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M. CABRERA

Els veïns dels tres blocs de 
pisos de Sant Jordi Parc afec-
tats per l’increment abusiu del 
preu del lloguer s’han plantat. 
Els contractes de lloguer dels 
pisos de protecció oficial 
ubicats a l’avinguda Ferrer 
i Domingo han començat a 
caducar i els nous propietaris, 
Medasil i Promociones Llade-
ro, pretenen aplicar augment 
entre un 40% i un 100% en el 
lloguer.

Ara mateix, hi ha dos im-
mobles en aquesta situació, 
però en els mesos vinents els 
tres blocs quedaran afectats. 
El col·lec� u, format per una 
vintena de famílies, amb el 
suport del Sindicat del Lloguer 
i de l’Ajuntament, ha decidit 
que no marxaran de casa 
ni pagaran l’augment, que 

consideren abusiu, sinó que 
continuaran abonant cada 
mes el mateix import pel 
lloguer de l’immoble a través 
de girs postals.

Els veïns fa mesos que 
intenten negociar un nou preu 
del lloguer sense èxit: “Volem 
intentar negociar amb ells i no 
hi ha forma, l’únic que ens han 
dit és que no canviaran la seva 
posició”, afi rma Laura Pérez, 
del Sindicat del Lloguer. De 
fet, en alguns casos, es dona 
la circumstància que, a través 
de portals immobiliaris, el pis 
es lloga per un import més 
baix que el que els propietaris 
estan demanant als actuals 
inquilins.

De moment, els veïns con-
� nuen mobilitzats i un cop per 
setmana fan una casserolada 
al vespre per denunciar la 
situació.
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Rubí, Sant Cugat, la Generalitat i 
Endesa ul� men el soterrament de
la línia de l’avinguda Pep Ventura
CRISTINA CARRASCO

Si fa unes setmanes l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez, 
anunciava que l’Ajuntament 
es faria càrrec del projec-
te de desplaçament de les 
línies d’alta tensió de Can 
Fatjó, assumint el seu cost i 
reclamant posteriorment la 
seva part a la Generalitat, 
que no considera prioritària 

aquesta actuació, ara arriben 
novetats pel que fa a la torre 
d’alta tensió que travessa 
l’avinguda Pep Ventura, a Can 
Vallhonrat.

Segons ha explicat el regi-
dor de Medi Ambient, Moisés 
Rodríguez, a fi nals de gener 
hi ha prevista una reunió en-
tre els Ajuntaments de Rubí 
i Sant Cugat i l’Ins� tut Català 
d’Energia (ICAEN) per acabar 
de tancar el projecte per so-
terrar la línia d’alta tensió de 
110 kV que va des de la torre 
de Mas Gener, a Mira-sol, fi ns 
a la torre de conversió de la 
carretera de Molins de Rei a 
través de l’avinguda Pep Ven-
tura, creuant bona part del 
barri de Can Vallhonrat.

El projecte, que ja està 
molt avançat, es tirarà en-
davant a par� r d’un conveni 
entre els dos ajuntaments 
implicats, l’ICAEN i Endesa. El 
consistori veí fa més d’un any 
que negociava amb Endesa 
i el Ministeri de Foment el 
soterrament d’aquesta línia, 
ja que és l’única que li queda 

pendent a Sant Cugat per 
soterrar o desviar. Foment va 
donar el vis� plau al projecte 
de soterrament, travessant 
l’autopista A-7, que es pot fer 
amb un sistema de microtu-
neladores amb control làser.

Per la seva part, Endesa 
també va considerar, tot i 
les re� cències inicials, que 
l’actuació és factible tèc-
nicament. La companyia 
elèctrica ha valorat el cost 
de l’actuació en 1,5 milions 
d’euros, despesa que hauran 
d’assumir els dos consistoris 
proporcionalment en funció 
dels trams de línia soterrats a 
cada municipi.També s’estu-
diaran possibles subvencions 
per reduir el cost.

Rodríguez ha valorat molt 
posi� vament l’acord al qual 
s’ha arribat per tal de soter-
rar aquesta línia. A més, ha 
recordat que l’Ajuntament 
rubinenc con� nua treballant 
per fer realitat el desviament 
d’altres línies que creuen 
el municipi com les de Can 
Fatjó.

Torres elèctriques a l’avinguda Pep Ventura, al barri de Can Vallhonrat. / Mariona López

Els veïns dels tres blocs de 
Sant Jordi Parc es planten 
davant dels fons voltor

Pancarta reivindica� va dels veïns / M. López
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específic per aconseguir la 
llicència.

El febrer del 2018, el con-
sistori es va veure obligat a 
atorgar la llicència d’abocador 
a Can Balasc, en compliment 
de la sentència, i ara el ges-
tor ha presentat el projecte 
específi c per superar un dels 
darrers tràmits administra� us 
abans d’obrir l’abocador, amb 
capacitat per 1.085.000 m3.

No només residus inerts
Entre els residus que Can 
Balasc està autoritzat a acollir, 
segons recull la sentència del 
2012, hi ha residus industrials, 
plàs� cs, cartró, fusta, vidre, 
metall, cautxú, pells, tèx� ls, 
cendres, ferralla, terres, gra-
ves i qualsevol substància que 
sigui pràc� cament insoluble. 
Residus, aquests, considerats 
inerts el 1994.

Tot i això, el projecte 
d’Arrins contempla unes 
equivalències, adduïdes a 
canvis legals, que inclouen 
l’abocament de molts altres 
� pus de residus a Can Balasc, 

L’abocador de Can Balasc, molt a prop d’obrir

MARTA CABRERA

L’obertura de l’abocador de 
Can Balasc està cada vegada 
més a prop i sembla pràc� ca-
ment inevitable. El 2015 una 
gran manifestació ciutadana 
va aplegar més d’un miler de 
persones per protestar contra 
la situació a Can Carreras i en 
contra de l’obertura de Can 
Balasc. Però gairebé quatre 
anys més tard, resten només 
els darrers passos perquè 
Arrins SL comenci a introduir 
residus a Can Balasc.

El 21 de desembre, la 
Junta de Govern Local va 
sotmetre a tràmit un projecte 
d’actuació específi c en sòl no 
urbanitzable per sol·licitar 
autorització urbanística pel 
dipòsit controlat de residus 
no perillosos de Can Balasc, 
un projecte presentat per 
l’empresa que actualment té 
la propietat dels terrenys de 
Can Balasc, AJK Inversiones 
Cantábricas y Portuarias SL, 
del mateix grup que Arrins SL, 
FSM Ver� spania i TMA Grupo 
Sánchez, que ges� onen, entre 
altres, Can Carreras.

Fins a fi nals de gener, es 
poden presentar al·legacions 
al projecte a les dependències 
del Servei de Planejament i 
Ges� ó Urbanís� ca de l’Ajun-
tament, a la carretera de 
Terrassa, 116.

Una llicència atorgada als 
tribunals
El 18 d’abril del 1994, l’empre-
sa que ges� onava l’extrac� va 
de La Sibila va sol·licitar llicèn-
cia d’ac� vitats per instal·lar un 
abocador. Després de la nega-
� va de l’Ajuntament a atorgar 
el permís, fi nalment el 2012 el 
Tribunal Superior de Jus� cia 
de Catalunya va determinar 
que s’havia d’atorgar la lli-
cència per obrir un abocador 

a Can Balasc de residus inerts. 
El 2013, Arrins SL va intentar 
� rar endavant un Pla Especial 
Urbanís� c que afectava Can 
Balasc i Can Carreras, amb 
la intenció de conver� r Can 
Balasc en un nou Can Carre-
ras, però la Generalitat el va 
suspendre.

Posteriorment, el 2015 
l’operadora de residus va 

començar a fer obres d’ade-
quació per acollir l’abocador, 
unes obres per les quals no va 
demanar permís i que el con-
sistori va precintar. L’empresa, 
que es va querellar contra 
l’exalcaldessa Carme García, 
va perdre la reclamació als 
tribunals, que van dictar que 
Arrins havia de presentar un 
pla especial o un projecte 

per exemple, poden contenir 
amiant, o residus domès� cs.

L’empresa estima que 
s’abocaran 82.500 tones de 
residus anuals durant 14 
anys.

Rubí Sense Abocador es tor-
na a mobilitzar
L’Ajuntament ja ha dit que és 
un tràmit que l’Ajuntament 
està obligat a aprovar per llei 
i traslladarà la responsabilitat 
a la Comissió d’Urbanisme de 
Barcelona, òrgan que ha de 
fer l’aprovació defi ni� va.

Però des de la plataforma 
Rubí Sense Abocadors no ho 
veuen així i consideren que el 
consistori no hauria d’aprovar 
el projecte. Així ho va dir el 
portaveu de l’en� tat, Joaquim 
Òdena, a la sor� da de la Mesa 
d’abocadors que es va cele-
brar dilluns a la tarda: “L’Ajun-
tament diu que té voluntat, 
però no és sufi cient, cal que 
diguin taxa� vament no, que 
no aprovin el projecte i ente-
nem que per això necessiten 
el suport de la ciutadania”. Per 
aquest mo� u, la plataforma ja 

s’està mobilitzant per tal de 
convocar una gran manifes-
tació en les setmanes vinents. 
Per Òdena, l’única possibilitat 
passa per la mobilització 
ciutadana i recorda que en al-
tres ocasions s’ha aconseguit 
aturar l’obertura gràcies a les 
manifestacions. “No volem 
més deixalles ni cap dipòsit a 
Rubí, ja en tenim prou”.

L’obertura de l’abocador sembla cada cop més imminent. / Arxiu

>> L’empresa ha presentat a l’Ajuntament un projecte específi c per iniciar l’ac� vitat 
>> El projecte de l’empresa preveu abocar tot � pus de residus no perillosos, com a Can Carreras

pràcticament equiparables 
a un abocador de residus 
no perillosos, com el que la 
mateixa empresa ges� ona a 
Can Carreras: sanitaris, pro-
cedents de petroli, gas, car-
bó, agricultura, caça, pesca, 
pintures, processos tèrmics, 
residus de construcció que, 

La plataforma 
demana a 

l’Ajuntament 
que es plan�  i no 
aprovi el projecte

ALGUNS DELS RESIDUS QUE PODRÀ ACOLLIR CAN BALASC
-De l’agricultura, horticultura, aqüicultura, 
silvicultura, caça i pesca; residus de preparació 
d’elaboració d’aliments.
-De transformació de la fusta i de la producció 
de taulers i mobles, pasta de paper, paper i 
cartró.
-De les indústries del cuir, de la pell i tèxtil.
-De la re�inació del petroli, de la puri�icació 
del gas natural i del tractament pirolític 
del carbó.
-De processos químics inorgànics.
-De processos químics orgànics.
-De la fabricació, formulació, distribució 
i utilització de revestiments, adhesius, 
segellants i tintes d’impressió.
-De processos tèrmics.
-Del tractament químic de super�ície i del 

recobriment de metalls i altres materials; 
residus de la hidrometal·lúrgia no fèrria.
-De l’emmotllament i tractament �ísic i mecànic 
de super�ície de metalls i plàstics.
-D’envasos; absorbents, draps de neteja, 
materials de �iltració i roba de protecció no 
especi�icats en una altra categoria.
-De la construcció i demolició (inclosa la terra 
excavada de zones contaminades).
-De serveis mèdics o veterinaris o d’investigació 
associada.
-De les instal·lacions per al tractament de 
residus de les plantes externes de tractament 
d’aigües residuals i de la preparació d’aigua per 
a consum humà i d’aigua per a ús industrial.
-Municipals, incloses les fraccions de recollida 
selectiva.
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Només un terç dels nouvinguts 
rubinencs podran votar a les 
eleccions municipals

M. CABRERA

Les persones amb nacio-
nalitat estrangera i amb 
permís de residència a l’es-
tat espanyol poden votar a 
les eleccions municipals si 
s’inscriuen prèviament en un 
cens electoral, però no totes. 
Únicament poden aquells 
que tenen la ciutadania de la 
Unió Europea i els ciutadans 
procedents de països que 
tenen acords de reciprocitat 
amb Espanya, concretament 
12: Bolívia, Cap Verd, Colòm-
bia, Corea, Equador, Islàndia, 
Noruega, Nova Zelanda, 
Paraguai, Perú, Trinidad i 
Tobago i Xile. Això signifi ca 
que, basant-se en les darre-
res dades de l’IDESCAT sobre 
la nacionalitat de la població 
de Rubí, només poden votar 
a les eleccions municipals 
un 32% dels rubinencs nou-
vinguts.

Per tant, el 68% dels 
rubinencs que tenen la re-
sidència i viuen a Rubí però 
que no tenen la nacionalitat 

espanyola no podran votar el 
26 de maig. Així, els dos prin-
cipals col·lec� us immigrants 
de la ciutat, marroquins i 
xinesos, queden exclosos 
de les eleccions, ja que els 
primers representen el 31% 
dels nouvinguts i els segons, 
el 6,9%. El tercer col·lec� u 
més nombrós, els equatori-
ans, sí que podran votar.

La legislació espanyola, 
que no permet el vot als 
immigrants amb permís de 
residència ni a les eleccions 
generals ni a les autonòmi-
ques, sí que permet el vot 
a les municipals si els ciuta-
dans procedeixen de la UE o 
dels 12 països amb acords i 
s’inscriuen al cens electoral, 
però per fer-ho necessiten 
acreditar 5 anys de residèn-
cia a Espanya o 3 anys en el 
cas d’Islàndia.

Les persones procedents 
dels 12 països que tenen 
reciprocitat amb l’estat es-
panyol tenen temps per 
inscriure’s al cens fi ns al 15 
de gener i han d’estar inscrits 

al padró d’habitants. En el 
cas dels ciutadans de la Unió 
Europea, si no han par� cipat 
en cap procés electoral, tam-
bé s’han d’inscriure, però 
tenen més temps, fi ns al 30 
de gener.

El tràmit es pot fer perso-
nalment a l’Ofi cina d’Atenció 
a la Ciutadania o a l’Ofi cina 
del Cens Electoral, per inter-
net (h� ps://sede.ine.gob.es) 
o correu postal.

Campanya dels comuns
Tot i que l’Ins� tut Nacional 
d’Estadística adreça una 
carta a les persones que 
compleixen els requisits, 
Catalunya en Comú Podem 
considera que la majoria 
de la població que té dret a 
vot ho desconeix. Per això, 
durant els darrers dies han 
fet una campanya distribuint 
material informa� u entre els 
col·lectius immigrants. Els 
comuns també lamenten la 
“poca difusió de la informa-
ció” que ha fet l’Ajuntament 
sobre aquest dret ciutadà.

El 68% dels immigrants rubinencs no tenen dret a vot a les eleccions del 26 de maig. / Mariona López

La Núria Campderrós vol agrair 
les mostres de suport i d’afecte 

rebudes en aquests difícils 
moments.

Pere Guixa 
Campderrós

Ens va deixar 
el passat 25 de 

desembre.
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El Partir Demòcrata 
Europeu Català (PDe-
CAT) insisteix en el fet 
que caldria traslladar 
l’arribada dels Reis en 
un altre espai de la 
ciutat per tal d’alliberar 
l’aparcament de l’Es-
cardívol en unes dates 
tan importants per als 
comerciants com és la 
campanya de Reis: “És 
la gran zona d’aparca-
ment del centre i és 
una llàstima que es 
tanqui quan precisa-
ment el comerç rubinenc 
té l’impacte més gran de 
venda”, considera Jaume 
Buscallà, membre de la 
junta del PDeCAT. Com ja 
va proposar l’any passat, 

els liberals proposen el 
Castell com a escenari 
alterna� u.

D’altra banda, Buscallà 
ha demanat que l’Ajun-
tament involucri a més 

en� tats locals a la Ca-
valcada i que esten-
gui el clima nadalenc 
a la resta de la ciutat, 
al marge del centre: 
“Apostar per determi-
nades ac� vitats potents 
al centre està bé, però 
després al Progrés, per 
exemple, hi havia una 
plaça amb dos fils de 
llum penjant”. Per úl-
� m, l’exregidor socialis-
ta també ha cri� cat que 
les activitats infantils 
de la plaça del Doctor 

Guardiet els primers dies 
eren de pagament i poste-
riorment ja no, una ac� tud 
que considera “molt poc 
seriosa per part d’una ad-
ministració”.

Junts per Rubí enceta el procés de primàries 
per escollir candidat a les municipals
M. CABRERA

El Par� t Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT) ha iniciat 
el procés de primàries per 
escollir candidat o candida-
ta per la llista electoral que 
presentarà a les eleccions 
municipals sota la candi-
datura Junts per Rubí. La 
votació es realitzarà el 23 
de gener a par� r de les 20 
hores a l’Ateneu i hi podran 
par� cipar una cinquantena 
de persones, entre associats 
i simpatitzants, amb anti-
guitat mínima de sis mesos. 
Aquests darrers hauran de 
pagar 10 euros per poder 
votar. 

El termini per presen-
tar les candidatures acaba 
aquest divendres i per pre-
sentar-s’hi, els candidats 
han de reunir el 25% dels 
suports dels associats. “És 
un sistema transparent, 
tothom qui ho vulgui es pot 
presentar, qualsevol militant 
que vulgui ser cap de llista 
ha de fer la seva proposta”, 
ha explicat el president del 

PDeCAT a Rubí, Josep Puig-
ventós. De fet, els estatuts 
també preveuen que una 
persona independent es 

pugui presentar com a cap 
de llista.

D’altra banda, la direcció 
del PDeCAT a Rubí també ha 

decidit que es presentarà 
sota la marca de Junts per 
Catalunya i amb el nom de 
Junts per Rubí.

El PDeCAT torna a demanar que l’arribada 
dels Reis es traslladi a un altre espai

Jaume Buscallà, del PDeCAT. / Cedida

Roben la banderola amb la imatge de Xavier 
Corbera, candidat d’ERC, del solar del CDR

CRISTINA CARRASCO

La banderola amb la imatge 
de Xavier Corbera, candidat 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) a les elecci-
ons municipals, que el par� t 
havia instal·lat a la façana del 
solar que el par� t té a la plaça 
del Doctor Guardiet, va desa-
parèixer la nit de dilluns.

Segons Joan Puntí, re-
gidor d’ERC, el robatori no 
ha estat un acte improvisat, 
sinó que algú anava preparat 
per fer-lo. Els republicans 
recorden que la banderola, 
que feia més de 4 metres de 
llarg, estava penjada per la 
part interior d’una reixa a una 
alçada d’entre 3 i 5 metres. 
Per això, entenen que per 
tallar la lona és necessari 
accedir amb una escala de 
grans dimensions.

Per a ERC, el fet que hagi 
estat tallada, despenjada i 
que no es trobés a l’interior 
del solar evidencia que la o 
les persones que ho han fet 
han accedit al solar còmo-

dament. De fet, consideren 
que han accedit a la propietat 
privada obrint el pany de la 
porta.

En aquest sentit, ERC 
assenyala que el solar el ce-
deixen sovint a l’Ajuntament 
i diverses en� tats per a fes-
� vitats i ac� vitats diverses. 
Així, apunten que durant 
aquestes festes de Nadal, 
el consistori ha disposat del 
solar per a guardar el Trenet 
i per al muntatge i desmun-
tatge d’ac� vitats a la plaça 
Doctor Guardiet, per la qual 

cosa, l’Ajuntament tenia di-
versos de jocs de clau.

Per aquest motiu, Víc-
tor Garcés, president de la 
secció local, ha demanat a 
l’Ajuntament que obri una 
investigació per aclarir els 
fets i que es faci càrrec del 
cost de la lona.

Per la seva banda, el can-
didat d’ERC, Xavier Corbe-
ra, ha defensat la llibertat 
d’expressió i la necessitat 
d’impulsar una renovació 
i un avenç democrà� c a la 
ciutat. Corbera considera 

que el robatori demostra que 
“algú té por que ERC guanyi 
les eleccions del maig, però 
el nostre compromís amb la 
ciutadania es manté i no ens 
aturaran”.

Els republicans van pre-
sentar el mateix dilluns de-
núncia als Mossos per aquest 
acte vandàlic i han recordat 
que a mitjans de desembre, 
la seu del par� t va aparèixer 
amb pintades i la mateixa 
lona, que en aquell moment 
estava per fora de la reixa, va 
ser arrencada.

La seu del par� t i la mateixa lona ja van pa� r un acte vandàlic al desembre, 
fets que Esquerra � tlla “d’atac a la llibertat d’expressió”

ERC demana explicacions a l’Ajuntament, que també té clau del solar. / C.C.
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Jornades per elaborar el programa 
electoral d’En comú Podem
Catalunya en Comú (CeC) i 
Podem organitzaran dues 
jornades per elaborar el 
programa electoral amb 
el qual es presentaran a 
les eleccions municipals 
sota la candidatura d’En 
Comú Podem. El 12 i el 26 
de gener es faran trobades 
de caràcter tècnic obertes 
a tota la ciutadania per 
debatre i prioritzar propos-
tes concretes. La formació 
estructurarà les trobades, i 
el seu programa electoral, 
en quatre eixos.

El primer està centrat 
en l’urbanisme, l’habitat-
ge, la mobilitat i el mante-
niment; el segon se centra 
en educació, salut, cultura, 
esports i oci. El tercer gi-
rarà entorn la indústria, 
l’ocupació i el comerç; 
mentre que el darrer trac-
ta aspectes de radicalitat 
democràtica, com ara la 
gestió dels recursos, la 
participació ciutadana o 
la rendició de comptes. El 
12 de gener, cada assistent 
podrà participar en tres 

eixos, mentre que el 26 
de gener es farà un debat 
conjunt dels quatre eixos. 
Les sessions començaran 
a les 9.30 hores a la Sala 
Neus Català.

“Cal un canvi molt 
profund a l’Ajuntament i 
per això cal construir un 
programa que marqui les 
línies per poder gestionar 
el pressupost”, afirma An-
drés Medrano, portaveu 
de Podem. També està 
previst que al febrer s’obri 
un procés de participació 
telemàtic per ampliar la 
participació a més per-
sones.

Per Ànnia García, can-
didata de Catalunya en 
Comú, treballar un progra-
ma electoral amb Podem 
de forma conjunta “millora 
la confiança entre les dues 
organitzacions i fa que tot 
sigui més senzill”. En els 
pròxims dies, Podem triarà 
el seu candidat en un pro-
cés de primàries i després 
caldrà esperar quin serà 
l’acord nacional entre CeC 

i Podem per configurar les 
llistes.

trobades amb experts
D’altra banda, els comuns 
i Podem continuen amb 
les trobades amb experts 
que comparteixen la seva 
experiència. De moment, 
ja se n’han celebrat dues, 
una sobre ocupació i l’altre 
al voltant de l’educació 
i les properes setmanes 
estan previstes dues més. 
La primera serà el 23 de 
gener i tractarà sobre el 
tema de l’habitatge, amb 
Carlos Águila, que treballa 
a l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya i és membre 
del Sindicat del Lloguer 
de Rubí, i Janet Sanz, re-
gidora a l’Ajuntament de 
Barcelona.

La segona trobada, que 
encara no té definida una 
data, girarà al voltant de 
l’espai públic i comptarà 
amb la participació del po-
litòleg Ismael Blanco i Jordi 
Verdú, del col·lectiu Rubí 
Espai Comú. / M.C.

L’assemblea del PSC ratifica Ana M. 
Martínez com la seva candidata
REDacció

Ana M. Martínez, actual 
alcaldessa, ja és oficial-
ment la cap de llista del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) a les elec-
cions municipals. Així ho 
ha ratificat aquest dimarts 
l’assemblea local del partit 
després que Martínez fos 
l’única candidata que es va 
presentar a les primàries.

Durant l’acte de no-
menament de Martínez, 
a banda d’agrair a la mili-
tància la seva confiança, 
va fer un breu balanç de 
la tasca realitzada pel seu 
grup municipal. L’alcaldes-
sa va afirmar que, tot i els 
obstacles que s’han tro-
bat durant tot el mandat, 
l’equip de govern ha estat 
capaç de tirar endavant la 
majoria de projectes del 

seu programa electoral. En 
aquest sentit, es va referir 
a l’ampliació de l’illa de 
vianants o l’inici de la re-
habilitació del Casino.

La recentment nome-
nada cap de llista també va 
demanar de nou la confian-
ça de la militància per se-
guir transformant la ciutat 
i continuar fent “més fàcil 
la vida dels nostres veïns i 
veïnes”.

Ana M. Martínez optarà a la reelecció com a alcaldessa de la ciutat. / Mariona López



Q ueden exactament 135 dies perquè els 
rubinencs acudeixin a les urnes per 
triar el proper alcalde o alcaldessa. El 

compte enrere va començar fa gairebé 10 mesos, 
quan Esquerra Republicana de Catalunya va 
anunciar que Xavier Corbera seria l’alcaldable 
dels republicans. Una decisió que es va prendre 
a l’assemblea local del partit. Pocs dies després 
també es va fer públic el nom d’un altre can-
didat. Antoni García va ser escollit per tornar 
a encapçalar la llista de Veïns de Rubí després 
d’unes primàries.

Des d’aleshores, s’han succeït les informa-
cions sobre candidatures i possibles candidats, 
però a poc més de quatre mesos la majoria de 
partits encara no ha triat un candidat. La tercera 
formació en escollir qui encapçala la llista ha 
estat el Partit dels Socialistes de Catalunya, que 
aspira a conservar l’alcaldia. Aquesta mateixa 

setmana, l’assemblea socialista ha ratifi cat la 
candidatura d’Ana M. Martínez, única candidata 
a les primàries.

La resta de partits estan immersos en pro-
cessos de primàries per escollir candidat durant 
aquest mes: és el cas del Partit Demòcrata Euro-
peu Català, que articularà una candidatura sota el 
nom Junts per Rubí, i de Podem, que fi nalment 
confl uirà amb Catalunya en Comú, formació 
que sí que ha escollit la seva candidata, l’actual 
regidora d’Iniciativa Ànnia García a través d’un 
procés de primàries. En aquest cas, l’acord nacio-

nal entre els comuns i Podem defi nirà fi nalment 
com serà la llista d’En Comú Podem i quin dels 
dos candidats la liderarà. En el cas de Ciutadans, 
el partit està a l’espera que durant aquest més 
la direcció nacional esculli qui serà el candidat, 
tot i que hi ha veus que podria ser l’exsocialista 
Roberto Martín.

Molt més difícil de preveure és com s’arti-
cularà la candidatura del Partit Popular després 
d’aquest mandat fallit. El partit, que ha perdut 
la representació al Ple amb l’expulsió dels dos 
regidors del partit, encara no ha donat senyals 

de vida.
D’altra banda, el col·lectiu Primàries Rubí 

articula una candidatura netament independen-
tista. De moment, hi ha més de 300 inscrits però 
encara no es coneix el nom de cap candidat. Per 
últim, falta per veure si fi nalment es presentaran 
a les eleccions agrupacions ultradretanes com 
Som Identitaris, partit que està impulsant a Rubí 
Joan Carles Boronat, exregidor de Convergència 
i Unió i del Partit Popular; o VOX, que ha fet el 
salt a les institucions a Andalusia.

En qualsevol cas, el clima que es respira a la 
ciutat ja és preelectoral. Detalls com l’arrencada 
dues vegades de la pancarta d’Esquerra o les acu-
sacions creuades a les xarxes socials fan preveure 
una campanya dura cap a l’alcaldia. ERC i PSC 
parteixen com els màxims favorits, però amb el 
permís d’En Comú Podem i Ciutadans, que no 
descarten un ‘sorpasso’. 

26-M: Compte enrere
EDITORIAL
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Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana                     9 de gener

Raül Cabús @raulcabus
Deu ser que els veïns no 
ens hem portat massa bé 
ja que els Reis d’Orient 
no ens han portat les 
pedretes del C. Miquel 
Gomita que havíem 
demanat... Què podem 
fer @AjRubi després de 
dos anys de demanar el 
mateix? #rubicity

Els pessebres més nostàlgics
Un any més, no he deixat passar la visita als diora-
mes de Nadal i un any més, ho he fet acompanyada 
per la família. I sincerament, m’ha agradat molt 
passejar-hi, contemplar cada detall dels diorames, 
les fi gures, escoltar les explicacions dels pessebris-
tes i sobretot, de la gent gran que assenyalant-ne 
algunes parts, recordava la història del Rubí de 
quan eren joves.

Sí, d’aquell Rubí que ens explicaven avis i 
pares que era preciós, ple d’arbres, de fonts i de 
camps. Segurament també tenia les seves mancan-
ces, però tot i això, la majoria en parla bé. I aquest 
diorama de l’arribada del tren, m’ha fet recordar-
ho escoltant comentaris del cinema Domènech, 
del famós colomar de la plaça Person, de la paret 
d’entrar a l’antiga estació que jo havia saltat algun 
cop, del pas a nivell que creuava quan anava a veure 
jugar a la UE Rubí, de les places i les cases tan 
bufones que acollien el bestiar i l’hort familiar; la 
senzillesa de la gent i les xerrades al carrer, el caliu 
dels botiguers, la tranquil·litat d’aquells anys i la 
il·lusió i curiositat amb la qual es rebien les coses 
(des de l’arribada del tren fi ns a la carta d’una 
persona estimada).

Diuen que no cal mirar al passat, que cal seguir 
endavant, que ara la societat i les necessitats han 

canviat (i de quina manera!). I sí que és cert que 
han millorat coses, algunes per bé i d’altres que 
és millor ni esmentar però moltes, seguint uns 
dictàmens que no han estat els més encertats i no 
han tingut la delicadesa de mirar per la ciutadania, 
sinó per altres interessos.

I ara vivim en un nou Rubí, en la “ciudad 
sin ley” (com l’anomenen alguns). Un Rubí gris, 
trencat, brut, desordenat, incívic, desorganitzat, 
mal cuidat, amb més ciment que no pas arbrat. 
Estimat per alguns, habitació dormitori per d’al-
tres i deixat de la mà pels governants.

Núria Julià

Accidentes no, atentados contra la vida
La Agrupación Motera Catalana (AMC) quiere 
dejar de manifi esto su enérgica condena a los 
hechos ocurridos en la mañana del pasado do-
mingo 30 de diciembre de 2018 en la carretera 
NII – Pk 732 a la altura de Vilademuls; dónde 
tres motoristas fueron heridos de gravedad al 
ser embestidos por una conductora que ha dado 
positivo en las pruebas de alcoholemia. Mossos 
d’Esquadra informan de unos resultados en el 
etilómetro que pueden tildarse de inaceptables, 
en la medida en que las capacidades físicas del 
conductor se ven seriamente mermadas, llevando 

a un desenlace fatal. 
Des de AMC este año hemos tenido que 

ser conocedores de varios acontecimientos de 
esta índole en lo que va de año. Es por ello por 
lo que esta asociación no va a permitir que ni 
administraciones, DGT ni prensa sigan tratando 
dichos sucesos como accidentes. No en la medida 
en que consideramos que los accidentes ocurren 
de manera aleatoria y por causas fortuitas. Sin 
embargo, dichos siniestros se producen porque 
una persona, conocedora de los efectos y las po-
sibles consecuencias que tiene conducir en esas 
circunstancias, decide realizar dicha imprudencia, 
poniendo en riesgo no solo la suya, sino también 
la vida de los demás usuarios de la vía. 

Entendemos por tanto que no se trata de un 
accidente sin más, sino de un atentado contra 
la vida, contra el derecho al uso de la red viaria 
de forma segura. No queremos que este tipo de 
conductas se repitan, no queremos perder más 
compañeros, ni que sus vidas se vean truncadas 
por la mala decisión de conducir después de una 
noche de fi esta de otro conductor. Consideramos 
que dicha acción y la poca dureza actual de la 
administración ante la misma es incompatible con 
el garante de seguridad que debe de ofrecernos un 
estado de derecho como el nuestro. Por todo ello, 

mediante la presente les anunciamos que AMC 
va a estudiar una serie de acciones para que se 
endurezcan las penas contra los conductores ebrios 
y/o que hayan consumido estupefacientes. 

Agrupación Motera Catalana    

El utópico ejército europeo
Que la cancillera alemana Ángela Merkel y el pre-
sidente francés Emmanuel Macron son europeís-
tas hasta la médula, no cabe ninguna duda, pero 
de ahí a formar un ejército exclusivo conjunto a 
nivel europeo, va un mundo. ¿Ustedes se imaginan 
el coste económico a nivel armamentístico? Un 
coste elevadísimo. ¿Ustedes se imaginan en todo 
su conjunto a soldados rumanos, legionarios fran-
ceses y españoles, soldados italianos y alemanes…? 
Yo, por supuesto que no. Antes de emprender 
aventuras militares, existen otros asuntos de mayor 
calibre que a los ciudadanos europeos, creo, que les 
preocupan más, como la tasa de paro en muchos 
países de la Unión Europea, la desigualdad social, 
las ayudas para un sector como la agricultura y 
la ganadería, las universidades… ¡Ah! ¿Dejarían 
Estados Unidos y Rusia, o, dicho de otra forma, 
dejarían Trump y Putin, que la UE formara un 
ejército propio? Piensen, seguro que no.

José A. Avila López     
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El passat 19 de desembre es 
va realitzar la darrera reunió 
anual del Consell d’Admi-
nistració de PROURSA. En 
el tercer punt de l’ordre del 
dia es deia: “Donar comptes 
de l’Acord dictat per la Con-
sellera Delegada en data 17 
d’octubre de 2018, en virtut 
del qual es va aprovar les Bases 
reguladores del Programa de 
captació d’habitatges privats 
buits al municipi de Rubí 
per tal de ser destinats al seu 
lloguer social”.

Doncs bé, la gestió del 
que s’inclou en aquest punt 
de l’ordre del dia ens serveix 
per constatar, amb un exemple 
concret i de present, la nefasta 
gestió que l’actual equip de 
govern municipal ha fet de les 
polítiques d’habitatge durant 
aquest mandat. Dades concre-
tes i contrastables.

Primera. El 26 d’abril de 
2016 els regidors del nostre 
grup municipal i el nostre 
representant al Consell d’Ad-

ministració de PROURSA, 
van presentar en roda de 
premsa el Projecte Pisos Buits 
Rubí, on es feien un seguit de 
propostes per estimular els 
propietaris perquè posessin 
al mercat pisos que tinguin 
buits actuant l’Ajuntament 
com a intermediari entre els 
que tenen pisos desocupats i 
aquells que busquen pis, amb 
una proposta completa on 
ambdues parts sortien bene-
fi ciades. Aquesta proposta es 
volia impulsar amb el pressu-
post municipal de l’any 2017. 
Consulteu hemeroteques.

Segona. El 22 de juny 
de 2016 el representant del 
nostre grup municipal a la 
Mesa pel Dret a l’habitatge, 
entrega a tots els presents a la 
reunió el document anomenat 
‘Proposta de treball en matèria 
d’habitatge. Projecte Pisos 
Buits Rubí’ i demana que 
s’inclogui en l’ordre del dia de 
la propera reunió de la Mesa, 
un punt on explicar i debatre 
la proposta. Des de llavors no 
ha estat inclòs en l’ordre del 
dia de cap reunió de la Mesa. 
Sols cal veure l’acta del 22 de 

juny punt 6 i les diferents actes 
de les reunions de la Mesa des 
de llavors.

Tercera. El 18 de setem-
bre de 2018 hi ha una nova 
reunió de la Mesa pel Dret a 
l’habitatge. Ni en l’ordre del 
dia ni en el transcurs de la 
reunió, la regidora d’habitat-
ge i Consellera delegada de 
PROURSA, Marta García, 
fa esment ni explica l’ordre 
que dictarà poques setmanes 
després, sobre l’aprovació 
de les Bases reguladores del 
‘Programa de captació d’habi-
tatges privats buits al municipi 
de Rubí per tal de ser destinats 
al seu lloguer social’. L’anunci 
es publica al BOPB, al Diari 
de Rubí, a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Rubí i al tau-
lell d’anuncis de PROURSA. 
La darrera publicació és del 16 
de novembre de 2018 i es fa al 
Diari de Rubí. La Consellera 
delegada de PROURSA va 
dictar l’ordre el 17 d’octubre.

Quarta. No entrarem al 
detall del contingut de les Ba-
ses reguladores, ja que donaria 
peu a un altre article, però sí 
que destacarem dues qües-

tions que creiem rellevants. 
El Programa de captació 
d’habitatges, que dona peu a 
les bases reguladores dictades 
per la Consellera delegada de 
PROURSA és una mala còpia 
del projecte que vam presentar 
fa més de dos anys, doncs ex-
clou els incentius que el feien 
atractiu als propietaris i alhora 
sols deixa 30 dies perquè els 
propietaris interessats puguin 
posar el seu pis desocupat en 
aquest programa. O sigui, es 
publica el 16 de novembre i es 
tanca el 15 de desembre.

Cinquè. En la darrera 
reunió del Consell d’Ad-
ministració de PROURSA, 
la consellera delegada dona 
comptes d’aquest Programa 
i explica que el programa es 
va tancar feia quatre dies i no 
s’havia presentat cap propieta-
ri. Recordeu que segons dades 
del mateix Ajuntament, a 
Rubí hi ha més de 3.000 pisos 
buits. Tampoc tenim constàn-
cia de cap acció informativa o 
publicitària que doni visibilitat 
a aquest programa.

Conclusió. Es fa evident 
que el nivell d’incompetència 

dels actuals responsables po-
lítics municipals per afrontar 
una necessitat que pateixen 
moltes persones a la nostra 
ciutat, com és l’accés a l’ha-
bitatge de lloguer a preus jus-
tos, és difícilment superable. 
També es fa evident que a més 
de copiar i fer-ho malament, 
són incapaços de compartir 
amb el conjunt de persones, 
organitzacions i grups mu-
nicipals que participen en la 
Mesa pel Dret a l’Habitatge 
les estratègies per afrontar 
aquest problema.

Es fa més que necessari 
que es produeixi un canvi de 
govern que prioritzi solucions 
efectives i reals per aquelles 
persones que no poden ac-
cedir a un lloguer a la seva 
ciutat i que han de marxar a 
altres localitats amb les pro-
blemàtiques associades que 
això comporta. Canvis que ja 
s’estan fent a Barcelona, on el 
govern d’Ada Colau compra 
edifi cis sencers per destinar-
los a lloguer social i evitar 
l’especulació, on se sancionen 
bancs que mantenen pisos 
buits, on es destina el 30% de 

La nefasta gestió municipal de l’habitatge a Rubí. 
Un exemple concret

Ànnia García, Carlos 
Águila i Ramon Capolat
ICV Rubí

l’habitatge de nova construc-
ció o de rehabilitació a habi-
tatge social de lloguer, etc.

Com sempre hem dit, 
tot és qüestió de tenir clares 
quines són les prioritats d’un 
govern. És més que evident 
que l’habitatge no ho és per 
l’actual govern municipal ni 
per cap dels del PSC de Rubí, 
que ja fa 16 anys que està 
l’executiu local.

Josep Abarca Alemany, nas-
cut el 6.3.1938 a Moncofa 
(Castelló), va arribar amb un 
anyet a Barcelona, al barri 
de Les Corts, just acabada la 
guerra. Durant molt temps va 
treballar d’operari a l’empresa 
Rubiplast, fi ns que va acabar 
la seva trajectòria fent de 
conserge a Centre Cívic Delta 
del Llobregat (El Prat).

Abarca fou durant molts 
anys, la persona encarregada 
de redactar cròniques del bar-
ri del 25 de Setembre pel set-
manari Rubricata. És un gran 
afi cionat a la ventrilòquia, a 
l’aquarel·la i a les maquetes, 
ha dissenyat i creat diverses 
plaques per la ciutat, amb 
anècdotes com per exemple: 
el rètol de ferro forjat de 
l’Església Evangèlica de Rubí, 
que es va haver de fer dues 
vegades perquè primer hi 
constava església evangèlica i 
recuperant algunes lletres, va 
reconvertir el nom a petició 
de la pastora en Església 
Protestant; també el monòlit 
de l’església de Sant Pau fou 
reparat al caure la vocal “u” 
perquè la gent se’n reia i li 
deien l’església del pa.

La Forja Artística José 

Veïns de Rubí i curiositats locals
Núria Julià

Abarca, situada antigament 
al carrer Cervantes i propietat 
del seu pare, fou l’encarregada 
de fer els dos fanals de la 
caserna de la Guàrdia Civil 
a Rubí que en aquella època 
van costar tres-centes pessetes 
i en derruir l’edifi ci, un tre-
ballador va recuperar-ne una 
i pel valor sentimental que 
tenia va lliurar-la al Josep i 
aquest, la va cedir al Museu de 
Rubí perquè formés part de la 
col·lecció d’història local.

En època de l ’alcalde 
Llugany, també va fer una 
placa pel monòlit dedicat a 
Salvador Espriu, inaugurat 
per l’actor Enric Majó i el 
monòlit de la plaça de la 

República que també el va 
fer de manera desinteressada, 
tenint la satisfacció personal 
de contribuir amb la seva 
feina feta amb il·lusió, amb 
la ciutat de Rubí.

Com a curiositat, val a dir 
que el logo de l’ONG Rubí 
Solidari, també està dissenyat 
per ell, gràcies a un concurs 
que va guanyar. Abarca és 
un home inquiet, metòdic 
que opina que: la jubilació és 
creativitat, no passivitat, i així 
és com segueix en el seu dia a 
dia, afrontant nous reptes que 
li permeten estar ocupat, ins-
pirar-se en coses quotidianes i 
fer de totes aquestes iniciati-
ves, una teràpia personal.

Josep Abarca, a casa seva amb algunes imatges i maquetes seves. / N. Julià
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Rubí Forma ofereix més de 6.000 hores 
de formació per afavorir la inserció 
laboral en àrees prioritàries
REDACCIÓ

L’Ajuntament, a través de 
Rubí Forma, ha programat 
14 accions forma� ves dins 
del programa Formació 
d’Oferta en Àrees Priori-
tàries (FOAP) pel 2019. 
Un total de 180 persones 
a par� r de 16 anys, prefe-
rentment aturades, podran 
benefi ciar-se gratuïtament 
d’aquesta oferta forma� va. 
“El projecte Rubí Forma 
ofereix aquest any 11 ac-
cions forma� ves lligades a 
diferents cer� fi cats de pro-
fessionalitat, idiomes i dues 
accions transversals”, ha 
apuntat el regidor de De-
senvolupament Econòmic 
Local, Rafael Güeto, qui ha 
afegit que es tracta de “més 
de 6.000 hores de formació 
en àrees prioritàries per 
millorar la qualifi cació i la 
promoció de les persones 
treballadores del municipi 
i oferir una formació ajus-
tada a les necessitats reals 
del mercat laboral”. 

Durant l’any, s’oferiran 

11 Cer� fi cats de Professio-
nalitat (CP). L’oferta inclou 
cer� fi cats de nivell 1: Ope-
racions auxiliars de serveis 
administratius i generals 
(470 hores), Operacions au-
xiliars de muntatge de xar-
xes elèctriques (260 hores), 
Operacions de fontaneria 
i calefacció-climatització 
domèstica (490 hores) i 
Neteja en espais oberts i 
instal·lacions industrials 
(250 hores). 

Pel que fa al nivell 2, 
hi ha Muntatge i mante-
niment d’instal·lacions de 
baixa tensió (930 hores), 
Muntatge i manteniment 
de sistemes d’automa� tza-
ció industrial (520 hores), 
Soldadura amb elèctrode 
reves� t i Tig (720 hores), 
Mecanitzat per arrenca-
ment de ferritja (630 hores) 
i Muntatge i manteniment 
d’instal·lacions solars fo-
tovoltaiques (550 hores). 
Finalment, de nivell 3 s’ofe-
reix Efi ciència i energè� ca 
d’edifi cis (960 hores), Orga-
nització i ges� ó de magat-

zem (400 hores), una acció 
forma� va, Anglès A2 (190 
hores), i dues accions de 
formació complementaria 
transversal, Xarxes 2.0 i 
Habilitats de comunicació, 
de 30 hores de duració 
cadascuna, exclusives per 
a par� cipants d’altres acci-
ons FOAP 2018. 

Totes les accions inclo-
uen un període de pràc� -
ques en empresa i perme-
ten obtenir un cer� fi cat de 
professionalitat a la seva 
finalització, amb l’única 
excepció de l’anglès, que 
donarà accés a l’examen 
ofi cial corresponent al ni-
vell del curs.

Les persones partici-
pants han d’estar inscrites 
en l’Ofi cina de Treball tant 
si la persona està ocupa-
da com desocupada. Els 
interessats es poden ins-
criure a través del web de 
Rubí Forma, on també es 
pot consultar el calendari 
complet de les diferents 
accions, o bé de manera 
presencial a l’edifi ci.

Una trentena de treballadors de la planta rubinenca van secudar l’aturada aquest dimarts. / C.C.

Els treballadors insisteixen que l’empresa té molts benefi cis. / C.C.

C. CARRASCO

El sindicat Comissions Obre-
res (CCOO) ha convocat atu-
rades parcials a les diferents 
plantes que la mul� nacional 
Abelló Linde posseeix a l’es-
tat espanyol, entre les quals 
hi ha la fàbrica rubinen-
ca, situada al polígon Rubí 
Sud. Les protestes estan 
mo� vades per un nou pla 
de reestructuració que ha 
presentat l’empresa i que 
afecta una setantena de 
treballadors de les diferents 
plantes d’aquesta empresa, 
que es dedica a la fabricació i 
distribució de gasos per a ús 
alimentari.

Les aturades van co-
mençar aquest dimarts al 
matí i es mantindran de 

forma indefinida fins que 
s’arribi a un acord amb la 
direcció de l’empresa amb 
qui s’està negociant, segons 
ha explicat Tamara Blanco, 
representant de CCOO a la 
fàbrica de Rubí.

Blanco, que treballa des 
de fa 7 anys al departament 
de Logística, ha assenya-
lat que els treballadors fa 
més de 2 anys que estan 
patint aquesta situació i 
que ja s’han acomiadat 58 
persones a tota Espanya. 
La representant sindical 
denuncia que l’empresa ha 
modifi cat diverses vegades 
els plans de reestructuració 
i que “cada cop augmenten 
les xifres d’acomiadaments”. 
A més, assenyala que els 
treballadors no entenen els 

mo� us, perquè “l’empresa 
té molts benefi cis”.

En aquest sentit, criti-
quen que la direcció està 
apostant per externalitzar 
els departaments, plans que 
s’han iniciat ja amb el de Lo-
gís� ca. “Aquesta decisió està 
demostrat que no funciona i 
que no dona bons resultats. 
Estem tot el dia resolent 
problemes generats per 
l’externalització. Contracten 
gent fora del país, amb altres 
cultures, que no coneixen 
com funcionem nosaltres ni 
els nostres clients, però els 
hi surt més barat”.

Els treballadors estan 
disposats a con� nuar amb 
les aturades fi ns que s’arribi 
a un acord sa� sfactori per 
ambdues parts.

Protestes dels treballadors d’Abelló 
Linde contra un pla de reestructuració 
que preveu nous acomiadaments
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ANEM DE REBAIXES?

COMPRANT A RUBÍ TOTS GUANYEM!

REDACCIÓ

La xifra de l’atur a la ciutat 
durant el mes de desembre 
del 2018 s’ha situat en les 
4.667 persones sense feina, 
19 menys que al mes de no-
vembre. L’any 2018 ha estat 
un any posi� u pel que fa a 
la reducció de l’atur a Rubí, 
ja que s’ha tancat amb 257 
desocupats menys que el 
2017.

Tot i que en alguns me-
sos del 2018 l’atur es va es-
tabilitzar i fi ns i tot va créixer 
lleugerament (febrer, juliol, 
agost i octubre), el balanç 
fi nal és posi� u perquè en 
el global anual, la reducció, 
tot i no ser molt important, 
manté la tendència a la 
baixa dels últims anys. El 
nombre d’aturats el desem-
bre del 2018 se situa per 
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Rubí ha tancat l’any 2018 amb 257 persones 
aturades menys que l’any anterior
>> Amb un total de 4.667 persones desocupades, la xifra de l’atur torna per primera 
vegada a dades similars al 2008, quan va esclatar la crisi econòmica

primera vegada des de fa 
10 anys per sota dels 5.000 
desocupats, retornant a les 
xifres de quan va esclatar 
la crisi. 

Per grups d’edat, el col-
lec� u amb més atur a Rubí 
és el de persones estre 40 
i 54 anys, amb 1.738 deso-
cupats, seguit dels majors 
de 54, amb 1.463. Entre els 
joves, hi ha 1.154 aturats 
d’entre 25 i 39 anys i 312 de 
menys de 25 anys.

L’atur continua castigant 
més les dones
Dels 4.667 aturats rubi-
nencs que hi ha actualment, 
segons les dades del Servei 
d’Ocupació de Catalunya 
(SOC), 2.710 són dones i 
1.957 són homes. L’atur 
femení es manté molt per 
sobre del masculí, com ha 

Font: Servei d’Ocupació de Catalunya. Generalitat de catalunya

estat habitual a la ciutat. El 
grup de dones amb més atur 
és el de majors de 40 anys, 
amb 1.877 aturades. Aques-

ta tendència és comuna a 
tot Catalunya. Com a dada, 
al Vallès hi ha 22.572 homes 
aturats i 30.345 dones. 

El sector serveis, el més 
penalitzat
Per sectors, els Serveis es 
mantenen, en solitari, com 

l’àmbit ocupacional amb 
més aturats, amb 3.082 de-
socupats, seguits a distància 
pel ram de la indústria, amb 
800 aturats. Pel que fa a la 
resta de sectors, l’atur es 
distribueix en el sector de la 
construcció (405), i l’agricul-
tura (33), mentre que 347 
rubinencs busquen feina 
per primera vegada i no 
tenen ocupació prèvia.   

En el conjunt de la co-
marca del Vallès Occidental, 
l’atur s’ha reduït al desem-
bre respecte al mes anterior 
en un total de 183 persones. 
El descens més notable s’ha 
registrat a Sabadell (-89), 
seguit de Terrassa (-83), 
Cerdanyola (-48) i Castellar 
(-22). Rubí ocupa la cinque-
na posició en reducció del 
nombre de desocupats al 
desembre. 

Evolució de l’atur a Rubí a la darrera dècada
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CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

Cristalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

DECORACIÓ LLAR               

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

4€/MES

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         

ACUPUNTURA

ACADÈMIA

Kumon English

www.kumon.cat
Descobreix el seu potencial.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21
617 920 121

*Fins al 30 de juny del 2019. 
Consulta’n les condicions i la 

disponibilitat.

A Kumon English,  
15 dies de prova de franc 

sense compromís.*

I també Kumon Matemàtiques 
i Kumon Lectura

Learning time!

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

4€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

4€/MES



FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

MÀRMOLS

MERCERIA                           

NETEJA

ÒPTICA                           

TINTORERIA                           

TELEFONIA
 

Smarttech
T. 93 145 09 81
c. Cervantes, 55

ROBA                           

Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

TALLERS COTXES                           

PAPERERIA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

Divendres, 11 de gener de 2019GUIA DE SERVEIS 13

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

4€/MES
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Mobles de segona mà
Després de la compra d’un habitatge, ve el 
procés de moblar-lo, però amb prou feines 
acostumen a quedar diners per als mobles. És 
aquí on entra l’enginy per poder decorar-lo al 
nostre gust, essent una de les millors opcions 
la compra de mobles de segona mà. Encara 
que pugui semblar estrany, cada vegada són 
més les persones que es decanten per aquest 
tipus de mobles per a la decoració de la seva 
llar. Seguint una sèrie de consells, podem 
trobar tot el que necessitem a un bon preu. 
El primer de tot, a l’hora de buscar mobles, 
és fer una llista de tot allò que necessitem. 
El millor és comprar només aquelles coses 
bàsiques com són la taula, les cadires o els 

sofàs, deixant per a més endavant aquelles 
altres coses que no són tan necessàries en un 
principi i que poden esperar.

Una vegada que tenim clar el que neces-
sitem, és hora de buscar el millor lloc on 
adquirir-ho tot. Abans d’optar per la compra 
defi nitiva d’algun moble, és necessari asse-
gurar-nos que està en perfecte estat i que és 
el que realment anem buscant. No només 
cal fi xar-se en el preu, ja que aquest pot ser 
molt baix però no complir amb les nostres 
expectatives.

Per Redacció / AMIC
www.decoracion2.com
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GUÀRDIES NOCTURNES

GENER 2019
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

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 93.699.59.08

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

HIDALGO - MOSCARDÓ Sabadell, 79 Zona Serreta 93.697.36.40

KRONOS Passatge Cronos, 9-11 Zona Rubí 2000 93.586.06.26

MAS Torres Oriol, 4 Zona Col·legi Maristas 93.699.68.99

ORIOL Sa� r, 28 Zona Can Fatjó 93.699.43.98

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

PROGRES 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

SCHMID Riera, 12 Zona Església Sant Pere 93.699.13.05

XAPELLI Victor Català, 22 Les Torres 93.588.07.08

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

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

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

L’arròs, un aliment amb 
moltes qualitats
Base de l’alimentació en molts 
països, no tots els arrossos te-
nen, d’entrada, les mateixes 
propietats nutritives, tot i 
que l’aportació mitjana de 
calories se situa en 125 per 
cada 100 grams.

L’arròs blanc és el que 
aporta menys qualitats nu-
tricionals, ja que és el més 
refinat. Les calories que hi 
trobem procedeixen espe-
cialment del midó, que en 
aquesta varietat es troba 
en una proporció del 85%. 
L’arròs blanc també conté 
proteïnes (82 grams) i calci 
(10 mg).

L’arròs integral manté 
més intactes les propietats 
nutriti ves, degut al fet que 
conserva l’embolcall exterior, 
que és on es concentren la 
majoria de nutrients. L’arròs 
integral també conté vitami-
nes, principalment, les del 
grup E –que és un poderós 
antioxidant–, B1 –essenci-
al per al funcionament del 
sistema nerviós–, i B2 –que 
afavoreix el creixement de 

l’organisme–.
L’arròs integral també 

conté minerals com el fòsfor 
i el calci, que contribueixen 
a mantenir en bon estat l’es-
tructura òssia.

Pel que fa a l’arròs vapo-
ritzat, aquest conserva gran 
part dels minerals i de les 

vitamines, ja que ha estat 
sotmès a un procés hidro-
tèrmic.

Per últi m, l’arròs salvatge 
aporta especialment fi bra i 
minerals, sobretot potassi, 
fòsfor i calci.

Per AMIC - Redacció 
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CHICA se ofrece para limpieza, 
canguro y cuidado ancianos. 
633.378.509

OFERTES I 
DEMANDES
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Diuen que quan es perd algun dels senti ts, uns altres 
s’aguditzen. I així és com la Flama ha après a mirar 
amb els ulls de l’ànima, ja que és cega, no sabem si de 
naixement. 

Flama vivia juntament amb altres tres gats, entre 
ells la seva fi lla, en un terreny d’un senyor d’avançada 
edat que era cuidat per la seva veïna, qui ens donaria 
la veu d’alarma, ja que per qüesti ons de salut, aquest 
va haver d’abandonar el domicili.

Una vegada va arribar a nosaltres i després de diver-
ses visites veterinàries, ha estat sotmesa a exti rpació 
de tumors, esterilitzada i a més va ser visitada per la 
unitat d’oft almologia, on ens van confi rmar que malgrat 
conservar els seus ulls no tenia visió en cap d’ells.

Què podem dir d’ella? Flama és una gata extrema-
dament bona, tranquil·la, adulta però no major, positi va 
en immunodefi ciència, que podrà viure una llarga i 
saludable vida amb normalitat absoluta, en una llar on 
regni la serenitat i calma.

Aquesta és la fosca història de Flama, on mai veurà 
sorti r ni posar-se el sol, però la seva ànima és una paleta 
de colors i com creiem en els miracles, volem donar-li 
una oportunitat llançant llum en el seu camí, perquè 
mai se sap on pot estar aquesta ànima generosa que 
gosi pintar de colors sobre el llenç de la seva vida.

Si desitges conèixer la Flama, contacta amb nosal-
tres de dilluns a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 
639 679 777 o bé a través d’email, web o xarxes so-
cials:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
htt ps://www.facebook.com/rodamonsderubi/
htt ps://www.instagram.com/rodamons_de_rubi/

Els ulls de l’ànima
Vols 

que la teva mascota
aparegui 

al Diari de Rubí?

Envia’ns una fotografi a 
amb una breu descripció a

diariderubi@diariderubi.cat

Les mascotes de Rubí
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Ogun Cross� t llega a Rubí
Fiesta de inauguración día 19 de enero

¡Ven y prueba una clase gratuita!

Nuestro objetivo principal es poder ayudar 
a mejorar la condición física de las perso-
nas independientemente de su nivel y edad, 
Basándonos siempre en los movimientos 
funcionales, haciendo que los entrenos sean 
entretenidos y variados.

¿QUÉ ES EL CROSSFIT?
Son ejercicios funcionales constantemente 
variados ejecutados con intensidad y los 
cuales se pueden adaptar a todos los nive-
les. Su objetivo se basa en la mejora de las 
diez capacidades físicas más reconocidas 
en el Fitness (resistencia cardiovascular, 
resistencia muscular, fuerza, � exibilidad, 
potencia, velocidad, coordinación, agili-
dad, equilibrio y precisión).

FIESTA DE INAUGURACIÓN 
DÍA 19 DE ENERO

 
El sábado 19 inauguramos OGUN CROSSFIT 
de 10:00 a 15:00h. Contaremos con la pre-
sencia de grandes marcas como Reebok, 
Nocco y Barbells.

Horario:
De 10:00 a 11.00h. y de 11:00 a 12:00h. 
entrenamientos colectivos.
De 12:00 a 13:00h. concurso y sorteo de 
material de Cross� t.
De 13:00 a 15:00 h. Vermut y Fideuada. 
 
La presencia al evento es GRATUITA, invi-
tamos a todo el mundo a conocer nuestras 
instalaciones y a disfrutar de un día de 
Cross� t.

OGUN CROSSFIT
Primer box de Cross� t en Rubí fundado 
por Isaac y Raúl. Con unas instalaciones 
de 500m2 de entrenamiento y maquinaria 
de primer nivel. Disponemos de servicio de 
nutrición y � sioterapia. Además de clases 
de Haltero� lia, Powerlifting, entrenamien-
tos personales, Endurance y Strongman. 

Horarios del centro:
de 7:00 a 22:00 de lunes a viernes
de 10:00 a 13:00 sábados y festivos.

C/Atenas 7B, 08191 Rubí (BCN)
info@oguncross� t.com

T. 655 628 973

@oguncross� t 

WWW.OGUNCROSSFIT.COM

Raúl
Coach

Isaac
Coach
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Arriba el torn dels més peti ts del 
Casal Popular amb ‘Els dimoniets’
MARTA CABRERA

Ja fa 8 anys que els més 
peti ts del Grup Escènic del 
Casal Popular posen en 
escena, un cop passades 
les festes de Nadal, la re-
presentació ‘Els dimoniets’. 
Es tracta d’una versió lliure 
i musical de l’obra de teatre 
‘Els Pastorets’, el clàssic de 
Josep M. Folch i Torres, 
escrita i dirigida per Laia 
Borràs. “És una obra molt 
viva, perquè treballem amb 
infants, al fi nal són ells qui 
porten l’obra i és sorprenent 
la capacitat d’improvisació 
que tenen”, explica la direc-
tora de l’espectacle.

‘Els dimoniets’ és un 
espectacle interpretat per 
una quarantena d’infants 
d’edats compreses entre 
els 3 i els 12 anys i amb la 
col·laboració de l’Escola de 
Música Pere Burés, que ofe-
reix música en directe.

Es faran dues repre-

sentacions, la primera el 
12 de gener a les 18 hores 
i la segona el 13 de gener 
també a les 18 hores, totes 
dues al Casal Popular. Les 
entrades es poden comprar 
per internet al web www.
casalpopular.org o bé una 
estona abans a les taquilles 
del Casal Popular. El preu és 
de 3 euros cada entrada.

Els Pastorets, l’èxit de cada 
any
Pel que fa a les quatre re-
presentacions de l’obra ‘Els 
Pastorets’, que interpreta 
el Grup Escènic del Casal 
Popular amb l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu, ha 

tornat a ser un èxit, com 
cada any. S’han fet quatre 
representacions, amb la 
parti cipació de més d’una 
seixantena d’actors i actrius, 
que han comptat amb unes 
700 persones de públic. 
‘Els Pastorets’ és una de les 
acti vitats més simbòliques i 
clàssiques del Nadal a Rubí 
i es va començar a realitzar 
el 1924.

Una quarantena 
d’infants 
parti ciparan en 
la versió adaptada 
de l’obra 
‘Els Pastorets’
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‘Els dimoniets’ ompliran aquest cap de setmana el Casal Popular. / Arxiu

BREUS

Exposició  de Quim Conca 
sobre el medi natural
L’artista rubinenc Quim 
Conca exposa a parti r una 
mostra de la seva obra a 
l’Espai de Llibres Lectors, 
al tren, ubicat al carrer 
Magí Raméntol, 3. Conca 
mostrarà il·lustracions de la 
seva sèrie ‘Medi Natural de 
la Riera de Rubí’, que també 
es poden trobar als panells 
que hi ha al costat de la 
llera de la Riera. La inau-
guració ti ndrà lloc aquest 
divendres a les 19 hores i 
anirà a càrrec de Montse 
Gallén, responsable del 
departament de Medi Am-
bient de l’Ajuntament, que 
parlarà sobre el projecte 

de rehabilitació dels espais 
naturals de la Riera. La 
mostra es podrà visitar fi ns 
al 30 de gener de dilluns a 
divendres de 10 a 13 hores i 
de 17 a 20 hores a excepció 
de dijous a la tarda, que 
estarà tancat.

D’altra banda, el 19 de 
gener, l’establiment comer-
cial oferirà un taller per a 
infants a parti r de 6 anys 
amb la rubinenca Yasmina 
Capó, sobre l’estampació 
amb plastidecor per un 
preu de 8 euros. Els par-
ti cipants s’enduran a casa 
una bossa amb un disseny 
exclusiu. / DdR

Sorti da del GCMR-CER a 
Sant Pere de Vilamajor
El Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre 
d’Estudis Rubinenc (GMC-CER) organitza el 20 de gener 
una nova sorti da dins del cicle Conèixer Catalunya. En 
aquesta ocasió, els parti cipants visitaran la localitat de 
Sant Pere de Vilamajor, al Vallès Oriental. Allà, visitaran 
l’església de Sant Pere i les restes del castell. A més, tam-
bé aniran a Sant Antoni de Vilamajor per visitar l’ermita 
de Sant Julià del Fou. La sorti da serà a les 9 hores des de 
l’aparcament de l’Escardívol i durarà tot el matí . Per a més 
informació, es pot trucar al 600 793 022. / DdR
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El Mag Rubisenc va tornar a guiar els Reis d’Orient fins a la ciutat. / Mariona López Milers de persones van assistir a l’espectacle de l’arribada de Ses Majestats. / Mariona López

A la Cavalcada, es van poder veure diversos personatges màgics. / Mariona López

El Bòdum va recollir molts xumets de molts infants que ja s’han fet grans. / J.A. Montoya
La Banda de Rubí va estrenar vestuari nou durant la Cavalcada. El nou disseny ha estat confeccionat per 
Irma Bassols i Maria Copado. / J.A. Montoya

L’adoració al nen Jesús va posar el punt final a la Cavalcada de Reis. / J.A. Montoya

Melcior, saludant el públic abans de la Cavalcada. / Mariona López Baltasar va ser un dels més aclamats durant la nit. / Mariona López Gaspar, durant l’arribada a l’Escardívol. / Mariona López
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Els Reis Mags reparteixen 
il·lusió per tota la ciutat

LARA LÓPEZ

Milers de rubinencs i rubinenques 
van sorti r al carrer per gaudir de 
l’esperada Cavalcada de Reis del 
2019, una desfi lada de set carros-
ses i amb la parti cipació de més 
de 200 persones encapçalades 
per Melcior, Gaspar, Baltasar, el 
Mag Rubisenc i el Carter Reial, a 
més de 30 grups i personatges 
que conformaven un lluït i acolorit 
seguici reial.

Com cada any, l’Escardívol va 
ser l’escenari de l’arribada de Ses 
Majestats, amb una gran benvin-
guda de llums de colors, confeti  
i focs artificials que presenciar 
amb molta il·lusió més de 6.000 
persones. Un grup d’infants triats 
per sorteig entre els parti cipants 
en l’arbre dels desitjos del campa-
ment del Mag Rubisenc van poder 
gaudir de l’acte de benvinguda 
dels Reis sobre l’escenari. Més de 
6.000 persones van presenciar 
aquest acte des de l’Escardívol.

El Mag Rubisenc va ser el 
primer a parlar per donar els mi-
llors desitjos per aquest any que 
comença. Tot seguit, l’alcaldessa, 
Ana María Martí nez, va donar les 
claus de la ciutat al Rei Melcior per 
tal que Ses Majestats poguessin 

obrir totes les portes i reparti r els 
regals a totes les famílies rubinen-
ques, gest que el rei va agrair.

Després de l’acte de benvin-
guda, es va iniciar la tradicional 
Cavalcada pels carrers del centre 
de la ciutat. La comiti va va donar 
el tret de sorti da al carrer Joaquim 
Blume i va fi nalitzar a la plaça del 
Doctor Guardiet. A més de les set 
carrosses, la desfilada va estar 
molt animada amb els xanquers, 

les bandes de música com l’Asso-
ciació Rubí Musical segle XXI, els 
torxers, els patges, els carboners, 
els animals gegants, les naus i 
coets, els cotxes anti cs carregant 
els regals i molts personatges 
màgics i de contes. Com a nove-
tat, enguany ha parti cipat en la 
desfi lada en Bòjum, el germà de 
l’elefant blau Bòdum, que va lluir 
una corona i una capa vermella es-
pecialment per l’ocasió, i que es va 

encarregar de recollir els xumets 
dels infants que ja s’han fet grans 
per lliurar-los als Reis.

Com a convidats especials, van 
ser-hi presents els grups d’anima-
ció Les Montgolfi éres, d’Itàlia, i Les 
Allumeurs i Les Phaneles, de Fran-
ça. La primera i l’últi ma carrosses 
van reparti r 4 tones de caramels, 
amb la novetat que aquest any 
eren caramels tous tipus goma 
aptes per a celíacs. La iniciati va vol 

Baltasar, Gaspar i Melcior, poc després de la seva arribada a Rubí. / Mariona López

reforçar el protocol de seguretat 
per evitar accidents.

Accident durant la desfi lada
Tot i això, enguany la cavalcada 
es va retardar 50 minuts aproxi-
madament a causa precisament 
d’un accident, ja que el vehicle 
que transportava el Paó Reial va 
passar per sobre del peu i d’una 
cama d’una jove que formava 
part del grup d’animació al voltant 
d’aquesta fi gura. La noia va haver 
de ser traslladada en ambulància 
a l’Hospital de Terrassa, ja que pre-
sentava diverses fractures òssies i 
de lligaments del peu. Va quedar 
ingressada a l’hospital a l’espera 
d’una operació. 

Després d’uns 50 minuts, que 
el nombrós públic que seguia la 
desfi lada va aguantar amb paci-
ència i il·lusió, el seguici va poder 
reprendre la marxa. La plaça del 
Doctor Guardiet va ser el punt fi nal 
del seguici reial, on va tenir lloc la 
tradicional adoració al nen Jesús al 
voltant de les 21:30 h, fi nalitzant 
amb l’entrega de l’or, encens i la 
mirra per part de Melcior, Gaspar 
i Baltasar. La companyia Rah-Mon 
Roma va amenitzar l’espera amb 
l’espectacle de contes i cançons 
Sarau de Nadal.

L’Escardívol es va omplir per veure l’arribada de Ses Majestats, que van arribar acompanyats d’un espectacle de llum i de colors. / J.A. Montoya
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AgendA
··································································
DivenDres 11 de gener

‘Memory of the music Michael Jackson’
Espectacle musical a les 20.30h a La Sala. 
Preu:  15€/20€.

Obervació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Associació 
d’Amics de l’Astronomia.

··································································
Dissabte 12 de gener

‘Els dinocrocs Hocus & lotus ensenyen an-
glès als infants’
A càrrec de Claudia Soppelsa. A les 11h a la 
Biblioteca. Inscripció prèvia. Per a infants de 
0 a 3 anys.

CasalXou amb la Marató
A càrrec del grup de teatre CasalXou del 
Casal de la Gent Gran. A les 18h a La Sala. 
Donatiu: 5€.

‘Els dimoniets’
A càrrec del més petits del Grup Escènic del 
Casal Popular. A les 18h al Casal Popular. 
Preu: 3€.

··································································
Diumenge 13 de gener

Concert de blues
A les 12h a l’Espai l’Aurora. A càrrec de Nacho 
Ladisa i Muddy Wine. Org.: Societat del Blues 
de Rubí.

‘Els dimoniets’
A càrrec del més petits del Grup Escènic del 
Casal Popular. A les 18h al Casal Popular. 
Preu: 3€.

··································································
DimeCres 16 de gener

‘Catalanisme i revolució burgesa, 50 anys 
després’
A càrrec de Teresa Eulàlia Calzada, professora 
a l’Escola de Mestres de la UAB i exdiputada al 
Parlament del Catalunya del PSUC. A les 18h 
a la Biblioteca. Org.: Amics de la UAB.

··································································
DiJOus 17 de gener

‘El fotógrafo de Mauthausen’
Cinema del Cicle Gaudí. A les 21h a La Sala. 
Preu: 4,50€.

Diorames de Nadal. Associació de Pesse·
bristes de Rubí. A l’Aula Cultural fins al 13 
de gener. 

Humoràlia i Drets Humans. A la Biblioteca 
fins al 18 de gener. 

Pintures d’antoni Marsal. A la Biblioteca fins 
al 28 de febrer.

Cent anys de tren. A l’Antiga Estació fins al 
19 de gener. 

pessebrisme

Últims dies per veure la 
mostra de Diorames de Nadal

rEDaCCió

Des del 16 de desembre, 
centenars de rubinencs han 
pogut gaudir de l’exposició 
de Diorames de Nadal, que 
encara es pot visitar fins 
al 13 de gener. Es tracta 
d’una mostra tradicional de 
pessebrisme que enguany 
incorpora una gran novetat 
i és que hi ha instal·lat un 

diorama gegant sobre l’ar·
ribada del ferrocarril a Rubí 
el 1918, amb una recreació 
dels carrers del voltant de 
l’estació. Carrers i espais 
emblemàtics com el Teatre 
Domènec, el carrer Colom, 
el carrer Balmes o el carrer 
Prim.

A banda d’aquest gran 
diorama, també es poden 
trobar altres diorames de 

mida més reduïda i que re·
presenten diverses escenes 
del naixement de Jesús, 
tema central de les creaci·
ons nadalenques. 

La mostra, impulsada 
per l’Associació de Pesse·
bristes de Rubí, es pot visitar 
aquest divendres de 17.30 a 
20.30 hores i el dissabte i el 
diumenge de 12 a 14 hores i 
de 17.30 a 20.30 hores.

representació del teatre Domènec de la mostra de Diorames. / Mariona lópez

música

un espectacle amb la màgia 
de Michael Jackson

Damián Cortez, durant l’espectacle. / Cedida

L’imitador americà de Mic·
hael Jackson Damián Cortez 
tornarà a fer reviure la màgia 
del rei del pop a La Sala amb 
l’espectacle ‘Memory of the 
music Michael Jackson’, que 
tindrà lloc aquest divendres 
a les 20.30 hores al teatre 
municipal.

Les entrades, que tenen 
un cost d’entre 15 i 20 euros 
dependent de la zona, estan 
pràcticament esgotades.

Durant l’espectacle, Da·
mián Cortez interpretarà 
temes tan mítics de Michael 
Jackson com ‘Bad’, ‘Smooth 
Criminal’, ‘Dangerous’, ‘Beat 
it’, ‘The wa you make me 
feel’, ‘Black or white’, ‘Thri·
ller’ i ‘Billie Jean’.

Es tracta d’un show de 
tribut al rei del pop a càrrec 
de la companyia La Factoria 
Show i té 90 minuts de du·
rada. / DdR

música 
Concert de blues 
amb Nacho ladisa 
i Muddy Wine
El guitarrista Nacho Ladisa i 
la banda rubinenca Muddy 
Wine oferiran plegats un 
concert de blues el 13 de 
gener a les 12 hores a l’Espai 
l’Aurora, a la plaça Anselm 
Clavé. 

Ladisa és un guitarrista 
emergent de l’escena del 
blues de Buenos Aires, a 
l’Argentina, i actualment 
està oferint una gira per 
Europa que ha arrencat a 
Barcelona i que continuarà 
per Àustria i Alemanya. En 
aquest cicle de concerts, 
Ladisa està presentat el seu 
primer disc ‘Nacho Ladisa 
Blues Club’. / DdR 

exposicions

Medi Naturall de la riera de rubí. Il·
lustracions de Quim Conca a Lectors, al tren. 
Fins al 30 de gener. Inauguració 11 de gener 
a les 19h.

Nacho ladisa és un guitarrista 
argentí. / Cedida
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Més de 55 espor� stes afronten el primer
repte de l’any en la 6a edició del 100x100 

Rubí, Olímpic i ‘Vein� ’ reprenen les seves 
compe� cions aquest cap de setmana

Més de 55 nedadors i 
nedadores de les secci-
ons del Club Natació Rubí 
(CNR) així com d’altres 
clubs i també nedadors 
independents van afrontar 
el primer repte del 2019 
par� cipant en la 6a edició 
del 100x100 organitzat 
pel CNR.

Els participants van 
optar per diverses moda-
litats, molts van assolir 
el repte de les 100 sèries 
de 100 metres, mentre 
que altres van fer relleus 
i algun va par� cipar dins 
de les seves possibilitats. 

JOSÉ VERDE

Els primers equips dels tres 
clubs històrics de la ciutat 
reprenen aquest cap de 
setmana les seves com-
peticions de lliga després 
de l’aturada per les festes 
nadalenques.

En el grup 1 de Primera 
Catalana, la UE Rubí visitarà 
dissabte el camp del Vic 
per disputar a par� r de les 
16 h el seu par� t de lliga, 
l’úl� m de la primera volta 
i el primer de l’any. El Rubí 
va 7è a la classifi cació amb 
22 punts, mentre que el seu 
rival ocupa la 14a posició 
amb 16 punts. Una victòria 
aproparia encara més al 
conjunt rubinenc a les po-
sicions de lideratge.

Per la seva banda, en el 
grup 3 de Segona Catala-
na, on es troba emmarcat 
l’Olímpic Can Fatjó, també 
es disputarà la darrera jor-
nada de la primera volta. 

NATACIÓ | REPTES

FUTBOL | COMPETICIÓ 

WATERPOLO | COMPETICIÓ

El sènior masculí jugarà dissabte a la tarda a Can Rosés davant 
el CN Montjuïc. / Cedida

Torna la compe� ció de 
waterpolo després de 
l’aturada per Nadal

Aquest dissabte es reprenen les compe� cions de wa-
terpolo amb dos par� ts molt importants per als sèniors 
masculí i femení del Club Natació Rubí. El conjunt femení 
es desplaça fi ns a Madrid per enfrontar-se a par� r de les 
16 hores al CN Moscardó, que està situat a la novena 
posició. L’objec� u de les jugadores rubinenques és sumar 
punts per mantenir-se en les posicions més altes de la 
classifi cació. 

Per la seva part, l’equip absolut masculí jugarà el seu 
par� t a les instal·lacions de Can Rosés a par� r de les 18.15 
hores contra el CN Montjuïc, amb el repte d’assolir els 
tres punts per con� nuar en la primera posició. El club 
anima els afi cionats a assis� r a l’encontre per donar 
suport al conjunt rubinenc. / CNR

Foto de família dels par� cipants al repte 100x100 del Natació Rubí. / Cedida

Un objectiu igual de dur 
que reconfortant que va 
permetre a tots els par� -
cipants a gaudir d’un ma�  

Els de Can Fatjó volen aco-
miadar-la i encetar l’any 
amb una victòria. El conjunt 
rubinenc s’enfrontarà al 
Marianao Poblet a la loca-
litat de Sant Boi i haurà de 
guanyar per començar a 
sumar punts per no perdre 
la categoria.

L’Olímpic i el Marianao 
disputaran un partit molt 
interessant pels dos equips, 
ja que estan tots dos en 
una situació di� cil a la clas-
sifi cació. Pels santboiencs, 
el triomf suposaria marcar 
distàncies amb l’Olímpic, 
al qual deixaria a sis punts. 
Pels de Rubí, el triomf ser-
viria per atrapar el Sant Boi 
a la taula.

El duel es disputarà el 
dissabte a les 18.15 hores 
en el Municipal de Maria-
nao Poblet de Sant Boi de 
Llobregat.

Per part de l’equip de 
Can Fatjó, Mauri probable-
ment serà baixa per una 

d’entrenament, a més de 
compartir experiències i 
esforços en una ma� nal de 
natació amb molt bon am-

bient. Tots els par� cipants 
van rebre un obsequi, gen-
� lesa de Solatep Piscines. / 
Club Natació Rubí

lesió.
D’altra banda, cal desta-

car que l’Olímpic va acabar 
el 2018 fent una neteja i 
que són baixa Han Chen, 
James-Henry ‘Jimmy’, El 
Asri, Haochen Wang, Gon-
zalo Larrosa i Meito Jada. 
De moment, el tècnic, Iban 
Tey, manté contacte amb 
diversos jugadors per tal de 
fi txar-los i suplir les baixes 
per tal de millorar la qualitat 
de la plan� lla.

Finalment, en el grup 
6 de Tercera Catalana, el 
Juventud 25 de Septiem-
bre disputarà un sempre 
interessant derbi vallesà, ja 
que s’enfrontarà al Junior. 
El Vein�  comptarà amb Ale-
jandro García a la banqueta, 
en el que serà el segon 
par� t d’aquest entrenador, 
fi ns al desembre míster del 
B, que va substituir José 
Antonio Moreno el 17 de 
desembre. El conjunt rubi-
nenc és 6è amb 27 punts i 

intentarà tornar a apropar-
se al líder. El Junior és 14è 
amb 16 punts. El par� t serà 
diumenge a les 18.30 h al 
camp del Júnior.

L’Olímpic vol acomiadar la segona volta amb una victòria. / Arxiu
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