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54.272 rubinencs tenen dret a vot 
en les eleccions del 21 de desembre
REDACCIÓ

En les pròximes eleccions al 
Parlament de Catalunya, que 
� ndran lloc dijous vinent 21 
de desembre, hi ha 54.272 
rubinencs que tenen dret a 
vot, 629 votants més que en 
les passades eleccions.

El govern estatal, que és 
qui va suspendre l’autono-
mia catalana, va cessar el 
govern de la Generalitat i va 
convocar aquestes eleccions 
en l’aplicació de l’article 
155 de la Constitució, ha 
decretat que el 21 de de-
sembre sigui dia no lec� u 
per tal de facilitar la tasca 
dels col·legis electorals. Tot 
i ser un dia feiner, la impor-
tància d’aquests comicis 
fa preveure una elevada 
par� cipació.

A Rubí, hi haurà 25 seus 
de votació, dos menys que 
en les darreres eleccions. 
La novetat més important 
és que el Casino serà seu 
electoral en subs� tució de 
l’Associació de Veïns del 
Centre, el col·legi Regina 
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Carmeli i el Centre de Salut 
Mental. A més, s’han creat 
dues noves meses, al dis-
tricte 4 i al districte 2, i n’hi 
haurà 85.

Campanya anòmala
La situació polí� ca a Catalu-
nya i la transcendència del 
resultat de les eleccions de 
dijous vinent estan fent que 
aquesta sigui una campanya 

electoral anòmala, amb 
el candidat de Junts per 
Catalunya (JxCat), Carles 
Puigdemont, a Brussel·les 
amb ordre de detenció a 
Espanya, i el d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), Oriol Junqueras, em-
presonat a Madrid.

La campanya electoral 
tot just entra en la recta 
fi nal i la tensió entre par� ts 

independentistes i partits 
unionistes es manté. En 
l’àmbit local, com en la resta 
de Catalunya, alguns par� ts, 
com ERC, JxCat i la Candida-
tura d’Unitat Popular (CUP) 
han denunciat que els arran-
quen pancartes i cartells. A 
la seu del Par� t dels Socia-
listes de Catalunya (PSC) han 
aparegut pintades, que han 
condemnat tots els par� ts.

A Rubí hi haurà dijous vinent 25 col·legis electorals, dos menys que en les darreres eleccions. El Casino 
s’incorporarà com a punt de votació al centre de la ciutat. / Arxiu

Vuit rubinencs i rubinenques 
concorren als comicis catalans
En els comicis de dijous 
vinent, hi ha una àmplia re-
presentació de rubinencs i 
rubinenques a les diferents 
candidatures que es pre-
senten. En total són vuit 
candidats i candidates.

Així, en la candidatura 
de Catalunya en Comú-
Podem, liderada per Xavier 
Doménech, la rubinenca 
Marta Ribas, coordinado-
ra nacional d’ICV, ocupa 
la posició número 4 de la 
llista.

A la candidatura de 
Ciutadans (C’s), Sonia Sie-
rra, és la número 5 de la 
candidatura, mentre que 
Eric Laserna, coordinador 
de C’s Rubí, i el regidor 
d’aquesta formació Fran-
cisco Javier López ocupen 
les posicions 35 i 44 de la 
llista, respec� vament.

En el cas del Par� t dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC), la primera � nenta 
d’alcalde Maria Mas és la 
número 16 de la candi-
datura encapçalada per 
Miquel Iceta.

A més, l’activista ru-
binenca Betlem Cañizar 

es troba en el lloc 55 de 
la llista de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) i la 
regidora local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) Montse Soler conco-
rrerà a la llista d’aquesta 
formació independen� sta 
en el número 60.

Finalment, el rubinenc 
Isaac Fernández, membre 
del Par� t Popular de Rubí, 
és segon suplent de la llista 
d’aquest par� t. / DdR



M. CABRERA

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) vol guanyar 
les eleccions al Parlament 
del 21 de desembre i eri-
gir-se també com a força 
més votada de l’indepen-
dentisme. Tot i el pacte 
tàcit amb la candidatura 
de Junts per Catalunya (Jx-
Cat) encapçalada de Carles 
Puigdemont, la formació 
republicana apel·la al vot 
ú� l de l’independen� sme 
per guanyar els comicis i 
evitar que sigui un par� t 
unionista la força més vota-
da. “L’independen� sme ha 
de guanyar les eleccions i 
Esquerra està millor situada 
a les enquestes per parar 
els peus a Ciutadans (C’s), 
que podria guanyar les 
eleccions”, explica l’exdi-
putat de Junts pel Sí Marc 
Sanglas, candidat vallesà de 
la candidatura d’ERC.

El número 22 a la llista 
d’Esquerra entén que “una 
victòria de l’independen� s-
me suposaria un daltabaix 
electoral per a l’estat espa-
nyol” i pressionaria l’estat 
per tal d’alliberar els presos 
polí� cs, “com ja ha passat 
en altres moments de la 
història d’aquest país”.

Sobre la convocatòria 
de les eleccions i el fet 
que el candidat i president 
del par� t Oriol Junqueras 
con� nuï a la presó, Sanglas 
afirma que les eleccions 
estan “adulterades” i que 
no hi ha “igualtat de con-
dicions, hi ha membres del 
govern a l’exili i a la presó i 
hi ha amenaces”.

D’altra banda, el can-
didat comarcal també ha 

volgut posar l’accent en 
la tasca que ha fet el go-
vern cessat en la darrera 
legislatura i els entrebancs 
judicials que considera que 
ha posat l’estat espanyol: 
“Hem fet el referèndum 
i la proclamació de la re-
pública, però també hem 
impulsat la Renda Mínima 
Garan� da o l’impost de di-
pòsits bancaris, i el Tribunal 
Cons� tucional ha tombat 
46 lleis que intentaven mi-
llorar la vida dels ciutadans 
i generar més recursos pú-
blics per fer més polí� ques 
socials”.

En aquest mateix sen� t, 
es va expressar el portaveu 
d’Esquerra a la ciutat, Xavi-
er Corbera, que va defensar 
que només Esquerra “pot 
garantir l’agenda social i 
la nacional, que van com-
pletament juntes, mentre 
altres s’ho miren des del 
sofà de casa menjant cris-

petes”, en una clara al·lusió 
a l’anunci de la candidatura 
Catalunya en Comú-Podem. 
Corbera considera que “la 
república és inevitable i 
l’únic camí per viure millor 
en el futur”.

La candidata rubinenca 
d’Esquerra i també regi-
dora, Montse Soler, ha 
volgut insis� r en el fet que 
les eleccions han de servir 
per demostrar “qui mana 
a Catalunya, el govern de 
Madrid o els catalans” i va 
lamentar l’empresonament 
de Junqueras considerant 
que “no l’han deixat sor� r 
de la presó perquè Esquer-
ra pot guanyar i canviar 
radicalment el país”.

Per úl� m, Xavier Corbe-
ra, va lamentar que en els 
darrers dies, s’hagin trencat 
i estripat els cartells que la 
formació republicana ha 
penjat en diversos punts 
de la ciutat.
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Esquerra apel·la al vot 
ú� l per “plantar cara a C’s”

M. CABRERA

La Candidatura d’Unitat 
Popular-Crida Constituent 
(CUP) considera que la seva 
candidatura, encapçalada per 
Carles Riera, és imprescindi-
ble per seguir avançant cap a 
la República Catalana i creu 
que el seu vot pot resultar 
més “ú� l” que votar a altres 
formacions independentis-
tes: “Un vot a la CUP és un 
vot coherent, potser el més 
ú� l, perquè el que hem acon-
seguit en els darrers anys al 
Parlament era impensable 
i crec que podem treure pit 
perquè ho hem fet sense 
renunciar als nostres ideals”, 
ha explicat Aitor Sànchez, re-
gidor de l’Alterna� va d’Unitat 
Popular, que aplega entre 
altres formacions polí� ques, 
la CUP.

L’edil defensa que la for-
mació assembleària “no ne-
gocia amb les conviccions de 
la gent” i que, en canvi, “s’ha 
vist que altres forces es dei-
xen portar per l’estratègia”.

Aitor Sànchez també ha 

criticat la candidatura de 
Catalunya en Comú-Podem, 
que fa bandera dels drets so-
cials: “Fa una mica de trampa, 
perquè el marge per aplicar 
polí� ques socials topa amb 
el marc del 78, és la realitat. 
Estem d’acord en el fet que 
les polítiques que afecten 
la gent són les relacionades 
amb l’habitatge, la salut, 
l’educació, però per desen-
volupar polítiques socials 
ambicioses cal trencar amb 
el marc actual”.

El regidor considera que 
la “mobilització social” con� -
nuarà sent la clau i que el 21 
de desembre es demostrarà 
“si la gent segueix determina-
da a defensar allò que es va 
votar l’1 d’octubre”.

El membre de la CUP 
Marc Gascón també ha ex-
plicat que el “paper” de la 
força an� capitalista serà “for-
çar majories que estiguin 
disposades a implementar 
la República Catalana, a re-
ivindicar els drets socials i a 
combatre a la dreta catalana 
i espanyola, i també per 

defensar les reivindicacions 
feministes”.

L’acte central de campa-
nya de la CUP serà el 18 de 
desembre a les 19 hores al 
Centre Rubinenc d’Alterna-
� ves Culturals (CRAC) i està 
previst que hi assisteixin l’ex-
diputat Joan Garriga, la can-
didata rubinenca de la CUP, 
Betlem Cañizar, i l’alcalde de 
Cerdanyola, Carles Escolà.

Decepció per la resolució de 
la Junta Electoral
D’altra banda, la CUP s’ha 
mostrat molt decebuda pel 
fet que la Junta Electoral no 
prohibís l’acte ins� tucional 
de la Cons� tució a Rubí, al-
legant que era una ac� vitat 
“molt arrelada” a la ciutat: 
“Va ser un acte electoral 
pagat amb els diners de tots, 
la junta considera que està 
arrelat, però el cert és que 
només fa dos anys que es fa 
i està ple de polí� cs i molt 
poca gent”, ha explicat Marc 
Gascón, que creu que la Junta 
Electoral “està poli� tzada a 
favor del bloc del 155”. 

La CUP diu que no es poden fer 
“polí� ques socials ambicioses” 
sense una ruptura amb l’estat

Membres de la CUP, durant la compareixença de premsa. / M.C.

Els candidats Marc Sanglas i Montse Soler, acompanyats per Xavier 
Corbera, líder d’Esquerra a Rubí. / M.C.
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miquel iceta assegura que no pactarà “ni 
amb l’independentisme ni amb la dreta”
marta cabrEra

El candidat socialista Miquel 
Iceta va tornar a visitar Rubí 
una setmana després d’assis-
tir a la celebració institucio-
nal de la Constitució. Aquest 
cop, el líder socialista va 
oferir un acte de campanya 
al teatre de La Sala, davant 
més de mig aforament, i va 
estar acompanyat per la pre-
sidenta de les Illes Balears, 
Francina Armengol, la can-
didata rubinenca a les llistes 
del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC), Maria Mas, 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, i altres figures 
destacades del socialisme 
vallesà.

Iceta va voler començar 
la seva intervenció alertant 
que el procés independen-
tista ha provocat un alenti-
ment de l’economia i es va 
comprometre a no pactar 
“ni amb l’independentisme 
ni amb la dreta”. Sense per-
dre el seu sentit de l’humor 
característic, el líder del PSC 

va acusar les forces inde-
pendentistes d’enganyar els 
ciutadans: “Han venut una 
mentida, generant expecta-
tives falses”. 

El secretari general del 
PSC va defensar la seva can-
didatura com a president de 
la Generalitat afirmant que 
“és l’única que proposa una 
millora en el finançament 

amb una reforma Constitu-
cional” i que oferirà “esta-
bilitat, diàleg i pacte” i va 
insistir que el PSC pot “fer un 
país millor, que prosperi, que 
atengui els qui ho necessitin 
i ofereixi oportunitats per a 
tothom”.

També va acompanyar 
el seu discurs amb la pre-
sentació d’un pla de xoc de 

3.000 milions d’euros pels 
propers quatre anys en què 
es compromet a invertir en 
la instal·lació d’ascensors en 
habitatges que no en tenen, 
incrementar la partida a 
beques menjador, destinar 
recursos a les llars d’infants, 
millorar l’atenció a la depen-
dència, fer aflorar l’econo-
mia submergida i combatre 

la pobresa energètica, entre 
altres.

Abans que el candidat 
pugés a l’escenari, el prota-
gonisme va ser per la pre-
sidenta de les Illes Balears, 
Francina Armengol, que go-
verna amb Més i Podem. La 
presidenta va venir expres-
sament des de Mallorca per 
l’acte de Rubí i no va poder 
quedar-se a escoltar Iceta.

Armengol va fer bande-
ra de les polítiques socials 
impulsades a la comunitat 
autònoma que governa, va 
fer una crida als catalans a 
mantenir-se dins de l’estat 
espanyol i va insistir molt en 
la necessitat de millorar el 
finançament dels territoris 
“que més aporten i que són 

castigats” per l’actual siste-
ma de finançament econò-
mic, com Catalunya, les Illes 
Balears o el País Valencià.

“A Espanya hi ha moltes 
coses que no mos agra-
den, volem que Catalunya 
empengui amb força, ne-
cessitam algú que ajudi a 
entendre que Espanya ha 
de ser federal o no serà, que 
ha de ser plural o sinó, no 
serà”. Per això, va argumen-
tar la presidenta de les Illes, 
Miquel Iceta és el candidat 
ideal per “fer entendre a la 
resta de l’estat” que cal una 
reforma constitucional.

En l’acte també hi van in-
tervenir l’alcaldessa de Rubí, 
que va afirmar que “Iceta 
representa la intel·ligència, 
l’acord i el pacte, que és el 
que Catalunya necessita”; i 
la candidata Maria Mas, que 
va subratllar que cal tornar a 
centrar el debat en els pro-
blemes de la gent, recordant 
projectes pendents com 
l’hospital de Rubí o l’estació 
de FGC a la Llana.

Entre les 
propostes del 

candidat del psc, 
hi ha un pla de xoc 

social de 3.000 
milions d’euros

El candidat socialista acompanyat per Francina Armengol, Ana M. Martínez i Maria Mas. / M.C.
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JxCat reafi rma que un bon 
resultat del sobiranisme els 
donarà “força” davant l’estat
El primer acte de campanya 
a Rubí de Junts per Cata-
lunya (JxCat), candidatura 
encapçalada pel president 
cessat Carles Puigdemont, 
va portar a la ciutat l’ex-
conseller de Cultura Ferran 
Mascarell, l’exalcalde de 
Cerdanyola Antoni Mor-
ral i la regidora de l’Ajun-
tament de Matadepera 
Montse Royes. Tres fi gures 
políti ques de procedències 
polítiques molt diverses i 
que estan dins la llista de 
la candidatura transversal 
impulsada pel Partit De-
mòcrata Europeu Català 
(PDeCAT).

L’exconseller de Cultura 
Ferran Mascarell, qui va 
militar al Parti t dels Socia-
listes (PSC) fi ns al 2010, va 
explicar que la candidatu-
ra treballa perquè “Puig-
demont sigui president, 
perquè la gent que està a 
la presó sigui posada en 
llibertat i per recuperar les 
insti tucions en benefi ci de 
la societat catalana”. Per 
Mascarell, número 26 a la 
llista, ara mateix, la Genera-
litat “és un instrument per 
fer políti ques contràries als 
catalans, com en el cas de 
Sixena”.

Mascarell, delegat ces-
sat del govern a Madrid, va 
carregar contra les forces 
que representen el 155: 
Parti t Popular (PP), Ciuta-
dans (C’s) i PSC; i va desviar 
l’atenció sobre la confi gura-
ció d’un nou govern sorti t 
de les eleccions en cas que 
Puigdemont no sigui el més 
votat: “Les forces sobira-
nistes trobaran la forma de 
donar sorti da a la situació, 

al sobiranisme li convé un 
gran resultat per plantejar 
un debat amb l’estat des 
d’una posició de força”. De 
fet, Mascarell confi a que a 
Rubí no es repeteixin els 
resultats de les últi mes au-
tonòmiques, quan C’s va ser 
la força més votada, i que el 
sobiranisme s’imposi.

Per la seva banda, Anto-
ni Morral, qui va ser alcalde 
de Cerdanyola durant 6 
anys amb Iniciativa per 
Catalunya Verds (ICV), va 
detallar els motius pels 
quals està dins de la llista 
de JxCat com a número 18. 
“Jo sóc una persona d’es-
querres i independenti sta 
i esti c afi liat a CCOO, quan 
Puigdemont em va trucar 
li vaig recordar quin era el 
meu perfi l i em va dir que 
per això volia que hi fos i 
que en fes gala”.

Morral considera que 
“s’està criminalitzant l’in-
dependenti sme” i que està 
“sota l’amenaça de la re-
pressió políti ca i jurídica”. 

Sobre els seus anti cs com-
panys de parti t, ara aplegats 
sota el paraigua de Catalu-
nya en Comú-Podem, con-
sidera que “ha de guanyar 
l’independenti sme en vots 
i posteriorment es poden 
ampliar aliances”.

Per últi m, també va in-
tervenir Montse Royes, ex-
fi scal del Tribunal Superior 
de Justí cia de Catalunya, qui 
va explicar els aspectes més 
jurídics del confl icte entre 
Catalunya i Espanya.

L’acte va tenir lloc di-
lluns al vespre al New Yo-
rker i va comptar amb l’as-
sistència d’una vintena de 
persones.

Josep Rull, a Rubí
L’acte de campanya més 
destacat de JxCat a la ciutat 
serà aquest dissabte a les 
10 hores a la Biblioteca i hi 
assisti rà el conseller cessat 
Josep Rull, després que el 
4 de desembre sortí s de la 
presó d’Estremera en lliber-
tat sota fi ança. / M.C.

Ferran Mascarell, durant l’acte de campanya a Rubí. / Cedida

Els drets socials, objecti u 
prioritari de la candidatura 
Catalunya en Comú-Podem
M. CABRERA

La candidatura de Catalunya 
en Comú-Podem (CeC) es 
marca com a principal objec-
ti u millorar els drets socials 
de la ciutadania catalana, 
una missió que consideren 
inajornable i que prioritzen 
per davant del debat territo-
rial. Això és el que van trans-
metre tres dels candidats de 
CeC en un acte de campanya 
que va tenir lloc dimarts a la 
tarda al Rubí Forma i que va 
comptar amb una quarante-
na d’assistents.

“Hi ha dues paperetes, 
una per seguir parlant del 
monotema i no resoldre 
els problemes reals de la 
ciutadania i l’altra, la nostra, 
per fer que els problemes 
de la gent siguin els prota-
gonistes i desbloquegin la 
situació d’emergència social 
que amenaça el país”, va 
explicar Ramon Gutiérrez, 
número 26 de la candida-
tura i regidor de Sant Cugat 
amb Iniciativa per Catalu-
nya Verds-Esquerra Unida 

i Alternativa. CeC, que té 
a Xavier Domènech com a 
candidat, considera que la 
“prioritat són els problemes 
de la gent, no les banderes, 
sinó les retallades, la preca-
rietat i els drets socials, més 
enllà de l’unionisme i l’inde-
pendentisme”, va explicar 
Conchi Abellán, número 10 
de la candidatura i membre 
de Podem.

També va parti cipar en 
l’acte el número 13 de la 
candidatura i exalcalde de 
Sentmenat, Marc Verneda, 
de l’àmbit dels comuns, 
que va ser molt dur amb la 
situació actual d’emergència 
social al país: “Les classes 
populars i treballadores fa 
molts anys que rebem molts 
pals i això és insostenible, 
els hospitals fan pena, hi ha 
retallades als CAP, les aules 
estan massificades i hi ha 
precarietat laboral”.

Sobre la qüesti ó territo-
rial, Verneda considera que 
la declaració unilateral d’in-
dependència va provocar “la 
pèrdua de l’autogovern de 

Catalunya, un fet gravíssim”, 
i afi rma que “ara cal un gran 
pacte de tots els actors so-
cials del país per recuperar 
l’autogovern, ti rar endavant 
i aconseguir un referèn-
dum”. Sobre aquesta darrera 
possibilitat, l’actual regidor 
de l’Assemblea Ciutadana 
de Sentmenat, reconeix 
que ara mateix a l’estat es-
panyol aquesta opció no és 
possible, però defensa que 
“cal treballar per canviar les 
majories i fer fora el govern 
del Parti t Popular (PP)”.

Per últim, el candidat 
número 13 per Barcelona, 
va insisti r que CeC-Podem 
no investi rà “ni al PP ni a la 
seva crossa taronja, que fa 
la mateixa políti ca o fi ns i 
tot és més dura” i va llençar 
un adverti ment als indepen-
denti stes: “Si alguns parti ts 
d’esquerra volen governar 
amb nosaltres o ser inves-
ti ts, hauran d’abandonar la 
idea de la declaració unilate-
ral d’independència i posar 
l’agenda social al centre del 
nou govern”.

Candidats de Catalunya en Comú-Podem van fer un acte de campanya al Rubí Forma. / M.C.
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L’oposició cri� ca la poca informació del
govern cap a la ciutadania sobre el POUM
ERC, l’AUP, ICV, VR i Podem organitzen una sessió informa� va per aquest 
dissabte sobre el document i com presentar al·legacions
REDACCIÓ

Els grups municipals d’Es-
querra Republicana de Ca-
talunya (ERC), l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP), 
Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV) i Veïns per Rubí 
(VR), i també Podem Rubí 
han criticat l’actuació del 
govern municipal, liderat 
pel Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), per “la 
manca d’informació cap a 
la ciutadania de Rubí, de 
manera ofi cial per part de 
l’Ajuntament, sobre les con-
seqüències que pot implicar 
el desenvolupament urba-
nís� c derivat de l’aprovació 
defi ni� va del text refós del 
Pla d’Ordenació Urbanís� ca 
Municipal (POUM)”.

Així ho han manifestat 
en un comunicat conjunt 
emès després que el text 
s’aprovés en el Ple del 30 
de novembre. Els partits 
signants recorden que du-
rant el Ple van demanar al 

govern que el document 
es� gués en exposició pú-
blica dos mesos, tal com 
es va fer l’any 2008, durant 
l’aprovació provisional del 
POUM, i no d’un mes, que 

és el mínim que marca la 
llei i el període establert ara 
per l’exposició pública i la 
presentació d’al·legacions.

Per tot això, conside-
ren que “el govern pretén 

passar aquesta aprovació 
del Pla General Urbanís� ca 
com a un tràmit més” i es 
pregunten “si el govern té 
alguna cosa a amagar”. En 
aquest sen� t, afi rmen que 
des de l’any 2010 l’elabora-
ció del text refós del POUM 
ha estat molt aturada i ara, 
a la fase fi nal del mandat, 
“volen aprovar amb tota 
celeritat aquest document 
transcendent pel futur de 
Rubí que implica molts in-
teressos generals de ciutat, 
però també molts interes-
sos par� culars”.

Per aquest mo� u, han 
decidit organitzar una jor-
nada informa� va al Centre 
Rubinenc d’Alternatives 
Culturals per a aquest dis-
sabte 16 de desembre a 
les 10 hores amb l’objec� u 
“d’informar a tots aquells 
ciutadans o entitats inte-
ressades dels seus drets i de 
la possibilitat de presentar 
al·legacions en fase d’expo-
sició pública.”

L’AUP aposta per inver� r en habitatge,
verd urbà, equipaments i accessibilitat
REDACCIÓ

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) recorda que 
paral·lelament als pressu-
postos municipals per al 
2018, que passaran pel Ple 
aquest dijous, és necessari 
aprovar el Pla d’Inversions 
2017-2019. Un pla que, 
segons la formació, hauria 
de prioritzar les inversions 
en habitatge, verd urbà, 
equipaments, accessibilitat 
i patrimoni.

Respecte a l’habitatge, 
l’AUP creu necessari inver-
� r 5 milions, incloent-hi la 
compra de cinc habitatges 
per estades d’emergència 
i rotació.

En l’apartat d’equipa-
ments, l’AUP aposta per re-
modelar el local dels an� cs 
cinemes per conver� r-lo en 
un centre cívic, amb bucs 
d’assaig i sales polivalents 
per fer arts escèniques, 
i en la posada en marxa 
de la Torre Salduba, a Ca 
n’Alzamora, com a centre 
d’educació ambiental.

Pel que fa al verd urbà, 
la formació creu que és pri-

oritària una forta inversió 
per millorar, fer reposició 
i incrementar el verd urbà, 
actuació que hauria d’anar 
lligada a la redacció del 
Pla de verd urbà, encara 
pendent.

En tema d’accessibilitat, 
l’AUP considera que cal 
invertir en la millora de 
voreres a diversos carrers 
de la ciutat, a la Plana del 
Castell, al centre i a la Plana 
de Can Bertran i en la seva 
adequació.

A més, recorda que 
s’ha d’acomplir l’acord de 
Ple que instava a inver� r, 

com a mínim, un 15% del 
pressupost d’inversions a 
les urbanitzacions, priorit-
zant la millora dels acces-
sos, sobretot al Camí Vell 
d’Ullastrell.

Finalment, proposen 
inver� r en l’àmbit patrimo-
nial, amb la restauració de 
la Font de Can Moritz. “Són 
propostes raonables que 
ajudarien a millorar l’espai 
públic i la vida comunitària 
a la ciutat, dos aspectes que 
fa anys que s’han anat de-
teriorant i que necessiten 
mesures urgents i efecti-
ves”, apunten des de l’AUP.

Aitor Sànchez, Jordi Muntan i Mireia Gascón, regidors de l’Alterna� va 
d’Unitat Popular. / Arxiu

El Ple va aprovar el text refós del POUM al Ple del novembre. / Arxiu
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La Biblioteca acull una
mostra sobre el paper del 
criminòleg en la societat
El Grup Fotogràfi c ‘El Gra’ 
presenta a la Biblioteca la 
mostra ‘Criminologia: una 
ciència enfocada a la socie-
tat’, una exposició fotogrà-
fi ca que aprofundeix en el 
paper del criminòleg en les 
societats del segle XXI.

La mostra, organitzada 
per l’Associació Interuni-
versitària de Criminolo-
gia, és un recull d’imatges 
seleccionades durant el I 
Concurs de Fotografi a Cri-
minològica.

Entre aquestes, hi ha 
fotografi es realitzades per 
fotògrafs experts, però 
també de � tulats i estudi-
ants de criminologia que 
volen refl ec� r la seva tasca 
professional diària en una 
obra fotogràfi ca.

La Criminologia és la 
ciència encarregada de 
l’estudi i la comprensió de 
la criminalitat, tant en la 
seva dimensió objectiva 
com respecte a la percepció 
que els ciutadans tenen 
d’aquesta, així com dels 
mecanismes de control so-

cial que són emprats per a 
la prevenció, el control i el 
tractament dels agressors 
i també de les víctimes. 
L’objec� u úl� m de la Cri-
minologia és la millora 
de la qualitat de vida dels 
ciutadans, concretament a 
par� r de prevenir les con-
seqüències nega� ves de la 
violència.

Així, la mostra refl ecteix 
els elements principals del 
treball contemporani de la 
criminologia en societat, 
des de l’estudi i el tracta-
ment de la delinqüència 
juvenil fins a l’anàlisi de 
dades per a la prevenció 
del crim, passant per la 
defensa dels drets humans, 
l’anàlisi de la seguretat per-
cebuda pels ciutadans i els 
seus efectes en les nostres 
vides, i la compara� va de 
dades en matèria de delin-
qüència violenta.

La inauguració de l’ex-
posició, que es podrà visitar 
fins al 17 de febrer, serà 
aquest divendres 15 a les 
19 hores. / DdR

Rubí commemora el Dia dels Drets Humans 
amb diverses ac� vitats de sensibilització
REDACCIÓ

Rubí  ha  commemorat 
aquests dies la Setmana 
dels Drets Humans amb 
una programació per inten-
tar promoure la capacitat 
d’anàlisi crí� ca de la ciuta-
dania, sensibilitzar sobre 
els drets humans com a 
eina de canvi i construcció 
d’una ciutat més habitable, 
i oferir recursos i alterna-
tives socials més justes i 
sostenibles.

Les ac� vitats van arren-
car dilluns a la Biblioteca 
Municipal Mestre Martí 
Tauler, amb una xerrada 
a càrrec de David Bondia, 
president de l’Institut de 
Drets Humans de Catalunya. 
Bondia va ressaltar la im-
portància que la ciutadania 
conegui els seus drets, així 
com les vies que disposa per 
defensar-los davant l’admi-
nistració. Entre aquests, 
s’ha referit a la Carta Eu-
ropea de Salvaguarda dels 
Drets Humans a la Ciutat, 
un document que proclama 
les llibertats públiques i els 

drets fonamentals dels ha-
bitants de pobles i ciutats, 
però que encara és poc 
conegut, fi ns i tot per als 
mateixos ajuntaments.

També es va referir a 
qües� ons essencials que so-
vint no estan garan� des ni 
a l’anomenat Primer Món, 
com el dret a l’habitatge, 
l’ensenyament o l’alimenta-
ció. “La gent parla molt de 
drets humans però desco-
neix quins drets té, que pot 

reclamar i que pot demanar 
l’exigibilitat d’aquests drets”, 
va apuntar Bondia.

La xerrada d’aquest di-
lluns va ser una inicia� va de 
les Sindicatures de Greuges 
de Rubí, Sabadell, Mollet 
i Sant Cugat per donar a 
conèixer els drets humans 
al conjunt de la ciutadania. 
La Síndica rubinenca, Mila-
gros Calleja, va apuntar du-
rant l’acte que, malgrat els 
avenços assolits en aquesta 

matèria, encara queda mol-
ta feina per fer. Calleja es 
va posar a disposició de la 
ciutat i va explicar que “les 
Sindicatures de Greuges 
representem, en el nostre 
sistema, la institució im-
parcial i independent que 
millor pot garan� r els drets 
humans de proximitat”.

Dins la Setmana dels 
Drets Humans, es van pro-
gramar també diverses 
sessions de contacontes a 
diferents barris i un torneig 
de tenis taula a Torre Bas-
sas, i els Punts d’Informació 
i Dinamització als Centres 
d’Educació Secundària tam-
bé han tractat aquests dies 
el tema a través de l’ac� vitat 
La caixa dels drets.

Per la regidora de l’Àrea 
de Serveis a les Persones, 
Marta García, sensibilitzar 
la ciutadania sobre els drets 
humans és important: “A 
vegades oblidem que, arreu 
del món, encara hi ha mol-
tes persones que no tenen 
reconeguts els drets més es-
sencials i que estan lluitant 
per aconseguir-los”.

La regidora Marta García va presentar la xerrada a la Biblioteca. / 
Localpres
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Deti ngut un rubinenc al Pla de l’Urgell 
per robar xocolata i compreses

Un rubinenc va ser deti ngut 
a Golmés, al Pla de l’Ur-
gell, juntament amb dos 
homes de Terrassa com a 
presumptes autors d’un 
robatori en un supermercat 
del municipi. Els deti nguts 
tenen edats entre els 34 i 
els 65 anys i es van endur 
arti cles valorats en 1.200 
euros. Entre el material 
sostret, es poden trobar 

tauletes de xocolata, bom-
bons, càpsules de cafè, 
begudes, compreses i de-
sodorants.

L’encarregada del su-
permercat va alertar la 
policia que havien pati t un 
furt d’una gran quantitat 
de productes per part de 
tres persones que havien 
fugit amb un vehicle de 
color gris.

La patrulla va localitzar 
el cotxe i els homes a prop 
del supermercat. Quan els 
van dur a la comissaria, els 
agents van descobrir que 
els deti nguts portaven unes 
faixes de neoprè i mallots 
de ciclistes adaptats per 
poder ocultar els productes 
sostrets sota la roba. La po-
licia els acusa d’un delicte 
de furt. / DdR

Mercaderia incautada pels agents. / Mossos d’Esquadra
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“Anem a comprar 
carn d’olla.

A Rubí hi ha molt 
bons preus.”



L es eleccions al Parlament de 
Catalunya del pròxim dijous, 21 
de desembre, són unes eleccions 
atípiques i alhora transcenden-

tals. 5.553.983 catalans estan cridats a les 
urnes per decidir el futur de Catalunya a 
curt, mig i llarg termini. Els resultats seran 
decisius per a Catalunya i els catalans, però 
també marcaran l’estabilitat i els suports del 
govern espanyol i, en defi nitiva, la història 
d’Espanya.

La convocatòria d’eleccions va arribar 
després d’uns mesos convulsos en l’àmbit 
polític i social, que va culminar amb el 
govern proclamant la Declaració Unilateral 
d’Independència (DUI) i amb l’aplicació de 
l’article 155 de la Constitució Espanyola 
per part del govern de Mariano Rajoy, amb 
el cessament del govern i la convocatòria 
dels comicis. També és excepcional el dia 
en què se celebraran, un dijous, dia feiner, 
i previ al Nadal.

Si el com es van convocar i el quan ja 
evidencien unes eleccions anòmales, la si-
tuació dels candidats és també excepcional. 

Carles Puigdemont, escollit president de la 
Generalitat el gener del 2016, és el candi-
dat de Junts per Catalunya. Un candidat 
cessat com a president per al bloc consti-
tucionalista o un president exiliat per als 
independentistes. Oriol Junqueras, cap de 
llista d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
és un candidat empresonat a Madrid. Les 
llistes d’aquests partits estan repletes d’im-
putats com a resultat de la judicialització 
d’un confl icte polític per la incapacitat o la 
manca de voluntat dels màxims responsa-
bles polítics de seure a dialogar. 

Per la seva banda, Inés Arrimadas, de 

Ciutadans (C’s), Miquel Iceta, del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC) i 
Xavier García-Albiol, del Partit Popular 
(PP), tornen a presentar-se com ja ho van 
fer el setembre del 2015 com a candidats. 
Finalment, Catalunya en Comú-Podem, la 
coalició que agrupa Catalunya sí que es Pot 
i Podem, compta amb Xavier Domènech 
com a candidat, qui debuta en la carrera 
electoral, com també ho fa Carles Riera, 
candidat de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar (CUP), formació que té com a principi 
no repetir candidat.

Com ja va passar en les darreres elec-

cions catalanes, els comicis tornen a estar 
polaritzats en blocs: independentistes i 
unionistes, els partidaris de la indepen-
dència i els defensors de la Constitució i 
de l’article 155.

Un cop els catalans hagin passat a les 
urnes, en unes eleccions que segons les 
previsions comptaran amb una participació 
històrica, serà el moment dels pactes pos-
telectorals. Els candidats són conscients i, 
de fet, part de la campanya ha girat sobre 
aquest tema. Una campanya que també està 
sent atípica, amb molta participació dels 
líders dels partits espanyols, amb poques 
dades de programa i amb cert cansament 
entre la ciutadania per tanta excepciona-
litat.

Qui encapçali el nou Parlament català 
tindrà davant un difícil partit per jugar, la 
reconstrucció de tot allò que s’ha perdut, del 
que ha caigut pel seu propi pes o d’allò que 
ha estat dinamitat, l’establiment de nous 
ponts de diàleg i la cohesió d’una societat 
dividida i fi ns i tot enfrontada. No serà fàcil, 
però ha de ser possible.

Eleccions històriques 
i atípiques

EDITORIAL

Divendres, 15 de desembre de 2017 OPINIÓ12

El Tuit de la setmana       14 de desembre

Mag Rubisenc @magrubisenc
Doncs res, se m’han acabat les vacances. Feu bona lletra que aquest 
es� u m’han operat de la vista i d’una altra cosa #rubicity

FOTODENÚNCIA
Dejadez en la calle Mallorca
Esta es la imagen que ofrece desde hace un par de se-
manas la calle Mallorca esquina calle Huelva, delante 
del colegio Teresa Altet. Algún incívico abandonó las 
bolsas de basura en medio de la calle y ahí están. Nadie 
del servicio de limpieza de la vía pública las recoge, ni 
siquiera el barrendero que pasaba los miércoles, ha vuelto 
a pasar por la calle desde hace un par de semanas. Además 
de la basura, también hay una rata muerta en el asfalto 
desde hace semanas. Es vergonzoso para el estado de la 
calle y además delante de un colegio al cual cada día van 
centenares de niños. 

Los vecinos también seguimos esperando que poden 
los árboles. Nos dijeron que los iban a quitar por temas de 
alergias, pero ni siquiera han podado una rama. Espero 
que el Ayuntamiento tome nota. 

 Carmen Nieto

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook
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Els carrers seran sempre nostres! 
Un crit que ha ressonat els úl-
tims mesos a manifestacions 
i concentracions. També a la 
nostra ciutat. Un crit que va 
més enllà d’una arenga o una 
proclama. El procés polític 
que viu el principat porta as-
sociats molts efectes. La lluita 
per la sobirania nacional ha 
permès a la ciutadania recu-
perar consciència col·lectiva. 
Ha afavorit l’autoorganitza-

ció i la creació de xarxes de 
solidaritat intergeneracional, 
ha obert nous canals de co-
municació i ha recuperat 
els carrers com a escenaris 
de vida. També, i no és un 
efecte menor, ha fet afl orar 
la refl exió política a la nostra 
quotidianitat, al dia a dia.

Les catalanes hem recu-
perat la tertúlia política, el 
debat a vegades tosc o poc 
afortunat, a vegades elevat 
i profund. Un debat que ha 
construït discurs i posició col-
lectiva. Hem recuperat l’argu-

mentació davant d’aquelles 
que legítimament no com-
parteixen postulat. I d’on, més 
enllà de les conclusions d’uns 
o altres hi ha la visió crítica, 
refl exió i la mirada llarga.

Hem discutit sobre com 
l’estat i l’statu quo poden 
autoprotegir-se al voltant de 
legitimitat o força. Sobretau-
les apassionades amb debats 
sobre la separació de poders. 
Cafès carregats de profundi-
tat debatent sobre convenci-
ment i diàleg o doblegament 
i imposició. Llargues cues 

al mercat refl exionant sobre 
unilateralitat en contraposició 
a una negociació que mai no 
arriba...

No deixa de ser sorpre-
nent que a algunes persones 
aquest efecte els molesti o 
fi ns i tot els escandalitzi. La 
recuperació del debat polí-
tic a l’esfera pública diària 
“espanta” i genera un efecte 
de rebuig que es tradueix en 
aquell: “Familias rotas por 
el nacionalismo, amigos que 
no pueden hablar...” Por al 
debat, por a la discrepància, 

Vivim un temps excepcional 
pel país. Un moment convuls, 
i sobretot de mobilització 
popular. La nostra assemblea 
sempre ha estat molt coherent 
en la línia política aprovada, i 
encara més en la reivindicació 
d’un poble a decidir el seu 
futur polític i social.

Fa 4 anys, EUiA a escala 
nacional va aprovar un do-
cument anomenat Un procés 
constituent cap a una república 
catalana, que resumia la po-
lítica a seguir de cara tots els 
esdeveniments que havien 
de venir. La línia política era 
sobretot, procés constituent i 
república catalana. Entenent 
també que el procés català pot 
esdevenir un procés emanci-
pador per a la resta dels pobles 
de l’estat.

El poble català vol decidir 
quin serà el seu futur i no 
només ens referim a votar en 
un referèndum, la gent vol de-
cidir-ho tot. Quina educació 
volem, quina sanitat, serveis, 
territori, economia, drets labo-
rals, drets socials, entre moltes 
altres coses. La reivindicació 
social no es pot separar de la 
reivindicació nacional, per això 
és clau el procés constituent, 
com a eina per decidir quin 
és realment el país que volem, 
i el més important de tot, un 
procés constituent des d’avall 
a dalt, on tothom pugui opinar. 
La principal sorpresa dels po-
ders de l’estat l’1 d’octubre va 
ser que el poble va respondre, 
però el més important de tot, 
el poble seguirà despert. EUiA 
ha criticat sempre a qui ens 
intenta oprimir com a classe. 
Ens trobaran dempeus i en 
lluita, sense oblidar, que la llui-
ta dels drets socials, va lligada 
al moviment d’emancipació 
d’un poble.

Des de l’assemblea de 
Rubí, vam triar un camí, que 
era totalment coherent amb la 
política que havíem aprovat. 
Vam prendre decisions a es-

cala local per defensar aquesta 
línia, com el vot a favorable 
a l’Adhesió a l’Assemblea 
de Municipis per la Inde-
pendència. Va ser la primera 
acció ferma i institucional, 
en defensa del sobiranisme 
de Catalunya i el seu dret a 
l’autodeterminació.

Creiem en la legitimitat 
del referèndum de l’1 d’oc-
tubre, on moltes de nosaltres 
vam participar. Un moment 
que ha posat entre les cordes el 
règim del 78. Un exercici clar 
i decidit de llibertat i sobretot 
un acte de poder popular en 
tota regla, del qual l’esquerra 
rebel per defi nició, no hi pot 
girar la cara. L’1 d’octubre no 
només hi va haver un vot a 
favor o en contra de l’indepen-
dentisme, hi va haver un vot 
de rebuig a un estat espanyol 
neofeixista, a una corona, 
triada a dit pel dictador i un 
vot en contra d’aquest règim 
que només fa que oprimir-nos 
com a classe.

Veient l’aplicació del 155, 
les preses polítiques, la repres-
sió de l’estat, la corrupció que 
podreix el govern de l’estat 
espanyol, el no reconeixement 
de les lleis del parlament, la 
persecució, la vulneració de 
drets, l’anul·lació de l’autogo-
vern i un llarg etc.

Creiem que la situació 
requereix un compromís ferm 
per la república catalana i 
encara més pel procés cons-
tituent.

Per tant, l ’assemblea 
d’EUiA de Rubí creu que els 
següents eixos programàtics 
han de ser primordials a la 
campanya electoral de les 
eleccions del 21 de desembre. 
La llibertat de les preses polí-
tiques, les actuals i les que ja 
fa anys que compleixen penes 
de presó per motius polítics. 
El no al 155 i a aquelles forces 
polítiques que el defensen. 
Un compromís ferm per la 
República Catalana i el procés 
constituent.

Salut i república catalana.

AITOR SÁNCHEZ
Regidor de l’AUP

‘Els carrers seran sempre nostres’

Procés constituent
EUIA  RUBÍ

manca de substrat democràtic 
i en el fons la por i el pànic 
a la imposició. Marcada a 
foc per una Guerra Civil, 
40 anys de dictadura i una 
transició mal tancada. Des 
del respecte i l’escolta activa 
mai és negatiu el debat i els 
catalans el recuperem i fi ns i 
tot comencem a gaudir-lo i 
ho fem a les places i als car-
rers, ho fem a manifestacions i 
concentracions, recuperem el 
fet públic perquè esdevingui 
col·lectiu.

El moment que vivim beu 
de molts factors que confl uei-
xen en la correlació de forces 
actual. El moment polític 
actual beu, entre altres fonts, 

de la cultura comunal que 
vam construir a les places de 
l’11-M. D’aquella necessitat 
de trencar l’aïllament del pa-
radigma neoliberal i esdevenir 
part. Part d’una consciència 
major. Revertir la privatit-
zació de l’espai i tornar al fet 
comunitari i compartit. 

Recuperar els carrers com 
a metàfora de recuperar el 
diàleg, els carrers seran sem-
pre nostres, els despatxos no. 
Els carrers són de la gent i 
la gent ha triat recuperar la 
paraula. No deixem de parlar, 
no tinguem por de discutir. El 
pitjor que pot passar és que 
ens convencin d’allò que avui 
no sabem.
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Quina emoció, un Barça-
Madrid per fi ! La gent agafa 
les bufandes, les gorres, sa-
marretes, la bandera i se’n van 
a animar el seu equip, sigui a 
casa d’un amic o a un bar.

Hi ha una persona que 
diu que no se n’anirà molt 
tard després del partit, ja que 
l’endemà haurà de portar el seu 
fi ll petit a l’escola (aquella dels 
barracons que van fer ara fa un 
any). Després, anirà a treballar 
(per fi , un treball!, encara que 
sigui a mitja jornada i només 
aquesta setmana), a veure si la 
situació va a millor i pot llogar 
un pis a Barcelona, on treballa, 
i pregar perquè no hagin tornat 
a pujar-ho de preu.

A més, a la tarda, ha 
d’acompanyar la seva mare 
a preguntar que quan podrà 
operar-se, ja fa molts mesos 
que té un dolor agut a la cuixa 
i els metges li han dit, amb una 
cara d’impotència, que esperin 
una mica més.

Arriben a casa tots dos i 
veu al seu fi ll gran molt inqui-

et, diu que en breus acabarà 
segon de Batxillerat i que està 
pensant a començar a treballar 
després d’acabar el curs, ja que 
si no pot fer la carrera d’histò-
ria que ell volia, perquè no se 
la poden permetre, prefereix 
cercar feina (sort nen!, pensa 
la seva àvia), tot això li ho diu 
al seu pare molt enfadat, dient 
que perquè l’havia convençut 
per fer Batxillerat si després 
no podria pagar-li la carrera, 
tant que havia estudiat, per a 
després, què? I tenia raó el seu 
fill, ell pensava que després 
d’uns mesos la cosa s’arreglaria. 
Però sembla que no, que encara 
no, li diuen que esperi.

Ja cansat, se’n va al llit i 
llegeix el diari abans d’anar a 
dormir. Osti tu, una altra dona 
assassinada. Deixa el diari i 
s’adorm pensant que ja n’ha 
tingut prou per avui i desitjant 
un altre Barça-Madrid per 
poder oblidar-se una mica de 
tota aquesta situació.

El 21 de desembre diuen 
a la televisió que s’hi juga el 
partit defi nitiu de la lliga, un 
altre Barça-Madrid. Però hi ha 
una persona que surt de casa 

de la seva mare per anar al bar 
més pròxim on veure el partit 
i, de camí, es troba a gent amb 
samarretes grogues dient que 
no és just que els nens estiguin 
en barracons, quan passa pel 
costat de l’hospital veu gent 
amb samarretes blanques que li 
diuen que no és just les llargues 
cues d’espera per operar-se i 
també criden “No, no, no a la 
privatització!”. I passa per un 
local on hi ha gent reunida (No 
era on es reunia el sindicat de 
llogaters?).

Fa mitja volta, va cap a 
casa, es treu la bufanda, la 
gorra, la samarreta i la bandera. 
Truca als seus amics, els hi diu 
que avui no està per partits, que 
avui, es quedarà amb aquella 
gent que va de groc al costat de 
l’escola del seu fi ll petit.

El 21 de desembre, ens 
intentaran dir que es juga un 
Barça-Madrid, que juguem 
al Camp Nou o al Bernabéu. 
Però la realitat és que el 21 
de desembre el partit es juga 
a les escoles, als hospitals i als 
CAP, també a les universitats. 
El 21 de desembre, el partit el 
juguem a casa.

El Fòrum de Síndics, Síndiques, 
Defensors i Defensores Locals 
de Catalunya, vol afegir-se, un 
any més, a la commemoració 
del dia internacional pels drets 
humans, atès que fa gairebé 
setanta anys, el dia 10 de des-
embre de 1948, es va aprovar 
la Declaració Universal dels 
Drets Humans per les Nacions 
Unides.

Es pot dir, des d’una pers-
pectiva històrica, que hem 
avançat en informació i en 
consciència general sobre els 
drets humans, i s’han anat in-
corporant nous reptes derivats 
dels canvis socials, ambientals 
i tecnològics de les últimes 
dècades.

Hem començat a tenir 
una major sensibilitat cap a 
col·lectius vulnerables des d’una 
consolidació dels drets hu-
mans, com ara, la infància i 
l’adolescència, les dones, les per-
sones amb diversitat funcional 
o els éssers humans que han de 
migrar per raons de supervivèn-
cia, entre d’altres.

Però ens queda molt, enca-
ra, per avançar.

DIA DELS DRETS HUMANS - 10 DE DESEMBRE

Pensem globalment i defensem 
localment els drets de les persones

Hem d’aconseguir passar de 
les paraules als fets, de les lleis a 
les actituds i dels coneixements 
al compromís per aconseguir i 
mantenir un veritable sistema 
democràtic i del benestar.

Hem de refermar la igualtat 
de drets, des del respecte a la 
diversitat, i hem de combatre 
tot tipus de discriminació per 
qualsevol condició personal o 
social.

Les sindicatures municipals 
de greuges i les defensories 
locals de la ciutadania represen-
tem, en el nostre sistema, la ins-
titució imparcial i independent 
que millor pot garantir els drets 
humans de proximitat, davant 
de l’administració pública que 
administra el pressupost general 
i que gestiona les necessitats del 
veïnatge, per tal que es faci des 
dels postulats de bon govern i 
amb garanties de transparència 
i d’equitat.

Tenim molt present en la 
nostra tasca que els valors que 
sustenten els drets humans són 
la llibertat, la justícia i la pau, 
com s’estableix al preàmbul de 
la pròpia Declaració Universal, 
des del reconeixement de la dig-
nitat inherent i dels drets iguals 
i inalienables de tots els mem-
bres de la família humana.

Davant de qualsevol con-
fl icte de convivència o de vulne-
ració constatada dels drets hu-
mans, cal actuar amb fermesa, 
per tal que les persones siguin 
respectades en la seva pròpia 
dignitat. Per això, mantenim 
un paper actiu de mediadors 
i de garants de la regularitat 
dels actes administratius en 
els nostres municipis, i alhora 
també de denúncia expressa 
de les situacions irregulars de-
tectades mitjançant els greuges 
que gestionem, des del contacte 
permanent i quotidià amb la 
ciutadania, amb les entitats 
cíviques i amb les institucions 
públiques i privades de la nostra 
ciutat.

Afortunadament no estem 
sols, davant dels problemes 
que pateix la ciutadania i que 
requereixin una actuació a 
major escala; ja que els de-
fensors i sindicatures locals 
ens agrupem i ens coordinem 
en el FòrumSD, des del qual 
promovem un efi caç sistema 
de cooperació solidària que ens 
permet enfortir la nostra tasca, 
des del foment de la justícia i 
la plena realització dels drets 
humans, per tal que la nostra 
veu se senti amb més força 
davant les nostres administra-

cions i totes les institucions, de 
qualsevol nivell i categoria, de 
manera que s’adoptin les mesu-
res que calgui i es dediquin els 
mitjans necessaris per resoldre 
les mancances que situen a una 
part de la nostra població en risc 
d’exclusió.

Volem que la protecció de 
les persones més desfavorides 
sigui una realitat.

I tot això ho volem acon-
seguir per viure unes ciutats 
més humanes on les persones 
hi puguin trobar felicitat, aco-
llida i benestar. I en aquests 
temps convulsos que avui ens 
toca viure necessitem encara 
més poder construir entre tots 
unes ciutats on les garanties, 
el respecte i el compliment de 
tots els drets humans sigui una 
realitat. Amb veritables actituds 
de diàleg, respecte, enteniment 
i des d’una clara defensa de la 
democràcia.

És un repte dels drets hu-
mans. Un repte que haurem de 
saber assolir amb el compromís 
de tots i totes. I per això estem. 
Ajudem-nos entre tots. I comp-
teu amb nosaltres.

MILAGROS CALLEJA
Síndica Municipal de Greuges 
de Rubí

JORDI CASTILLEJO 
Podem Rubí

El 21 de desembre juguem a casa
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Ronques habitualment i 
vols deixar de fer-ho??
El ronc és un fenomen que 
es produeix durant determi-
nades fases del son com a 
conseqüència de la vibració 
d’estructures nasorals. La 
via aèria superior s’aprima, 
disminueix to muscular i 
s’obstrueixen parcialment 
les parts toves de la gola. 
Quan la interrupció en el pas 
de l’aire cap als pulmons és 

total es produeix el que es 
coneix com a Síndrome de 
l’Apnea Obstructiva del Son 
(SAOS). L’apnea del son és 
una malaltia crònica, amb 
efectes en l’àmbit cardiovas-
cular, especialment malaltia 
coronaria, infart de miocardi 
i fallida cardíaca.

Les estadístiques diuen 
que un 25% de la població 

pateix apnea del son i un 
4-5% presenta quadres se-
vers d’aquesta patologia. Un 
dels problemes per diagnos-
ticar el SAOS és la gran varia-
bilitat de símptomes. El més 
constant és els roncs, però 
també pot haver-hi pauses 
respiratòries o asfíxies repe-
tides al dormir. És per això 
que al matí es nota cansat, 
amb la sensació de no haver 
tingut un son reparador.

Altres símptomes as-
sociats al SAOS són altera-
cions de l’estat d’ànim, la 
memòria, la concentració o 
l’aprenentatge.

Com que el pacient no se 
sent, moltes vegades és la 
seva parella qui motiva anar 
a consultar el problema.

En el cas dels nens el 
SAOS es presenta de forma 
diferent, tot i que el ronc 
també es considera una al-
teració respiratòria del son. 
Una condició associada al 
SAOS en els nens, és el dè-
� cit d’atenció i la hiperacti-
vitat. La causa més freqüent 
de SAOS en els nens és la 
hipertrò� a adenotonsilar i 
el sobrepès.

El diagnòstic definitiu 
del SAOS és mitjançant una 
polisomnogra� a.

Les causes del ronc po-
den ser molt variades: des 
d’alteracions anatòmiques 
mandibulars, fins l’hiper-
trò� a de les parts toves de 
la gola. Però la majoria de 
casos no sol ser per causes 
anatòmiques sinó funcionals. 
És degut a una relaxació ex-
cessiva dels músculs de la via 
aèria superior.

Existeixen altres factors 
que afavoreixen el ronc, com 
pot ser el sobrepès, el con-

sum d’alcohol i fàrmacs, el 
tabac o la posició al dormir 
o determinats tipus d’oclusió 
dental.

Una de cada tres perso-
nes ronca quan dorm.

Tot i això, els problemes 
respiratoris durant la son 
tenen solució. A CLÍNICA 
DENTAL PIFARRÉ fem una 
història clínica acurada i 
si veiem que ens trobem 
davant d’un pacient de risc, 
aconsellem fer una visita 
amb el metge especialista 
de la son per determinar 
el grau de severitat. Hi ha 
casos que amb ortodòncia, 
amb canvis en la posició del 
maxil·lar, millorem la seva 
simptomatologia. En altres 
casos d’apnees lleus o roncs 
recomanem el dispositiu 
d’avançament mandibular. Es 
tracta la col·locació de dues 
fèrules que permeten acabar 
amb el problema dels roncs. 
El que fa aquest sistema és 
avançar suaument la man-
díbula mantenint obertes 
les vies aèries i eliminant la 
vibració de les parts toves, la 
causa principals dels roncs. 
Aquest dispositiu també es 
pot fer servir en casos en 
què el pacient sigui portador 
d’una màscara CPAP (màscara 
connectada a una màquina 
que subministra oxigen al 
pacient) i no el toleri.

La son és un factor es-
sencial en el benestar per-
sonal i té una relació directa 
amb la qualitat de vida i la 
salut de les persones.

Dra. Clara Noguera
Col·legiada 3964

Odontòloga 
Clínica Dental Pifarré

Plaça Constitució 1, Rubí
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 UIA IMMOBILIÀRIA DE RUBÍG

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

PRECIOSO PISO ZONA CA N’ORIOL. 90 m2. 
3 habitaciones, 2 baños uno tipo suite, calefacción y 
A/A, suelos de parquet, armarios empotrados en todas 
las habitaciones, comunidad de pocos vecinos. Zona 
Tranquila. PRECIO: 188.000€ REF. D-03097

OPORTUNIDAD ZONA MARISTAS. 75m2, 3 
habitaciones, cocina y baño reformado, suelos de 
terrazo, todo exterior y muy soleado.
PRECIO: 126.000€  REF.: D-03092

ZONA SERRETA. Piso de 51m2, 2 balcones de 3m2 y 
2m2 ,1hab. con armario empotrado y 1 estudio, baño 
completo nuevo y amplio, cocina of� ce junto a comedor 
de gran amplitud, plaza de parquing, comunidad 8 
vecinos. PRECIO: 136.000€ REF.: D-03074  

GRAN OPORTUNIDAD. Piso de 75m2, situado cerca 
del mercado. 3 hab. amplias, balcón de 8m2 tipo terraza, 
cocina ref., baño completo, comedor de 30m2, exterior y 
soleado. PRECIO: 136.000€ REF. D-03025 

CASA A ESTRENAR CAN ROSÉS. 205m2 con 
terreno de 461m2, totalmente reformada, parquet, 
puertas lacadas en blanco, amplio salón, cocina y baños 
nuevos a estrenar, Zona bbq, bodega y garaje para dos 
vehículo. PRECIO: 398.000€ REF.: D-03089 
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Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Dúplex de 63m2, dues habitacions, cuina-menjador, bany 
complet i condícia de cortesia. Petit balcó en habitació 
doble. Finca del 2004. Zona Mútua.
 Preu: 94.400€ Ref.: DV2125

Pis de 61m2, dues habitacions dobles, menjador amb 
sortida, cuina independent i bany complet. Dos balcons. 
Sol tot el dia. Finca de 1993. Zona Serreta.
Preu: 99.900€ Ref.: DV2182

Pis semi nou de 50m2, d’una habitació, amb possibilitat 
d’una segona, cuina-menjador, bany complet i dos bal-
cons. Plaça de pàrquing. Finca de 2008. Zona Mútua.
Preu: 138.000€ Ref.: DV2201

Dúplex de 104m2 amb terrassa de 35m2. Tres habitaci-
ons, menjador, cuina independent, tots dos amb sortida 
a balcó i dos banys complets. Finca de 1999. Plaça de 
pàrquing. Zona Centre. Preu: 199.000€ Ref.: DV2202

Dúplex de 154m2 amb terrassa de 15m2, cinc habitacions, 
tres dobles, més estudi, gran menjador, cuina independent 
amb sortida a safareig i dos banys complets.  Dues bal-
conades en planta primera. Plaza de pàrquing i traster. 
Finca 2005. Zona Serreta-Mercadona
Preu: 275.000€ Ref.: DV2122

Calle Monturiol, 5 local 1 Rubí
T. 93 514 36 10 / 622 126 119

rubi@realtaria.es / www.realtaria.es

PERFECTA UBICACIÓN
Cerca de la estación de tren de Rubí, les presentamos un 
luminoso piso amueblado con muy buen gusto, comedor 
con salida a balcón, cocina equipada, tres dormitorios y 
un baño. Precio: 118.000€ Ref.: 1045

PISO EN PERFECTA UBICACIÓN
Destaca la buena distribución de las estancias, todas ellas 
cómodas y amplias. Tres habs. dos de ellas dobles, come-
dor con salida a balcón con toldos, cocina ref. con salida 
a amplia galería que permite múltiples posibilidades y 
un baño completamente ref. con bañera de hidromasaje. 
Precio: 149.000€ Ref.: 1443

CASA A 4 VIENTOS EN CASTELLNOU 
¡EN UNA SOLA PLANTA!
Salón comedor, 3 habitaciones dobles y una suite, coci-
na of� ce completamente equipada, 2 baños, y garaje. 
Todas las estancias amplias y luminosas, distribuidas en 
una sola planta. Precio: 266.000€ Ref.:1051

MAGNÍFICO PISO EN LA EXCLUSIVA ZONA RESIDEN-
CIAL DE CAN VALLHONRAT
Vivienda con tan solo dos vecinos. Una cuidada zona 
ajardinada le da acceso a su futuro hogar, distribuido en 
un luminoso salón comedor con chimenea y salida a bal-
cón, cocina of� ce totalmente equipada, tres dormitorios 
dobles (uno de ellos insonorizado), y un baño.
Precio: 175.000€ Ref.: 1379
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E S P E C I A L M O T O R
La 37a edició del Saló Ocasió ha tancat 
les seves portes amb 22.390 visitants, 
un 5% més que el 2016
El Saló Ocasió de Fira de 
Barcelona, que s’ha celebrat 
de l’1 al 10 de desembre al 
recinte de Montjuïc, ha ve-
nut un total de 2.712 cotxes 
seminous i d’ocasió (VO), 
xifra rècord en la història del 
certamen. En aquest sentit, 
les operacions realitzades en 
el marc de la 37ena edició del 
saló han augmentat un 11% 
en relació a la passada edició 
de 2016.

En deu dies, el Saló Oca-
sió, que ha comptat amb el 
suport del Gremi del Motor 
i de FECAVEM, ha registrat 
la visita de més de 22.300 
persones (un 5% més que el 
2016), que s’han interessat, 
especialment, en cotxes amb 
una antiguitat màxima de 
cinc anys i amb un estalvi 
mitjà d’un 25% respecte a un 
model idèntic nou. En aquest 
sentit, els compradors s’han 
decidit, majoritàriament, per 
vehicles que complien amb 
l’actual normativa mediam-
biental i els preus dels quals 
oscil•laven entre els 12.000 
i els 25.000 euros.

A més, els vehicles que 
s’han posat a la venda a la 
37a edició del Saló Ocasió 
de Fira de Barcelona estaven 
totalment garantits i revisats 
per Applus+, la qual cosa 
assegura el seu perfecte estat 

per circular.
El president del Saló Oca-

sió i de la Federació Catalana 
de Venedors de Vehicles a 
Motor (FECAVEM), Jaume 
Roura, ha mostrat la seva 
“enorme satisfacció” per 
l’edició d’aquest any, “la 
millor de la història” i ha 
assegurat que “posa de re-
lleu el bon moment que està 
travessant el sector, que està 
donant evidents senyals de 
recuperació”.

A més de les vendes di-
rectes que s’han dut a terme 

durant el certamen, el Saló 
Ocasió ha estat el lloc en 
el qual s’han iniciat moltes 
operacions que es concreta-
ran en els concessionaris en 
els pròxims dies, contribuint 

El Saló Ocasió 
supera totes les 
expectatives i 

ven un total de 
2.712 cotxes 

seminous

a l’augment del nombre 
de cotxes seminous que es 
vendran al desembre.

Un estudi del Gremi del 
Motor i la Federació Catalana 
de Venedors de Vehicles a 
Motor (FECAVEM) indica que 
aquest any es tancarà amb 
uns 297.200 cotxes venuts a 
Catalunya, xifra que suposa 
un creixement del 12,8% 
enfront dels 263.467 vehi-
cles de 2016 . En el conjunt 
d’Espanya, les vendes creixe-
ran un 10,9% arribant a les 
1.820.000 unitats.
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E S P E C I A L M O T O R Citroën C4 Picasso 2017
DISEÑO
¿Cómo conciliar familia y pla-
cer? ¡El Nuevo CITROËN C4 Pi-
casso resuelve esta ecuación! 
Más moderno, más dinámico, 
el nuevo C4 Picasso se apoya 
en su diseño único, que le 
identi� ca con su antecesor. 
Los puntos fuertes en su 
diseño son culminados por 
nuevos chevrones en la parte 
trasera y un frontal enérgico 
que inspira dinamismo y 
potencia y al que se añaden 
nuevos colores como el Gris 
Acier y el Azul Lazuli.
· FRONTAL: El nuevo C4 
Picasso dispone de un nuevo 
frontal dinámico. Conserva su 
característica � rma luminosa 
de a tres niveles, símbolo 
actual de la marca CITROËN. 
La calandra se divide en dos, 
separada por el paragolpes 
del color de la carrocería. Los 
faros, muy a� lados, adoptan 
una nueva forma, que los 
estira hacia el exterior.
· BITONO NEGRO: El techo 
bitono en negro subraya el 
carácter y el dinamismo del 
nuevo C4 Picasso. Disponible 
como opción, en todos los 
colores de carrocería, esta 
nueva posibilidad de per-
sonalización pone en valor 
su silueta de monovolumen. 
Incorpora, también, las co-
quillas de los retrovisores en 
negro brillante.
· ILUMINACIÓN TRASERA 
CON EFECTO 3D: ¡Sus ópticas 
son cada vez más hipnóticas! 
Gracias a sus luces traseras 
con efecto 3D, serie en el 
nuevo C4 Picasso. Este nuevo 
diseño, moderno y tecnológi-
co genera un efecto de pro-
fundidad que caracteriza la 
identidad luminosa trasera.
· LLANTAS 17” BITONO NE-
GRAS: Las nuevas llantas de 
17’’ con 5 brazos diaman-
tados que monta el nuevo 
C4 Picasso están coloreadas 
en negro en armonía con la 
nueva pintura Azul Lazuli.
· NUEVOS CHEVRONES TRA-
SEROS: En color negro bri-
llante con el borde cromado 
que refuerzan su pertenencia 
a la marca y potencian la 
imagen de modernidad de 
este monovolumen.

1 MONOVOLUMEN, 
4 UNIVERSOS
ARMONÍA MISTRAL: Con 
ambiente funcional, el nuevo 
C4 Picasso le permite disfrutar 
de la calidad de sus acabados 
interiores y de todo el espa-
cio a bordo. Está asociado al 

tejido Calodras bitono negro 
y gris que armoniza perfecta-
mente con el salpicadero en 
tono Ardoise.
· ARMONÍA WILD BLUE: 
Color, modernidad, espacio a 
bordo: el ambiente Wild Blue 
evoca con energía el universo 
deportivo gracias a su tapice-
ría Terpa Blue, el sapicadero 
Délice nacarado, y un discreto 
pero elegante grabado laser 
azul para decorar el tirador 
de las puertas.

Este ambiente se dota 
igualmente de asientos con 
función masaje, y salidas de 
aire y tiradores de puerta 
delanteros cromados.
· ARMONÍA BEIGE DUNA: 
¿Valoras sobre todo el bienes-
tar y el confort? El ambiente 
Beige Duna pone el foco sobre 
la luminosidad y la suavidad 
en el día a día. Con este uni-
verso interior, dispones de un 
confort excepcional gracias 
a los asientos delanteros con 
función masaje, sus alfombri-
llas y el difusor de perfume. 
Este ambiente se asocia con 
la tapicería Yatago Gris.
· MIXTO CUERO + ARMONÍA 
GRIS HYPE: Muy elegante, el 
ambiente Gris Hype asocia el 
re� namiento de la tapicería 
Finn mixto cuero con las fun-
cionalidades del Pack Lounge 
y te permite bene� ciarte de 
todos los equipamientos de 
confort exclusivos del C4 
Picasso.

BIENESTAR
A bordo del nuevo monovo-
lumen C4 Picasso, CITROËN 
con� rma su saber hacer en 
materia de confort. Una in-
vitación a viajar, en familia o 
solo, y a disfrutar de una do-
ble experiencia de conducción 
única gracias a su agilidad y 
a su comportamiento en ruta, 
además de sus numerosos 
equipamientos.
· PACK LOUNGE: TODO EL 
CONFORT DE UN LOFT: En el 
C4 Picasso, todos los pasajero 
van en 1ª clase. Con el Pack 
Lounge, te sentirás como en 
casa, todo está pensado para 
tu confort. El espíritu loft se 
re� eja especialmente en los 
siguientes equipamientos

Asientos delanteros con 
función masaje

Asiento “Relax” que per-
mite al pasajero delantero 
descansar las piernas

Reposacabezas “Relax” en 
las dos � las de asientos para 
garantizar un apoyo ideal
· MATERIALES CÁLIDOS: A 

bordo, todo son materiales 
suaves y cálidos. El Nuevo 
CITROËN C4 Picasso dispone 
de un salpicadero en slush y 
un tratamiento especí� co de 
los paneles de las puertas que 
garantizan la suavidad al tac-
to. A esto se suma una gran 
variedad de tejidos y cueros 
de alta calidad.

HABITABILIDAD MÁXIMA
¿Necesitas espacio de carga? 
El Nuevo CITROËN C4 Picasso 

ha sido pensado para respon-
der a todas tus necesidades 
en materia de modularidad y 
habitabilidad. 

Puedes conseguir un suelo 
totalmente plano al ocultar 
los asientos de la segunda � la 
o incluso cargar objetos lar-
gos (más de 2,5 m) al plegar 
el asiento del pasajero a la 
posición mesita. Al contrario, 
si la familia crece, basta con 
desplegar los asientos disimu-
lados bajo el suelo.
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Gaudeix de les alegries sense por
LL’alegria, encara que és la més 
positi va de les emocions, pot 
resultar la més complicada. 
Normalment pensem que no 
depèn de nosaltres sinó que 
és una cosa que succeeix de 
forma casual o capritxosa. A 
vegades pot fer-nos una mica 
de por perquè pensem que la 
podem perdre si la comparti m. 
Sembla que moltes vegades 
ens hem de mantenir pessimis-
tes per evitar que se’ns escapi, 
com un ritual supersti ciós.
Encara que ens sembli injust 
que ens passin coses ‘dolen-
tes’ i de vegades ens doni la 
sensació que estem en una 
muntanya russa, no podem 
tenir una vida amb aprenen-
tatge i senti t sense un equilibri 
entre alegries i penes. El balanç 
de les dues coses és el camí 
necessari per realitzar-se.

Tota experiència de guany 
suposa una alegria per al nos-

tre sistema emocional i hem de 
gaudir de tots els nostres èxits, 
fi ns i tot dels que ens semblen 
insignifi cants. L’alegria, al con-
trari de la tristesa o la ràbia, 
no disminueix en comparti r-la 
sinó que es multi plica. No hi ha 
alegria més trista que aquella 
que no es pot comparti r. Ser 
capaç de trobar allò que és 
problemàti c és una gran virtut, 
però saber valorar les coses 
bones de la vida no és menys 
important. Ser veritablement 
conscient d’això és la clau de 
la felicitat, com ens explica la 
història següent:

Les claus de la felicitat
En una fosca i oculta dimen-
sió de l’Univers es trobaven 
reunits tots els grans déus de 
l’anti guitat disposats a gastar-
li una gran broma a l’ésser 
humà.
En realitat, era la broma més 

important de la vida sobre la 
Terra.
Per dur a terme la gran broma, 
van determinar quin seria el 
lloc que als éssers humans els 
costaria més arribar. Un cop 
esbrinat, dipositarien allà les 
claus de la felicitat.
-Les amagarem en les pro-
funditats dels oceans -deia 
un d’ells.
-Ni parlar-ne! -va advertir 
altre-. L’ésser humà avançarà 
en els seus enginys cientí fi cs i 
serà capaç de trobar-les sense 
problema.
-Podríem amagar-les en el més 
profund dels volcans -va dir un 
altre dels presents.
-No -va replicar un altre-. Igual 
que seria capaç de dominar 
les aigües, també seria capaç 
de dominar el foc i les mun-
tanyes.
- I per què no sota les roques 
més profundes i sòlides de la 
terra? -va dir un altre déu.
-De cap manera -va replicar 
un company-. No passaran 
uns quants milers d’anys que 
l’home podrà sondejar els 
subsòls i extreure totes les 
pedres i metalls preciosos que 
desitgi.
- Ja ho ti nc! -va dir un que fi ns 
llavors no havia dit res-. Ama-
garem les claus en els núvols 

més alts del cel.
-Ximpleries! -va replicar un al-
tre dels presents-. Tots sabem 
que els humans no trigaran 
gaire a poder volar. Al cap de 
poc temps trobarien les claus 
de la felicitat.
Un gran silenci es va fer en 
aquella reunió de déus. Un 
dels que destacava per ser 
el més enginyós, va dir amb 
alegria i solemnitat:
-Amagarem les claus de la 
felicitat en un lloc en què 
l’home, per més que busqui, 
trigarà molt, molt de temps de 
suposar o imaginar ...
- On?, on?, on? -preguntaven 
amb insistència i ansiosa cu-
riositat els que coneixien la 
brillantor i lucidesa d’aquell 
déu.
-El lloc de l’Univers que l’home 
trigarà més a mirar i en conse-
qüència trigarà més a trobar: 
a l’interior del seu cor.
Tots hi van estar d’acord. Va 
concloure la reunió de déus. 
Les claus de la felicitat s’ama-
garien dins el cor de cada 
home.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga col·legiada 16.572

KANTOR 
Espai d’Atenció Psicològica

Tel. 93 588 1343/644 008 701
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Os esperamos el próximo domingo 17 de di-
ciembre a parti r de las 16.30 horas en la jornada 
benéfi ca que tendrá lugar en l’Espai Cultural 
CGT de Rubí. 

Será un espacio para comparti r momentos, 
reencuentros con todos aquellos que apoyáis 
nuestro trabajo y sobretodo brindaros con 
nuestro calor y cariño.  Y si quieres hacerte con 
nuestros calendarios o parti cipación de lotería, 
qué mejor momento para ello, como siempre 
seréis bienvenidos.

Un plan perfecto para la tarde de domingo en 
la que no hay excusa para quedarse en el sofá.
16.30h INICIO
17.30h AUDIOVISUAL
18.00h a 19.00h COFFEE BREAK
19.30h ACTUACIÓN MUSICAL A CARGO DE 
ANOTHER WAY

¡¡Os esperamos!!
Rodamons Rubí

Jornada benéfi ca



Divendres, 15 de desembre de 2017 CLASSIFICATS24

OFERTES I DEMANDES
CHICO de 27 años busca traba-
jo, fábrica, etc. 631.580.534

TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SE ALQUILA hab. Rubí. 
610.467.363

LLOGUER I VENDA
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‘Els Pastorets’ del Casal 
Popular no fallen per Nadal
REDACCIÓ

El Casal Popular es conver-
teix cada Nadal en l’escenari 
de l’obra de teatre ‘Els Pas-
torets’, a càrrec del grup es-
cènic de l’entitat i de l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu. La 
representació de l’obra de 
Josep Maria Folch i Torres 
és una de les tradicions més 
esteses durant el Nadal ar-
reu de Catalunya i també a 
Rubí, on es representa des 
del 1924.

La primera de les re-
presentacions de l’obra ‘Els 
Pastorets’ tindrà lloc aquest 
diumenge a les 18 hores al 
Casal Popular. I la resta seran 
el 24 de desembre a les 11 ho-
res, i el 30 de desembre i 7 de 
gener a les 18 hores. El preu 
de les entrades és de 6,50 eu-
ros, 5 euros per a infants fi ns 
a 10 anys i jubilats i 4 euros 
per a socis de La Xarxa i del 

TR3SC; i es poden comprar 
abans de l’espectacle a la 
taquilla o bé a través del web 
www.casalpopular.org.

Música en directe
La representació del clàssic 
de Folch i Torres, dirigida 
per Daniel Bové, tindrà per 
primera vegada música en 
directe, a càrrec de l’Escola 
de Música Pere Burés. Una 
altra de les novetats més im-
portants serà que el decorat 
d’El Temple és nou, així com 
la coreografi a de les fúries 
i els vestuaris de Llucifer i 
Satanàs.

‘Els Pastorets’ és una 
obra de teatre que combina 
diversos continguts de te-
màtica religiosa, com el nai-
xement de Jesús, altres més 
pagans, com la lluita entre 
el bé i el mal encarnada en 
els personatges de Llucifer i 
Satanàs i les peripècies dels 

pastors, els més coneguts dels 
quals són Lluquet i el Rovelló 
i que porten la característica 
barretina catalana.

La tradició de represen-
tar ‘Els Pastorets’ en pobles 
catalans es remunta fi ns al 
segle XVI i hi ha diverses 
versions, però actualment, 
la majoria d’espectacles se-
gueixen l’adaptació que va 
fer Josep Maria Folch i Torres 
el 1916. ‘Els Pastorets’ és una de les representacions teatrals més tradicionals a Catalunya. / Arxiu

La Marató de contes torna a 
La Sala amb moltes propostes 
per al gaudi de tota la família

L’entitat La Xarxa torna a 
organitzar un any més La 
Marató de contes, una activi-
tat familiar solidària amb La 
Marató de TV3, que enguany 
recaptarà fons per a la pre-
venció i cura de les malalties 
infeccioses.

La Marató de contes és 
una de les propostes del Na-
dal més consolidades de la 
ciutat, ja que s’organitza des 
de fa una vintena d’anys. En 
aquesta edició, està previst 
que una desena de persones 
i entitats participin en l’acti-
vitat, que tindrà lloc el 17 de 
desembre a partir de les 11 
hores a La Sala.

Entre els col·laboradors, 
destaquen alguns de nivell 
professional, amb el mag local 

Jordi Quimera, el contacontes 
Jep Barceló o Rosa Sité, molt 
coneguda entre els infants 
rubinencs per la seva tasca pe-
dagògica. També hi participen 
tots els grups de teatre ama-
teur de Rubí i altres entitats 
com Dinàmic Crescendo i 
Adanubi, que oferiran contes 
ballats. “Hi haurà espectacles 
molt variats i esperem que 
vingui molta gent”, explica 
Carme Pomareda, membre 
de La Xarxa.

El preu per accedir a l’es-
pectacle és de 5 euros i de 4 
euros per als socis de La Xar-
xa. En l’edició del 2016, La 
Marató de contes va aconse-
guir recaptar 1.000 euros per 
a l’edició de l’any passat de La 
Marató de TV3. / DdR

La Marató de Contes és una proposta solidària que, a més, agrada 
a tot tipus de públic. / Arxiu
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La Cantada Popular interpretarà la 
‘Missa de la coronació’ de Mozart
REDACCIÓ

El ‘K.317 en do major’, co-
negut popularment com a 
‘Missa de la coronació’, de 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
serà la peça que interpretaran 
una vuitantena de persones, 
entre músics i cantaires, en la 
celebració de la XIII edició 
de la Cantada Popular, orga-
nitzada per la coral Conturbat 
Me i sota la direcció de Juanjo 
Grande.

Cada any, la coral impulsa 
una cantada de caire popular, 
oberta a la participació de tot-
hom, i que es posa en escena 
coincidint amb les dates na-
dalenques. Concretament, la 
Cantada Popular serà aquest 
divendres a les 21.30 hores i 
es repetirà aquest diumenge a 
les 18.30 hores.

‘La missa de la corona-
ció’ és una de les misses més 
populars que va compondre 
Mozart, i la va escriure el 1779 
a Salzburg amb 23 anys.

Segons explica el director 

de la cantada, Juanjo Grande, 
“el cos del programa serà 
la ‘Missa de la coronació’, 
i enmig anirem intercalant 
àries d’òpera per evidenciar 
les infl uències entre la música 
religiosa i la música teatral i 

també per fer més amè l’es-
pectacle”.

Enguany, la  cantada 
compta amb molta gent que 
no hi havia participat mai i 
que s’ajunten cada dimarts per 
assajar a l’Escola de Música 

Pere Burés. No només hi ha 
persones de Rubí, sinó que hi 
ha gent arribada de Sant Cu-
gat, Terrassa o Barcelona.

El preu de les entrades per 
veure l’espectacle serà de 8 
euros i tindrà lloc a La Sala.

La Cantada Popular reunirà una vuitantena de persones sobre l’escenari de La Sala. / Arxiu

El concert serà en sessió doble divendres i diumenge a La Sala

El concert ‘Rock & Christmas’ inicia 
la nova programació de l’Espai 14/13
La vetllada de rock ‘Rock & 
Christmas’, a càrrec dels grups 
Tremenda Muela i Hellkrest, 
donarà aquest dissabte a partir 
de les 22 hores el tret de sor-
tida a la nova programació de 
l’Espai 14/13, situat al barri 
d’El Pinar. El concert serà 
amb taquilla inversa, és a dir, el 
públic podrà pagar a la sortida 
el preu que consideri després 
de l’actuació. Segons el regidor 
de Cultura. Moisés Rodríguez, 
i la regidora de Joventut, Marta 
García, amb la nova progra-
mació, l’Espai 14/13 inicia 
una nova etapa amb l’objectiu 
de convertir-se en una sala 
de concerts dels grups de 

música local, i especialment 
de les formacions de rock. La 
voluntat és que es programi 
un concert mensual amb di-
ferents bandes locals de rock. 
Els dos edils han destacat que 
l’espai està perfectament equi-
pat per a la música en directe 
i que disposa d’un aforament 
que pot arribar fi ns a les 300 
persones. Rodríguez també ha 
explicat que el consistori està 
estudiant com millorar la con-
nectivitat des del centre fi ns al 
Pinar els dies de concert. El 
projecte s’ha posat en marxa 
entre l’Ajuntament i l’empresa 
Sunidu, integrada per músics 
de Rubí. / C.C.

Bingo musical i benèfi c de Maristes
Rubí a la carpa de la Fira de Nadal
El col·legi Maristes Rubí ha 
organitzat dos actes aquest di-
vendres 15 de desembre per tal 
de col·laborar amb La Marató 
de TV3, enguany dedicada a la 
prevenció i cura de les malalties 
infeccioses. Un d’aquests actes 
és obert a tota la població i es 
realitzarà a la carpa de la Fira 
de Nadal, a la plaça del Doc-
tor Guardiet. Es tracta d’un 
bingo musical, és a dir, en lloc 

de números surten cançons, 
que estan reflectides també 
al cartró. L’activitat, que serà 
de les 17.30 hores a les 20.30 
hores, és una proposta diver-
tida i solidària que el centre 
educatiu organitza per tercer 
any consecutiu i per segona ve-
gada oberta a tota la població. 
La iniciativa va recaptar l’any 
passat més de 600 euros per a 
la Marató. / DdR



La primera església protes-
tant a Rubí, ubicada al carrer 
Colom, 6, ha organitzat 
el tradicional concert de 
Nadal, que enguany anirà a 
càrrec d’un ensemble vocal i 
instrumental format a l’Es-
cola Municipal de Música 
Pere Burés. El concert, que 
tindrà lloc aquest dissabte 16 
de desembre a les 19 hores, 
se centrarà en la música de 
compositors de l’època de 
la Reforma Protestant, al 
segle XVI. 

L’actuació inclourà peces 
de Praetorius, Dietrich Bux-
tehude i JS Bach. 

Abans del concert, la 
musicòloga sueca Gabrielle 
Kaufman oferirà una xerra-
da sobre la infl uència de la 
reforma en l’evolució de la 
música clàssica i la relació 
de Martin Luther amb la 
música. A més, oferirà als 
assistents una introducció al 
repertori musical del concert 
posterior. 

Gabrielle Kaufman és 
violoncel·lista i doctora en 
musicologia per la Univer-
sitat de Birmingham. Kau-
fman es dedica a la música 
de cambra, docència i la 
divulgació de música nova. 
Entre els seus temes de 
recerca destaquen la música 
espanyola del segle XX, la 
música pel violoncel i gra-
vacions antigues.

L’entrada al concert és 
gratuïta, però l’aforament és 
limitat. L’acte serà la cloenda 
de la celebració del 500è ani-
versari de la reforma protes-
tant (1517-2017). / DdR
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Un diorama gegant del Rubí del 1917 serà l’estrella 
de la tradicional exposició de pessebres 
MARTA CABRERA

Com cada any, l’Associa-
ció de Pessebristes de Rubí 
prepara, coincidint amb les 
dates nadalenques, l’exposi-
ció de diorames, una de les 
mostres locals més visitades 
de tot l’any. Aquesta vegada, 
l’entitat ha anat més enllà de 
construir els clàssics diora-
mes nadalencs i, amb motiu 
de la celebració dels 100 anys 
de pessebrisme a la ciutat, 
s’han atrevit a construir un 

diorama de 60 m² que recrea 
el Rubí del 1917, construït 
amb poliestirè extrudit.

“Es podrà veure Rubí tal 
com era, amb les cases que 
estaran obertes on es mos-
traran els ofi cis de l’època: 
boters, basters, fusters, esclo-
pers, venedors de llet, etc.”, 
explica Vicenç Escayol, de 
l’Associació de Pessebristes 
de Rubí. L’estructura mos-
trarà tots els carrers i fi ns i 
tot hi haurà variacions per 
mostrar-lo de dia i de nit.

Es tracta d’un diorama 
gegant que l’entitat va co-
mençar a construir al juny 
i que només es podrà veure 
des del 17 de desembre fi ns al 
14 de gener. Posteriorment, 
el diorama, en la construcció 
del qual han participat més 
de trenta persones, com és 
habitual amb els diorames, 
es destruirà.

A banda d’aquesta gran 
estructura, més d’una tren-
tena de pessebristes han 
treballat durant les darreres 
setmanes en 21 diorames, 
aquests construïts amb el 
tradicional guix, que repre-
senten diverses escenes del 
naixement de Jesús. Hi haurà 
pessebres més clàssics, altres 
més moderns i amb diferents 
lluminositats i ginys tècnics.

La mostra es podrà visitar 
des de la seva inauguració, 
el 17 de desembre a les 12 
hores, amb un horari de 
17.30 a 20.30 hores durant els 
dies feiners i de 12 a 14 i de 
17.30 a 20.30 hores els dies 
festius. “Acostumem a tenir 

L’Associació de Pessebristes està acabant d’enllestir el pessebre que mostrarà el centre del municipi 
de principis del segle XX. / Cedida

Concert de Nadal i xerrada sobre la música 
de l’època de la Reforma Protestant

L’acte clou la 
celebració del 
500è aniversari 
de la reforma 

protestant 

Dones de cor interpretarà l’obra ‘Dancing 
Day’ en el Concert de Santa Llúcia
La coral de veus femenines 
Dones de Cor amplia en-
guany la proposta de concerts 
a la ciutat durant el període 
nadalenc amb el concert 
de Santa Llúcia. L’actuació 
tindrà lloc diumenge 17 de 
desembre a les 13.30 hores a 
la parròquia de Sant Pere. 

Dones de Cor interpre-

tarà l’obra ‘Dancing Day’, 
del compositor actual an-
glès John Rutter. Es tracta 
d’una obra estructurada en 
sis melodies nadalenques 
angleses, algunes dels segles 
XV i XVI i altres d’un aire 
popular, precedides per una 
introducció originàriament 
per arpa i un breu interludi 

al mig de l’obra. 
El concert, que estarà 

dirigit per Joaquim Sabater i 
que comptarà amb la pianista 
Raquel Portales, finalitzarà 
amb la interpretació d’unes 
nadales populars i tradici-
onals. 

La durada de l’actuació 
serà d’uns 40 minuts. / DdR

una mitjana de 12.000 visites, 
esperem que aquest any fi ns i 
tot vingui més gent, perquè a 
més de veure els tradicionals 
pessebres, el diorama gegant 

és molt representatiu de 
Rubí, podran veure-hi l’es-
glésia, el mercat, els costums, 
etc.”, apunta Escayol.

A banda, l’entitat també 

exposa a la Biblioteca fi ns 
al gener un diorama de 25 
m², que ja es va poder veure 
el mes passat al Celler de 
Rubí.

La mostra també comptarà amb una vintena de diorames realitzats 
pels pessebristes locals. / Cedida
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El festival benèfic Nochebuena para todos 
aposta enguany per artistes locals
rEDacció

El festival benèfic ‘Nochebu-
ena para todos, ningún niño 
sin Navidad’, organitzat per 
l’Asociación Rociera de Rubí 
amb el suport de l’Ajunta-
ment, ha apostat enguany per 
artistes i grups locals i també 
de poblacions properes. En 
anteriors edicions, el festival 
comptava amb algun grup 
o cantant convidat d’Anda-
lusia. 

Així ho han explicat Eu-
lalia Sánchez, presidenta de 
l’entitat, i Antonio Illescas, 
vicepresident, que han ani-
mat a la ciutadania a assistir i 
gaudir “d’un variat programa 
d’actuacions de molta qua-
litat” i alhora a col·laborar 
per ajudar les famílies més 
necessitades. 

El festival, que tindrà 
lloc aquest dissabte 16 de 
desembre a partir de les 18 
hores al teatre municipal La 
Sala, comptarà amb la parti-
cipació solidària del grup de 
rumba Voces de Bohemia; la 
formació pop Grupo Revo-
lución i els cantants de cançó 

espanyola Joaquín el Albero i 
La Ramoni. 

També actuaran l’artista 
de rumba Paco Jara, el coro 
de l’Asociación Rociera, la 
Casa de Andalucía de Rubí i 
la banda Rubí Musical Segle 
XXI, que oferirà un atrac-
tiu repertori de pasdobles i 
nadales. 

A més, l’esdeveniment 

comptarà amb l’exhibició de 
la parella de Terrassa Alejan-
dro i Noemí, que han aconse-
guit diversos campionats del 
món i d’Europa en diferents 
modalitats de ball, així com 
el cantant Carlos Vilchez i el 
duet Juan y Miguel. 

Les entrades, que tenen 
un preu de 10 euros, ja es po-
den adquirir al Centre Cívic 

de Can Fatjó, a la Perruqueria 
M. Àngels i a La Sala, així 
com a l’estand de l’Asociaci-
ón Rociera al Mercat. També 
es poden reservar al telèfon 
625 570 933. 

Com cada any, i ja fa 23, 
els diners recaptats seran 
repartits entre les entitats 
solidàries Càritas, Creu Roja 
i Fundació Iris. 

A la mitja part de l’espectacle, es lliuraran els diners recaptats a les tres entitats solidàries. / Arxiu

Campanya solidària de recollida 
d’aliments, joguines i donatius

L’entitat té una parada al Mercat on aquests dies es recullen els 
donatius. /C. Buxó

L’Asociación Rociera Anda-
luza de Rubí ha organitzat, 
a més del festival benèfic 
‘Nochebuena para todos, 
ningún niño sin Navidad’, la 
tradicional campanya de re-
collida d’aliments, joguines 
i donatius. La iniciativa, que 
va arrencar el passat 23 de 
novembre i s’allargarà fins 
al 23 de desembre, destinarà 
tot el material recollit a les 
famílies més necessitades de 
la nostra ciutat. 

Les donacions es poden 
realitzar a la parada de l’enti-
tat al Mercat Municipal, així 

com en els centres culturals 
de la ciutat i en les associa-
cions de veïns. 

Des de l’entitat, reconei-
xen que enguany la recollida 
d’aliments i joguines està 
sent més fluixa que altres 
anys, però esperen que s’ani-
mi en els propers dies.

Els aliments es destinen 
a Càritas, que els reparteix 
entre les famílies més ne-
cessitades, i les joguines a 
Creu Roja, que s’encarrega 
de distribuir-les entre els 
infants de famílies amb més 
carències. / DdR

Fira de Nadal: El 15 de desembre de 10h a 
21h i el 16 i 17 de desembre de 10h a 21h. A 
la pl. Dr. Guardiet. 
pista de gel: El 15, 18, 19, 20 i 21 de desem-
bre de 17h a 21h. El 16 i 17 de desembre 
d’11h a 21h. A la pl. Nova Estació. Preu: 6€.
Trenet dels comerciants: El 15 de desembre 

de 17h a 20.30h. El 16 i 17 de desembre 
d’11h a 14h i de 17h a 20.30h. Sortida a Ma-
ximí Fornés. Tiquets a les botigues de Comerç 
Rubí.
pessebre vivent: Del 18 al 21 de desembre de 
18.30h a 20.30h. Al pati del Museu Vallhon-
rat. A càrrec de l’Hermandad Rociera de Rubí.

································································
DivenDres 15 de desembre

-Bingo musical per la Marató
De 17.30h a 20.30h a la pl. Dr. Guardiet. Org.: Ma-
ristes Rubí.

-‘El filo de la navaja’
Projecció de la pel·lícula i tertúlia. A les 17.30h al c. 
Santa Llúcia, 25. Org.: Societat Teosòfica.

-‘Renda bàsica’
El documental del mes. A les 19h al Celler (c. Pintor 
Coello, s/n).

-‘Los libros que no te leí’
Presentació del llibre a càrrec de l’autor, Jorge Portela. 
A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-Nit de jazz
A càrrec d’Estàncies&Estàndards. A les 20.30h a 
l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). 
Org.: CGT Rubí.

-Xiii cantada popular
‘Missa de la coronació’, de Mozart a càrrec de Con-
turbat Me. A les 21.30h a La Sala (c. Cervantes, 126). 
Preu: 8€.

································································
Dissabte 16 de desembre

-contacontes “El viatge de BiraBiro
A les 12h a L’Espai Lectors, al tren!

-Mercat Numismàtic
Intercanvi i compravenda de moneda. De 9h a 14h a 
la pl. Nova del Mercat. Org.: Associació Numismàtica 
de Rubí.

-Saps com t’afecta el POUM?

AgendA

Sessió informativa oberta a la ciutadania sobre el 
POUM. A les 10h al CRAC (c. Sant Joan, 1). Org.: ERC, 
AUP, ICV, VR i Podem.

-Concentració a favor de Palestina
A les 12h a la pl. Pere Aguilera. Org.: Rubí Sociocultural 
i integració i Rubí Solidari.

-Missa de nadales
A càrrec de l’Hermandad Rociera. A les 18 h a l’església 
de Sant Pere.

-XXIII Festival ‘Nochebuena para todos. Ningún niño 
sin Navidad’ 
A les 18h a La Sala (c. Cervantes, 126). Org.: Asociación 
Rociera Andaluza. Donatiu: 10€.

-Poemes i música “Voluntat Indòmita” amb compo-
nents d’El Celler
A les 19h a L’Espai Lectors, al tren!

-concert de Nadal
A càrrec d’Ensemble vocal i instrumental Pere Burés. A 
les 19h a l’Església Protestant de Rubí (c. Colom, 4). 

-D&GO Jazz Manouche
A les 20.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).Org.: Jazz Rubí.

-Concert de jazz
A càrrec de Blueromess. A les 20.30h a l’Espai so-
ciocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: 
CGT Rubí. 

-Rock & Christmas Fest
Tremenda Muela+Hellkrest. A les 22h a l’Espai 14/13. 

A l’Espai 14/13 (Ctra. Sabadell, Km 13). Taquilla 
inversa.

································································
Diumenge 17 de desembre

-Espectacle familiar: La marató de contes
A favor de La Marató de TV3. A les 11h a La Sala (c. 
Cervantes, 126). Preu: 4€ socis, 5 € no socis. Org.: 
La Xarxa.

-Concert de l’Escola de Música 
Les músiques de Shakespeare. A les 12h al Celler (c. 
Pintor Coello, s/n). 

-Concert de Santa Llúcia
‘Dancing day’, a càrrec de Dones de Cor. A les 13.30h 
a l’església de Sant Pere. 

-Jornada benèfica de Rodamons
A càrrec d’Antoher Way. A les 16h a l’Espai soci-
ocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org. 
Rodamons Rubí. 

-4a simbombada
Cantada de nadales. A les 17h a càrrec de l’Herman-
dad Rociera a la pl. Catalunya

-‘Els Pastorets’
A càrrec del Grup Escènic del Casal Popular. A les 
18h al Casal Popular (c. Pere Esmendia, 14). Preu: 
6,5€ adults, 5€ jubilats i fins a 10 anys, i 4€ socis de 
La Xarxa i TR3SC.
 
-Xiii cantada popular

‘Missa de la coronació’, de Mozart a càrrec de Con-
turbat Me. A les 18.30h a La Sala (c. Cervantes, 126). 
Preu: 8€.

································································
Dilluns 18 de desembre

-100 anys de la Gran Guerra (1917-1928)
Conferència a càrrec de Joan Botella. A les 18 h a 
l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: AEUR.

-presentació-taller
Amb la revista infantil Namaka. A les 18h a L’Espai 
Lectors, al tren!

-‘La Bella i la Bèstia’
Cicle de cinema infantil en català. A les 18h a la Bibli-
oteca (c. Aribau, 5). Org.: CNL

································································
Dimarts 19 de desembre

-Hora del conte 
‘La capseta de música de Nadal’, a càrrec d’Ana Belén 
Jarillo. A les 17.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per 
a infants d’1 a 4 anys.

································································
Dimecres 20 de desembre

-Hora del conte 
‘L’Oncle Buscall ens porta el tió’, a càrrec l’Oncle 
Buscall i el Cosinam de Rubí. A les 18h a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). Per a infants de 4 a 7 anys.

································································
Dijous 21 de desembre

-Jam Session
De 19h a 21.30h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. 
Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí. 

-sabates grosses
Cinema. A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 
4,50€.
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La Hermandad Rociera de 
Rubí col·labora novament 
amb el Museu Vallhonrat 
per a l’emplaçament del seu 
pessebre vivent, una activitat 
que es va posar en marxa 
l’any passat amb molt bona 
acollida de públic. Els jardins 
del Museu seran l’escenari 
d’un original Betlem entre 
el 18 i el 23 de desembre. El 
pessebre animat comptarà 
amb més de 30 fi gurants i una 
desena d’escenaris dissenyats 
i elaborats pels membres de 
l’entitat, entre ells alguns de 
nous. La principal novetat 
d’enguany és un mur dels de-
sitjos on tots els rubinencs i 
rubinenques podran escriure 
un missatge per dipositar-lo 
allà. Finalment, tots aquests 
desitjos seran cremats en 
una foguera l’últim dia del 
pessebre, dissabte 23 de de-
sembre.

L’entrada estarà oberta 
de forma gratuïta a tots els 
rubinencs i rubinenques que 
vulguin gaudir d’aquesta acti-
vitat, totes les tardes de 18.30 
a 20.30 hores de dilluns a 
divendres, i dissabte de 10 a 

La Hermandad Rociera de Rubí, a més del pessebre 
vivent, celebrarà també la Simbombada Popular, que 
enguany arriba a la seva quarta edició. La Plaça Catalunya 
acollirà diumenge a partir de les 17 hores aquest esdeveni-
ment musical i solidari, que comptarà amb la participació 
de 6 entitats diferents: la Hermandad Nuestra Señora 
del Rocío de Mataró, el Centro Cultural Andaluz Plaza 
Macael, Voces del Camino, la Hermandad Rociera de 
Santa María de las Arenas, l’Asociación Rociera de Rubí 
i la mateixa Hermandad.

Durant l’esdeveniment, es cantaran nombroses nada-
les i es realitzarà paral·lelament una recollida d’aliments 
destinada a Càritas. Alfonso Manjón-Cabeza, membre 
de l’entitat, afi rma que sempre aposten per activitats de 
caràcter social en tots els seus esdeveniments, ja que tenen 
clar que són “una eina de la societat”. / L. López

Alumnes de l’Escola d’Art i Disseny 
decoren el Mercat Municipal per 
les festes de Nadal

Marina Jiménez, Sara Gó-
mez, Ruth Rincon i Ari-
adna Grau, alumnes del 
Curs Formatiu de Grau 
Superior d’Interiorisme de 
l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa), han dissenyat 
enguany el guarniment de 
Nadal del Mercat Munici-
pal, mentre que la decora-
ció de les boles ha estat feta 
pels infants dels tallers de 
plàstica del mateix centre. 
La decoració es basa en 
un fals sostre que recrea 

un cel exterior i converteix 
l’edifi ci en un mercat exte-
rior nadalenc, on es creen 
sentiments nous com la 
il·lusió i els desitjos, els 
mateixos amb els quals els 
alumnes han omplert les 
boles que donen forma a 
aquest projecte. L’Associa-
ció d’Adjudicataris del Mer-
cat Municipal manté així 
la voluntat de col·laborar 
amb les entitats que els hi 
demanen, en aquest cas 
amb edRa. / DdR

La Hermandad Rociera incorpora un mur 
dels desitjos al seu pessebre vivent de Nadal

14 hores. La decoració de les 
diferents escenes del pessebre 
s’ha realitzat amb poliestirè, 
fustes i altres materials. Des 
de l’associació conviden a tots 
els rubinencs i rubinenques a 
visitar aquest pessebre famili-
ar i divertit, que també comp-
tarà amb un vessant solidari: 

la Hermandad promocionarà 
la tasca de la Fundació Mona 
de Girona, una entitat que es 
fa cura dels primats maltrac-
tats per l’ésser humà en casos 
com actes publicitaris o tràfi c 
d’animals.

Alfonso Manjón-Cabe-
za, membre de l’entitat, ha 

agraït la generositat de Pere 
Vallhonrat, qui va quedar 
encantat amb el format de la 
primera edició del pessebre. 
“Des del Museu ens han aju-
dat amb la instal·lació d’una 
rampa d’accés per a persones 
amb mobilitat reduïda, entre 
d’altres”, explica./ L. López

Alguns dels participants al pessebre vivent de l’any passat. / Arxiu

Alumnes dels tallers de plàstica, preparant les boles. / Cedida

4a Simbombada Popular

La Simbombada tindrà lloc a la plaça 
Catalunya. / Arxiu
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El Bòjum comença a prendre forma

Marta CaBrEra

El Bòjum, el projecte de la 
nova entitat Les anades d’olla 
de Rubí, comença a prendre 
forma. Dimarts de la setma-
na passada es va presentar 
a l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa) l’estructura sobre 
la qual es muntarà aquesta 
nova imatge de la cultura 
popular rubinenca.

L’artista rubinenc Rafa 
Fernández és qui s’ha encar-
regat de fer l’estructura amb 
poliestirè que ha de servir de 
base per construir la bèstia, 
que està prevista que estigui 
enllestida el 25 de juny del 
2018, coincidint amb els 40 
anys del Bòdum, la mítica 
escultura de Pep Borràs ubi-
cada a la plaça del Doctor 
Pearson i en la qual s’inspira 
el Bòjum.

L’entitat ja va explicar fa 
temps que el nou element 
tindria tres facetes molt des-
tacades per participar en tot 
tipus de festes i esdeveni-
ments. En primer lloc, la peça 
tirarà aigua per la trompa 

en activitats infantil i corre-
aigües, també llançarà foc 
pels queixals i per la part de 
darrere durant els correfocs; 

i per últim tirarà caramels, 
confeti i bombolles de sabó 
en altres esdeveniments.

La presentació de l’es-

tructura del Bòjum va ser 
una de les sorpreses de la 
inauguració de la mostra 
‘Porexperiencie’ a edRa, una 
exposició retrospectiva de 
l’obra escultòrica de l’estudi 
rubinenc Drastic works, que 
es basa en el material de la 
marca Porexpan, tècnica-
ment anomenat poliestirè 
expandit.

L’estudi Drastic Works 
es va crear l’any 2004 amb 
un equip per a fer projectes 
escultòrics d’investigació i 
disseny, creació, lloguer i 
venda d’escultures, decorats 
en poliestirè expandit i mo-
delatge 3D per a empreses i 
el món de l’art. Han treballat 
amb empreses com Pixelim-
perium, Ferran Adrià, BMW, 
Joravisión, Comansi, Christian 
Escribà, etc.

L’ànima de l’estudi i de 
tota aquesta obra escultò-
rica és Rafa Fernàndez, un 
rubinenc exalumne de l’es-
cola edRa. La mostra, Bòjum 
inclòs, es podrà visitar fins 
al 30 de desembre de 10 a 
21 hores.

L’Escola d’Art i Disseny de Rubí acull la mostra ‘Porexperiencie’ 

breus

Brots Galzeran queda quarta 
en el Campionat de Catalunya
La colla Brots Galzeran, de 
l’Escola de Sardanes Flor de 
Neu, va quedar en quarta 
posició en el Campionat de 
Catalunya de punts lliures 
que es va disputar diumen-
ge a Figueres. 
Els punts lliures 
és la modalitat 
més espectacu-
lar de la sardana 
de competició, 
ja que les colles 
creen passes, co-
reografies, for-
mes geomètri-
ques i combina-

cions visuals molt diferents 
de la sardana tradicional. 
Brots Galzeran va competir 
en categoria absoluta amb 
una colla mixta de dansaires 
juvenils i grans. / DdR

Imatges de la Bretanya d’Elisa 
lucas, a l’Explica’ns el teu rotllo
El Grup Fotogràfic El Gra organitza cada últim dijous de mes 
una sessió d’Explica’ns el teu rotllo, que en aquest cas va 
estar protagonitzat per imatges de la Bretanya. Elisa Lucas 
va passar les seves vacances en aquesta regió de França i va 
mostrar als assistents, que van omplir el local de l’entitat,  
imatges de paisatges encantadors i una mostra de la seva 
gastronomia. / DdR

Jazz i blues a l’ateneu i a 
l’Espai sociocultural CGt
Aquest cap de setmana els 
rubinencs poden gaudir de 
diferents propostes de jazz i 
blues a la ciutat. La primera 
actuació serà aquest diven-
dres 15 a les 20.30 hores 
al local de la CGT a Rubí. Es 
tracta del concert ‘Winter is 
coming’, organitzat per La 
Zejeté Jazz.

L’actuació, que comp-
tarà amb la participació de 
músics reconeguts com Jo-
hannes North (contrabaix), 
Sergi Torrejón (bateria) o 
Cesc Fontdevila (trombó), 
arrencarà amb estàndards: 
Blach and Blue, Jordu i altres. 
A la segona, s’incorporaran 
el clarinet i el trombó, en 
un sextet que convidarà a la 
festa del dixie, el cava i les 
nadales.

A més, en la part de les 
estances, s’abandona el for-
mat habitual i han convidat a 
JL Rubio, ‘El poeta cuántico’, 
cantautor egarenc amb una 
obra d’importants valors me-
lòdics i lírics, que compartirà 
amb el públic alguns dels 
seus millors temes.

En el mateix espai, dis-
sabte a les 20.30 hores, hi 

haurà una nova actuació a 
càrrec de Blueroomess, que 
ofereixen música blues, folk 
i música tradicional ameri-
cana. Serà el darrer concert 
de la banda abans de la pre-
sentació oficial del seu nou 
àlbum de cara a l’any vinent: 
‘In Nowhere Land’.

D’altra banda, l’Associa-
ció Jazz Rubí ha organitzat 
un concert aquest dissabte 
a les 20.30 hores a l’Ateneu 
de jazz manouche. La música 
anirà a càrrec de Le Django 
Reinhard Style, els guitar-
ristes Pep Casado i Oriol 
Barberà i el contrabaix Ignasi 
Revetlle. Tots els concerts 
són gratuïts. / DdR

Música Història

Jorge Portela presenta ‘los 
libros que no te leí’ a l’ateneu
L’escriptor rubinenc Jorge Portela presenta aquest divendres 
a les 19 hores a l’Ateneu la seva novel·la ‘Los libros que no te 
leí’. Acompanyat de la també escriptora local Mayte Núñez, 
Portela donarà detalls de la seva sisena publicació, centrada 
en la relació entre una persona gran que es troba sola i un 
jove amb problemes familiars. La història es desenvolupa en 
un parc on l’home gran sempre va a llegir, un fet que crida 
l’atenció del jove i que finalment provoca que es coneguin. 
‘Los libros que no te leí’ es pot trobar al Racó del Llibre, El 
Burinot, Excalibur i La Antorcha. També es pot adquirir en 
suport digital a les principals plataformes. / DdR

Setmana d’activitats a Lectors, al 
tren! Espai de llibres
Lectors, al tren! Espais de llibres acollirà durant la setmana 
vinent diverses activitats relacionades amb la il·lustració i 
els contes infantils. En primer lloc, es va inaugurar dimarts 
una exposició col·lectiva, coordinada per Ignasi Blanch, de 
diferents il·lustradors de Barcelona. Hi participen Martí 
Alcon, Anna Aparicio, Jan Barceló, Marta Casals, Mercè 
Darba, Laia Ferraté, Carmen López, Xavi Mula, Ferran Orta, 
Sara Porras, Eva Sánchez, Elena Val, Maria Elena Valdez i 
Raúl Velez. Dissabte a les 12 hores s’oferirà una sessió de 
contactentes amb ‘El viatge de BiraBiro’ i a la tarda, a les 19 
hores, hi haurà l’activitat ‘Voluntat Indòmita’, de poemes i 
música. Dilluns a les 18 hores està prevista una presentació-
taller de la revista infantil Namaka. / DdR

El GCMr-CEr presenta dimarts 
el nou butlletí de l’entitat 
El Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre d’Es-
tudis Rubinencs (GCMR-CER) presentarà dimarts vinent 19 
de desembre a les 19h a l’auditori Vallhonrat el nou butlletí 
de l’entitat. La publicació inclou en aquest número, el 69, 
articles sobre el centenari del pessebrisme a Rubí, les llui-
tes veïnals dels barris de Ca n’Oriol i La Plana del Castell, 
la fabricació de material d’avions de guerra a Rubí durant 
la República i la Guerra Civil, les monedes romanes de Can 
Ramoneda, i una entrevista al rubinenc Joan Manuel Tres-
serras, exconseller de Cultura./ DdR

El rubí de la primera meitat 
del segle XX, a la 4a sessió del 
curs d’història local de l’aEur
L’Ateneu va acollir dilluns pas-
sat a la tarda la quarta sessió 
del Seminari d’Història Local 
que organitza l’Aula d’Ex-
tensió Universitària de Rubí 
(AEUR), que es va dedicar a 
repassar la primera meitat 
del segle XX a Rubí.

En aquesta ocasió, el po-
nent va ser el rubinenc Edu-
ard Puigventós, doctor en 
Història Contemporània, qui 
va començar la xerrada par-
lant de la crisi, l’estancament 
demogràfic i el caciquisme 
polític imperant a inicis de 
segle. Puigventós va destacar 
tots aquells fets rellevants del 
decenni posterior a la ciutat 
com l’impacte de les Escoles 
Ribas, l’arribada del Ferro-
carril i el despertar del cata-
lanisme. També es va referir 
a la dinàmica pròpia dels tres 
grans grups socials del Rubí 
del primer terç del segle XX: 
el Casal Popular, vinculat a 
l’església, la Cambra Agrícola 
Oficial, seu dels conservadors 
de la vila; i el Centre Demo-
cràtic Republicà, que aplega-
va el progressisme.

El Rubí de la vinya i el 

vi va veure néixer el Celler 
Cooperatiu i entitats com la 
Unió de Vinyaters i la Societat 
de Rabassaire, però també va 
patir les conseqüències de la 
dictadura de Primo de Rivera 
i les esperances truncades 
de la Segona República. Un 
període, el republicà, marcat 
per una dinàmica associativa 
i cultural a Rubí, però també 
per conflictes al camp i a la 
indústria.

La Guerra Civil i els pri-
mers consistoris franquistes 
van ser els protagonistes de 
la darrera part de la confe-
rència, que va finalitzar amb 
la participació del públic 
assistent.

Les properes activitats 
de l’AEUR seran el dia 18 de 
desembre amb una confe-
rència sobre els 100 anys de 
la Gran Guerra, que anirà a 
càrrec de Joan Botella, i ja 
l’11 de gener, amb la cinque-
na i última part del seminari 
sobre història local.  Aquesta 
darrera sessió tractarà sobre 
la segona meitat del segle 
XX i serà a càrrec de Ramon 
Batalla. / DdR

l’estructura del Bòjum es va presentar durant la inauguració de la 
mostra ‘Porexperiencie’. / M. C.

El jazz tornarà a omplir l’ateneu 
aquest dissabte. / Cedida

Brots Galzeran de l’escola Flor de Neu. / Cedida
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L’Olímpic Can Fatjó presenta els 23 
equips del club d’aquesta temporada

El primer equip de 
la UP Las Torres Rubí 
segueix sense rival

JOSÉ VERDE

El Municipal de Can Fatjó va 
acollir diumenge al migdia 
l’acte de presentació ofi ci-
al dels 23 equips del club 
per aquesta temporada 
2017-2018. La presentació 
va comptar amb l’assistèn-
cia de l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Mar� nez, i el regi-
dor d’Esports, Juan López. 
Abans de l’inici de l’acte, 
es va guardar un minut de 

silenci per la mort de la mare 
del secretari de l’Olímpic, 
José Antonio Montoya. 

Els diferents conjunts del 
club van anar desfi lant des 
del túnel del vestuari fins 
al centre del camp. Primer 
l’equip femení i després 
prebenjamins, benjamins, 
alevins, infan� ls, cadets, ju-
venils, amateur B, amateur 
A i veterans. La desfi lada la 
van tancar els membres de 
la junta direc� va, formada 

per Trinidad García (presi-
dent honorífic), José Piña 
(president), Ángel Moreno 
(tresorer), José Luis Dorado, 
José Gil i José Manuel Ville-
na (vocals), Javier Pesado 
(director espor� u) i David 
Galobardes i Marc Maymó, 
com a coordinadors de fut-
bol base. Va faltar el secre-
tari, José Antonio Montoya, 
per l’enterrament de la seva 
mare. 

L’acte va fi nalitzar amb 

un discurs de l’alcaldessa, 
qui va valorar la feina de-
senvolupada per l’Olímpic 
i va felicitar pel seu 50è 
aniversari el club. Tot seguit, 
la junta va agrair als pares 
la confi ança dipositada en 
l’Olímpic per a l’aprenentat-
ge del futbol i dels valors de 
l’esport i del joc en equip per 
part dels seus fi lls. L’himne 
del club i un refrigeri per 
a tots els par� cipants van 
servir per cloure l’acte.

El primer equip de la Unió 
Petanca Les Torres-Rubí va 
aconseguir una nova vic-
tòria en la darrera jornada 
de lliga i con� nua amb una 
ratxa imparable. Es van 
enfrontar al Sants, un dels 
equips més històrics de la 
petanca i la seva superiori-
tat va ser incontestable. Els 
barcelonins, que jugaven 
a casa, només van poder 
guanyar dues partides en 
tot l’enfrontament i el re-
sultat fi nal va ser de 2-14 
a favor dels rubinencs. Els 
tres punts més permeten al 
conjunt de Rubí apropar-se 
una mica més a l’ascens de 
categoria.

Pel que fa al segon 
equip, aquest cop no va 
poder guanyar i es va haver 
de conformar amb un em-
pat davant del Barberà, que 
està fent una bona segona 
volta del campionat de lliga. 
El par� t va ser molt equi-

librat, amb els dos equips 
mesurant les seves forces 
i tot i que al fi nal els rubi-
nencs van pa� r pel resultat, 
el marcador va acabar sent 
de 8-8. Això permet als ru-
binencs con� nuar líders de 
la categoria, però empatats 
amb l’Atlè� c Ca n’Anglada 
de Terrassa.

Per úl� m, el tercer equip 
de l’en� tat va visitar les pis-
tes del Casablanca de Sant 
Boi, cuer de la categoria. 
L’adaptació va ser imme-
diata i els de Rubí no van 
trobar resistència en el rival. 
El conjunt visitant va anar 
augmentat el seu avantatge 
ronda rere ronda i va acon-
seguir finalitzar el partit 
amb un marcador favorable 
de 4-12. D’aquesta forma, el 
tercer equip aconsegueix la 
segona posició a la lliga des-
prés dels diversos resultats 
que es van produir durant la 
jornada. / UP Las Torres

Les plan� lles dels 23 equips que conformen el club aquesta temporada. / J.M. Villena

En canvi, el segon equip va empatar la seva par� da. / Cedida

ESPORT ADAPTAT | FUTBOL

El Can Mir organitza un torneig de futbol inclusiu
El Club Escola de Futbol Can Mir 
organitza el torneig ‘Futbol per a 
tothom’, una ac� vitat de futbol 
inclusiu que � ndrà lloc diumen-
ge 17 de desembre al pavelló de 
Can Rosés durant tot el ma� . 
El triangular començarà a les 
10.15 hores amb el triangular 
entre el Can Mir, l’Escola Lèxia 
i el Disport. A les 10.45 hores, 
està previst un espectacle de 
màgia a càrrec del rubinenc 
Jordi Quimera i posteriorment 
hi haurà una actuació musical.

A les 12 hores, es farà el sor-

teig, una subhasta i el lliurament 
dels trofeus als participants i 
més tard hi haurà el fi  de festa 
amb una actuació dels Tabalers 
de Rubí.

L’entrada a la festa reque-
reix un dona� u de 3 euros i és 
gratuïta per als menors de 8 
anys. Els benefi cis ob� nguts es 
des� naran a l’adquisició de ma-
terial espor� u per a l’equip de 
diversitat funcional de l’en� tat, 
que està apadrinat pel jugador 
rubinenc Víctor Sánchez, capità 
del RCD Espanyol. / DdR Jugadors del Can Mir en un par� t de futbol inclusiu. / Arxiu
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