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Carrers més accessibles i 
nets, demandes veïnals dels 
barris del Progrés i el Mercat

Millores en l’accessibilitat 
a les voreres i carrers i un 
espai públic més amable 
i net són algunes de les 
demandes que han tras-
lladat a l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, els veïns de 
les zones del Progrés, Rubí 

2000, Segle XXI, la Plana de 
Can Bertran i l’entorn del 
Mercat. Així ho ha explicat 
Mar� nez aquest dimecres 
durant la darrera jornada 
de l’Alcaldia als Barris en 
aquestes zones.

Els tres dies que la mà-
xima responsable municipal 
ha estat en aquesta zona de 
la ciutat, trobant-se amb 
veïns i en� tats, han servit 
per a un doble objectiu: 
comprovar l’execució i el 
grau de sa� sfacció del full 
de ruta que s’havia traçat 
durant la primera visita en 
el marc del projecte Alcaldia 
als Barris i, en segon terme, 
recollir noves demandes 
i suggeriments dels ciuta-
dans i ciutadanes.

Mar� nez ha assenyalat 
que, entre les accions que 
ja s’han dut a terme, hi ha 
principalment actuacions 
relacionades amb l’accessi-
bilitat i la mobilitat a l’espai 
públic. “Hem fet actuacions 
per fer accessibles carrers 
com el de Cal Gerrer, Magí 
Ramentol, Joan Maragall o 
Cervantes”, ha apuntat la 
primera edil, qui reconeix 
que “queda molt camí per 
recórrer en matèria d’ac-
cessibilitat” i assegura que 
l’objectiu del govern és 
estendre progressivament 
aquestes actuacions a la 
resta de la ciutat.

Altres pe� cions dels ciu-
tadans estan relacionades 
amb la millora i neteja de 
l’espai públic i especialment 
amb la recollida dels excre-
ments de gossos del car-
rer. Sobre aquesta qües� ó, 
Mar� nez ha remarcat que 
el govern con� nuarà treba-
llant des de dos vessants: 
la conscienciació ciutadana 
envers que tothom ha de 
cuidar la ciutat i la imposició 
de sancions als incívics.

Nou operador al Mercat
i més aparcament
Coincidint que les declara-
cions als mitjans han estat 
després d’una visita al Mer-
cat Municipal, l’alcaldessa 
ha avançat que els tràmits 
per la instal·lació d’un su-
permercat a l’equipament 
comercial s’han endarrerit, 
però que estan en marxa i 
que la voluntat és que l’any 
vinent l’operador pugui 
obrir les portes.

Pel que fa als problemes 
d’aparcament i a les queixes 
perquè les obres de millora 
d’alguns carrers han provo-
cat l’eliminació de places 
d’aparcament, Mar� nez ha 
anunciat que el govern tre-
balla en una alterna� va per 
resoldre aquesta problemà-
� ca, tot i que no ha volgut 
facilitar més dades perquè 
s’està negociant.

El Mercat ha estat una de les parades de l’Alcaldia als Barris. / Localpres

CRISTINA CARRASCO

64 actuacions executades de les 
104 pe� cions recollides a la zona
És la segona vegada que 
aquests barris reben la 
visita del projecte parti-
cipa� u. La primera edició 
va recollir 104 pe� cions, 
de les quals 64 han estat 
ateses i resoltes. 

La resta no han pros-
perat per mo� us tècnics, 
manca de competències 
o bé de pressupost, prin-
cipalment.

El veïnat de la zona del 
Progrés va transmetre 54 
propostes. D’aquestes, 30 
van ser admeses i resoltes, 
és a dir, un 64%. La gran 
part de les demandes te-
nen a veure amb millores 
en la mobilitat i en l’espai 
públic. 

El barri del Mercat va 
sumar 16 aportacions, de 

les quals 11, un 60%, s’han 
� rat endavant. Majoritàri-
ament, relacionades amb 
obra pública. 

L’àmbit de la Plana de 
Can Bertran va generar 
23 pe� cions, de les quals 
han prosperat 14, un 61%, 
relacionades amb l’espai 
públic. La resta de pro-
postes no s’adeqüen a les 
competències municipals.

Pel que fa a la zona 
Rubí Segle XXI, els veïns 
que han par� cipat han fet 
20 aportacions i d’aques-
tes, 9, un 45%, s’han resolt. 
Són pe� cions relacionades 
amb l’espai públic i la mo-
bilitat. Qües� ons pressu-
postàries han impedit que 
la resta d’inicia� ves hagin 
prosperat. / DdR



nyalat que l’ampliació del 
CAP Anton Borja va ser 
un dels temes que es van 
tractar al desembre en 
una reunió que va mante-
nir amb CatSalut i els dos 

Fa anys que la direcció i els 
treballadors, i també els 
mateixos usuaris, del Cen-
tre d’Atenció Primària (CAP) 
Anton Borja de la nostra 
ciutat reclamen l’ampliació 
i la millora de les instal-
lacions d’aquest equipa-
ment sanitari. Una actuació 
que podria estar més a 
prop, segons ha avançat 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martí nez, qui ha reconegut 
que “la situació del centre 
és insostenible”.

Martí nez, que aquesta 
setmana va visitar el CAP i 
es va reunir amb la direcció, 
explica que fi ns i tot s’han 
hagut d’instal·lar mòduls al 
pati  interior de l’edifi ci per 
tal de poder dur a terme 
l’acti vitat assistencial dià-
ria. “És necessari dignifi car 
aquest centre, l’assistència 
primària, les especialitats 
i les urgències”, apunta la 
màxima responsable mu-
nicipal.

L’alcaldessa ha asse-

operadors responsables 
dels tres CAPS de Rubí, 
Mútua i Consorci Sanitari 
de Terrassa.

Segons Martí nez, amb 
l’aprovació del nou Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), que 
considera que es posarà 
en marxa aquest primer 
trimestre del 2017, es pos-
sibilitarà l’ampliació de 
l’actual edifi ci, que podrà 
pujar en alçada fi ns a igua-
lar l’edifici del costat. La 

primera edil apunta que, 
un cop aquesta actuació 
sigui possible amb el nou 
planejament, es demanarà 
a CatSalut que s’avanci en 
el projecte d’ampliació i a la 
Generalitat que planifi qui 
la inversió corresponent.

L’alcaldessa també ha 
recordat que el CAP An-
ton Borja té una població 
de referència de 34.000 
habitants, quan el mapa 
sanitari estableix en 25.000 
habitants la població po-
tencial.

Quart CAP
Martí nez ha assegurat que 
l’ampliació del CAP Anton 
Borja ti ndria com a objecti u 
millorar les instal·lacions 
i que no suposaria en cap 
cas aparcar el projecte de 
construcció d’un nou cen-
tre d’assistència primària a 
la ciutat, el quart CAP. “La 
població creix i malgrat que 
el nou planejament preveu 
un creixement poblacional 
conservador, caldrà planifi -
car un quart CAP”.
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El CAP Anton Borja pateix una situació d’aglomeració. / Arxiu

El nou planejament 
ha de permetre 
que el CatSalut 
construeixi una 
planta superior 
al CAP Anton Borja

El projecte d’ampliació i millora 
del CAP Anton Borja, més a prop

Els treballadors dels 
CAP Anton Borja i Sant Genís 
faran vaga a fi nals de gener
Els treballadors del Con-
sorci Sanitari de Terrassa 
(CST), empresa operadora 
de l’Hospital de Terrassa, 
així com dels CAP Anton 
Borja i Sant Genís de Rubí, 
han dit prou a les retallades 
i faran vaga, com a mínim, 
durant cinc dies a fi nals de 
gener. 

Després de celebrar 
diverses assemblees aquest 
dilluns i de l’acord de mobi-
litzacions, el Comitè d’Em-
presa del CST ha presentat 
al Departament d’Empresa 
i Ocupació l’escrit de con-
vocatòria de vaga, prevista 
per la setmana del 23 al 27 
de gener. Les aturades, que 
seran parcials, ti ndran dues 
hores de durada i afectaran 
tots els torns de treball, 
que es manti ndran o s’aug-
mentaran en funció de 
l’evolució de la situació. 

El moti u de la vaga és 
l’oposició dels treballa-
dors al Pla d’Empresa del 
Consorci aprovat el no-
vembre passat. Segons els 
treballadors, el Pla farà 
perdre autonomia de ges-

ti ó al Consorci i contempla 
importants retallades en 
els drets laborals de la 
planti lla. 

Des del CST, consideren 
que el Pla de viabilitat és 
necessari per fer front al 
dèfi cit pressupostari que ha 
anat acumulant al llarg dels 
anys i que va provocar que 
al desembre la Generalitat 
suspengués l’autonomia de 
gesti ó del Consorci. / DdR

CRISTINA CARRASCO
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El Servei de Mediació Ciutadana prepara 
acti vitats per celebrar el 10è aniversari

El Servei de Mediació Ciu-
tadana de l’Ajuntament de 
Rubí ha programat entre 
el 16 i el 23 de gener un 
conjunt d’acti vitats per tal 
de celebrar el 10è aniver-
sari d’aquest servei, que 
promou la gesti ó alternati va 
de confl ictes a través de la 
mediació.

A més, les acti vitats co-
incidiran amb la commemo-
ració del Dia Europeu de la 
Mediació, el 21 de gener.

La programació comen-
çarà el 16 de gener a les 18 
hores amb el taller ‘La con-
vivència a la teva comunitat’, 
que ti ndrà lloc a la seu de 
l’Associació de Veïns de Ca 
n’Oriol. El 23 de gener es 
repeti rà la mateixa acti vitat, 
però aquest cop a l’Associa-
ció de Veïns El Portal de Ca 
n’Oriol.

El 18 de gener a les 17.30 
hores, la Biblioteca acollirà 
una Hora del conte especial 
que girarà al voltant del 
tema dels confl ictes i la me-
diació i que anirà a càrrec de 

l’Escola Montserrat.
El mateix dia, però a les 

16 hores, el Casal de la Gent 
Gran de Primer de Maig serà 
l’escenari d’una proposta 
de teatre i debat titulada 
‘Escenes de conflictes’, a 
càrrec dels usuaris de l’equi-
pament.

En relació als joves, tam-
bé el 18 de gener, a les 17.30 
hores, podran parti cipar en 
el taller ‘El carrer és nostre’, 

dirigit a noies d’entre 12 i 
25 anys. Una acti vitat que 
requereix inscripció prèvia i 
que pretén donar a les joves 
eines per fer front a l’asset-
jament sexual en espais pú-
blics. El taller es farà a l’Espai 
Jove Torre Bassas.

Per la seva banda, les 
enti tats locals estan convi-
dades el 19 de gener a les 
18.30 hores a la presentació 
del projecte ‘Diàlegs diver-

sos’, que pretén crear un 
espai de trobada per facilitar 
el diàleg sobre diferents as-
pectes: la diversitat cultural 
i de creences religioses, la 
diversitat sexual i de gè-
nere, les diverses realitats 
políti ques de Catalunya, etc. 
L’acti vitat serà a l’Ateneu.

La jornada més intensa 
ti ndrà lloc el 20 de gener, 
amb la jornada ‘Prevenció 
de confl ictes i mediació’, que 
ti ndrà lloc a la Biblioteca al 
matí  i a la tarda. Entre les 10 i 
les 14 hores, s’ha programat 
una xerrada sobre la medi-
ació a càrrec de l’educador 
social Joan Sendra, una taula 
de debat amb la parti cipació 
de diversos professionals de 
Rubí i l’escenificació d’un 
confl icte sota el tí tol ‘El club 
del cànnabis’. A les 18 hores, 
es farà una sessió per a joves 
del joc Biòpolis.

Per últi m, a les 17 hores 
s’oferirà un taller de cuina 
adreçat als joves a l’Espai 
Jove Torre Bassas, que fi na-
litzarà amb un berenar col-
laborati u amb la parti cipació 
dels veïns del barri.Seu del servei de mediació de l’Ajuntament de Rubí. / Localpres

REDACCIÓ

Ateses 3.390 persones 
dins del servei en 10 anys

En els 10 anys de funciona-
ment del Servei de Medi-
ació Ciutadana, aquest ha 
atès 3.390 persones, amb 
les quals s’han manti ngut 
entrevistes individuals i 
grupals. S’han gestionat 
1.040 casos amb una re-
percussió indirecta de més 
de 5.700 ciutadans. En 
general, han estat inter-
vencions de resolució de 
conflictes entre particu-
lars, enti tats, associacions 
veïnals i administradors de 
fi nques.

La regidora de Serveis a 
les Persones, Marta García, 
ressalta que “Rubí és una 
ciutat que aposta per la 
mediació, que combat els 
estereoti ps i els prejudicis” 
i espera que la setmana de 
la mediació ajudi a difon-
dre més el servei.

Durant aquests 10 
anys, el servei també ha 
desenvolupat actuacions 
de prevenció i sensibilitza-
ció a través de la formació. 
S’han fet tallers i formaci-

ons a escoles de primària 
i instituts, en els quals 
s’han treballat els rumors, 
els estereoti ps i eines per 
millorar la comunicació.

Els confl ictes que po-
den ser objecte de media-
ció són aquells que afecten 
l’ús de l’espai públic i de 
proximitat veïnal, o entre 
entitats i de tipus inter-
personals. En canvi, no ho 
són els confl ictes de ti pus 
familiar, els que tenen 
l’Ajuntament com a part 
implicada, en els quals 

s’hagi iniciat un procés 
judicial o els conflictes 
escolars.

El Servei de Mediació 
Ciutadana va obrir les se-
ves portes el 2007 i ara 
està ubicat al carrer Maria 
Aurèlia Capmany, 32-34 
baixos.32-34 baixos. 

El Servei atén 
confl ictes que 
afecten l’espai 
públic o la 
proximitat veïnal

REDACCIÓ
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A parti r del 21 de gener, el 
pati  de l’escola Pau Casals 
s’obrirà cada cap de setmana 
per tal d’oferir als infants i 
adolescents un espai al cen-
tre on poder jugar. Es tracta 
d’una prova pilot de l’Ajun-
tament, amb la col·laboració 
de l’escola i de l’AMPA del 
centre, dins de la iniciati va 
‘Pati s Oberts’, un dels com-
promisos que va adquirir 
el Parti t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) en les pas-
sades eleccions municipals. 
“Senti m alegria per presen-
tar aquest projecte que és 
molt important i que forma 
part del Pla d’atenció a la in-
fància (...), seguim treballant 
i en aquest cas impulsem el 
primer pati  obert”, ha expli-
cat l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martí nez.

El pati del Pau Casals 
estarà obert els dissabtes i 
diumenges de 10 a 14 hores 
i de 16 a 20 hores i comptarà 
amb un dinamitzador per 

gar a pilota per conservar la 
façana de l’església–, i el que 
volem és opti mitzar aquest 

dia d’obertura del pati  del 
Pau Casals, està prevista 
una gran festa per donar 
a conèixer l’espai. L’Ajun-
tament també té previst 
fer difusió per tal d’atraure 
infants i adolescents al pati  
de l’escola.

Si la prova pilot funciona 
amb èxit, el consistori estudi-
arà portar aquesta iniciati va 

El pati  del Pau Casals obrirà les seves portes
durant el cap de setmana com a espai de joc

a altres centres educati us, 
que ja ho estan reclamant: 
“De moment, volem co-
mençar amb el Pau Casals, 
si funciona bé, n’obrirem 
més, perquè hi ha d’altres 
en els quals es podria obrir 
el pati  amb el mateix funcio-
nament, però primer volem 
valorar si es tracta d’una 
mesura encertada”.

El pati  s’obrirà 
dissabtes i 
diumenges al 
matí  i a la tarda 
i hi haurà un 
dinamitzador

gran espai”.
Per tal de garanti r el bon 

funcionament i un correcte 
ús de la zona, l’alcaldessa 
ha demanat a tothom que 
“respecti l’espai”. Tothom 
qui ho vulgui podrà accedir 
a aquest nou espai obert, 
però els menors de 12 anys 
hauran d’anar acompanyats 
d’un adult.

Pel 21 de gener, el primer 

El pati  del Pau Casals romandrà obert durant el cap de setmana. / M.C.

vetllar pel bon ús de l’espai i 
per programar jocs i diverses 
acti vitats.

Martí nez ha explicat que 
el fet que el Pau Casals acu-
lli la prova pilot de ‘Patis 
Oberts’ és per “la manca 
d’espais per jugar a pilota 
i fer esport al centre, hi ha 
difi cultats per l’ús en alguns 
espais, com la plaça Doctor 
Guardiet –on és prohibit ju-

M. CABRERA



Divendres, 13 de gener de 2017 ACTUALITAT6
Roben en una comunitat de 
Can Sedó les portes dels 
comptadors d’aigua i gas

Els veïns de la comunitat 60-
68 del carrer Antoni Sedó, al 
barri de Can Sedó, es van tro-
bar la nit de l’1 de gener que 
els havien robat les portes 
d’alumini que donen accés 
als comptadors de l’aigua i 
el gas de l’edifi ci.

Per poder accedir al recin-
te d’entrada on es troben les 
caixes dels comptadors, els 
lladres havien d’aconseguir 
accedir al recinte comunitari, 

superant una porta tancada 
amb clau i amb porter au-
tomàti c. A més, van haver 
de ser molt silenciosos per 
reti rar les portes, ja que cap 
veí va senti r res i ningú va 
veure com se les emporta-
ven, tot i ser dues estructures 
d’alumini de dimensions 
considerables. El veïnat va 
posar l’endemà la denúncia 
corresponent als Mossos 
d’Esquadra. / DdR

Els lladres es van emportar les portes dels comptadors. / Cedida

Robatori en una 
boti ga del centre 
la mati nada 
del 9 de gener
La botiga del centre de 
Movistar, situada al passeig 
Francesc Macià, va pati r un 
robatori la mati nada del 9 
de gener. L’alarma de l’esta-
bliment va saltar, però quan 
la Policia Local va arribar al 
lloc dels fets els assaltants 
ja no hi eren. 

Els agents van poder 
comprovar que algú havia 
forçat l’entrada trencant la 
persiana i el vidre i havia 
accedit a l’interior del co-
merç. 

El cos dels Mossos d’Es-
quadra investiguen ara 
aquest robatori després 
que els propietaris del ne-
goci hagin presentat una 
denúncia als agents de la 
policia catalana. Es desco-
neix quins són els objectes 
que es van poder endur els 
lladres. / DdR

Els lladres van 
accedir a l’interior 
de l’establiment 
trencant la 
persiana i el vidre
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Dos joves rubinencs entreguen 
regals a persones sensesostre
Gairebé una vintena de persones que viuen al carrer reben 
roba d’abric gràcies a la iniciati va solidària de dos rubinencs

Freddy Manuel i Freddy 
Alexander Chilán són dos 
germans rubinencs que du-
rant les festes de Nadal van 
decidir ajudar a les persones 
sensesostre de Barcelona 
amb una iniciati va que van 
batejar ‘Regala un somriure’. 
El 25 de desembre i el 6 de 
gener van entregar 18 pa-
quets a persones sensesos-
tre amb regals que havien 
confeccionat ells mateixos.

Poc després, van fer un 
vídeo que van penjar a Yo-
utube per tal de mostrar 
la iniciati va als seus amics 
i familiars, però ja s’ha fet 
viral i acumula més de 7.000 
visites en pocs dies.

“La idea va sorgir de 
forma espontània fa temps”, 
explica Freddy Alexander 
Chilán, de 29 anys, infermer 
i estudiant de Medicina, 
que la va compartir amb 

el seu germà, de 18 anys i 
estudiant de l’insti tut L’Es-
tatut, que es va sumar a la 
proposta.

Amb la decisió de ti-
rar-ho endavant, els dos 
germans van acumular dels 
seus estalvis prop de 250 
euros i van comprar en di-
ferents botigues de Rubí 
mantes, coixins, gorres, 
guants, orelleres, begudes 
energèti ques i fruita, per tal 
d’elaborar els 18 paquets. 
Els van embolicar en paper 
de regal i van entregar-los a 
diverses persones que viuen 

al carrer. “Ha sigut una ex-
periència genial i increïble, 
al principi pensàvem que 
potser les persones a les 
quals entregàvem els regals 
serien reti cents, però tot el 
contrari”, afi rma Chilán.

Amb l’àmplia difusió del 
vídeo per internet, moltes 
persones s’han posat en 
contacte amb ells per tal 
de col·laborar en altres 
accions, un fet que els ha 
agafat per sorpresa: “No 
sabem ben bé com enfo-
car-ho, perquè nosaltres 
no som una enti tat”, explica 
el rubinenc, que, tot i això 
ha afi rmat que d’aquí a un 
temps té la intenció de fer 
una acció similar i que reben 
amb els braços oberts qual-
sevol ti pus d’ajuda. També 
esperen que la difusió del 
vídeo pugui servir perquè 
altres persones copiïn la 
idea i ho duguin a terme en 
altres ciutats.

Un dels joves rubinencs, entregant un paquet amb regals a diverses 
persones que dormen al carrer a Barcelona. / Cedida

Els joves van 
reunir dels seus 
estalvis diners per 
comprar mantes, 
coixins, gorros, 
guants i aliments

MARTA CABRERA
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Una setantena de persones 
s’informen al Rubí+D sobre la 
reclamació de la clàusula sòl

La sentència del Tribunal de Jus� cia 
de la Unió Europea del desembre 
d’incloure la retroac� vitat en la 
nul·litat de la clàusula sòl ha provo-
cat que molts ciutadans s’es� guin 
informant sobre la possibilitat de 
presentar reclamacions per recu-
perar els seus diners.

El Col·lectiu Ronda va oferir 
dimarts a la tarda al Rubí+D una 
xerrada a la qual van assis� r una 
setantena de rubinencs afectats, 
que van omplir l’auditori de l’equi-
pament.

L’advocada del Col·lec� u Ronda 
a Rubí Marina Berga va explicar 
què és el que cal fer per iniciar 
una reclamació: “Aconsellem que 
primer es faci una reclamació ex-
trajudicial a través d’un formulari 
presentant-lo a l’ofi cina d’atenció 
al client de l’en� tat fi nancera”. Si 
en 2 mesos els clients no obtenen 
resposta, aleshores “és el mo-
ment d’interposar una demanda 
judicial”.

Un dels principals problemes 
que genera més dubtes entre les 
persones afectades és iden� fi car 
si tenen o no una clàusula terra: 

“No tothom sap si la té, cal mirar si 
des dels anys 2008 o 2009, quan va 
baixar el � pus d’interès, han estat 
pagant sempre la mateixa quan� -
tat, si és així, és molt probable que 
� nguin una clàusula sòl”.

Aquesta clàusula és una argúcia 
legal de les en� tats fi nanceres per 
tal d’esquivar la caiguda dels inte-
ressos, que ve determinada princi-
palment per l’euríbor. A través de 
la mateixa, els bancs s’asseguraven 
que els clients amb hipoteca mai 

arribessin a pagar uns interessos 
reduïts: “Era una pràc� ca estan-
darditzada a totes les escriptures 
i s’incorporava sense avisar el 
client”, explica Marina Berga.

El Col·lectiu Ronda assegura 
que és molt di� cil establir quantes 
persones poden resultar afectades, 
ja que s’han trobat casos d’hipote-
ques signades al 2001.

L’auditori del Rubí+D es va omplir per escoltar la xerrada informa� va sobre la 
clàusula terra. / M.C.

“Era una pràc� ca 
estandarditzada a 
totes les escriptures 
i s’incorporava sense 
avisar al client”

Nous cursos i tallers d’hivern 
a l’Espai Jove Torre Bassas
L’equipament amplia l’horari i obrirà també als ma� ns

L’Espai Jove Torre Bassas enceta la 
temporada d’hivern amb la pro-
gramació de nous cursos i tallers. 
Fins al 20 de gener ja es poden 
formalitzar les inscripcions per 
als diferents tallers programats. 
L’oferta inclou balls lla� ns, gra-
fi ts, guitarra, il·lustració i còmic, 
‘street dance’, teatre, manualitats 
i DJ i producció musical, a més de 
propostes tan originals com un 
taller per aprendre a diver� r-se 
mentre es fan els deures, un sobre 
curtmetratges i un altre en què 
s’ensenyarà a maquetar revistes 
fotogràfi ques.

Pel que fa als cursos, s’im-
par� rà un mòdul de 30 hores de 
llengua de signes, així com un 
curs de tres hores de manipula-
ció d’aliments. Per al primer, les 
inscripcions es poden fer fi ns al 
20 de gener, mentre que les per-
sones interessades en la formació 
sobre manipulació d’aliments s’hi 
podran apuntar entre el 20 de 
febrer i el 3 de març.

Altres temes que s’abordaran 
seran la banca è� ca, amb l’ac� -
vitat ‘Avui, tu ets l’inversor!’, a 
càrrec de Setem (10 de febrer); 
l’accés a l’habitatge, amb una 
xerrada en què s’explicaran alter-
na� ves al lloguer i la compra (14 
de febrer); i la diversitat de gène-
re, que centrarà una conferència 
de l’ac� vista transsexual Miquel 
Missé (8 de març). 

A més, es commemorarà el Dia 
internacional de la jus� cia social 
amb una ac� vitat de Rubí Solidari 
sobre el TTIP (10 de març) i el 
Dia internacional de l’aigua amb 
una altra proposta divulga� va, en 
aquest cas a càrrec d’Enginyers 
sense Fronteres (22 de març).

Tampoc faltaran aquest tri-

mestre les ac� vitats ar� s� ques, 
com ara les jam sessions i concerts 
de l’espai MusikGard o les exposi-
cions que es podran veure al SiArt. 
El teatre també serà protagonista 
amb la proposta ‘Addictes al mi-
croteatre’, una mostra de teatre 
de petit format que tindrà lloc 
l’1 d’abril.

La Torre Bassas també acollirà 
el 24 de febrer una festa del Car-

nestoltes molt especial: Nois i no-
ies i a la inversa, en què els joves 
es podran diver� r disfressant-se 
del gènere contrari.

Ampliació d’horari
D’altra banda, aquesta temporada 
l’equipament juvenil amplia el 
seu horari i ara obrirà també als 
ma� ns ─de dilluns a dijous de 12 
a 14 hores i de 17 a 21 hores, i els 
divendres de 17 a 21 hores─. A 
més, man� ndrà els seus serveis 
habituals, com ara el Punt d’In-
formació Juvenil, el Punt Jove 
LGTBI o el servei d’assessorament 
sobre mobilitat internacional i 
immigració.

Els espais oberts són una altra 
de les apostes de l’equipament, 
amb la con� nuïtat dels grups de 
K pop i ‘break dance’.

L’equipament juvenil 
manté els serveis 
habituals i les 
ac� vitats ar� s� ques 
com les sessions 
de jazz, els concerts 
o les exposicions

El taller de curtmetratges torna a la Torre Bassas. / Cedida

MARTA CABRERA
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Podem Rubí ha organitzat 
un debat obert a tothom 
per tal de defi nir el model 
de ciutat del futur per al 
municipi. Segons la for-
mació, els “despropòsits 
urbanísti cs amenacen de 
perllongar-se amb el nou 
Pla d’Ordenació Urbanís-
ti ca Municipal (POUM)”. 
El cercle local creu que 
existeixen “altres models 
de ciutat més sostenibles, 
accessibles i pensats per 
les persones”. 

Amb aquest esperit, 
Podem Rubí ha programat 
un debat el 21 de gener 
al matí  a la seu del parti t, 
situada al carrer General 
Castaños, 24. 

A parti r de les 10 ho-
res s’explicarà què és un 
POUM, les eines que exis-
teixen per millorar les 
ciutats i la importància 
de la parti cipació ciuta-
dana en la defi nició del 
model de ciutat que es 
vol. Posteriorment, es 
parlarà dels models ob-

solets de ciutat, així com 
de les alternatives que 
existeixen.

Finalment, per acabar 
la sessió de treball, hi 
haurà un debat i es pre-
sentaran les propostes. 
Els ponents seran Esteban 
Martínez, membre del 
cercle de Podem a Sant 
Cugat, i Rafael García, 
portaveu i membre del 
cercle sectorial d’habitat-
ge de Podem Catalunya.
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L’AUP proposa la recuperació de 
la riera a través d’un Pla director
L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) vol recuperar 
la riera de Rubí a través de 
l’elaboració d’un Pla direc-
tor i així ho proposarà al Ple 
municipal, que se celebrarà 
el 26 de gener, a través 
d’una moció.

Per l’AUP, la riera és un 
element clau en l’ordena-
ció territorial de la ciutat 
de Rubí, per la qual cosa 
veu necessari elaborar un 
Pla director que permeti 
integrar-la a la ciutat com a 
eix vertebrador en diferents 
àmbits com el social, l’eco-
lògic o el de mobilitat.

La formació espera que 
la redacció d’aquest Pla di-
rector sigui aprovat pel Ple 
municipal i que l’elaboració 
compti  amb un procés de 
participació ciutadana i 
de totes aquelles enti tats 
interessades.

En aquest senti t, i per 
començar a generar debat 
sobre com ha de ser la 
recuperació de la riera en-

tre la ciutadania, l’AUP ha 
organitzat aquest dissabte 
un vermut popular a les 
13 hores al pont del carrer 
Cadmo. L’objecti u de l’ape-
riti u, que està obert a tota 
la ciutadania, és començar 
a intercanviar les primeres 
impressions sobre algunes 
de les propostes que té 
l’AUP per l’espai de la riera.

Passeig per a persones i 
ciclistes
Entre les propostes de 
l’AUP per a incloure al Pla 
director de la riera, hi ha 
l’eliminació dels punts de 
vessament d’aigües residu-
als que encara existeixen i 
la neteja de la llera i els 
marges. També aposten per 
l’eliminació de la vegetació 

REDACCIÓ

L’AUP ha organitzat un aperiti u popular aquest dissabte per explicar 
algunes de les seves propostes per a la riera de Rubí. / Arxiu

al·lòctona, com els canyars, 
i la introducció d’espècies 
tí piques mediterrànies.

A més, proposen la cre-
ació d’un camí per al pas-
seig de persones i ciclistes, 
amb el suport d’un siste-
ma d’avisos per possibles 
emergències de rierades, 
integrat en el projecte ‘Vies 
Blaves’ de la Generalitat i la 
Diputació, que crearà 306 
camins per a vianants i ci-
clistes al llarg dels rius Llo-
bregat, Anoia i Cardener.

La millora de les conne-
xions de vianants per anar 
de banda a banda de la 
riera, que actualment són 
escasses i no reuneixen 
les característi ques desit-
jables, i l’ordenació de tot 
l’eix, que ara té un conjunt 
d’espais sense ordenació 
clara i amb usos diversos 
–horts, solars amb mate-
rials d’obra i runes o apar-
caments de vehicles–, són 
altres de les qüesti ons que 
l’Alternati va d’Unitat Popu-
lar considera que s’haurien 
de plantejar.

Podem organitza un debat 
per defi nir el model de ciutat

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Gener2017 DR 258x165 +ok.pdf   1   23/12/16   14:12

REDACCIÓ

Divendres, 13 de gener de 2017POLÍTICA 9



El PDeCAT denuncia el retard en 
la neteja posterior a la Cavalcada

El Parti t Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT) ha denun-
ciat la manca de celeritat 
en la neteja posterior a la 
Cavalcada de Reis. “Diu-
menge, tres dies després de 
l’arribada dels Reis d’Orient, 
encara s’hi podien veure 
deixalles per terra”, criti ca 
el portaveu de la formació, 
Víctor Puig, qui considera 
que és “una vergonya” que 
l’Ajuntament no garanteixi 
la neteja dels carrers de 
la ciutat just després de la 
Cavalcada.

Per Puig, “aquesta si-
tuació no és digna d’una 
gran ciutat com Rubí”. El 
regidor del PDeCAT apunta 
que “tots els ajuntaments 
negocien en la contracta del 
servei de neteja els dies que 
cal reforçar la neteja pun-
tualment per tal que això 
no succeeixi”. En aquest 
senti t, Puig creu que “és una 
qüesti ó primer de previsió, 
després de negociació en 
la contracta i fi nalment de 
seguiment i control del con-
tracte públic signat”.

El govern afi rma que el recorregut 
s’ha netejat fi ns a tres vegades
Els serveis de Cultura 
i Gestió de Residus de 
l’Ajuntament han asse-
gurat que tots els carrers 
que formaven part del 
recorregut de la Cavalcada 
s’han netejat fins a tres 
vegades. La primera va ser 
l’endemà mateix de la rua, 
el divendres 6 de gener. 

L’any passat es van re-
bre queixes sobre la poca 
distància que separava les 
màquines escombradores 
de l’última carrossa, fet 
que deixava poc temps 
per recollir els caramels i 
posava en perill les perso-
nes que volien agafar-ne, 
especialment els infants. 
Per això, es va decidir que 
enguany la neteja es faria 
un dia més tard per tal 
que es poguessin recollir 
els caramels i les escom-
bradores poguessin fer la 

seva feina correctament. 
El mateix servei de neteja 
va creure necessari re-
peti r la neteja el matí  de 
dissabte. “Amb la neteja 
dels dies 6 i 7, els carrers 
van restablir, en general, 
el seu estat de neteja”, 
apunten des del consis-
tori i afegeixen que, tot i 
això, dilluns 9 de gener el 
servei va tornar a repassar 
l’iti nerari. 

També han recordat 
que les carrosses comp-
taven amb més efectes 
especials que altres anys i 
que el fet que els caramels 
es llencessin des de la 
primera i l’últi ma carrossa 
pot haver provocat que 
aquests estiguessin més 
trepitjats i enganxats a 
terra, fet que pot haver 
complicat la seva reti rada 
dels carrers. / DdR
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Des del PDeCAT fa anys 
que denuncien que la neteja 
que presta l’Ajuntament és 

defi cient i que això afecta 
negativament a la imatge 
de la ciutat.

Pel Parti t Democràta, les restes de la Cavalcada van trigar massa a ser reti rades i netejades. / Cedida

Puig demana a la 
Diputació inversió 
en els polígons 
perquè creu 
que el pressupost 
local “és baix”
El portaveu del Parti t De-
mòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) a Rubí, Víctor 
Puig, ha demanat a la Di-
putació de Barcelona que 
aporti  recursos a la ciutat 
amb l’objecti u d’aconseguir 
millores substancials als 
polígons industrials.

Per Puig, “el pressupost 
municipal desti nat a la polí-
ti ca industrial conti nua sent 
baix, especialment tenint 
en compte les mancances 
existents”. Per aquest mo-
ti u, i davant “la insufi ciència 
de l’aposta local per la seva 
pròpia indústria”, el porta-
veu es dirigeix a la Diputa-
ció per demanar recursos 
posant sobre la taula tres 
prioritats.

Per una banda, el PDe-
CAT demana que es millori 
la connexió d’alta velocitat 
amb fibra òptica als polí-
gons, ja que actualment 
moltes empreses no poden 
accedir a una bona xarxa de 
comunicacions, un fet que 
difi culta la competi ti vitat. 
També volen que la Diputa-
ció incenti vi la renovació de 
les naus industrials perquè 
siguin més efi cients en re-
lació al consum energèti c. 
Per últi m, demanen la im-
plementació de projectes 
que afavoreixin la mobilitat, 
tant dels treballadors rubi-
nencs, com entre les dife-
rents ciutats del territori, 
les empreses i els llocs de 
residència.

A més, el líder del PDe-
CAT afi rma que “Rubí és un 
entorn immillorable per po-
sar en pràcti ca experiències 
innovadores plantejades 
per la Diputació”. / DdR



E spa i  Med i t ac ió 
Diana Noori es un 
centro dedicado 
al crecimiento y 

al encuentro con uno mis-
mo. Se utiliza la meditación 
como técnica y el método 
de trabajo está basado en el 
utilizado por Diana Noori.

Las sesiones de medita-
ción de nuestro centro están 
destinadas a todos los seres 
que sientan la inquietud 
de recuperar su bienestar 
interno. A través de los tres 
niveles del método de tra-
bajo de Diana Noori crearán 
un espacio de silencio para 
que su energía se manifies-
te y puedan transformar 
su malestar más profundo 
en bienestar y armonía, 
recuperando su equilibrio, 
salud, alegría y fuerza para 
mantenerse.

La práctica de la medita-
ción es un camino de bienes-
tar para cualquier persona, 
pero está especialmente 
indicada cuando:
– Hay malestar y no sabes 
de donde viene, inquietud, 
desasosiego…
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con los nudos internos que 
bloquean la expresión de 
su corazón para manifestar 
lo que necesita en el plano 
terrenal.

·  Las meditaciones del 
segundo grupo van destina-
das a abrir el corazón a través 
de procesos de purificación. 
Es aprender a movernos 
desde el corazón y lo que 
significa desconectarse de él 
sintiendo el dolor de la trai-
ción a uno mismo. A través 
de este proceso el corazón 
se empieza a manifestar con 
fuerza y también la mente, se 
trata de aprender a distinguir 
ambos espacios. Este trabajo 
se realiza en conexión con la 
vida cotidiana, no hay sepa-
ración y vamos integrando 
los movimientos. 

· Las meditaciones del 
tercer grupo, para canales, 
van dirigidas para entrar 
en las zonas duras del ser. 
El trabajo se orienta a ar-
monizar corazón-mente, 
son procesos en los que se 
abren espacios mentales que 
condicionan el ser. El ser va 
tomando conciencia de as-

Carrer del Gimnàs, 21 08191 Rubí
Tel: +34 670 32 51 87

www.diananoori.com

Diana Noori       centro de meditación 
inaugura el próximo día 17 de enero

El día 17 de enero “Espai de Meditació Diana Noori” abre sus puertas. Durante toda la jornada se 
desarrollará un programa de actividades para dar a conocer el trabajo que se realiza en el centro 
con el siguiente programa:
de 10 a 12h : Presentación de la actividad del centro y meditación con Diana Noori.
de 17 a 18h : Meditación en movimiento con Iris
de 18 a 20h: Presentación de la actividad del centro y meditación con Diana Noori.
de 20 a 21h: Concierto de inauguración con Ravi Nadabrahma.

Es preciso confirmación mediante teléfono o email: info@diananoori.com

670 325 187 - 679 888 868 - 625 148 570

– Padeces dolores físicos sin 
causa aparente.
– Alteraciones mentales, 
obsesiones, paranoias.
– Alteraciones emocionales, 
angustia, ansiedad, estados 
depresivos.
– Desorientación, vacío en 
tu vida.
– Problemas de pareja, trau-
mas, apegos, rupturas.
– Confusión en tu vida espi-
ritual y falta de visión.
– Niños con fracaso escolar, 
falta de atención, traumas 
infantiles o trastornos.

Actualmente hay tres gru-
pos de trabajo. También se 
realizan meditaciones para 
niños y meditaciones en 
movimiento.

· Las meditaciones del 
primer grupo van destinadas 
a romper estructuras para 
solidificar las raíces, significa 
caminar con seguridad en 
el día a día con fuerza y 
equilibrio. ¿Qué impide que 
se manifieste la energía en 
armonía? En su suavidad, 
fluidez, fuerza y dirección. El 
ser conecta con sus heridas, 

pectos ocultos de su mente, 
cómo lo desconecta de su 
corazón, fortaleciéndose así 
su decisión de corazón. 

Hay total movilidad entre 
el primer y segundo grupo, 
significa que podremos ir a 
uno u otro según el proceso 
personal. Los procesos se 
apoyan de herramientas 
como medicina, plantas, 
aromas y sonido para ayudar 
a equilibrar el ser.

Entre semana se ofrece 
la posibilidad de visitar el 
centro durante su horario 
de apertura para realizar 
las meditaciones de forma 
individual.

También se ofrecen 
terapias de sanación para 
complementar el trabajo 
como reiki, terapia de so-
nido, shiatsu, quiromasa-
je, ref lexoterapia, cirugía 
energética, flores de bach 
y canalizaciones espiritua-
les para orientar al ser en 
momentos de confusión, 
cambios y situaciones difí-
ciles para poder avanzar en 
el crecimiento y bienestar 
personal.

Diana Noori       centro de meditación 
inaugura el próximo día 17 de enero



Comença a córrer el 2017 i en 
aquests primers dies del nou any 
hem de parlar de fred, de salut, 
de diners, de justícia i d’injus-

tícies. El front fred que assola Europa ha 
deixat morts arreu i imatges esgarrifoses 
de com intenten sobreviure més de 60.000 
refugiats en campaments a Grècia en con-
dicions infrahumanes. Si la Unió Europea 
hagués acomplert els seus compromisos de 
reubicació, aquests infants, aquests homes i 
dones no estarien patint com ho estan fent. 
Quantes persones, quantes vides s’han de 
quedar pel camí, han de morir de fred sense 
que la UE faci alguna cosa? 

El fred a casa nostra només ha deixat 
una epidèmia de grip avançada. Una epi-

Tot un èxit el Pessebre Vivent!
Per primera vegada al desembre del 2016 el 
Museu Vallhonrat va cedir el pati del museu 
per realitzar el pessebre vivent on més de 
2.500 persones el van visitar.

El pessebre vivent és una de les cites 
més tradicionals i esperades del Nadal per a 
tothom, ja que s’hi desenvolupen diferents 
escenes del Betlem relacionades amb la vida 
rural i pastoral, ofi cis artesanals, l’anunciació 
o el naixement del nen Jesús.

Amb tot és un homenatge a la sagrada 
família i valgui com un recordatori a totes 
les famílies del món que es mereixen poder 
viure honestament i en pau.

Els membres de l’Hermandad del Rocío 
de Rubí van tenir la iniciativa i la van estar 
preparant des del maig: 9 escenes que hi 
havia representades. Totes es podien veure 
seguint un circuit que començava per un hort 
on conreaven les patates, les cols i les pasta-
nagues. La següent, una petita foguera i olla 
on cuinaven. L’escena principal, l’anunciació 
amb la mare de Déu, Sant Josep i el nen Jesús. 
Van aprofi tar el safareig de mitjans del segle 
XIX per representar com es netejava la roba 

antigament amb les pales i el sabó. Seguint 
el circuit, trobaves diverses barraques on es 
venia fruita, pa, llegums i fi ns i tot hi havia el 
manyà treballant el ferro. Finalment, algunes 
dones parlant assegudes en el sortidor.

Tot es va realitzar en un entorn privi-
legiat envoltat d’un escenari de llums que 
el converteix en un indret amb un alt valor 

Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

dèmia que ha tornat a col·lapsar centres 
d’atenció primària i hospitals i que, una ve-
gada més, està posant en evidència malalties 
congènites del sistema sanitari. Malalties 
que patien i que es van veure agreujades per 
les retallades. Llits insufi cients, recursos in-
sufi cients, personal insufi cient... Problemes 
endèmics que ressorgeixen amb força quan 
la situació s’agreuja i que només es resoldran 
amb un antibiòtic de seny i amb l’escalfor de 

les partides pressupostàries adients. 
Diners, en defi nitiva. Diners com els 

que entre tots vam posar per rescatar fa 
uns anys les entitats fi nanceres del país. 
Algunes d’aquelles que en el seu moment 
van aprofi tar-se de la bona fe de tanta gent 
i de la confi ança de pensar que els seus 
diners estaven en bones mans. Parlem de 
preferents, de despeses de notaria i registre 
i de clàusules sòl abusives, per exemple. La 

justícia, lenta, però al fi nal efectiva, com a 
mínim sembla que l’europea, ha obert un 
nou front amb la banca, qui ara hauria de 
retornar milers de milions d’euros a aquells 
clients que els van fer confi ança i que no 
van saber llegir una lletra massa petita i 
amb molta mala fe. Sembla que els clients 
que vulguin ara recuperar els seus cèntims 
s’hauran d’embarcar en un litigi judicial. 
També hi ha la possibilitat d’acceptar les 
propostes que facin les entitats fi nanceres i 
si aquestes retornen els interessos de demo-
ra, els clients hauran d’ajustar comptes amb 
hisenda. Lògica la sensació d’indefensió del 
ciutadà que, sigui com sigui, mai guanya del 
tot i sempre ha de pagar, hipoteca, rescat, 
interessos, impostos... Justícia i injustícies. 

Cartes de la ciutadania

afegit. El pati del museu ofereix un espai que 
el diferencia i situa com a excel·lent opció a 
l’hora de realitzar activitats a l’aire lliure.

El Museu Vallhonrat dona les gràcies a 
tots aquells que veu visitar el pessebre vivent 
i sobretot a tots els membres participants 
de l’Hermandad del Rocío i a l’Ajuntament 
per la seva col·laboració i suport. Sense tots 

El Tuit de la setmana       8 de gener

Rubí Acull @RubiAcull  

A #rubicity alguns ignorants 
embruten murals amb la 
seva estupidesa racista. 
Mentrestant a les fronteres 
de la UE refugiades moren 
de fred.

vosaltres no hauria estat possible.
Museu Etnogràfi c Vallhonrat

Llistes d’espera
Estic en llista d’espera per operar-me a 
l’Hospital de Terrassa dels ulls des de la 
primavera del 2015. Tinc 78 anys. Em van 
operar de cataractes d’un ull el 2013. Em 
falta l’altre ull, amb el qual no hi veia res. Vaig 
entrar a la llista d’espera i mentre esperava, 
la lentilla que em van posar a l’ull operat es 
va embrutar. O sigui que amb un ull no hi 
veia per cataractes i per l’altre tampoc perquè 
la lentilla estava bruta. Vaig demanar una 
solució i va ser posar-me també l’altre ull en 
llista d’espera. 

Durant més d’un any la meva visió ha es-
tat molt defi cient. Després de trucar i trucar i 
insistir i insistir, vaig decidir gastar els 2.000 
euros que teníem estalviats per operar-me 
l’ull de cataractes a la privada. Ara hi veig 
d’un ull, però ens hem quedat sense un duro. 
I continuo en llista d’espera per la neteja de 
la lentilla de l’altre ull. No sé si quan rebi la 
desitjada trucada, jo ja hi seré.

Francesc Edo

Justícia i injustícies
EDITORIAL
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Necessitem creure en alguna cosa L’educació
Les persones necessitem creure en 
alguna cosa, abraçar un objectiu. 
Mantenir una lluita, un anhel. 
Objectius particulars o batalles 
col·lectives, a llarg o curt termini, 
però necessitem mantenir un 
horitzó. Després de la matussera 
maniobra del nostre entranyable 
equip de govern, sembla que 
l’horitzó de la ciutat és una mica 
més fosc. Institucionalment, la go-
vernança de la ciutat ha perdut en 
matisos, ha perdut color. La incor-
poració de les 40.000 vergonyes 
ha modifi cat completament el joc 
democràtic. Les decisions defi niti-
vament deixen de fonamentar-se 
en la raó o en la ideologia i passen 
ja de manera clara i indissimulada 
a formar part del càlcul covard del 
manteniment d’una posició.

Però és precisament en aquesta 
foscor, en aquest escenari mono-
color, on la ciutat ha de ressorgir. 
Durant molt de temps vam poder 
aixoplugar-nos en la comoditat de 
la representativitat, en el lideratge 
que ens permetia mantenir una 
certa distància. Però ara és quan 
cal tornar enrere, observar què 
som i sobretot què volem ser, 
ja no valen excuses. Un cop la 

S’acostuma a afi rmar que els avis 
cangur donen una imatge positiva 
de la gent gran, que compensa una 
altra negativa, produïda per una 
majoritària manca de compromís 
social, que els converteix, per al-
guns, en un grup parasitari. Amb 
aquesta tasca de cangur, moltes 
vegades d’obligat acompliment, els 
avis, amb les seves minses pensions, 
s’estan convertint en sostenidors de 
familiars amb salaris precaris, que 
ja comencen a ser batejats com 
propis d’una desapareguda i nova 
esclavitud.

L’educació suposa assumir una 
complicada responsabilitat que 
requereix aconseguir un equilibri 
difícil entre la necessària socialitza-
ció i la llibertat. Avui dia existeixen 
molts dubtes sobre si realment 
s’està educant o simplement criant 
als fi lls, en una societat consumista 
dominada per la televisió i en una 
suposada compra dels fi lls, als qui 
es tolera tot el que demanen, per 
evitar exercir com a pares. 

Potser s’està criant i no educant 

institució s’ha immolat, un cop 
sacrificada la legitimitat, és el 
moment de desenterrar els somnis. 
Sense limitacions. Aquesta ciutat 
necessita creure en alguna cosa, 
necessitem creure en quelcom que 
ens faci continuar, seguir i sembla 
difícil creure en una institució que 
ha caigut de manera defi nitiva en 
l’autoreferència i la paròdia.

Sempre, però ara molt més 
que mai, cal recuperar la força de 
la ciutadania, cal recordar qui són 
els imprescindibles. El poble no 
podrà infl uir en el futur POUM, 
no podrà fer uns pressupostos 
socialment justos, no decidirà de 
manera directa la inversió. Però 
podrà aturar desnonaments, lluitar 
fi ns al tancament dels abocadors, 
acollir les més desvalgudes, obrir 
camins, restaurar i conservar 
l’entorn natural. Sobretot, no re-
nunciar mai a fer que els carrers 
siguin per a totes, sense por.

Podem col·laborar, créixer i 
crear xarxes, sinergies de suport. 
En defi nitiva, podem organitzar-
nos, fer una passa endavant i no 
renunciar. Ja no podem perme-
tre’ns el luxe de mirar a cap una 
altra banda, ja no podem confi ar 
en uns representants que ens han 
girat l’esquena. Cal que trenquem 
els seus miralls, cal sortir del 

a una joventut, no preparant-la 
per assumir els reptes d’una vida 
en llibertat, convertint-la en per-
sones, carn de canó de consultoris 
de psiquiatria, consumidors de 
droga, alcohòlics, prematurs sords 
i altres conseqüències negatives 
produïdes per una manca d’edu-
cació que té poc en compte els 
valors pels quals s’ha de regir una 
societat equilibrada. De forma 
general, els avis cangur ajuden o 
empitjoren el procés de transmetre 
la necessària integració social que 
requereix l’educació d’un infant? La 
tolerància i passivitat pròpia de la 
gent gran és adequada per educar 
o més aviat per mal criar?

cercle viciós de l’autoreferència. 
No es tracta de simple confron-
tació: es tracta de determinació, 
de demostrar que aquesta ciutat 
està viva. De demostrar-nos que 
encara conservem la possibilitat 
de somiar.

Aquells que tenim la sort de 
ser representants, només som això, 
mitjancers. Som la cara i la feina 
la fan les mans i els braços: cal no 
oblidar que totes venim del carrer 
i més tard o més d’hora hi torna-
rem. Per això, en aquest moment, 
en aquest impàs de pèrdua, cal 
més que mai que la ciutadania en 
positiu mantingui l’esperança, que 
no s’arronsi, que lluiti i que sàpiga 
mantenir el nord que alguns han 
perdut –o al qual han renunciat. 
Sortir de la roda d’aquell que 
“qui dia passa, any empeny”. De-
mostrem que som una comunitat 
que no ha renunciat a construir el 
seu futur.

Només podem recuperar el 
treball si algun dia volem vèncer. 
Responsabilitat des de les petites 
accions, ja no podem permetre’ns 
la frustració o la resignació. Ara és 
l’hora, el moment d’activar-se, el 
moment de la implicació.

Ara cal perseverar en la creen-
ça. Si no sou vosaltres, qui? Si no 
és ara, quan?

AITOR SÁNCHEZ
Regidor de l’AUP  JOSEP ARACIL I XARRIÉ

Activista de la gent gran
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Empreses i comerços ja poden demanar 
l’exempció de la taxa d’escombraries

Rubí tanca l’any amb 5.506 aturats, la 
dada més baixa des de fi nals del 2008

Durant tot el mes, les em-
preses i els comerços locals 
poden demanar la reducció 
de la taxa anual per a la 
recollida, tractament i elimi-
nació de residus procedents 
d’acti vitats comercials i no 
industrials. Les empreses, 
a més, també poden de-
manar l’exempció de la 
taxa que afecta els residus 
assimilables a municipals 
que procedeixin de la seva 
acti vitat industrial. 

Es contemplen reducci-
ons de la taxa d’escombra-
ries per als establiments 
que ti nguin un sistema de 
gesti ó de residus autoritzat 
per l’Agència de Residus de 
Catalunya. Els descomptes 
s’aplicaran per cada fracció 
de residus que demostrin 
que gestionen. Les quan-
ti tats bonifi cades van des 
dels 44 euros fi ns als 132 
euros. 

A més, els comerços de 
nova implantació poden 
gaudir d’una bonifi cació del 

L’any 2016 ha estat positi u 
per a la nostra ciutat pel que 
fa a la reducció del nombre 
d’aturats. 95 rubinencs es van 
poder incorporar al desem-
bre al mercat laboral, una 
xifra que va situar el nombre 
de desocupats a Rubí en 
5.506, segons les dades del 
Departament d’Empresa i 
Ocupació. Per trobar una 
dada similar, cal remuntar-
se fi ns fa 8 anys, a fi nals del 
2008, quan la xifra de perso-
nes sense feina era de 5.220 
persones. Al llarg del 2016, el 
nombre d’aturats s’ha reduït 
en 790 persones, ja que al 
desembre del 2015 hi havia a 
la ciutat 6.296 aQturats. 

Dels 5.506 aturats que 
actualment hi ha a la ciutat, 
3.046 són dones i 2.460 són 
homes, xifra que torna a 
evidenciar que el coŀlecti u 
femení té més dificultats 
a l’hora d’incorporar-se al 
mercat laboral. 

Pel que fa als grans sec-
tors laborals, l’àmbit dels 
serveis és el sector en el 

90% que poden soŀlicitar 
durant tot l’any.

Pel que fa a la taxa de 
recollida de residus assi-
milables a municipals pro-
cedents d’activitat indus-
trial, poden demanar-ne 
l’exempció les empreses 
que acreditin que tenen 
contractat un gestor au-
toritzat per desenvolupar 

qual a Rubí hi ha una taxa 
d’atur més important, amb 
3.554 persones, seguit del 
sector industrial amb 987 
aturats. L’àmbit de la cons-
trucció aplega 562 aturats, 
mentre que 363 rubinencs 
intenten incorporar-se al 
mercat laboral per primera 
vegada. Finalment, 40 aturats 
són provinents del sector 
agrícola. 

Respecte als grups d’edat, 

aquestes tasques. 
La data límit per fer 

aquestes soŀlicituds és el 

els majors de 55 anys sense 
feina conformen el grup 
d’aturats més nombrós a la 
ciutat (1.607), seguit pels que 
ocupen la franja entre 45 i 55 
anys, amb 1.492. Un total de 
1.302 aturats tenen entre 35 
i 44 anys i 1.105 són menors 
de 35 anys. 

Al conjunt de la comarca, 
l’atur s’ha reduït en 1.273 
persones durant el darrer 
mes de l’any, situant-se en 

31 de gener. 
Tota la documentació 

relacionada amb aquests 
tràmits es pot lliurar a tra-
vés de la Finestreta Única 
Empresarial, ubicada a la 
Masia de Can Serra; a l’Ofi -
cina d’Atenció Ciutadana 
del Centre, o bé a l’Ofi cina 
de Gesti ó Tributària de la 
Diputació de Barcelona. 

els 58.254 aturats. Dels mu-
nicipis vallesans, Terrassa, 
amb 322 aturats menys, i 
Sabadell, amb 262, han estat 
les ciutats on més s’ha reduït 
el nombre de desocupats al 
desembre.

En el conjunt de Catalu-
nya, la tònica també ha estat 
positi va i el 2016 ha fi nalitzat 
amb 453.645 aturats, 62.023 
menys que al desembre del 
2015.

Contenidors de recollida selecti va al centre de la ciutat. / Arxiu

L’atur conti nua descendint de forma lenta però progressiva. Font: Diputació de Barcelona

Les persones que tenen en-
tre 16 i 25 anys i que esti guin 
interessades en parti cipar al 
programa Joves per l’Ocu-
pació es podran informar 
a través de quatre sessi-
ons presencials cada dilluns 
d’aquest mes ─16, 23 i 30 de 
gener─ entre les 12 i les 14 
hores al Rubí+D.

Joves per l’ocupació és un 
programa de suport a l’expe-
riència pràcti ca de persones 
joves desocupades entre 16 i 
25 anys, i menors de 30 anys 
en cas de persones amb un 
grau de discapacitat igual o 
superior al 33%, que com-
bina accions d’orientació, 
tutoria i seguiment individu-
alitzat, formació i adquisició 
d’experiència professional 
en empreses i que facilita la 
inserció laboral a les empre-
ses i fomenta el seu retorn al 
sistema educati u.

La cinquena edició del 
programa Joves per l’Ocu-
pació ofereix sis cursos de 
formació ocupacional de 300 
hores: auxiliar d’instaŀlacions 
i manteniment, auxiliar de 

comerç, auxiliar de magat-
zem, auxiliar administrati u 
amb atenció al client, inici-
ació a la cuina i iniciació a 
tasques bàsiques de restau-
rant i bar. Es realitza cada 
any en coŀlaboració amb 
l’Ajuntament de Castellbisbal 
i, enguany per primer cop, 
també amb l’Ajuntament de 
Sant Cugat.

Al llarg de tot el projec-
te es faran tutories a cada 
alumne i es treballarà la 
seva inserció laboral acom-
panyada d’una anàlisi de 
les empreses participants 
per trobar ofertes laborals 
que encaixin amb els perfi ls 
formatius. Les empreses 
que formin part del projec-
te podran contractar joves 
preparats i rebran per fer-ho 
una subvenció equivalent al 
salari mínim interprofessio-
nal durant un màxim de sis 
mesos. Si s’escau, també se’ls 
acompanyarà en el procés de 
retorn al sistema educati u.

Dels 60 joves que van 
participar l’any passat, 30 
han continuat estudiant i 
39 han signat un contracte 
laboral.
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El Servei d’Ocupació informarà 
del programa Joves per 
l’Ocupació els dilluns de gener

Una de les formacions que s’ofereixen dins del programa és la inici-
ació a la cuina. / Localpres

REDACCIÓ
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La data límit 
per lliurar la 
soŀlicitud de les 
bonifi cacions 
és el 31 de gener



ESPECIAL MOTOR

Trucos para no pasar frío en moto

 

L as bajas tempera-
turas del invierno 
no son las mejo-
res amigas para 
montar en moto, 

pero eso no quiere decir que 
tu montura tenga que estar 
hibernando hasta que llegue 
la primavera, porque como 
bien sabes el equipamiento 
está, entre otras cosas, para 
eso, para que cuando lleguen 
la lluvia y el frío tú puedas 
seguir disfrutando de tu 
moto. Y sí, está claro que en 
muchas ocasiones este equi-
pamiento es muy caro, por 
eso, hemos querido recopilar 
todos esos trucos que hemos 
visto o que nos han contado 
y que incluso hemos puesto 
en práctica en alguna ocasión 
para no congelarnos montan-
do en moto y que se ajustan 
mucho a presupuestos muy, 
pero que muy, bajos. Eso sí, 
antes de subirte a la moto 
recuerda que hay aspectos 
fundamentales, como una 
buena alimentación y estar 
descansado, que sin duda te 
ayudarán a mantener una 
buena temperatura corporal 
y por tanto no pasar tanto 
frío en moto. Y ahora, no 
tengas complejos y sigue el 
refrán de: «Ande yo caliente, 
ríase la gente»… No sere-
mos nosotros los que te lo 
impidamos. Antes de que te 
plantees cambiar tu equipa-
miento, hay ciertos detalles 
que no debes pasar por alto 
y que van a ayudar a que te 
aísles del frío cuando montes 
en moto:

Chaquetas: Cuando te la 
pongas presta atención, mu-
chas veces no somos cons-
cientes de que cuentan con 

elementos, como elásticos in-
feriores, que permiten que te 
la ajustes lo máximo posible 
y así evitar que te entre aire. 
Y si cuenta con doble cierre, 
no seas perezoso, y abrocha 
las dos cremalleras…

Guantes: A la hora de 
ir a una tienda a buscar los 
guantes perfectos, es impor-
tante que lleves contigo la 
chaqueta con la que los vayas 
a utilizar, así podrás compro-
bar que la relación entre tu 
chaqueta y tus guantes es 
perfecta. Una mala combi-
nación llevará a que el frío 
busque un hueco…

Pantalones/Botas: La 
unión de éstos con las botas 
debe ser perfecta, si no es 
así se colará mucho aire, 
sobre todo si llevas una cus-
tom o un scooter, porque la 
posición de conducción de 
estas motos conlleva que los 
pies vayan por delante del 
cuerpo.

Una de las zonas más 
importantes a cubrir es el 
cuello. Entre el casco y la 
cazadora siempre queda un 
espacio sin cubrir, por eso es 
importante emplear un «buff» 
o similar. En el momento en 
que te lo pongas, intenta evi-
tar � suras tanto por la zona 
que coincide con el casco, 
como con la chaqueta.

En cuanto al casco, si 
puedes llevar pantalla anti 
vaho o con «pin lock» evitarás 
tener que abrirla para des-
empañarla. ¡Ah! Y que no se 
te olvide cerrar las entradas 
de aire.

Para mantener la tem-
peratura en los pies, puedes 
poner unas bolsas de plástico 
atadas a tus botas. Además 

de evitar mojarte en caso 
de lluvia, es un remedio 
muy efectivo para cortar el 
viento.

El papel de periódico es 
un remedio muy e� caz si lo 
colocas dentro de tu chaque-
ta a modo de escudo.

En las manos, si te hechas 
crema hidratante antes de 
ponerte los guantes se forma 

una capa que aislará tus ma-
nos del frío. Lo mismo puedes 
hacer en pies y cara.

Hacer ejercicio antes de 
salir, y ya totalmente equipa-
do, ayuda también a generar 
mucho calor. Te recomenda-
mos que hagas algunas sen-
tadillas e incluso que subas y 
bajes escaleras.

Hay tiendas en las que 

puedes encontrar artículos 
para moto por menos de 20 
euros y que te ayudarán a 
mantener la temperatura 
corporal.

El «buff», además de 
mantener la temperatura 
dentro del casco, te ayudará 
a que éste sea más silencioso. 
En función del material de 
que esté hecho, lo podrás 
encontrar a partir de los 3 
euros.

Los sotoguantes manten-
drán tus manos calientes in-
cluso cuando te hayas bajado 
de la moto y te hayas quitado 
los guantes. En tiendas de 
deporte encontrarás guantes 
que se emplean para correr 
que te pueden servir y su 
precio oscila entre los 6 y los 
8 euros. Otra opción es que 
utilices guantes de plástico o 
de cocina, pero el problema 
es que con éstos te sudarán 
las manos.

Emplear un pantalón im-
permeable, además de evitar 
que te mojes, quita mucho 

frío. Lo encontrarás desde los 
16 euros aproximadamente.

La ropa térmica es una 
muy buena opción. Puedes 
encontrar pantalones, cami-
setas y calcetines térmicos 
que se ajusten a tu presu-
puesto, de hecho la ropa 
térmica que se emplea para 
hacer deporte. En función de 
las características de estas 
prendas, podrás encontrar 
camisetas desde los 15 euros, 
pantalones/mallas desde los 
11 euros y calcetines desde 
los 5 euros.

Llevar tu moto equipada 
para que te permita una 
conducción más confortable, 
no tiene por qué ser caro. 
Existen multitud de acceso-
rios que puedes adquirir por 
muy poco dinero, o si eres un 
«manitas», tal vez pre� eras 
hacerlos tú mismo reciclando 
materiales que seguramente 
tendrás por casa.

Texto extraído de
www.motociclismo.es
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SÍ! DE
MODA I 

COMPLE-
MENTS

ÉS 
L’ESPECIAL 
REBAIXES! 
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VOLS SORTIR 
A L’APARADOR

DE DIARI DE RUBÍ?

EL MÉS GRAN 
DE LA CIUTAT!



L’APARADOR
LES MILLORS OFERTES A

Troba’l a: Troba’l a:

Troba’l a:

Conjunto Selene
Sujetador, 
culotte
y bata

PlumónBotín señora
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L’APARADOR
CORRE O

 ET QUEDARÀS 

SENSE!!

44,65€

62,95€

Troba’l a:

Troba’l a:

Chaqueta

Colgante 
de plata 
y mineral 

50€

24€

76€

desde

Troba’l a:

Antelina

44,65€

62,95€

Plumón

44
62,95€62,95€

Botín señora

15€

30€

30€

50€

Troba’l a:

Troba’l a:

Bolso

Corsé 
(azul, rojo, 
morado y negro)

39€

25€

50€

38€
CONTACTA 

AMB NOSALTRES

90 588 46 14
comercial@diariderubi.cat
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GUÀRDIES NOCTURNES

GENER 2017

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

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  Prop Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant Floristeria Martinez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra Sra de Lourdes, 73  Zona Can Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra Sra de Lourdes, 35  Zona Can Oriol  93 699 22 81 

CONDAL  Calderon de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca nova  93 699 87 09 

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino Espanyol  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona Serreta  93 699 02 91 

GARCIA  Segovia, 1  Zona Alta Can Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona Església Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant Congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

SANSI  Ctra De Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 

XAPELLI  Victor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

Sigues sincer amb la vida. A 
vegades pot semblar difí cil, 
sovint no entens què vull 
dir, però intenta ser-ho de 
totes maneres. És la manera 
de viure en pau, d’estar en la 
vida de manera conscient, de 
gaudir d’estar viu més enllà 
del que la vida ens depara. 
I clar que pot ser dur, sovint 
la vida és injusta, cruel, estra-
nya. Ens porta regals enveri-
nats i ens posa a prova.

El que no podem fer és 
donar-li l’esquena, perquè la 
vida té sempre alguna cosa 
que ensenyar-nos i sobretot, 
una cosa que aprendre sobre 
nosaltres mateixos. No és el 
que li expliques als altres, el 
que els deixes saber. És el 
que t’expliques a tu mateix, 
la teva veritat i la teva raó, els 
teus autèntics sentiments, 
encara que semblin lletjos, 
encara que siguin foscos i 
políti cament incorrectes. 

Encara que prenguin la 
forma de monstres i visquin 
en tu. Encara que siguin 
gegants malcarats són una 
part del que ets: igual que 

Si el teu monstre et 
visita... Digues-li la veritat

reconeixem la llum, hem de 
reconèixer les ombres.

‘Un monstre em ve a 
veure’ parla sobretot d’això. 
D’allò que és injust, fosc, va 
de la ràbia, de l’ati pament... 
de la capacitat creadora d’ad-
metre el que som i sobretot, 
el que senti m. 

No es tracta de caminar 
trencant caps. El que penses 
no és el que fas, el que sents 
no és només el que ets. Però 
no et menteixis, no t’esgoti s 
intentant ser el que els altres 
esperen de tu. Coneix-te, 
accepta’t, supera’t. A vega-
des cal resisti r i de vegades 
només cal deixar-se anar. 

Deixa que el monstre et 

visiti  perquè no s’amargui la 
teva vida.

Si tens por, ti ngues por, 
això no es pot evitar. Dei-
xa de lluitar contra la por i 
uti litza la teva energia per 
seguir endavant i canviar el 
que sí que es pot canviar en 
comptes de queixar-te pel 
que no es pot. 

El camí del monstre és 
difí cil, però val la pena.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga 

col·legiada 16.572
KANTOR. Espai 

d’Atenció Psicològica
Tel. 93 588 13 43 

644 008 701
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Diàriament, els hospitals 
catalans atenen una mitjana 
de 9.500 urgències, de les 
quals un 9,12% acaben amb 
l’ingrés hospitalari dels pa-
cients. El conseller de Salut, 
Antoni Comín, ha subratllat 
que més de la meitat de les 
urgències hospitalàries (un 
52%) eren de menys gravetat 
i que es podrien haver resolt 
en un Centre d’Atenció Pri-
mària d’alta resolució (CUAP) 
i que al voltant d’un 12% no 
tenien cap criteri d’urgència 
i les hagués pogut assumir 
l’Atenció Primària o el 061 
CatSalut Respon, segons les 
dades del nivell de triatge 
d’urgències hospitalàries 
recollides entre el 2014 i fi ns 
al novembre del 2016. Unes 
dades que també indiquen 
que el 28% de les urgències 
dels CUAP es podrien haver 
resolt en un CAP.

En aquest senti t, Comín 
ha explicat que un dels objec-
ti us del Pla Nacional d’Urgèn-
cies de Catalunya serà posar 
els mecanismes que hauran 
de servir perquè els ciutadans 
utilitzin més els CUAP. Pel 

Més de la meitat de les urgències als 
hospitals podrien ser assumides pels CUAP

conseller, “guanyaríem efecti -
vitat, efi ciència i qualitat”.

Comín ha dit que al ser 
una xarxa nova i jove, en-
cara no completada, no és 
prou coneguda i que per 
tant, l’administració farà més 
pedagogia per tal que els 
usuaris facin servir el recurs 
més adequat en els casos 
d’urgència.

Per la seva part, el direc-
tor de les Urgències d’Atenció 
Primària de l’Àrea Integral de 
Salut de Barcelona, Pere Subi-
rana, ha indicat que a la ciutat 
de Barcelona, “els CUAP, 
–oberts les 24 hores al dia 
dels 365 dies de l’any–,  tenen 
una resolució per sobre del 
95% sense necessitat de deri-
var els pacients als hospitals”. 
“Lluitem amb una inèrcia de 
molts anys. La tecnologia del 
diagnòsti c, els CUAP també la 
tenen”, ha afegit.

D'altra banda, i observant 
la demanda de les urgències, 
s’ha constat que hi ha un in-
crement del servei entre les 
10 i les 12 hores i que entre 
les 15 i les 19 hores hi ha un 

segon pic d’uti lització en les 
urgències hospitalàries. A 
més, a parti r de les 19 hores 
augmenten les consultes 
urgents als CUAP i disminuei-
xen les hospitalàries, mentre 
que el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) té una 
major proporció d’activitat 
nocturna, des de les 23 fi ns 
a les 8 hores.

Departament de Salut
Generalitat de Catalunya
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Eso es lo que necesita Gatt aca, alguien que 
sepa mirar a Gatt aca más allá de sus ojos.  
Poco sabemos de esta pequeña, más que 
que estaba en un jardín de una casa y que 
un herpes virus pudo provocar las lesiones 
y secuelas que le han quedado.  Ciega de un 
ojo y del otro solo ti ene un 30% de visión, 
por lo que solo ve sombras.  Pero ella no 
necesita más, esta pequeña solo reclama 
caricias y abrazos, es un dulcecito al cual 
nadie se resiste, porque ella nos ve desde 
el corazón.

Como en una ocasión dijera el arti sta 
Andy Warhol, “todo ti ene su lado bello, 
pero no todos lo ven”.  Eso es lo que espera 
Gatt aca, alguien capaz de mirarla desde el 
alma y que se comprometa a comparti r con 
ella el bien más preciado: un amor profun-
do y sincero más allá de sus ojos.

Si quieres conocer a Gatt aca, puedes 
contactar con nosotros de lunes a viernes 
de 18 a 20 horas al teléfono 639 679 777 o 
a través de email, web o facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi/

Mírame desde el alma
Divendres, 13 de gener de 2017MASCOTES 21



AGENDA································································
DIVENDRES - 13 de gener

-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Jam Session
A càrrec de músics de l’Associació Jazz Rubí, 
dins del 4t Cicle de Jazz. A les 20h a l’Ateneu 
(c. Xile, 1-3). Org.: Associació Jazz Rubí. 

································································
DISSABTE - 14 de gener

-Nascuts per llegir
‘El cigne que volia conèixer el Sol’, a càrrec 
de Krisolets. A les 11h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). Acti vitat per a nadons.

-Vermut popular de l’AUP
Jornada sobre la recuperació de la riera de 
Rubí. A les 13h al pont del c. Cadmo.  
Org.: AUP. 

-Els Dimoniets
Adaptació de l’obra ‘Els Pastorets’ a càr-
rec d’infants del grup de teatre del Casal 
Popular. A les 18h al Casal Popular (c. Pere 
Esmendia, 14). Preu: 3€.

-Concert de blues
A càrrec de Big Mama&Tota. A les 20.30h a 
l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm 
Clavé, 4-6). 

Gener Org.: Societat del Blues de Rubí.

································································
DIUMENGE - 15 de gener

-La rateta
Espectacle familiar a càrrec de la Cia. Campi 
qui Pugui. A les 12h a La Sala (c. Cervantes, 
126). Preu: 5€ / 4€ socis La Xarxa. 
Org.: La Xarxa. 

-Ball al Casal
A càrrec de Maky-Maky. A les 16.30h al Casal 
de la Gent Gran (c. Magallanes, 80). 
Org.: Casal de la Gent Gran de Rubí. 

-Els Dimoniets
Adaptació de l’obra ‘Els Pastorets’ a càr-
rec d’infants del grup de teatre del Casal 
Popular. A les 18h al Casal Popular (c. Pere 
Esmendia, 14). Preu: 3€.

································································
DILLUNS - 16 de gener

-Taller d’escriptura creati va
A càrrec de Gracia Pérez. A les 11h a la 
Biblioteca (c. Aribau, 5).

-La convivència a la teva comunitat
Taller i debat a les 18h a l’AV Ca n’Oriol (c. 
Sòria, 5).

-El viatge d’Arlo
Projecció dins del Cinema Infanti l en Català. 
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A 
parti r de 4 anys.
 Org.: Servei Local de Català. 

Exposicions

································································
DIMARTS - 17 de gener

-Hora del conte
A càrrec de Krisolets. A les 17.30h i a les 
18.15h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Acti vitat 
per infants entre 1 i 4 anys. 

································································
DIMECRES - 18 de gener

-Hora del conte
A càrrec de l’Escola Montserrat. A les 18h 
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Acti vitat per 
infants entre 4 i 7 anys. 

-Escenes de confl ictes
Teatre i debat a les 16h al Casal de la Gent 
Gran Primer de Maig (c. Lepant, 31-33). 

-El carrer és nostre
Taller per a noies de 12 a 25 anys. A les 
17.30h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18). 
Inscripció prèvia.

································································
DIJOUS - 19 de gener

-Diàlegs diversos
Presentació del projecte. Dirigit a enti tats . 
A les 18.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-La bioèti ca
Xerrada a càrrec d’Oriol Farrés, investi ga-
dor a la UAB. A les 19h a la Biblioteca (c. 
Aribau, 5). 
Org.: Associació Amics de la UAB.
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-Jam Session
Sessió de jazz. De 19h a 20.30h a l’Espai 
sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 
4-6). Org.: CGT Rubí.

-La millor opció
Projecció dins del Cicle Gaudí. A les 21h a La 
Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 3€.

-Rapa Nui
Fotografi es de Joan Díez. A La Claraboia (c. 
Sant Miquel, 9). Inauguració avui a les 19.30h. 
Fins al 29 de gener. De dijous a dissabte de 
19h a 21h i diumenge de 12h a 14h.

-Diorames de Nadal 
A l’Aula Cultural (av. Barcelona, 84). Fins al 15 
de gener. Els feiners de 17.30h a 20.30h i diu-
menges de 12h a 14h i de 17.30h a 20.30h.

-Re-Trobar Salvador Arís
Obres del pintor rubinenc. A l’Escola d’Art i 
Disseny de Rubí (c. Joaquim Blume, 28). Fins 
al 20 de gener. De dilluns a divendres de 10h 
a 14h i de 18h a 21h,

-Presències
de Mercè Ribera. Al Celler (c. Pintor Coello, 
s/n). Fins al 22 de gener. Divendres de 18h a 
21h; dissabtes de 12h a 14h i de 18h a 21h, 
diumenges d’11h a 14h.



cinema breus

Obert el termini per 
participar en el Concurs 
de Cartells de Carnaval 
L’Ajuntament de Rubí ha 
convocat el Concurs de Car-
tells de Carnaval 2017, que 
servirà per decidir la imat-
ge promocional d’aquesta 
festivitat. El treball gua-
nyador rebrà un premi de 
750 euros i s’exposarà en 
un equipament cultural 
juntament amb una se-
lecció de les millors obres 
presentades.

Els participants, que 
han de ser majors de 18 
anys, poden presentar 
dues propostes fins al 27 
de gener a les 14 hores a 
qualsevol de les dues Ofi-
cines d’Atenció a la Ciuta-
dania. Els cartells es poden 
elaborar amb qualsevol 
tècnica ─pintura, iŀlustra-
ció, fotografia, ‘collage’, 
etc.─ que sigui apta per a 
la reproducció mitjançant 
quadricromia.

Les obres s’han de pre-
sentar muntades sobre 
suport cartró ploma i en 
sentit vertical, amb unes 

dimensions de 40 cm d’am-
plada i 50 cm d’alçada. Cal 
reservar a la part inferior 
un espai per al logotip de 
l’Ajuntament i hi ha de fi-
gurar el següent text:
Carnaval 2017
23 de febrer ─ Dijous Gras
25 de febrer ─ Rua i ball 
popular
26 de febrer ─ Matí de 
Carnaval
1 de març ─ Enterrament 
de la Sardina
La valoració dels treballs 
anirà a càrrec d’un jurat 
constituït per professionals 
del món del disseny i repre-
sentants de l’Ajuntament. 
El seu veredicte es farà 
públic l’1 de febrer.

L’any passat no es va re-
alitzar Concurs de Cartells 
de Carnaval, ja que, amb 
motiu del 50è aniversari 
del Grup Fotogràfic El Gra, 
l’Ajuntament va demanar a 
l’entitat una foto per iŀlus-
trar el cartell del Carnaval 
del 2016. / DdR

El Cicle Gaudí projectarà a Rubí 
10 films de producció catalana 
L’Ajuntament de Rubí i l’Aca-
dèmia del Cinema Català van 
acordar fa mig any que Rubí 
fos una de les 12 seus del 
Cicle Gaudí, que consisteix 
en la projecció de pel·lícules 
de producció catalana amb 
una periodicitat mensual. 
Amb l’arribada del 2017, 
les dues parts han decidit 
allargar aquest acord, que 
portarà fins a la ciutat 10 
llargmetratges fets pel cine-
ma català, ja siguin rodats 
en català, castellà, anglès, 
francès o altres idiomes. 

Durant els primers 4 me-
sos de coŀlaboració, La Sala 
ha projectat 5 pel·lícules i ha 
aconseguit una assistència 
total de 508 espectadors 
en 5 films, una xifra gens 
menyspreable. “Són pro-
duccions catalanes de mol-
ta qualitat”, ha explicat el 
regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez. 

Per presentar la nova 
temporada del Cicle Gaudí, 
que arrencarà el 19 de ge-
ner, Rubí ha comptat amb la 
presència d’Isona Passola, 
directora de l’Acadèmia del 
Cinema Català, que s’ha 
mostrat molt satisfeta que 
la ciutat pugui continuar 
oferint les projeccions. Per 
Passola, a poc a poc s’està 
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recuperant l’hàbit d’anar a 
les sales del cinema: “Estem 
molt contents de poder-li 
donar continuïtat a aquest 
cicle” i “d’escampar el cine-
ma pel territori”. A les 12 
seus inicials del Cicle Gaudí, 
situades a la província de 
Barcelona, a partir del 2017 
cal sumar-hi 21 poblacions 
més d’arreu de Catalunya, a 
més d’un projecte per portar 
el cicle als centres penitenci-
aris. “Tenim un cinema molt 
divers i la proximitat sempre 
és un plus. A Catalunya, fa 
fins i tot vergonya dir-ho, 
només es consumeix un 8% 
de cinema propi, mentre que 
a França, per exemple, és de 

més del 40%”. 
Pel que fa a les dades 

globals del cicle en la seva 
primera temporada, la direc-
tora del cinema ha dit que 
cadascuna de les pel·lícules 
projectades ha aconseguit 
una mitjana d’un miler d’es-
pectadors. A Rubí, les pel-
lícules més vistes del primer 
cicle han estat ‘100 metros’, 
‘Ebre, del bressol a la batalla’ 
i ‘El rei borni’, totes per sobre 
del centenar d’espectadors. 

‘La millor opció’
El llargmetratge ‘La millor 
opció’, d’Òscar Pérez, estre-
na el Cicle Gaudí 2017 el 19 
de gener, amb una història 

basada en fets reals que 
interpreta el mateix perso-
natge que va viure aquella 
situació: Koto Maelainin. 
El jove immigrant d’origen 
sahrauí va necessitar un 
trasplantament de ronyó i 
la seva mare biològica era la 
seva millor opció. L’arribada 
de la família de Koto Maelai-
nin, que va es va criar lluny 
del seu país, va suposar un 
xoc cultural profund pel ma-
lalt. El preu de la projecció és 
de 3 euros.

La segona pel·lícula del 
Cicle Gaudí és la comèdia 
‘No culpes al karma de lo 
que te pasa por gilipollas’, un 
film de Maria Ripoll; mentre 
que el tercer serà ‘El elegido’, 
d’Antonio Chavarrías, un 
‘thriller’ sobre l’assassinat 
de Lev Trotski. 

D’altra banda, el regidor 
de Cultura ha anunciat que 
es donarà continuïtat al Cicle 
de Cinema a La Sala que es 
va iniciar el 2016.

Les dades d’assistència 
d’aquest cicle no han estat 
tan bones com el Gaudí, 
però han portat a La Sala 306 
espectadors en 7 pel·lícules. 
‘La historia interminable’ i 
‘Bridget Jones’ Baby’ van 
superar la setantena d’es-
pectadors, mentre que ‘Café 
Society’ va fregar el mig 
centenar.

Raquel aranda, directora del Cicle Gaudí, moisés Rodríguez, regidor 
de Cultura, i Isona Passola, directora de l’acadèmia. / Localpres

tornen els espectacles familiars 
a La Sala amb l’obra ‘La rateta’

El primer espectacle fami-
liar de l’any a La Sala serà 
‘La rateta’, de la compa-
nyia Campi Qui Pugui, i 
tindrà lloc el 15 de gener 
a les 12 hores. Es tracta 
d’una representació diri-
gida per Jordi Pedrós amb 

la interpretació d’Aitana 
Giralt, Alicia Buil i Cristina 
García. 

L’obra de teatre narra 
les aventures de tres noies 
que han anat a parar enmig 
d’una granja abandonada. 
En aquest indret, s’hi ama-

ga una rateta presumida 
que procura que l’escala 
sempre estigui ben neta. 

El preu de l’espectacle 
és de 4 euros per als socis 
de La Xarxa i de 5 euros 
per aquells que no siguin 
socis. / DdR

teatre

L’obra es representarà a La Sala aquest diumenge. / Cedida

L’Ateneu ha preparat per 
aquest divendres una 
jam session que anirà 
a càrrec dels músics de 
l’Associació de Jazz de 
Rubí, dins del 4t Cicle de 
Jazz de la ciutat.

La sessió estarà ober-
ta a tothom que hi vul-
gui participar amb els 
seus instruments. Per 
fer-ho, només cal que 
els interessats vagin fins 
al servei de bar i contac-
tin amb algun membre 
de l’entitat. L’espectacle 
s’iniciarà a les 20 hores a 
l’Ateneu i hi haurà servei 
de bar. L’aforament és 
limitat. / DdR

L’ateneu 
acull una jam 
session dins del 
4t Cicle de Jazz

mÚsica
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La Claraboia acull una 
mostra de fotos de l’Illa 
de Pasqua de Joan Díez
El fotògraf rubinenc Joan 
Díez inaugura una expo-
sició a La Claraboia amb 
fotografies de Rapa Nui,  a 
l’illa de Pasqua, situada a 
la Polinèsia, a Sud-amèrica. 
L’espai d’art situat al car-
rer Sant Miquel acollirà 
la inauguració de ‘Rapa 
Nui’ aquest divendres a les 
19.30 hores. 

Es tracta d’una quinzena 
de fotografies realitzades 
amb tècnica estereoscòpica 
(3D) que van ser capturades 
per aquest fotògraf durant 
un viatge el 2015.

La mostra es podrà veu-
re fins al 29 de gener de 
dijous a dissabte de 19 a 21 
hores i el diumenge de 12 a 
14 hores. / DdR

Javier Gil presentarà 
el llibre ‘(Siempre) Serás 
casa en mis bolsillos’
L’escriptor rubinenc Javier 
Gil presenta el 21 de gener 
el llibre ‘(Siempre) Serás 
casa en mis bolsillos’, un 
recull de poemes que va 
portar fa uns mesos a l’es-
cenari de La Sala. 

El Racó del Llibre acull a 
les 18 hores la presentació, 
en la qual hi participaran, a 
més de Javier Gil, el músic 
Pemi Rovirosa, conegut 
per formar part del grup 
Lax’n’Busto, el també mú-

sic Sergio Marín i el fotò-
graf i iŀlustrador rubinenc 
Sergi Pérez. / DdR

Portada del llibre. / arxiu
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L’auditori del Casal Popular 
es va omplir de gom a gom 
durant les dues últimes fun-
cions de l’obra ‘Els Pastorets’, 
el tradicional espectacle 
nadalenc que es va repre-
sentar els dies 7 i 8 de gener. 
El triplet format pel grup 
escènic del Casal Popular, 
el grup de teatre Gatzara i 
l’Escola de Sardanes Flor de 
Neu consolida la seva unió 
per interpretar l’obra de 
Josep Maria Folch i Torres 
sobre la història dels pastors 
Lluquet i Rovelló en el seu 
camí cap a Betlem per salvar 
el nen Jesús dels plans de 
Satanàs i els seus sequaços, 
Les Fúries. Aproximadament 
700 persones van gaudir de 
l’espectacle dirigit per Daniel 
Bové durant aquest Nadal en 
les quatre representacions 
que s’han fet.

Gairebé 150 persones, 
entre actors, actrius i equip 
tècnic, han assajat durant 
tres mesos per dur a terme la 
representació. El públic rubi-
nenc es manté fidel a aquest 
espectacle de teatre ama-

l’obra ‘Els Pastorets’ encisa 
el públic del Casal Popular
Prop de 700 rubinencs gaudeixen d’aquest espectacle 
de teatre amateur que es representa cada Nadal

teur, destinat principalment 
a les famílies i amb un sentit 
de l’humor que connecta 
amb els adults i també amb 
els més petits. Les aventures 
d’en Lluquet i en Rovelló, 
juntament amb nombrosos 
personatges d’aquesta obra 
coral, van provocar les rialles 
dels espectadors amb alguna 
picada d’ullet a l’actualitat 
en el guió, com una menció 
a l’afició d’alguns rubinencs 
per ‘caçar pokémons’ al 
polígon de La Llana. Segons 

explica el president del Casal 
Popular, Lluís Simó, enguany 
s’han inclòs referències a 
l’actualitat del municipi i en 
l’àmbit estatal, com alguna 
referència als refugiats o a 
la incorporació del regidor 
Sergi García al govern local.

Lluís Simó afirma que 
la representació de la fun-
ció ‘Els Pastorets’ ha estat 
“força continuista”, man-
tenint un guió similar al de 
l’any passat, amb algunes 
escenes noves que s’havien 

anat introduint. L’obra tea-
tral celebra enguany el seu 
centenari.

Els Dimoniets
D’altra banda, aquest cap de 
setmana pujen a escena els 
més petits del Casal Popular 
amb l’obra de teatre ‘Els 
Dimoniets’, una adaptació 
musicada de la funció ‘Els 
Pastorets’. La representació 
serà el 14 i el 15 de gener a 
les 18 hores al Casal Popular i 
tindrà un cost de 3 euros.

una de les escenes corals d’Els Pastorets a l’escenari del Casal Popular. / l. lópez

lara lóPEz

teatre

art

La quarta edició del Mer-
cArt va abaixar la persiana 
el 9 de gener després de 
registrar una bona aflu-
ència de públic, amb una 
mitjana de quinze persones 
al dia en les dues hores que 
l’espai va estar obert.

El MercArt va estar ubi-
cat entre el 22 de desembre 
i el 9 de gener a La Clara-
boia i oferia obres de Pep 
Borràs, Sandra Bea, Quim 
Conca, Pep Farrés, Gmont, 
Carme Llop, Oriol Mar-
co, Sergi Marcos, Miquel 
Mas, Miki Méndez, Núria 
S. Lacambra i Anna Tamayo, 
totes a preus populars.

Tot i que les vendes no 

han estat massa impor-
tants, un dels participants 
del MercArt, Pep Borràs, ha 
mostrat la seva satisfacció 
pel fet d’apropar l’art a la 
gent: “Fem una bona va-
loració, és cert que vendre 
costa molt perquè la gent 
s’ho pensa molt, però el 
MercArt omple un buit i 
ofereix un espai artístic que 
no existeix en la resta de 
mercats i fires de Nadal”.

El mercat d’art també 
va organitzar una rifa de 
200 euros en art, que es 
va sortejar coincidint amb 
el primer premi de loteria 
del Nen, que va acabar en 
54. La guanyadora de la 

llumeneta va ser Victòria 
Méndez, que es va endur 

tres peces artístiques del 
MercArt. / M. Cabrera

El Mercart de la Claraboia tanca la 4a 
edició amb una bona afluència de públic

Victòria Méndez ha estat la guanyadora de la llumeneta que sor-
tejava 200 euros en obres d’art. / Cedida

Més de 1.200 infants visiten 
el Mag rubisenc al Castell

infantil

El Mag rubinsenc, durant l’arribada dels reis a l’Escardívol. / M.C.

Abans de l’arribada dels 
Reis d’Orient a Rubí, el Mag 
Rubisenc va muntar el seu 
campament al Castell per tal 
de rebre els infants i recollir 
les cartes destinades a Ses 
Majestats.

En total, entre el 2 i el 4 

de gener el Mag Rubisenc 
va rebre la visita de 1.220 
infants, que van conèixer 
els secrets d’aquest entra-
nyable personatge i van 
poder dipositar en les seves 
mans les cartes amb els seus 
desitjos. / DdR

artesania

Últims dies per visitar 
l’exposició de Diorames 
a l’aula Cultural

un dels pessebres que es poden contemplar encara a la mostra 
ubicada a l’aula Cultural. / arxiu

Els rubinencs tenen encara 
fins al 15 de gener per visitar 
la mostra de Diorames de 
Nadal a l’Aula Cultural. Es 
tracta d’una de les exposi-
cions més populars de la 
ciutat durant tot l’any, que 
habitualment supera els 
10.000 visitants.

En total, fins a 25 pesse-
bristes han estat treballant 
durant força temps per po-
der oferir aquesta selecció 
de diorames, que és tota 
una tradició a la ciutat i que 
enguany compleix 99 anys.

Els pessebres retraten 
les escenes del naixement 
de Jesús, entre les quals hi 
ha el naixement, l’adoració 
dels Reis, la fugida a Egipte o 

l’anunciació. Però també hi 
ha altres més originals com 
‘Pessebre a l’estiu’, ‘Nadal 
de conte’, o ‘Arriba el Mag 
Rubisenc’. Els materials amb 
els quals estan elaborades 
les estructures dels diora-
mes són principalment guix, 
cartó i polièster.

La mostra, que es va in-
augurar el 18 de desembre, 
es pot veure fins dissabte 
de 17.30 a 20.30 hores i el 
diumenge de 12 a 14 hores i 
de 17.30 a 20.30 hores.

la mostra de 
pessebres de 
Nadal és una de 
les més populars 
de tot l’any a rubí

rEDaCCió



Poc després, els tres 
reis, acompanyats pel Mag 
Rubisenc i el patge reial, ja 
avançaven cap a les seves 
carrosses, totalment reno-
vades per a l’ocasió. La ca-

Milers de rubinencs gaudeixen d’una 
nova Cavalcada de Reis multicolor

Milers de persones van 
sortir al carrer el 5 de gener 
per seguir de ben a prop 
l’arribada dels Reis d’Orient 
a Rubí i la posterior cavalca-
da pel centre de la ciutat i 
els barris de Melcior, Gaspar 
i Baltasar.

Al voltant de les 18 
hores, el Mag Rubisenc 
anunciava l’arribada de Ses 
Majestats, juntament amb 
una quinzena d’infants i 
l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez. Poc després, 
feien la seva aparició els 
tres Reis d’Orient, acompa-
nyats d’una pluja de confeti 
i de les ovacions dels milers 
de persones que es van 
concentrar a l’Escardívol, 
on van arribar els Reis. Els 
infants assistents havien 
rebut uns tubs amb llums 
de colors per tal de fer més 
lluminosa l’arribada dels 
mags. Els tres personatges 

Els tres Reis d’Orient, a la seva arribada a l’Escardívol, amb el Mag Rubisenc. / M.C.

MaRta CabRERa

Melcior, Gaspar 
i baltasar 
eastrenen unes 
noves carrosses

Les carrosses s’han renovat totalment, així com les comparses, les figures i els espectacles

màgics van rebre la clau 
de la ciutat de mans de 
l’alcaldessa, per tal de po-
der accedir a la nit a totes 
les llars dels rubinencs per 
deixar els regals.

Milers de persones es van reunir a l’Escardívol per veure l’arribada de Ses Majestats. / M.C. animadors acompanyant el rei baltasar. / Localpres

Un dels camells de la rua de la Cavalcada. / M.C.

valcada va comptar aquest 
any amb diferents compar-
ses, figures i espectacles, 
nous i de colors variats, a 
més de les set carrosses.

El Mag Rubisenc va es-

trenar un vehicle que tenia 
un telescopi gegant, mentre 
que Melcior va anar acom-
panyat d’un gran cofre i 
unes columnes. Gaspar va 
lluir un tendal amb teles 
d’orient, mentre que Balta-
sar va estar envoltat d’unes 
roques dins de la carrossa. 
També eren nous el vehicle 
del carbó i les dues car-
rosses que van llençar els 
caramels i que obrien i tan-
caven la rua. Una Cavalcada 
multicolor que va fer empe-
titir els carrers de la ciutat. 
Pel que fa als caramels, 
se’n van repartir 4 tones 
des de la primera carrossa 
i l’última per qüestions de 
seguretat. 

Amb l’arribada de la 
rua amb els Reis d’Orients 
a la plaça Doctor Guardiet i 
l’adoració al nen Jesús, del 
Pessebre vivent, la Cavalca-
da 2017 va finalitzar, donant 
pas a la nit més màgica de 
l’any per als infants.

El rei Gaspar, a la seva nova carrossa. / M.C.
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L’alcaldessa, l’Arquímedes i el Mag Rubisenc. / Localpres Els Reis d’Orient van aparèixer a l’escenari de l’Escardívol. / M.C.

Les figures exòtiques i de colors van sorprendre els assistents. / M.C. La rua, al seu pas pel barri de Les Torres. / J.A. Montoya

L’Escardívol va donar una càlida benvinguda a Ses Majestats. / M.C. El rei Baltasar va ser dels més aclamats durant la Cavalcada. / M.C.

El rei Melcior, instants després de pujar a la seva carrossa. / J.A. Montoya La carrossa del carbó també era nova i llençava confeti. / J.A. Montoya
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La primera carrossa de la Cavalcada va � rar caramels. / M.C. La rua va acabar amb l’adoració al nen Jesús. / J.A. Montoya

L’estructura del Mag Rubisenc va incorporar un telescopi gegant. / M.C. Diverses estructures d’animals van sobrevolar els caps dels assistents. / Localpres

La rua va oferir diversos espectacles pels carrers de la ciutat. / J.A. Montoya La carrossa del rei Baltasar va sorprendre pel seu color ataronjat. / J.A. Montoya
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El Rubí aconsegueix els primers 
3 punts de l’any en un partit rodó

rubí - suburense  3-1

RUBÍ: Jaume Bracons, Kiki, Guti, Brunet, Jordi Morcego, Putxi 
(Luque), Brian Canalejo (Pau Mañé), Aleix, Iván Peralta (Uri 
Montoya), Mario (Jimmy) i Jan Lladó (Christian).
suburense: Nito, Toshi, Sarabia, Edgar, Sardà (Laguna), 
Didac, Pulido (Espigado), Marcos García (Villa), Omar, Over 
(Navarro) i Pascua.
Àrbitre: Pavel Fernández García (Regular).
Gols: 1-0 Brian Canalejo (14’); 1-1 Pascua (24’); 2-1 Brunet 
(52’); 3-1 Brunet (60’).
Targetes: Brian Canalejo, Jan Lladó i Brunet. / Sarabia, Didac 
(2), Laguna, Villa (2).

El Rubí començava l’any amb 
3 punts menys per la retirada 
de la competició del Jesús i 
María, un dels rivals al qual 
l’equip va guanyar el passat 
octubre per 2-0. Per tant, si 
la necessitat de puntuar era 
urgent, després d’això encara 
ho era més.

El Rubí tenia un partit im-
portant davant del Suburen-
se, ja que havia d’aconseguir 
els tres punts per fer un canvi 
anímic al vestuari. L’equip 
afrontava l’enfrontament 
amb la baixa important de 

Germán Pereira, que se su-
mava a les d’Hernán i Fran 
Orellana. Putxi, però, va su-
plir bé la baixa del primer.

El partit va començar 
molt bé pels de Xabi Martín 
i Antonio Sánchez Rueda, 
l’equip tenia la possessió, 
arribava amb perill a l’àrea 
rival i era contundent. Així, 
cap al quart d’hora de partit, 
es va avançar en el marcador. 
Va ser en un córner, en una 
jugada d’estratègia que va 
permetre que Brian Canalejo 
afusellés Nito pràcticament 
des del punt de penal per fer 
l’1-0. Tot i que semblava que 

AssembleA de socis

el partit estava més a prop 
del 2-0 que de l’empat, en 
una pilota aturada va arribar 
l’1-1. Un gol amb polèmica, 
ja que els jugadors del Rubí 
es van queixar de dues faltes 
dins de l’àrea a Guti i Brunet. 
Els dos jugadors rubinencs 
van quedar tocats, especial-
ment el nou fixatge, que es 
va fer un trau a l’altura de la 
barbeta. Tot i així, Fernández 

García no va assenyalar falta 
en atac i va donar per vàlid el 
gol visitant.

Ja a la segona part, un 
heroic Brunet va sentenciar 
el partit amb dues rema-
tades de cap impossibles 
d’aturar per Nito. La primera 
va arribar al minut 52, quan 
Mario va servir una falta 
lateral al cap del defensor 
rubinenc, que va rematar per 
l’escaire. Vuit minuts després 
la història es va repetir. En 
aquest cas va ser Brian Cana-
lejo, qui va fer la centrada al 
punt de penal, on de nou va 
emergir la figura del defensa 
central del Rubí per fer una 
rematada picada al pal llarg 
de la porteria del Suburense 
que significava el 3-1.

Els de Sitges es van bol-
car a l’atac, però la bona 
i contundent defensa del 
Rubí va impedir que els rivals 
tinguessin ocasions clares 
de perill. El Rubí va poder 
matar al contracop, ja que 
els visitants van deixar pocs 
homes al darrere, però cap 

Alpicat-Rubí 
14 de gener   16 h
Municipal (Alpicat)

ocasió va acabar entre els 
tres pals.

El partit va acabar de ma-
nera inusual. En el 89, Villa va 
fer falta a Jimmy per aturar 
un contraatac i l’àrbitre va 
assenyalar una falta més que 
evident amb la corresponent 
targeta groga. Rere la falta, el 
coŀlegiat va indicar vermella 
pensant que Villa tenia ja 
una groga, però era Dídac 
qui tenia la cartolina. Arran 
de les protestes, l’àrbitre va 
expulsar a Dídac, a Villa i a 
un membre de l’equip tècnic 

del Suburense que va saltar 
al mig del camp.

El partit no va donar més 
de si a excepció del retorn 
als terrenys de jocs de Pau 
Mañé, jugador del Rubí que 
va estar lesionat i que va tor-
nar per jugar alguns minuts.

Amb el xiulet final, va 
arribar la primera victòria del 
Rubí al 2017. L’any comença 
bé per l’equip, una ratxa que 
s’hauria de mantenir davant 
de l’Alpicat la jornada vinent, 
en l’últim partit de la primera 
volta.

Imatge del partit del Rubí contra el Suburense. / Cedida

La junta directiva de la Unió Esportiva Rubí ha informat 
que es convoca als socis de l’entitat a l’assemblea ge-
neral ordinària que tindrà lloc en les instaŀlacions del 
club el dia 25 de gener a les 19.30 hores en primera 
convocatòria i a les 20 hores en segona convocatò-
ria. 

futbol | PrimerA cAtAlAnA

futbol | segonA cAtAlAnA

L’Olímpic estrena l’any amb una derrota contra l’Atlètic Prat

L’Olímpic Can Fatjó ha ini-
ciat amb mal peu el nou 
any 2017 amb una derrota 
1-4 contra l’Atlètic Prat. 
Les iŀlusions dipositades 
en aquest enfrontament es 
van esfumar ben aviat, so-
bretot a la segona meitat, 
quan l’equip va encaixar 
tres gols. 

Abans de començar 
el partit, es va guardar 
un minut de silenci per la 
mort de l’avi del capità de 
l’equip, Albert Sánchez. 
Els primers compassos del 

jOSé veRde

resultAts
EF Ripollet-Juvenil             1-3 
Gols: Hatim, Yosef i Segura.
PB Castellbisbal-Cadet A  3-1 
Adrián.
Can Parellada-Cadet B      6-0
Infantil A-San Cristóbal     0-1
Júnior-Infantil B  14-0 
Aleví A-Natació      3-1 
Víctor i Unai (2).
Thau Sant Cugat-Aleví B   9-3
Muñoz, Figueras i Heras.
Sant Quirze-Aleví C           7-1 
Iker.
Aleví D-Europa Center   11-0
Manel (4), Jan, Yeray (2), Axel i 
Pau (3).
Benjamí A-Can Rull      1-6 
Yovani.  
Benjamí B-PB St Cugat      2-2 
Izan i David. 
Juan XXIII-Benjamí C         2-0 
F. Terrassa-Benjamí D       3-2
Enzo i Joel.
Prebenjamí B-M. Egara    5-2
Gerard (3), Efim i Julen.

Fontsanta F.-Olímpic 
14 de gener   18 h
Fontsanta (Cornellà)

olímPic cAn fAtJÓ - AtlÈtic PrAt  1-4

olímPic cAn fAtJÓ: Buyo, Pol (David Gómez), Marc 
Sánchez, Lolo, Albert (Cabanas), Carlos Esteban (Mauri), 
Adri García (C. López), Nil, Genís, Dani García (Sergio) i 
Marc Ruiz.
AtlÈtic PrAt: Cristian, Toni (Herrera), Sebas, Alejandro, 
Martos, Virgós, Carlitos (Coca), Preciado, Dani Gómez (Vacas), 
Cabello (Fuentes) i Ávila (Floren).
Àrbitre: Muñoz Torner, Pau (Regular).
Gols: 0-1 Cabello (23’); 0-2 Virgós (65’); Alejandro (80’); 1-3 
Lolo (85’); 1-4 Coca (89’).
Targetas: Dani García i Marc Ruiz. / Carlitos, Preciado i 
Ávila.

2a catalana grup 3
eQuiP Pts.

CAN VIDALET 40
U. BELLVITGE 37
JÚNIOR 27
ESPLUGUENC 27
SANT JOAN DESPÍ 26
M. IGUALADA 26
MARIANAO 24
olímPic 22
ATL. SANT JUST 22
ATL. VILAFRANCA 21
SAN MAURO 20
ATLÈTIC PRAT 19
FONTSANTA F. 18
MOJA 18
MARTORELL 17
GORNAL 13
C. COOPERATIVA 10
DINÀMIC BATLLÓ 10

Pos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

1a catalana grup 2 
Pos. eQuiP Pts.
1. SAN CRISTÓBAL 30
2. BALAGUER 29
3. ALMACELLES 28
4. SANTBOIÀ 28
5. REUS B 25
6. VILADECANS 24
7. VILANOVA 23
8. LLEIDA B 22
9. VILASECA 21
10. RAPITENCA 20
11. SANT ILDEFONS 19
12. VISTA ALEGRE 19
13. AlPicAt 18
14. IGUALADA 16
15. SUBURENSE 14
16. RUBÍ 11
17. MORELL 1
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IvÁN MARtÍNeZ

duel van ser equilibrats, 
tot i que els visitants van 
apropar-se més a la porte-
ria contrària. 

Al minut 23, el conjunt 
pratenc va robar una pilota 
a la zona de mitjos i va fer 
un ràpid contraatac que 
va deixar Cabello tot sol 
davant de Buyo, el porter 
local, que no va poder fer 
res per evitar el 0-1.

La resta del  primer 
temps va ser equilibrat, 
amb molt poques ocasions 
pels dos equips i la nota ne-
gativa de la lesió de Carlos 
Esteban, que va haver de 

ser substituït per Mauri al 
descans. 

A la represa, es va co-
mençar a notar el cansa-
ment dels dos equips, tot 
i que els locals semblava 
que tenien més presència 
ofensiva. Tot i això, l’Atlètic 
Prat va aprofitar molt bé 
les passades en llarg per 
aconseguir el 0-2 en una 
jugada molt polèmica per 
un possible fora de joc de 

Virgós, autor del segon gol 
visitant. El linier va aixecar 
la bandera de fora de joc, 
però l’àrbitre ho va ignorar 
i va donar per vàlida l’acció. 
El 0-2 va afectar el conjunt 
de Can Fatjó, que ja no va 
estar centrat en el joc. Al 
minut 80, Buyo va allunyar 
la pilota malament i Alejan-
dro ho va aprofitar per fer 
el tercer gol de l’equip del 
Baix Llobregat. 

Amb l’Olímpic desbocat 
en atac, Lolo va aconseguir 
retallar distàncies amb 
l’1-3 al minut 85. Però just 
abans del final, Coca va fer 
el quart per l’Atlètic Prat, 
aprofitant un embolic dins 
l’àrea. 

Amb aquest resultat, 
el conjunt rubinenc perd 
posicions a la classificació 
i se situa en vuitena plaça, 

L’Olímpic no va oferir la seva millor versió. / j.M. villena

a 5 punts de les posicions 
de descens. 

L’Olímpic visitarà en la 
propera jornada la ciutat 
de Cornellà per enfrontar-
se al Fontsanta Fatjó el 
dissabte a les 18 hores. 
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Èxit de par� cipació a la prova 100x100
NATACIÓ | PROVA

Fotografi a de grup de totes les persones que van par� cipar en l’ac� vitat. / Cedida

El Cent Pa� ns es reforça 
amb Nicholson i Torres

El Club d’Hoquei Cent Pa-
� ns ha aprofi tat el mercat 
d’hivern per reforçar els 
seus dos equips sènior que 
competeixen a la màxima 
categoria nacional. El Sèni-
or Femení ha incorporat la 
jugadora Charlo� e Nichol-
son, mentre que el Sèni-
or Masculí ha fitxat Lluís 
Torres. Els dos espor� stes 
són internacionals amb les 
seves seleccions i tenen un 
llarg palmarès de � tols.

Nicholson arriba proce-
dent del Revision Vanquish 
de Nova York i aportarà un 
gran domini del joc. Ha 
estat internacional amb els 
Estats Units en 10 ocasions 
i s’ha proclamat campio-
na del món cinc vegades. 
També ha estat guardona-
da com a millor atleta del 
2010 pel Comitè Olímpic 
dels Estats Units de Pa� -
natge.

Pel que fa a Torres, ja va 
estar a les fi les de l’equip 
rubinenc durant 7 tempo-
rades, durant l’època en 
què el club va sumar la seva 

única Copa Confederació 
Europea el 2007, a més de 
dues lligues i dues copes 
del rei.

Arriba provinent del 
Castellbisbal amb ganes 
d’aportar el seu granet de 
sorra per ajudar a l’equip 
a aspirar als tres � tols: la 
lliga, la Copa del Rei i la 
Copa d’Europa.

El Femení, líder
Pel que fa a la compe� ció, 
el Sènior Femení ha acon-
seguit arribar al 2017 lide-
rant la classifi cació amb 4 
punts d’avantatge respecte 
al seu màxim rival, el CPL 
Valladolid.

El Sènior Masculí, per la 
seva banda, ara mateix és 
quart amb 18 punts, molt 
lluny del líder. Tots dos 
equips retornen a la com-
pe� ció aquest dissabte, el 
Femení juga a casa a les 12 
hores contra el Jujol, men-
tre que el Masculí viatja 
fi ns a Bilbao per enfrontar-
se al Metropolitano.

Pel que fa al Sènior 

Masculí  de la Ll iga Or, 
aquest està classifi cat en 
tercer posició, amb 13 
punts, a 5 del líder. / CHR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lliga Elit Fem. 
EQUIP PTS.

RUBÍ CENT PATINS 23
CPL VALLADOLID 19
BCN TSUNAMIS 17
TRES CANTOS 15
CHL JUJOL* 8
TUCANS ASME* 7
C. VILA-REAL* 4
CHL MEIGAS LUGO 0

Rubí-Jujol
14 de gener   12h
P. Francesc Calvo (Rubí)

* Equip amb un partit menys

Charlo� e Nicholson i Lluís Torres, els nous fi txatges de l’equip rubinenc. / Cedida

Lliga Elit Masc. 
POS. EQUIP PTS.
1. CPL VALLADOLID 27
2. HC CASTELLÓN 23
3. ESPANYA HC 19
4. RUBÍ CENT PATINS 18
5. TRES CANTOS 11
6. CASTELLBISBAL 10
7. AE SANT ANDREU 9
8. METROPOLITANO 7
9. MOLINA SPORT 6
10. CHL JUJOL 5

Metropolitano-Rubí
14 de gener   20 h
Pol. Zorroza (Bilbao)

VOLEIBOL | BASE

Triomf del Juvenil al camp del Viladecans

La quarta edició del 100x100 
organitzat pel Club Natació 
Rubí el 7 de gener va ser un 
rècord de par� cipació, amb 
més de 45 nedadors tant de 
les seccions del club com 
d’altres en� tats i espor� stes 

independents. 
Tots ells  van afrontar 

el primer repte del 2017 
amb el CNR, acabant les 
100 sèries de 100 metres o 
simplement par� cipant dins 
de les seves possibilitats. 

Va ser una jornada tan dura 
com reconfortant, que va 
permetre a tothom gaudir 
d’un ma�  d’entrenament i 
compar� r experiències, es-
forços i un bon ambient en 
un ma�  de natació. / DdR

El Juvenil Mul� servicios Ury 
del Club de Voleibol Rubí va 
aconseguir el triomf a la pis-
ta del Viladecans. El primer 
set va començar amb les ru-
binenques molt encertades 
en totes les facetes del joc, 
un fet que es va refl ec� r en 
el marcador, ja que el Rubí 

es va endur el primer punt.
En el segon set, en canvi, 

les visitants van afl uixar el 
ritme i van cometre molts 
errors, motiu pel qual el 
Viladecans es va endur el 
segon set.

Els dos darrers sets van 
ser una còpia dels anteriors 

i es va anar al desempat. En 
el cinquè set, les de Rubí 
van tornar a exercir el seu 
joc, molt ordenat, i això va 
repercutir en el resultat 
fi nal, que va ser favorable al 
conjunt rubinenc. Al fi nal, el 
Juvenil es va endur el triomf 
per 2-3. / CVR

Integrants del Juvenil del Club de Voleibol Rubí. / Cedida
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El Júnior del CN Rubí, campió del torneig 
internacional ‘Be water my friend’
El Júnior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) es va 
proclamar campió del tor-
neig internacional ‘Be water 
my friend’, disputat entre el 
27 i el 29 de desembre a 
Lloret de Mar. 

Les rubinenques van 
aconseguir guanyar la fi nal 
davant del CN Terrassa en 
un par� t molt disputat. A 
més, tres de les jugado-
res rubinenques van ser 
escollides dins de l’equip 
ideal del torneig: Paula 
Rutgers, Ariadna Ruiz i Laia 
Soriano.

El CN Rubí es va haver 
d’enfrontar al grup format 
pel CN Terrassa, el Leioa 
del País Basc i el Szentesi 
d’Hongria. 

En el mateix torneig, 
però en categoria mascu-
lina, el Júnior del CN Rubí 

va assolir una meritòria cin-
quena posició d’entre els 20 
equips par� cipants. El CN 
Barcelona es va proclamar 
campió de la compe� ció. 
En el grup del CN Rubí 

L’equip rubinenc va pujar al graó més alt del podi de la compe� ció. / Cedida

van quedar enquadrats els 
italians Roma Zero9 i Palla-
nuoto Pione di Seco, a més 
del CN Sabadell i l’Stadium 
Casablanca d’Aragó.

‘Be water my friend’ és 

una prova sense ànim de 
lucre que s’organitza per 
revitalitzar i promocionar 
esports minoritaris com el 
waterpolo entre els joves 
de tot el món. / CNR

WATERPOLO | BASE

Derrota dels Sènior Masculí i Femení del CNR 
en la seva tornada a la compe� ció de lliga
Durant el cap de setmana 
de Reis, els tres equips sè-
nior de waterpolo del Club 
Natació Rubí van repren-
dre les seves respectives 
competicions després de 
l’aturada de les vacances 
de Nadal. 

El Sènior Masculí va cau-
re davant del CN Terrassa 
per 19-17. El conjunt rubi-
nenc només suma 6 punts 
aquesta temporada i està 
en penúl� ma posició, em-
patat amb el CN Catalunya 
en l’onzena posició. Aquest 
dissabte el primer equip 
masculí s’enfrontarà al CN 
Mataró, a la capital del Ma-

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

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

DIVISIÓ HONOR Masc.
EQUIP PTS.

AT. BARCELONETA 30
CN TERRASSA 30
CN SABADELL 28
CN MATARÓ 24
CN BARCELONA 17
CN SANT ANDREU 16
REAL CANOE 16
CDW NAVARRA 9
CE MEDITERRANI* 7
CN CATALUNYA* 6
CN RUBÍ 6
CN MOLINS 3

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

DIVISIÓ HONOR Fem.
EQUIP PTS.

CN SABADELL 24
CN MATARÓ* 18
CN SANT ANDREU* 16
CE MEDITERRANI* 12
CD MOSCARDÓ* 12
CN TERRASSA* 10
CN RUBÍ* 7
DOS HERMANAS** 3
AR CONCEPCIÓN 3
EW ZARAGOZA 1

CN Rubí-CN Sant Andreu
25 de gener     20.45h   
Can Rosés (Rubí)

CN Mataró-Rubí
14 de gener     12.30h   
El Sorrall (Mataró)

resme, a par� r de les 12.45 
hores. 

 El Sènior Femení, per 
la seva banda, va perdre 
amb un resultat més ajustat 
contra el CE Mediterrani, 
per 9-11. En aquest cas, les 
rubinenques es mantenen 
lluny del descens, en setena 
posició amb 7 punts. En la 
propera jornada, les de Rubí 
s’enfrontaran el 25 de gener 
a les 20.45 hores al CN Sant 
Andreu a la piscina de Can 
Rosés. 

Per la seva banda, el Sè-
nior Masculí B va disputar el 
seu par� t ajornat contra el 
GEiEG de Girona. Els nois de 

Dani Gómez es van imposar 
de manera clara amb un 
resultat de 6-14, con� nuant 
d’aquesta forma la bona rat-

xa de resultats i mantenint-
se invictes al capdavant de 
la classifi cació. / CNR

* Equip amb un partit menys * Equip amb un partit menys

Tres esportistes del Club 
Arquers Rubí van aconseguir 
imposar-se en la primera 
jornada de la lliga de camp, 
disputada el 8 de gener a 
Caldes de Montbui, al bosc 
del Negrell. 

Aleix Lobato, Alicia Var-
gas i Manuel Fuentes es van 
imposar en les seves res-
pec� ves categories, en una 
competició en què també 
van par� cipar Oliver García 
i Gerardo García per part 
rubinenca. 

La � rada inaugurava l’any 
2017 i els arquers de Rubí 
van estar molt encertats. 
Així, en categoria Compost 
Cadet, Aleix Lobato va acon-

seguir la primera posició. 
En Sènior Longbow, Alicia 
Vargas va quedar primera, 
mentre que el seu company 
de club, Oliver García va ser 
cinquè en la seva estrena en 
una compe� ció ofi cial.

També va obtenir un 
resultat de mèrit Gerardo 
García en Veterà Longbow, 
ja que va acabar en segona 
posició, només superat pel 
seu company Manuel Fuen-
tes, que va guanyar.

Pel que fa a la classifi ca-
ció de clubs, Arquers Rubí 
es va situar en la novena 
posició, ja que en la modali-
tat Nu no va presentar a cap 
par� cipant. / CAR

Tres arquers rubinencs 
comencen amb bon 
peu la lliga de camp

TIR AMB ARC | LLIGA

RESULTATS
Aleix Lobato  1r  Compost  Cadet
Alicia Vargas 1r  Longbow Sènior
Oliver García 5è  Longbow  Sènior
Manuel Fuentes 1r Longbow Veterà
Gerardo García 2n Longbow  Veterà

Els representants del Club d’Arquers Rubí, en la primera � rada de la 
lliga de camp. / Cedida
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