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Els pensionistes tornaran a sortir al
carrer per defensar pensions dignes
REDACCIÓ

Els pensionistes realitzen assemblees obertes cada dimarts al matí
a la plaça Pere Aguilera. / Arxiu-Joaquim Gracia

El Moviment per a unes Pensions Públiques Dignes de
Rubí no cedeix en la seva
lluita i aquest divendres 13 de
desembre tornarà a manifestar-se pels carrers del centre
de la ciutat. La concentració,
convocada per a les 18 hores
a la plaça Pere Aguilera, es
dirigirà cap a l’estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat
passant pels carrers Doctor

Robert, plaça de Catalunya,
passeig Francesc Macià, carrer Sant Cugat, Mercat, carrer
Cal Gerrer, carrer Cervantes,
avinguda de Barcelona i plaça
del Doctor Pearson.
Entre les seves reivindicacions, el col·lectiu exigeix
mesures urgents per garantir,
ara i en el futur, el sistema
públic de pensions i el seu
ﬁnançament, així com que es
marqui una pensió mínima
de 1.080 euros i que s’esta-

bleixi per llei la revalorització
automàtica d’aquestes en
funció de l’IPC real. També
demanen la derogació de les
reformes laborals de 2010 i
2011 i els canvis normatius
que han incrementat la precarietat i la derogació dels
canvis regressius en el sistema
de pensions de 2011 i 2013.
A més, reclamen acabar amb
la desigualtat de gènere en
salaris i pensions i la jubilació
anticipada sense penalitzar
amb 40 anys cotitzats, entre
altres. Sota la consigna ‘No
a les pensions misèria, no
a la motxilla austríaca, no a
les pensions privades’, el collectiu anima a la ciutadania a
unir-se a la mobilització.
A banda, també han acordat participar en la manifestació de dissabte pel manteniment dels llocs de treball a
Continental (vegeu notícia) i
a la manifestació de dilluns
16 de desembre a Barcelona convocada per la Marea
Pensionista i la Coordinadora
Estatal de Pensionistes. La
comitiva de Rubí sortirà a les
8.45 hores de l’estació de FGC
per anar a l’Arc de Triomf des
d’on marxaran ﬁns al Parlament de Catalunya.
Lliurament de dades personals a Mútua de Terrassa
El Moviment per unes Pensions Públiques Dignes i la
plataforma Rubí Sanitat, que
es donen suport en les seves

lluites, també han denunciat
que al CAP Mútua de Terrassa
s’està fent un tractament “illegal o alegal” de les dades
personals dels usuaris del
centre.
Segons expliquen, els pacients del CAP estan rebent un
document on els demanen el
seu consentiment per fer ús
de les seves dades personals.
“Considerem que aquesta
gestió és il·legal, ja que signiﬁca cedir dades personals de
pacients a les empreses privades de Mútua de Terrassa
com la Fundació Vallparadís
o Aptime Centre Clínic, per
captar clients de pagament
als seus serveis privatitzats”.
De fet, apunten que al quart
paràgraf del document que
es demana que signin els
pacients diu “mitjançant la
firma d’aquest document
dona el seu consentiment
per tal que les dades que siguin estrictament necessàries
siguin cedides a l’entitat en
què vostè tingui concertada
la prestació de serveis sanitaris i socials amb l’objectiu
d’accedir al pagament del cost
d’assistència”.
El col·lectiu considera que
aquest és un pas més per a la
privatització de serveis i que
repercutirà en “la cada vegada més deﬁcitària assistència
de la sanitat pública”. També
demanen que l’Ajuntament
informi al Servei Català de la
Salut aquesta anomalia.

CCOO convoca una manifestació
aquest dissabte per la continuïtat de
Continental Automotive a Rubí
El sindicat Comissions Obreres
(CCOO) ha convocat per aquest
dissabte 14 de desembre una
manifestació per reclamar la
continuïtat de la planta de
Continental Automotive a Rubí
i dels llocs de treball.
Una mobilització que sorgeix arran de l’anunci fet per
la direcció de la multinacional
alemanya fa unes tres setmanes d’una reestructuració
mundial que inclou una reducció total de la plantilla de
5.000 empleats. Segons l’empresa, aquestes mesures són
necessàries per la disminució
de les vendes en el sector de
l’automoció i l’entrada massiva
de nous competidors per la
digitalització a la indústria de
l’automoció.
La decisió afecta directament la planta que l’empresa
té a Rubí i fa perillar els llocs de
treball dels seus 760 empleats.
La fàbrica rubinenca es dedica

principalment a la producció
de dispositius i controls analògics, uns productes que ja
no estan entre els objectius
estratègics de l’empresa. Per
això, la direcció ha informat
que la seva intenció és iniciar
“un possible procés de reindustrialització” a la planta per
assegurar la seva continuïtat.
L’objectiu seria vendre-la a
una altra empresa del sector
en sis mesos.
La manifestació, amb la
crida ‘Continental no es ven’,
sortirà a les 11 hores de la plaça del Doctor Pearson, davant
l’estació de Ferrocarrils de la
Generalitat.
D’altra banda, divendres a
la tarda, una representació dels
treballadors de Continental
acompanyarà el Moviment
per unes Pensions Dignes de
Rubí en la manifestació que
han convocat a les 18 hores a la
plaça de l’Ajuntament. / DdR
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L’antic hotel Terranova acollirà un centre per a
menors tutelades embarassadades o amb nadons

També es posaran en funcionament diversos pisos repartits per diferents barris de la ciutat
per a joves migrats sols d’entre 16 i 21 anys, segons han anunciat Generalitat i Ajuntament
REDACCIÓ

L’antic hotel Terranova, situat
a Can Rosés, no acollirà ﬁnalment un centre de menors
estrangers sense família, sinó
que acollirà un nou servei
educatiu de caràcter residencial adreçat a adolescents i
joves embarassades i a mares
menors d’edat amb infants de
0 a 3 anys i amb capacitat per
a 15 places.
Així ho ha anunciat el
departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat i l’Ajuntament, que han
fet públic aquest dimecres
l’acord sobre quin serà el pla
d’atenció a Rubí de joves en
situació de vulnerabilitat.
Segons han explicat les
dues administracions, la
residència que s’ubicarà al
Terranova té com a objectiu
millorar les potencialitats i capacitats marentals d’aquestes
joves per tal que puguin desenvolupar el seu rol maternal

Veïnat de Can Rosés, durant una manifestació contra un centre de
menors no acompanyats a l’antic hotel Terranova. / Arxiu

de la millor manera possible.
També es treballaran hàbits
saludables, capacitats laborals, oportunitats i reptes
per a una vida autònoma i
programes per a promoure
la tornada a la família, en els
casos que això sigui possible, quan hagin d’abandonar

aquest recurs.
El pla d’atenció consensuat per fer front a la situació
d’aquest col·lectiu d’infants i
joves amb necessitats especials de protecció també inclou
la posada en funcionament de
diversos pisos per a joves migrants sols d’entre 16 i 21 anys

amb capacitat per a 4 places,
que estaran repartits pels diferents barris de la ciutat. Els
joves que ocuparan aquests
habitatges estan aprenent
l’idioma, estan fent formació
laboral i treballen per a la seva
emancipació.
Els pisos tutelats de 16 a
21 anys són serveis residencials amb equips educatius
dirigits, en aquest cas, a joves
migrats sols. En aquests serveis es posa especial èmfasi
en l’acollida i el desenvolupament d’una xarxa comunitària
i en l’acompanyament més
enllà de la majoria d’edat
per garantir la cobertura de
les seves necessitats i, especialment, les oportunitats
laborals i la seva regularització
administrativa.
Tant la Generalitat com
l’Ajuntament consideren que
“aquesta és la millor solució
per a la ciutat, ja que permetrà oferir un recurs bàsic
d’atenció a noies, alhora que

permet la corresponsabilitat
entre ambdues administracions amb l’acollida de joves
migrats sols”.
Cal recordar que quan
al maig va saltar la notícia
que l’antic hotel Terranova
acolliria un centre per a una
vuitantena de menors immigrants sense família, el veïnat
va mostrar el seu ferm rebuig,
així com el govern local, que
es va oposar a un centre
d’aquestes característiques i
que va acusar la Generalitat
de no consensuar els recursos
d’acollida.
ERC diu que ara l’emergència
és menor
Esquerra Republicana de Rubí
ha explicat que “la situació
d’emergència ara és menor”
que a la primavera de l’any
passat, motiu pel qual “els
joves tutelats i migrats sols
estaran ubicats en espais més
reduïts”. La formació política
ha aproﬁtat la notícia per cri-

ticar que “l’alcaldessa de Rubí
va estigmatitzar un col·lectiu
vulnerable, com és el dels
joves migrats”, ha recordat
que això va passar en campanya electoral i ha qualiﬁcat
“d’irresponsable” la màxima
responsable municipal.
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El taco de pota blava del restaurant Villamalquerida,
millor proposta de ‘De tapes per la Fira’
CRISTINA CARRASCO

Els restauradors de Villamalquerida i el Cafè Berlín amb l’alcaldessa,
el regidor de Comerç i la representant de Sant Galderic. / C.C.

El taco de pota blava del restaurant Villamalquerida ha
estat escollida per votació popular la millor tapa de la vuitena ruta ‘De tapes per la Fira’,
que va tenir lloc en el marc de
la 25a Fira de Sant Galderic.
L’Ateneu va acollir dilluns el
lliurament dels diplomes als
tres restauradors que, segons
la ciutadania par�cipant, van
elaborar les millors propostes

gastronòmiques de la ruta.
A més de la proposta de
l’establiment especialitzat en
cuina mexicana, completen el
podi de les tapes més valorades el cowboy del Cafè Berlín,
en segona posició, i el caneló
de llamàntol i ceps de l’An�c
Hostal del Gall, que ha estat la
tercera tapa més votada. Ivan
Vila, del restaurant Villamalquerida, ha assenyalat que
“aquesta era la primera vegada que hem format part de la

ruta i ser la tapa més valorada
després de només cinc mesos
d’haver obert el restaurant...
Estem molt contents”.
Segons l’alcaldessa, Ana
M. Mar�nez, del 10 al 19 d’octubre es van consumir 25.079
tapes: és la xifra més alta dels
vuit anys d’història d’aquesta
ruta. “Aquestes xifres són
la millor valoració possible.
Perquè el motiu d’aquesta
ruta de tapes és promoure el
sector i atraure nous clients
als restaurants i bars de la
ciutat. Sabem del bon nivell
de la cuina que es fa a Rubí
i la volem donar a conèixer”,
ha ressaltat.
Tots els establiments par�cipants diuen que han atès
clients nous amb mo�u de la
ruta, un 82% creu que la ruta

els ha servit per promocionarse i més del 96% asseguren
que repetiran l’experiència
l’any vinent. 10 dels 28 establiments que han par�cipat en
la ruta han superat les 1.200
tapes servides.
“L’èxit d’aquest any l’hem
de vincular, de manera especial, a l’èxit de la Fira de Sant
Galderic, que arribava als 25
anys i que ha estat una ﬁra
molt par�cipa�va”, ha aﬁrmat
Martínez. Rosa Roselló, de
l’Associació de Sant Galderic,
ha agraït la participació de
tothom a la ﬁra i a la ruta.
Durant l’acte, també es
va fer el sorteig d’un sopar
entre totes les persones que
han votat les tapes de la ruta.
El guanyador ha estat Alfonso
Ruz Ortega.

S’instal·len disposi�us
electrònics als comerços per
millorar la recollida de cartró
L’Ajuntament està instal·lant
aquest mes a les façanes
de diferents comerços de la
ciutat uns disposi�us electrònics (TAG) per intentar
millorar la recollida porta
a porta del paper i cartró
comercial.
El TAG és un instrument
que permet, entre altres,
disposar d’una base de dades
actualitzada dels comerços
que par�cipen en el sistema
de recollida porta a porta
d’aquesta fracció i, per tant,
poder-los aplicar la corresponent boniﬁcació a la taxa
de residus.
La implantació d’aquest
aparell persegueix tres objec�us. En primer lloc, garan�r una actualització constant
dels establiments que efec�vament par�cipen en el sistema de recollida porta a porta
del cartró comercial. Així, es
pot comprovar ràpidament
quines bo�gues tenen dret

a la boniﬁcació de la taxa de
residus prevista per a aquest
concepte i, paral·lelament,
es poden evitar vessaments
incontrolats als contenidors
públics per part de comerços
que haurien d’u�litzar el sistema porta a porta del cartró
i, en canvi, no ho fan.
En segon lloc, controlar
que el servei s’es�gui duent
a terme de forma correcta,
és a dir, que els cartrons es
deixin a la façana de la bo�ga
a par�r de les 20 hores, plegats i sense cap altre residu
barrejat. I per úl�m, fer el
seguiment de la separació
del cartró comercial que realitzen els establiments.
El TAG ja s’u�litza amb
èxit en el marc del servei de
recollida porta a porta de les
cinc fraccions als polígons
industrials i de l’orgànica al
centre de la ciutat i ara es vol
fer un pas més i s’aplicarà al
cartró comercial. / DdR

Es plantaran nous arbres al carrer Madrid
per subs�tuir les tres mèlies talades
L’Ajuntament ha informat que
es plantaran tres nous arbres
al carrer Madrid, a Ca n’Oriol,
per reemplaçar els tres arbres
que s’han talat en els darrers
dies. Segons el consistori,
tècnicament s’ha determinat
que les mèlies que hi havia
plantades són incompa�bles
amb els nous habitatges que
s’estan construint, perquè no
compleixen amb la separació
mínima d’un metre que evi�
que algú pugi a l’immoble des
de les branques. Per això, s’ha

decidit que és millor canviar
el tipus d’arbrat. En aquest
tram del carrer Madrid, el
2015 ja es va talar una mèlia
perquè havia mort i tenia risc
de caiguda.
L’empresa constructora
dels immobles s’ha compromès a plantar tres arbres nous,
distribuïts de forma diferent a
la vorera i que no interfereixin
amb la façana de l’ediﬁci ni
amb els fanals, tot i que no han
especiﬁcat el �pus d’arbre que
es plantarà. / DdR
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Rubí Solidari celebrarà el 71è aniversari dels Drets Agents dels Mossos de Rubí
tres individus
Humans amb la creació de quatre murals ar�s�cs detenen
per robatoris a domicilis
REDACCIÓ

Coincidint amb el 71è aniversari de la Declaració dels
Drets Humans, l’en�tat Rubí
Solidari organitza una activitat aquest cap de setmana per recordar que la
gran majoria de la població
mundial no té aquests drets
garan�ts.
L’entitat va més enllà i
pretén denunciar que les
persones que sí que gaudeixen dels Drets Humans són
precisament aquelles que
posen entrebancs perquè la
resta no els puguin gaudir,
com ara instal·lar murs entre països, legislar contra la
lliure circulació de persones,
promulgar lleis per diﬁcultar
l’accés al mercat de treball
o els conflictes bèl·lics pel
domini territorial i econòmic
d’algunes àrees. Rubí Solidari reivindica que els Drets
Humans són per tothom,
independentment del seu
origen, religió, orientació
sexual, etc.
Per tal de visibilitzar el
missatge que Rubí Solidari
vol transmetre a la ciutadania, els dies 13, 14 i 15

14 MURS A EUROPA
CONTRA ELS MIGRANTS
Des que l’estat espanyol va
iniciar la construcció dels
murs de Ceuta (8,3km) i Melilla (10km), s’han anat incrementant els països que
aposten per construir grans
murs per evitar l’entrada de
persones migrants a les seves
fronteres. Actualment, segons
el Centre Delàs d’Estudis per
la Pau, hi ha 14 murs repartits
arreu d’Europa que separen
fronteres.
Els més destacats són els
que afecten la frontera entre
Bulgària i Grècia (201km),
Hongria i Sèrbia (151km),
Hongria i Croàcia (300km),
Eslovènia i Croàcia (200km)
i el mur de Calais, construït a
banda i banda de la carretera
entre Gran Bretanya i França, al
Canal de la Mànega (44km).

Murs que han construït els estats europeus per evitar l’entrada de persones migrants / Font: Centre Delàs
d’Estudis per la Pau (2019)

de desembre, els artistes
rubinencs l’Anana, la Selva i
la Granda; Javi Mar; Nataxa
Ruzafa i Ruth deixaran constància dels Drets Humans en
quatre murals de la ciutat,

dos dels quals estaran ubicats al mur de la rambla del
Ferrocarril que dona a l’avinguda Catalunya i dos més a
la caseta que hi ha a la plaça
Figueras.

L’objectiu de l’activitat,
segons ha explicat l’en�tat
Rubí Solidari, és conscienciar
per tal que els Drets Humans
siguin una realitat i no només
una declaració.

REDACCIÓ

La policia catalana va detenir
el 26 de novembre tres persones, veïnes de Barcelona i
Badalona, com a presumptes
autors de diversos delictes
de robatori amb força. Al
grup se’l relaciona amb set
fets a Caldes de Montbui,
Sant Cugat del Vallès, Mollet
del Vallès, Barberà del Vallès
i Castelldefels. El jutge ja
ha decretat el seu ingrés a
presó.
De fet, van ser agents
dels Mossos d’Esquadra de
la Unitat d’Inves�gació de la
comissaria de Rubí i agents de
la Divisió d’Inves�gació Criminal els que van fer aquesta
detenció. Els investigadors
policials havien aconseguit
relacionar diversos robatoris
produïts tant al Vallès Occidental com a l’Oriental i van
poder organitzar un disposi�u especial per detenir al
grup. El van localitzar quan
els tres integrants sortien
d’un pis de Castelldefels on
havien entrat a robar. Els tres
homes, que van ser arrestats
en aquell moment, duien a

sobre objectes que havien
estat sostrets del domicili,
com joies i diners.
L’endemà, la policia, amb
una ordre del Jutjat d’Instrucció de Rubí, va entrar al pis
que el grup tenia a Barcelona
i allà va trobar objectes com
joies, diners o bosses de mà.
Les investigacions van permetre relacionar aquests tres
de�nguts amb els altres sis
fets delic�us anteriors.

Divendres, 13 de desembre de 2019
POLÍTICA
6
ERC inicia el cicle ‘Un cafè amb Esquerra’ VR denuncia una reducció de
amb trobades veïnals pels barris
la partida d’habitatge en la proposta
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) a Rubí ha
iniciat aquesta setmana
una sèrie de trobades amb
la ciutadania que s’aniran
fent, mes a mes, per diferents barris de la ciutat.
Amb el títol ‘Un cafè amb
Esquerra’, el cicle de reunions té per objectiu escoltar
i parlar amb els rubinencs i
rubinenques sobre les preocupacions del dia a dia.
La primera trobada s’ha
fet aquesta setmana a Can
Fatjó però aquests ‘cafès’

aniran rotant per diferents
ubicacions del municipi.
D’aquesta manera, a més,
Esquerra vol arribar a cadascun dels racons de Rubí
i veure ‘a peu de carrer ’
quina és la realitat de cada
zona. A les trobades, hi
assisteixen els regidors i
regidores del grup municipal
amb els quals podran consultar, xerrar i explicar allò
que vulguin en l’ambient
distès que ofereix un bar o
cafeteria.
Xavier Corbera, porta-

veu d’ERC, explica que “el
que ens interessa és intentar solucionar els problemes
reals de la gent i anar teixint
el model de ciutat en el qual
creiem”. Per la seva banda,
Ricard Abellan, membre de
l’executiva local d’Esquerra,
ha explicat que “escoltar a la
gent és fonamental perquè
són els principals coneixedors, de primera mà, de la
problemàtica del seu barri”.
La pròxima trobada serà
un cop passades les festes
nadalenques. / DdR

El Jovent Republicà renova els càrrecs de
la seva junta en el Congrés anual
El Jovent Republicà de Rubí ha
renovat els càrrecs de la seva
junta en el marc del Congrés
local anual, que va tenir lloc l’1
de desembre. Vinyet Martín
ha tornat a ser escollida com
a portaveu, mentre que la
secretaria d’organització serà
ocupada per Arnau Bonet
i la de finances per Roger
Barranco.
D’altra banda, Marc Guerrero pren el relleu de la secretaria de comunicació i Merit-

xell Aulet és la nova secretària
de la dona, amb el repte de
treballar en polítiques feministes que acabin amb el masclisme entre el jovent rubinenc.
Ariadna Martín repeteix com a
secretària de formació i Roger
Puig ostenta la secretaria d’activisme, que té com a objectiu
fer el Jovent Republicà més
visible a la ciutat.
Durant l’assemblea es va
aprovar un full de ruta on
s’especifiquen les diverses

propostes que el Jovent Republicà creu indispensables dur
a terme a Rubí durant aquest
any. En aquest sentit, Vinyet
Martín assenyala que “aquest
curs l’encarem amb l’objectiu
de lluitar contra la injustícia
de la sentència del procés i al
costat dels i les represaliades”.
Per Martín, “sense oblidar les
polítiques socials, el nostre
objectiu és caminar cap a la
independència del nostre
país”. / DdR

de pressupost del govern local
REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) ha fet una
valoració de la proposta inicial de pressupost 2020 que
l’equip de govern local, format pel Partit dels Socialistes
i En Comú Podem, ha fet arribar als diferents grups municipals. La formació, en primer
lloc, ha tornat a lamentar
el retard en la informació
facilitada per l’executiu, ja
que segons la Llei d’Hisendes
Locals el pressupost general
s’ha de remetre abans del 15
d’octubre, i no va ser ﬁns al 28
de novembre quan van rebre
la proposta i incompleta: “Tenim les ﬁtxes del pressupost
i resums d’aquest i cap més
documentació de la resta de
l’expedient”.
A partir de la informació
que disposen, VR ha manifestat la seva sorpresa per “la
reducció del pressupost d’habitatge, que té una relació
directa amb la reducció del
pressupost de l’empresa municipal Proursa, de més d’un
40%”. Des del partit, apunten

Toni García és el regidor de Veïns
per Rubí. / Arxiu

que Proursa és l’encarregada
de gestionar les polítiques
d’habitatge social a la ciutat
i critiquen que el pressupost
“no contempla cap partida
destinada a la compra d’habitatges pel sistema de tanteig i
retracte, cap nova promoció
d’habitatge públic ni l’adquisició de sol d’ús residencial
o treballs de modificació
del planejament vigent que
permetin la promoció pública

d’habitatge”.
Des de Veïns per Rubí,
consideren que això suposa que la proposta política
d’habitatge és menys ambiciosa que els anys anteriors
i creuen que en mans d’En
Comú Podem la situació està
empitjorant.
La formació també critica
la manca d’inversions, amb
un pressupost total inferior
al 3%, i la manca de planiﬁcació d’aquestes, que denota
“improvisació i falta de model
de ciutat”. En aquest sentit,
VR denuncia que no hi ha
inversions en equipaments ni
noves infraestructures, ni en
la renovació de l’espai públic,
i que només es contemplen
les obres del Casino, la compra de l’antiga Supersond i
l’antiga oﬁcina de La Caixa.
Per tot plegat, VR creu
que la proposta de pressupost “és una mala notícia
per Rubí” i que amb la incorporació d’En Comú Podem al
govern del PSC, la gestió de
govern “és pitjor encara que
en els anys anteriors”.

PUBLICITAT
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Q

uan arriba el mes de desembre, apareixen sempre diverses iniciatives solidàries, a proposta d’entitats, col·lectius,
institucions i fins i tot a títol particular. Rubí
sempre ha estat una ciutat solidària i potser és
precisament durant el mes de desembre quan
més ho demostra. I el més interessant de tot,
és que les iniciatives són variades i agrupen
diversos col·lectius. Per exemple, escoles i instituts acostumen a col·laborar amb La Marató
de TV3, però també ho fan entitats esportives
i culturals. Una iniciativa a escala nacional que
recull diners per a la investigació científica sanitària, aquest any destinada a la recerca de les
malalties minoritàries.
Es tracta només d’una de tantes propostes.
Per exemple, el ja clàssic festival Nochebuena

EDITORIAL

Desembre solidari

para todos ningún niño sin Navidad, que fa una
recollida de joguines i que dona els seus beneficis
a Càritas i a la Fundació Iris o la popular Marató
de Contes de La Xarxa. Aquest any se suma el
Quinto Solidari del CRAC, que també recollirà
diners per tres col·lectius, entre ells Rubí Acull.
Altres activitats solidàries tenen lloc tot l’any.
L’Escola de Futbol Can Mir i el seu projecte al
Senegal, l’associació No Limits contra el càncer
infantil, causa que comparteixen amb l’Escola

Fotodenúncia

ARTICLE D’OPINIÓ

Forats al carrer
Llobateras

Fa més d’un any que la
vorera del carrer Llobateras, molt transitada,
presenta els escocells,
forats a terra destinats a
plantar arbres, sense cap
arbre. Aquests forats així,
només serveixen perquè
la gent ensopegui i caigui.
Seria millor tapar-los i la
vorera seria més ampla,
transitable i sense perill.
Salvador López

El dissabte dia 30 de novembre vaig perdre el mòbil. Voldria agrair l’amabilitat que van tenir les
senyores que el van trobar i es van preocupar per torna-me’l. Gràcies.
Carme Girbau

El Tuit de la setmana

Balmes. La Nocturna i el seu euro solidari, que
cada any va a parar a un projecte local diferent,
o el Gran Recapte d’Aliments.
La solidaritat que acostuma a utilitzar la
suma de petites accions per canviar el món, a
vegades també requereix grans iniciatives. És
el cas de l’acord signat entre la Generalitat i
l’Ajuntament de Rubí per acollir menors no
acompanyats que arriben sols a Catalunya i
no tenen on anar. Després d’uns mesos mesos

convulsos, especialment al barri de Can Rosés,
que va mostrar un rebuig frontal a la creació
d’un centre de menors no acompanyats a l’antic
hotel Terranova, oposició que també va mostrar el govern socialista, i amb una campanya
electoral amb la polèmica a favor i en contra
del centre sobre la taula, la imatge de la ciutat,
que històricament ha estat ciutat acollidora, va
quedar tacada fins al punt que SOS Racisme
va alertar sobre un possible brot de xenofòbia
a Rubí. L’acord, doncs, és motiu de celebració,
perquè tothom s’ha d’implicar per fer més fàcil la
vida de la gent, ja sigui recollint diners amb una
rifa per millorar la vida dels nostres veïns, com
desenvolupant polítiques actives perquè tothom
tingui una oportunitat d’un futur millor, vingui
d’on vingui i sigui com sigui.

11 de desembre

Marta Casas Cortada
@MCasasCortada
Certs comentaris que sento i llegeixo sobre el futur centre
residencial per a adolescents embarassades i mares menors d’edat
a #Rubicity i em fan caure l’ànima a terra. Començo a pensar que
no tenim remei.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

Una mirada nova i positiva sobre l’envelliment
Miquel Raso Serrano
President del Consell de la Gent Gran
El Consell de la Gent Gran tancarà aquest any
2019 amb dues fites que ens permeten iniciar
el 2020 amb il·lusió, malgrat el futur de les
pensions, eina que el poder econòmic utilitza
per generar por en lloc d’aportar solucions. Els
pensionistes jubilats tenim molt a dir i fer.
El 25 d’octubre vaig assistir com delegat
del Consell de la Gent Gran al 8è Congrés
Nacional, celebrat a Sant Fruitós de Bages.
Les aportacions dels delegats foren directes
i contundents. Entre aquestes, “les persones
grans constatem que no tenim ni el lloc ni la
visibilitat que ens pertoca en la societat que
hem ajudat a construir, un cop finalitzada la
nostra vida laboral, passem a un segon pla i
restem invisibles”, “no s’aprofita l’experiència ni
el treball d’unes generacions que hem protagonitzat grans canvis socials, econòmics i polític
al nostre país”, “quan arribem a la jubilació, les
nostres condicions i la nostra qualitat de vida
es malmeten en funció dels poders econòmics
especulatius i (sovint) de l’aplicació política que
fan els partits que els obeeixen”...
Aquest any 2019 la institució que representa els ciutadans de Rubí va assolir en el

Ple municipal per majoria de tots els regidors
l’aprovació del Pla Estratègic en l’àmbit de les
persones Grans 2019-2022. L’Ajuntament de
Rubí durant l’any 2018 va estat elaborant, amb
el suport de la Diputació de Barcelona, aquest
pla estratègic. Per fer-lo, s’han tingut en compte
les vuit dimensions que estableix l’Organització
Mundial de la Salut: a) participació social i
cívica, b) mobilitat i transport, c) accessibilitat
i ús dels espais públics i privats, d) habitatge,
e) serveis socials i de salut, f ) relacions de
suport i ajuda mútua, g) respecte, desigualtats
i condicions d’inclusió i, h) comunicació i
informació.
Cal constatar la participació en l’elaboració
del Pla Estratègic de moltes entitats municipals
que aportaren propostes tant en l’àmbit social
com sanitari, les quals estan recollides com a
prioritàries i que moltes d’elles ja són visibles.
Segurament que el pròxim 2020 els membres del Consell de la Gent Gran, conjuntament
amb tots els ciutadans de Rubí tant jubilats com
professionals, continuarem engrescats en una
relació denominada intergeneracional, molt
ben acollida a les escoles i instituts de Rubí.
També en el Congrés Nacional de la gent Gran
es va valorar les relacions intergeneracionals
com eina de futur envers l’envelliment actiu.

Publicitat
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Al meu fill li costa relacionar-se....
Té autisme?

Per: Dra. Montse Pàmias.
Metge Psiquiatra.
Directora Mèdica de SUPPORT.
Profesora de psiquiatria a UIC Barcelona.
Departament de Medicina i Ciències de la
Salut UIC Barcelona

S

e sol utilitzar el terme autisme
d’una manera molt genèrica en
aquelles persones que tenen
dificultats en les relacions socials. No obstant això, quan a un nen
o adolescent li costa interaccionar
amb els seus iguals, pot ser per molts
motius. Pot tractar-se simplement
del caràcter de l’infant o adolescent,
de timidesa o vergonya, que es resol
quan el nen agafa confiança amb l’entorn. Pot tractar-se d’una fòbia social,
en la qual el nen o adolescent es posa
molt nerviós en situacions en què pot
sentir-se avaluat, observat o criticat
(per exemple en parlar o menjar en
públic, en conèixer gent nova, etc...).
Però efectivament, les dificultats en

C

M

Y

CM

la socialització també poden trobarse en un pacient amb el trastorn de
l’espectre de l’autisme.
L’autisme és un trastorn del neurodesenvolupament que es manifesta
durant els primers anys de vida i perdura durant tot el cicle vital. No se’n
coneixen les causes, però es creu que
es tracta d’una combinació de factors
de risc genètics i altres d’ambientals,
com la infecció per rubèola durant la
gestació o el consum de certs tòxics
(alcohol, cocaïna). En aquest context,
durant una època es va dir que les
vacunes causaven autisme, afirmació
que actualment, després de diversos
estudis, se sap que és completament
falsa. Afecta aproximadament 1 de
cada 100 naixements, i s’estima que
es presenta quasi quatre cops més en
nens que en nenes.
Un dels primers símptomes que podem identificar en nadons és la manca
de contacte visual o somriure social
amb els pares i, més endavant, la
manca d’atenció compartida (és a dir,
compartir amb altres infants l’interès
per un objecte o activitat), l’absència
de joc simbòlic (per exemple, jugar
a les cuinetes o a pares i mares) i de
joc amb els altres (compartir, seguir
els torns en un joc, etc.).
En el cas del trastorn de l’espectre
de l’autisme, les dificultats socials
s’expliquen per la manca de capacitat
del nois i noies afectats per posar-se
en el lloc de l’altre, per comprendre
les seves emocions i poder identificar què pensen: aquesta habilitat es
coneix com teoria de la ment.
La teoria de la ment ens permet
predir la conducta i les intencions

d’altres persones, per tant és essencial per relacionar-nos de manera
adequada i correcta amb els altres:
ens permet saber que hi ha comentaris que no podem dir directament
perquè podrien molestar els altres,
o identificar que hem “ficat la pota”
perquè podem “llegir” les respostes
emocionals en les cares dels altres. La
dificultat per identificar i entendre els
sentiments dels altres fa que sovint
semblin poc sensibles cap als altres,
que facin comentaris inadequats i
mostrin actituds poc empàtiques. La
teoria de la ment també ens permet
entendre les bromes, les ironies i
els dobles sentits, que utilitzem tot
sovint en la nostra comunicació, per
la qual cosa les persones amb un trastorn de l’espectre de l’autisme solen
ser molt literals en la interpretació
del llenguatge.
D’altra banda, en el trastorn de
l’espectre de l’autisme podem trobar altres símptomes, com l’elevada
rigidesa i adhesió a les rutines, les
hipersensibilitats sensorials (per
exemple, que els molestin molt certs
sorolls, gustos o textures al tacte),
els interessos inusuals (per exemple,
estar interessats en temes peculiars
com les aspiradores) o en excés per
temes més habituals (com l’astronomia o els dinosaures), o els comportaments repetitius o inusuals (com el
balanceig, aleteig, etc.).
Cal destacar que els símptomes
varien molt en qualitat i en intensitat
en cada individu afectat del trastorn
de l’espectre de l’autisme, per la qual
cosa cada pacient és singular.
En el cas que una família o un met-

ge pediatra detecti algun símptoma
que indiqui la possible existència d’un
trastorn de l’espectre de l’autisme,
s’ha de derivar el pacient a professionals especialitzats en l’àmbit,
com psiquiatres, psicòlegs clínics i
neuropediatres per fer-li una avaluació integral. Tant l’avaluació com
la intervenció requereixen un treball
multidisciplinari, amb la intervenció
també de professionals de l’àmbit
escolar i psicopedagogs.
Actualment, no hi ha cap tractament farmacològic que pugui curar
l’autisme. No obstant això, en cas que
presenti alguna comorbiditat podem
oferir tractaments específics per tractar-la. Per exemple, si existeixen de
manera concomitant problemes del
son, un trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat-impulsivitat,
un trastorn de l’estat d’ànim o un
trastorn d’ansietat, podem oferir un
tractament psicofarmacològic que
millori els símptomes, i per tant, la
qualitat de vida del pacient, que és
el nostre objectiu principal.

Web per a més informació a:
www.uic.es/support
Contacta amb nosaltres:
Servei d’atenció psicològica i
psiquiàtrica per a població adulta i
infantil, situat al Campus Sant Cugat
de la Universitat Internacional de
Catalunya
Truca’ns (+34) 93 504 20 01
o contacta amb nosaltres a
clinicasupport@uic.es

Support

Clínica Universitària de
Psicologia i Psiquiatria
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CY

CMY

K

Contacta amb nosaltres:
93 504 20 01
clinicasupport@uic.es

uic.es/support
Universitat Internacional
de Catalunya
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GUÀRDIES NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

DESEMBRE 2019

2.
- 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
3. BLANCA
- 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
4. CUYÀS
- 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
5. BATALLÉ
- 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
6. ESPERT
MONTSE. - 93 699 02 91
JORDI, 25
7. A.C. SANT
LOZANO - 93 699 10 72
8. PASSEIG LES TORRES
- 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
9. RUIZ
93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
10. KRONOS- 93 699 09 53
11. BARADAD
AV. BARCELONA, 5
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

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

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

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

Pren consciència... plena
‘La vida és el que ens passa
mentre planegem el futur’
John Lennon

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
A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

A. MONTSERRAT

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

ARUMÍ M.

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CA N’ORIOL

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

LOZANO

Passeig Les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

MAS

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristes

93 699 43 98

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

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

SCHMID

Riera, 12

Zona Església Sant Pere

93 699 13 05

XAPELLI

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Ser aquí i ara, viure el present, gaudir en concentrarse. La base és realment
senzilla i gairebé tan antiga
com l’ésser humà, ja que les
seves arrels es remunten
fa més de 5.000 anys: la
meditació.
La meditació és la part
més espiritual de les grans
religions com el budisme,
el misticisme cristià i el musulmà.
Meditar és ni més ni
menys que permetre als
nostres pensaments expressar-se sense jutjar-los i sense
inﬂuir en ells. Moltes vegades es confon amb intentar
‘no pensar en res’, que és realment complicat o gairebé
impossible. La nostra ment
no està capacitada per actuar en negatiu, així que li hem
de donar ordres en positiu
perquè ens obeeixi.
És això realment possible?
Els estudis neurològics
demostren que la pràctica

d’unes senzilles tècniques
de focalització ens entrena
per poder aconseguir-ho.
L’objectiu és reduir el
soroll mental que provoca
l’estrès a llarg termini, però
sobretot estar en contacte
amb nosaltres mateixos.
Més enllà de millorar l’activitat del nostre cervell,
cal que ens permetem un
moment per escoltar-nos
i contactar amb el nostre
interior. Deslliurar-nos per
un moment de les nostres
expectatives i exigències,
deixar de donar voltes al
passat i de preocupar-nos
pel futur, i ocupar-nos del
present.
No oblidem que la vida
es construeix cada dia, i no-

més tu saps el que necessites, desitges i somies. Escolta el teu interior i atreveix-te
a contactar amb la teva veu
en el silenci. Pots escriure
el que et passa pel cap, expressar-ho amb dibuix lliure
o practicar un esport que et
permeti focalitzar en tu, en
com estàs.
Permet-te un moment
de reconnexió amb tu.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de
parella. Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

MASCOTES
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La sort és a les teves mans
Ja tenim la loteria per al sorteig de Nadal, amb la qual
podràs col·laborar al fet que
les nostres peludetes rebin
les assistències veterinàries,
cures i benestar que mereixen. La seva sort sempre és a
les vostres mans i ara la teva
perquè... i si toca?
A continuació us detallem
els centres de distribució de
loteria que tenim repartits per
diferents poblacions del Vallès
Occidental:
CENTRES DISTRIBUÏDORS
LOTERIA RODAMONS
RUBÍ:
·DISPENSARI VETERINARI DEL
VALLÈS
Carretera de Sant Cugat n. 5
C. Gimnàs n. 15
·URBAN24
Passeig de Francesc Macià
n. 24
·SWEET DOGGY
C. Sant Jaume n. 32
·MUEBLES LOZANO
C. de la Creu cantonada
C. Rafael Casanova
·FERRETERIA PALOMA
Passeig de Francesc Macià
n. 15
·FERRETERIA RUMA
C. Nostra Senyora de Lourdes
n. 7

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

·DIGITAL 6
C. Del Torrent de l’Alba n. 3
·LA MIRI I ELS SEUS AMICS
C. Del Torrent de l’Alba n. 3
·PLA PERRUQUERS
C. De Llobateras n. 79
·AGROROSELL
C. De Méndez Núñez n. 10

·LA XURRE DEL MERCAT –
MERCAT TRIOMF
Plaça del Triomf s/n local 8
·ESMUT ESPAI MUSICAL DE
TERRASSA
C. De Ramón i Cajal n. 62
·EL RACÓ DE LA LOLA
C. De Tarragona n. 96

·CLÍNICA VETERINARIA EUDALD TORALLES
Av. De Can Graells n. 7

TERRASSA:
·DON CANINO - CENTRO COMERCIAL PARC VALLES
C. De Colom n. 450

SANT CUGAT DEL VALLÈS:
·DON CANINO - CENTRE COMERCIAL SANT CUGAT
Av. De la Via Augusta n.3

BARBERÀ DEL VALLÈS:
·DON CANINO - CENTRE COMERCIAL BARICENTRO
N-150, Km 6,7

MIRASOL:
·DON CANINO - CENTRE COMERCIAL MIRASOL CENTRE
Pl. Ausiàs March pl Baja
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Aquestes Festes regala ioga

Diferents estils i nivells de ioga per a tothom:
Hatha, Yin, Restauratiu, Vinyasa, Power, YogaKids, Yoga
Prenatal, Kundalini, Yoguilates, Yoga aeri (gravity), ...

l de
PACKS rega

NADAL

yogaonerubi
C/ Sant Sebastià,41 937427418( davant col.legi Regina) www.yogaone.es/rubi
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ARRANJAMENTS
DE ROBA

CALÇAT

CRISTALLERIA

MARBRES
ARQUITECTURA

PERRUQUERIA
CANINA

ASSEGURANCES

FERRETERIA

ASSESSORIES

REFORMES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

INFORMÀTICA

DECORACIÓ LLAR

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

DES DE

DES DE

15€/MES

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM
AJUDAR?
ROBA

TALLERS COTXES

TINTORERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES
CLASSIFICATS

LLOGUER I VENDA
JOVEN RESPONSABLE Y PUNTUAL busca piso en alquiler,

trato directo. 602.438.309 633.557.284

OFERTES I DEMANDES
SRA. SE OFRECE para cuidado
de ancianos y niños. Con exp. y
honradez. 633.557.284

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
COMPREM llibres, còmics,
cromos, Scalextric, joguines,

antiguitats. També restes pisos
i cases. 679.736.491
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Cistell dels desitjos al Mercat
Coincidint amb la campanya hores. El 2 de gener s’ha prode Nadal, el Mercat Munici- gramat un taller infan�l de
pal sortejarà pernils i ampo- fer espelmes d’11 a 13 hores
lles de cava amb els �quets i el 4 de gener en el mateix
de compra entre el 13 i el 28 horari està prevista la visita
de desembre. A més, s’ha del Carter Reial que coincidiinstal·lat un cistell gegant rà amb l’ac�vitat ‘I tu, jugues
dels desitjos, la peça estrella en català?’. A més, el 3 de
d’aquest Nadal, i entre el 30 gener el Mercat compleix
de desembre i el 4 de gener 40 anys i hi haurà ac�vitats
es repar�ran a les parades durant tot el dia. / DdR
els ‘Post-its dels desitjos’ que es podran
omplir per participar
en el sorteig de dolços
pane�one.
D’altra banda, com
és habitual, el Mercat
acollirà ac�vitats, com
ara un taller infan�l de
bosses de Nadal el 21
de desembre d’11 a
13 hores o la Passejada
pel Mercat de l’Home
dels Nassos, el 31 de El cistell gegant dels desitjos del Merdesembre d’11 a 12.30 cat. / Cedida

El CRAC acollirà sessions de
Quinto de Nadal solidari
El Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals (CRAC)
ofereix una programació
especial coincidint amb les
festes nadalenques. Entre el
més destacat, estan previstes
diverses sessions del tradicional Quinto de Nadal, la
recaptació de les quals anirà
des�nada a ajudar diverses
entitats rubinenques. Les
sessions de Quinto dels dies
25 de desembre, el 26 de
desembre i l’1 de gener, que
arrencaran a par�r de les 19
hores, estaran organitzades
per Rubí Acull. El Quinto dels
dies 28 de desembre i 5 de
gener, que també començarà
a les 19 hores, anirà des�nat
a Rubí An�feixista. Per úl�m,
el 4 de gener, a les 17 hores,
hi haurà una úl�ma sessió de
Quinto, amb L’Eixam com a
receptor.
A banda hi ha altres ac-

tivitats previstes, com ara
una xerrada de llengua de
signes al món educa�u, el 2
de gener a les 18 hores o ‘Feminisme i llengua de signes’,
el 3 de gener a la mateixa
hora. El 20 de desembre a
les 19 hores està previst un
recital d’Enric Cabreta i el
22 de desembre es projectarà la pel·lícula ‘Rubiwood
Christmas’.
El CRAC també organitza
una festa de cap d’any, el 31
de desembre a par�r de les
00.30 hores i el 3 de gener
a les 22 hores hi haurà el
concert de punk del grup
Chroma.
Per úl�m, estan previstos
diversos tallers, com ara un
de noves masculinitats, de
vegetarians i vegans, de pasta de dents ecològica i un de
lloros i cotorres dels Quintos
de Nadal. / DdR

Bingo solidari de Maristes Rubí
per La Marató de TV3
El col·legi Maristes Rubí
torna a organitzar un any
més el bingo musical per
tal de sumar-se a la campanya solidària de recaptació
de diners per a La Marató
de TV3, que enguany està
des�nada a la inves�gació
cien�ﬁca de les malal�es
minoritàries.
L’objectiu del bingo
musical, que tindrà lloc
aquest divendres de 17.30
a 20 hores al pavelló de
Maristes, és que alumnes,
familiars i amics passin una
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bona estona i participin
en aquesta campanya solidària. L’acte consisteix a
intercanviar un euro per un
cartró, on apareixen imatges de caràtules de cançons que aniran sonant.
Els premis dels bingos són
cedits pels pe�ts comerços
del municipi de Rubí.
Enguany, s’ha introduït
una novetat: els que por�n
la invitació del bingo musical, rebran una butlleta de
regal amb la compra d’una
altra butlleta. / DdR

‘Els Pastorets’ estrenen un nou decorat
i recuperen la música en directe
Una representació
molt especial
pels 10 anys d’Els
Dimoniets

MARTA CABRERA

Un any més, el Grup Escènic
del Casal Popular, amb la
col·laboració de l’Escola de
Sardanes Flor de Neu, oferirà
la tradicional representació
nadalenca de l’obra de teatre
‘Els Pastorets’, escrita per
Josep M. Folch i Torres el
1916. Montserrat Comellas,
presidenta del Casal Popular,
assenyala que “per les festes
nadalenques sempre hi ha un
sen�ment de tradició, coses
que es fan sempre com posar
el pessebre, l’arbre, el vesc
a les portes o anar a veure
Els Pastorets”. Certament, el
clàssic de Folch i Torres es representa cada any a la ciutat
almenys quatre vegades i el
Casal Popular gairebé sempre
s’omple.
I encara que la tradició
agrada i molt, el director de
l’obra, Dani Bové, sempre
busca algun ingredient per
sorprendre aquest públic
ﬁdel. Enguany, s’ha preparat
un nou decorat i la representació comptarà, de nou, amb
la col·laboració de professors
de l’Escola de Música Pere

L’obra de teatre ‘Els Pastorets’ és un dels clàssics del Nadal. / Arxiu

Burés, que oferiran música en
directe al muntatge escènic.
En total, participaran a
‘Els Pastorets’ més d’una cinquantena d’actors i actrius,
que se sumen a un grup de
més d’una vintena de persones que treballen darrere de
l’escenari.
Alguns d’aquests actors
fa molts anys que apareixen
a l’obra o gairebé tota la vida,
com per exemple Maria Clara
Alsina, que va començar de

molt petita i que ara ja fa
alguns anys que és una de
les actrius del personatge
de l’àngel de Sant Miquel. I
és que la lluita del bé contra
el mal, el naixement del nen
Jesús i les peripècies dels
pastors són un èxit segur del
Nadal a Catalunya. A Rubí,
‘Els Pastorets’ es representaran els dies 22, 28 i 29 de
desembre i el 4 de gener.
Totes les funcions seran a les
18 hores.

La carpa de Nadal s’amplia ﬁns al
2 de gener per acollir més ac�vitats
REDACCIÓ

La plaça del Doctor Guardiet
tornarà a acollir la carpa
de Nadal, des d’on s’oferiran tota mena d’activitats
destinades principalment
a un públic infantil durant
aquestes festes nadalenques.
La principal novetat és que
enguany, la carpa de Nadal
es man�ndrà ﬁns al 2 de gener per tal d’ampliar l’oferta
lúdica per als més pe�ts de
la família. En darreres ocasions, aquesta infraestructura
es desmuntava alguns dies
abans del 25 de desembre.
La carpa obrirà les seves
portes aquest divendres i
oferirà ac�vitats cada tarda
de dilluns a dijous laborables
i en horari de ma� i tarda els
divendres, dissabtes i diumenges. L’accés és gratuït,
però l’aforament és limitat,
així que es recomana als assistents que arribin als espectacles amb temps per poder
assegurar-se l’entrada.
Aquest mateix divendres ja hi haurà els primers
espectacles, ‘Jocs Tronats’
a l’interior i l’exterior de la
carpa (17h) i ‘Teatre de Fu-

La Fira de Nadal s’ubicarà a la plaça Pearson. / Arxiu

nàmbuls’, de la companyia
Circ Xic (18h).
En total, hi ha programades més d’una quarantena
d’activitats entre tallers i
espectacles durant les tres
setmanes que la instal·lació
estarà a la plaça.

de bolets i la casa del Tió, entre altres. En aquesta ubicació, també s’han programat
tallers des�nats als infants
i narracions de contes. En
aquest cas, el Món del Tió
estarà obert des del 14 ﬁns
al 23 de desembre.

Món del Tió
A banda de la carpa de Nadal, aquest any es repe�rà la
instal·lació Món del Tió, un
espai familiar a la plaça del
Doctor Pearson on es podran
veure cases de fades, un bosc

Fira de Nadal
Un altre clàssic del Nadal que
es posa en marxa aquesta
setmana és la Fira de Nadal,
també a la plaça Pearson. La
ﬁra estarà oberta del 14 al 23
de desembre.

Fa 10 anys que Laura Borràs
va escriure l’obra de teatre
‘Els Dimoniets’, un muntatge
que pren el rerefons de la
història de ‘Els Pastorets’,
però que l’enfoca des de la
visió dels dimonis, que són
els personatges principals. Els
protagonistes d’aquest muntatge teatral són els més pe�ts
del Casal Popular, al voltant
d’una quarantena d’infants
d’entre 4 i 12 anys. Aquest
any, coincidint amb els 10 anys
de l’estrena, alguns dels nois i
noies que han par�cipat altres
anys en la representació tornaran a pujar a l’escenari i es
faran tres funcions, una més
que l’any passat. A més, s’ha
creat algun personatge nou, hi
haurà música en directe amb
l’Escola de Música i s’instal·laran uns micròfons d’ambient a l’escenari. Les funcions
seran l’11 de gener a les 12 i
a les 18 hores, i el 12 de gener
a les 18 hores. / DdR

Ac�vitat solidària
de l’escola
Montessori i
la UPC per La
Marató
L’escola Maria Montessori,
en col·laboració amb la
Fundació CIM i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), organitzen
aquest dissabte 14 de desembre de 10 a 13 hores
a la rambla del Ferrocarril
una matinal d’activitats
solidàries.
La matinal consistirà
en l’organització d’ac�vitats i tallers i de la venda d’alguns articles es
recaptaran fons que es
des�naran a La Marató de
TV3, que aquest any està
dedicada a la recerca i inves�gació de les malal�es
minoritàries.
Els darrers dies, les
mares i els pares del centre educa�u rubinenc han
estat fent tallers confeccionant diversos productes que es posaran a la
venda durant la jornada
ma�nal. A més, gràcies a
la col·laboració de la Fundació CIM-UPC, hi hauran
instal·lades impressores
3D. / DdR
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L’Aula Cultural s’omplirà de crea�vitat
ar�s�ca amb els Diorames de Nadal
LARA LÓPEZ

Una trentena d’ar�stes locals
han treballat durant setmanes
per fer possible l’exposició
Diorames de Nadal, organitzada per l’Associació de Pessebristes de Rubí anualment
a l’Aula Cultural. 22 diorames
formaran part de la mostra
d’enguany, realitzats individualment, alguns en parelles
i altres en grups de ﬁns a sis
persones. Infermeres, administra�us, mestres o jubilats,
amb el nexe comú de l’aﬁció
pels pessebres, són els autors
de les creacions.
Enguany podrem trobar
obres molt diferents, que
reﬂecteixen paisatges propers
com les principals muntanyes
de Catalunya, paisatges llunyans com la Muntanya dels
7 colors del Perú, reinvencions
d’escenes de Nadal o referències a altres cultures com
l’An�c Egipte.
El president de l’Associació de Pessebristes, Josep
González, explica que després
del centenari de pessebristes i
el centenari del Ferrocarril on
van dur a terme exposicions

Alguns dels pessebristes treballant en els diorames que formaran
part de la mostra. / L. López

amb un gran diorama conjunt,
en aquesta edició tornen a les
arrels, ja que cadascun dels ar�stes se centra en el seu propi
diorama. “Enguany hi ha una
gran varietat d’es�ls, donem
llibertat a cada ar�sta per fer
creacions sense necessitat
de seguir l’estructura ortodoxa del pessebre”, afirma
González. Ell i la seva dona, la
Glòria, han creat un pessebre
que mostra l’ofici de fuster
de Sant Josep, ajudat pel seu
ﬁll Jesús.
Aurora Cardona, actualment jubilada i anteriorment

mestra a l’Escola Montserrat, on va exercir durant 10
anys, és una de les artistes
par�cipants. L’Aurora realitza enguany dos pessebres
amb la col·laboració d’altres
companys pessebristes. En
un d’aquests mostra una casa
d’avis an�ga i restaurada amb
l’església de Sant Pere de fons
on, després del dinar de Nadal
familiar, una de les nétes recita el Poema de Nadal davant
els avis, germans i pares. El diorama està emmarcat amb un
vers del poema. Amb aquesta
obra, l’Aurora explica que ha

volgut fer un homenatge a
les tradicions familiars nadalenques per mostrar com se
celebra el Nadal a les cases,
i alhora s’ha inspirat en el
seu pare.
Un altre dels diorames
està protagonitzat per infants
que recullen i comenten els
seus regals al carrer després
de la nit de Reis, amb la sor�da del sol de fons i un dels Reis
d’Orient marxant en camell.
Enguany s’ha man�ngut
el poliestirè extrudit com a
principal material en la creació
d’escenaris, ja que es tracta
d’un material molt més net
i pràctic, ja que es pot fer
per trossos, i que permet un
major nivell de detall que el
guix.
L’exposició Diorames de
Nadal s’inaugurarà aquest
diumenge a les 12 hores a
l’Aula Cultural, i es podrà visitar ﬁns al 12 de gener cada
tarda de 17.30 a 20.30 hores i
els diumenges i fes�us de 12 a
14 hores i de 17.30 a 20.30 hores. A més, aquest divendres
s’estrenarà el pessebre de
l’Ajuntament, de la Biblioteca i
de l’església de Sant Pere.
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Torna la màgia solidària de
La Marató de contes de Rubí

Un espectacle d’ombres xineses d’una edició passada de La Marató de contes. / Arxiu

La Xarxa organitza un any
més La Marató de contes
aquest diumenge a partir
de les 11 hores al teatre
municipal La Sala. Es tracta
d’una ac�vitat per recaptar
diners per La Marató de TV3,
que enguany està dedicada
a la recerca per les malal�es
minoritàries.
Com és habitual, passaran per l’escenari diverses
personalitats i grups per tal
que el públic es�gui d’allò
més entre�ngut durant tot
el ma� i ﬁns al migdia. Entre les actuacions previstes
hi ha la del mag rubinenc
Jordi Quimera, d’entitats
o centres com l’escola de
l’Esbart Dansaire, Adanubi,
Dinamic Crescendo i de les
rubinenques Maria Jesús
Cordo, Neus Lozano, Maria

Lladó i Lluïsa Aguilera. També hi par�ciparà Ràdio Rubí
i la comunitat educa�va del
Pau Casals. A més, els Dimoniets del Casal oferiran un
pe�t espectacle coincidint
amb el desè aniversari de la
representació, protagonitzada pels més pe�ts del Casal
Popular. Abans d’accedir al
teatre, l’en�tat Les Anades
d’Olla de Rubí estarà amenitzant l’arribada del públic
amb el Bòjum.
El preu de l’entrada és
de 6 euros i de 5 euros per
als socis de La Xarxa. Tots els
diners recaptats es des�naran a La Marató.
L’any passat, aquesta
ac�vitat, que ja fa anys que
es realitza a la ciutat, va
recaptar aproximadament
1.200 euros. / DdR

La Sala acull dissabte el fes�val benèﬁc Nochebuena para todos’
REDACCIÓ

El teatre La Sala acull aquest
dissabte 14 de desembre
a par�r de les 18 hores el
fes�val benèﬁc ‘Nochebuena
para todos, ningún niño sin
navidad’, que organitza l’Asociación Rociera de Rubí i que
enguany arriba a la seva 25a
edició. Els diners recaptats
es donaran a Cáritas Rubí i
a la Fundación Iris, d’ajuda
a nens i adolescents amb
discapacitat psíquica.
Com és tradicional, du-

rant el festival pujaran a
l’escenari diversos ar�stes i
grups que actuaran desinteressadament per col·laborar
en la causa. El cartell inclou
grups de rumba i sevillanes
com Ecos del Sur o D’Bohemia, artistes de cançó
espanyola i melòdica com
Ca� Olivares, Ramoni o Toni
Torres.
També actuarà el canari
Luis de Seda, l’ar�sta local
Joaquin ‘Albero’ i l’Associació Rubí Musical S.XXI, que
un any més oferirà alguns

pasdobles i nadales populars. El cor de l’Associació
Rociera i un grup de dansa
hip hop completen el variat
programa.
El fes�val estarà presentat pels locutors Antonio
Menchón i Pepe Tejada i
les entrades, al preu de 10
euros, ja es poden adquirir
a l’estand del mercat Municipal, a la perruqueria M.
Ángeles i el mateix dia del
fes�val a La Sala.
També es poden reservar
les entrades o demanar més

informació trucant al 625
570 933 o bé enviant un
correu electrònic a asociacionrocierarubi@gmail.com
Campanya de recollida d’aliments, joguines i dona�us
L’Asociación Rociera també
té en marxa la tradicional
campanya de recollida d’aliments, joguines i dona�us
per a les famílies més necessitades. Les donacions es
poden realitzar ﬁns al 20 de
desembre a l’estand de l’en�tat al Mercat Municipal.

Els locutors Pepe Tejada, a la imatge, i Antonio Menchón seran els
encarregats de presentar el fes�val. / Arxiu
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Presentació a Rubí del llibre ‘Tota la
veritat’, la crònica més completa dels
dies decisius del procés
En un acte organitzat per
l’establiment El Racó del
Llibre, l’Auditori Vallhonrat
acollirà aquest divendres 13
de desembre a les 19 hores
la presentació a la nostra
ciutat del llibre ‘Tota la veritat’, escrit pels periodistes
Ferran Casas, Gerard Pruna,
Marc Mar�nez Amat, Neus
Tomàs, Odei A.-Etxearte i
Roger Mateos.
L’acte comptarà amb la
presència de dos dels autors
de l’obra, Marc Martínez
Amat i Roger Mateos, qui
conversaran amb el rubinenc Vicenç Rabadán, professor de Periodisme de la
Universitat Autònoma de
Barcelona.
‘Tota la veritat’ és una
crònica dels dies decisius
del procés d’independència
escrita per sis periodistes de

diferents mitjans de comunicació que han unit el seu
talent, els seus recursos i
les seves fonts d’informació
per tal d’entrevistar amb
discreció més d’un centenar
de dirigents polí�cs, líders
presos i exiliats, ac�vistes socials, assessors, membres de
l’Estat Major i col·laboradors
que van protagonitzar l’1-O.
Més de dos anys de treball
periodís�c, noms i cognoms,
documentació i revelacions
inèdites ﬁns ara.
D’altra banda, la llibreria
organitza el 17 de desembre
a par�r de les 18 hores una
presentació de novetats i
recomanacions de llibres
infan�ls i juvenils per a totes
les edats, que anirà a càrrec
de Carme Pomareda, mestre
i especialista en biblioteques
escolars. / DdR

Propostes de Nadal amb creadors
rubinencs a l’espai Lectors al tren!
L’espai de llibres Lectors al
tren! ha organitzat diverses
ac�vitats i presentacions al
voltant d’ar�stes rubinencs
en aquests dies previs al Nadal. Així, aquest divendres 13
de desembre a les 18 hores
Melania del Pino, autora del
blog ‘Los cuentos de la Caputxeta’, presentarà els seus jocs
i estarà acompanyada pels
il·lustradors Max Saladrigas,
rubinenc, i Mercè Galí.
El 14 de desembre es

presentarà el llibre ‘El Nadal
dels ratolins’, a càrrec de la
seva il·lustradora, la rubinenca la Cuchu, que estarà
acompanyada per Landry el
rumbero, qui animarà amb
la seva música l’acte.
A més, el dimecres a les
18 hores hi haurà una sessió
de presentació de novetats
de Nadal a càrrec de Clàudia
Rosa. Per par�cipar-hi, caldrà
inscriure’s de forma prèvia a
l’ac�vitat. / DdR

La Casa de Andalucía celebra 34 anys
La Casa de Andalucía celebra enguany el seu 34è
aniversari i per aquest mo�u
farà una ac�vitat el 15 de
desembre a les 11.30 hores
a la seu de l’en�tat, al carrer
Orso, 2. En primer lloc, hi

CULTURA
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haurà exhibicions de ball
amb els quadres de ball de la
Casa de Andalucía i l’actuació d’ar�stes convidats. Més
tard, hi haurà la recepció de
les autoritats i les en�tats i
el vi d’honor. / DdR

El 5è Fes�val jove de Microteatre arriba
aquest cap de setmana al CRAC
REDACCIÓ

La 5a edició del fes�val Addictes al microteatre arribarà
aquest cap de setmana amb
una novetat important, ja que
es trasllada de l’Espai Jove
Torre Bassas al Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals
(CRAC), situat al carrer Sant
Joan. L’organització espera
que aquesta nova ubicació
més cèntrica serveixi per
obrir el fes�val a un públic
més ampli.
Addictes al microteatre
té com a objec�u mostrar el
talent de les pe�tes companyies teatrals de la ciutat. El
fes�val es basa en peces de
pe�t format, amb pocs actors
i una durada màxima de 15
minuts. Els assistents poden
veure totes les obres en un
recorregut que passa per diferents espais de l’equipament.
La 5a edició �ndrà lloc el 14
i 15 de desembre amb dos
passis diferents: a les 18 i a

Imatge de l’obra ‘Infectados’, un dels muntatges par�cipants en la
darrera edició del fes�val. / Arxiu

les 19.30 hores.
Enguany hi participen
vuit companyies, la majoria

HISTÒRIA

Les Escoles Montserrat
i les primeres eleccions
democrà�ques, al Butlle�
El Grup de Col·laboradors del
Museu de Rubí-Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals
(GCMR-CER) presentarà el
Butlle� número 76 el 19 de
desembre a les 19 hores a l’auditori del Museu Vallhonrat.
En aquest nou �tol, el protagonisme serà pel centenari
de les Escoles Montserrat i
les primeres eleccions democràtiques. També es podrà
llegir una conversa amb Enric
Larreula i un article sota el
títol ‘Retrats d’emperadors
romans a monedes del Museu

de Rubí, i la temà�ca de les
diferents obres girarà entorn del futur. Les obres són

de gèneres diversos com la
ciència-ficció, la comèdia o
el drama.
Entre les companyies participants, hi ha Escena 13,
que posarà en escena ‘Un
viaje al futuro’; L’escènica,
que presentarà ‘Tot tornarà a
començar’; Els coneguts, que
interpretaran ‘El úl�mo golpe’; i Fata Morgana que representarà ‘Treballant un camp
de fems’. També par�ciparà
Fora de paper, que posarà
en escena l’obra ‘Apoptosis’;
Tiamat Teatre, que presentarà
‘Instrucciones para bailar rock
con una máquina’; Producciones Gávila, que representarà
‘Y Tinder porque me toca’; i
Parapapà, que interpretarà
‘No vindrà’.
L’entrada és lliure però
s’habilitarà un sistema de
taquilla inversa. Cal reservar
plaça al mateix CRAC, per
correu electrònic a cracrubi@
gmail.com o per l’aplicació
Whatsapp al 640 220 962.

GEGANTS

La Colla Gegantera Club
Amics de Rubí, a la Trobada
Republicana de Montesquiu

Geganters de la Club Amics de Rubí, a Osona. / Cedida

Portada del nou Butlle�. / Cedida

de Rubí’. / DdR

Els geganters del Club Amics de Rubí van visitar diumenge
Montesquiu, a Osona, per par�cipar en la II Trobada de Gegants
Republicana amb mo�u de la Festa Major d’Hivern. A la trobada
també van assis�r, entre altres, colles de Vinyoles, Calella, Callús, Faràndula, Sant Roc, Ribes de Freser i Balsareny. / DdR
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DANSA

L’Espona oferirà un cop al mes
preestrenes d’espectacles ar�s�cs
REDACCIÓ
El Centre de la Dansa Tradicional Catalana l’Espona
oferirà un divendres al mes
un espectacle de preestrena
per tal de mostrar la varietat
d’ac�vitats que acull l’equipament rubinenc. Segons ha explicat Joan Camps, president
de l’Esbart Dansaire de Rubí,
en�tat que ges�ona l’equipament, es tracta de mostrar
una cara nova de l’Espona
que ﬁns ara és desconeguda:

“Tothom sap que l’Espona
és centre de dansa, però no
saben que hi ha altres arts
que també venen a preparar
espectacles. Volem mostrar
a la ciutadania i ho farem un
divendres al mes”.
L’ E s p o n a h a b ate j at
aquesta ac�vitat com a Divendres, faves tendres, ja
que es tracta d’espectacles
que encara no s’han estrenat
amb públic i, per tant, que
encara s’estan perﬁlant: “La
idea és mostrar el què s’està

L’Esbart col·labora amb l’arribada de l’Esperit de Nadal a Ciutat
Vella. / Cedida

creant, que no està acabat,
però és una oportunitat per
a la gent per veure de molt
a prop el que s’està cuinant
a l’Espona”.
El primer Divendres, faves
tendres va ser al novembre i
va tenir com a protagonistes
a la companyia de Ballet
de Barcelona, que va oferir
alguns esquetxos de l’espectacle ‘El trencanous’. I la
segona sessió serà el 13 de
desembre a les 21 hores amb
l’ac�vitat ‘L’esperit de Nadal’,
protagonitzada per l’Associació de Pessebristes de Ciutat
Vella i l’Esbart Dansaire de
Rubí. Camps explica que “fa
anys que l’Esbart col·labora
amb l’arribada de l’Esperit de
Nadal a Ciutat Vella, i aquest
divendres es podrà veure
un assaig de l’espectacle
que �ndrà lloc a Barcelona
l’endemà”.
Després de l’espectacle,
l’Esbat Dansaire ha organitzat
un Quinto de Nadal, en el
qual col·labora Comerç Rubí
i posteriorment s’oferirà un
aperi�u que estarà amenitzat
per DJ La Masovera.

L’única clínica
d’ortodòncia
de Sant Cugat
del Vallès

Patrocinadors de la UESC
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música

Convoquen el Concurs de Cartells
del Dia d’Andalusia a Rubí 2020
La Coordinadora de Entidades Culturales Andaluzas de Rubí (CECAR) ha
organitzat una nova edició
del Concurs de Cartells del
Dia d’Andalusia a Rubí. Enguany, el cartell ha d’estar
dedicat a Granada i la seva
província.
Segons les bases de la
convocatòria, es podrà presentar qualsevol persona
major de 18 anys o menors
representats per un tutor
legal. Cada autor podrà
presentar un màxim de
dues obres, on ha de figurar
el text “DIA DE ANDALUCÍA
EN RUBÍ, 28, 29 febrero y 1
de marzo 2020”.
El format ha de ser un
DIN3, de 29,7 cm d’ample
per 42 de llargada. Els cartells es presentaran en un
suport rígid, acompanyats
per un CD amb l’arxiu digital. Els originals no han de
portar cap signatura i seran
identificats per un lema
que figurarà al darrere del
cartell. Dins un sobre tancat
es farà constar el nom i cognoms, adreça, telèfon i edat
del concursant i a l’exterior

Cultura
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el lema de l’obra.
L’admissió d’obres participants finalitzarà el dia 17
de gener del 2020. Les propostes s’han de presentar a
l’Ateneu en horari d’obertura de l’equipament.
El jurat estarà format
per professionals en la matèria, escollits per la CECAR,
i amb la participació del regidor de Cultura de l’Ajuntament. El seu veredicte serà
inapel·lable i es farà públic
el nom del guanyador i el
cartell en el Diari de Rubí.
Hi haurà un únic premi en
metàl·lic de 300 euros per
al guanyador.
L’obra guanyadora quedarà en propietat de la
CECAR, que adquirirà els
drets d’explotació. La resta
de cartells es podran recollir
a l’Ateneu, del 9 al 31 de
març.
Per a més informació,
es poden adreçar a qualsevol de les entitats culturals
adscrites a la coordinadora,
la Peña Calixto Sánchez,
l’Asociación Rociera de Rubí
i la Casa de Andalucía en
Rubí. / DdR

Agenda

··················································
Divendres 13 de desembre

Bingo musical per La Marató
De 17.30h a 20h a Maristes Rubí.
Teatre de Funàmbuls
A càrrec de la CIa. Circ Xic. A les 18h a
la Carpa de Nadal.
Presentació dels jocs de ‘Los cuentos
de la caputxeta’
A càrrec de Max Saladrigas i Mercè
Galí. A les 18h a l’Espai de llibres
Lectors al tren.
Presentació del llibre ‘Tota la veritat’
A càrrec de Marc Martínez Amat i
Roger Mateos. A les 19h a l’auditori
del Museu Vallhonrat. Org.: El Racó
del llibre.
Concert de nadales
A càrrec del cor de l’Hermandad Rociera Andaluza de Rubí. A les 19.30h
a l’Església de Sant Pere.
Concert de Santa Llúcia
A càrrec de Dones de Cor. A les 20.30h
a l’Església de Sant Pere.
Concert de guitarra clàssica
A càrrec de José Galera. A les 20h a
l’Ateneu.
PdPotes+PD pEnTA
A les 21h al CRAC.
Divendres fabes tendres: Arribada
de l’Esperit de Nadal i danses nadalenques
A càrrec de l’Associació de Pesebristes
de Ciutat Vella i l’Esbart Dansaire de
Rubí. A les 21h a l’Espona.

El concert ‘Rock and Christmas’ dona el tret de
sortida a la nova programació de l’Espai 14/13
Redacció
Sota el títol de ‘Rock and Christmas’, la banda Attitude for
Destruction, una formació
tribut al grup Guns n’Roses,
oferirà un concert aquest
divendres 13 de desembre a
les 22 hores a l’Espai 14/13,
ubicat al Centre Cívic del
Pinar La Cruïlla. Una actuació en la qual repassaran el
repertori més conegut de
la icònica formació nordamericana. L’entrada té un
preu de 8 euros.
Aquest concert donarà el
tret de sortida a la nova programació de l’Espai 14/13,
que inclou una quinzena
d’actuacions i que s’allargarà
fins al mes d’abril. El rock,
i especialment de la mà de
bandes locals, continuarà
com a pal de paller de la
programació, tot i que enguany s’amplia amb altres
propostes.
La següent cita serà el 24
de gener, també divendres,
i portarà a l’Espai 14\13
tres formacions. Els Kupinga
Meya, una jove banda rubi-

Cinema: ‘Cinema Paradiso’
A les 21h a La Sala. Preu: 3€.
Concert: Attitude for destruction
A les 22h a l’Espai 14/13 del Centre
Cívic del Pinar. Preu: 8€.

··················································
DiSSABTE 14 de desembre

Activitat solidària amb La Marató
A càrrec de l’escola Montessori i
CIM-UPC. De 10h a 13h a la rbla.
Ferrocarril.
Nascuts per llegir: ‘El concert més
petit’
A càrrec d’Alquímia Musical. Per a
infants de 0 a 4 anys. A les 11h a la
Biblioteca.
‘Músic & dance in English’
A càrrec British House. Per a infants de
5 a 10 anys. A les 11h a la Biblioteca.
Música per a petita infància: ‘Els sons
del mar’
Inscripció previa. Per a infants de 0 a 4
anys. A les 11h i 12h a l’Ateneu.
Presentació del llibre ‘El Nadal dels
ratolins’
A càrrec de la Cuchu. A les 12h a l’Espai de llibres Lectors al tren.
Pessebre vivent
De 16.30h a 18h a l’Escola Montserrat.
Espectacle familiar: ‘Hai, la pescadora
de somnis’
A càrrec de la Cia. Giramàgic. A les
17.30h lloc a la Carpa de Nadal.
‘Musicirc’
A càrrec de la Cia. Cirquet Confetti. A
les 18h a l’Espai 14/13 al Centre Cívic
del Pinar. Org.: La Xarxa.
Festival benèfico Nochebuena para

Attitude for Destruction oferirà el primer concert al Pinar. / Cedida

nenca de pop rock, obrirà les
actuacions. Els Sense Filtre,
de Sabadell, presentaran el
seu nou disc Revolucions per
minut. La nit la tancaran els
Santo Romeo, una formació
rubinenca que aposta per
l’electrònica urbana. L’entrada per aquesta sessió és
de 3 euros.
Divendres 31 de gener
actuaran els rubinencs Empty
Cage, que presentaran a Rubí
el seu disc Moneda de tres

cares. Aquella nit també
pujaran a l’escenari Cuchilla
y Diazepam, també un grup
local. El Glande d’Schrödinger tancarà les actuacions
d’aquell divendres. L’entrada
d’aquests concerts costarà
5 euros.
Dissabte 8 de febrer serà
el torn de la proposta més
dura. Els Lyra Mortem portaran el seu heavy metal clàssic
i presentaran el seu disc
Contra el Tiempo y el destino.

todos. Níngún niño sin Navidad.
A les 18h a La Sala. Aportació: 10€.
Org.: Asociación Rociera Andaluza
Festival Jove de Microteatre de Rubí
De 18h a 19.30h al CRAC. Taquilla
inversa.
Concert de Nadal: ‘11 raons per tenir
goig’
A càrrec de la Coral Al·leliua de l’Església Baptista de Sabadell. A les 19.30h
al c. Colom, 6. Org.: Primera Església
Protestant de Rubí.
Batalla de galls de Rubí
De 19.30h a 22h a la Carpa de Nadal.
Concert blues: Big Mama Montse
A les 20h A l’Espai CGT. Org.: Societat
de Blues de Rubí.

De 18h a 19.30h al CRAC. Taquilla
inversa.

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

Actuació de l’escola de Música Núria
Garriga
A les 18h a l’Espai l’Aurora.
Hora del conte: ‘L’Oncle Buscall i el
Tió de Nadal’
De 18h a 19h a la Biblioteca.

Diumenge 15 de desembre

Zambombada
A les 11h a la pl. Catalunya. Org.: Hermandad Rociera Andaluza de Rubí.
Marató de contes
A les 11h a La Sala. Preu: 6€/ 5€ (socis). Org.: La Xarxa.
34è aniversari de la Casa de Andalucía
A partir de les 11.30h al c. Orso,
2. Vi d’honor, activitats de ball i
recepció d’autoritats. Org.: Casa de
Andalucía.
Ball al Casal
A càrrec de Carlos Ribas. A les 16.30h
al Casal de la Gent Gran de Rubí.
Espectacle infantil: ‘Hopa-li’
A càrrec de la Cia. Tot Circ. A les 18h
a la Carpa de Nadal.
Festival Jove de Microteatre de
Rubí

··················································
Dilluns 16 de desembre

Menoscrit del segon origen. 100 anys
de Manuel de Pedrolo
A les 18h a la Biblioteca. A càrrec d’
Anna Maria Villalonga, professora de
la UB. Org.: AEUR.
Nadales per la llibertat
A les 19h a la pl. Pere Aguilera.
Org.: Òmnium i l’ANC.

··················································
Dimarts 17 de desembre

··················································
Dimecres 18 de desembre

Campanilleros de l’Hermandad Rociera Andaluza de Rubí
De 18h a 20.30h a l’illa de vianants.
Org.: Hermandad Rociera Andaluza.
Conferència: ‘Malalties minoritàries’
Activitat a càrrec de Iolanda Arbiol,
directora de la plataforma Malalties
Minoritàries, i de Sara Salinas, presidenta de la Federació Catalana de
Malalties Minoritàries. A les 19h a la
Biblioteca. Org.: Associació d’Amics
de la UAB.

Els Dhaliax prendran el relleu
a l’escenari per tancar la nit.
L’entrada d’aquesta actuació
té un preu de 8 euros.
Els Sin City, banda tribut als AC/DC, oferiran un
concert benèfic el dissabte
29 de febrer. El show, que
comptarà amb diversos artistes convidats, servirà per
recaptar fons per l’entitat
Rodamons Rubí. El preu de
l’entrada de l’espectacle està
per determinar.
El divendres 13 de març
serà el torn del Furinyaki
Festival, que compta amb
la col·laboració de l’estudi
musical rubinenc del mateix
nom. L’entrada per aquesta
actuació serà de 4 euros.
La programació finalitzarà el 25 d’abril amb The Promises i Red Rocks (Ireland tribute), que interpreten peces
dels The Cranberries i els U2,
respectivament. L’entrada té
un preu de 8 euros.
Totes les actuacions començaran a les 22 hores. Les
entrades s’han de comprar
a la mateixa sala el dia de
concert.

Exposicions
Diorames de Nadal 2019.
A càrrec de l’Associació de Pessebristes de Rubí. A l’Aula Cultural
del 15 de desembre al 12 de gener.
Inauguració 15 de desembre a les
12h. Horari: feiners de 17.30h a
20.30h i diumenges i festius de 12h
a 14h i de 17.30h a 20.30h.
Exposició col·lectiva d’El Gra. A
l’Escola d’Art i Disseny de Rubí
(edRa) fins al 20 de desembre.

Espectacle de

Exposició d’il·lustracions de Zuflamenc
zanna
Celej. Fins de
al 29la
dePeña
gener
a l’Espai
de Llibres
Lectors al Tren.
Calixto
Sánchez
Pedres i barraques. Exposició sobre barraques de pedra seca. Fins
al 22 de desembre al Celler.
Retrats d’Antoni Marsal. A la Biblioteca fins al 31 de gener.
Fotografia de moda. Maria Illa
Gumà. L’alta costura a Rubí.
Fins al 15 de desembre al Museu
Municipal Castell.

··················································
DIJOUS 19 de desembre

‘Cavalleria rusticana i Pagliacci’
A càrrec de María José Anglés, musicòlogia. A les 19h a l’Ateneu.
Presentació del Butlletí
A les 19h a l’auditori del Museu Vallhonrat. Org.: GCMR-CER.

CULTURA
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ART

Antoni Marsal exposa paisatges i
retrats a la Biblioteca Municipal
REDACCIÓ

El reconegut pintor rubinenc
Antoni Marsal ha inaugurat
una nova exposició a la Biblioteca Municipal Mestre Mar�
Tauler. La mostra és una continuació de l’exposició que
l’ar�sta va oferir l’any passat
en el mateix equipament, ja
que manté la mateixa temà�ca: paisatges, mo�us ﬂorals
i retrats.
Marsal exposa en aquesta ocasió al voltant d’una
seixantena de pintures a l’oli
de diferents mides, algunes
de gran format, en les quals
mostra de nou el seu domini
del color i de la llum. En els
nous retrats, con�nua inves�gant en els fons acolorits, deixant de banda els fons foscos
tradicionals dels retrats.
Entre aquests, es poden
trobar personatges famosos
com l’actriu Penélope Cruz,
la presentadora Anne Igar�buru, el tenista Rafael Nadal
o l’actor Galindo, qui va morir
recentment i era amic ín�m
de l’ar�sta. També hi ha retrats de rubinencs coneguts

El pintor rubinenc, amb un dels paisatges que formen part de la
mostra. / C.C.

i altres que han estat encàrrecs personals de la societat
vallesana.
La mostra es podrà visitar

a la sala d’exposicions de la
Biblioteca ﬁns al pròxim 31 de
gener en horari d’obertura de
l’equipament cultural.
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PETANCA | LLIGA

ENTITATS | AJUTS

WATERPOLO | LLIGA

Derrota del primer equip L’Ajuntament atorga 335 subvencions
de la UP Les Torres
per a la pràctica esportiva
El primer equip de la Unió
Petanca-Les Torres va sumar
una nova derrota en el desplaçament ﬁns a Castelldefels,
el colíder del grup. El partit
va ser tan igualat que no es
va decidir fins a la darrera
jugada, que els locals van estar
més encertats. Ara, el conjunt
rubinenc haurà de guanyar a
Sant Pol per poder accedir al
play-oﬀ.
El segon equip va visitar
Badalona en un partit força
igualat, en el qual ﬁnalment
es va imposar l’equip local.
Una ensopegada que deixa
el conjunt de Rubí a la zona
mitjana de la classiﬁcació.
El tercer equip va jugar
com a local davant de la Concòrdia de Sabadell. Després
d’una primera ronda dolenta,

els rubinencs van redreçar el
seu joc i van acabar imposantse per 10-6. D’aquesta forma,
a poc a poc, abandonen la
zona baixa de la lliga.
Pel que fa al tercer equip
de l’entitat, va rebre com a
local al cuer del grup, el Palau
de Plegamans i tot i que no va
començar molt bé va remuntar per acabar guanyant per
9-7 i continua amb la ratxa
d’imbatibilitat.
Pel que fa al Femení,
aquest cap de setmana va
descansar.
Tots els partits dels equips
del club de Rubí van guardar
un minut de silenci en memòria del jugador Miguel Ángel
Usero ‘Ligero’, que va morir
la passada setmana. / Unió
Petanca-Les Torres

ATLETISME | COMPETICIÓ

Ivan García, tercer al Tetratló de Cambrils
El rubinenc Ivan García va
participar el 7 de desembre
en el Tetratló que va tenir
lloc a Cambrils, que consistia
en una prova combinada.
García, de la Unió Atlètica
Rubí (UAR) va quedar en

tercera lloc de la competició
amb 1.528 punts, realitzant
unes grans marques: 60 m
llisos (8”21); salt de llargada (4,84m); llançament de
pes (8,33m); i salt d’alçada
(1,36m). / UAR

L’Ajuntament ha resolt l’adjudicació de les subvencions
per a la pràctica de l’esport
federat, les extraescolars
vinculades als Jocs Esportius
Escolars i les activitats esportives d’inclusió corresponents
a la temporada 2018-2019.
Enguany s’han atorgat 335
ajuts a infants i joves d’un
total de 25 entitats, sobre el
total de 430 sol·licituds presentades. L’import que s’ha
destinat a aquestes ajudes
ascendeix als 120.000 euros
previstos inicialment.
Les subvencions s’adrecen a rubinencs i rubinenques
de 4 a 18 anys que realitzen
activitats esportives a través
d’entitats o d’associacions de
mares i pares (AMPA) de Rubí
o d’altres ciutats, en cas que
no hi hagi oferta esportiva
d’aquella disciplina concreta
al municipi.
Els conceptes subvencionables són les quotes d’inscripció i les quotes mensuals
o anuals de participació, la
llicència esportiva, la revisió
mèdica i les despeses de
roba esportiva ─aquestes
últimes ﬁns a un màxim de

Els ajuts han estat per a disciplines esportives diverses com el Volei.
/ Cedida

125 euros─. La concessió es
fa segons la renda anual de
la unitat familiar.
Predomini del futbol
Del total de 335 ajuts atorgats
aquest any, més de la meitat
han estat sol·licitats per infants i joves que practiquen
futbol. D’aquests, una desena
ho fan al Club Escola Futbol
Can Mir, una entitat que disposa actualment de diversos
equips de jugadors amb diversitat funcional. I és que, com
a novetat, les subvencions
destinades a la temporada

2018-2019 s’han ampliat a
activitats esportives d’inclusió, donant compliment a un
acord del Ple municipal.
La resta d’ajuts concedits
cobreixen les següents disciplines: bàsquet, futbol sala,
atletisme, escacs, patinatge,
natació, handbol, rugbi, hoquei, gimnàstica, voleibol i
arts marcials.
La relació completa de
subvencions atorgades i denegades es pot consultar a
través de la Seu Electrònica
de l’Ajuntament de Rubí. /
DdR

Derrota del Femení
del CN Rubí contra
el CN Terrassa
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí no va ser capaç
de superar el CN Terrassa,
equip en el qual juga la rubinenca Bea Ortiz, a domicili. El
resultat va ser de 17-8 amb
victòria per les de Terrassa. Les
rubinenques jugaran aquest
cap de setmana un partit de
Copa Federació contra el CN
Mataró.
Pel que fa al Sènior Masculí, va descansar el passat
cap de setmana i reprendrà
la lliga contra el CN La Latina
de Madrid. El partit es jugarà
dissabte a les 17 hores a la piscina del conjunt madrileny.
Sí que va jugar el Juvenil
Masculí, que va empatar a
12 gols contra el CN Montjuïc
i el Cadet Femení, que va
perdre per 14-5 contra el CN
Mataró A.
Pel que fa a la natació,
aquest cap de setmana es
disputarà la 3a jornada de la
lliga benjamina i la 1a jornada
de la lliga prebenjamina.
El club també participarà
en el Campionat de Catalunya
d’Hivern infantil i júnior i al X
Duatló de Muntanya Ciutat de
Terrassa. / CNR

ALPINISME | SOLIDARITAT

No Limits lliura un donatiu de 9.000 euros a Vall d’Hebron
L’associació d’alpinisme No
Limits contra el càncer infantil ha fet entrega d’un primer
donatiu de 9.000 euros a
l’institut d’investigació de
l’Hospital Vall d’Hebron.
Uns diners que s’han recollit a través de múltiples
guardioles solidàries, esdeveniments, merchandising
i activitats d’alpinisme, a
més de donatius particulars.
Especialment signiﬁcativa va
ser la donació de 5.000 euros
de l’Associació de Prejubilats,

pensionistes i exempleats de
l’empresa La Maquinista Terrestre y Marítima, S.A.
L’associació compta amb
el suport de l’Ajuntament de
Rubí, l’alpinista Sergi Mingote a través del seu projecte
14x1.000 i altres entitats
col·laboradores, com l’Escola
de Futbol de Can Mir o el
Refugi del Pedraforca Lluís
Estasen-Feec.
A l’Everest el 2021
La proposta de No Limits

consisteix a fer accions solidàries relacionades amb
l’alpinisme per aconseguir
una major recaptació de
donatius i de patrocinis. El
projecte més ambiciós de
l’entitat és el Projecte Everest, compost per tres reptes
individuals d’ascensió sense
oxigen al tres dels vuit mils
més importants del món.
La primera ascensió serà
al Gasherbrum I (PaquistanKarakorum), que té 8.068
metres, i que s’abordarà el

juliol del 2020. El setembre
del mateix any, l’expedició
té previst ascendir el Cho
Oyu, a l’Himàlaia, de 8.201
metres, i el maig del 2021
està prevista l’ascensió al
sostre del món: l’Everest, a
8.848 metres
Les expedicions es faran
en companyia de Sergi Mingote, que s’ha plantejat el
repte d’aconseguir el record
Guinness, coronant els 14
vuit mils sense oxigen en
1.000 dies. / DdR

Imatge del lliurament dels 9.000 euros a l’Institut d’Investigació de
la Vall Hebron. / Cedida

ESPORTS

Divendres, 13 de desembre de 2019

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Girona B mostra la seva
força i guanya al Rubí 0-4
J. PÉREZ

Justa victòria d’un Girona
B molt superior que va demostrar el perquè de la seva
privilegiada posició a la classiﬁcació. En la primera jugada
del par�t, ja va tenir el conjunt gironí la seva primera
ocasió, tot i que Juanmi es va
encarregar d’evitar el gol. Va
ser el preludi d’allò que havia
d’arribar durant el par�t.
En el minut 9, Noah va
fer el 0-1 per al Girona B. El
Rubí no va abaixar els braços,
va fer bones triangulacions,
però no va arribar a l’àrea
contrària amb perill. En el
minut 28, després d’una falta, Tino Mendoza va marcar
en pròpia porta i el 0-2 a
favor dels visitants pujava al
marcador.
En el minut 40, la Unió
Espor�va Rubí es va quedar
amb deu jugadors per expulsió de Sergi Estrada, amonestat amb doble targeta groga.
Amb aquest 0-2 es va arribar
al descans.
La segona part va ser un
monòleg del ﬁlial del Girona,
que va dominar totalment
el joc, davant un Rubí amb
un home menys que no va

UE RUBI-FC GIRONA B

Marina Gómez, del GAER, medalla de
bronze al Campionat de Catalunya
0-4

UE RUBÍ: Juanmi, Carles Mur, Aitor Torres, Joan Raventos
(Charly Lumbreras ‘69), Manu, Villegas, Raul Perez (Enric
‘69), Tino Mendoza (Alex ‘73), Sergi Estrada, Montoro (Masip
‘68) i Anouar (Ivan ‘46)
FC GIRONA B: Jona, Eppy (Mafeo ‘72), Lluc (Aleja ‘62),
Roura, Dan (Gamell ‘85), Ferran, Resta, Venzal, Joel (Jofre
‘62), Carlos i Noah (Muritala ‘77)
Àrbitre: Curiel Riera.
Gols: Noah 0-1 (‘9), Tino Mendoza (PP) 0-2 (‘28), Ferran
0-3 (‘67), Aleja 0-4 (‘77),
Targetes: Aitor Torres, Tino Mendoza, Sergi Estrada (2) i
Enric(2); Dan

poder fer gaire més. En els
minuts 67 i 77, van arribar
dos gols més del Girona que
sentenciava el partit amb
el 0-4 definitiu. En l’últim
minut i també per doble
amonestació va ser expulsat
el rubinenc Eric.
En deﬁni�va, justa victòria visitant, que deixa seqüeles en el conjunt de la UE Rubí
per les expulsions, totalment
infantils, de dos dels seus
jugadors. A més, també té les
baixes per lesió d’Óscar Uroz i
Omar, per la qual cosa només
té un davanter, Anouar.
El pròxim par�t, diumenge a les 12.30 hores a Llagostera, és de vital importància
per al Rubí, tot i que el pano-

rama és força preocupant per
les baixes.
Pel que fa al Rubí B,
aquest dissabte 14 de desembre a les 18 hores s’enfrontarà contra el Juventud
25 de Sep�embre.
1a Catalana Grup 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GIRONA FC B
VIC UEC
PALAMÓS CF
EE GUINEUETA CF
EF MATARÓ CE
FUNDACIÓ E. GRAMA
MOLLET UE CF
SABADELL NORD CF
MANLLEU AEC
LLORET CF
JÚPITER
LA JONQUERA UE
L'ESCALA FC
UE RUBÍ
TONA UE
PARETS CF
LLAGOSTERA UE B
REUS DEPORTIU CF B

23

J Pts.
12 34
12 28
12 23
13 22
12 22
13 20
12 17
12 17
12 16
12 15
12 15
12 15
12 13
12 13
13 11
13
7
12
5
0
0

Marina Gómez, amb la medalla ob�nguda. / Cedida

Marina Gómez, del club Gimnàs
Ar�s�c Espor�u Rubí (GAER), va par�cipar en el Campionat de Catalunya
de Gimnàstica Artística disputat
a Vic al novembre, on va obtenir
una meritòria tercera posició en la
general de la categoria B5. Aquesta
competició s’havia de disputar el
passat mes de juny, però l’onada de
calor que va pa�r la ciutat osonenca
va obligar a cancel·lar-la.
Gómez va obtenir 42.600 punts,
3.550 menys que la primera classiﬁcada, Irene Conty, del CG Mataró.
En categoria femenina també
havia de par�cipar la gimnasta rubinenca Clara Cardoner, però no ho
va poder fer per lesió.
Pel que fa a la categoria masculina, del club rubinenc hi van compe�r
12 gimnastes en diferents nivells,
que van obtenir bons resultats. /
GAER

TAEKWONDO | CAMPIONAT D’ESPANYA DE CLUBS

Cinc espor�stes del Balmes Rubí par�cipen
en el Campionat d’Espanya de clubs

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Olímpic torna a la compe�ció després de
l’aturada per enfrontar-se al Mirasol
Després de l’aturada de la
compe�ció pel pont de la Immaculada, l’Olímpic Can Fatjó
torna aquest diumenge a la
compe�ció per enfrontar-se
al Mirasol-Baco, equip situat
a la 15a posició i que fora de
casa només ha aconseguit
dues victòries: davant la PD
Pajaril (1-2) i enfront de l’EF

Planadeu (2-7).
Els de Can Fatjó, segons a
la taula classiﬁcatòria, buscaran augmentar la seva renda
golejadora, que de moment
és de 50 gols, una mitja de
gairebé 4 per par�t, xifra que
els situa com a equip més
golejador del grup 3 de Tercera Catalana. Una victòria

davant el Mirasol permetria
l’Olímpic mantenir-se enganxat al líder, el Castellar, per
assaltar la primera posició si
aquest falla.
El par�t serà a les 12 hores al Municipal de Can Fatjó
i el club fa una crida a l’aﬁció
perquè vagi a animar l’equip.
/ José Verde

ENTITAT | ACCIÓ SOLIDÀRIA

El Can Mir tornarà al sud-est del
Senegal per fer un projecte solidari
El Club Escola de Futbol Can
Mir col·labora des del 2018
amb un poblat situat al sudest del Senegal, a Bouloukanda, situat a més de 700 km
de Dakar. L’en�tat rubinenca
aporta recursos bàsics per a la
població, treballa per millorar
les infraestructures i per fer
realitat la pràc�ca del futbol
a la zona.
Per aquest mo�u, volun-

taris i voluntàries de l’en�tat
tornaran a fer una visita al
con�nent africà a principis del
2020. La tasca dels rubinencs a
Bouloukanda se centrarà en aspectes sanitaris, de millora de
les instal·lacions i per aportar
recursos educa�us al poblat,
en una escola on estudien prop
de 300 alumnes.
Per tal de finançar tot
aquest projecte, l’en�tat es-

portiva local demanà ajut a
la ciutadania de Rubí. Per collaborar, es pot adquirir el llibre
‘El legado del Baobab’, una crònica de Xavi Mas sobre el viatge
del 2018. El llibre, que té un
cost de 15 euros, es pot reservar per telèfon al 609 659 595.
També es poden fer aportacions econòmiques al compte
ES7400810347750001401743
del Banc Sabadell. / Can Mir

Els cinc espor�stes rubinencs que van compe�r a Alacant. / Cedida

Cinc membres del Club Balmes Rubí van competir el
passat cap de setmana en
el Campionat d’Espanya de
clubs, que es va disputar a
Alacant i que va registrar un
alt nivell compe��u. Tot i que
cap dels representants del
club rubinenc va aconseguir

una medalla, cal destacar la
compe�ció de Marta Moreno, que va passar 2 rondes
realitzant uns combats espectaculars, però va caure
a quarts de final davant la
representant d’Euskadi.
També hi van par�cipar
Unai Flores, Marc Gómez,

Miriam Granell i Silvia Boix.
Des del club han valorat
posi�vament la par�cipació
i han animat els espor�stes
a continuar treballant de
valent i amb compromís per
poder par�cipar de nou en
esdeveniments d’alt nivell. /
Balmes Rubí

