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Denuncien l’abocador de Can Carreras per
abocar aigües tòxiques als torrents de Rubí
MARTA CABRERA

Aigua contaminada en els torrents de Rubí i que, segons aﬁrma la
plataforma, procedeix de l’abocador de Can Carreras. / Cedida

La plataforma Rubí sense abocadors ha posat una denúncia
davant l’Agència de Residus de
Catalunya i els Agents Rurals
per un abocament incontrolat
de lixiviats al torrent de Can
Barceló per part de FSM Ver�spania, empresa que ges�ona l’abocador de Can Carreras
i vinculada al grup TMA, que
també ges�ona Can Balasc i
les plantes de tractament de

residus de Sant Cugat.
Fa uns dies, membres de
l’en�tat ecologista van detectar que hi havia aigua molt
bruta en un corriol que baixa
de la ﬁnca. “Va ser després de
l’episodi de pluges intenses,
potser van voler aprofitar
els aiguats perquè totes les
aigües contaminades anessin avall, però ara es veuen
clarament”, explica Montse
Rousse, membre de Rubí
sense abocadors.

L’aigua contaminada es
pot observar a un dels an�cs
torrents que passaven per
Can Carreras i que connecten
amb el torrent de Can Barceló,
que al seu torn s’ajunta amb el
torrent de Can Pi de la Serra.
Els membres de l’en�tat han
resseguit el rastre de l’aigua
contaminada i han descobert
la sor�da d’una canonada just
al límit de la ﬁnca de l’abocador de Can Carreras: “Això
és un delicte ambiental que
comporta penes de presó”,
apunta Rousse i afegeix que
“la gent que viu a Can Pi de la
Serra té pous que no poden
fer servir perquè estan contaminats”.
Els lixiviats són el resultat
de la degradació dels residus
i tenen una alta concentració en sals minerals i altres
derivats secundaris. Les aigües residuals detectades
als torrents procedeixen,
segons aﬁrma la plataforma,
de l’abocador de Can Carreras, que suposadament està

en procés de restauració del
medi, ja que va ser clausurat
per la Generalitat el 2016.
Aquests lixiviats, segons la
plataforma, es troben a les
basses de l’abocador i han de
ser emmagatzemats en uns
camions cisterna i traslladats
a una planta de tractament de
lixiviats, un procediment que
resulta car. Montse Rousse
aﬁrma que “les basses estan
pensades per aguantar molta
quantitat de pluja i també
tenen un protocol en cas de
risc de desbordament, però
això no va passar perquè el
dia de les pluges no es van
desbordar”.
Per aquest motiu, sospiten que “a la canonada
detectada, tenen una aixeta a
través de la qual deixen anar
els lixiviats i així s’estalvien el
cost de traslladar-ho per al
seu tractament”, un fet que
també explicaria perquè els
pous dels veïns de Can Pi de la
Serra tenen des de fa anys les
aigües contaminades.

Els pensionistes rubinencs acorden
sumar-se a les mobilitzacions de
Barcelona i Terrassa

El col·lec�u es va reunir dimarts davant de l’Ajuntament. / Cedida

La plaça Pere Aguilera va
acollir dimarts una nova assemblea del Moviment per a
unes Pensions Dignes de Rubí
(MPDR) oberta a tota la ciutadania. Durant la trobada, els
assistents van acordar donar
suport a les grans mobilitzacions convocades per aquest
dissabte 15 de desembre a
Barcelona i Terrassa.
La manifestació de Barcelona �ndrà lloc a la plaça Urquinaona a les 11 hores sota
el lema ‘Governi qui governi,
les pensions es defensen’ i
enllaçarà amb la seu de la
delegació del govern estatal.
A l’assemblea, van decidir
concentrar-se a les 10 hores
a l’estació de Ferrocarrils de
Rubí per sor�r cap a la ciutat
comtal en el tren de les 10.19
hores. Pel que fa als que opten
per la manifestació de Terrassa, prevista per a les 12 hores,

es va acordar agafar el tren de
les 11.30 hores.
A més, es va informar
del macro acte organitzat pel
Sindicat de Lloguers de Rubí
que �ndrà lloc dissabte a les
11.30 hores al Casal Popular,
per aquells que no assisteixin
a les manifestacions.
Finalment, es va valorar
molt positivament l’assemblea ciutadana oberta que va
tenir lloc dimarts passat a La
Sala per compar�r i divulgar
les lluites que s’estan portant
a terme a la ciutat per la
millora dels serveis públics i
especialment el sanitari, les
reivindicacions de Bombers
o el del Sindicat del Lloguer.
També es va destacar la voluntat expressada pels diferents par�ts polí�cs d’àmbit
nacional de donar suport a les
mobilitzacions i reclamacions
rubinenques. / DdR
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Una vintena de semàfors de la ciutat s’adapten
amb sistemes sonors per a persones invidents
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha iniciat aquest
dimarts la instal·lació de sistemes sonors per a invidents a
una vintena de semàfors de
la ciutat. L’objec�u d’aquesta
inicia�va, treballada conjuntament amb l’ONCE, és fer
accessibles diverses cruïlles
del municipi.
El nou disposi�u que es
col·loca als semàfors incorpora un sistema denominat Passblue, que s’ac�va mitjançant
Bluetooth quan s’aproxima
una persona amb discapacitat visual —gràcies a una
aplicació instal·lada al telèfon
mòbil o a un comandament a
distància que ha de tenir l’interessat—. L’invident rep un
senyal acús�c que l’avisa tant
de la proximitat d’un semàfor
com de si aquest està en fase
verda o vermella.
“Creuar un pas de vianants és una cosa que fem
pràc�cament cada dia, però si
la capacitat visual és reduïda
o nul·la, aquesta acció pot
resultar di�cil i perillosa”, ha
reﬂexionat l’alcaldessa, Ana

M. Mar�nez. “Amb l’objec�u
de millorar l’autonomia de
les persones invidents, hem
optat per instal·lar aquests
semàfors acús�cs a diverses
cruïlles de la ciutat de la
mà de l’ONCE, que ens ha
ajudat a determinar els encreuaments on calia ubicar
aquest sistema”, ha apuntat
la primera edil.
Semàfors sonors
La informació acústica que
emeten aquests dispositius
és de tres �pus, que es diferencien per la freqüència i durada dels sons. D’una banda,
disposen d’un to d’orientació
que permet a l’usuari conèixer l’existència del semàfor
i situar-se a la zona correcta
per poder creuar pel pas de
vianants. I, de l’altra, emeten
un altre �pus de senyal per

El consistori ha
comptat amb
l’assessorament de
l’ONCE en l’elecció
dels semàfors

Magí Raméntol (2 semàfors),
Magallanes – Calderón de
la Barca (2 semàfors), Pintor
Fortuny – Calderón de la Barca
(4 semàfors), Joan Fiveller –
Marià Benlliure (4 semàfors)
i Can Cabanyes – Rambla del
Ferrocarril (2 semàfors). En
els pròxims anys, la voluntat
del consistori és ampliar el
nombre de semàfors adaptats
amb aquest sistema.

La col·locació dels sistemes sonors s’ha iniciat aquesta setmana. / Cedida

a cada fase, que indica a la
persona invident quan pot
travessar i quan el semàfor
està a punt de canviar a fase
vermella. Els tons permeten
que aquestes persones rebin
de forma clara i inequívoca
la informació de l’estat de
l’encreuament semafòric,

Les pantalles acús�ques a
Can Vallhonrat, més a prop
REDACCIÓ

El Ministeri de Foment ha
encarregat un estudi per determinar l’afectació acús�ca
que pateixen els veïns i veïnes de Can Vallhonrat per la
proximitat de l’autopista AP-7
i l’elevat nombre de vehicles
que circulen per aquesta via.
Si l’estudi, que podria estar
acabat a mitjans del 2019,
confirma uns resultats de
contaminació acús�ca elevats,
com tot apunta, el Ministeri
procedirà a la col·locació de
les pantalles acús�ques per
resoldre aquesta situació.
Així ho ha confirmat
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
qui s’ha reunit aquest dimarts
a Madrid amb el director general de Carreteres del govern
espanyol, Francisco Javier Herrero. Durant la trobada, celebrada a la seu del Ministeri de
Foment, Mar�nez ha constatat que els representants de
Foment ja eren coneixedors
de la problemà�ca d’aquest
barri rubinenc.
L’alcaldessa ha manifestat
la seva sa�sfacció pel resultat
de la reunió, perquè “tot

L’alcaldessa i el director general de Carreteras, Francisco Javier Herrero, durant la trobada a Foment. / Cedida

apunta que podríem estar
davant del ﬁnal d’una de les
reclamacions històriques del
nostre municipi”.
Mar�nez també ha ressaltat l’entesa amb el Ministeri
de Foment i les facilitats que
en tot moment ha �ngut per
exposar les demandes del
barri rubinenc. “Esperem
que aquest sigui el mandat
en el qual se solucioni un dels
greuges històrics que pateix la
ciutat, especialment els veïns i
veïnes de Can Vallhonrat”.

La primera edil s’ha desplaçat a Madrid acompanyada
d’una delegació rubinenca,
formada pel segon tinent
d’alcaldia, Moisés Rodríguez, i
pel gerent del consistori, Jordi
Núñez.
La instal·lació de pantalles per reduir el soroll de
l’autopista és una demanda
històrica del veïnat de Can
Vallhonrat. Tots els grups municipals avalen la reivindicació
i el Ple ha aprovat mocions de
suport.

millorant l’accessibilitat i seguretat.
El fet que el disposi�u s’ac�vi només quan s’aproxima la
persona invident proveïda de
l’aplicació o del comandament
a distància redueix signiﬁca�vament la contaminació acús�ca que pot generar aquest

sistema, ja que els senyals
sonors només s’emeten quan
l’usuari els necessita.
Les cruïlles que compten
amb aquest nou dispositiu
acústic són les de Pau Claris – Cadmo (4 semàfors),
Joaquim Blume – Cadmo
(2 semàfors), Magallanes –
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L’escola Teresa Altet recull
el reconeixement d’Unicef
REDACCIÓ

Professorat i alumnat de l’escola Teresa Altet, amb la regidora Marta García, durant el lliurament del
reconeixement. / Lali Puig

L’escola Teresa Altet de Rubí
va recollir dimarts el reconeixement atorgat per Unicef
Comitè Espanyol com a Centre
Referent en Educació en Drets
d’Infància i Ciutadania Global.
El lliurament va tenir lloc en el
marc de la jornada ‘L’educació
en drets de la infància, una
eina transformadora de l’entorn’, organitzada a la Casa del
Mar de Barcelona.

La jornada es va iniciar
amb la ponència ‘Educar en
els drets dels infants’, a càrrec
de la mestra Irene Puig. A
con�nuació, es va presentar el
programa ‘Educació en drets’
per part de Maria Mur, responsable d’educació d’Unicef
Comitè Catalunya i va tenir
lloc un col·loqui sobre aquest
tema que va comptar amb la
par�cipació de la directora de
l’escola Teresa Altet, Dolors
Oliver i de representants dels
altres dos centres guardonats. Finalment, la presidenta
d’Unicef Comitè Catalunya,
Anna Folch, va lliurar els reconeixements, que en el cas
del Teresa Altet van recollir els
mateixos alumnes del centre.
A Catalunya, només quatre
escoles compten amb aquesta
dis�nció.
A l’acte de dimarts, l’escola
Teresa Altet també va comptar
amb el suport d’una representació de la comunitat educa�va del Centre d’Educació
Especial de Ca n’Oriol, amb el
qual duu a terme un projecte
d’escola compar�da que faci-

lita la inclusió dels infants amb
diversitat intel·lectual.
Una aposta ferma pels drets
de la infància
A l’hora de concedir aquest
reconeixement, Unicef ha �ngut en compte la tasca que ha
desenvolupat històricament
l’escola rubinenca en matèria
d’educació en drets d’infància
i que té, entre els seus principals emblemes, un Consell
dels Infants propi format per
alumnes de tots els cursos.
A banda d’això, l’organització
ha premiat l’esforç d’avaluació
de les accions realitzades i la
presentació d’un programa de
creixement que garanteix la
con�nuïtat d’aquest projecte
educa�u.
La regidora de Serveis a
les Persones, Marta García,
va acompanyar la direcció
del Teresa Altet en aquesta
important jornada. “El reconeixement d’Unicef signiﬁca
una merescuda recompensa
a una feina de fa molts anys a
favor dels drets de la infància”,
va destacar García.

El concepte de ciutadania a par�r
del fet migratori centrarà el Dia
dels Drets Humans a Rubí

A la Biblioteca, hi ha una exposició sobre els drets humans a través
de l’humor. / Mariona López

El Dia dels Drets Humans,
que es commemora el 10
de desembre, se celebrarà a
Rubí amb una reﬂexió sobre
el concepte de ciutadania
aquesta tarda a les 18.30 hores a la Biblioteca. Sota el �tol
‘Els drets humans a la ciutat:
nova ciutadania’ es farà la
representació del muntatge
teatral ‘El rei del Gurugú’,
de Ferran Joanmiquel, que
interpretarà la companyia
La Nave Va. Es tracta d’una
proposta que aborda el fet
migratori des d’un punt de
vista diferent.
Aquesta representació
donarà pas a un debat a les
19.30 hores sobre la mateixa
qües�ó. En aquesta taula rodona hi par�ciparan membres
d’associacions de migrants de
Rubí, el president de la Coordinadora d’Associacions Sene-

galeses de Rubí, Bocar Sam, i
el professor d’Antropologia de
la Universitat Rovira i Virgili
(URV) Jordi Moreres.
Prorroguen la mostra sobre
els Drets Humans
A més, la Biblioteca acull des
de mitjans de novembre la
mostra ‘Drets Humans: el
nostre món, la nostra dignitat, el nostre futur’, organitzada per la Coordinadora
d’ONGD i altres moviments
solidaris de Lleida i l’Associació Cultural Humoràlia,
que ha estat prorrogada ﬁns
al 18 de gener. L’exposició,
promoguda a la ciutat per
Rubí Solidari, sensibilitza la
ciutadania sobre la vulneració
dels drets humans a partir
de l’art gràﬁc com a gènere
de denúncia i de compromís
cívic. / DdR
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Conservar l’espai natural del parc de Ca n’Oriol i el bon
manteniment de la zona, prioritats per a la ciutadania
REDACCIÓ

El procés participatiu obert
a tota la ciutadania sobre la
reforma del parc de Ca n'Oriol
ha recollit un total de 267
propostes, aportacions que
s'han realitzat a través de la
plataforma digital Participa
Rubí i durant la jornada participativa presencial del passat
10 de novembre. De l'anàlisi
de totes aquestes propostes,
hi ha dos aspectes que són
fonamentals per a la ciutadania: la conservació de l'espai
natural i el manteniment del
parc.
Així, la voluntat manifestada pels rubinencs i rubinenques és que qualsevol intervenció que es projecti ha de
respectar la seva característica d'espai natural i que això
ha d'anar acompanyat d'un
major esforç en manteniment
dels diferents equipaments
existents a la zona.
Altres aportacions van
en la línia d'incrementar els
equipaments del parc: més
zones per practicar esport,

ampliar la zona de pícnic,
més papereres, una zona de
barbacoes i habilitar lavabos
públics. Entre les peticions de
nous equipaments, també hi
ha la demanada de novetats
pensades per als infants.
L'ampliació de la zona d'esbarjo de gossos també forma
part d'aquesta demanda de
nous equipaments, com la
creació d'una zona de bar.
L'estudi de les propostes
posa en relleu la voluntat
de fomentar més activitats
al parc i que aquest passi a
acollir activitats ja fixades
al calendari cultural, social i
festiu. L'accessibilitat és una
altra de les preocupacions
de la ciutadania. En aquest
sentit, es reclamen millores,
ja siguin internes com externes per a garantir l'ús del parc
a persones amb mobilitat
reduïda. Les adequacions
també han de comportar
millores als carrers propers a
l'espai, el carrer de Mallorca
i de Flammarion. Pavimentar
i comunicar els carrils bici
és una altra petició repetida

El Sindicat del Lloguer organitza
dissabte un macroacte per plantar
cara als lloguers abusius
El Casal Popular de Rubí acollirà aquest dissabte 15 de
desembre a les 11.30 hores
un macroacte amb l’objectiu
de mobilitzar i organitzar la
ciutadania afectada per uns
lloguers abusius i l’especulació dels fons voltor. L’acte
està organitzat pel Sindicat
del Lloguer a Rubí, amb la
col·laboració del Sindicat de
Barcelona i el de la veïna localitat de Sant Cugat.
Segons expliquen els organitzadors, la idea és fer
un gran acte conjunt amb
llogaters rubinencs i d’altres

poblacions afectats per la
problemàtica de les pujades
de preus del lloguer i els fons
voltor. A més, també han
apuntat que comptarà amb
el suport de representants
d’entitats, d’institucions, de
partits polítics i, ﬁns i tot, algun diputat del Congrés.
El Sindicat ha fet una crida
per tal que se sumi el màxim
nombre de gent possible per
poder plantar cara a aquesta
especulació dels fons voltor i
defensar l’accés a l’habitatge
i uns habitatges dignes per a
tothom. / DdR

La família volem fer-vos saber que
en Silvestre Torra Cahís va morir a
Caldes de Montbui el 10 de desembre
de 2018 a l’edat de 92 anys.
D.E.P.

entre els participants.
Ampliar les zones verdes
del parc i vetllar per la difusió
i conservació del patrimoni,
la ﬂora i la fauna són també
demandes recollides i agrupades, així com usar energies
renovables i materials de
construcció sostenibles en
la il·luminació i en la millora
de la zona són peticions que
han apuntat diverses de les
persones que han pres part
del procés.

Més civisme i seguretat
El civisme i la seguretat també preocupen. Per això, s’ha
proposat més control sobre
les actituds incíviques, més
presència policial i s’ha suggerit la possibilitat d’instal·lar càmeres de seguretat.
També es creu necessari un
estudi que permeti millorar la
canalització de l'aigua de les
pluges que eviti desperfectes
i en permeti la canalització i
reutilització.

Pel que fa a les propostes dels infants, aquestes es
refereixen a la petició de nou
mobiliari i jocs per a infants de
diferents edats. Els més petits
també es preocupen del caràcter d'espai natural del parc
i la seva accessibilitat
Segons el consistori, el
conjunt d'aportacions s'han
agrupat en 21 propostes que
donaran forma a les tres opcions de projecte que se sotmetran a votació ciutadana.
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L’AUP vol un projecte de recuperació
i usos del conjunt de les Torres
Massana i el seu entorn
Redacció

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) presentarà en el
proper Ple de l’Ajuntament,
que se celebrarà el pròxim
20 de desembre, una moció
on demanarà que el consistori engegui un projecte
de recuperació i usos de les
Torres Massana, que consten
de quatre edificis dels anys
20 ubicats a Ca n’Alzamora
i el seu entorn. La formació proposa reconvertir els
immobles en un conjunt
d’equipaments municipals
de tipus educatiu, cultural
i esportiu, descentralitzant
aquests serveis i dinamitzant
una part de la ciutat mancada d’oferta.
L’AUP vol que el procés
de redacció del projecte contempli un procés participatiu
ciutadà i que les aportacions
veïnals s’incorporin al projecte, que s’hauria de redactar
i que s’hauria d’aprovar en
el Ple, amb el vistiplau de la
ciutadania participant.
La formació assembleària
recorda que el diagnòstic
del Pla d’Equipaments determina que a Rubí hi ha

una distribució territorial
desigual i Ca n’Alzamora és
un d’aquests barris sense
serveis i equipaments municipals. També apunten que
Les Torres Massana formen
part del Catàleg de Patrimoni
local, que són pràcticament
de titularitat municipal i
que estan en estat precari
o ruïnós.
Font del Ferro
D’altra banda, l’AUP també
presentarà una moció pel
desenvolupament efectiu
del projecte municipal Font
del Ferro. En aquest sentit, la
formació vol que el consistori
garanteixi la viabilitat econòmica i especialment funcional de Font del Ferro, dotant
de contingut la seva tasca i
afavorint un horitzó real de
negoci, a més de blindar la
seva funció social visibilitzant
les capacitats laborals de
les persones amb diversitat
funcional. Així, vol que Font
del Ferro arribi a liderar i
assumir el manteniment de
les zones verdes i forestals
del municipi, un cop realitzat
un treball intern de formació
i equipament previ.

Junts per Catalunya demana el
suport de Rubí a la vaga de fam dels
presos Rull, Forn, Turull i Sànchez
Redacció

Junts per Catalunya a Rubí, a
través de Convergència Democràtica de Catalunya, presentarà una moció al proper Ple
Municipal, que se celebrarà
el dijous 20 de desembre, en
què demana suport a la vaga
de fam dels presos Josep Rull,
Joaquim Forn, Jordi Turull i
Jordi Sánchez. La formació
sobiranista recorda que Turull
i Jordi Sànchez van iniciar el 2
de desembre una vaga de fam
per denunciar “el bloqueig
que el Tribunal Constitucional està imposant a l’accés al
Tribunal Europeu dels Drets
Humans”, ja que encara no
ha resolt un recurs des de fa
més d’un any.
Josep Puigventós, president de l’agrupació local
del partit, considera que “la
duresa que comporta aquesta
acció demostra la fermesa de
les conviccions tant de Josep
Rull, Joaquim Forn, Jordi Turull
i Jordi Sànchez, com la de la
resta de presos exiliats i confirma el seu compromís amb
la lluita pacífica”.
Per la seva banda, el vicepresident de la formació a
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Rubí, Ivan Vila, ha destacat
que la vaga de fam és una
acció pacífica que “no es fa
contra ningú, sinó a favor del
fet de remoure consciències
i voluntats: no es busca cap
tracte de favor, ni tan sols
una resolució positiva dels
recursos, sinó demanar que es
respectin els seus drets”.
Per aquests motius, proposarà al Ple municipal que
doni suport a la vaga de fam
dels presos en denúncia a
l’actuació del Tribunal Constitucional.
També demana el suport a
totes les accions judicials impulsades pels polítics a la presó per aconseguir que es revisi
una presó provisional que
consideren totalment injusta
i es proposa que s’exigeixi al
Tribunal Constitucional que
resolgui els recursos d’empara
presentats pels presos.
Finalment, l’acord vol fer
arribar aquest posicionament
al govern, al Parlament, al
Congrés, al Senat, al Parlament europeu, a Amnistia
Internacional i a l’Oficina de
l’Alt Comissionat de l’ONU per
als Drets Humans, a més del
mateix TC.

L’AUP demana que no s’aprovi
el POUM abans de les eleccions
La formació lamenta que el document pugui tirar endavant
sense consens i amb el suport de cinc regidors no adscrits

municipals, ja que han rebut
la documentació aquesta
mateixa setmana. L’AUP,
com ja van avisar la resta
de partits que s’oposen al
POUM, estudiarà la resposta
a aquests documents i si ho
estima oportú, podria portar
el cas a la justícia.

M.Cabrera

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) es
tornarà a portar al Ple per
a la seva aprovació provisional el 20 de desembre,
pas previ requerit abans de
presentar-lo a la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona
(CUB), òrgan que dictaminarà si aquest cop el POUM
pot ser aprovat.
El document que es posarà sobre la taula al Ple neix
d’un text refós del 2005 i la
majoria de partits polítics de
l’oposició s’hi han oposat, ja
que consideren que està totalment obsolet. “El POUM
no es pot aprovar com un
tràmit, és un document
molt important que supera
un mandat i planifica el futur de la ciutat”, assenyala
el portaveu de l’AUP, Jordi
Muntan. Per aquest motiu,
la formació demana que es
posposi la seva aprovació

Dos regidors de l’AUP, durant la roda de premsa. / Mariona López

fins a la configuració d’un
nou govern sorgit de les
eleccions de maig del 2019:
“El POUM ha de ser aprovat
per un nou govern i amb un
consens ampli”, i ha lamentat que el document pel
qual es regirà l’ordenació
territorial del Rubí del futur
no busqui la complicitat de

la majoria de partits i se
sustenti en cinc regidors
no adscrits. En l’aprovació
provisional del document, la
proposta va rebre el suport
de 13 regidors de 25.
El POUM va rebre més de
70 al·legacions, la resolució
de les quals està sent actualment estudiada pels grups

Problema de mobilitat
Una de les crítiques més
recurrents de l’AUP al POUM
està relacionada amb l’augment d’habitatge a la zona
oest de la ciutat (Can Pujol
i Sant Genís), un fet que segons la formació assembleària provocarà un col·lapse
de trànsit.
També critiquen el fet
que es projecti un equipament universitari a Can
Ramoneda, quan aquest
projecte va quedar descartat
fa molts anys, i creuen que
això “pot obrir la porta a
especular en una zona que
hauria de ser zona verda”.

ERC proposa un conjunt d’accions
per intentar enfortir el comerç local
m.c.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentarà al
Ple una proposta per intentar
millorar el comerç local, que
segons ha explicat la regidora republicana Sandra Casas,
actualment “passa per hores
baixes”.
La proposta es concreta
en crear un registre de locals
comercials disponibles per
al lloguer o la compra a Rubí
i posar-lo a disposició de
l’Oficina d’Atenció a l’Emprenedor i dels eixos comercials.
“Percebem que hi ha molts
locals buits al centre i volem
saber també si el preu dels
lloguers dels locals comercials suposa un problema i
tira enrere a gent que voldria
posar un negoci, però que no
pot perquè no pot fer front al
preu del lloguer”, ha explicat
Sandra Casas.
En aquest sentit, una
de les propostes que Esquerra posa sobre la taula
és establir bonificacions en
l’Impost de Béns Immobles
(IBI) als propietaris de locals
comercials que fixin lloguers

per sota del preu actual del
mercat. Però això, la formació també proposa elaborar
un informe sobre els hàbits
de consum dels rubinencs,
ja que el que hi ha ara és del
2015 i consideren que cal
actualitzar-lo. “El comerç no
es pot regular, però sí que
es pot incentivar perquè
s’instal·li algun altre tipus de

comerç”, apunta la regidora
Ariadna Martín.
Aparcament
Respecte a la qüestió de
l’aparcament, Casas ha explicat que al centre de Rubí sí
que es disposa d’aparcament
públic i gratuït i que, a més,
els comerciants ofereixen
descomptes en els apar-

caments de pagament del
centre.
D’altra banda, la regidora Ariadna Martín també
considera que “cal enfortir
el comerç de tota la ciutat
perquè la gent no només vagi
a comprar al centre, sinó als
comerços dels barris, que
estan descuidats a escala
comercial”.

Un local buit al carrer Maximí Fornés, just al costat d’un comerç de nova obertura. / Mariona López
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C’s presenta l’equip de campanya
i carrega contra el govern local

Roberto Mar�n, acompanyat per la resta de l’equip de campanya de C’s. / Mariona López

M. CABRERA

Roberto Mar�n, qui havia estat cap de gabinet de l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, durant gairebé els tres primers
anys de mandat, va ser l’encarregat de presentar l’equip
de campanya de Ciutadans
(C’s) en una compareixença
en la qual l’exsocialista ni va
conﬁrmar ni va desmen�r el
seu interès a ser alcaldable:
“Serà el partit en l’àmbit
regional qui decidirà qui
anirà a les llistes i qui serà el
candidat”, una decisió que es

prendrà el gener.
L’actual portaveu de C’s a
Rubí va fer públics els noms
de les persones que s’encarregaran de ges�onar la campanya de cara a les eleccions
del 2019, entre els quals hi ha
almenys dues persones que
anaven a la llista del Par�t
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) en les passades eleccions, Ivan García i Yasmina
Sánchez. “Estem creixent
molt i amb molta gent que
prové del PSC”, va explicar
Mar�n. A més dels exsocialistes, l’equip està format pel

regidor de la formació taronja Francisco Javier López, pel
coordinador de la formació
Eric Laserna i per Beatriz Caballero, Jordi Araujo, Marina
Moreno, Manu Valverde,
Jesús García, Javier Juárez i
Antonio Cantón.
Crí�ques contra la ges�ó de
l’alcaldessa
Roberto Mar�n va ser molt
dur amb l’actual estat de Rubí
i en concret amb la gestió
d’Ana M. Mar�nez: “La ciutat no es pot permetre més
pedaços ni governar a base

de �tulars, fotograﬁes, túnels
de llum i anuncis de projectes
faraònics”, i va afegir que
“quan acabi el Nadal després
de gastar-se 246.000 euros
en llum tot con�nuarà igual:
els carrers sense asfaltar,
els pipicans inutilitzables,
barris sencers infestats de
paneroles i rates i amb una
important falta d’aparcament
públic”.
Sobre la seva responsabilitat durant l’època d’alt
càrrec del govern socialista,
el portaveu va defensar que
feia “una tasca tècnica” i
que no era el “responsable
polí�c”. Del fet que Ciutadans
hagi estat donant suport
durant els darrers tres anys
al govern socialista, Mar�n
afirma que el partit li ha
donat al govern minoritari
del PSC la possibilitat de �rar
endavant la ciutat, però que
“els incompliments han estat
sistemà�cs”.
Per úl�m, va explicar que
el que vol C’s és convertir
Rubí en “una ciutat neta,
segura i digna de la qual els
ciutadans se sentin orgullosos”.
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a plataforma Rubí sense abocadors
continua la seva lluita incansable per
denunciar les irregularitats que es
produeixen al voltant de tot allò relacionat
amb la gestió de residus a la nostra ciutat. Fa
uns dies, l’entitat va avisar l’Agència Catalana
de Residus i els Agents Rurals per denunciar
un abocament incontrolat d’aigües tòxiques al
torrent de Can Barceló. Resseguint les restes
dels residus, els membres de la plataforma van
identificar dins de la finca de Can Carreras, on
es troba l’abocador ja suposadament clausurat,
la sortida d’una canonada, possible origen del
vessament.
La sospita de la plataforma és que a través
d’aquesta canonada, l’empresa FSM Vertispania està abocant lixiviats –un producte
procedent de la degradació de residus– per
així estalviar-se el cost que suposa emma-

Bicicletes i similars
Com és sabut per quasi tothom, menys per qui
ho hauria de saber i preocupar-se’n seriosament,
tenim una problemàtica a la nostra ciutat per la
cada vegada més nombrosa preocupació dels
accidents ocorreguts a la via pública de Rubí
causats per vehicles. Relacionaré unes dades,
sense rèplica possible, del que la nostra primera
autoritat és sabedora del tema i que la realitat
demostra que res no s’ha fet.
El 26 d’octubre del 2015 entro la sol·licitud
2015024216 avisant del problema que ens ve a
sobre. Rebo justificant de rebut el 3 de novembre
següent. El 14 d’abril del 2016 contesta la Sra.
M. Carmen Cebrián, que res no està regulat per
cap ordenança municipal i que per tant es pot
circular respectant la normativa general. I quina
és aquesta normativa si ningú no ho explica? El
7 de juliol del 2016 tenim una reunió amb la Sra.
Cebrián amb presència del Sr. Xavi Cuadrado
i una secretària. Sempre intentant que alguna
norma es faci per solucionar aquest problema. El
25 d’octubre del 2016 dono coneixement a la Sra.
Síndica de Rubí del tema que ens preocupa. Al
cap de tres mesos, concretament el 31 de gener
de 2017, la Sra. Síndica em contesta “que s’ha fet

EDITORIAL

Aigües contaminants

gatzemar-lo en camions cisterna per després
traslladar-los a una planta de tractament.
Segons la hipòtesi del col·lectiu, l’empresa
hauria aprofitat l’episodi de pluges per abocar
al medi natural una quantitat important de
lixiviats. Això explicaria el motiu pel qual els
veïns de Can Pi de la Serra, que tenen pous a
les seves cases, fa anys que denuncien que les
aigües estan contaminades.
Recordem que fa anys es van trobar
residus sanitaris per als quals l’abocador no
tenia llicència, un fet que va acabar en no-

Cartes de la ciutadania

la petició d’un estudi”. El dia 5 de juny del 2018,
amb reunió personal amb la Sra. alcaldessa, li
transmeto la preocupació general de la població
per la gran quantitat de caigudes ocasionades
per la cada vegada més aparells ‘rodants’, a part
de les bicicletes, amb les ferides, greus a vegades
que en són el resultat. Li faig menció d’aprofitar
la propera Festa Major que teníem a prop per
fer saber al poble una bona notícia al respecte
aquest tema. El 17 de setembre del 2018 envio
mail a la secretaria de la Sra. alcaldessa, amb prec
que li faci sabedora de tota la problemàtica del
tema. He de creure que així ha estat.
Ara em dirigeixo a vostè, Sra. alcaldessa.
Han passat més de tres anys des de la primera
instància i res no s’ha fet. Però jo li donaré una
solució. No poso en dubte que crear una normativa referent a la circulació de vehicles ‘rodants’
ha de promoure uns estudis molt costosos en
el temps. Pels resultats es veu sense cap dubte.
Quina és la meva proposta? Vostè és la màxima
responsable de la nostra ciutat, no ho oblidi, i és
indirectament responsable que aquests estudis
siguin tan lents. Vostè ha de saber que hi ha
hagut una gran quantitat de caigudes a Rubí. Els
informes mèdics, que a vostè li haurien de fer

El Tuit de la setmana
UNICEF Comitè Catalunya @unicef_cat
L’escola Teresa Altet de
Rubí, i les escoles de
Barcelona @NouPatufet
i @EdelsEncants ja són
formalment Escoles
Referents en Drets
d’Infància. Enhorabona!!
#CentresReferentsUnicef
#dretsinfants

res perquè posteriorment la Generalitat va
concedir el permís. Denúncies de presumptes
irregularitats i delictes ambientals, la majoria
dels quals provenen de la plataforma, que
durant els darrers anys ha treballat de valent
per plantar cara a un ‘lobby’, el dels residus,
que sembla tenir bones relacions amb tots els
governs de torn.
I seguint amb temes de contaminació,
però en aquest cas acústica, la ciutat ha rebut
aquesta setmana la notícia que s’avança en la
solució del problema de soroll que pateixen des

11 de desembre

arribar a les seves mans, en són testimoni.
Bé, anem a la solució. En tant que s’està
estudiant la solució, vostè té poder per dictar
una ordre, ni que sigui temporal, per manar
que concretament pels dos eixos de vianants de
Rubí el que hi vulgui circular ha d’anar a peu
portant la bici o qualsevol altre aparell a peu.
Així de fàcil. Rubí té uns 800 carrers més aviat
més que menys. En queden 798 per anar rodant.
Fixeu-vos si hi ha llocs per passar!
Sra. alcaldessa, creieu-me, feu-me cas. El
poble us ho aplaudirà. Abans de deixar el càrrec
deixeu memòria del vostre pas per Rubí. I que
alguna cosa heu manat. Ja sabem que el poble
ara està més bonic que mai, però això ho devem
als tècnics. Mai hem sabut una ordre seva. Ara
és l’hora de saber que hi és. Gràcies.
Albert Roma Cabeza
Dificultades para la Associació d’Escacs
La Associació d’Escacs Rubinenca pasa por
momentos difíciles cuando se van a cumplir
70 años desde su fundación, que data del 9 de
enero de 1949. Diferencias con el Ayuntamiento,
a causa del local de juego, han motivado que
marchen del club jugadores muy valiosos tanto

de fa molts anys els veïns de Can Vallhonrat
per la proximitat de l’autopista.
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. Martínez,
va arrencar del Ministeri de Foment el compromís per realitzar l’estudi previ a la installació de panells reductors de la contaminació
acústica. Es tracta d’una mesura que arriba
tard i que a més ha suposat un greuge històric
respecte a Sant Cugat on, a més d’haver-hi
instal·lades més pantalles acústiques que a
Rubí, fa només un mes el govern santcugatenc
va anunciar que ja s’ha obert la licitació per
redactar el projecte per instal·lar pantalles
acústiques al barri de Mas Gener, just a la
banda oposada de Can Vallhonrat. Esperem
que les pantalles acústiques per a aquest barri
rubinenc siguin ben aviat una realitat després
d’anys de reivindicació i queixa per part del
veïnat d’aquesta zona.

para el primer equipo como para la cantera.
Una de las consecuencias de esta situación es
que la temporada próxima, que comienza en
enero, l’Associació no ha tenido más remedio
que descender de categoría a sus equipos. El
más competitivo dejará de jugar en Segunda
División y el segundo equipo también se ve
obligado a descender a Segunda Provincial para
poder afrontar la temporada.
Da igual que en 1959 la ONU declarara esta
actividad de gran utilidad para los estudios de
niños y jóvenes en general. O que el Parlamento
Europeo hiciera lo mismo en 2012 con el programa ‘Ajedrez en la Escuela’, para los sistemas
educativos de los estados miembros. Muchos
países han incluido este juego en la enseñanza
de sus estudiantes, puesto que consideraron sus
grandes y valiosas aportaciones para el estudio.
Pero lo cierto es que, al ser una actividad
con pocos practicantes, hay autoridades que no
le dan la importancia que merece. (Y también
son pocas las personas a la hora de votar). Siento
mucho escribir estos renglones, ya que creo que
se le está haciendo un flaco favor al ajedrez y a
sus jugadores.
Jesús García

Opinió
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Rubí a l’Àrea Metropolitana de Barcelona?
Un debat necessari
Col·lectiu Rubí Espai
Comú - CREC

A principis d’octubre, l’Ajuntament de Rubí redactava
una nota de premsa en la qual
s’informava que els municipis
de Rubí i Vallirana s’havien
reunit amb la presidenta de
l’AMB per tractar el possible
ingrés de la ciutat a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
(AMB). En aquests dos mesos, no hi ha hagut més informació institucional relacionada amb aquesta possibilitat, ni
a escala política ni en l’àmbit
ciutadà, en una qüestió que
tindria un gran impacte en el
dia a dia de la ciutat.
Si bé és cert que els diferents alcaldes i alcaldesses
de Vallirana ja fa més de 30
anys que persegueixen la
incorporació del municipi

Milagros Calleja
Sindica Municipal
de Greuges de Rubí
Si una cosa hem après de
la crisi econòmica que ens ha
afectat des del 2008 és que
tothom, en una mesura o
una altra, l’ha patit. Després
de 10 anys de crisi, el 70%
de les llars a Espanya encara
no han percebut cap millora
econòmica.
Com ens interpel·la a
tots plegats aquesta situació?
Hem canviat la nostra idea
de pobresa després de veure
com tanta gent del nostre
entorn arribava a situacions
de precarietat de les que, en
alguns casos, encara no han
pogut sortir? Hem entès com
a societat que la persona vulnerabilitzada no és culpable
de la seva situació?
Càritas ha publicat el seu
primer Observatori: “Atrapats
en la precarietat: el deute
que ofega les famílies més
vulnerables”. L’informe ens
posa un mirall al davant com
a societat i ens planteja qüestions incòmodes: el 43% de
les persones ateses per Càritas
tenen una feina remunerada,
però amb unes condicions tan
precàries que els és impossible
sortit del cercle de la pobresa;
el 63% de les famílies tenen
deutes inferiors a 1.500 euros
però creuen que mai podran
pagar els deutes acumulats; els

a l’AMB i s’han mogut a
diferents nivells institucionals, des de Rubí mai s’ha
plantejat aquest debat a escala
de ciutat. Davant d’aquesta
situació, des del Col·lectiu
Rubí Espai Comú (CREC)
vam considerar oportú organitzar una taula rodona al
voltant de l’encaix de Rubí a
l’AMB, que permetés generar
coneixement i debat al voltant
d’aquest tema.
L’acte tenia 3 parts diferenciades i complementàries
alhora: tècnica, acadèmica i
política. Per una banda, Albert
Cónsola, tècnic de l’administració en l’àmbit de les
polítiques socials, va fer una
presentació tècnica de què és
l’AMB, els seus àmbits competencials i les contrapartides
que tindria per a la ciutat el fet
de formar-ne part. Per exem-

ple, va esmentar la inclusió a
la zona 1 del sistema d’integració tarifària del transport
públic a canvi d’un recàrrec
en l’IBI, la cessió de sobirania
política en l’àmbit d’ordenació
urbanística o el suport tècnic
en el desenvolupament de
grans projectes com ara la
rehabilitació del Casino o els
antics cinemes de les Torres,
o l’habilitació de la llera de la
riera entre d’altres.
Posteriorment, Mariona
Tomàs, professora de Ciència
Política de la UB, va fer un
repàs històric de les institucions metropolitanes i del seu
funcionament administratiu.
En la seva ponència, va posar
en relleu que un dels reptes
als quals ha de fer front a la
governança metropolitana és
el de guanyar una major legitimitat, tant políticament com

en l’àmbit ciutadà, de manera
que es vegi reforçada la seva
capacitat d’incidència efectiva
en alguns reptes metropolitans de primer ordre com són
l’increment del preu de l’habitatge, la millora del transport
públic interurbà o el reforçament de les polítiques socials
a escala metropolitana
Finalment, Carles Escolà,
alcalde de Cerdanyola del
Vallès, va resumir la seva experiència política en relació a
l’AMB. En la seva intervenció,
va destacar que cal diferenciar
entre l’àmbit tècnic i l’àmbit
polític. En el primer cas, va
reconèixer la competència i la
vàlua professional dels equips
tècnics de l’AMB, que desenvolupen una important tasca
de suport als municipis. Per
contra, a escala política, va criticar les lògies clientelars que

sovint regeixen la institució, el
poc espai pel debat polític i la
manca de canals de participació ciutadana. L’alcalde valora
positivament el fet de formarne part, però, com la resta de
ponents, va subratllar que hi
ha molt marge de millora pel
que fa a gestió política.
En paral·lel al debat sobre
l’AMB, d’un temps ençà, diferents veus estan plantejant
un debat territorial sobre la
necessitat d’una major vertebració del Vallès a escala
política que generi espais de
coordinació per a la millora
del transport públic, les polítiques socials i el desenvolupament econòmic d’aquest
territori. Fem Vallès, que és
com és coneguda aquesta
iniciativa, vol realçar el potencial econòmic d’una àrea
metropolitana, la del Vallès,

Llei de la segona oportunitat
deutes s’han contret per cobrir
necessitats bàsiques: lloguer
i subministraments, alimentació, comunitats de veïns,
escoles i menjadors i impostos
locals i autonòmics; les famílies monomarentals, onviuen
un 1,7 de menors de mitjana,
és on menys ingressos reglats
es contemplen, però on tampoc hi ha el suport específic de
l’administració pública, cosa
que fa que el 80% de les llars
monomarentals ateses per
Càritas es trobin en situació
pobresa severa.
A l’informe, Càritas també apunta a les paradoxes del
sistema, on les síndiques i
síndics locals hi tenim molt
a fer. Així, ens trobem que
el 21% del total de deutes
d’aquestes famílies és amb
l’administració pública. Multes, transport públic, hisenda i
impostos locals i autonòmics
que les famílies no poden
assumir i que l’administració
penalitza amb multes i interessos de demora que se
sumen al deute global. Pel
que fa al bo social per evitar
la pobresa energètica, és a
dir, el descompte fixat pel
govern espanyol en els subministraments energètics,
només s’aplica a l’electricitat
i només pels clients de les
5 grans companyies energètiques del país i sota determinades condicions (les
famílies monomarentals, per

Localpres

exemple, no s’hi poden acollir,
a diferència de les famílies
nombroses). Malgrat la Llei
24/2015 de mesures urgents
per af rontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica de la Generalitat (parcialment suspesa
pel Tribunal Constitucional),
impedeix que les empreses
de serveis energètics (aigua,
electricitat i gas) puguin tallar els subministraments a
les famílies vulnerables, el
consum energètic es continua
facturant i es va acumulant el
deute amb aquestes empreses,
arribant a ser inassumible
per les famílies. Els terminis
per resoldre les sol·licituds
de Renda garantida de ciutadania (substituta del PIRMI) han estat excessivament
llargs i han deixat moltes
famílies en situacions molt
precàries esperant la resposta
de l’administració. A més, hi
ha hagut un nombre elevadíssim de denegacions, en alguns

casos per desistiment, perquè
les persones no han pogut recórrer la resolució per manca
de recursos i coneixement dels
procediments.
I la Llei de la segona
oportunitat, que permetria
moltes famílies deixar enrere
els deutes que arrosseguen,
és molt poc coneguda. A
més, l’administració només
bonifica una part del procés
(l’assistència jurídica), però
no la part notarial ni de corredoria concursal, que han
d’assumir les persones que
han fet fallida econòmica.
Per pal·liar totes aquestes paradoxes i millorar la
situació de les persones sobreendeutades, Càritas fa una
sèrie de propostes, com donar
a conèixer la Llei de Segona oportunitat i simplificar
el procediment d’aplicació.
També la reducció dels costos
administratius dels processos i l’assistència gratuïta,
incloent-hi a més, entre els

deutes a deixar enrere, aquells
contrets amb l’administració;
la implementació de polítiques transversals per millorar
els ingressos a les llars: garantir una renda protegida i
inembargable que garanteixi
la subsistència de les persones, pressió dels agents
socials (patronals i sindicats)
per millorar les condicions
salarials, exempcions d’ofici
d’alguns tributs que es paguen
a l’administració pública,
etc.; fer visible la situació de
les persones que es troben
sobreendeutades (i aquest
article pretén humilment
fer-ho), tot revertint la imatge
culpabilitzadora que alguns
tenen d’elles; o bé crear una
xarxa d’habitatge públic, mesures de control del preu
del lloguer per part de les
administracions, la creació
de noves figures habitacionals
com la propietat temporal o la
compartida, etc.
Les síndiques i síndics de
greuges dels municipis de Catalunya, a més, demanem a les
administracions, especialment
en l’àmbit local, que es posin
recursos per acompanyar la
ciutadania en les peticions de
Renda Garantida de Ciutadania mitjançant acords amb
els Col·legis d’advocats que
permetin l’accés a assistència
legal gratuïta per les persones
a qui se’ls denega per desistiment; fer més èmfasi en les

que existeix funcionalment,
però que no està ni políticament ni administrativament
vertebrada.
El paper de la ciutat de
Rubí en aquest doble escenari (integració a l’AMB i/o
a l’àrea Vallès) requereix un
debat pausat que revisi els
aspectes positius i negatius,
les potencialitats i dificultats
d’ambdues possibilitats. Des
del CREC considerem que
cal promoure el debat en
l’àmbit de ciutat, no només
des dels partits polítics, sinó
també des de la ciutadania i
de les diferents organitzacions i entitats de la ciutat. Per
aquest motiu, emplacem a què
aquesta qüestió entri a formar
part de l’agenda política, a
partir d’un debat que ha de ser
radicalment obert, transparent
i participatiu.

famílies monomarentals com
a categoria d’especial protecció social per l’impacte que la
pobresa té en els infants que
en formen part; fer compatible el treball remunerat amb el
cobrament de prestacions per
evitar el fenomen dels treballadors pobres o de l’economia
submergida de subsistència,
l’ampliació del bo social als
altres subministraments bàsics (gas i l’aigua), aplicable
a qualsevol contracte, independentment de l’empresa
subministradora, així com
la condonació dels deutes
contrets en el període en què
les famílies es poden acollir
a aquest bo social; i, sobretot, minimitzar l’impacta del
deute amb l’administració en
el total del sobre endeutament
de les famílies, mitjançant
polítiques de bonificació per
a famílies vulnerabilitzades,
no carregar interessos de
demora, etc.
En definitiva, que ningú
es quedi enrere és responsabilitat de totes. L’observatori de
Càritas dóna moltes pistes per
resoldre els grans ancoratges
que dificulten la sortida de les
persones de les situacions de
vulnerabilitat. Ara toca a les
administracions públiques
recollir les propostes i implementar-les. I a les síndiques i
síndics locals, vetllar perquè
aquestes s’acabin realitzant
efectivament.
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La comunitat educativa en construcció
Elena
Montesinos

El passat novembre vam organitzar una trobada per parlar
dels reptes i les oportunitats,
en relació a l’ensenyament, que
cal afrontar des dels municipis.
I el tema interessa, donat que
cada vegada hi ha més persones que són conscients de la
seva transcendència, ja sigui
perquè, des d’una perspectiva individual, reconeixen en
l’educació un dels canals que
facilita la promoció social,
perquè, des d’una perspectiva
comunitària, la veuen com una
oportunitat de redistribució, o
fins i tot, la consideren l’eina
més efectiva de transformació
social.
Més de 50 persones vam
participar en aquesta trobada,
on a partir del diàleg entre

l’Eulàlia i la Jéssica desgranàvem moltes de les qüestions
a les quals cal donar resposta.
I mentre paíem les paraules i
les assignàvem un significat,
una hora i mitja es va fer curta
per exposar tots els escenaris
que reconeixíem en el nostre
entorn més proper, a la nostra
ciutat. Va quedar palès que
calen més espais de reflexió
col·lectiva.
Els espais de participació
comunitaris que organitzen
les seves accions d’acord amb
la definició d’uns objectius
i que aspiren a millorar les
condicions de vida de les
persones, no arrelen allà on
no se’ls facilita l’entorn adient,
on no se’ls adoba, se’ls rega,
i en definitiva, se’n té cura.
Si volem que l’espurna de
l’esperit transformador que
conté l’educació esdevingui
una flama que no només per-

duri sinó que s’estengui, cal
proporcionar-li oxigen.
Quan parlem de comunitat educativa, ho fem des d’un
punt de vista, eminentment,
comunitari, on diferents, persones, moviments, col·lectius
i entitats teixeixen aliances,
acorden estratègies i porten
a terme una sèrie d’accions
per assolir els objectius que
comparteixen.
Tal com van dir algunes de
les persones que van assistir a
l’acte, el govern municipal ha
de proporcionar els marcs on
trobar-se, on escoltar-se, on
reflexionar, on els informes
d’educació i els plans d’infància i adolescència es debatin...i
encara ha d’anar més enllà, si
vol una comunitat educativa
forta i compromesa, ha d’afavorir la participació real en la
presa de decisions.
De res serviran tots els

informes realitzats per consultories quan no s’ha treballat en
la construcció d’una identitat
col·lectiva, no s’ha fomentat
el sentiment de pertinença
i no s’han posat en valor les
aportacions dels principals
actors. A Rubí necessitem
un govern que cregui en el
municipalisme com a motor
de canvi, que no limiti la seva
acció a l’administració de béns
i recursos, que defineixi el paradigma educatiu a partir del
qual treballarà, i que per sobre
de tot, escolti, faciliti la participació, promogui el treball
en xarxa, aprofiti els recursos
locals i la diversitat existent,
que dinamitzi, que faci de
mediador i que defensi la seva
comunitat davant altres ens o
administracions públiques.
Treballem en la construcció de la comunitat educativa!

Reflexión sobre el congreso hacia
la economía circular
María Antonia
Espigares Urrutia

Sra. Martínez, después de
leer el artículo del pasado día
02/11/2018 en el Diari de
Rubí, en el cual trata el tema
de la economía circular, basado en la economía circular y
revolución energética, me va
a permitir esta opinión desde
mi humilde posición.
Soy graduada superior en
Gestión Medioambiental y
me sorprende que comenten
que en el polígono Can Jardí
quieren realizar el proyecto de
Polígono circular, le expongo.
Este proyecto puede ser
muy interesante, pero existe un
problema, se deberían poder
controlar y analizar las empresas gestoras que no realizan
una buena praxis o que están
fuera del sistema, que las hay.
Además, en el polígono existen
instalaciones irregulares, hasta
sin permiso de actividades
-que parece que nadie ve-,
actividades de gestión de residuos sin control, almacenes
hasta arriba de residuos sin
control de capacidad ni cargas
de fuego, sin instalaciones
contra incendios... Y esto solo
en el polígono Can Jardí y
también en Rubí Sud. Solo
me queda realizar la siguiente
pregunta ¿cómo se puede poner en marcha este proyecto?
Discúlpeme, pero ¿realmente
es consciente del descontrol
que existe en el tema medioambiental en Rubí? Hace falta
mucho control.

Le recuerdo la Comunicación de la Comisión Europea
al Parlamento Europeo, al
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones.
Cerrar el círculo: un
plan de acción de la UE
para la economía circular
“Bruselas, 2.12.2015
COM (2015) 614 final”.
“La economía circular comienza
desde el principio mismo de la
vida de un producto. Tanto la
fase de diseño como los procesos
de producción tienen un impacto
sobre la obtención, la utilización
de los recursos y la generación de
residuos a lo largo de la vida de
un producto”.
No se equivoque, estoy a
favor de todos los materiales
que sean reutilizables, en la
investigación y desarrollo para
la obtención de la reducción
de consumo de materiales
fósiles. ¿Usted realmente cree
que algunos de estos gestores
asesoraran a sus clientes en
la reducción de residuo?, no
seamos tan inocentes. No
nos equivoquemos y reflexionemos, los gestores están
erigidos como los grandes
salvadores de la humanidad,
utilizando una alfombra que
puede ser de Malasia, etc.,
Dígase malas praxis, malos
asesoramientos... porque no
pierda de vista que esto no
deja de ser un negocio y en este
momento es muy lucrativo.
La eficiencia energética puede
ser sostenida por residuos que
por su inviabilidad de reutili-

zación se envían a valorización
energética, que me parece perfecto. Le puedo asegurar que
son muy pocos los gestores que
ofrecen esta vía a sus clientes,
primero porque ¿cuántos hay
que tengan una formación que
en su defecto se les supone -le
puedo asegurar que hay cada
conversación o gestión que
es para no dar crédito- o que
estén dispuestos a investigar?
Ya le digo yo que muy pocos.
Le puedo poner un ejemplo.
Un gestor realiza una visita a
un productor y le dice que no
se preocupe que todo el residuo que genere ya se lo retira
él, en ningún momento asesora
de otras vías de gestión y cuando le cuestionas esta actitud la
respuesta es “esto es un negocio
y el discurso debe ser tira lo que
quieras porque yo vivo de esto”
Ante esta respuesta, ¿usted
cree que Rubí tiene control
sobre estos gestores? ¡no!,
Pero a qué precio se pueden
obtener estos beneficios, mirando hacia otro lado cuando
no se observan o no se les realiza seguimiento a estos gestores
de residuos, porqué que nadie
es capaz de cuestionarlos,
porqué ese miedo... No lo
entiendo, porqué siempre son
como unos actores secundarios, ¿somos los consumidores
los que enviamos los residuos
plásticos a Malasia, Vietnam?,
ya le digo yo que no, pero en
el ejercicio 2016 se exportan
más de 136.000 toneladas de
material plástico a estos países
¿quién los envía?, la mayor

parte estos gestores.
Estos congresos que realizan me resultan muy interesantes, pero no cree que
primero deberíamos tener
control de quien trabaja bien
y ajustado a marco ley además
de tener ganas de mejorar, que
los hay, pero como son minoría
no pueden competir. Lo peor
de todo esto ¿sabe qué es?, es
que no hasta que no exista
una desgracia medioambiental
nadie ve y luego vienen los
lamentos, pero ya es tarde.
No se equivoque, soy la primera defensora de la valorización
energética, de dar una segunda
vida como puede ser decoración, compostaje, piensos animales, todo esto según el tipo
de residuo, pero no me gusta
ver todo lo expuesto en este
escrito, hay que dar un paso al
frente y hablar de contaminación de suelo, comprobación
de COV, comprobación de
registros en SDR de residuos,
gestión de residuos para los
que no están autorizados,
comprobación de instalaciones
adecuadas y con las medidas de
seguridad necesarias, porqué si
no estoy errada es competencia
del Ayuntamiento, ¿verdad?.
Me reitero en mi más
humilde opinión y espero
que tenga la valentía de usar
recursos para evitar todo esto,
en el momento que lo observe
podré creer en su discurso y
observaré su coherencia tomando las medidas correctivas
para que Rubí no acabe siendo
un vertedero.
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GUIA DE SERVEIS DE RUBÍ
ACADÈMIA

Alumnes més

intel·ligents

ARRANJAMENTS
DE ROBA

CALÇAT

ARQUITECTURA

Kumon Matemàtiques
Kumon Lectura
Kumon English
15 dies de prova de franc
sense compromís.*
*Fins al 28 de febrer. Consulta’n
les condicions i la disponibilitat.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21

617 920 121

ASSEGURANCES

Descobreix el seu potencial.

www.kumon.cat

BIJUTERIA

ACUPUNTURA

BICICLETES
RubiBike
T. 93 000 52 93
c. Maximí Fornés, 1
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TOT EL QUE NECESSITES
A UN COP D’ULL

FERRETERIA

FRUITERIA

CENTRE ESTÈTIC

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

4€/MES

MÀRMOLS
Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

DECORACIÓ LLAR
Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

COPISTERIA

CENTRE MÈDIC

MERCERIA
Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

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

INFORMÀTICA

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

NETEJA

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

Net Sol
T. 93 699 00 36
ctra. de Terrassa, 7

GUIA DE SERVEIS
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REFORMES

REPARACIÓ

ELECTRODOMÈSTICS

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

TELEFONIA

TALLERS COTXES
PERRUQUERIA
CANINA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

4€/MES

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41
RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113

4€ /mes

PAPERERIA

A partir de

TINTORERIA
ROBA

AQUEST ESPAI POT SER TEU

ÒPTICA
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Presumeix de dents boniques i sanes:
GUÀRDIES
NOCTURNES soluciona els principals problemes bucals
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT
DESEMBRE 2018

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

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/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

Un somriure bonic pot ser
un clar reflex d’uns hàbits
de vida saludables, igual
que una boca i unes dents
descurades poden indicar
tot el contrari. L’alimentació
i la higiene d’una persona
és essencial per tenir unes
dents boniques i sanes, però
també és important acudir al
dentista amb regularitat per
realitzar els controls pertinents. Et comentem alguns
dels problemes bucals més
freqüents així com les possibles solucions per tenir una
boca bonica i sana.

alguna vegada en la seva
vida, per això és la malaltia
més comuna al món entre
humans. Es poden evitar
mantenint una higiene dental adequada i constant, raspallant la boca tres vegades
al dia i usant els productes
apropiats. En la seva fase
inicial, les càries es poden
solucionar fàcilment a través
dels empastaments, per això
és molt important acudir al
dentista i mantenir un control regular, per evitar que
s’agreugin i haver d’aplicar
tècniques més severes.

tal pobra o insuﬁcient, una
mala alimentació i una falta
d’hidratació, però també cal
tenir en compte que per la
boca passen i habiten una
quantitat innombrable de
bacteris.
Pe r m i l l o ra r a q u e st
problema, no solament cal
cuidar més la higiene sinó
que també caldria evitar
la ingesta d’aliments amb
olors forts i incrementar la
d’aquells que ajudin a produir més quantitat de saliva
com la taronja, la llimona o
l’aranja.

Problemes bucals més comuns
Dents grogues. El tabac o el
consum excessiu de begudes
com el vi, el cafè o el te solen
provocar un mal color en
les dents. Existeixen alguns
productes i pastes dentals
blanquejants o antitaques
que poden millorar aquest
problema, però cal tenir
molta cura amb què no siguin productes agressius que
puguin danyar l’esmalt.

Herpes. Encara que és més
comú que afecti els llavis,
també és freqüent veure
casos d’herpes a l’interior de
la boca i en les genives. També conegudes com a nafres
bucals o febres, els herpes
són unes butllofes molt doloroses que solen aparèixer
en èpoques d’estrès, febre
o defenses baixes.

Gingivitis. És una malaltia
que causa inﬂamació i sagnat
en les genives per una acumulació de bacteris. A pesar
que la higiene també està
darrere d’aquesta patologia,
la gingivitis també es pot donar en persones que es raspallen les dents tres vegades
al dia. Ja sigui per la forma de
les dents o per l’espai entre
les peces dentals, l’habitual
és que això ocorri perquè es
queden restes de placa a les
zones interdentals, per això,
la millor forma d’evitar-ho és
usant ﬁl dental entre totes
les dents diàriament.

Càries. El 90% de les persones sofreix o ha sofert càries

Halitosis. El que comunament es coneix com el mal
alè és provocat per una suma
de circumstàncies. D’una
banda, una higiene den-

Periodontitis. Aquesta malaltia és molt semblant a la
gingivitis. Es manifesta de la
mateixa forma, enrogiment,
inflamació i sagnat de les
genives, i també es deu a una
falta d’higiene per l’acumulació de carrall. La diferència és
que la periodontitis és molt
més greu i severa, ja que
suposa la possible pèrdua
de l’os al voltant de la dent,
i en els casos més greus, ﬁns
i tot la pèrdua de les peces
dentals. La solució també és
la higiene, l’ús del ﬁl dental
i les neteges periòdiques
professionals.

Consells per conservar la
teva salut bucal
Els millors aliments per a
la salut bucal són aquells
que contenen calci (verdura
verda, nous...), fòsfor (ous,
fruita seca...), vitamina D
(olis, peix blau...), vitamina
A (mantegues, formatges...),
vitamina C (verdures, hortalisses...), vitamines del grup
B (carns, llegums...).
Per tenir una boca sana,
i en conseqüència, bonica,
és essencial adquirir uns
hàbits diaris d’higiene i ser
molt constant amb ells. Es
recomana raspallar les dents
una mitjana de tres vegades
al dia, però l’ideal és fer-ho
després de cada menjar,
esperant sempre un temps
prudencial en el cas que
s’hagi consumit menjar àcid,
ja que pot estovar la geniva i
danyar-la.
D’altra banda, l’ús de la
seda o ﬁl dental hauria de
ser tan important com el
del raspall de dents, ja que
aconsegueix complementar
al raspall arribant als espais
on s’acumulen les restes de
menjar i el raspall no pot
arribar.
Beure molta aigua també
és essencial, no solament
per millorar els problemes
amb el mal alè i la producció
de saliva, sinó també per
netejar la boca de restes de
menjar. Es recomana beure
al principi i al ﬁnal dels menjars evitant fer-ho durant el
transcurs d’aquestes.
Finalment, encara que ja
ho hem comentat diverses
vegades al llarg d’aquest
article, la prevenció és la
clau. Per evitar que problemes lleus es converteixin en
lesions greus, fes-te revisions
periòdiques.
Belleza Activa / AMIC
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L’ EMBLANQUIMENT

BÒTOX I
L’ETERNA JOVENTUT

DENTAL LED
per tenir unes dents blanques
Un somriure bonic, blanc i radiant és una bona carta de presentació.

Un somriure bonic, blanc i radiant és una
bona carta de presentació.
El to de blanc de les nostres dents ve
determinat pel color de la dentina.
S’enfosqueix perquè en envellir l’esmalt es
fa més translúcid.
$ P«V LQćXHL[HQ PROW DOWUHV IDFWRUV FRP
els hàbits alimentaris, el tabac, etc.
Els diferents emblanquiments dentals
professionals es basen en el mateix
principi.

La radiació de llum accelera l’alliberament
de les molècules emblanquidores del
peròxid d’hidrogen, oferint als pacients
excel·lents resultats molt més ràpid que
amb altres tipus d’ emblanquiments
dental.
El tractament pot combinar-se amb una
sessió clínica i també a casa.
Cal teninr en compte les recomanacions
del dentista que seran diferents en cada
pacient.

Clínica Dental
Policlínic Rubí

L’aplicació d’un gel de peròxid d’hidrogen
sobre la superfície de les dents que
aconsegueix aclarir els seus teixits interns
(dentina). Ho fa sense fer-los malbé ni
tampoc alterar la seva estructura.

El bòtox està
considerat un dels
més revolucionaris
mètodes de
rejoveniment facial.

Es tracta d’una proteïna que actua relaxant la musculatura facial i
que va començar a utilitzar-se en medicina estètica durant els anys
80.
La preocupació, el riure i altres expresions generen marques
permanents al rostre, sobretot al front, l’entrecella i al voltant dels
ulls.
Aplicant bòtox aconseguim la relaxació dels músculs que
produeixen les arrugues, suavitzant les línies d’expresió però
mantenint l’expresivitat facial normal.
Cal destacar que l’èxit del tractament recau en el professional que
el realitza.
És important que el Dr. respecti les característiques facials de
cada persona, per això es molt convenient escollir un metge
TXDOLĆFDW
El tractament amb bòtox no precisa d’anestèsia, es realitza a la
consulta del Dr., no deixa cicatrius i no és dolorós.

L’emblanquiment dental LED
és un dels millors tractaments
d’estètica dental per retornar el
blanc perdut del somriure.

El resultat sempre es fantàstic i ja es fa evident des de el tercer dia
de l’aplicació.
Acostuma a tenir una durada d’entre 4 i 6 mesos.
(OE´WR[«VXQWUDFWDPHQWPROWHĆFD©WDPE«HQFDVRVGH
· Excés de sudoració

Com funciona l’emblanquiment LED?

· Correcció del somriure gingival

Un emblanquiment LED és un tractament
completament segur que permet activar
les molècules del gel emblanquidor que
s’aplica sobre les dents del pacient.

· Tractament complementari a la migranya
· Contractures musculars

Aquestes festes sorprè� a la família
amb la teva millor imatg�
mirad� radian�

rejovenimen� premiu�

Bòtox
+
Àcid Hialurònic

abans

670€

550€

Extensió de
pestanyes
pèl a pèl

abans

70€/se

ssió

50€/se

Disponibles targetes i xecs regal personalitzats
Policlínic RUBÍ T| 93 515 39 99 C/ Pere Esmendia, 25 (al costat dels jutjats) www.grup-policlinic.com

ssió
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Bressol de disseny
Si esteu a punt de tenir un nadó
i voleu condicionar la seva
habitació amb les darreres tendències en decoració i disseny
de bressols, prepareu-vos per
conèixer una estructura que
es penja suspesa del sostre de
manera fàcil, còmoda i, el més
important de tot, segura.
El bressol de disseny Bozzolo us permetrà assistir al nadó, a
l’alçada que millor s’ajusti a la
vostra comoditat.
El bressol està fabricat en
fusta de roure i va suspès d’un

pedestal amb base quadrada o ellíptica. La suspensió d’aquesta
plataforma es fa mitjançant unes
molles que produeixen un suau i
confortable moviment constant,
per bressolar el petit de la casa.
El bressol com que està
suspès també sobre un pedestal
us permetrà mobilitzar-lo a tots
els llocs de la casa, ja que el
seu material és relativament
lleuger.
Aquesta classe de mobiliari
infantil es fabrica sota comanda
i es pot personalitzar amb colors,

tipus de lacat, teixits per al llit,
entre altres extres que convertiran el llit dels primers mesos
del vostre nadó en l’espai més
visitat de la casa. El bressol es
pot fabricar amb fusta de roure
o, més econòmica i lleugera,
amb bambú.
Una vegada que el petit de
la casa creixi, podreu utilitzar
la mateixa estructura del bressol
com a parc de jocs.
Per Redacció / AMIC
www.decorahogar.es

MASCOTES
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Per un Nadal solidari

Un any més, Rodamons de Rubí posa a la vostra disposició
calendaris i participacions de Nadal, de venda als nostres
centres col·laboradors. Els beneﬁcis íntegres de la venda
estan destinats a ajudar els animals desemparats.

VENDA DE CALENDARIS I LOTERIA

MOLLET DEL VALLÈS:
·TERRANOVA CNC 12 - Av. d’Antoni Gaudí, 53
RUBÍ:
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - ctra. de Sant Cugat, 5
·DISP. VETERINARI DEL VALLÈS - c. Gimnàs, 15 (Escardívol)
·URBAN24 - Pg. Francesc Macià, 24
·SWEET DOGGY - c. Sant Jaume, 32
·PLA PERRUQUERS - c. Llobateras, 95
·MUEBLES LOZANO - c. de la Creu, 1 (cant. Rafael Casanova)
SANT CUGAT DEL VALLÈS:
·DON CANINO - Davant del Centre Comercial Eroski
·DON CANINO - Centre Comercial Mira-Sol Centre
·CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av. Graells, 7
TERRASSA:
·EL RACÓ DE LA LOLA - c. Tarragona, 96
·DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
·LA XURRE DEL MERCAT - Mercat del Triomf

VENDA ÚNICAMENT DE LOTERIA

HOSPITALET DE LLOBREGAT:
·TIENDA ANIMAL - Centre Comercial Gran Via II
RUBÍ:
·DIGITAL6 COPISTERIA - c. Torrent de l’Alba, 3
·FERRETERIA PALOMA - pg. de Francesc Macià, 15
·FERRETERIA RUMA - c. Nostra Senyora de Lourdes, 7
TERRASSA:
·ESMUT Espai Musical - Ramón y Cajal, 60-62
· PEKE’S SHOP - Passeig 22 de Juliol, 457 local C

Aquest any, per molt poc, pots fer possible que tinguin
una oportunitat. No et quedis sense el teu calendari o
participació de loteria i fes-ho possible.

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
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OFERTES I
DEMANDES
SRA. BUSCA trabajo para limpieza casas. 695.420.628

LLOGUER
I VENDA
ALQUILO hab. 650.282.465

DIVERSOS
VENDO COCINA 3 fuegos, gas
o butano. 2 años. 659.853.929
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El Celler acollirà una festa de Cap El túnel de llum protagonitza
d’Any amb dos ambients musicals l’encesa de l’enllumenat de Nadal
LARA LÓPEZ

El Celler ha estat l’equipament escollit per l’Ajuntament per la festa. / Cèsar Font

MARTA CABRERA

L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, ha fet públic
aquesta setmana que el
Celler acollirà la nit del 31
de desembre una festa de
Cap d’Any. Es tracta d’una
proposta que sorgeix dels
col·lec�us joves i que l’Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP) també va portar al Ple
l’any passat.
Recollint aquesta inquietud, el consistori impulsa una
festa que es desenvoluparà
entre les 00.30 hores i les 4

hores de la nit de Cap d’Any
al Celler. Tot i que encara cal
conﬁrmar alguns detalls de
la festa, està previst que la
sala Cèsar Mar�nell i la sala
de les Tines es converteixin
en pistes de ball.
En una de les sales hi
haurà l’actuació d’un DJ que
punxarà temes comercials,
mentre que en l’altre s’oferirà música electrònica. A
l’exterior de l’ediﬁci, hi haurà
food trucks. “Feia anys que
se’ns demanava aquesta ac�vitat i ﬁnalment l’hem pogut organitzar”, ha explicat

Ana M. Mar�nez, que diu
que la festa “va des�nada
a un públic juvenil, a par�r
dels 16 anys, però també a
la resta de la població”.
L’ac�vitat no apareix a
la programació oficial de
Nadal, ja que segons ha explicat la màxima responsable municipal, ﬁns al darrer
moment s’ha estat buscant
una ubicació precisa per a
l’ac�vitat.
De moment, l’Ajuntament no ha previst cap servei d’autobús extraordinari
durant aquelles hores.

Rubí va donar el tret de sor�da al Nadal amb la tradicional
encesa de les llums, una
festa que va tenir lloc tot just
abans del pont de desembre
entre la plaça Pere Aguilera i
el carrer Maximí Fornés, carrer on està instal·lada la principal novetat d’enguany: un
túnel de llum i so de més de
33 metres de longitud, 6 metres d’amplada i 4,6 metres
d’alçada. Aquest passadís
lluminós és una estructura
formada per bombetes led
que realitzen un espectacle
de llum dinàmic, amb moviments de la llum i canvi de
tonalitats de color.
L’acte d’encesa de les
llums va començar a la plaça Pere Aguilera, amb l’espectacle del Carilló de la
companyia La Tal, que va fer
les delícies dels més pe�ts
amb el seu show humorís�c
per fer el compte enrere en
l’encesa de llums. El Consell d’Infants i l’alcaldessa
de Rubí, Ana M. Mar�nez,
van ser els encarregats de
donar el tret de sor�da a la

El túnel ofereix dos espectacles de llum i so de 5 minuts cada tarda,
a les 18.30 hores i a les 20 hores. / Mariona López

il·luminació nadalenca amb
l’enllumenat del balcó i la
façana de l’Ajuntament amb
l’escut de Rubí, així com el
gegant arbre de Nadal que
engalana la plaça.
Després es va iniciar una
rua encapçalada pel Tió de
Nadal per guiar al públic ﬁns
al carrer Maximí Fornés per
a l’esperada encesa del túnel
de llum, ubicada a l’alçada
de la plaça Doctor Guardiet.
El Consell d’Adolescents i
l’alcaldessa van fer els honors
per encendre el túnel, acció
que s’ha realitzat amb un
compte enrere i acompanyada de música nadalenca per
engrescar els assistents.

Centenars de rubinencs
i rubinenques s’han apropat
aquests dies per retratar amb
els seus mòbils el túnel, una
instal·lació que l’Ajuntament
considera que animarà les
compres de Nadal al centre
de la ciutat i atregui visitants
d’altres municipis. Amb l’encesa de llums van arrencar
les ac�vitats de Nadal a Rubí,
enguany més de 200 propostes per a tots els públics com
la ﬁra de Nadal i el Món del
Tió a la plaça Doctor Pearson,
la carpa d’ac�vitats i espectacles a la plaça del Doctor
Guardiet o la pista de gel a
la plaça de la Nova Estació,
entre altres.
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Els Poemes de Nadal
ompliran La Sala diumenge
La Sala acollirà aquest diumenge 16 de desembre a
les 18.30 hores un recull
de poemes nadalencs de
diversos autors, una iniciativa impulsada per Òmnium Rubí i amb un vessant
solidari. Es tracta d’una
proposta escènica, dirigida
per l’actor rubinenc Xavier
Serrat, que l’any passat
va substituir la tradicional
representació del Poema
de Nadal de Josep M. de
Sagarra i que enguany repeteix en aquest format.
En aquesta edició, els
textos escollits són poemes
d’autors diversos com Teresa Pascual, Tomás Garcés,
Gloria Fuertes, Roc Casagran, Isabel Barriel i Àngel
Guimerà, entre d’altres.
També hi haurà un text
de l’escriptora i poetessa
rubinenca, Montse Flores.
“La temàtica dels textos
seleccionats és el Nadal,

però enguany hem obert
el ventall i també inclourem
un poema d’hivern”, apunta Xavier Serrat.
El muntatge compta
amb la col·laboració de diverses entitats de la nostra
ciutat, com l’Esbart Dansaire o l’Escola de Música
Municipal Pere Burés, qui
posarà la música en directe,
així com diverses actrius i
dansaires.
Tot i que no ha volgut
desvetllar la sorpresa, el director del muntatge sí que
ha apuntat que hi haurà un
gest de complicitat amb la
ciutat de Rubí i amb una de
les seves tradicions populars més arrelades.
L’aportació del públic
és de només 5 euros i els
diners recaptats es destinaran a l’Associació de
Persones amb Diversitat
Intel·lectual de Rubí (Apdir). / DdR

Concert de Santa Llúcia de Dones
de Cor a l’Església de Sant Pere
La formació coral femenina Dones de cor ofereix
aquest divendres 14 de
desembre a l’església de
Sant Pere el seu tradicional
concert de Santa Llúcia,
amb el qual arrenquen els
diferents concerts i cantades nadalenques.
En l’actuació, que començarà a les 21.30 hores,
hi haurà dues parts. A la
primera, cantaran obres
de diferents compositors
del barroc europeu, com
Bach, Haendel o Vivaldi.
Ja a la segona part, Dones
de cor oferirà un muntatge

poètico-musical sota el títol ‘Una història de Nadal’,
on farà un recorregut per
tot el cicle nadalenc, intercalant obres dels nostres
poetes i nadales tradicionals i populars catalanes.
L’actuació comptarà
amb la participació de
Josep M. Gironell (piano) i Joan Carles Martínez
(guitarra), així com de Raquel Turu, que recitarà.
L’entrada serà de taquilla
inversa, és a dir, que a la
sortida cada espectador
farà l’aportació que consideri oportuna. / DdR

La Coral Al·leluia oferirà un
espectacle a l’Església Evangèlica
La Primera Església Evangèlica de Rubí organitza cada
any el tradicional Concert
de Nadal i en aquesta ocasió el grup convidat ha estat
la Coral Al·leluia de l’Església Baptista de Sabadell. El
concert, que és gratuït, tindrà lloc el 15 de desembre
a les 20 hores a l’Església
Evangèlica situada al carrer
Colom, 6. El títol de l’espectacle musical és ‘Tornem a
Betlem’ i està dividida en
dues parts. En la primera,
s’interpretaran les peces
musicals ‘L’Oblit’, ‘Dolçament’, ‘La nit formosa de
Nadal’, ‘Va ser aquella nit’,
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‘Busca Jesús’ i ‘Anunciem la
nova de pau’.
En la segona part del
concert, les cançons que
s’escoltaran seran ‘Oh petit
poble de Betlem’, ‘Benediccions’, ‘Medley’, ‘Pastors,
àngels i reis’ i ‘Torna’m a
portar a Betlem’.
La coral estarà dirigida
per Núria Puig i Lois García, amb la interpretació
al piano de Marta Puig i
Montserrat Serracanta,
amb Jordi Vera, Raquel Vera
i Joan Casas als instruments
de percussió, amb la solista
Maria García i amb la flauta
de Lois García. / DdR

Un diorama gegant simbolitzarà
l’arribada dels Reis en tren a Rubí
Marta cabrera

L’Associació de Pessebristes
a Rubí s’ha sumat a la commemoració del centenari
de l’arribada del ferrocarril
a Rubí i ha creat un diorama gegant –de 55 m²– que
representa l’arribada dels
Reis Mags d’Orient a Rubí
en tren. “Reproduïm un tren
d’època dels primers anys i la
zona de l’estació”, ha explicat
Josep Comellas, de l’Associació de Pessebristes, que ha
avançat que “el tren estarà
en moviment, arribarà a
l’estació de Rubí i tornarà cap
a Barcelona, perquè durant
el primer any la línia finalitzava a Rubí”. L’escena també
inclou la plaça Pearson i els
trams corresponents de
l’avinguda de Barcelona i
els carrers Colom, Balmes i
General Prim.
Una vintena de pessebristes han estat cinc setmanes
treballant en el magatzem de
l’Aula Cultural per tal de tenir
tots els detalls a punt per a la
inauguració, que serà aquest

Pessebristes acabant de fer els darrers retocs al diorama gegant. / Mariona López

diumenge 16 de desembre a
les 12 hores a l’Aula Cultural.
L’exposició de diorames de
Nadal és una de les activitats
més populars i carismàtiques
de les festes i l’any passat,
coincidint amb el centenari
del pessebrisme a Rubí, ja
es va elaborar un diorama
gegant amb carrers i edificis
del Rubí de 1917. Enguany,
els pessebristes han volgut
preservar la iniciativa i lligar-

la al fet que la ciutat celebra
els 100 anys de l’arribada del
tren recreant-hi l’escena de
l’arribada de Melcior, Gaspar
i Baltasar.
Al marge del pessebre
gegant, es podran veure
una desena de diorames
més, totes representacions
d’escenes bíbliques del naixement i d’estil lliure: “Hi
ha alguns de guix, altres de
poliestirè expandit, altres de

cartró i cola, rústics, etc., són
diorames referenciats però
vistos a través dels ulls de
cada pessebrista”, ha explicat Comellas.
La mostra es podrà visitar a l’Aula Cultural fins al 13
de gener i els horaris seran
de dilluns a divendres de
17.30 a 20.30 hores i tots
els dissabtes i festius de 12
a 14 hores i de 17.30 a 20.30
hores.

El Pessebre vivent de l’Hermandad
Rociera incorporarà un carter reial
podrà visitar el 19, 20 i 21 de
desembre de 18 a 20 hores,
el 22 de desembre d’11 a 14
hores i de 17 a 20 hores, i el
23 de desembre d’11 a 14
hores. L’accés als jardins de
Museu Vallhonrat és per la
plaça Montserrat Roig.

M. cabrera

L’Hermandad Rociera de
Rubí torna a muntar per
tercer any consecutiu el Pessebre vivent als jardins del
Museu Vallhonrat. Es tracta
d’una activitat molt popular
–prop de 3.500 persones
van assistir-hi l’any passat–
en la qual hi participen una
trentena de membres de
l’entitat que representen
escenes del naixement. “Estem molt contents i tenim
molta il·lusió perquè la gent
vingui, li agradi i participi”,
ha explicat Jorge García,
membre de l’entitat.
La novetat més important del Pessebre vivent
d’enguany és la incorporació
d’un carter reial i l’estrena
d’un decorat on els assistents es podran fer ‘selfies’
disfressats, dues propostes
noves que l’entitat espera
que serveixin de reclam per
atraure més visitants que
en les anteriors edicions.
“Aspirem a repetir l’èxit i
millorar-lo. Creiem que amb

El pati del Museu Vallhonrat acollirà el Pessebre vivent / Arxiu

el carter reial molta gent
vindrà a tirar les cartes dels
Reis d’Orient”, afirma Jorge
García.
A banda de les diverses
escenes del naixement de
Jesús, que es recreen als
jardins, els membres de
l’entitat també oferiran nadales, en castellà i en català,
en els moments de més
afluència del públic: “Només

per poder sentir cantar les
nadales amb la força del
‘rocío’ val la pena visitar el
Pessebre vivent”, destaca
Pere Vallhonrat, propietari
del Museu on es realitza
l’activitat. L’alcaldessa, Ana
M. Martínez, ha reconegut
“l’esforç de l’entitat que fa
que cada any el resultat sigui
millor”.
El Pessebre vivent es

Zambombada i concert
Al marge del Pessebre vivent, l’Hermandad Rociera
oferirà aquest divendres a
les 19.30 hores a l’església
de Sant Pere una cantada de
nadales tradicional, mentre
que diumenge organitzarà la
tradicional Zambombada flamenca. Aquest any, l’entitat
ha decidit traslladar aquesta
activitat al matí, serà a les
11.30 hores a la plaça Catalunya, ja que en els darrers
anys el fred havia fet minvar
l’assistència. Hi participaran
el cor de l’Hermandad Rociera, l’Hermandad Divina
Pastora de Mataró, Voces
del Camino de Terrassa i el
Coro de Capellades. En total,
es cantaran una vintena de
cançons durant tot el matí.

PUBLICITAT
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Uns quinze col·laboradors
participaran en La Marató
de Contes a La Sala
La Marató de Contes arriba
A més dels infants del
aquest any a La Sala amb Pau Casals, també hi paruna novetat destacada, per ticiparan professionals
primer cop participarà en com el mag Jordi Quimera
l’activitat un grup d’infants o l’actor Rubén Ferrer i
de l’escola Pau Casals, que entitats, com l’escola de
portaran a l’escenari un l’Esbart, Adanubi, Dinaprojecte que actualment mic Crescendo o l’Escola
estan desenvolupant a les Municipal de Música Pere
aules. “Els infants del Pau Burés. També està prevista
Casals van demanar-nos la visita del Bòjum.
poder fer aquest projecLa Marató de Contes
te perquè els fa il·lusió i tindrà lloc el 16 de denosaltres creiem que serà sembre a les 11 hores al
molt maco”, ha explicat teatre municipal La Sala.
Carme Pomareda, de La L’any passat, l’activitat va
Xarxa, entitat que impulsa aconseguir recaptar 1.200
des de fa més de 20 anys La euros per a la Marató soliMarató de Contes. Es trac- dària de TV3. / DdR
ta, com cada any,
d’un espectacle
solidari adreçat a
un públic familiar
que té un cost de 6
euros i de 5 euros
per als socis de La
Xarxa i que ofereix
tota la recaptació
a La Marató de
TV3, que enguany
està dedicada a la
investigació del Cada any, La Xarxa organitza un espectacàncer.
cle a favor de La Marató de TV3. / Arxiu

El Mercat organitza
una trobada d’sketchers
El Mercat de Rubí
impulsa durant
aquests dies un seguit d’activitats de
dinamització per
atraure clients a
l’equipament comercial. Entre aquestes
activitats, el Mercat
impulsa una troba- El Mag Selvin va oferir un màgic esda d’sketchers amb pectacle al Mercat dissabte passat. /
la col·laboració de J. A. Montoya
l’Associació de Sant
Galderic. Un sketch és un com ara les Nadales al
dibuix fet de forma natural Mercat, a càrrec de tres
i ràpida que descriu un grups de l’Escola de Múpaisatge o situació i que es sica Pere Burés (Orquespot fer amb qualsevol tèc- tra Semicorxeres, Combo
nica. El 15 de desembre a Mixte i Duo de Flauta),
partir de les 11 hores, tot- que actuaran el 20 de
hom qui ho vulgui podrà desembre a partir de les
recollir un full on podrà fer 18 hores.
el seu dibuix. Els sketchers
A banda, hi haurà actique es realitzin s’exposa- vitats com ‘I tu, jugues en
ran en una de les parades català’? el 4 de gener o la
del Mercat durant totes les visita del Carter Reial, el 4
festes de Nadal.
de gener a la tarda i el 5 de
D’altra banda, aquest gener al matí, a banda del
dissabte, hi va haver un sorteig setmanal de 200
espectacle de màgia amb euros en vals de compra
el mag Selvin que va tenir i 20 ampolles de cava i el
molt bona acollida. També sorteig de 2 estades en un
hi haurà altres activitats hotel balneari. / DdR

Més d’una desena de grups al
festival Nochebuena para todos
redacció

Quan s’aproximen les festes nadalenques arriba
el festival Nochebuena
para todos, ningún niño
sin Navidad, una activitat
benèfica organitzada per
l’Asociación Rociera Andaluza de Rubí.
El festival, que enguany
cumpleix 25 anys, tindrà
lloc aquest dissabte a les
18 hores a La Sala i el preu
de l’espectacle serà de 10
euros, que aniran destinats a Càritas, Fundació
Iris i Amics de Rubí per La
Marató. Hi participaran de
forma desinteressada més
d’una desena d’artistes:
La Húngara i Laury, José
Luis Lobos, Antonio Granada, el Grup d’Havaneres
Montjuïc, El Garri, Joaquin
El Albero, Mago Mag Magic, el Grupo de Flamenco
Azabache, la Banda Rubí
Musical Segle XXI, el Coro
de la Asociación Rociera
Andaluza de Rubí i Carmen
Valenzuela. El festival es-

Cada any, l’Asociación Rociera organitza aquest festival benèfic. / Lidia Martínez-Arxiu

tarà presentat per Antonio
Menchón i Pepe Tejada.
Les entrades es poden
comprar de forma anticipada a la parada de l’entitat al
Mercat Municipal, a la Peluquería M. Ángeles i al teatre municipal La Sala una

estona abans d’iniciar-se
l’espectacle. Per a obtenir
més informació i fer reserves també es pot contactar
a través del telèfon 625 570
933 o del correu electrònic
asociacionrocierarubi@
gmail.com.

Els artistes locals impulsen
la sisena edició del Merc’ART
redacció

Ja fa sis anys que un grup
d’artistes s’organitzen durant
les festes nadalenques per
instal·lar un mercat d’art
nadalenc a La Claraboia, situada al carrer Sant Miquel,
9. En aquesta edició, seran 13
els artistes que hi participaran: Sandra Bea, Pep Borràs,
Quim Conca, Pepe Fabrés,

César Font, Toni Grau, Oriol
Marco, Sergi Marcos, Miquel
Mas, Miqui Méndez, Núria
S. Lacambra, Anna Tamayo i
Ramon Trías.
L’horari del Merc’ART, on
es podran trobar obres d’art
de petit format a preus molt
interessants, serà els dies
feiners de 18 a 20 hores, els
diumenges i festius de 12 a
14 hores i el 5 de gener de

Més d’una dotzena d’artistes participen en la iniciativa. / Cedida

12 a 14 hores i de 18 a 20
hores. Des del col·lectiu reivindiquen que també és una
bona opció apostar per l’art
a l’hora de fer regals durant
aquest Nadal.
L a i n a u g u ra c i ó d e l
Merc’ART tindrà lloc el 22
de desembre a les 19 hores i
comptarà amb l’actuació del
músic local Sergi Estella.
A banda de la venda de
les obres
d’art, com
ja s’ha fet
en altres
edicions
s’organitza
una llumineta de
Nadal amb
b u t l l e te s
de 2 euros
per a sortejar 200
euros en
obres d’art
en combinació amb
les dues últimes xifres
de la grossa
de Nadal.

A banda de la recaptació
del festival, l’entitat porta ja
un mes recollint aliments,
joguines i donatius per als
més necessitats des de la
seva parada del Mercat. La
recollida es farà fins al 22
de desembre.

Concert de
Nadal de l’Escola
de Música a la
Plana del Castell
redacció

Com és tradicional cada
any, l’Associació de Veïns
de La Plana del Castell
organitza el Concert de
Nadal, a càrrec de l’Orquestra Simfònica de
l’Escola de Música Pere
Burés. L’actuació musical tindrà lloc el 16 de
desembre a les 12.30
hores al Castell. Abans,
al voltant de les 11 hores,
els veïns celebraran la
seva assemblea general
ordinària, on tractaran
les activitats realitzades
durant aquest any i la
memòria econòmica,
a banda de renovar la
junta.
Aprofitant les dues
activitats, l’entitat veïnal
fa una recollida d’aliments i de material d’higiene personal a favor
d’ASAV. Està previst oferir
un refrigeri nadalenc
quan acabin les activitats.

Publicitat
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Nit de rock amb Pasos de
Mono i Boner a l’Espai 1413

Retrats de rubinencs i paisatges, a
la nova exposició d’Antoni Marsal
El pintor rubinenc torna a exposar a la ciutat després
de diversos anys amb una mostra a la Biblioteca Municipal

Fotografia del grup, amb arrels rubinenques. / Cedida

L’Espai 1413, situat al Centre
Cívic del Pinar, acollirà el 15 de
desembre el concert dels grups
Pasos de Mono i Boner, dues
bandes musicals amb vinculació
amb Rubí.
Pasos de Mono, liderats pel
vocalista Emi D’Mono, presentarà els seus temes propis del hardrock més clàssic, una barreja de
lletres àcides i to satíric única. El
grup ha publicat recentment el
disc ‘Ni durmiendo, me fio’.

Pel que fa a Boner, és una
banda de rock formada el 2013
que ofereix un repertori variat
de cançons pròpies i versions de
grups com Deep Purple, Stephenwolf o Rosendo. El concert
començarà a les 22 hores i té un
preu de 8 euros.
Aquesta serà la segona edició
del Rock and Christmas i servirà
per tancar la programació del
2018 en aquest equipament
cultural. / DdR

L’Ateneu acull un espectacle
musical de jazz amb Pere Soto
L’Associació Jazz Rubí ha preparat
un nou concert musical a l’Ateneu.
En aquesta ocasió, l’artista convidat
és Pere Soto, que arribarà a Rubí
acompanyat pel contrabaix Curro
Gálvez i el bateria Enrique Heredia.

Soto oferirà un repertori de jazz
elèctric, blues, gypsy i jazz modern
i el seu espectacle es caracteritza
per la improvisació i la composició.
El concert serà el 15 de desembre
a les 20 hores. / DdR

Concert de Red Rombo
L’Espai sociocultural
L’Aurora acull el 15 de
desembre a les 20.30
hores el concert de Red
Rombo, un projecte musical dirigit pel contrabaixista GerardMases,
més conegut com Lere
i que ha treballat amb
artistes com Muchachito Bombo Infierno. Lere La banda actuarà a l’Espai l’Aurora.
està actualment presentant ‘Push and Plau’, el seu primer LP. El contrabaixista, que també
canta i toca l’harmònica, actuarà a Rubí amb el guitarrista Alberto
Calvillo, el guitarrista César Canut i el bateria Arnau Julià. / DdR

Ester Farran presenta el seu
nou llibre a Lectors al tren
L’Espai de Llibres Lectors al tren
acollirà aquest divendres a les
19 hores la presentació del llibre
de la rubinenca Ester Farran ‘El
poltre de la lluna’. L’escriptora
local estarà acompanyada d’un
altre autor, Albert Casamayor,
i de la il·lustradora de tots dos:
Eva Sánchez, que a més exposarà
les seves il·lustracions a l’esta-

bliment.
A més, el 15 de desembre,
es presentarà a la llibreria ‘El
Jocs dels Tòtems’, ideat per Júlia
Lucas, a les 12 hores. D’altra
banda, el 27 de desembre a les
18 hores s’oferirà un contacontes
en anglès titulat ‘Little and the
winter’, amb els autors Fernanda
Parra i Javi Segovia. / DdR

Es podran veure una seixantena d’obres del pintor rubinenc a la Sala d’Exposicions de la Biblioteca. / Cedida

Cristina Carrasco

L’artista rubinenc Antoni Marsal inaugura aquest divendres
una mostra amb una seixantena
d’obres a la Biblioteca Mestre
Martí Tauler. Es tracta de pintures
a l’oli centrades en dues temàtiques: flors i paisatges i retrats
d’amics, coneguts i familiars del
pintor, entre els quals hi ha molts
rubinencs coneguts.
Entre aquests, hi ha l’exalcalde
Eduard Pallejà, Joaquim Gracia,
vinculat al moviment veïnal i contra els abocadors, l’expresident
del Centre Excursionista Josep M.
Escoda, l’historiador i membre del
Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí, Jordi Vilalta, l’òptic Antoni
Carrión, o el també artista rubinenc Salvador Arís, entre molts
altres.
De la trentena de retrats que
Marsal ha escollit per a la mostra, cada mes n’anirà renovant
quatre.
Cal destacar que en aquesta
nova sèrie de retrats del pintor,
Marsal ha anat un pas més enllà
i ha volgut trencar amb les tècniques més clàssiques, que sempre
han apostat per fons llisos i foscos.
“He volgut transformar el retrat en
una obra més moderna en qüestió
de fons, com si el retrat sorgís d’un
esclat de colors”, explica.
Totes les obres tenen el mateix format, excepte quatre grans
retrats que el pintor rubinenc va
fer fa algun temps: els de la cantant Montserrat Caballé, el torero

Enrique Ponce, el pilot Fernando
Alonso, la model Paloma Cuevas
o l’actriu Penélope Cruz. Es tracta d’una petita mirada enrere a
una etapa important de la seva

Es podrà contemplar
el retrat de rubinencs
molt coneguts i no
tan coneguts

Autorretrat d’Antoni Marsal.

trajectòria artística quan Marsal
va retratar personatges famosos
de diferents àmbits i a molts dels
quals va poder entregar personalment la seva obra. Entre aquests,
Rafa Nadal, Joaquin Cortés, el pare
de Julio Iglesias o Manu Tenorio.
Aquesta mostra de pintures
s’inaugura aquest divendres 14
de desembre a les 19 hores a la
Biblioteca i es podrà visitar fins al
29 de març de l’any vinent.
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Vuit companyies participaran aquest cap de L’aniversari del Bòdum
setmana en el 3r Festival de Microteatre
centra el nou Butlletí
MARTA CABRERA

Durant tot el cap de setmana, les sales de l’Espai
Jove Torre Bassas es transformaran en escenaris teatrals que representaran
petits espectacles escènics
al voltant d’una qüestió, les
lluites socials: “La temàtica
ens agradava i la veritat és
que veiem cada vegada més
que és el millor moment per
tractar aquest tema”, ha
explicat Imanol Fernández,
de Tiamat Teatre i un dels
impulsors del Festival de
Microteatre de Rubí.
Es tracta de la tercera
edició d’aquesta activitat
que ha anat creixent a mesura que han passat els
anys. De quatre grups en la
primera edició, actualment
hi ha vuit companyies de
teatre que han volgut participar-hi: les rubinenques
Deku Producciones, Microexplicarte, Escena 13, Ojo
Peligro, Tiamat Teatre i Fata
Morgana, la sabadellenca
Rebellatorum i la barcelo-

Ja fa tres anys que la Torre Bassas acull el festival. / Arxiu-Localpres

nina Ensemble.
Les representacions es
faran durant el cap de setmana, quatre es representaran el dissabte en dues
sessions, a les 20 i a les 21
hores, i quatre més el diumenge, en dues sessions
a les 18 i a les 19 hores. El
dissabte serà el torn de ‘Las
intocables’, ‘El primero’,
‘Últimes paraules de la ﬂor
caiguda’ i ‘Tot ve de 9’. El

diumenge es representaran
‘Seminario C’, ‘Las flores’,
‘Que no te quiten el pijama
un domingo’ i ‘Bella ciao!’.
Entre les temàtiques tractades hi ha el feminisme, la
lluita contra el feixisme, la
crisi del mercat laboral o els
problemes econòmics.
Les quatre microrepresentacions es faran de forma
simultània en quatre espais
diferents de la Torre Bassas

LITERATURA

Pol Borrell presenta el llibre
‘La bossa de la taquilla’
REDACCIÓ

Anselm Clavé, a les 20.30
hores. A banda de Borrell,
també actuarà un trio de
jazz local, format per Sergio
Castejón (bateria), Àlvar
Taborda (contrabaix) i Wenceslao Galán (saxo tenor)
que farà les seves inter-

El rubinenc Pol Borrell presenta aquest dissabte a la
llibreria L’Ombra la seva
segona novel·la, ‘La bossa de la taquilla’. Es tracta
d’una novel·la de ﬁcció de
temàtica criminal,
però atípica, ambientada entre Rubí i
Sabadell. El llibre ha
estat publicat per La
Patumaire Edicions
i té un preu de 15
euros. La presentació
anirà a càrrec de la
crítica literària Marina
Porras.
A banda d’aquesta
presentació, aquest
mateix divendres,
l’escriptor ha estat
convidat a la vetllada literària i musical
‘Quatre Gats’, que organitza mensualment
el grup Zegeté Rubí.
L’activitat tindrà
lloc a l’Espai Cultural
de la CGT, a la plaça Portada del llibre. / Cedida

pretacions dels textos de
Borrell. En aquest cas, el trio
de jazz incorporarà temes de
cantautor o de gènere clàssic, per exemple de Leonard
Cohen o Enrik Satie.
Pol Borrell és autor de
teatre, poeta, narrador, actor i director de teatre i cinema independent. Està graduat en
Estudis Angelsos a
la Universitat Autònoma de Barcelona
i s’ha format com a
actor a la Mountview
Academy of Theatre Arts de Londres.
Ha escrit diversos
guions de teatre, ha
fet curtmetratges i
ﬁns i tot ha estrenat
una pel·lícula, ‘Plou
i fa sol’.
Abans de publica
‘La bossa de la taquilla’, la seva primera
novel·la va ser ‘Home
que observava un
cel plujós’. També ha
escrit ‘Poesia#1’.

i els espectadors aniran
en grups de 15 persones a
cada sala de forma rotativa.
Les entrades, que són gratuïtes, es poden comprar
al web www.rubijove.cat.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, ha convidat a
la ciutadania a participar en
aquesta proposta que “busca donar visibilitat als grups
de teatre juvenil i que està
plenament consolidada”.

El Grup de Col·laboradors del Museu
de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER) presentarà
el 20 de desembre el
número 72 del Butlletí, una publicació
periòdica de caràcter
bianual.
Els 40 anys del
Bòdum serà un dels
articles més destacats del Butlletí, escrit per Josep Borràs, El nou butlletí del GCMR. / Cedida
l’autor del mític elefant. La publicació també recull una entrevista el fotògraf
Josep Maria Roset, hi conté articles de tema arqueològic,
sobre els rellotges públics i sobre unes litograﬁes de
l’església de Sant Pere. La presentació del Butlletí tindrà
lloc a l’Ateneu a les 19 hores. / DdR

Projecció del ﬁlm ‘Les distàncies’
dins del Cicle Gaudí a La Sala
El teatre municipal La Sala acollirà el 20 de desembre a
les 21 hores la projecció de la pel·lícula ‘Les distàncies’,
dins del Cicle Gaudí. El ﬁlm, protagonitzat per Alexandra
Jiménez i Miki Esparbé i dirigit per Elena Trapé, tracta
sobre les relacions d’amistat en la distància. El cost per
veure la pel·lícula és de 4,50 euros. / DdR
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AGENDA
Tió dels comerciants. 14 de desembre
de 17h a 20h a Ca n’Oriol; 15 de desembre d’11h a 13.30h a Sant Jordi Parc i
de 17h a 20h a Monturiol i Les Torres;
i 16 de desembre d’11h a 13.30h i de
17h a 20h al centre.

Dia dels Drets Humans. A les 18.30h teatre a càrrec de La Nave Va i a les 19.30h
debat.
Concert de Nadales. A càrrec de l’Hermandad Rociera. A les 19.30h a l’Església
de Sant Pere.
‘Entre tecles i torrons’. Concert de música
clàssica a càrrec de Maria José Anglés. A
les 20h a l’Ateneu.

Trenet dels comerciants. 14 de desembre de 17h a 20.30h; 15 i 16 de desembre d’11h a 14h i de 17h a 20.30h.

‘Quatre cadires’. Música en directe i presentació del darrer llibre de Pol Borrell de
A les 20.30h a l’Espai Cultural de la CGT.
Org.: Zejeté Jazz.

Pista de gel. 15 i 16 de desembre d’11h
a 21h i14, 17, 18, 19 i 20 de desembre
de 17h a 21h.

Nits d’observacions astronòmiques. A les
21.30h a l’Ateneu. Org.: TRI-A.

Fira de Nadal. 15, 16, 17, 18, 19 i 20 de
desembre d’11h a 21h.
Sessió fotogràﬁca per La Marató. 14,
15 i 16 de desembre a partir de les 16h
al ptg. Topazi, 3. Org.: Amics de Rubí
per La Marató.
Pessebre vivent. 19 i 20 de desembre
al pati del Museu Vallhonrat. Accés pl.
Montserrat Roig. De 18h a 20h. Org.:
Hermandad Rociera de Rubí.

··················································
DIVENDRES 14 de desembre

SoniK Attack. A càrrec de DJ de La SòniK. A
les 23h al CRAC. Aportació voluntària.

··················································
DISSABTE 15 de desembre
Nascuts per llegir. ‘A la voreta dels cors’, a
càrrec de Patawa. A les 11h a la Biblioteca.
Inscripció prèvia.
Trobada d’Sketchers al Mercat. A partir
de les 11h al Mercat.
Robòtica familiar. ‘El pare Noel i en Rudolph’. A les 11.30h a l’Ateneu.

Espectacle familiar ‘Apilablocks’. A les 17h
a la pl. Dr. Guardiet.

Acte per uns lloguers dignes. A les 11.30h
a la pl. Pere Esmendia. Org.: Sindicat del
Lloguer.

Bingo amb La Marató. A les 17.30h al pavelló de Maristes. Org.: Maristes Rubí.

Presentació del Joc dels Tòtems. A càrrec
de Júlia Lucas. A les 12h a Lectors al tren.

Presentació de la revista ‘Obre els ulls’. A
les 18h a l’Espai Jove Torre Bassas.

Presentació del llibre ‘La bossa de la
taquilla’. A càrrec de Pol Borrell. A les 12h

semblea, a les 12.30.h concert a càrrec de
l’Escola de Música Pere Burés. Al Castell.

porta el tió a la Biblioteca’. A les 18h a la
Biblioteca.

Cant a la llibertat. A les 12h a la pl. Pere
Aguilera. Org.: Òmnium.

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

‘Llibres il·legibles’. Cicle obert per famílies.
A les 18h al Celler.

Zambombada. A les 11.30h a la pl. Catalunya. Org.: Hermandad Rociera.

Nochebuena para todos, ningún niño sin
Navidad. A les 18h a La Sala. Preu: 10€.
Org.: Associación Rociera.

Marató de contes. A les 11.30h a La Sala.
Preu: 6€ socis de La Xarxa 5€.
Org.: La Xarxa.

‘Gènere i ciències: una perspectiva històrica’. Conferència a càrrec de Mercè
Izquierdo. A les 19h a la Biblioteca. Org.:
Amics de la UAB.

‘La màgia de Joana Andreu’. Espectacle
infantil. A les 18.30h a la pl. Dr. Guardiet.

Vermut musical amb La Marató. A càrrec
de The Minstrels. A les 12h al Centre Cívic
El Pinar.

a la llibreria L’Ombra.
‘Ni pío’. Espectacle infantil a càrrec de
Títeres desde abajo. A les 12.30h al CRAC.
Taquilla inversa.

Concert de jazz. A càrrec de Pere Soto,
Curro Gálvez i Enrique Heredia. A les 20h a
l’Ateneu. Org.: Associació Jazz Rubí.

DIMECRES 19 de desembre

··················································
DIJOUS 20 de desembre
Rua del Pare Noel. A les 17.30h al barri de
Ca n’Oriol. Org.: AV Districte 5 El Portal.

Ball al Casal. A càrrec de Maky-Maky. A les
16.30h al Casal de la Gent Gran.

Nadales al Mercat. A les 18h a càrrec de
l’Escola de Música Pere Burés.

Concert de Nadal. ‘Tornem a Betlem’. A
càrrec de la Coral Al·leluia. A les 20h a
l’Església Protestant de Rubí.

Festa de Nadal de RubiTEA. A les 17h al
Centre Cívic Can Fatjó. Inscripció prèvia:
info@rubitea.org.

Dia Internacional de la llengua àrab. A les
18h a la Biblioteca. Org.: ARSI.

Festival de microteatre. A les 20h i a les
21h a la Torre Bassas. Inscripció prèvia.

Festival de microteatre. A les 18h i a les
19h a l’Espai Jove Torre Bassas. Inscripció
prèvia.

Concert de Nadal. A càrrec de Dones de
Cor. A les 20.30h a l’Església de Sant Pere.
Taquilla inversa.

Poemes de Nadal. A les 18.30h a La Sala.
Preu: 5€. Org.: Òmnium.

Concert de Red Rombo. A les 20.30h a
l’Espai Sociocultural l’Aurora.

‘Bicirc’. A càrrec de Circ Xic. A les 18.30h a
la pl. Dr. Guardiet.

Concert de Boner i Pasos de Mono. A les
22h al Centre Cívic El Pinar. Preu: 8€.

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

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

‘Tradicions i costums’ . Xerrada a càrrec de
Manuel Carrera. A les 18h a la Biblioteca.
Org.: AEUR.

DIUMENGE 16 de desembre
‘Pastorets, cap a Betlem’. Espectacle infantil a les 11h a la pl. Dr. Guardiet.
Concert de Nadal i Assemblea general de
l’AV Les Planes del Castell. A les 11h as-

DILLUNS 17 DE DESEMBRE

··················································
DIMARTS 18 de desembre
Hora del conte. ‘Arriba l’oncle Buscall que

Presentació del Butlletí. A les 19h a l’Ateneu. Org.: GCMR-CER.
‘Les distàncies’. Cinema Cicle Gaudí. A les
21h a La Sala. Preu: 4,50€.

EXPOSICIONS
Diorames de Nadal. Associació de
Pessebristes de Rubí. A l’Aula Cultural
ﬁns al 13 de gener. Inauguració 16 de
desembre a les 12h.
Exposició de pintures d’Antoni
Marsal. A la Biblioteca ﬁns al 28 de
febrer. Inauguració 14 de desembre
a les 19h.
Originals d’Eva Sánchez. Exposició
d’il·lustracions a Lectors al tren. Inauguració 14 de desembre a les 19h.

Esports
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waterpolo | divisió d’honor

futbol | segona catalana

El Sènior Femení del Natació Rubí
es retroba amb la victòria

L’Olímpic buscarà la victoria a casa
davant la Unificación Bellvitge

En un partit molt disputat
i emocionant, el Sènior Femení del Club Natació Rubí,
dirigit per David Martín, es
va imposar per la mínima en
la sempre complicada piscina
del CN Sant Feliu. El resultat
final de 8-9 a favor de les
rubinenques dona una idea
de com va anar l’enfrontament, en el qual la jugadora
rubinenca Laia Soriano va ser
escollida MVP del partit.
Amb aquest resultat i
després de dues jornades
sense puntuar, l’equip s’enfila
des de la setena posició a la
quarta en una classificació
encapçalada pel CN Sabadell i

Una jugadora del CNR, durant una acció. / Cedida

el CN Sant Andreu, seguits pel
CE Mediterrani, en tercera
posició i el CN Rubí.
El proper enfrontament

de les rubinenques serà justament contra el CE Mediterrani abans de les festes de
Nadal. El partit tindrà lloc el

22 de desembre a partir de
les 13.45 hores a les instal·
lacions de l’equip de Barcelona. / CNR

Després de la jornada de
descans, l’Olímpic Can Fatjó
buscarà retrobar-se amb la
victòria aquest dissabte al
seu camp. Serà a les 17 hores
quan començarà el partit que
l’enfrontarà al 8è classificat, la
Unificación Bellvitge. Cal recordar que l’Olimpic ha firmat
una victòria, un empat i tres
derrotes a casa i és 17è amb
11 punts.
L’última vegada que es van
enfrontar els dos equips va ser
el 2016 i el partit va finalitzar
amb empat a zero, Els dos

equips tenen un sancionat:
Jaume Bracons per part de
l’Olímpic, per dues grogues el
darrer partit, i Rafael Lucas,
de la Unificación Bellvitge, per
acumulació de targetes, cinc
grogues.
L’entrada del nou tècnic
i les incorporacions d’última
hora fan que l’aficionat tingui
l’esperança de veure un triomf.
El repte del conjunt de Can Fatjó és aconseguir una ratxa de
victòries consecutives per poder sortir de la zona perillosa
de la classificació. / J. Verde

atletisme | marató

Fondistes Rubí participen
en la Marató de València

taekwondo | campionat d’europa

Una plata i un bronze per al Balmes
Rubí en el Campionat d’Europa de clubs
El Club Balmes Rubí va aconseguir una medalla de plata i
una de bronze en el Campionat
d’Europa de clubs de taekwondo disputat durant el pont de
desembre a Marina d’Or. El
club rubinenc va participar
amb cinc taekwondistes que
van lluitar en una competició
espectacular que va tenir un
altíssim nivell a totes les categories.
En categoria Júnior, Una
Flores va realitzar una gran
competició i va aconseguir
penjar-se la plata. Flores va
superar les semifinals amb
superioritat i va arribar a la
final contra el representant de
Luxemburg. A tan sols 6 segons
del final, empatava 7-7, per la

Participants del Balmes en la competició. / Cedida

qual cosa es va arriscar en atac,
no va tenir èxit i va perdre per
molt poc.
Per la seva banda, Sílvia
Boix, en edat júnior, va optar
per competir en categoria absoluta per intentar puntuar en
el rànquing i ho va aconseguir.
Boix va guanyar 14-2 el primer
combat a una representant andalusa, però va perdre contra
una valenciana per un ajustat
14-12.
En categoria cadet, van
participar-hi Marta Moreno,
MIriam Granell i Thaïs Martínez. Només aquesta última va
passar de ronda, però va perdre a quarts de final. Les tres,
això sí, van estar a l’altura de
les seves rivals. / Balmes Rubi

Andrés Martínez, Pedro Sánchez i Francisco Tirado. / Cedida

Membres de Fondistes Rubí
van participar el passat diumenge en la Marató de València, una prova de prestigi
nacional que l’entitat rubinenca ja havia disputat en altres
edicions.
Cal destacar que Andrés
Martínez va fer els 42,195 km

en un temps de 3h 23’, mentre
que Pedro Sánchez ho va fer
en 4h 44’.
D’altra banda, Francisco
Tirado va participar en la prova
de 10 km que organitzava també la mateixa Marató de València, finalitzant-la amb un temps
de 49’. / Fondistes Rubí

petanca | lliga

Ple de victòries per a la Unió Petanca Las Torres-Rubí

Jugador de la UP Las Torres, durant una partida. / Cedida

El primer equip de la UP Las
Torres-Rubí va rebre a les
pistes de Cova-Solera a La
Palmera de Sant Martí, equip
de Barcelona que es troba a
la part mitjana de la classificació. La igualtat entre els
dos equips no va anar més
enllà de la primera ronda. A
partir d’aquest moment, els
rubinencs van tornar a demostrar perquè són líders del
seu grup competint al màxim
nivell i marcant el ritme del
partit. Amb el resultat d’11-5
es va tancar el duel.
L’equip femení va aconseguir la tercera victòria consecutiva i continua mostrant la

seva millor versió. Van jugar
com a visitants enfrontant-se
al cuer l’ACER Olesa. Les rubinenques van començar molt
fortes imposant el seu joc i
tancant el partit ràpidament.
El resultat final va ser de 2-7
per les de Rubí.
El segon equip masculí va
visitar les instal·lacions de l’Atlètic Cerdanyola-Serraparera,
equip que està lluitant per
no perdre la categoria. Després de l’ensopegada de la
jornada anterior, els de Rubí
estaven obligats a guanyar
per no deixar escapar al líder,
la Concòrdia de Sabadell. La
diferència en la classificació,

entre els 2 equips, es va veure reflectida a les pistes i la
superioritat dels jugadors de
la UP va ser total. Només van
deixar escapar dues partides.
El resultat final va ser de 2-14
pels rubinencs.
El tercer equip va jugar
com a local davant un dels
rivals més fluixos del seu grup,
el Castellbisbal. El partit va ser
un monòleg total dels de Rubí
que no van trobar cap tipus
d’oposició per poder endur-se
els tres punts que estaven en
joc. 14-2 a favor d’un líder que
continua intractable.
L’únic equip de l’entitat
que no va aconseguir la victò-

ria aquesta jornada va ser el
quart equip, que es va desplaçar fins a Arenys de Mar per
enfrontar-se al Camping Toro
Azul. El partit va començar
amb les forces igualades, fins
que els locals van començar
a escapar-se en el marcador.
Quan tot semblava indicar
que els tres punts es quedarien a Arenys, els rubinencs van
fer una darrera ronda genial
que els va permetre igualar el
partit 8-8. D’aquesta manera,
els jugadors del Grup D van
aconseguir el primer punt
de la temporada lluny de les
pistes de Cova-Solera. / UP
Las Torres

