També el dissabte,
la nedadora del CN

Rubí, Sílvia Martí, va
disputar la segona Jornada del Circuit Català
de trofeus a Manresa.
Sílvia Martí va nedar
els 200 m lliures en
2’08”32, aconseguint,
d’aquesta forma, la
seva millor marca personal. També va par�cipar en els 50 m lliures,
on va fer una marca de
27”81. / CNR

Sílvia Mar� va par�cipar en una compe�ció a Manresa. / Cedida

EL CLUB NATACIÓ
RUBÍ INFORMA
La Junta Directiva del Club
Natació Rubí convoca a tots
els socis compromissaris i
sòcies compromissàries el
proper dijous 30 de Novembre de 2017 a l’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA amb
el següent ordre del dia:
1. Obertura de l’Assemblea
pel President del Cub, Sr.
David Ortiz Esteban.
2. Rati�icació del Sr. Jaume
Obrador Olivé com a nou
membre de Junta Directiva
del Club en qualitat de
Vocal.
3. Elecció de dos membres
de l’Assemblea per aprovarne l’acta.
4. Lectura dels acords de
l’anterior Assemblea General de Socis i Sòcies.
5. Lectura i aprovació, si
escau, de la memòria d’activitats socials i esportives
de la temporada 20162017.
6. Lectura i aprovació, si
escau, de la liquidació de
l’exercici econòmic vençut
amb el tancament de balanç i compte de pèrdues
i guanys, memòria econòmica i informe d’auditoria.
7. Proposta de quotes per
l’any 2018.
8. Lectura i aprovació, si
escau, del pressupost per
a l’exercici econòmic de la
temporada 2017-2018.
9. Torn obert de paraules.
L’Assemblea tindrà lloc
al LOCAL SOCIAL del Club
(Actual Sala de spinning),
Piscina Municipal de Can
Rosés, 08191, Rubí. La
primera convocatòria serà
a les 19.30h i la segona a les
20.00h. Us recordem que
normalment a la primera
convocatòria no tenim el
quòrum necessari i per
tant, es començarà puntualment a les 20.00h
Pensant en el medi ambient, la documentació amb

els temes que es tractaran
a l’Assemblea no es lliurarà
en paper. En aquest sentit,
podeu revisar tota la documentació a la web del Club
(www.cnrubi.cat) a partir
del dia 17 de Novembre
de 2017, i decidir quina
voleu imprimir. També hi
haurà un exemplar imprès
a l’administració del Club
per a consulta.
Segons els Estatuts del
Club, al tenir més de 3000
socis, integren l’Assemblea
General de socis tots els
socis que reuneixin els
següents requisits:
a) Ser soci numerari de ple
dret, protector o d’honor.
b) Ser major d’edat civil el
dia de l’Assemblea.
c) Tenir el dia de l’Assemblea una antiguitat igual o
superior a 1 any.
d) No tenir suspesa la condició de soci al moment de
la convocatòria.
e) Que el darrer dígit de
número de soci coincideixi amb el darrer dígit de
l’any en curs el dia de la
convocatòria de l’Assemblea. Aquest any serà el
número 7.
També podran assistir
a l’Assemblea els 50 socis
més antics, els socis integrants de la Junta Directiva
amb mandat vigent i tots
els socis que hagin estat
presidents en mandats anteriors, socis d’honor i els
que hagin format part d’anteriors Juntes Directives.
El socis i sòcies que ho
desitgin podran consultar a l’administració del
Club del 10 de novembre
al 30 de novembre de 2017
si tenen dret a assistir a
l’Assemblea com a socis
compromissaris o sòcies
compromissàries.
La JUNTA DIRECTIVA

