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El comerç local, op�mista
davant les rebaixes d’hivern
La campanya de Nadal ha
superat les previsions inicials

S’ofereixen descomptes en
el preu d’entre el 10% i el 50%
Pàg. 2-3

M. Cabrera

Milers
de persones
segueixen
la Cavalcada
de Reis

Pàg. 26-28

El sistema porta a porta Augmenten les visites
El Casal Popular acollirà
La websèrie ‘The
a la restauració millora
als CAP amb mo�u de
la representació de l’obra Last Call’ estrenarà la
25
el reciclatge de Rubí Pàg. 45 Pàg.l’epidèmia
de grip Pàg. 56 ‘Els Dimoniets’
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REBAIXES D’HIVERN
TÈXTIL DE LA LLAR
DIDAL

Montse Mulé
“Tot el que hi ha a la
bo�ga està rebaixat com
a mínim un 10% i el que
més està rebaixat és
la roba d’hivern: edredons, ba�ns, pijames i
els llençols de franel·la i
coralina”.
“Com cada any, el
fred comença ara i �ndrem ﬁns al febrer per
vendre hivern, creiem
que la campanya de rebaixes anirà bé”.

ELECTRODOMÈSTICS
VILA ACTIVA

Maurici Sampons
“Per rebaixes tenim una
bona campanya de pe�t
electrodomèstic (planxes, assecadors de cabell, torradores, espremedors...) i hi ha molt
bones ofertes de televisors”. “Esperem que la
campanya sigui millor
que la del 2017, però
el tema polític ha fet
una mica de mal i amb
aquesta situació la gent
s’estreny el cinturó”.

MODA INFANTIL
BLAU I ROSA

Maria Teresa Janer
“Tota la roba de marca, les sabates i les saba�lles estan al
50% i la roba interior i els pijames al 25%”.
“La gent torna a comprar la roba pensant en les talles
de l’any vinent, durant els anys de bonança, això no passava. Crec que serà una bona campanya, també pel fred,
nosaltres hem començat molt bé.”

ÒPTICA

ÒPTICA FÀBRICA

Norma Ordax
“Hi ha moltes ulleres de sol al 50% i les de marca, que
tenen un preu al voltant dels 150 euros, ara estan a un
preu net de 89 euros”.
“La campanya de rebaixes creiem que serà igual que
la de l’any passat, som op�mistes, ara és una època que
es venen moltes ulleres de sol.”

MODA I SABATERIA
STRAVAGANZZA

Nelly Santamaría
“Els productes estan rebaixats entre un 30% i un 40% i el
que es ven és de tot, moda per a dona, home, nens...”.
“No sabria fer una previsió per a la campanya de rebaixes, les vendes són estranyes, hi ha dies que va molt
bé i l’endemà va molt malament”.

MODA I COMPLEMENTS
TARANNÀ

Marina Farré
“Tot el que és roba té una rebaixa d’entre el 15% i el 40%,
les bosses estan al 50% i després els objectes de la llar
també estan rebaixats”.
“La campanya de rebaixes per nosaltres mai és especialment bona, però vull ser op�mista i pensar que anirà
millor que l’any passat”.

ACTUALITAT
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REBAIXES D’HIVERN

Els comerciants locals són op�mistes de cara
a les rebaixes després d’un Nadal sa�sfactori
M.CABRERA

Els comerciants rubinencs
han tancat la campanya de
Nadal sa�sfets, en general,
del volum de vendes, sobretot tenint en compte que les
perspec�ves no eren massa bones. “L’any prome�a
malament, a l’octubre feia
molta calor, però el novembre i el desembre han estat
bons i la campanya de Nadal
ha anat bé”, explica Montse
Mulé, de la bo�ga de roba
tèx�l Didal. També ha �ngut
un bon Nadal el comerç Blau
i Rosa, de moda infantil,
que ha registrat un volum
de vendes durant les festes
similar al de l’any passat i
assegura que, en global, el
desembre ha estat millor
que el del 2016.
D’altra banda, alguns
comerços, com Vila Ac�va,
d’electrodomès�cs, sí que
han notat alguna disminució en les vendes respecte

a anteriors campanyes nadalenques: “La campanya
de Nadal ha estat bé, però
l’any passat va ser una mica
millor”, explica Maurici Sampons. Des de la bo�ga de
moda Stravaganzza, Nelly
Santamaría explica que moltes compres s’han fet a darrera hora i que la percepció
és que “la gent s’ha gastat
una mica menys”; i Marina
Farré, del comerç de moda
i complements Tarannà,
considera que “el Nadal ha
anat bé”, però no tant com
s’esperava.
El Consell de Gremis de
Comerç, Serveis i Turisme,
que agrupa una quarantena de gremis d’un total de
10.000 comerços i empresaris, valora de forma posi�va la campanya de Nadal
i augura una bona previsió
per les rebaixes. Segons el
gremi, les pèrdues en les
vendes de l’octubre, que
van estar sobre el 4%, es

Alguns comerciants van iniciar les rebaixes el diumenge, tot i que la majoria ho van fer dilluns. / M.C.

van recuperar al novembre
i el desembre amb xifres per
sobre del 5%.
Descomptes entre el 10%
i el 50%
Les rebaixes ja han arribat
aquests dies als comerços
locals, la majoria dels quals
van obrir dilluns amb impor-

tants descomptes, tot i que
alguns negocis van optar
per obrir diumenge, primer
dia oficial de les rebaixes
d’hivern. Els comerciants
van canviar després de Reis
els seus aparadors i ara
anuncien amb grans cartells
les rebaixes, que s’allargaran
ﬁns al 6 de març.

Els descomptes que es
poden trobar al comerç local
van des del 10% ﬁns al 50%,
depenent del producte i el
comerç, i en la gran majoria
de casos el que més es ven
és roba, sabates, bosses, pijames, pe�ts electrodomès�cs, complements, etc.
Els comerciants locals

es mostren força op�mistes
sobre aquesta campanya de
rebaixes, que creuen que
serà bona.
Un dels factors que hi
pot ajudar és el del clima, ja
que ﬁns ara no ha fet fred en
excés, mo�u pel qual moltes
persones poden optar per
comprar roba, sabates o
altres productes relacionats
amb l’hivern. Maria Teresa
Janer, de Blau i Rosa, creu
que serà una campanya de
rebaixes bona i destaca que
en el seu cas va començar
amb “força des del diumenge”. Altres comerciants, com
Norma Ordax, de l’Òptica
Fàbrica, pensen que les
rebaixes d’aquest any seran
“iguals” a les anteriors.
Tot i això, alguns no
són tan optimistes i no
s’aventuren a predir què
pot passar: “Hi ha dies que
va molt bé i l’endemà va malament”, explica Nelly Santamaría, d’Stravaganzza.
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El servei porta a porta als polígons permet
doblar la recollida d’envasos en sis setmanes
REDACCIÓ

La prova pilot de recollida
porta a porta en l’àmbit
de la restauració i equipaments de polígons de Rubí
està comportant una major
recollida de les fraccions
dels envasos i de la matèria
orgànica en aquests establiments i està aconseguint
una implicació posi�va dels
seus propietaris. Segons
les dades facilitades per
l’Ajuntament de Rubí, des
de la posada en marxa de la
inicia�va, el 6 de novembre,
i ﬁns a la sisena setmana, el
15 de desembre, la recollida
d’envasos s’ha incrementat
dels 1.665 kg als 3.960 kg.
Això suposa un increment
del 58%, dada molt important i més si es té en compte
que en aquestes zones no es
recollien de forma separada
els envasos.
Pel que fa a la fracció
orgànica, s’ha passat dels
3.823 kg als 5.901 kg, el
que suposa un increment

Gràﬁc de l’evolució setmanal de la recollida de residus porta a porta
en restauració i equipaments ubicats en polígons industrials de la
ciutat. / Ajuntament de Rubí

percentual del 35%.
Aquesta prova pilot a
polígons industrials s’emmarca en un projecte global
impulsat pel Consorci per a
la Ges�ó de Residus, en el
qual, a més de Rubí, també
hi par�cipen Castellar del
Vallès i Sant Llorenç Savall.
Des de la posada en
marxa de la inicia�va, s’han

L’Ajuntament demana als ciutadans
que reciclin els arbres de Nadal
L’Ajuntament demana als
rubinencs que llencin els
arbres de Nadal, la molsa
o les branques portant-los
a la deixalleria municipal
de Cova Solera o a alguna
de les deixalleries mòbils.
D’aquesta forma, es facilita
la feina dels serveis de recollida de residus i es garanteix
el reciclatge dels elements
naturals del Nadal.
El llançament dels arbres de Nadal dins dels
contenidors d’escombraries

i els voltants contribueix
a embrutar la via pública i
diﬁculta la tasca de recollida
de residus, segons aﬁrma
el consistori. Els elements
naturals que es reciclin es
transformaran en compost
que, posteriorment, es conver�rà en adob.
La deixalleria municipal
obre de dilluns a divendres
de 9 a 14 hores i de 16 a 19
hores, els dissabtes de 9 a
15 hores i diumenges de 9
a 14 hores. / DdR

introduït millores, per donar
resposta a les demandes
dels establiments participants. En el cas dels envasos,
s’han afegit 21 contenidors
més per donar cabuda a la
generació d’aquest �pus de
residus. A més, s’ha ampliat
a un segon dia setmanal
la recollida dels envasos.
També s’han incorporat set

nous contenidors de resta i
sis d’orgànica.
Segons el consistori,
aquestes millores han permès uns majors resultats i
una major implicació dels
establiments par�cipants.
A mitjans de desembre
es va introduir un altre
canvi important: la recollida
porta a porta es va ampliar a la fracció del vidre.
Això ha permès re�rar els
contenidors de vidre de
la via pública i repar�r 46
contenidors verds als locals
par�cipants.
Pel que fa a la recollida
de paper i cartró, s’han distribuït set contenidors �pus
gàbia de 180 cm d’alçada
en set establiments que
generen grans quantitats
d’aquest �pus de residu. Les
gàbies permeten dipositar
el cartró plegat. Aquest
canvi s’ha fet a pe�ció de
determinats establiments.
Valoració posi�va
El regidor de Medi Ambient,

Moisés Rodríguez, s’ha mostrat sa�sfet d’aquests bons
resultats i ha encoratjat els
participants a continuar
apostant per millorar la recollida selec�va: “La nostra
comarca pateix un estancament en la recollida selec�va des de fa anys i aquesta situació cal revertir-la.
Aquests resultats i l’aposta
per millorar aquestes dades
van de la mà dels objec�us
que ﬁxa el Pla Local de Residus de Rubí”.
Per Rodríguez, “aquestes dades són molt esperançadores. Tenim la prova
que només podrem millorar
aquesta situació si comptem amb la implicació de
tothom, especialment dels

En la fracció
orgànica, s’ha
aconseguit
incrementar la
recollida dels 3.823
als 5.901 kg

comerços, que són grans generadors pel �pus d’ac�vitat
que fan”. Rubí és un dels
municipis de la comarca
amb una taxa de reciclatge
més baixa.
La prova pilot a Rubí
A Rubí, s’aplica el porta a
porta als locals del sector
de la restauració ubicats
als polígons industrials de
la ciutat, on la recollida
selec�va es realitza per les
diferents fraccions de residus en un dia concret de
la setmana. La prova pilot
inclou 38 grans generadors,
dels quals 32 són establiments del sector de la restauració —restaurants, càterings, ros�sseries, etc.— i
els altres 6 són instal·lacions
municipals —pavelló de La
Llana, Masia de Can Serra,
parc municipal de neteja,
horts municipals de Cova
Solera, Unió Petanca Les
Torres i pista d’atle�sme de
Can Rosés—.

Rubí segueix millorant en el reciclatge del vidre
La ciutat con�nua millorant
el reciclatge de vidre respecte a l’any anterior. Així
ho acrediten les dades de
la compe�ció ‘El contenidor
d’or’, un concurs que avalua
el progrés en el reciclatge de
vidre de diversos municipis
catalans.
En el primer mes del concurs, Rubí va millorar un
19% el reciclatge del vidre,
situant-se en tercera posició
en el global; mentre que
al desembre la millora va
enﬁlar-se ﬁns al 25% i Rubí

ocupa ja la segona posició a
la classiﬁcació.
La ciutat que més ha millorat el reciclatge del vidre
ha estat Viladecans, amb un
74% de millora respecte a la
mateixa data del 2016.
La inicia�va d’Ecovidrio
té per objectiu premiar el
compromís de la ciutadania
amb el reciclatge del vidre i
s’allargarà ﬁns al 30 d’abril.
La ciutat guanyadora del
concurs rebrà ﬁnançament
per fer realitat un projecte de
sostenibilitat. / DdR

La ciutat ha incrementat un 25% la taxa de reciclatge de vidre respecte
el mateix període de l’any anterior. / Arxiu
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Augment important de les visites a urgències als
CAP de Rubí per l’epidèmia del virus de la grip
MARTA CABRERA

Els centres sanitaris de Catalunya han rebut en els
darrers dies un augment
molt important de les visites
a urgències, coincidint amb
l’epidèmia de grip que es va
iniciar just després de Nadal,
una mica abans que l’any
passat, i que afecta prop de
250 casos per cada 100.000
habitants.
A Catalunya, les visites a
urgències als hospitals s’han
incrementat un 19,1% i el
061 CatSalut Respon ha hagut d’atendre un 15,7% més
de trucades, però els Centres
d’Atenció Primària (CAP)
també pateixen les conseqüències de l’epidèmia, amb
un augment de les visites del
62,6%: “Tenim moltes més
consultes a urgències per
qües�ons respiratòries, tot
i que no sabem exactament
el nombre de diagnòstics
de grip”, explica la directora
del CAP Sant Genís, Teresa
Garrich. En aquest centre

Accés a urgències del CAP Mútua Terrassa. / A. Mar�n

Menys eﬁcàcia de la vacuna de la grip

La vacuna d’aquest any és menys eﬁcaç que la dels anys
anteriors, perquè les dues soques del virus que estan
causant l’epidèmia estan poc cobertes per la vacuna.
La vacuna an�gripal que s’ha proporcionat aquest any
ofereix bona cobertura per neutralitzar les dues soques
més virulentes, però l’epidèmia està causada per la
soca de grip B ‘Yamagata’, que no està inclosa, i per una
mutació de la soca de grip A ‘H3N2’. És per això que la
vacuna, que normalment ofereix una protecció d’entre
el 60% i el 70%, aquest any només protegeix en un 25%
o 30% dels casos.

sanitari, experimenten un
elevat volum de visites sobretot a principis de setmana
i l’afectació es produeix principalment entre la població
adulta. Tot i l’augment de les
visites al CAP Sant Genís, Garrich apunta que “la situació
està controlada” i el servei
no està desbordat.
En una situació diferent
es troba el CAP Mútua, que
ha hagut de doblar el servei
d’urgències –ara compta
amb dos metges al matí
i a la tarda–, i ha retardat
algunes visites no urgents
de les agendes dels metges
de família. La situació al CAP
és complicada, ja que molts
rubinencs tenen per costum
acudir a les urgències del CAP
Mútua encara que no sigui el
seu centre de referència: “La
gent té la idea que això és un
CUAP i no és així, les urgències de 8 a 20 hores les atén un
metge de família igual que en
la resta de centres d’atenció
primària de la ciutat”, explica
la doctora Teresa Mur, metge

de família. L’epidèmia de
grip i el fet que molta gent
acudeixi al CAP Mútua posa
al centre en una situació
complicada.
Per afrontar la situació
d’epidèmia, també han pres
mesures els hospitals de
referència de la població de
Rubí. A l’Hospital de Terrassa
s’han instal·lat 14 nous llits,
als quals cal afegir 10 llits de
reforç de curta durada d’urgències. I a l’Hospital Mútua
de Terrassa, al novembre es
van obrir 25 nous llits i es van
reforçar els llits de subaguts i
sociosanitaris.
La grip no requereix una
visita mèdica
La doctora Mur recorda que
la grip és una “patologia banal” i que només és necessari
que acudeixin al metge les
persones grans i amb patologies especíﬁques: “La grip
es tracta amb antitèrmics,
hidratació, llit i a esperar
que passi”.
Alguns dels consells de

Salut per afrontar el virus
són beure molts líquids, fer
repòs, mocar-se amb mocadors de paper, rentar-se
les mans i si cal per baixar la
febre, prendre paracetamol.
Les previsions indiquen
que el punt àlgid de l’epidèmia de grip entre la població
catalana arribarà d’aquí a
dues setmanes.
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Obres per construir una rotonda
entre el passeig de Les Torres i
el carrer Doctor Ferran

Fins ara, hi havia una rotonda senyalitzada amb pilones, en aquest encreuament. / Cedida

L’Ajuntament de Rubí ha
iniciat aquesta setmana unes
obres a la rotonda existent a
la conﬂuència entre el passeig de Les Torres i el carrer
del Doctor Ferran, al barri
de Ca n’Alzamora. L’actuació
s’inclou al Pla d’inversions i
tindrà una durada prevista
de tres mesos.
Segons el consistori, amb
aquests treballs es pretén

reformar la rotonda, que
actualment es troba senyalitzada amb elements
d’abalisament i pintura al
paviment. L’actuació persegueix, per tant, l’execució
d’una rotonda d’obra acabada amb pavimentació de
llambordí granític per millorar la seva resistència al pas
dels vehicles i, així, garantir
la seva qualitat, tant d’ús

com estètica.
Les obres les executa
l’empresa Hercal Diggers SL
per un import de 24.237,59
euros. Mentre durin els treballs, que està previst que
durin uns tres mesos, es
preveuen afeccions puntuals
al trànsit de poca durada. El
consistori assegura que s’intentarà garantir el pas alternatiu dels vehicles. / DdR
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Obertes les inscripcions
per a les noves ac�vitats
de l’Espai Jove Torre Bassas
Coincidint amb el Dia de la Dona, s’organitzaran
diverses ac�vitats reivindica�ves i de sensibilització
REDACCIÓ

L’Espai Jove Torre Bassas ja
té a punt la programació del
primer trimestre del 2018,
any en què l’equipament
commemorarà el seu 20è
aniversari. L’11 de setembre
de 1998 es va inaugurar la
Torre Bassas, després d’una
profunda remodelació com
a equipament juvenil.
Les inscripcions per als
cursos, activitats i tallers
gratuïts es podran fer ﬁns
al 19 de gener.
Com és habitual, la Torre Bassas ofereix diversos
tallers per a joves entre
12 i 30 anys. El ventall de
propostes per al col·lec�u
d’adolescents ─de 12 a 18
anys─ abasta temàtiques
com ara il·lustració i còmic, street dance, guitarra

i Kpop.
A més, tornen el taller
‘Fem deures’, que permet
als joves fer les seves tasques escolars de manera
diver�da, i el taller de boxa,
una de les ac�vitats recents
i de més èxit entre els joves
rubinencs.
Pel que fa als nois i noies
de 18 a 30 anys, tenen a la
seva disposició ac�vitats de
balls lla�ns, ioga, zumba i
fotograﬁa. A més, qualsevol jove de 12 a 30 anys
pot apuntar-se al taller de
teatre i al de cosplay, en el
marc del qual es muntarà
una comparsa per a la propera rua de Carnaval.
La Torre Bassas també
organitza aquest trimestre
un curs de manipulació
d’aliments de tres hores
adreçat a joves de 16 a 29

anys.
Aquesta oferta forma�va se suma als espais oberts
de què disposa l’equipament, com ara el Club de
lectura manga, l’Espai feminista o l’Espai de trobada,
on es poden reunir per
compartir diverses activitats.
En aquest nou trimestre,
l’equipament juvenil manté

Cursos, ac�vitats
i tallers gratuïts
són algunes de
les propostes per
a aquest primer
trimestre de l’any
igualment els seus serveis
d’assessoria. A banda del
Punt d’Informació Juvenil

L’Espai Jove Torre Bassas commemora durant el 2018 el seu 20è aniversari. / Arxiu

(PIJ), la Torre Bassas també
ofereix un Punt Jove LGTB+,
una Assessoria sociolaboral
en el marc de la qual s’organitzen diverses píndoles
forma�ves, una Assessoria
legal en matèria d’estrangeria i servei de primera
acollida i un Consultori
sexual i de parella.
Per assis�r a alguna de
les assessories especialitzades, cal demanar cita prèvia
a través de l’adreça electrònica rubijove@rubijove.cat
o trucant al 93 699 16 63.

Dia Internacional de les
Dones
Amb mo�u de la commemoració del Dia Internacional
de les Dones, l’equipament
organitzarà durant el 8 de
març diverses ac�vitats a cavall entre la sensibilització i
la reivindicació. Entre aquestes propostes ﬁguren una
exposició de joves ar�stes
rubinenques; les xerrades
‘Les teves tetes rulen per
WhatsApp’, ‘Plaer, orgasme
i masturbació femenina’, i
‘Autodefensa verbal per a

noies intel·ligents’; un passi
de documentals feministes;
la presentació del grup de
noies feministes de la Torre
Bassas; i una sessió de teatre en clau de dona.
Les inscripcions per als
tallers i ac�vitats de Rubí
Jove es poden fer ja a través
del web www.rubijove.cat,
mentre que, per assistir
als cursos, cal adreçar-se
presencialment a l’Espai
Jove Torre Bassas de dilluns a divendres de 17 a
21 hores.

L’Ateneu acull un punt
d’informació permanent
sobre el voluntariat

Sortejades les 25
calçotades de
la campanya de
Nadal del Mercat
Municipal

L’entitat Oriéntate en tu
Voluntariado posa en marxa
des d’aquest dijous 11 de
gener el Punt de Voluntariat
a l’Ateneu de forma permanent. El servei, que ja s’oferia abans de manera online
i amb cites puntuals, pretén
que el Punt de Voluntariat
sigui un espai de referència
permanent per tal que totes
aquelles persones interessades a fer voluntariat
trobin la informació, l’orientació i l’acompanyament
necessari.
El servei, que obrirà tots
els dijous de 17.30 a 19.30
hores, també oferirà assessorament a les en�tats que
es�guin interessades sobre
la ges�ó del voluntariat, les
necessitats de voluntariat o
com fomentar la par�cipació dels voluntaris. El servei
online, que es va posar en
marxa el març del 2015, ha
atès 267 persones i 17 de
forma presencial.
Des d’Oriéntate en tu
Voluntariado, assenyalen

El Mercat Municipal ja ha
sortejat les 25 calçotades
per a dues persones amb les
quals ha volgut premiar enguany la ﬁdelitat dels seus
clients durant la campanya
de Nadal. Els afortunats són
Ángeles Buerva; Ángeles
Morata; Anna Gratacós;
Araceli Lafuente; Camèlia
Cassi; Esther Soria; Eufèmia
Freixa; Eva Alonso; Lluís Perez; Loli Benítez; M. Carmen
García García; M. Carmen
Sánchez Pérez; M. Luz Menor; Magda Sarrate; Mauri
Ugencio; Minerva Sánchez;
Neus Abadías Requena;
Núria López Sánchez; Núria
Montserrat Mar�nez; Paqui
Mondejar; Raúl Jiménez;
Sara Gracia Flores; Tània
Mar�nez; Vanesa Álvarez i
Violeta Ferrer.
Els guanyadors, amb
un acompanyant, podran
gaudir de la calçotada el
pròxim 18 de febrer a la
Masia de Can Ramoneda
amb Tast d’Art Esdeveniments. / DdR

que el punt també vol ser
un espai per crear xarxa entre els ciutadans que volen
fer ac�vitats de voluntariat i
les en�tats de la ciutat, que
realitzen nombroses ac�vitats al llarg de l’any gràcies a
la implicació desinteressada
de molts ciutadans.
Oriéntate en tu voluntariado és una en�tat sense
ànim de lucre que va néixer
a la ciutat amb l’objectiu
d’acompanyar, orientar i
aportar seguretat al voltant
del voluntariat, a més de
sensibilitzar i conscienciar sobre la realitat social
actual.
Entre altres activitats,
ha organitzat a la ciutat
dues jornades de ‘Giving
Tuesday’, així com diverses
ac�vitats de sensibilització
sobre els refugiats dels
camps de Grècia, com la
venda i difusió del conte
infantil ‘Amic Meu’. Les
vendes es van destinar a
projectes en aquests camps
de refugiats. / DdR
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SAMULASHKA. TU OASIS EN LA CIUDAD

A

TODO LO NECESARIO PARA EL CULTIVO DE ÁRBOLES Y PLANTAS

parecemos por primera
vez en estas páginas para
informarles y tenerles al
día de los procesos que
tenemos que realizar mensualmente
en nuestro jardín, huerto (tanto
generalista como urbano), terrazas
y hogar. Nos gustaría poder ayudarles día tras día en este sector de la
diversidad natural, que a su vez nos
ayuda a perder el estrés diario.
Nuestra marca es benjamina en
el sector, pero la empresa matriz que
la sostiene (SONNE LOGTRA S.L.)
lleva más de 8 años en el sector y a
su vez más de 15 años en agrupación
a empresas del sector (españolas y
alemanas).
Su personal, cuya experiencia
media ronda los 30 años en el
sector, está enmarcado en el sector
del medio ambiente, jardinería,
plantas de compostaje y similares.
Su dirección facultativa lleva en la
empresa más de 10 años con una
amplia experiencia en decoración,
transportes (tantos nacionales como
internacionales), así como atención
al cliente.
SOMOS PIONEROS EN LAS NUEVAS
TÉCNICAS DE LA XEROJARDINERIA,
QUE CONSISTE EN CREAR JARDINES Y ESPACIOS VERDES CON
APROVECHAMIENTO DEL AGUA Y
APLICANDO MATERIALES GENEROSOS EN LA RETENCIÓN DEL AGUA Y
APROVECHAMIENTOS HÍDRICOS.
En ENERO, nuestro consejo consiste en empezar a arreglar nuestros
huertos con abonados de parterres
con compost natural o con abono
orgánico 100% compostado y mezcla de ambos para potenciar la vida
bacteriana en su espacio verde.

En nuestro catálogo y para que
puedan a empezar A UTILIZAR LOS
PRODUCTOS, estos serán el ABONO
ORGÁNICO, EL SUPERMANTILLO
ORGÁNICO Y EL SUBSTRATO UNIVERSAL ECOLÓGICO para estos
menesteres.
Tengamos en cuenta que todavía
tenemos por delante este mes y
también EL FEBRERO LOCO, que
nos pueden traer alguna
que otra sorpresa y por
ello recomendamos no correr
mucho con las
plantas decorativas y ornamentales
para no tener
ningún susto.
Vigilemos y espaciemos los riegos
para no saturar a los
elementos vegetales de humedad, ya que todavía las noches
son muy frías.
DURANTE LOS MESES DE ENERO
Y FEBRERO, POR LAS COMPRAS
SUPERIORES A 100€, TRANSPORTE
GRATUITO Y DESCUENTO ESPECIAL
ADICIONAL A LOS PRODUCTOS
MENCIONADOS DEL 5%.
A su vez, les informamos que
en nuestro local poseemos los
productos fitosanitarios para el
cuidado de las enfermedades de sus
plantas, tales como FERTILIZANTES,
INSECTICIDAS POLIVALENTES ECO
y de TRIPLE ACCIÓN, clavos fertilizantes y ABONOS LÍQUIDOS ESPECIALES, tales como ORQUÍDEAS,
CORRECTORES de HIERRO y MAGNESIO, ABONOS GRANULADOS y otros
para aplicaciones específicas.

En este primer mes del año,
daremos información sobre la
TIERRA VOLCÁNICA, productos
de procedencia natural que estan
extraídos de conos volcánicos de
la era cuaternaria.
Es un producto altamente poroso, que se utiliza principalmente
para tapar espacios de tierra, especialmente de parterres de cactáceas
y arbustos o rocallas de
plantas aromáticas.
Entre sus funciones, nos evita la
evaporación de
la humedad
de la tierra y
nos retiene la
humedad devolviéndola a
la tierra a medida que esta la
absorbe.
En la venta de TIERRA
VOLCÁNICA y durante este mes se
aplicará el descuento reflejado
anteriormente y siguiendo los
mismos parámetros. Sus presentaciones están en envases de 5
litros, 25 litros y en big/bags de
metro cúbico.
QUEREMOS SER SU REFERENTE
EN ESTA ZONA, QUE SE SIENTAN
SEGUROS A NUESTRO LADO Y
QUE LES PODAMOS AYUDAR EN
TODO LO QUE ESTÉ EN NUESTRAS
MANOS.
A su vez, disponemos de
NUESTRO GABINETE ASESOR que
les informará en lo que ustedes
pregunten. Asimismo, disponemos
de GABINETE ECONÓMICO y de
GESTIÓN FINANCIERA para lo que
ustedes soliciten.

¿DÓNDE ESTAMOS?

También este mes, empezaremos
con la plantación de los árboles
frutales (principalmente a raíz
desnuda) aplicando una mezcla rica
en materia orgánica mezclada en la
tierra a aplicar o en el substrato que
utilizaremos para su plantación.

Cada mes, aprovecharemos la
comunicación para mostrarles productos y que a partir de ahora les
sean familiares, incidiendo particularmente en sus virtudes (Y SI LOS
TIENEN TAMBIÉN SUS DEFECTOS) a
fin de que sepan cómo utilizarlos.

Estamos situados en la calle
Duran i Bas, 6, junto la plaza
del Progrés y del Teatre Municipal La Sala de Rubí.
También tenemos ÁRIDOS, MÁRMOLES, CORTEZAS DE
PINO, TIERRAS Y SUBSTRATOS
especiales, substratos ECOLÓGICOS y MATERIALES de
DECORACIÓN, como jardineras,
cestos de jardinera, carritos
decorativos, etc.
Serán aconsejados en la
compra de SEMILLAS para VERDURAS, FLORES, etc. y semillas
para CÉSPED y GRAMÍNEAS.
Les esperamos en este, su
rincón verde.
Gracias por su atención y
estamos a su entera disposición. Feliz Enero.

NUESTRA META,
SU SATISFACCION
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El PDeCAT proposa traslladar Veïns per Rubí està
l’arribada dels Reis d’Orient convençut que la Generalitat
per alliberar l’Escardívol
tombarà de nou el POUM
comerciants”.
Per aquest motiu, el
líder del PDeCAT a Rubí
proposa traslladar la ﬁra a
la plaça del Doctor Pearson, apropant-la a la pista
de gel que s’instal·la cada
any a la plaça de la Nova
Estació, “decorant de forma
nadalenca els arbres de la
plaça i que la ﬁra se sembli
més a una ﬁra de Santa Llúcia, també amb inicia�ves
perquè els floristes de la
ciutat puguin vendre arbres
i plantes”.

El regidor del PDeCAT, Víctor Puig. / Cedida

M. CABRERA

El Par�t Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT) proposa de
cara a l’any vinent que l’arribada dels Reis d’Orient, que
actualment es tradueix amb
un espectacle a l’Escardívol,
es traslladi a l’amfiteatre
del Castell. Per la formació
liberal, el fet que l’arribada
tingui lloc a l’Escardívol
provoca el tancament de
l’aparcament entre el 2 i
el 5 de gener, uns dies que
resulten claus per al comerç
local: “Durant els dies de
més intensitat comercial
de l’any, el principal aparcament del centre de la ciutat
està tancat, això perjudica
els comerciants i creiem que
es pot repensar”, ha explicat
el regidor del PDeCAT, Víctor
Puig.
El portaveu de la formació insisteix que en altres
ciutats de Catalunya “l’espectacularitat se centra en
la Cavalcada” i creu que és

el model que caldria seguir
de cara al futur, sobretot
“si això va en detriment del
sector comercial”.
Al marge d’aquestes
consideracions sobre la
Cavalcada, Puig ha fet una
valoració positiva de l’esdeveniment i ha felicitat els
voluntaris i la Comissió de
Reis per la tasca que han
desenvolupat.
La Fira de Nadal “no funciona”
D’altra banda, en relació
a la Fira de Nadal, que es
va instal·lar a la plaça del
Doctor Guardiet del 5 al 24
de desembre, acompanyada per una carpa infantil,
Víctor Puig ha subratllat
“que no funciona tal com
està plantejada”, tot i que
reconeix que la imatge s’ha
millorat respecte a altres
anys. “Els paradistes no
recuperen la inversió i la ﬁra
no ajuda al comerç, perquè
no dinamitza la zona pels

Puig cri�ca l’estè�ca de les
jardineres del centre
A banda de la proposta de
millora de diverses ac�vitats de Nadal, el regidor
del PDeCAT ha criticat la
col·locació de les jardineres
al passeig Francesc Macià
i l’avinguda de Barcelona.
“Són uns cendrers que no
són estè�cs i van acompanyats d’una senyalització
que no ajuda”. Puig insisteix
que és necessari un canvi
en la pavimentació de la via
per “millorar la imatge de la
ciutat”.
Per úl�m, a més de demanar que s’implemen� la
moció sobre els aparadors
vius per tal de posar vinils
als comerços que estan
tancats, des del PDeCAT
han lamentat que, des de
l’inici del mandat, el Servei
de Comerç ha perdut el 50%
del seu personal. Un fet que,
segons el regidor, ha repercu�t en un endarreriment a
l’hora de cobrar les subvencions o en la supressió del
concurs de millor aparador
de Nadal.

El regidor Antoni García, acompanyat de Gustavo Mar�n, tots dos de VR. / Arxiu

REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) ha
anunciat que presentarà
al·legacions a l’aprovació del text refós del Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), aprovat en el Ple del passat 30
de novembre i que ara es
troba en fase d’exposició
pública.
Tot i això, el par�t manté el seu convenciment
que la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
(CTUB), organisme que ha
de donar el vistiplau al
document, el tombarà de
nou, tal com va fer l’any
2010, ja que considera
que “aquest pla no s’ajusta
a la legalitat urbanística
vigent”.
Segons VR, quan la

CTUB tingui oficialment
el document del Pla amb
totes les al·legacions, revisarà el document complet,
i no només la resolució de
les prescripcions, i el valorarà íntegrament. “És per
aquest mo�u que no tenim
cap dubte que el document en el seu conjunt no
és aprovable ni viable”.
Pel que fa a les allegacions concretes que
presentarà aquest grup,
moltes estan relacionades
amb qües�ons de tramitació de l’expedient, de viabilitat econòmica del Pla
o d’inundabilitat, mo�us
pels quals, segons Veïns
per Rubí, ja s’han anul·lat
diferents Plans d’Ordenació Urbanística de diferents municipis en el Jutjat
Contenciós-Administra�u.

VR ha reiterat que “el
fracàs d’aquest text refós és responsabilitat de
l’equip de govern, que va
prendre la decisió polí�ca
de �rar-lo endavant, quan
gran part de l’oposició, des
de l’inici de mandat, vam
reclamar iniciar un nou
procediment”. En aquest
sentit, també eximeixen
de responsabilitat els tècnics de l’Ajuntament, “que
han fet el que han pogut,
tenint en compte la situació de vulnerabilitat de la
plan�lla”.
Finalment, des de Veïns
per Rubí s’apunta que estan treballant en les bases
d’un nou POUM que es
pugui consensuar “amb
la ciutadania, les en�tats
i la resta de formacions
polí�ques”.

Política

ERC proposa incorporar un nou
espai lúdic familiar durant les
festes de Nadal a la ciutat
Cristina Carrasco

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) a Rubí considera que
l’oferta d’activitats nadalenques a la ciutat és insuficient per a una ciutat de
75.000 habitants i proposa
ampliar la programació amb
noves propostes com la
creació d’un nou espai lúdic
familiar de caràcter estable,
com un saló de la infància i
la joventut com els que s’organitzen a altres municipis.
Així ho ha assenyalat el portaveu de la formació, Xavier
Corbera, qui ha comparegut
acompanyat per la regidora
Sandra Casas davant dels
mitjans locals per fer una
valoració de les festes de
Nadal a la ciutat.
Els dos regidors d’ERC
han anunciat que presentaran en el proper Ple una moció per concretar la creació
d’aquest espai lúdic per a infants i joves durant el Nadal.
Segons Casas, aquest espai
podria acollir inflables, jocs,
tallers i activitats adaptades
a totes les edats i també es
podria comptar amb la participació d’entitats locals, no
només per a l’organització
d’activitats, sinó fins i tot
per gestionar l’espai.
Corbera ha recordat
que Rubí ja havia tingut
anteriorment aquest espai
a Rubí. De fet, es va posar
en marxa l’any 2005 la Fira
de la Infància i la Joventut,
en una nau industrial a Ca

La Fira de la infància es va fer entre el 2005 i el 2008. / Arxiu

n’Alzamora i els anys 2006
i 2007 es va traslladar al
pavelló de Can Rosés, amb
un gran èxit de públic. La
Fira va desaparèixer com a
tal l’any 2008 a causa de la
crisi econòmica, segons va
explicar el govern socialista
del moment, i es va apostar
per activitats descentralitzades en diversos espais
públics i municipals que
finalment també es van
deixar de fer.
“Amb una petita part del
que costa el concert de Los
40 Principales, podríem disposar de bastants més dies
d’activitats per a infants,
joves i famílies durant el
Nadal”, ha apuntat el portaveu d’ERC, qui ha dit que
l’espai hauria de tenir una
certa centralitat per facilitar
l’accés de les famílies. A

més, “seria una manera de
potenciar l’eix comercial de
Rubí”, assenyala la regidora
republicana.
Més espectacles i un segon
trenet
D’altra banda, Esquerra
també planteja que s’incrementi l’oferta d’espectacles
a la carpa de la plaça del
Doctor Guardiet, un espai
on s’han format llargues
cues i on moltes famílies
finalment no podien accedir
tot i estar força temps esperant perquè l’aforament ja
era complet.
A més, proposen incorporar un nou Trenet dels
comerciants, ja que també
ha registrat llargues cues.
Segons ERC, aquest segon
trenet podria cobrir altres
barris de la ciutat.

El cap de gabinet d’Alcaldia
abandona el càrrec
Redacció

L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, ha cessat el
seu cap de gabinet, Roberto
Martín, després que aquest
decidís abandonar el càrrec.
El cap de gabinet és el principal assessor de confiança
de l’alcaldessa i figura clau
en la presa de decisions
polítiques. Roberto Martín,
llicenciat en Periodisme i
amb un màster en Protocol
i un altre en Relacions Institucionals, percebia 39.000
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British House inicia el 2018 amb nous
cursos d’idiomes i tallers gratuïts per
a tots els rubinencs!
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euros anuals.
El seu lloc l’ocuparà ara
Maria Carmen Cebrián, que
fins ara era una de les dues
persones, juntament amb
Josep Antoni Serra, que ocupaven el càrrec d’assessors
d’Alcaldia. Cebrián, que té
un cicle formatiu d’Administració i Comerç i que està
estudiant un grau d’Administració i Direcció d’Empresa,
manté el seu sou de 39.000
a l’any i fins ara s’encarregava del projecte Alcaldia als
barris. L’alcaldessa també ha

decretat que el lloc vacant
que deixa Cebrián com a
assessora el cobreixi Dolors
Conde, que passarà de ser
assessora del grup municipal del PSC a assessora
d’Alcaldia. El canvi també
provoca que l’exalcaldessa
de Castellbisbal, que fins
ara cobrava 15.000 euros
per una dedicació parcial,
passi a cobrar 39.000 euros
per una dedicació completa. Conde té formació en
administració i és tècnica
comptable.

Al gener són molts els rubinencs que decideixen aprendre
idiomes a British House.
Parlar idiomes amb fluïdesa i
tenir titulacions que ho certifiquin ha esdevingut un requisit
fonamental en el món laboral
i a la universitat. És per això
que, segons ens explica la directora de l’escola, la Griselda
Grau, British House ofereix al
gener nous cursos d’idiomes
per a totes les edats, nivells i
necessitats específiques, per
tal d’ajudar a tots els rubinencs
a aprendre idiomes de formar
ràpida, pràctica i efectiva.
‘A British House creiem que el més important
per aprendre un idioma de
manera efectiva és tenir un
bon professor que et motivi
i t’ajudi a parlar en l’idioma
des del primer dia. El nostre
gran equip de professors i la
nostra metodologia pràctica
d’immersió total en la llengua
són els nostres puntals per
ajudar a tots els rubinencs a
parlar idiomes de forma ràpida
i pràctica’.
Alguns dels cursos més
populars que comencen a
British House aquest mes són

Equip de British House a la recepció de l’escola central.

els cursos intensius en què es
fa un nivell en 10 setmanes;
els de conversa; els reforç
d’anglès de Primària, ESO i
Batxillerat; els de preparació
a exàmens oficials com el
FCE, CAE i Proficiency i els
de Business English (anglès
per l’empresa). A més, per als
principiants també comencen
el dia 15 de gener nous cursos
d’iniciació pràctica a l’anglès,
francès, l’alemany , el rus i
l’italià, 1 dia a la setmana.
A banda dels nous cursos, al 2018 British House
ofereix també diversos tallers
d’idiomes gratuïts per a tots
els rubinencs. Així doncs, per
exemple, demà dissabte dia

13, es farà al taller de L’hora
del Conte en Anglès a la biblioteca popular Mestre Martí
Tauler de Rubí a les 11h del
matí per a nens i nenes de 3 a
9 anys, on s’explicarà el conte
d’Aladdin.
Per a més informació dels
nous cursos que s’inicien al
gener, dels descomptes especials del 2018, i del programa
complet de tallers d’idiomes gratuïts, podeu trucar
al 935860825, o dirigir-vos
directament a l’escola central
de British House a l’Av.
Barcelona 21. Al 2018 tots els
rubinencs a aprendre idiomes
de forma pràctica, ràpida, i
efectiva amb British House!
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es festes nadalenques han finalitzat i a poc a poc la ciutat ha
anat reprenent la seva activitat
normal. És moment de fer balanç.
Els rubinencs i les rubinenques són fidels a
les grans dates de la ciutat: la Cavalcada de
Reis, Sant Antoni Abat, Carnestoltes i, per
descomptat, la Festa Major.
Ara acabem de gaudir de les activitats
programades per Nadal a la ciutat. Algunes,
les consolidades des de fa dècades, mantenen
un públic molt fidel i continuen atraient nou
públic any rere any. Ens referim a la posada en
escena dels Pastorets o la tradicional mostra
de Diorames de Nadal a l’Aula Cultural, que
encara és capaç d’embadalir grans i petits amb
les seves recreacions. Altres, també promogudes des de les entitats, van fent-se a poc a
poc un espai a l’agenda dels rubinencs, però
encara tenen camí a recórrer. És el cas de la
Cantada Popular o d’El Poema de Nadal,
per exemple.
Hi ha un gruix de la programació que
s’ofereix des de l’administració pública, tot i
que sovint amb el suport d’algunes entitats
o del comerç local. En el cas del Trenet dels
Comerciants, l’èxit de la proposta és indis-

Cartes
de la Ciutadania

Las cosas buenas también se dicen
El día 9 de diciembre fui a la guardia
del ambulatorio Anton de Borja, donde
me atendieron muy bien y de inmediato.
Me llevaron en ambulancia al Hospital
de Terrassa, donde también fui muy
bien atendido, en especial por el doctor
Alonso Ballestero, junto con su excelente
equipo.
Destaco esta nota porque siempre
hablamos cuando estamos en desacuerdo
o no nos gusta algo, pero en esta ocasión
estoy muy agradecido.
Ricardo del Olmo

EDITORIAL

Nadal participatiu

cutible. Els vals cedits pels botiguers locals
ajuden a promocionar el teixit comercial de
la ciutat i alhora serveixen per fer les delícies
dels més petits, i suposadament dels seus
pares que han fet pacientment llargues cues
per pujar a l’atracció. Ara toca fer front el
repte de no morir d’èxit i d’estudiar fórmules
per poder mantenir el trenet sense que aquest
acabi convertint-se en un malson pels pares
dels infants. ERC ha fet enguany una proposta en aquest sentit de contractar un segon
trenet, que potser s’hauria d’estudiar.
El cas de la carpa de la Fira de Nadal a la
plaça Guardiet és un altre exemple del perill
de morir d’èxit. Les llargues cues i l’aforament
tan limitat de la carpa ha fet que moltes famílies es quedessin sense poder accedir a un
espectacle després de fer molt de temps de
cua. La carpa s’ha quedat petita, cal una més
gran, un altre emplaçament o un nou espai

Creixement Personal
JUAN JUNCOSA
Blogaire
Tenim un nou any per davant.
En blanc. Igual que un escriptor
quan s’enfronta a un paper. Per
descomptat que hi ha algunes
coses que coneixem. L’argument
central, alguns personatges,
etc... però nosaltres som els
que escriurem i donarem vida
a aquest nou any que tenim per
endavant. Aprofitem les piles

El Tuit de la setmana

Dani Andreo @Coach_DaniA
@anammar�nez lo haré por aquí, porque por vía mail ni
una respuesta a mis 3 correos anteriores, para cuando
habrá ﬁbra óp�ca en todo el #barri25deSetembre? Que en
pleno S.XXI aun no haya y vayamos a 5Mb de velocidad..
#AlcaldessaRespon #RubiCity espero alguna respuesta...

Visita’ns a www.diariderubi.com

En blanc

carregades i l’ambient positiu
que s’ha creat durant aquests
dies per sortir disparats cap als
nostres objectius. Obrim els
nostres somnis i fem-los volar.
Encara tens temps de prendre’t
una xocolata calenta i compartir
aquestes il·lusions. Aprofita tota
aquesta energia per avançar amb
un somriure cap al teu nou any
i escriu tu la història per la qual
sens dubte brindaràs en el futur.
Carrega el teu esperit i la teva

10 de gener

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

per a les famílies.
No és el cas de les Fires, que han anat
a menys, sí que és que algun any van acabar d’arrencar. La Fira de Nadal tenia vuit
parades i algunes tan especialitzades que
les vendes han estat minses. De fet, alguns
paradistes van tancar abans del previst. No
és la Fira de Nadal on un pot arribar a fer
un passeig amb la família i comprar alguns
detalls per fer un amic invisible o un regal
imprevist o descuidat d’última hora. Potser
s’hauria de replantejar o deixar-la morir
definitivament. De la Fira de Reis, a la plaça
Catalunya, poc més es pot dir que una fira,
amb tots els respectes i la bona voluntat dels
firaires, no pot tenir cinc paradetes.
Pel que fa a la Cavalcada de Reis, centenària a la ciutat, es manté com un dels
actes més multitudinaris a la ciutat, tot i que
l’Ajuntament no ha facilitat dades oficials

encara. Vistosa, lluïda i treballada amb el
suport de moltes entitats, la desfilada pot
ser l’enveja de qualsevol ciutat amb característiques similars. Això sí, sempre es pot
millorar. Per exemple, hi ha trams, com la
rambleta de Joan Miró, per on quan passa la
cavalcada no sona ni una nota musical. En
tot cas, la màgia de la Nit supera amb escreix
qualsevol petita pega.
Com ha apuntat aquesta mateixa setmana el PDeCAT, el fet de rebre els reis
a l’Escardívol deixa la ciutat amb tres dies
sense l’aparcament de l’Escardívol, coincidint
amb els dies de màximes vendes. En tot cas,
els Reis han estat rebuts altres anys en grans
espais sense necessitat de treure aparcament
i les famílies rubinenques no han faltat a la
cita. Potser també es podia replantejar i anar
variant en funció de l’any, com es feia als 90.
La plaça de la Nova Estació, la rambla del
Ferrocarril, el Rubí Forma, l’amfiteatre del
Castell... Tot és qüestió d’imaginar-s’ho i
sobretot de posar-hi molta il·lusió.
En tot cas, un balanç molt positiu i la
satisfacció, un any més, que Rubí no és una
ciutat dormitori, sinó que la seva gent només
necessita un al·licient per sortir al carrer.

motxilla d’anhel, esperança, desig,
ànim, confiança, fe i seguretat;
deixa un espai important per a
amistats i sobretot no et deixis
l’amor. T’asseguro que amb tots
aquests ingredients i la paciència
necessària et convertiràs en
l’alquimista capaç de descobrir
la pedra filosofal, viure aventures
en què descobriràs la font de la
joventut, potser descobreixis que
la mítica ciutat de Shambhala
(Tibet), està en el teu cor.

Obre la teva ment a les noves
oportunitats que se’t presenten;
no permetis que acabin marxant.
Amb prudència, valentia i una
mica d’esperança crea la teva
nova història. Que el teu viatge
sigui digne de ser explicat i que
acabi convertint-se en llegenda.

PUBLICITAT
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PATRIMONI NATURAL DE RUBÍ

El rierol de Can Xercavins
al llarg de la història

JORDI VILALTA
GCMRCER

Aquest aqüífer de Rubí neix
a la zona de la serra de Can
Carreres, a la part nordoest de Rubí i recorre el
nostre terme de nord a sud
passant per la urbanització
de Castellnou (en aquest
lloc rep les aigües del torrent de Can Solà) i prop de
les masies de Can Mir, Can
Feliu i Can Xercavins (de
la qual pren el nom) fins a
desguassar al marge dret de
la riera, justament al costat
del conjunt del Vapor Nou
(vegeu fotografia).
Ja al segle X, concretament el 996, surt esmentat
com a Rivulo Exercavinos
en un document que recull
un judici sobre la possessió

d’un molí situat al torrent.
I de fet, els propietaris alodials de la masia que dona
el nom al rierol ja tenien el
cognom de Xercavins des
d’almenys el segle XII.
Als anys 40 del segle
XIX, Narcís Menard, un
dels primers impulsors
de la indústria a Rubí, va
construir la resclosa del
torrent per aprofitar les
aigües per al Vapor Vell, la
fàbrica que instal·là prop
de Ca n’Alzamora, que era
a l’altra banda de la riera.
Això ens indica que en
aquells temps hi discorria
un bon cabal.
L’aigua del rierol de
Can Xercavins, a més de
ser aprofitada per a usos
industrials, també regava
un conjunt d ’horts, ara

desapareguts, que existien
prop de la masia.
Com a anècdota curiosa,
cal recalcar que a les acaballes de la Guerra Civil, Joan
Cardona i un company seu
de cognom Calopa, fugint
de l’exèrcit dels ‘nacionals’,
es van amagar al torrent dos
dies en una cova protegida
per una gran bardissa a
l’entrada que només podien
travessar els conills.
També hem de dir que
en temps de la postguerra
hi havia una passarel·la
que passava per sobre, però
que fou arrossegada per la
rierada del 1962.
L’any 1992 es va fer
passar un col·lector parallel al curs del rierol que recollia les aigües residuals de
les diverses urbanitzacions

de la part nord-occidental
del terme. Aquestes canonades de vegades vessaven
i abocaven les aigües brutes
al torrent, cosa que provocava la seva contaminació
i degradació. El 2009 es va
crear una plataforma per
denunciar aquest problema ambiental, i no seria
fins a aquest any 2017 en
què l’Ajuntament de Rubí
i l’Agència Catalana de
l’Aigua acordessin posar-hi
una solució.
Finalment, hem de dir
que l’ecosistema el torrent
o rierol de Can Xercavins
està format bàsicament per
f ragments més o menys
conservats d’alzinars i roures, entre altres elements
vegetals.

ECONOMIA

L’Ajuntament regalarà vals de 5 hores per
utilitzar el cotxe elèctric de Som Mobilitat
REDACCIÓ

El grup local de la cooperativa Som Mobilitat es
reunirà el dilluns vinent a
les 19 hores al Rubí Forma
per provar el vehicle elèctric
que els membres del grup
podran llogar per als seus
desplaçaments. El cotxe
també estarà disponible
per a empreses, comerços,
entitats i tota la ciutadania
de Rubí.
Per tal d’incentivarne l’ús entre la població,
l’Ajuntament ha adquirit
3.600 hores de conducció
del vehicle elèctric amb la
intenció de regalar codis
promocionals de 5 hores
gratuïtes de conducció. Els
vals es repartiran dilluns
i també a través del Rubí
Brilla en comerços, empreses i entitats. La intenció
del consistori és demostrar
als usuaris els avantatges
d’utilitzar un vehicle elèctric
compartit i fer augmentar el
nombre de socis de la cooperativa per tal que puguin
anar ampliant la ﬂota.
Som Mobilitat és una cooperativa de consum sense

El període per sol·licitar
la reducció de la taxa per
recollida, tractament i eliminació d’escombraries i
altres residus urbans per a
activitats comercials i industrials està obert ﬁns al 31 de
gener de 2018. La reducció
o exempció de la taxa es
concedeix als comerços i

G

UIA

IMMOBILIÀRIA DE RUBÍ

Planta baixa de 67m2, tres habitacions, menjador, cuina
independent amb sortida a safareig i bany complet. Tot
a exterior. Zona Biblioteca.
Preu: 75.000€ Ref.: DV2100

Vehicles elèctrics carregant-se a la fotolinera del Rubí forma. / Arxiu

ànim de lucre que promou
una xarxa de mobilitat elèctrica compartida. Amb més
de 700 socis arreu de Catalunya, pretén transformar el
model de consum energètic
a través de grups locals que
de forma autoorganitzada
redissenyen la mobilitat en
els seus territoris. Actualment, Som Mobilitat disposa de 9 cotxes elèctrics, que

cedeix als seus socis. Fer-se
soci de la cooperativa implica una única despesa de
10 euros que permet tenir
accés a l’aplicació mòbil de
la cooperativa i la possibilitat de llogar un dels cotxes
de la xarxa.
Els membres de l’entitat
disposen d’una promoció
durant sis mesos per llogar
el vehicle a 4,5 euros l’hora

i posteriorment a 5 euros.
A Rubí, el grup local es
va constituir a mitjans de
desembre i en formen part
una desena de persones,
tot i que s’espera que es
pugui doblar el nombre
de membres. La fotolinera
del Rubí Forma destinarà a
partir de la setmana vinent
una plaça ﬁxa al cotxe de la
cooperativa.

Obert el període per sol·licitar la boniﬁcació de la taxa
de residus per a activitats comercials i industrials
REDACCIÓ

15

Divendres, 12 de gener de 2018

indústries que disposin d’un
gestor de residus, privat,
acreditat per l’Agència Catalana de Residus.
Per tramitar la sol·licitud
s’ha de presentar una instància i el certiﬁcat de l’empresa que gestiona els residus especiﬁcant que es té
contracte amb l’empresa
interessada i que aquesta
farà la gestió de residus

durant un any com a mínim,
cobrint amb l’any en curs de
la sol·licitud.
Si aquest certificat és
per més d’un any, no es realitzarà la pròrroga de forma
automàtica, per tant, s’ha
de presentar el certiﬁcat de
forma anual.
En les activitats industrials, per poder tenir l’exempció de la quota, el certiﬁcat

ha de fer constar que es
recullen els residus generals o banals. En el cas de
les activitats comercials, la
reducció de la quota està
en funció de la fracció de
residus que s’acrediti que
es gestiona –cartó, paper,
envasos, vidre, etc.– i del
tipus d’activitat realitzada.
La sol·licitud s’ha de realitzar telemàticament.

Leonor
Pujol Escoda

Pis de 77m2, dues habitacions, gran menjador amb molta
lluminositat, cuina petita reformada i dos banys. Petit
balcó tancat. Zona Centre.
Preu: 120.000€ Ref.: DV1976

Pis de 70m2, quatre habitacions, menjador, cuina independent i bany. Balconada al carrer amb accés des del
menjador. Finca amb ascensor. Zona Mútua.
Preu: 120.750€ Ref.: DV2105

Planta baixa seminova de 41m2 amb terrassa de 25m2,
una habitació amb sortida a terrassa, cuina-menjador i
bany complet. Finca del 2008. Zona Ca n’Oriol.
Preu: 125.000€ Ref.: DV2230

Local comercial de 147m2 en planta baixa. Local amb
persiana motoritzada, lavabo i els subministraments
donats d’alta. Zona Centre.
Preu: 850 €/mes Ref.: DL2226

Vda. de Josep Martínez
Ens ha deixat aquest 6 de gener, a l’edat de 94 anys.
El teu ﬁll, familiars i amics et recordarem sempre.
Fundadora de la Floristeria Martínez, any 1953 a Rubí.

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com
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GUÀRDIES NOCTURNES

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

GENER 2018

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

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/ Safir, 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

- 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
12. CALSINA
- 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
13. PARRILLA
- 93 697 79 93
14. PROGRÉS
C/ Verge de Fàtima, 13
- 93 588 07 08
15. XAPELLI
C/ Victor Català, 22
- 93 697 36 40
16. HIDALGO
C/ Sabadell, 79
- 93 699 87 09
17. CONDAL
Calderón de la Barca, 11
- 93 697 71 63
18. PIERA
Plaça Josep Sapés, 4
- 93 697 62 73
19. SANSI
Ctra. de Terrassa 16-18
- 93 699 59 08
20. Blanca
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
- 93 269 51 03
21. Cuyàs
Milà i Fontanals, 43
- 93 699 04 30
22. Batallé
Pg. Francesc Macià, 23

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

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
lozano - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

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
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La 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 de 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

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Consells per prevenir
la grip i el refredat
Durant els mesos de fred, la
grip i el refredat apareixen
amb més freqüència. Ambdues malalties són causades
per virus que es transmeten a
través de l’aire i del contacte,
sobretot amb les mans. Els
símptomes que presenten
són comuns, tot i que els
de la grip són més intensos
i perllongats. No hi ha cap
medicament que les pugui
curar, però alguns ajuden a
alleujar molèsties com el mal
de cap o la febre.
En el cas de la grip, la
vacunació contra aquesta
malaltia és la manera més
eﬁcaç d’evitar-la. El període
ideal per vacunar-se són els
mesos d’octubre i novembre,
tot i que també es pot fer
durant la resta de l’any.
També hi ha alguns hàbits
que diﬁculten el contagi tant
de la grip i el refredat com
d’altres infeccions en general.
Les següents mesures poden
ajudar a frenar el contagi:
• Apliqueu mesures de protecció.
• Tapeu-vos el nas i la boca
amb un mocador en tossir o

esternudar.
• Utilitzeu mocadors d’un sol
ús i llenceu-los després de
mocar-vos.
• Eviteu tocar-vos els ulls, els
nas o la boca.
• Eviteu les aglomeracions
durant l’època de grip.
• Adquiriu hàbits saludables
i milloreu la vostra salut en
general: ser físicament actiu,
controlar l’estrès, beure força
líquids, alimentar-se de manera saludable, dormir bé.
Renteu-vos les mans sovint:
o després de...
• Estar en contacte amb un
malalt de grip.
• Mocar-vos o de mocar un

infant.
• Tossir o esternudar.
• Compartir joguines (en el
cas dels infants).
• Utilitzar el transport públic.
• Tocar passamans en llocs
públics.
• Anar al lavabo.
• Canviar un bolquer.
• Manipular les escombraries.
o abans de...
• Manipular aliments, menjar
o donar de menjar als altres.
• Raspallar-vos les dents.
• Posar-vos o treure-us les
lentilles.
• Curar una ferida.

Publicitat
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Grup Policlínic amplia el servei de
ginecologia en tots els seus centres
Grup Policlínic inicia l’any
complint els nous propòsits.
En aquesta ocasió, gràcies a la nova col·laboració
amb “dona i nen” podem
garantir un servei integral
de ginecologia sense precedents al Vallès Occidental; amb més professionals
mèdics, menys esperes i
incorporant de manera pionera la CONSULTA DE RISC
ONCOLÒGIC, REPRODUCCIÓ
ASSISTIDA i ACUPUNTURA
GINECOLÒGICA.
El grup mèdic compta
amb ginecòlegs especialistes
per acompanyar la dona al
llarg de les diferents etapes de la seva vida i poder
atendre casos de: Patologia
mamària, Adolescència, Sòl
pelvià, Endometriosi, Menopausa, Patologia cervical,
Oncologia ginecològica i Histeroscòpia, entre altres.
La Unitat de ginecologia
i obstetrícia permet a la
futura mare la llibertat de
triar el metge ginecòleg que
l‘acompanyarà fins al naixement del seu fill. Disposem
del CONEIXEMENT, l’EXPERIÈNCIA i la TECNOLOGIA
per aconseguir un embaràs
saludable amb proximitat i
professionalitat.
Oferim un excel·lent
servei d’acupuntura com
a teràpia complementaria
en processos de trastorns
menstruals, obstètrics, oncològics i d’infertilitat.
L’equip que formem Grup
Policlínic treballem dia a dia
cercant una millor qualitat assistencial, reduir al mínim els

Policlínic Rubí amplia el servei
de ginecologia
L’equip de ginecòlegs de “dona i nen” s’incorpora a
l’equip actual a Policlínic Rubí, dotant a la Unitat de
ginecologia de més professionals mèdics, menys
esperes i noves àrees dins de la Unitat com ara:
CONSULTA DE RISC ONCOLÒGIC, REPRODUCCIÓ
ASSISTIDA i ACUPUNTURA.
Durant els primers mesos de l’any 2018 oferim
la 1a consulta de risc oncològic gratuïta a les dones
majors de 45 anys i/o amb antecedents de càncer
de mama a la seva família, per tal de prevenir
aquesta patologia. Els centres del grup Policlínic
tenen col·laboracions amb les principals mútues
de salut donant cobertura sanitària tant en visites
com en proves.

temps d’espera, incorporar
les tècniques més pioneres
i ser punters en l’assistència
sanitària, sempre pensant en
el pacient de la manera més
propera i humana.
Durant els primers mesos
de l’any 2018 oferim la 1a
consulta de risc oncològic
gratuïta a les dones majors
de 45 anys i/o amb antece-

dents de càncer de mama
a la seva família, per tal de
prevenir aquesta patologia.
Només cal demanar hora en
el 93 697 80 40 i comentar el
motiu de la visita.
Disposem de col·laboracions amb les principals
mútues de salut donant
cobertura sanitària tant en
visites com en proves.

MÉS INFORMACIÓ A:
Policlínic Rubí
Telèfon 93 697 80 40
Carrer Pere Esmendia, 25, Rubí (Al costat dels Jutjats)
De dilluns a divendres de 8 a 14 i de 15 a 20 hores
www.grup-policlinic.com

nou servei a Policlínic Rubí
Donem resposta
a les necessitats de la
dona en totes
les seves etapes vitals

Assistència integral de la

SALUT de la DONA
GINECOLOGIA
nou

nou

OBSTETRÍCIA

REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

CONSULTA DE RISC ONCOLÒGIC
nou

ACUPUNTURA

1a. Visita
GRATUÏTA
amb la col·laboració de

POLICLÍNIC RUBÍ T| 93 697 80 40 C/ Pere Esmèndia, 25 (al costat dels jutjats) www.grup-policlinic.com
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El Pla Juncker dona suport a la recerca per combatre
malalties cròniques i minoritàries amb un préstec de
85 milions per un projecte de Grífols
El Banc Europeu d’Inversions
(BEI) i Grífols van signar el
passat 5 de gener la concessió d’un préstec de 85
milions d’euros per donar
suport a les inversions en
R+D+i d’aquesta empresa
centrades en la recerca de
nous tractaments relacionats amb les proteïnes
plasmàtiques destinades
al tractament de malalties
cròniques i minoritàries.
L’acord té el suport del Fons
Europeu per a Inversions
Estratègiques (EFSI d’acord
amb les seves sigles en anglès). L’EFSI és el pilar més
important del pla d’inversions per a Europa conegut
com a pla Juncker.
Les condicions ﬁnanceres avantatjoses inclouen
un tipus d’interès fix, el
venciment al 2027 i dos anys
de carència.
Les activitats de recerca
que es podran desenvolupar
gràcies a aquest préstec
també permetran millorar
la salut i la qualitat de vida
dels pacients i aportaran els
diners necessaris per millorar la capacitat d’innovació
i recerca mèdica de la Unió
Europea. Aquest acord contribuirà a crear llocs de treball qualiﬁcats i a impulsar
la recerca biocientíﬁca a universitats, hospitals i centres
de recerca que col·laboren
amb l’empresa Grífols.

Aquest és el segon préstec que rep Grífols del BEI
d’acord amb el pla d’inversions per a Europa. Grífols
va ser, al 2015, una de les
primeres empreses europees a rebre el suport del
pla Juncker. La companyia
valora molt positivament
els dos préstecs del BEI que
són una via de ﬁnançament
complementària per als seus
projectes de R+D+i.
Com a companyia innovadora en l’àmbit de la salut,
Grífols destina importants
recursos a R+D+i amb un
enfocament d’innovació
integral que inclou tant inversions internes en projectes propis com inversions
externes. El 30 de setembre
de 2017 la inversió neta en
R+D+i va ascendir a 201,6
milions d’euros, un creixement del 23,8% en relació
al mateix període de l’any
anterior. Aquestes xifres
evidencien l’esforç inversor
de la companyia.
El BEI i el pla Juncker
El Banc Europeu d’Inversions (BEI) és la institució de
ﬁnançament a llarg termini de la Unió Europea, els
accionistes de la qual són
els estats membres. El BEI
facilita ﬁnançament a llarg
termini per dur a terme
projectes d’inversió viables
que contribueixin a atènyer

els objectius de la política
de la UE.
El pla d’inversions per
a Europa conegut com a
pla Juncker és una de les
prioritats de la Comissió
Europea. Se centra en impulsar les inversions per crear
llocs de treball i impulsar
el creixement mitjançant
un ús més intel·ligent dels
recursos ﬁnancers ja disponibles eliminant obstacles a
la inversió i donant visibilitat
i assistència tècnica a projectes d’inversió.
El Fons Europeu per a
Inversions Estratègiques
(EFSI) és el principal pilar
del pla Juncker i proporciona
garanties en cas de primeres
pèrdues, la qual cosa fa possible que el BEI pugui invertir
en projectes més arriscats.
Ja se n’han observat resultats molt concrets. Segons
les previsions, els projectes
i els acords aprovats per
ser ﬁnançats a l’empara de
l’EFSI mobilitzaran més de
225.000 milions d’euros en
inversions i donaran suport a
prop de 445.000 pimes dels
vint-i-vuit estats membres.
Informació sobre Grífols
Grífols és una empresa multinacional que fa més de 75
anys que contribueix a millorar la salut i el benestar de
la gent creant tractaments
terapèutics amb proteïnes

plasmàtiques, tecnologia
de diagnosi clínica i especialitats farmacèutiques d’ús
hospitalari.
Grífols té la seva seu central a Barcelona i és present
a més de 100 països. És una
de les empreses capdavanteres en la producció de
medicaments derivats del
plasma i en l’obtenció de
plasma, amb prop de 180
centres de donació de sang.
En el camp de la diagnosi
és referent mundial en medicina transfusional i té un
excel·lent posicionament
en matèria d’immunologia i
hemostàsia, que li permeten
oferir solucions integrals als
laboratoris d’anàlisis clíniques, bancs de sang i centres
de transfusió.
El 2016 les vendes de
Grífols van superar els 4.000
milions d’euros. L’empresa
té una plantilla d’uns 15.000
empleats.
Les accions ordinàries
(classe A) de Grífols (GRF)
cotitzen en el mercat continu espanyol i formen part de
l’Ibex-35 i les accions sense
vot (classe B) ho fan en el
mercat continu espanyol
(GRF.P) i al NASDAQ americà (GRFS) a través d’ADRs
(American Depositary Receipts)
Per Comissió Europea /
AMIC

MASCOTES
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Participa en el concurso
fotográﬁco de Rodamons Rubí
Sube una foto de tu peludete con nuestro calendario de Rodamons de Rubí 2018 y participa en el
sorteo de una CÁMARA INSTANTÁNEA FUJIFILM
INSTAX MINI 8.
Si todavía no tienes tu calendario, tienes tiempo hasta el 11 de febrero, hazte con él en nuestros
centros colaboradores.
VENTA DE CALENDARIOS
BARBERA DEL VALLES:
▪DON CANINO - Centre Comercial Baricentro
RUBÍ:
▪DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de
Sant Cugat, 5
▪DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs,
15 (Escardívol)
▪URBAN24 - Passeig Francesc Macia, 24
▪SWEET DOGGY - C. de Sant Jaume nº 32
SANT CUGAT DEL VALLÈS:
▪DON CANINO - Frente Centro Comercial EROSKI
▪DON CANINO - Centro Comercial Mira-Sol Centre
▪CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av.
Graells, 7
TERRASSA:
▪EL RACO DE LA LOLA. Carrer Tarragona, 96
▪DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
▪ESCOLA DE MÚSICA ESMUT - Carrer Ramón i
Cajal, 62
¡Participa y mucha suerte!
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Nuevo Seat Arona
El Nuevo SEAT Arona te acompaña en cada momento. Ya
sea en la carretera o mientras
sales de un aparcamiento, las
prestaciones de seguridad de
última generación te protegen a ti y a los tuyos. Haz
aquello que quieras hacer,
porque siempre habrá alguien
mirando por ti.
Hazte con todo el estilo y
luego añádele un poco más.
Los faros antiniebla y las molduras de las puertas laterales
de tu Nuevo SEAT Arona están
disponibles en color negro
Piano o Plata. El portón está
disponible en color cromo
mate y negro Piano. Ahora sí
parece que estás a punto para
lo que venga.
LLANTAS DE ALEACIÓN
Disponibles en 46cm (18”),
con el acabado brillante negro
Piano y un negro Sport mate
las llantas de aleación suponen toda una declaración de
intenciones. ¿Por qué no? Tú
decides.
RETROVISOR
El retrovisor está disponible
en color Verde Fitness o en
Dorado Sophisticated Pearl.
Cada vez que le eches un
vistazo pensarás, qué extra
de estilo.
ESTRIBERAS
Entra en tu coche con carácter, a la manera Arona.

Personaliza las estriberas
laterales en color Plateado,
Verde Fitness o Dorado Sophisticated Pearl.
Lleva contigo todo lo que
quieras.
Hecha a medida, la bandeja de maletero semirrígida
encaja perfectamente en un
maletero con capacidad para
400 litros. Sea lo que sea
que te quieres llevar, protege
tu coche y mantenlo limpio
gracias a su material antideslizante diseñado para que
puedas hacer lo que quieras.
SISTEMA KESSY DE APERTURA Y ARRANQUE SIN

LLAVE CON FUNCIÓN
MYBEAT
¿Quién tiene tiempo que
perder? Estás ocupado descubriendo el mundo. Acércate
al Nuevo SEAT Arona y el
Sistema Kessy desbloqueará
el coche automáticamente. El
motor entra en modo standby, por lo que lo único que
tendrás que hacer es apretar
el botón ¡y a hacer kilómetros!
Eso es todo.
SISTEMA DE SONIDO
BEATSAUDIO™
¿Cuál es tu estilo? ¿La música
clásica? ¿El jazz? ¿Tal vez
el Big Beat? El Sistema de

sonido BeatsAudio™ con un
amplificador de 300 W, seis
altavoces y un subwoofer de
alta tecnología pueden con
todo lo que quieras.
SENSORES DE LUZ Y LLUVIA
¿Conduces con un tiempo
inestable? Los sensores de
luz y lluvia de tu Nuevo SEAT
Arona detectan automáticamente cuándo ha llegado el
momento de activar el limpiaparabrisas o no hay suficiente
luz. Y eso significa que tienes
más tiempo para que hagas
aquello para lo que realmente
estás aquí.

ESPECIAL MOTOR
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Les matriculacions de turismes i 4x4 tanquen
l’any a Catalunya amb un augment del 7%
ANÀLISI DE L’EVOLUCIÓ DEL
MERCAT D’AUTOMOCIÓ.
Una anàlisi propia elaboradapartint de les dades facilitades per Marketing System
Iberia (MSI) i pel Gremi del
Motor/FECAVEM, indiquen un
augment de les vendes durant
aquest mes de desembre de
més d’un 8%.
Segons aquestes dades, les
matriculacions d’automòbils
de turisme i 4x4 han tancat
aquest mes de desembre amb
un total de 15.976 vehicles el
que representa un 8,14% més
del mateix mes del 2016 i un
acumulat superior anual del
7% amb un total de

les matriculacions realitzades
en mesos anteriors i se situa
en una pujada del 8,14%
respecte al mateix mes de
l’any anterior.
Catalunya se situa en una
mitjana molt semblant a la
resta de l’estat espanyol. En
el seu conjunt, ha estat un
bon any per als concessionaris
del sector i s’ha aconseguit
l’objectiu proposat per l’any
en curs.
També es pot valorar com
un bon any per a les vendes
de vehicles d’ocasió, segons
les últimes dades disponibles.
Es confirmen doncs, aquestes
bones perspectives que ja
es van avançar durant
la celebració
del Saló
Oca-

190.443 matriculacions.
Tot i l’alentiment del
mercat de vehicles industrials
i comercials durant aquest
últim mes, el tancament de
l’exercici en aquest tipus
de vehicles, reflecteix una
pujada anual de dos dígits,
una dada que el gremi del
motor valora de manera molt
positiva.
De cara a aquest any
2018, que estem començant,
el sector espera que es resolguin les incerteses que puguin
afectar la confiança dels
consumidors i les empreses
i s’aconsegueixi l’objectiu de
creixement previst per la patronal espanyola Faconauto,
del 6%.

sió de Fira
de Barcelona.
Malgrat l’increment de
vendes, el parc automobilístic
de turismes continua sent
molt vell. Se situa a l’entorn
dels 12 anys i aquesta tendència a l’envelliment s’ha de
corregir facilitant la retirada
de les unitats més antigues i,
per tant, més ineficients.
El mercat de motocicletes presenta una baixada de
matriculacions que es preveu
que sigui conjuntural.
El descens està motivat
per les altes vendes que es
van registrar els últims mesos
de l’any 2016, per l’efecte cap
de sèrie Euro 3. Un fenomen
que s’observa ara en els ciclomotors, les matriculacions
creixen un 52%
aquest mes
i ho

Pel que fa a la venda a
particulars, la pujada es xifra
en el 4,4%, en el conjunt
d’Espanya.
El tancament d’aquest
últim mes ha corregit a l’alça

seguiran fent fins final d’any
per l’entrada en vigor a partir
de gener de 2018 de la normativa europea d’emissions
Euro 4 per a aquest segment.

Malgrat l’estancament de
les vendes de motocicletes,
especialment per la raó tècnica exposada en el punt anterior, es tanca l’exercici amb
una pujada en conjunt de tots
els mercats d’automoció del
2,9%, reflex de la bona salut
del sector.
Miquel Donnay, president del Gremi del Motor

insisteix en la necessitat
d’implementar mesures
d’incentiu a la retirada dels
vehicles més ineficients. “Aquí
no es tracta que el sector de
l’automoció aconsegueixi els
seus objectius comercials. Des
d’un punt de vista de país,
hem de fer tot el possible per
rejovenir el parc automobilístic, dotar-lo de vehicles més

segurs per a les persones i
que minimitzin els problemes
mediambientals i de salut
del conjunt dels habitants.
Així mateix, recorda el paper
del sector de l’automoció de
cap tractor de l’economia del
país i un indicador econòmic
de referència, que ocupa a
més a un gran nombre de
treballadors directament o

indirecta.”
I finalment, afirma que la
crisi política va incidir a partir
d’octubre en la tendència
a l’alça que empenyia amb
força les vendes a Catalunya,
que concentren entre el 16%
i el 17% del total espanyol,
tot i que les últimes dades
confirmen la recuperació del
ritme de matriculacions.
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OFERTES I
DEMANDES
SE OFRECE Chica de 28 años
para limpieza o cuidado de personas mayores. Con exp. y ref.
Disp. Inmediata 631.779.315

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

PUBLICITAT
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Nueva parada en el Mercado de Rubí
con la mejor gastronomía italiana

T

odo el mundo conoce la mozzarella, pero quizás no muchos
saben que la mejor mozzarella
de Italia (y del mundo!) se encuentra
cerca en la Puglia! Solo por probar la
mozzarella pugliese merece la pena
hacer un viaje en esta maravillosa
región del sur de Italia!
Al ser un lugar típicamente mediterráneo, en Puglia obviamente se
encuentran todos los productos más
representativos de estas latitudes del
mundo, es decir aceite extravirgen de
oliva, pasta, pescado y verduras como
berenjenas, pimientas, calabazas, alcachofas, etc. pero para los amantes de
la mozzarella aquí el tiempo se para…
La burrata es una mozzarella rellena
de leche y nata que se utiliza también
para la producción de otro tipo que es
la “stracciatella”, o sea una mozzarella
de forma cremosa y ﬁleteada más que
redonda. Otros quesos muy buenos
son el caciocavallo, la ricotta forte
(una ricotta dura que se ralla sobre
los platos) o la scamorza.
Orecchiette alle cime di rapa: La
“orecchiette” es una pasta fresca casera con la forma de pequeñas orejas.
El ingrediente principal es la rapa
(el nabo), verdura que se parece a los

brócolis. La salsa está hecha por nabo
y anchoas. Es una receta muy sencilla
y al mismo tiempo riquísima!
Focaccia: Entre un pan y una pizza, la focaccia típica pugliese se
come caliente y fría, como entrante o
simplemente como sustituto del pan.
Normalmente se le ponen encima
tomates cherry.
Frisella: La frisella es un pan en forma de “donut” que se moja en agua y
luego se condimenta con aceite, sal, tomate y orégano, también se le pueden
añadir verduras encurtidas, olivas,
rúcula, etc. Muy difundida sobre todo
en verano para comer algo fresco!
Entre la gran variedad de
dulces de Puglia, destacamos:
Pasticciotto: Es un postre típico de
la zona del Salento que consiste en
hojaldre relleno de crema pastelera
y horneado.
Zeppole: Generalmente preparadas
para la ﬁesta del papa, las “zeppole”,
de forma circular, son o fritas o cocidas
en el horno y luego se les pone por arriba crema blanca o negra (de gianduia,
un tipo de chocolate) y nata.

N

os dedicamos a la venta de productos
italianos, desde vino, pastas, comidas
preparadas con recetas caseras, comida
cocinada cada día con platos para recomendar
cada día.
Tenemos servicio de cátering, para cualquier tipo de evento y vendemos al por mayor
todos los productos que tenemos.
Nos encontrarás en el Mercado de Rubí, en
las paradas 97, 98 y 99. El teléfono para encargos y más información es el 656 260 601.

IRRG
JXVWRLWDOLDQR
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BREUS

MÚSICA

Els més pe�ts del Casal
Popular pujaran a l’escenari
amb ‘Els Dimoniets’

La Societat de Blues de Rubí organitza
un concert de Joan Vinyals Band
La formació musical, que actuarà dissabte a la plaça d’Anselm
Clavé, presentarà el seu darrer treball ‘Res no és igual’
REDACCIÓ

Una representació de la funció ‘Els Dimoniets’. / Arxiu

Els infants del Casal Popular fa molt de temps que
assagen per poder dur a
terme la representació de
l’obra ‘Els Dimoniets’, una
adaptació lliure i musicada
de l’obra ‘Els Pastorets’.
Es tracta d’una tradició al
gener dels úl�ms anys i hi
actuen una quarantena
d’infants entre 4 i 12 anys,
dirigits per Laia Borràs i

acompanyats per l’Escola
de Música Pere Burés.
Les dues úniques representacions seran el 13
i el 14 de gener a les 18
hores al Casal Popular i la
funció �ndrà un preu de 3
euros. Els �quets es poden
comprar a través del web
www.casalpopular.org o a
la taquilla abans de l’espectacle. / DdR

Rosa Benito, Rosario
Mohedano i Juan Manuel
Vera porten la cobla a Rubí
El bolero, el tango i la cobla
seran els grans protagonistes
del concert que Rosa Benito,
Rosario Mohedano i Juan
Manuel Vera oferiran aquest
diumenge a les 19 hores al
teatre municipal La Sala.
Sota el �tol ‘Entre amigos’, mare i ﬁlla, acompanyades per Vera, oferiran un xou
que recull les cançons que
han marcat les seves vides.
Rosa Benito i Rosario
Mohedano són conegu-

des pel públic per les seves
aparicions en diversos programes de Telecinco com
‘Sálvame’, ‘Supervivientes’
o ‘Gran Hermano VIP’ i van
arribar a la fama perquè són
família de la cantant Rocío
Jurado.
L’espectacle musical té
un cost de 15 euros si es
compra a la taquilla abans
de l’espectacle i de 12 euros
si es compra de forma an�cipada a Ticketea. / DdR

La Societat de Blues de Rubí
ha organitzat un concert de
Joan Vinyals Band, formació
liderada pel pres�giós guitarrista Joan Vinyals (veu i
guitarra), i que es completa
amb Ignasi Zamora (baix
elèctric i veus) i Pere Foved
(bateria).
En aquest nou treball,
dotze anys després de l’àlbum ‘Vil·la Blauet’, Vinyals
descriu una altra etapa
personal, en un recull de
deu temes que condueixen
a una evolució cap a un
present ple d’il·lusió i força,
però conscient que res no
és igual.
De fet, aquest és el �tol
del nou disc, ‘Res no és
igual’, i del tema que Vinyals
ha dedicat al seu gran amic,
Enric Parés, el Nota, com a
homenatge al bateria desa-

La Joan Vinyals Band actuarà a Rubí aquest dissabte. / Cedida

paregut.
En el nou CD, Vinyals
torna a oferir l’es�l de la
seva guitarra, tan personalment eclèc�c, nodrit de
blues, rock, reggae i jazz,
i amb un toc mediterrani
més acusat.
Vinyals, llicenciat per
l’ESMUC en grau superior

de Jazz i professor de guitarra en el Taller de Músics
de Barcelona durant més de
20 anys, ha treballat amb
formacions pròpies, però
també ha gravat i acompanyat ar�stes com The Drif�ers, Yoko Ono, Luz Casal,
Los Rebeldes o Companyia
Elèctrica Dharma, entre

molts altres. Actualment, a
més de liderar el seu grup,
és el guitarrista i director
musical de Juan Perro (San�ago Auserón).
El concert, que és gratuït, �ndrà lloc aquest dissabte 13 de gener a les 20
hores a la plaça d’Anselm
Clavé.

TEATRE INFANTIL

Titelles i música en directe
per representar ‘La Sireneta’
La companyia Festuc Teatre, de la mà de La Xarxa,
representa aquest diumenge a Rubí l’espectacle
familiar ‘La Sireneta’. Es
tracta d’una obra amb �telles i música en directe
que recull la història de
l’escriptor i poeta danès
Hans Christian Andersen
del mateix �tol.
L’espectacle segueix la
vida d’una jove sirena que
s’enamora d’un humà i as-

pira a deixar de ser sirena
per poder viure fora del
mar. L’espectacle, a més
d’oferir música en directe,
també té un vessant molt
visual, ja que es fan diversos jocs de llums i colors.
‘La Sireneta’ es representarà aquest diumenge
al teatre municipal La Sala a
les 12 hores. El preu de les
entrades és de 4 euros per
als socis de La Xarxa i de 5
per als no socis. / DdR

L’espectacle familiar integra jocs amb llums de colors. / Cedida
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CINEMA

La Lombarda estrena la segona
temporada de ‘The Last Call’
ha explicat que el proper
projecte podria ser un curtmetratge per “descansar”
de la websèrie.

M.CABRERA

‘The Last Call’, una de les
produccions més gamberres
i àcides del panorama de les
websèries a Catalunya, torna
amb una segona temporada
amb més personatges, amb
una trama més reforçada i
amb el mateix humor canalla de la primera temporada,
estrenada el 2016.
Un grup de rubinencs,
sota el paraigua de la productora La Lombarda, van
iniciar el rodatge d’una
websèrie que consis�a en
quatre capítols i en la qual
un grup d’antiherois participaven en un concurs
d’estrelles del rock. Ara, la
sèrie torna per començar
a encarar el desenllaç de
la primera temporada, tot
i que no suposarà el tancament deﬁni�u de la història.
“Tècnicament està més ben
elaborada i és més cinematogràﬁca, la producció, l’art
i la fotograﬁa són millors”,

Estrena el 26 de gener
La Lombarda va publicar
dimarts al vespre el tràiler
de la segona temporada i
està prevista una gran festa
d’estrena pel 26 de gener
a La Sala a par�r de les 20
hores. Al teatre municipal,
s’emetran els capítols de la
primera temporada i posteriorment la segona tempoJordi Jimeno, guionista, i David Malagón, director, presentant la rada sencera. Les entrades
es poden comprar per 3
segona temporada de la websèrie. / M.C.
euros al restaurant La Cava i
explica Ignacio Malagón, el der guanyar el concurs de el CRAC, i en altres punts de
director de ‘The Last Call’, bandes. Seran 3 capítols municipis dels voltants, com
que ﬁns i tot va dirigir un de 23-24 minuts cadascun Cal Temerari (Sant Cugat), el
càs�ng per escollir tres nous aproximadament i el desen- Pub Lucky i el CSO El Kasalet
personatges.
llaç total de la història no (Terrassa), El Lokal (BarceEn aquesta segona tem- acabarà en aquesta segona lona), La Barrina (Molins) i
porada, rodada pràctica- temporada. “Ens agradaria l’Ateneu (Barberà).
ment tota a Rubí, es reprèn fer una pel·lícula per fer el
Un mes després de l’esel ﬁl dels quatre principals desenllaç ﬁnal, però és un trena, està previst que els
protagonistes que buscaran projecte de cara el 2019 o capítols es puguin veure a
un tècnic de so per po- el 2020”. De fet, Malagón través de Youtube.

MÚSICA I POESIA

L’espectacle ‘Quatre cadires’ uneix
la poesia i el jazz a l’Espai de la CGT
L’espai sociocultural de la
CGT, situat a la plaça d’Anselm Clavé, acollirà aquest
divendres una nova proposta del grup La Zejeté Jazz.
Es tracta d’un muntatge
arriscat i nou, batejat amb
el nom de ‘Quatre cadires’,
que uneix versos i jazz, estances i estàndards.
La part lírica de l’espectacle anirà a càrrec de la
rubinenca Montse Flores,
autora d’una obra poè�ca
de qualitat, tot i que inèdita en la major part. En

10 intervencions breus i
alternants, Flores explicarà
la seva relació genuïna amb
el discurs poè�c i en llegirà
alguns fragments.
Les altres cadires que
estaran sobre l’escenari
estaran ocupades pel trio
de jazz format per Carles
Gu�érrez (guitarra), Álvaro
Taborda (baix) i Wenceslao Galán (saxo). L’actuació
musical i poè�ca, oberta a
tota la ciutadania, �ndrà lloc
aquest divendres a les 20.30
hores. / DdR

El cartell promocional de l’espectacle és obra de l’artista i
professora Bea Marcos.

CINEMA

El cicle Gaudí torna
amb ‘Anchor and hope’
Geraldine Chaplin, la seva ﬁlla Oona Chaplin, Natàlia
Tena i David Verdaguer són els protagonistes del ﬁlm
‘Anchor and hope’ (Terra ferma), que es projectarà
el 18 de gener a les 21 hores a La Sala dins del cicle
Gaudí de cinema de producció catalana. El ﬁlm, dirigit per Carlos Marqués-Marcet, explica la història
d’una parella de lesbianes que viu en un vaixell en
un dels canals de Londres i que intenta tenir un ﬁll.
‘Anchor and hope’ es projectarà en versió original en
anglès i castellà i sub�tulada al català. / DdR
Fotograma del ﬁlm. / Cedida
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Exposició de pintura de
Toni Grau a l’Espai de Llibres

L’ar�sta Toni Grau inaugu- l’artesana local Marta Canra aquest divendres una cio i l’escriptor rubinenc
exposició de pintura acom- Raúl Velasco.
panyada d’una mostra de
L’exposició de Toni
diversos llibres il·lustrats Grau és la primera que
relacionats amb els gats.
acull aquest espai durant
El pintor rubinenc oferirà a el 2018. / DdR
l’Espai de Llibres
Lectors al Tren,
ubicat al carrer
Magí Ramentol,
un conjunt de
pintures en les
quals el gat és el
principal protagonista. La inauguració �ndrà lloc
aquest divendres
a les 18 hores i Una de les pintures que es podran trobar a
anirà a càrrec de l’Espai de Llibres Lectors al Tren. / Cedida
Exposició i venda de pintures i llibres

Toni Grau i els gats

Sor�da a Avinyonet del
Penedès del GCMR-CER
Llibres plens de gats

Veniu a sentir com miolen els gats dels llibres de Lata de Sal, l’editorial amb més
llibres de gats per metre quadrat .
Divendres 12 de desembre inauguració a les 18,00h.
Amb lectura de poemes a càrrec de
Marta Cancio (La Tribu de la Júlia) i Raúl Velasco.
Horari: de dilluns a divendres matí de 10h a 13h
i tarda de 17h a 20h (dijous tarda tancat)

Carrer Magí Raméntol, 3
Rubí
www.lectorsaltren.cat
Lectors al Tren

El Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs organitza el 21 de gener dins del cicle ‘Conèixer Catalunya’, una sor�da a Avinyonet del Penedès. Es
farà una visita guiada al jaciment arqueològic de la Font de
la Canya i es visitarà el centre d’interpretació. La sor�da es
farà a les 9 hores des de l’Escardívol en cotxes par�culars.
Per a més informació, cal trucar al 600 793 022 o enviar un
correu electrònic a gcmr.cer@gencat.cat. / DdR
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El Mag Rubisenc va guiar Ses Majestats fins a l’Escardívol. / M.C.

Una multitud va rebre Melcior, Gaspar i Baltasar. / M.C.

El Rei Melcior, poc després d’arribar a la ciutat. / M.C.

Gaspar, saludant als infants que es van concentrar a l’Escardívol. / M.C.

El Rei Baltasar va ser dels més aclamats pels infants. / M.C.

L’alcaldessa de Rubí va entregar la clau de la ciutat als Reis d’Orient. / M.C.

Baltasar va mostrar-se molt afectuós amb els rubinencs. / M.C.

Gaspar, saludant els infants moments abans de pujar a la carrossa. / M.C.
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La màgia dels Reis d’Orient protagonitza una
de les Cavalcades més multitudinàries de Rubí
MARTA CABRERA

Melcior, Gaspar i Baltasar van
recórrer divendres passat els
carrers de Rubí damunt de
les seves carrosses, acompanyats pel Carter Reial, el Mag
Rubisenc i milers de persones
que van fer de la Cavalcada
del 2018 una de les més multitudinàries que es recorden
a la ciutat. Les temperatures
suaus van permetre a petits i
grans seguir la desﬁlada reial
amb tranquil·litat, tot i les
habituals empentes i cops per
aconseguir caramels.
Un modernitzat Estel
obria el camí de la Cavalcada,
en la qual, a més de desﬁlar
Ses Majestats, no va faltar
la presència de diversos elements d’animació, prop d’una
vintena: clics, fades, ballarines,
pinotxos, meduses, ocells,
elefants, coets, avions, cotxes
i ﬁns i tot un cavall, que tirava
del carro del carbó, que enguany anava acompanyat per
persones disfressades de sacs
de carbó que tiraven confeti
a la gent. No podien faltar

ELS REIS, A LA
CAVALCADA 2018
Ses Majestats d’Orient van arribar a l’Escardívol d’una forma
màgica. Allà, els esperaven milers de rubinencs i rubinenques,
especialment infants,
disposats a gaudir
amb l’espectacle de
la nit més màgica de
l’any.

tampoc les dues carrosses
dels caramels, una al principi
i l’altra al ﬁnal, per qüestions
de seguretat, i que van llençar
4 tones de caramels sense
gluten. La música va ser la
protagonista durant tota la
desﬁlada, música nadalenca,
però també ritmes africans,

Baltasar, saludant un infant a l’Escardívol. / M. Cabrera

bandes de vent i molta percussió.
La desﬁlada va sortir des
del carrer Cadmo i va seguir
per l’eix de l’illa de vianants,
on es va aplegar a banda i
banda una gran multitud que
no es volia perdre cap detall
de la Cavalcada. Per tal de no

entorpir la marxa de les carrosses, algunes de les quals estaven parcialment renovades,
l’Ajuntament havia retirat de
l’illa de vianants les jardineres
que es van instal·lar fa unes
setmanes per motius de seguretat. La rua va continuar pel
barri de Les Torres i la Zona
del Mercat per tornar cap al
centre, i ﬁnalitzar a la plaça
del Doctor Guardiet, amb
l’adoració de Ses Majestats al
Nen Jesús, tota una tradició
a la ciutat.
Melcior, Gaspar i Baltasar omplen l’Escardívol
d’il·lusió
Abans de començar la Cavalcada, els infants, amb unes
llanternes lluminoses a les
mans, van haver d’esperar
amb paciència l’arribada de
Melcior, Gaspar i Baltasar.
Alguns problemes amb el so
semblava que podien endarrerir els tres Reis, però al voltant

de les 18 hores, aquests es van
materialitzar de forma màgica
a l’Escardívol, envoltats d’un
núvol de confeti i amb l’ajuda
del Mag Rubisenc.
Només arribar a la ciutat,
Ses Majestats van rebre de
mans de l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, la clau de la

La tradiciónal
adoració al Nen
Jesús ﬁnalitza
la desﬁlada de
Ses Majestats
ciutat, que obre totes les llars
de Rubí per tal que Melcior,
Gaspar i Baltasar poguessin
obrir les portes de les cases
i dipositar al seu interior els
regals que tots els rubinencs
havien demanat. Acompanyats del Carter Reial, el Mag
Rubisenc, l’alcaldessa i una
vintena d’infants, que també

estaven al damunt de l’escenari, els Reis van saludar els
rubinencs i van enﬁlar el camí
cap a les carrosses.
La presència de Ses Majestats a l’Escardívol va desfermar la il·lusió i l’eufòria
entre els petits i no tan petits.
El més sol·licitat, com és
habitual, va ser el rei Baltasar,
però Gaspar i Baltasar també
van ser molt aclamats. Tots
tres es van donar un autèntic
bany de masses i van rebre
l’afecte dels rubinencs en el
trajecte fins a arribar a les
carrosses, que els esperaven
per iniciar la rua.
Com altres anys, tot l’espectacle de l’arribada dels Reis
d’Orient va ser traduït de forma simultània al llenguatge de
signes i, a més, es va habilitar
una ﬁla zero per a persones
amb diversitat funcional, que
van poder seguir de molt a
prop l’arribada del Melcior,
Gaspar i Baltasar.
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Carrossa del Rei Melcior, al seu pas pel centre de la ciutat. / M.C.

Les carrosses dels Reis d’Orient estaven renovades per a l’ocasió. / J.A. Montoya

Baltasar, al damunt de la seva carrossa. / J.A. Montoya

Elements nous de la Cavalcada del 2018, com per exemple aquests clics. / J.A. Montoya

A la desfilada, hi va haver molts elements de llums i colors. / M.C.

El públic es va concentrar a banda i banda dels carrers per seguir la Cavalcada. / M.C.

Els caramels es van repartir des de la primera i la darrera carrossa per motius de seguretat. / M.C.

La Cavalcada va finalitzar amb la tradicional adoració al Nen Jesús. / J.A. Montoya

CULTURA

ADRECES CULTURALS
An�ga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.

Celler. c. Pintor Coello, s/n.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alterna�ves Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Exposi�u Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.

DIMARTS 16 de gener

-Punt Jove LGTB+
Espai a càrrec de l’Associació Acord. De 16.30h
a 18.30h a la Torre Bassas.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Cada cop perﬁles millor els teus objectius
doncs ja no vols perdre el temps i apostes
per ser una mica més egoista. Saps que no
tothom mereix el teu temps i dedicació.
Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Una de les coses a aprendre aquest any és
que el que no és realment important et rellisqui una mica més. Baixa l’autoexigència i
veuràs com també la teva salut millora.
Taure (Del 21/4 al 20/5)
Aproﬁtes les rebaixes per posar la casa al
dia. Fa temps que vols fer algunes millores
a la llar i ara hi posaràs atenció. Pots rebre
la visita d’un amic que viu lluny.
Lleó (Del 22/7 al 23/8)
A la feina et tocarà posar alguns límits. No
tothom té bones intencions i tot i que ho
saps, ho acceptes, però arribarà un punt
que diràs prou, doncs t’hi jugues massa.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Se’t desperta cert interès a millorar l’alimentació. A vegades no la cuides prou i
ara cerques noves maneres de cuinar. Tens
ganes d’innovar, i no solament a la cuina.
Bessons (21/5 al 21/6)
Intentes tornar a la normalitat després de
festes i et costa una mica gestionar el ritme.
Cercaràs com tenir més temps i seguir amb
una activitat que has començat fa poc.
Verge (Del 24/8 al 23/9)
Aquest any pot ser que ja et decideixis a
augmentar la família. No sempre és fàcil
gestionar l’amistat amb sexe. Pensa en
si això és el que vols realment, no t’enganyis.
Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Les darreres setmanes pots haver-te sentit
seriós i capﬁcat. Si necessites donar el teu
temps pels altres, compte a qui li regales,
no tothom és digne de la teva atenció.
Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Si fa temps que no viatges, cercaràs la
manera de fer una escapada. Es desperta
la teva vena exploradora i vols conèixer
altres horitzons. Necessites trencar la
monotonia.

-Merc’Art
Exposició i venda d’art d’ar�stes locals. Fins
al 14 de gener a La Claraboia.

Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Nuus Crea�ve. c. Sant Sebas�à, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

-Diorames de pessebres de Nadal 2017
Fins al 14 de gener. A l’Aula Cultural (av.
Barcelona, 84).
-Retrats
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de gener a
l’An�ga Estació (c. Historiador Serra, s/n).

NIVELL: DIFÍCIL

ŝĨŝĐƵůƚĂƚ͗DŽůƚĂůƚĂ

SUDOKU

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Pots haver iniciat una relació de parella
darrerament i ara entres en una fase
més íntima. A poc a poc aniràs obrint-te
doncs no reveles les teves interioritats
fàcilment.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
La teva ment i la teva intenció poden estar
enfocades en l’obtenció de més ingressos.
En els darrers temps has après a gestionar
millor l’economia i vols treure’n proﬁt.

-Toni Grau i els gats
Exposició de pintures i llibres a l’Espai de Llibres Lectors al tren. Inauguració 12 de gener
a les 18h amb Marta Cancio i Raúl Velasco.

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

HORÒSCOP
Àries (21/3 al 20/4)
Com menys parlis dels objectius, millor.
No tothom està disposat a entendre’t.
Pots mostrar un excés de preocupació per
qüestions que el que demanen és temps
i paciència.
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SOLUCIÓ

-La Trocalleria

-‘Els dimoniets’
Adaptació lliure i musical de l’obra ‘Els Pasto-

-‘Anchor and hope’
Projecció dins del cicle Gaudí. A les 21h a La
Sala. Preu: 4,5€.

ϳ
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ϯ
ϰ
ϭ
ϴ
ϲ
Ϯ

-Sor�da fotogràﬁca
Als Gallecs, a Sabadell. A les 7.50h a l’An�ga
Estació. Org.: Grup Fotogràﬁc El Gra.

-‘La Sireneta’
Espectacle familiar a càrrec de la companyia
Festuc Teatre. A les 12h a La Sala. Preu: 4€ socis
La Xarxa/5€ no socis. Org.: La Xarxa.

-El modernisme i impressionisme de Ramon
Casas
Xerrada a càrrec de Natàlia Esquinas. A les 18h
a l’Ateneu. Org.: Aula d’Extensió Universitària
de Rubí.

-Visita cultural al Món Sant Benet
Visita al mones�r, la casa de Ramon Casas i el
Centre Alícia. Tot el dia. Inscripció prèvia. Preu:
55€ socis/66€ no socis. Org.: Aula d’Extensió
Universitària de Rubí.
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DISSABTE 13 de gener

DIUMENGE 14 de gener

-‘Gru, el meu dolent preferit’
Dins del cicle de cinema infan�l en català. A
les 18h a la Biblioteca. A par�r de 4 anys. Org.:
Servei Local de Català.

DIJOUS 18 de gener
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DILLUNS 15 de gener

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

ϴ
ϭ
ϰ
ϲ
ϱ
Ϯ
ϯ

ϭ
ϴ
Ϯ
ϵ
ϲ
ϰ
ϱ
ϳ
ϯ

-‘Kingsman: The Golden Circle’
Projecció dins del cicle de cinema de tardor.
A les 21h a La Sala. Doblada al castellà. Preu:
5€.

-Concert de blues
A càrrec de Joan Vinyals Band. A les 20h a la
pl. d’Anselm Clavé. Org.: Societat del Blues
de Rubí.

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

-Formació sobre el voluntariat
Sessió forma�va a càrrec d’Oriéntate en tu Voluntariado. A les 18h a la Biblioteca.
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-‘Quatre Cadires’
Espectacle de música i poesia a càrrec de
Montse Flores, Carles Gu�érrez, Álvaro Taborda
i Wenceslao Galán. A les 20.30 a l’Espai sociocultural de la CGT. Org.: CGT Rubí.

-‘Els dimoniets’
Adaptació lliure i musical de l’obra ‘Els Pastorets’. A càrrec dels infants del Casal Popular i
l’Escola de Música Pere Burés. A les 18h al Casal
Popular. Preu: 3€. Org.: Casal Popular.

-‘Entre amigos’
Espectacle de música a càrrec de Rosario Mohedano, Rosa Benito i Juan Manuel Vera. A les 19h
a La Sala. Preu: 12€ an�cipada/15€ taquilla.

DIMECRES 17 de gener
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-‘Una hora abans de la funció’
Teatre a càrrec de RubiAc�ng. A les 20h i a les
22h a Nuus Crea�ve. Taquilla inversa.

-Hora del conte en anglès
‘Aladdin and the magic lamp’, a càrrec de Bri�sh
House. A les 11h a la Biblioteca. Per a infants
d’1 a 7 anys.

································································
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rets’. A càrrec dels infants del Casal Popular i
l’Escola de Música Pere Burés. A les 18h al Casal
Popular. Preu: 3€. Org.: Casal Popular.
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Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà. A
les 10.30h a la pl. Nova del Mercat.
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El Rubí arrenca l’any
amb una victòria davant
de l’Atlè�c Vilafranca
La Unió Espor�va Rubí va
arrencar l’any amb una victòria a casa davant l’Atlè�c
Vilafranca (2-0). Els homes d’Alberto Fernández
van mostrar un excel·lent
joc, creant perill en atac i
mostrant-se molt sòlids en
defensa. El primer gol va
arribar en el minut 37 de la
mà d’Óscar Uroz, que va fer
el seu primer gol amb la samarreta del Rubí. Amb l’1-0
al marcador es va arribar al
descans.
Ja al segon temps, el
Rubí va saltar al terreny de
joc amb la mateixa intensitat dels primers 45 minuts.

El segon gol va arribar en
el minut 87 i va ser obra
de Charly Lumbreras, qui
va rebre una passada a
l’esquena de la defensa de
Vicente, que retornava al
camp després de gairebé
dos mesos.
Amb aquesta victòria, el
Rubí s’emporta tres punts
molt importants i se situa sisè del grup tercer de
Segona Catalana, amb 28
punts, i a només 8 del primer classiﬁcat, el Vilanova
i la Geltrú. El dissabte a les
18 hores, el Rubí visitarà el
camp del Fontsanta Fatjó, a
Cornellà. / DdR

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Derrota pel Vein� i triomf
per l’Atlè�c Rubí en la
primera jornada del 2018
Una de freda i una de calenta en el primer par�t de
lliga després de l’aturada
per Nadal per als dos equips
rubinencs que competeixen
a Tercera Catalana, tots dos
emmarcats en el grup 6. El
CF Juventud 25 de Sep�embre va perdre per 0-1 davant
La Romànica. L’equip de
Sabadell es va avançar amb
un gol ma�ner, en el minut
4, i el Veinti no va poder
donar-li la volta al partit.
Tot i la derrota, el conjunt
rubinenc es manté quart
amb 29 punts. En la propera
jornada, el Vein� visitarà el
camp del Llorençà, on jugarà
dissabte a les 16.30 hores.
En canvi, l’Atlè�c Rubí CF va
aconseguir la victòria per

ESPORTS
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1-0 davant l’Escola de Futbol
Barberà Andalucía, amb un
gol en el minut 35 de Sergio Beas. Amb aquest nou
triomf, l’Atlètic Rubí, amb
32 punts, se situa segon, a
només vuit punts del líder,
el San Lorenzo. / DdR
3a Catalana Grup 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

J Pts.
16 40
16 32
16 30
16 29
16 27
16 25
16 25
16 25
16 25
16 24
16 24
16 22
16 20
16 15
16 15
15 14
16 10
15 6

Empat en el debut com a entrenador
de l’Olímpic de Juan Carlos Rodríguez
JOSÉ VERDE

El debut de Juan Carlos
Rodríguez a la banqueta
de l’Olímpic Can Fatjó es va
saldar amb un empat (1-1)
en el marcador, tot i que
a la primera part els locals
haurien pogut resoldre el
par�t. L’Olímpic es va avançar primer en el marcador
amb un gol olímpic de Marc
Ruiz des del córner.
A més, l’equip local va
dominar el joc i va disposar
de dues remates de Rubén i
Jonay que van estar a punt
d’entrar a la porteria.
El Fontsanta, al contracop, intentava arribar a la
porteria de Jaume Bracons,
però el cert és que van crear
molt poc perill. La tornada
de Pablo Borges es va notar
en la defensa i la bona feina
de Nil al mig del camp, defensant i recuperant pilotes,
va fer creure que els de
Can Fatjó podrien marcar
abans del descans de nou.

OLÍMPIC
CANCAN
FATJÓ
- JÚNIOR
1-0
CD
OLÍMPIC
FATJÓ
- CD FONTSANTA FATJÓ

1-1

CD OLIMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Gerard, Armenteros, Pablo Borges, Marc Ruiz, Nil (Molina), Vázquez (Marc Sánchez),
Cristian Pereira (Grego), Jonay, Rubén i Mauri (Delgado).
CD FONTSANTA FATJÓ: Rafa, Bové (Juanma), Fini, Coma,
Carcel, Toñín, Fermo, Miguel, Sergio Vicente (Mini), Raúl
(Fran) i Gerard (Iñaki).
Àrbitre: Hernández Cacho, Eduardo (Bé).
Gols: 1-0 Marc Ruíz (23’); 1-1 Toñín (75’)
Targetes: Nil, Vázquez, Rubén i Grego/Miguel.

Un fet que no es va arribar
a produir, malgrat els cinc
llançaments de córner de
l’Olímpic. Amb l’1-0 va arribar la mitja part.
L’inici de la segona meitat va ser sense canvis per
part de cap conjunt. L’equip
rubinenc va sor�r a per la
victòria i va disposar novament de diverses ocasions
de gol, en dues sor�des al
contracop. Però el cansament, ja que el par�t es va
jugar amb pluja i l’estat del
terreny de joc feia córrer
més la pilota, va començar
a notar-se.
En el minut 75 de joc, en

2a Catalana Grup 3
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VILANOVA I LA GELTRÚ
ATLÈTIC SANT JUST
SANT QUIRZE
FONTSANTA FATJÓ
BEGUES
RUBÍ UE
ESPLUGUENC
PRAT B
MARIANAO
CAN TRIAS
ATLÈTIC VILAFRANCA
OLÍMPIC CAN FATJÓ
MOLINS DE REI
JÚNIOR
ATLÈTIC PRAT
SUBURENSE
SANT JOAN DESPÍ
GORNAL

J Pts.
16 36
16 31
16 30
16 30
16 29
16 28
16 27
16 27
16 25
16 22
16 22
16 20
16 19
16 17
16 14
16 14
16 12
16 6

un atac dins de l’àrea local,
no es va deﬁnir la sor�da
de la pilota i el jugador del
Fontsanta Toñín va aproﬁtar
per fer l’empat.

Els dos tècnics van moure les banquetes intentant
fer entrar homes de refresc
al terreny de joc i crear noves oportunitats. Va ser el
Fontsanta qui va estar més
viu i va aconseguir crear
més perill. Els de Can Fatjó
van disposar d’un parell
d’ocasions més, però que
es van resoldre sense èxit.
Amb l’1-1 es va arribar al
ﬁnal del par�t.
El debut de Juan Carlos
Rodríguez, amb Toni Corral
com a segon a la banqueta,
va suposar veure un Olímpic
amb més ganes, que va deixar bones impressions, però
que con�nua tenint com a
assignatura pendent l’encert
de cara a gol. Rodríguez va
fer debutar el jove jugador
del ﬁlial Óscar Delgado.
En la propera jornada,
els de Can Fatjó es desplaçaran a Esplugues de Llobregat
per enfrontar-se a les 12
hores en el municipal Salt
del Pi al FA Espluguenc.

ATLETISME | CURSA

Fondistes Rubí, a la quarta cursa
solidària de Reis de Cornellà
Lorenzo Mar�n, membre de
Fondistes Rubí, va par�cipar
el diumenge 7 de gener a la
quarta Cursa solidària de
Reis a Cornellà, una prova
amb un vessant benèfic i
solidari doble, ja que per
una banda, recull joguines
per als infants de famílies
sense recursos i recapta
fons per als projectes Corresolidaris que ﬁnancen la
inves�gació a l’Hospital de
Sant Joan de Déu.

A les 10 del ma�, i sota
una forta pluja, es va donar
el tret de sor�da a la cursa
de 5 km, que per primera
vegada incorporava curses
infan�ls i que va discórrer
per diversos carrers del
centre de la població.
Mar�n va fer un temps
de 22’10” i es va situar en
la 173a posició de la classiﬁcació general. En total, hi
van par�cipar més de 630
par�cipants. / Fondistes

Corredors par�cipants a la cursa solidària de Cornellà. / José Bonilla
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Divendres, 12 de gener de 2018

NATACIÓ | TORNEIG

PETANCA | LLIGA

Més de 60 nedadors s’apunten al primer
repte de l’any, la 5a edició del 100x100

El primer equip de la UP
Las Torres-Rubí, a un pas
de certiﬁcar l’ascens

La 5a edició del 100x100
del Club Natació Rubí (CNR)
es va disputar el diumenge
7 de gener a les piscines
de Can Rosés. L’edició ha
assolit un nou rècord amb
més de 60 participants.
Nedadors i nedadores tant
de les seccions del CNR
com d’altres clubs i fins i
tot nedadors independents
van voler afrontar el primer
repte del 2018 a Rubí, ja
fos acabant les 100 sèries
de 100 metres, fent relleus
o simplement participant
dins de les possibilitats de
cadascú.
La prova del 100x100
és dura, però alhora reconfortant i va permetre a
tots els participants gaudir
d’un matí d’entrenament i
també compartir experiències i esforços, en una gran
matinal de natació. Des del
Club Natació Rubí agraeixen
l’elevada participació en
aquest repte.
Competicions de waterpolo
Pel que fa al waterpolo,
dissabte es reinicien les

El primer repte de natació de l’any va comptar amb una elevada participació. / Cedida

diferents competicions. El
Sènior Femení visitarà la
sempre difícil piscina del CE
Mediterrani a partir de les
13 hores.
Per la seva banda, el
Sènior A Masculí s’enfrontarà a l’ARC Ciudad Lineal de
Madrid a les instal·lacions
de Can Rosés, a partir de les
18.15 hores, amb la intenció
de continuar amb la bona dinàmica de resultats. Des del
club, animen els aﬁcionats a
assistir a l’enfrontament.
Finalment, cal destacar
que en triatló, l’esportista
del CN Rubí Maria Costas,
disputarà el II Duatló de
carretera SBR de Mataró.

Alguns dels participants en aquesta edició del 100x100. / Cedida

El primer equip de la Unió
Petanca Las Torres-Rubí va
disputar a casa un partit
passat per aigua davant
l’Atlètic Cerdanyola-Serraparera, equip al qual es va
imposar per 13-3. La superioritat dels rubinencs es va
fer palesa des del primer
moment i només l’estat de
les pistes i la manca d’intensitat va fer que el resultat no
fos encara més contundent.
Va ser una nova victòria
pel conjunt local, que a
manca de tres jornades, ja
té un avantatge de quatre
punts respecte al segon, el
Santa Lucía d’Igualada, i en
la propera jornada tindrà
la possibilitat de segellar
l’ascens de categoria.
El segon equip, per la
seva banda, va viatjar ﬁns
a Montcada i Reixach per
enfrontar-se al Can Cuyàs.
A causa de la pluja, el partit
no es va poder ﬁnalitzar i
només es va disputar la primera ronda, que va acabar
amb empat a 2, i una partida de la segona ronda, que
van guanyar els locals. Amb

el resultat de 3-2, s’haurà de
reprendre l’enfrontament
en una data encara per
determinar.
Pel que fa al tercer equip
de l’entitat, va patir una
important derrota. Es va
enfrontar a un rival directe
per l’ascens de categoria,
el Tres Bolas de Martorell,
en un partit que també va
estar marcat per la pluja, ja
que es va haver d’aturar en
diferents fases. Per aquest
motiu i per l’estat de les
pistes, els rubinencs no van
poder desplegar el seu joc
habitual com a locals i tot
i que van tenir les seves
oportunitats per eixugar
l’avantatge inicial del Tres
Bolas, no ho van poder
aconseguir. El resultat ﬁnal
va ser de 6-10 pels visitants,
que avancen en la classiﬁcació als rubinencs i se situen
segons.
Finalment, el Femení,
que es van desplaçar a Mirasol per disputar el seu partit,
ni tan sols va poder començar a jugar per culpa de la
pluja. / UP Las Torres Rubí

ATLETISME | CROS

Una cinquantena de corredors
participen al cros social de la UAR

Guanyadors del cros social. / Cedida

Membres del club, a la Sant Silvestre de Sant Cugat. / Cedida

Una cinquantena de corredors van participar en
el cros social de la Unió
Atlètica Rubí (UAR), en el
qual poden participar socis,
familiars i simpatitzants, i
que es va organitzar durant
el període nadalenc. A la
cursa masculina, l’infantil
Marc López es va imposar
a la resta dels corredors,
mentre que en segona
posició va quedar Vicente
Blasco, i tercer va ser Frank
García.
En categoria femenina, Pilar Marcos va ser
primera, seguida per Eva
Fernández i Eva Pacheco,
segona i tercera respectivament. Es van realitzar dues
curses més dels petits, que
van gaudir de la matinal
d’atletisme, on no va faltar
el lliurament de premis i
entrepans i begudes.
D’altra banda, el 31 de
desembre, una vintena de

corredors de la UAR van
participar en les curses
populars de Sant Silvestre
de Sant Cugat i de Sabadell,
i la majoria d’atletes van
acabar les proves millorant
les seves marques personals. / UAR

La jornada va estar passada per aigua, fet que va marcar el desenvolupament dels partits. / Cedida

