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«Tot poder és una conspiració permanent» (Honoré de Balzac, novel·lista francès)

La jus�cia obliga la Generalitat a
pagar a Rubí uns 1,3 milions pel
ﬁnançament de les llars d’infants
El TSJC ha donat la raó als ajuntaments demandants
Pàg. 3

L’oposició demana accions
contra la contaminació acústica
a Rubí a causa de la B-30

L’Aula d’Extensió
Universitària
comença un
nou semestre

Pàg. 4

Antonio Mar�n

Ocupació elevada
de les naus
industrials de Rubí

Pàg. 11

M.C.

Pàg. 7

Pàg. 9

Pàg. 5

Pàg. 6

Nova
concentració
per demanar
l’alliberament
dels presos

Blaumut presenta
a La Sala el
seu darrer disc
‘Equilibri’

Pàg. 19

Va D Teatre
estrenarà ‘Una
vida, una villa, una
història que contar’
Pàg. 20
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L’Ajuntament convida la ciutadania
a planificar la mobilitat de Rubí

L

’Ajuntament de
Rubí, amb el suport de la Diputació de Barcelona, està elaborant el Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible
(PMUS) de la ciutat, un
document que ha de definir
les estratègies en matèria
de mobilitat que s’aplicaran
al municipi en els propers
anys. Amb l’objectiu que el
pla sigui el més ric possible,
el proper dilluns s’iniciarà un
procés participatiu obert a
tota la ciutadania.
L’objectiu del PMUS és
definir les estratègies de
futur en matèria de mobilitat, en consonància amb el
foment dels modes de desplaçament més sostenibles (a
peu, en bicicleta i en transport públic), la cohesió social
i la defensa del medi ambient. Tot plegat, garantint
una millor qualitat de vida
per a tots els que resideixen,
treballen i desenvolupen les
seves activitats a Rubí.
L’any 2014 es va dur a
terme una diagnosi de la mo-

El PMUS planteja diferents mesures per millorar la mobilitat sostenible a Rubí.

bilitat al municipi, que s’ha
actualitzat durant el 2017.
Això ha permès conèixer
quina és la situació actual pel
que fa a la mobilitat a la ciutat, tant les deficiències com
els punts forts. En la fase
actual es proposen les mesures necessàries per assolir
un model de mobilitat més
segur, sostenible, equitatiu
i eficient. En aquest sentit,
el pla planteja un conjunt

d’actuacions encaminades
a donar més protagonisme
als vianants i als ciclistes, a
fomentar l’ús del transport
públic col·lectiu i a reduir l’ús
del vehicle privat.
Procés participatiu
Un cop l’equip redactor
del PMUS ha proposat diferents accions per donar
resposta als problemes de
la mobilitat actual detectada

Sessions adreçades a diferents col·lectius:

durant la diagnosi del pla, ara
l’Ajuntament vol implicar la
ciutadania en aquesta nova
fase de la redacció del PMUS
amb l’objectiu de conèixer la
seva opinió en relació a les
diferents mesures plantejades. Per aquesta raó impulsa
un procés participatiu, que
s’inicia aquest dilluns.
“Una bona planificació
de la mobilitat és essencial
per dissenyar una ciutat

habitable, on prevalguin els
models de transport més
sostenibles i que vetlli pel benestar de tothom, des dels
infants fins a la gent gran”,
ha dit la regidora de l’Àrea
de Serveis Territorials, Maria
Mas. “I això cal que ho fem
amb la complicitat de tota la
ciutadania, per això encetem
un procés participatiu obert
a tots els rubinencs i les
rubinenques”.
D’una banda, s’han convocat cinc sessions sectorials adreçades a diferents
col·lectius, en les quals
se’ls presentarà la diagnosi
i les propostes del PMUS i
s’obrirà un torn de paraula perquè els participants
puguin plantejar les seves
observacions.
I, de l’altra, s’han establert tot un seguit de punts
de participació presencial a
diferents equipaments del
municipi on la ciutadania, a
títol individual, podrà plantejar les seves aportacions
al pla a través d’un qüestionari.

Entre d’altres, hauran
de valorar, en una escala
compresa entre 1 i 5 punts,
fins a quin punt consideren
adequada la proposta que
als carrers de prioritat de
vianants la bicicleta pugui
circular-hi sempre i quan
la preferència sigui pels vianants i adequant la seva
velocitat al pas dels vianants;
o que determinades vies es
defineixin com a “zones 30”,
on la velocitat màxima permesa sigui de 30 Km/h.
El qüestionari, que es
divideix en 5 grans blocs
(mobilitat a peu, mobilitat en
bicicleta, mobilitat en transport públic, mobilitat en
vehicle privat i aparcament),
també ofereix la possibilitat
d’enumerar altres mesures
que els participants considerin necessàries que es
duguin a terme per millorar
la mobilitat a la ciutat.
Aquest mateix qüestionari també es podrà omplir
en línia, a través de la pàgina
web municipal www.rubi.cat/
mobilitat.

Punts de participació presencial:

COL·LECTIU

DATA

LLOC

PUNTS DE PARTICIPACIÓ

DATA

HORARI

Taxistes i transport públic urbà (Autos
Castellbisbal, Rubí Bus i Moventis)

Dilluns 22 de gener
a les 11 h

Edifici Rubí Forma
(rambleta Joan Miró, s/n)

Edifici Rubí Forma
(rambleta Joan Miró, s/n)

Dilluns 29 de gener de 2018

De 10 a 13 h i de 17 a 19 h

CECOT i comerciants

Dimecres 24 de gener
a les 15 h

Masia de Can Serra
(c/ Can Serra, 3)

Centre Cívic Can Fatjó
(av. Castellbisbal, 1)

Dimarts 30 de gener de 2018

De 17 a 19 h

Biblioteca Municipal Mestre Martí
Tauler (c/ Aribau, 5)

Dimecres 31 de gener de 2018

De 17 a 19 h

Complex Cultural L’Escardívol
(c/ Joaquim Blume, 28)

Dijous 1 de febrer de 2018

De 10 a 13 h i de 17 a 19 h

Mercat Municipal
(c/ Cal Gerrer, s/n)

Divendres 2 de febrer de 2018

De 10 a 13 h

Persones amb diversitat funcional,
AMPA i ciclistes

Dijous 25 de gener
a les 18 h

Biblioteca Municipal Mestre Martí
Tauler (c/ Aribau, 5)

Gent Gran

Dijous 1 de febrer
a les 9.30 h

Dependències municipals del
carrer Prim (c/ Prim, 33-35, 2n)

Pla de
Mobilitat Urbana
Sostenible

ACTUALITAT
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L’alcaldessa celebra la sentència que obliga la Generalitat
a pagar el deute del ﬁnançament de les escoles bressol
En el cas de Rubí, s’estima que la xifra podria ascendir a més d’1,3 milions d’euros
CRISTINA CARRASCO

L’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, ha mostrat la seva
satisfacció per la sentència
del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
que obliga la Generalitat a
pagar a l’Ajuntament de Rubí
els diners no percebuts pel
ﬁnançament de les escoles
bressol durant els tres cursos
compresos entre el 2012 i
el 2015. Aquesta resolució
judicial és fruit d’un recurs
contenciós administratiu
interposat per una trentena de municipis que van
considerar que la Generalitat havia incomplert el seu
compromís.
El TSJC reconeix als ajuntaments el dret a rebre 1.300
euros per alumne i curs en
relació a aquells cursos,
la mateixa xifra que s’havia pactat pel curs anterior
abans que la Generalitat
aturés les subvencions. La
sentència recorda que la llei

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, amb la regidora Marta García, durant la compareixença davant els
mitjans. / Localpres

preveu que sigui la Generalitat qui garanteixi el ﬁnançament dels centres educatius
d’infants de 0 a 3 anys, malgrat que els centres siguin de
titularitat municipal.
Tot i que Martínez ha
demanat prudència, ja que
els càlculs encara estan pen-

dents de concretar-se en
cada cas, la màxima responsable municipal estima
que la Generalitat haurà de
pagar a la nostra ciutat uns
1,3 milions d’euros.
Privatització de serveis
La primera edil ha reiterat les

seves crítiques a l’anterior
govern de la Generalitat:
“Amb l’excusa de la crisi
econòmica es van començar
a privatitzar serveis públics
com la sanitat i l’educació.
En el cas de l’educació, el
cas més ﬂagrant ha estat el
de les escoles bressol”, en

referència a la progressiva
reducció dels diners destinats per la generalitat per
l’educació de 0 a 3 anys.
Martínez ha recordat
que el servei per cada infant
i curs ascendeix a 5.400
euros i que l’any 2005 es va
subscriure un acord pel qual
l’Ajuntament pagaria un terç
del cost, la Generalitat l’altre
terç i les famílies la resta.
Aquest conveni, doncs, xifrava en 1.800 euros anuals per
infant el que la Generalitat
havia de sufragar. D’aquí,
es va passar als 1.600 del
curs 2010-2011, xifra que va
convertir-se en 1.300 l’any
següent i que ﬁnalment es
va eliminar el curs 20122013.
“Aquests zero euros
demostren la sensibilitat
de l’antiga Convergència,
actual PDeCAT, protagonista d’aquesta decisió de
privatització i de manca
de corresponsabilitat en
el sosteniment de la xarxa

d’escoles bressol municipal”,
ha apuntat l’alcaldessa.
La màxima responsable
municipal també ha reivindicat el model social de
l’Ajuntament “basat en la
igualtat d’oportunitats” i ha
reiterat el compromís del
govern local amb l’educació
de 0 a 3 anys.

4

Clou amb una bona
participació el seminari
sobre la història de Rubí
El seminari sobre la història
local de Rubí organitzat per
l’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) va
ﬁnalitzar dijous de la setmana passada a l’Ateneu
amb una gran acollida per
part del públic assistent.
La cinquena i última
sessió va anar a càrrec
de l’historiador Ramon
Batalla, qui va centrar-se
en l’evolució social, demogràfica, econòmica i
política de Rubí durant el
període entre el 1939 i
l’actualitat.
De forma didàctica i
amena, Batalla va referir-se
a l’estancament econòmic,
la censura, la repressió i la
misèria que es van viure
del 1939 al 1949, així com
la tímida obertura cultural,
la lenta millora econòmica
i el plàcid domini de la dictadura entre els anys 1949
i 1960.
En la següent etapa, del
60 al 75, l’historiador va
exposar el creixement econòmic, el canvi social i la
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reinvenció del franquisme,
així com la tràgica Rierada
del 62, que va ser un accelerador del canvi a la ciutat.
Del 1975 al 1979, la història
local va estar marcada pel
desvetllament polític, per
les reivindicacions obreres
i la crisi econòmica, mentre
que del 79 ﬁns a l’actualitat, Batalla es va referir als
avenços i dèﬁcits del període democràtic, el balanç
positiu dels ajuntaments
democràtics, la recuperació de la cultura catalana i
les assignatures pendents
de la ciutat.
La xerrada va acabar
amb una visió ràpida de
la situació actual de Rubí,
destacant el creixement del
sector dels serveis i el manteniment d’un important
pes de la indústria. Després
de l’exposició, el ponent va
posar sobre la taula dues
preguntes: perquè Rubí no
està integrada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
quan acollirà la ciutat algun
centre universitari. / DdR

L’Aula d’Extensió Universitària aprova amb
nota el seu primer semestre d’activitats
CRISTINA CARRASCO

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) és una
entitat sense ànim de lucre
de caràcter cultural i educatiu, vinculada a la Universitat
Autònoma de Barcelona.
L’AEUR va començar a caminar a mitjans del 2017, quan
es va formar una junta gestora que es va encarregar de
crear i formalitzar l’entitat.
Durant el darrer semestre de l’any passat, va oferir
un total de 12 conferències,
seminaris i xerrades, més 4
sortides culturals, relacionades amb algunes de les xerrades. Més de 700 rubinencs
i rubinenques van assistir a
alguna d’aquestes xerrades,
la majoria de les quals es van
realitzar a l’Ateneu.
Rosa M. Andrés, presidenta de l’AEUR, explica
que el balanç d’aquests primers mesos de l’entitat ha
estat molt positiu i que de
cara al futur l’objectiu és
arribar al màxim de gent
possible, als barris, a les
associacions de veïns, a les

Membres de la junta de l’Aula d’Extensió Universitària. / C.C.

entitats i a la ciutadania en
particular. “Mai no podem
deixar d’aprendre, perquè
aprendre ens fa lliures”, ha
assenyalat Andrés, qui ha
afegit que aquest és un dels
lemes de l’Aula d’Extensió
Universitària.
Ara, superada l’etapa
inicial, toca rendir comptes
i per això la junta gestora ha
convocat el centenar de socis amb els quals ja compta
l’associació a una assemblea
general. La reunió, que serà
el dilluns 29 de gener a

les 18 hores a l’Ateneu, ha
de servir per presentar als
socis aquest primer balanç,
ratiﬁcar la junta directiva i
presentar la nova programació del primer semestre
de l’any, segons ha apuntat
Montse Sánchez, vocal de
l’entitat.
Programa
Pel que fa a la programació
d’activitats del primer semestre del 2018, Lluís Bogunyà,
membre de la junta de l’entitat, ha assenyalat que s’han

programat 18 conferències,
un seminari sobre literatura
i 6 sortides. Les temàtiques
són diferents, com ara la
transició i el sindicalisme,
l’islam, el canvi climàtic, les
obres de Sixena, la batalla de
l’Ebre o la reforma horària a
Catalunya.
Bogunyà ha explicat que
a les xerrades del passat
semestre es va passar un
qüestionari sobre els temes
d’interès dels assistents i
que aquests són molt variats –història, literatura,
teatre, salut, ciències, etc–.
L’AEUR treballarà per anar
donant resposta a aquests
interessos.
També ha apuntat que
algunes de les xerrades es
traslladaran a la Biblioteca,
ja que l’Ateneu en alguna
ocasió s’ha quedat petit.
Com per exemple, l’acte de
ﬁnal de curs, que serà el 14
de juny i que consistirà en
un recital de poemes de
Montserrat Abelló, musicats
i cantats per Celeste Alías, i
amb la música del guitarrista
Santi Careta.

Divorcios y testamentos
Tras un divorcio o separación judicial hay
algunos aspectos de la
esfera personal y patrimonial en los que se
debe pensar, por si hay
que modificarlos o no.
Uno de los que más
suele preocupar es el
tema del testamento.
¿Qué ocurre cuando un matrimonio se
divorcia respecto a su
testamento?
Imaginemos un matrimonio con dos hijos
que tras varios años de
matrimonio se divorcia.
Ambos tenían hecho
testamento, el típico,
en el que se nombra
heredero universal al
cónyuge y en su defecto, si fallece, a los hijos
a partes iguales. Pues
bien, cuando una persona se separa, divorcia
o cesa en su relación de
pareja de hecho, todas
las disposiciones testamentarias hechas a favor

del cónyuge o pareja de
hecho, se tendrán por
no puestas. Es decir,
en el caso de nuestro
ejemplo, el cónyuge no
tendría ningún derecho
sucesorio, y por tanto
serían los hijos los herederos universales del
causante.
De todas formas, y
dado que en materia de
testamentos el último

es el que cuenta, no
está de más modificarlo y pensar bien en las
disposiciones que se
quieran hacer una vez
divorciados (pensando,
por ejemplo, en posibles
tutores legales de los
menores de edad).
Edurne Zunzunegui
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès
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El Consell dels Infants par�ciparà en l’elecció
d’un projecte d’inversió de 50.000 euros

5

Jubilats es manifesten per
la precarietat de les pensions

REDACCIÓ

El nou Consell dels Infants i
Adolescents es va cons�tuir
dijous de la setmana passada a la tarda a la Biblioteca
amb la participació d’una
cinquantena de nens i nenes. La majoria d’integrants
del consell, que tenen entre
10 i 14 anys, provenen de les
diferents escoles i ins�tuts
del municipi.
Durant el 2018, aquest
òrgan consultiu tindrà el
repte de par�cipar, juntament amb les escoles, en
un procés par�cipa�u per
decidir un projecte amb
una inversió de 50.000 euros. Es tracta d’una par�da
especial dins del pressupost
del 2018.
A la presentació del nou
òrgan consul�u, hi van assistir l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Mar�nez, la regidora
de Serveis a les Persones,
Marta García, i la Síndica de
Greuges de Rubí, Milagros
Calleja.
Sobre el procés par�cipa�u amb els infants de la

Els jubilats van protestar a la plaça Pere Aguilera. / Ràdio Rubí

El Consell està format per una cinquantena d’infants entre els 10 i els 14 anys. / Localpres

ciutat, la màxima responsable municipal va encoratjar
els nens i nenes a “inver�r
els diners amb el màxim
consens possible i fent par�cips el major nombre d’infants de la ciutat”.
Dels integrants del Consell, format per un total
de 48 infants, 10 ja són
veterans i s’ha fet un sorteig
per determinar els 38 nous
integrants, ja que s’havien
presentat ﬁns a 109 candidatures.

Un skatepark més gran i un
carril bicicleta
Durant la sessió de presentació, els consellers van
prendre la paraula i van
traslladar a l’alcaldessa
les seves necessitats. Van
proposar construir un nou
skatepark més gran i més
proper al centre i crear un
carril bicicleta que connec�
tota la ciutat. També van reclamar millores en el servei
del bus urbà i que hi hagi
menys excrements de gos a

la via pública. L’alcaldessa va
prendre nota i es va mostrar
entusiasmada pel fet que
els més pe�ts par�cipin per
tenir una millor ciutat. Els infants també van valorar que
una de les idees del Consell
de l’anterior mandat es va
fer realitat, la construcció
del parc de La Serreta.
Milagros Calleja va lliurar
als infants un còmic sobre
els seus drets i els va encoratjar a “treballar per la
ciutat”.

Un grup de persones jubilades es va concentrar
el dilluns al migdia a la
plaça Pere Aguilera, just
davant de l’Ajuntament.
La convocatòria d’aquesta
manifestació, que es va
fer a través de les xarxes
socials, tenia com a objec�u protestar per la precarietat de les pensions de
les persones jubilades o
amb incapacitat.
Les pensions s’han revaloritzat aquest 2018 un
0,25%, un augment que
associacions de pensionistes i sindicats han cri�cat
molt durament. Durant el
2017, els pensionistes van

perdre poder adquisi�u,
ja que la inﬂació ha pujat
un 1,7%, mentre que les
pensions només ho han
fet en un 0,25%. Aquesta
situació es va repe�nt en
els darrers anys, amb la
conseqüent pèrdua de
poder adquisi�u.
Amb aquesta minsa
pujada, la pensió mínima
d’una persona jubilada
sense cònjuge és de 8.950
euros a l’any, la mateixa
que la invalidesa absoluta sense cònjuge. En
el cas de les vídues, si
tenen càrregues familiars
perceben 10.351 euros a
l’any. / DdR
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Un cicle d’òpera és la gran novetat
de la nova programació de l’Ateneu
REDACCIÓ

El nou cicle d’òpera seguirà la programació del Liceu. / Cedida

L’Ateneu arrencarà un nou
semestre oferint una quarantena d’activitats culturals, d’entreteniment i
divulgació. Dins de l’àmbit infan�l, destaquen els
tallers de música per a
pe�ta infància, per a nens
i nenes ﬁns als 5 anys, els
tallers de robò�ca familiar
o els de manualitats, amb

algunes propostes molt
interessants, com un taller
de vitralls de Gaudí.
Com és habitual, la música �ndrà el seu protagonisme. No hi podia faltar el
Cicle de jazz, amb concerts
com el de Laia Porta aquest
dissabte o Viladomat Jazz
Project, el 17 de febrer.
De nou, la música clàssica tindrà el seu espai
amb diversos espectacles.

A més, en aquesta ocasió,
s’ha programat un cicle sobre òpera, seguint el ﬁl de la
programació del Liceu.
Si parlem de formació,
el ventall de possibilitats
és molt ampli, hi ha des
de les noves tecnologies
ﬁns al cinema, els llibres, la
pintura o l’escriptura. També cal incloure les tertúlies
mensuals sobre patrimoni i
l’oferta d’ac�vitats de l’Aula

d’Extensió Universitària,
que enguany oferirà un seminari sobre literatura.
Les inscripcions per a
par�cipar en les ac�vitats
es podran fer a par�r del
pròxim 22 de gener a través del web cursos.ajuntamentrubi.cat o de manera
presencial a l’Ateneu. Les
inscripcions estaran obertes ﬁns que s’exhaureixin
les places.

Nova oferta forma�va per
a en�tats i associacions
A través de l’Oﬁcina d’Atenció i Suport a les En�tats,
l’Ajuntament impulsa una
oferta forma�va per a en�tats a l’Ateneu. Es tracta
de cursos i tallers adreçats
al teixit associatiu, amb
la intenció d’oferir eines
per a la ges�ó de diversos
àmbits. Del gener al març,
s’oferirà la formació ‘Les
memòries: eines bàsiques
per a la comunicació i la
transparència’; ‘Com presentar projectes per subvencions’ i ‘Com aconseguir
el cer�ﬁcat digital’. Durant
la primavera, es faran els
cursos ‘Tot el que cal sa-

ber per organitzar un bon
esdeveniment’, ‘La millora
de la gestió: planificació
estratègica i elaboració
de projectes associatius’
i ‘Com aconseguir la participació de les persones
associades?’.
Ja a la tardor, s’oferirà
‘Com millorar la ges�ó de
twi�er i facebook a la nostra en�tat’, ‘Juntes efec�ves: eines i estratègies per a
una bona governança’ i ‘Pla,
acció i valoració. L’avaluació
dels projectes associa�us’.
La majoria dels cursos es
faran en dues sessions de
19 a 21 hores. / DdR

Alumnes del CEE de Ca n’Oriol
gaudeixen per primera vegada
d’un Casal de Nadal

Els par�cipants en el Casal, durant una sor�da. / Cedida

Dotze infants i adolescents
del Centre d’Educació Especial (CEE) de Ca n’Oriol
van participar per primer
cop durant les vacances de
Nadal en un casal organitzat per aquestes festes per
l’Associació l’Estel de Rubí i
l’AMPA de l’escola. Els par�cipants van poder gaudir
d’un gran ventall d’ac�vitats
relacionades amb les tradicions nadalenques, no només d’aquí sinó de diferents

cultures d’arreu del món. La
inicia�va, que ha estat una
experiència enriquidora i
diver�da pels par�cipants,
va incloure sor�des fora de
l’escola a la pista de gel, la
ﬁra de Reis i la decoració
del centre. També es van
treballar objec�us com la
psicomotricitat a par�r de la
realització de tallers manuals, la coordinació corporal
amb jocs tradicionals i es
van fer gimcanes. / DdR

ACTUALITAT

Divendres, 19 de gener de 2018

La reducció del soroll de l’autopista a Can
Vallhonrat es tornarà a debatre al Ple
REDACCIÓ

L’Informe del Mapa Estratègic del Soroll, elaborat pel
Ministeri de Foment a ﬁnals
de la dècada passada, va
concloure que era necessari
instal·lar barreres acústiques per evitar l’expansió
del soroll provinent de la
B-30 cap al barri de Can Vallhonrat, el més afectat per
la contaminació acús�ca en
aquest tram de l’autopista.
Tot i que hi ha una pantalla
acús�ca, aquesta és insuﬁcient, la meitat dels veïns
d’aquest barri estan exposats a sorolls con�nus d’entre 65 dB i 69 dB, mentre
que les cases més properes
arriben ﬁns als 75dB.
En el cas de Sant Cugat,
sí que hi ha un tram més
gran de pantalles acústiques instal·lades, un fet que
amorteix la contaminació
acús�ca a Mas Gener. Tot i
això, les cases més properes
a l’autopista també estan
afectades.
Per aquest motiu, Es-

Molts habitatges de Can Vallhonrat pateixen la contaminació acús�ca de l’autopista. / Arxiu

querra Republicana de Catalunya (ERC), l’Alterna�va
d’Unitat Popular (AUP), Inicia�va per Catalunya Verds
(ICV), Veïns per Rubí (VR) i
Podem presentaran al Ple
de gener, que se celebrarà la
setmana vinent, una moció
on demanen al Ministeri
de Foment, que és qui té la
competència de la B-30, que
instal·li pantalles acús�ques

per neutralitzar el soroll als
barris de Can Vallhonrat, Ca
n’Alzamora i 25 de Setembre
i que faci un asfaltatge sonoreductor.
Les cinc forces polí�ques
també demanen a la Diputació de Barcelona que realitzi
mesures sonomètriques per
actualitzar les dades de
contaminació acústica de
la zona. La contaminació

sonora és un agent �sic que
afecta desfavorablement la
salut de les persones.
D’altra banda, els grups
polí�cs recorden que a la
banda de Sant Cugat es van
produir un seguit d’actuacions per inicia�va municipal
per intentar reduir el soroll
i retreuen al consistori rubinenc que no hagi fet el
mateix.
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L’exministre Joan Majó
parlarà a Rubí sobre Ernest
Lluch i la socialdemocràcia
L’exministre d’Indústria i novembre del 2000. Un
president de la Fundació atemptat que va commouErnest Lluch, Joan Majó, re la societat catalana.
Joan Majó, per la seva
visitarà Rubí el dimecres
24 de gener per oferir una banda, va ser ministre
xerrada-debat, titulada d’Indústria entre el 1985 i
‘Les perspectives de la el 1986. A l’octubre de l’any
socialdemocràcia. El llegat passat, va presentar la seva
baixa al PSC pel suport del
d’Ernest Lluch’.
Majó parlarà d’Ernest PSOE a l’aplicació del 155.
L’acte, que tindrà lloc
Lluch, una figura cabdal
en la construcció del soci- a les 19 hores a la Biblioalisme català després de la teca, està organitzat per
dictadura. Lluch va ser no- l’Associació Amics de la
menat ministre de Sanitat Universitat Autonòma de
i Consum el 1982, càrrec Barcelona (UAB). / DdR
que va exercir
fins al 1986 i se’l
considera el pare
intel·lectual de
la Ley General
de Sanidad, on
es posen les bases legals de la
universalització
de l’atenció sanitària. Lluch va
ser assassinat
per ETA el 21 de Joan Majó, exministre d’Indústria. / Cedida

C’s carrega contra la
Generalitat pel finançament
de les escoles bressol
El grup municipal de Ciutadans (C’s) ha demanat
a l’equip de govern que
iniciï accions legals per
reclamar judicialment a la
Generalitat el deute pendent pel finançament de
les escoles bressol públiques. La formació política
ho presentarà en forma de
moció en el Ple de gener.
Precisament, aquesta
setmana s’ha conegut
que el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha donat la raó a
una vintena d’ajuntaments
que havien presentat una
demanda, entre els quals

Política
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hi ha el de Rubí, pel finançament de les llars
d’infants.
El portaveu de Ciutadans, José Abadías, ha
insistit que “la Generalitat
manté la responsabilitat
financera respecte a les
escoles bressol”, tal com
estipula la llei.
Abadías també ha recordat que a l’abril del
2016 la seva formació va
presentar una moció per
tal que l’administració
catalana augmentés progressivament els recursos
destinats a l’ensenyament
infantil. / DdR

José Abadías, portaveu de C’s a l’Ajuntament de Rubí. / Arxiu

ERC demana aturar el contracte de residus i
neteja viària per apostar per un nou model
Cristina Carrasco

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ha demanat
al govern, en mans del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC), la retirada del plec de
clàusules administratives i
tècniques del contracte de
recollida de residus i neteja
viària per adaptar-lo a les
noves directrius europees
i apostar així per un nou
model de gestió basat en
la prevenció i la recollida
selectiva de residus.
El portaveu d’ERC, Xavier
Corbera, ha recordat que
aquest contracte és un dels
més importants que firma
un ajuntament, pel servei
finalista que dona a la ciutat
i per l’elevat cost econòmic,
que ascendeix a prop de
55 milions d’euros per als
propers sis anys. També
critica que el contracte està
caducat des del 2015, el que
ha suposat un sobrecost
important del servei, i que el
govern ha disposat de temps
suficient per millorar substancialment les condicions

Xavier Corbera, portaveu d’Esquerra, acompanyat de Robert Masalias, membre del partit. / C.C.

d’aquest.
Per ERC, el plec de clàusules és correcte, però conservador. El líder d’Esquerra
assenyala que la nova llei de
contractació del sector públic 9/2017 entrarà en vigor
el mes de març i recorda que
la llei aposta per l’eficiència
de la despesa pública, millorant la qualitat preu, per
la participació de petites i
mitjanes empreses i per una
major transparència en la

contractació pública.
En aquest sentit, els republicans no entenen per
què el nou contracte no
contempla la nova normativa i critiquen que això
suposa “hipotecar la política
de recollida de residus per
als pròxims sis anys”. Per
Corbera, “això es deu a tres
possibles raons: o manca
voluntat política, o no és un
tema prioritari pel govern o
no hi ha els recursos tècnics

El PDeCAT exigeix agilitzar
la resolució de les instàncies
Marta cabrera

El Partit Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT) considera
que l’Ajuntament té una
demora injustificada en la
resolució de les instàncies
que presenta l’Ajuntament,
una situació que ja fa anys
que es produeix. Per aquest
motiu, presentarà una moció
en el proper Ple per demanar una auditoria per tal
d’aclarir els motius pels quals
hi ha aquests retards i poder
resoldre’ls.
El portaveu de la formació, Víctor Puig, recorda
que “la primera resposta
de l’Ajuntament ha d’arribar
en 15 dies” i que, en la majoria d’ocasions, es tracta
de temes “quotidians, que
poden tenir una resposta
relativament ràpida”. Per
Puig, aquesta és una qüestió
de “respecte al ciutadà” i
de millora del servei i, per
aquest motiu, demana que
es realitzi l’auditoria i poder
determinar el perquè dels
retards: “La contestació no
té per què ser sempre posi-

El portaveu del PDeCAT, Víctor Puig, acompanyat per Josep Puigventós, membre de l’executiva del partit. / Cedida

tiva, però sí que ha de tenir
una resposta ràpida i, si cal,
que el regidor s’impliqui”.
Un dels exemples que ha
fet servir el líder del PDeCAT
a Rubí és el problema amb la
zona d’esbarjo per a gossos
del carrer Mallorca, sobre la
qual fa mesos que els usuarus presenten instàncies
per millorar l’espai i no han
obtingut cap resposta.
Per la seva banda, Josep

Puigventós, membre de
l’executiva del partit, ha
explicat que actualment les
respostes triguen aproximadament un mes i “és per
comunicar que ho passen al
departament corresponent”.
Puigventós assenyala que
moltes vegades la resposta
no arriba i que són necessàries “noves instàncies per reclamar la primera instància.
Cal agilitzar el procés”.

necessaris”.
Segons ERC, el plec hauria de contemplar mesures
com lligar el cost del servei
a la consecució d’objectius
per part de l’empresa, incloure el càlcul de serveis
extraordinaris en dates com
la Cavalcada de Reis, afegir la recollida d’oli vegetal
domèstic, el triatge dels
voluminosos i els aparells
electrònics o intensificar la
neteja viària en zones com
polígons i urbanitzacions o
carrers de més afluència,
entre altres punts.
A més, la formació republicana va més lluny i
proposa dividir el servei en
tres contractes diferents
–neteja viària, recollida de
residus i gestió del control–
per facilitar l’entrada a petites i mitjanes empreses en
el concurs, ja que entenen
que les pimes aporten un
major arrelament al territori,
vetllen per les condicions laborals dels seus treballadors,
tenen una major conscienciació social i són més fàcils de
controlar.

“Pel bé de Rubí
hem d’evitar un
nou mandat del
PSC o de C’s”
El portaveu del Partit Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT), Víctor Puig, ha
fet una crida als partits
compromesos amb la República per deixar “les estratègies de partit a banda” i “obrir una reflexió”
de cara a les eleccions
municipals del 2019. “Pel
bé de Rubí, hem d’evitar
un nou mandat del PSC o
de C’s o de tots dos, com
ja existeix”, apunta Puig,
que subratlla que “el
tema nacional no té per
què ser la prioritat, sinó
que el que cal és garantir
un canvi de govern, hi ha
molts temes de ciutat en
els quals podem estar
d’acord”.
Pel regidor sobiranista, l’opció d’impulsar una
alternativa de govern a
l’Ajuntament de Rubí és
una qüestió de “responsabilitat” i afirma que
molts ciutadans “ho estan demanant de forma
privada”. / M.C.

POLÍTICA

L’Alterna�va demana a l’Ajuntament
que organitzi una festa de Cap d’Any
impulsar casals de Nadal, ja que
només se n’ha fet un a l’Escola 25
de Setembre, i gairebé no ha �ngut
difusió. Per úl�m, l’AUP ha cri�cat
la instal·lació de la pista de gel, que
consideren “és incompa�ble amb
el projecte Rubí Brilla”.

M. CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) ha cri�cat durament la programació nadalenca organitzada
per l’Ajuntament de Rubí durant
aquest Nadal. El regidor de la formació assembleària, Aitor Sànchez,
ha subratllat que la programació
ha tingut “moltes mancances”,
sobretot en relació a “l’oci de joves
i infants”.
Sànchez creu que la programació de Nadal ha estat “dolenta”
per diversos motius i, per això,
l’Alterna�va presentarà una moció
per tal de millorar-la de cara a l’any
vinent.
En aquest sentit, una de les
grans mancances de la programació, per l’AUP, és que no hi
ha “oferta de festa de cap d’any
a Rubí”. Sànchez considera que
l’Ajuntament hauria d’organitzar
una, “perquè l’oferta privada no
és suficient i Rubí és una ciutat
prou gran per tenir una festa de
Cap d’Any”. D’altra banda, Sànchez
considera que “el trenet, el �ó dels
comerciants i la pista de gel són
ac�vitats accessòries a l’oferta real,
que no existeix”.
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Els tres regidors de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

Al trenet van pujar-hi més de
10.000 persones, un 10% menys
que l’any passat perquè va estar
avariat uns dies. Pel que fa a la pista
de gel, van pa�nar 8.700 persones,
una mica menys que l’any passat.
L’edil apunta que és necessari
una ﬁra de l’esport o saló de la
infància, “un espai que en altres
ciutats de la mida de Rubí sí que
s’habilita”, i que ja va reivindicar
fa uns dies Esquerra Republicana
de Catalunya.

A més, el regidor cri�ca que la
carpa de la plaça del Doctor Guardiet, que acull les ac�vitats infan�ls, comenci el dia 5 de desembre
i ﬁnalitzi el 24 de desembre: “Creiem que es malbaraten els recursos
perquè els infants deixen d’anar a
l’escola a par�r del 22 de desembre”. A més, també apunta que
l’horari de les ac�vitats –algunes
començaven a les 19 hores– “és
massa tard”.
També ha assenyalat que cal

Impulsar el porta a porta
L’AUP també presentarà una moció
en el Ple de gener per impulsar
una prova pilot del reciclatge porta
a porta. La formació ha carregat
durament contra el govern, al qual
acusa de no fer prou per afavorir
el reciclatge. “És especialment
hipòcrita vendre com a millora
del reciclatge gràcies a l’Ajuntament dues accions com el concurs
d’Ecovidrio i el projecte de porta
a porta del Consell Comarcal, que
s’aplica de forma reduïda a Rubí”,
explica el portaveu de l’AUP, Jordi
Muntan.
La moció demanarà que es
ﬁnalitzi abans de l’abril el Pla Local
de Residus i que a par�r d’aquí
s’iniciï una prova pilot per impulsar el porta a porta. Rubí és un
dels municipis de la comarca amb
un índex de recollida selec�va de
residus més baix.

L’AUP vol arribar
a preacords amb
altres forces
polí�ques pel 2019
L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) va celebrar el dissabte
passat una assemblea oberta per fer balanç de mandat,
decidir com encara els darrers
mesos i quin projecte impulsa
de cara al 2019.
El regidor de la formació
Jordi Muntan ha insistit que
l’AUP no és una suma de par�ts
–hi formen part l’Alternativa
Ciutadana de Rubí, la Candidatura d’Unitat Popular, Esquerra
Unida i Alterna�va i Pirates–,
sinó “una assemblea oberta on
qualsevol hi pot par�cipar”. Per
aquest mo�u, celebraran una
assemblea el 17 de febrer amb
la intenció que hi participi el
màxim de gent possible i poder
opinar sobre quin és el millor
camí a seguir.
En aquest sentit, la regidora de l’AUP, Mireia Gascón,
ha aﬁrmat que no tanquen la
porta a una llista unitària, però
prioritzaran “preacords sobre
línies programà�ques per tal de
facilitar un pacte el 2019” que
possibili� un relleu a l’alcaldia
de la ciutat. / M.C.

Centenars de persones es concentren
per demanar la llibertat dels Jordis

Es van guardar tres minuts de silenci en suport als presos. / M.C.

La plaça Pere Aguilera va acollir
dimarts al vespre una concentració
de centenars de rubinencs que
es van manifestar a favor de la
llibertat dels presos coincidint amb
l’entrada a presó fa 3 mesos de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, i també
amb la vigília de la cons�tució del
Parlament de Catalunya.
Durant la concentració, els
organitzadors, Òmnium, l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i el
Comitè en Defensa de la República
(CDR), van llegir un manifest en

què es reivindicava la llibertat
dels empresonats i es demanava
que els polí�cs que estan a Bèlgica
poguessin tornar de “l’exili”.
Posteriorment, es van guardar
tres minuts de silenci, durant els
quals els assistents van encendre
els llums dels seus telèfons mòbils,
com ja havia passat en manifestacions anteriors a Barcelona. Just
després dels minuts de silenci,
la plaça es va omplir de crits de
‘Llibertat’ i per tancar la concentració, els presents van cantar ‘Els

Segadors’.
El president d’Òmnium, Mar�
Pujol, va lamentar que després
de tant de temps, encara hi hagi
“en presó preventiva persones
pacíﬁques i democrà�ques que no
representen cap perill, és insòlit en
qualsevol país de l’Europa occidental”. Per la seva banda, el representant de l’ANC, Joan Antoni Tort, va
subratllar que es manifestaran tots
els cops que sigui necessari perquè
“a Espanya s’estan vulnerant els
drets humans”. / M.C.
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E

n els darrers dies, s’ha tornat a
posar sobre la taula una reivindicació històrica dels veïns de la
ciutat, especialment els de Can
Vallhonrat: la lluita contra la contaminació
acústica. La reivindicació va mobilitzar el
veïnat a principis de la dècada passada, que
van organitzar diverses manifestacions i talls
a l’avinguda Electricitat.
Veïns i veïnes d’un dels barris més maltractats de Rubí, travessat per les línies d’alta
tensió, amb una sortida de l’autopista en el que
hauria de ser una via urbana i que suporta un
elevat trànsit i una important contaminació
acústica. La qüestió havia estat tractada al Ple
de l’Ajuntament, on tots els grups van donar
suport als veïns, i al Parlament. Al 2013, una
resolució presentada per Esquerra Republicana de Catalunya instava el govern de l’estat a
corregir la situació de la contaminació acústica

EDITORIAL

Ciutat sorollosa
a la zona de Rubí. Dos anys més tard, Convergència i Unió demanava en una proposició no
de llei les mateixes mesures correctores, però
la proposta no va ser aprovada.
La reivindicació era i és molt concreta,
a la banda de Sant Cugat es van instal·lar
pantalles d’insonorització acústica en un
tram d’1 km; mentre que en el cas de Rubí
es va instal·lar una única pantalla de 100
metres, que és clarament insuficient i que
molts rubinencs van percebre com un clar
greuge envers el nostre municipi. I, sens

dubte, ho era i ho és.
Fins i tot, el Ministeri de Foment va
arribar a posar en dubte que els nivells de
contaminació acústica fossin elevats després
que els veïns fessin públics múltiples informes que ho corroboraven. Però el mapa de
la contaminació acústica en aquest tram de
l’autopista, elaborat anys després pel mateix
ministeri, confirma que els nivells de contaminació acústica, especialment a Can Vallhonrat,
són realment elevats, arribant en molts casos
als 75 dB.

Han anat passant els anys i sembla que
tothom ha acabat per oblidar que a Can Vallhonrat hi ha un important problema amb la
contaminació acústica i que les pantalles que
fa 15 anys que es demanaven, no han arribat
mai. De fet, la qüestió va quedar al calaix i,
com tants altres temes, va caure en l’oblit. El
Ministeri mai va arribar a ampliar les pantalles
d’insonorització a la banda de Rubí i es va
oblidar del problema, com també semblava
que ho havia fet l’Ajuntament.
Ara el tema torna a posar-se sobre la taula
i el consistori tornarà a debatre una moció
en aquest sentit. És de rigor que remin tots
plegats per exigir al Ministeri de Foment que
solucioni un problema sobrevingut sobre uns
veïns per una infraestructura seva. I més ara
que s’ha dignat a reconèixer allò que venen
denunciant aquells que ho estan patint diàriament des de fa molts anys.

FOTODENÚNCIA

Les plaques dels carrers de Rubí
(només una mostra)
En la primera placa veiem
que si la llegim tal com raja,
no diu pas el que hauria de
dir, sinó ‘Carrer d’Apel les
mestres’, com si parlés de
mestres, perquè hi falta el
punt volat. En la segona,
veiem que en la lletrra ela
geminada no hi ha un punt
centrat, sinó un guionet. En
la tercera, la preposició ‘de’
hi és dues vegades: una completa i l’altra elidida; sobra la
primera. A més a més, falta
l’accent a Guimerà. En la
quarta, hi ha un espai després de l’apòstrof que no hi

El Tuit de la setmana

14 de gener

Raúl Velasco @RubiAcull

Os acordáis de eso de “me lo ha dicho un pajarito”.
Pues de ahí salió @Twi�er #FelizDomingo

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

ha de ser, ha d’anar junt.
Ultra això, si ho observem bé, ens adonem que els
tres apòstrofs gràficament
no són tals apòstrofs, ja que
estan inclinats de la part
superior cap a l’esquerra i
haurien de ser rectes.
També veiem, per acabar-ho d’adobar, que en la
primera placa, els cables
tapen part de les lletres.
Potser caldria saber qui
va fer aquestes plaques i qui
les va revisar o aprovar.
Joan Mas i Sala

Fa 25 anys...

El PSC es queixa al Ple del mal estat
de les voreres al centre de la ciutat
El gener del 1993, les
informacions dels mitjans
locals recollien les queixes
del regidor del PSC Joan
Sutrias al Ple sobre l’estat
de les voreres al centre
de la ciutat. En concret,
les queixes eren perquè hi
havia nombrosos panots
trencats, tacats, gastats
i alguns dels quals es
movien, especialment als
carrers Sant Cugat, Sant
Jaume, Sant Pere o Sant
Isidre.

Foto-Rubricata

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Detingut un Policia Nacional de Rubí per tràﬁc de cocaïna
-Tanca el Casal d’Avis per les obres d’ampliació
-Els nens de catequesi recullen 110.000 pessetes per un hospital a Guinea
Equatorial

ECONOMIA
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L’Ajuntament inverteix
18.000 euros en l’impuls
de Som Mobilitat

El 90% de les naus de
polígons industrials de
Rubí estan ocupades

El cotxe estarà aparcat a la fotolinera del Rubí Forma. / M.C.

M. CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha
donat un impuls molt important al grup de Rubí de
la coopera�va Som Mobilitat amb el finançament
del 77,5% de l’adquisició
del primer vehicle elèctric
del grup.
El consistori ha fet una
compra de 3.600 hores de
conducció que distribuirà
dins la xarxa del Rubí Brilla.
D’aquesta forma, Som Mobilitat a Rubí ha pogut afrontar la compra del seu primer
vehicle, un Renault Zoe, que
té un cost de 23.000 euros.
A més, cal tenir en compte
que el Ministeri d’Energia
bonifica la compra dels
vehicles elèctrics amb unes
ajudes que estan al voltant
dels 5.000 euros. “L’Ajuntament ens ha ajudat fent
aquesta compra de serveis,
que permet als rubinencs
provar el vehicle”, ha explicat Arnau Viladrell, un dels
impulsors del projecte.

De moment, el grup
local de Som Mobilitat, una
coopera�va que ja està en
diverses ciutats de Catalunya, està format per 10
persones, i a par�r d’aquesta setmana ja poden fer ús
del vehicle, que quedarà
aparcat a la fotolinera del
Rubí Forma.
Borja Gómez forma part
del grup local de Som Mobilitat, que ara haurà de
començar a organitzar-se
per tal que tothom pugui
disposar del cotxe quan el
necessi�. Ell ha deixat d’u�litzar el cotxe de benzina per
anar a treballar després de

El consistori
ﬁnança part del
nou vehicle de
la coopera�va a
canvi de vals de
conducció que
distribueix de
forma gratuïta

comprar-se una bicicleta
elèctrica: “Potser en un any
o dos em compraré un cotxe
elèctric propi, però de moment m’he apuntat a la coopera�va perquè em sembla
una molt bona opció”.
El cost de fer-se soci de
la cooperativa són 10 euros i dona dret a accedir a
l’aplicació mòbil que permet
llogar el vehicle, que té un
cost de 5 euros l’hora.
Vals de conducció
Pel que fa als vals de conducció, l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, ha explicat que es distribuiran
“entre els comerços, les
en�tats i els ciutadans que
es�guin interessats per tal
que facin la prova del vehicle” i �nguin “l’oportunitat
de valorar els avantatges
d’un vehicle elèctric”. Per la
màxima responsable municipal, “la promoció de la
mobilitat sostenible és una
qües�ó fonamental per a la
ciutat”.

Rubí només disposa d’un 2,20% de terrenys en sòl industrial sense ediﬁcar. / Cedida

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
informat que el 90,98%
de les naus industrials dels
onze polígons de la ciutat
estan ocupades i realitzen
alguna ac�vitat industrial.
Això suposa que de les
1.109 naus que hi ha als
polígons rubinencs, 1.009
estan en funcionament.
De la resta de naus,
75 estan al mercat, el que
suposa un 6,76%. D’aquestes, 18 es mantenen amb
activitat, mentre que 57
estan tancades.
Pel que fa al sòl industrial de Rubí, les àrees amb
més disponibilitat són els
polígons de Sant Genís i
Cova Solera. Dels 11 parcs
industrials que existeixen a
la ciutat, només queda un
2,20% de terrenys sense
ediﬁcar, és a dir, 25 parcelles del total de 1.134 que
hi ha.

Cercador de sòl i sostre
industrial
Per tal que els emprenedors
i empresaris puguin accedir
a les dades sobre la disponibilitat de naus industrials
i parcel·les, el consistori ha
signat un conveni amb el
Consell Comarcal del Vallès
Occidental per tal d’oferir

El web Rubiempresa
incorpora un
cercador de sòl
i sostre industrial
aquestes dades a través del
web del Rubiempresa. Es
tracta de dades recollides
dels portals web Habitaclia,
Idealista i Ya Encontré.
Amb aquest recurs, les
ofertes de naus i solars
industrials disponibles als
polígons de la ciutat estaran actualitzats, amb
informació sobre la zona, el
preu i els metres quadrats,

a més d’un enllaç amb la
publicació original.
D’aquesta forma, www.
rubiempresa.net complementa el seu servei de
Portal Immobiliari amb
un sistema d’informació
automàtica i permanent
d’oferta de sòl i sostre als
polígons rubinencs. Segons
el regidor de Desenvolupament Econòmic Local,
Rafael Güeto, aquestes
dades han de permetre “facilitar l’ac�vitat econòmica
i obtenir indicadors permanentment actualitzats
de la realitat industrial del
municipi.”
A banda d’aquesta informació, el conveni també
contempla que les dues
administracions treballin
conjuntament per impulsar
polítiques de promoció
econòmica per beneﬁciar
el conjunt del territori i
consolidar el treball en
xarxa.
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

CUINA

AMERICANA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

El Barn
c. Alt, 3
T. 93 697 13 75
CUINA

CASOLANA
La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68

BAR MUSICAL

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
Porta Rubí
Ctra. de Rubí, 63b
T. 93 007 99 83

BRASERIA
Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei,
Km. 7,8
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588 47 84
Sal i Oli
c. Balmes, 25
T. 93 633 86 84

CAFETERIA
Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4
La iaia Terol
c. Maximí Fornés, 11

El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82
Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41
El Cibulet
Pl. de Josep Sapés, 6-8
T. 93 587 52 72
Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11
La Popular
Pl. del Dr. Pearson, 2
T. 93 008 33 35

ANUNCIA’T
EN AQUESTA SECCIÓ

a partir de

4€

Telèfons 93 588 46 14 - 617 026 168

GUIA GASTRONÒMICA
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QUE VAGI DE GUST!

CUINA

JAPONESA
Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

CUINA

ESPECIALITZADA
PER GRUPS I
EMPRESES

CUINA

MEDITERRÀNIA
El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T. 93 697 10 21

PIZZERIA
La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11
La Tagliatella
c. General Prim, 33-36
T. 93 587 35 35
Pizzeria Di Giorgio
Av. l’Estatut, 229-231
T. 93 699 62 31

TAPES
Bar del Moo
c. Víctor Valaguer, 20
T. 620 776 546
El Mollete del Tano
c. Lluís Ribas, 37
T. 93 193 36 15

ENTREPANS
Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35
Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

Violet
c. Perdiu, 3
T. 93 832 47 78
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

GENER 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

ESPECIAL LLAR
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7 maneres de decorar la llar gràcies a la fotograﬁa
Amb la quantitat d’opcions que
tenim per decorar la llar gràcies a la
fotograﬁa podríem dir que gairebé
és un crim deixar-les en blanc. Fotos
murals, marcs de fotos originals, fotos
combinades amb art propi… tenim inﬁnitat de combinacions. T’atreveixes
amb alguna d’elles? No només podràs
presumir de tenir la llar ben decorada
sinó que a més ho estarà amb records
personals i únics.

diríem que amb el negatiu podem
fer virgueries. Bé, al s. XXI, amb
l’arxiu .jpg podem fer virgueries.
Diversos mides i ﬁltres, més petites o
més grans, amb marcs o sense. Una
combinació de baix pressupost, originalitat i creativitat pot ser agafar una
cartolina i decorar-la amb estil propi.
Una mica de “blu-tack” i col·loques
les fotograﬁes de manera desordenada
perquè quedi més divertit.

T’expliquem algunes de les tècniques més comunes i tu decideixes.
1. Paper fotogràﬁc. Si aquest post
estigués escrit 20 anys enrere us

2. Foto mural. Una idea fantàstica
per vestir una paret sencera. A més,
depenent de la fotograﬁa li donarem
més sensació d’espai a l’habitació.

Anuncia’t
en aquesta
secció
Truca’ns al
93 588 46 14

Imagina’t tenir una paret convertida
en vistes a una cascada, semblarà com
si et despertessis enmig de la natura.
Sona bé, oi?
3. Foto llenç. És una opció bastant
comuna. La imatge s’imprimeix en
un llenç de cotó i es col·loca en un
bastidor de fusta. A més, pots posarhi marc o deixar-lo sense. Fotos dels
ﬁlls o nets poden quedar molt bé amb
aquest suport.
4. Foto foam. També indicat per fotos
de família. És un suport fotogràﬁc de
10mm de gruix aproximadament fet

d’espuma de poliuretà. És lleuger i
et serà fàcil de penjar en qualsevol
paret. Una combinació de diversos
foto foam de mida petita pot donar
vida a qualsevol racó.
5. Foto panell. Igual que el foto llenç i
el foto foam, té diverses mides, des de
fotograﬁa comuna de rebel·lat ﬁns a
mides més grans. Són fotograﬁes collocades damunt de suports de fusta. La
decisió d’un o d’altre dependrà del teu
gust i també de l’estil de l’habitació
on el vulguis col·locar.
6. Foto clock. Ens agrada perquè

combina utilitat amb decoració.
Consisteix en posar la fotograﬁa al
damunt d’un suport que es convertirà
en rellotge.
7. Panell lluminós. Pels més atrevits,
hi ha la possibilitat d’instal·lar un
panel lluminós amb el qual gràcies a
unes llums LED la fotograﬁa queda
il·luminada. S’utilitza molt en centres
comercials, però cada cop està tenint
més presència a les llars. T’animes?
Aquestes són només algunes de
les idees que et proposem avui, perquè
vegis que per tenir la llar ben decorada
no cal ser un expert en decoració.
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OFERTES I
DEMANDES
SE OFRECE Chica de 28 años
para limpieza o cuidado de personas mayores. Con exp. y ref.
Disp. Inmediata 631.779.315

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES
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Participa en el concurso
fotográﬁco de Rodamons Rubí
Sube una foto de tu peludete con nuestro calendario de Rodamons de Rubí 2018 y participa en el
sorteo de una CÁMARA INSTANTÁNEA FUJIFILM
INSTAX MINI 8.
https://basicfront.easypromosapp.com/p/918776
Si todavía no tienes tu calendario, tienes tiempo
hasta el 11 de febrero, hazte con él en nuestros
centros colaboradores.
VENTA DE CALENDARIOS
BARBERÀ DEL VALLÈS:
▪DON CANINO - Centre Comercial Baricentro
RUBÍ:
▪DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de
Sant Cugat, 5
▪DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs,
15 (Escardívol)
▪URBAN24 - Passeig Francesc Macia, 24
▪SWEET DOGGY - C. de Sant Jaume nº 32
SANT CUGAT DEL VALLÈS:
▪DON CANINO - Frente Centro Comercial EROSKI
▪DON CANINO - Centro Comercial Mira-Sol Centre
▪CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av.
Graells, 7
TERRASSA:
▪EL RACO DE LA LOLA. Carrer Tarragona, 96
▪DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
▪ESCOLA DE MÚSICA ESMUT - Carrer Ramón i
Cajal, 62
¡Participa y mucha suerte!
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música

Concert de Javier Álvarez Fancy Candy Girls participa en un projecte de
amb Antonio Zamora
música hardcore en favor de nens amb càncer
Per tancar la programació
semestral de La Sala, el
teatre municipal acollirà
aquest diumenge a les
18.30 hores un concert del
cantautor madrileny Javier
Álvarez, acompanyat del
rubinenc Antonio Zamora.
Serà una actuació musical en format acústic i
molt íntim, ja que el públic
estarà sobre l’escenari.
Javier Álvarez i Antonio Zamora intercalaran cançons
del seu repertori.
Álvarez és un dels precursors de la música d’autor dels anys 90, juntament

amb artistes com Pedro
Guerra o Rosanna Arbelo.
El madrileny està a punt
de treure un nou disc i a
Rubí presentarà alguns
dels nous temes, a més
d’interpretar cançons més
clàssiques.
Pel que fa a Antonio Zamora, va publicar el 1998
‘Amores de Sirena’ i tot i
que actualment no es dedica a la música de forma
professional, sí que ha
participat en diversos festivals musicals i ha actuat
en múltiples ocasions per
Festa Major. / DdR

Javier Álvarez, durant una actuació. / Cedida

Agenda

Redacció

Hardcore Hits Cancer és una
entitat sense ànim de lucre
que col·labora des de fa
temps amb l’Associació de
Familiars i Amics de Nens
Oncològics a Catalunya
(AFANOC). Sense anar més
lluny, a finals de desembre
van organitzar una festa a
la sala Sidecar en la qual
van poder recaptar 10.000
euros per destinar-los a
l’entitat.
A principis d’aquest any
han posat a la venda Hardcore Hits Cancer Volum III,
un recopilatori de 36 temes
de grans clàssics del metal,
el rock, el hardcore i el punk.
Es tracta d’un doble CD que
compta amb la col·laboració
d’una trentena de bandes
nacionals, entre les quals
hi ha Fancy Candy Girls, un
grup de música format per
quatre joves rubinenques.
Amb la venda d’aquest
recopilatori, que es pot
comprar els dilluns i els dimarts al web hardcorehits-

································································
DiVENDRES 19 de gener

-Manualitats en anglès
‘Getting ready for Carnival!’, a càrrec de
British House.
A les 11h a la Biblioteca.
Per a infants d’1 a 7 anys.

-‘Machine’
Projecció del documental.
A les 19h al Celler.

-La Trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà.
A les 10.30h a la rbla del Ferrocarril.

-‘Ruc&Roll’
Concert a càrrec de Dröpools i Aversi.
A les 21h al Centre Cívic del Pinar.
Preu: 3€.

-Concert de jazz
A càrrec de Laia Porta Swing Fourtet. A les
20h a l’Ateneu.
Org.: Associació Jazz Rubí.

-‘Bach x2’
Espectacle de música i dansa a càrrec d’Amparo Lacruz i Lorena Nogal. A les 21h a La
Sala. Preu: 10€/7,50€.

-Blaumut
Concert de presentació del disc ‘Equilibri’.
A les 21h a La Sala. Preu: 15€.

-Observació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu.
Org.: Associació Amics de l’Astronomia.

································································
DiSSABTE 20 de gener

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

································································
DiUMENGE 21 de gener
-Sortida a Avinyonet
Dins del cicle Conèixer Catalunya.
Sortida a les 9h des de l’Escardívol.
Org.: GCMR-CER.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.

Les integrants del grup, en una actuació a la ciutat de Rubí. / Cedida

cancer.com/tienda, l’entitat
espera seguir col·laborant
amb l’AFANOC, que impulsa
programes per millorar la
salut psicosocial d’infants
i adolescents afectats per
càncer i les seves famílies.
Al Hardcore Hits Cancer
Volum III, les Fancy Candy
Girls interpreten una ver-

Es tracta d’un
doble disc amb
grans clàssics del
metal, el rock, el
hardcore i el punk
sió del tema ‘Seven nation army’, de la banda The
White Stripes, produïda per

-Concert de Javier Álvarez i Antonio
Zamora
A les 18.30h a La Sala. Preu: 10€/7,50€.

································································
DiLLUNS 22 de gener
-La transició i el sindicalisme
Conferència a càrrec de Carme Molinero.
A les 18h a la Biblioteca.
Org.: Aula d’Extensió Universitària de
Rubí.
-Assessoria sociolaboral juvenil
De 19h a 20.30h a la Torre Bassas.

································································
Dimarts 23 de gener
-Hora del conte en anglès
‘Little and the winter’, a càrrec de M. Fernanda Parra i Javi Segovia. A les 18.15h a
la Biblioteca. A partir de 4 anys.
-‘David Oistrackh’
Cicle audiovisual. A les 19.30h a l’Escola
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

Jay Devia. El grup rubinenc
està format per Maria (veu
i guitarra), Laia (guitarra),
Abril (bateria) i Mily (baix),
que tenen entre 12 i 15
anys. A banda d’aquesta
col·laboració, en els pròxims
dies Fancy Candy Girls presentarà el seu primer single
amb un videoclip.

de Música Pere Burés.

································································
DimECRES 24 de gener
-Dimecres manetes
Espai d’autorreparació de petits electrodomèstics. A les 18h a l’Ateneu.
-‘Les perspectives de la socialdemocràcia,
el llegat d’Ernest Lluch’
A càrrec de Joan Majó. A les 19h a la Biblioteca. Org.: Associació Amics de la UAB.
-Presentació del llibre ‘Això no és Amèrica’
A càrrec de Jordi Puntí. A les 19h a la llibreria L’Ombra (c. Pere Esmendia, 21).

································································
Dijous 25 de gener
-Explica’ns el teu rotllo
A càrrec de Jaume Roura. A les 21h a l’Antiga
Estació. Org.: Grup Fotogràfic El Gra.

Exposicions
-Toni Grau i els gats
Exposició de pintures i llibres a l’Espai de
Llibres Lectors al tren.
-Retrats
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de gener a
l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n).

CULTURA
MÚSICA

Espectacle de violoncel i
dansa amb música de Bach

Les ‘Suits per
a violoncel sol’
de Johan Sebastian Bach
són unes de les
peces musicals
més admirades
i notables de
la història de
la música clàssica.
Amparo Lacruz i Lorena Nogal porten a La Sala
L’especta- l’espectacle ‘Bach x2’. / Cedida
cle que porten
ﬁns al teatre municipal La cle des de sobre del mateix
Sala la violoncel·lista Am- escenari que les dues proparo Lacruz i la dansaire tagonistes.
Lorena Nogal gira al voltant
L’espectacle de música
de les notes musicals com- i dansa �ndrà lloc aquest
postes per Bach a principis divendres a les 21 hores i
del segle XVIII. ‘Bach x2’ és el preu de les entrades és
el �tol de la representació, de 10 euros i de 7,50 euros
que serà Entre Bamboli- per a persones pensionisnes, és a dir, que el públic tes, jubilades i amb carnet
podrà gaudir de l’especta- de la Biblioteca. / DdR

Laia Porta ofereix un
concert de jazz a l’Ateneu
El jazz retorna a l’Ateneu
aquest 2018 amb un concert de la cantant Laia
Porta. Estarà acompanyada de Lluís Murillas a
la guitarra, Joan Mar� al
contrabaix i Enrique Heredia a la bateria. La sessió
de jazz, swing i blues �n-
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drà lloc aquest dissabte a
l’equipament municipal a
les 20 hores i comptarà
amb servei de bar.
L’ar�sta Laia Porta, a
més de cantant, també
és ballarina i professora
del Taller de Músics de
Barcelona. / DdR

Laia Portet durant una actuació. / Cedida

Blaumut portarà el seu ‘Equilibri’
a Rubí amb un concert a La Sala
REDACCIÓ

El violoncel i la veu d’Oriol
Aymat, la guitarra de Xavi
de la Iglesia, el violí de Vassil
Lambrinov, la bateria de
Manel Pedrós i el baix de Manuel Krapovicka conformen
el grup Blaumut, una banda
de pop-rock català que es va
donar a conèixer amb el seu
primer single ‘Pa amb oli i
sal’ el 2012.
Des d’aleshores, Blaumut
ha publicat ‘El primer arbre
del bosc’, l’any 2015, i ‘Equilibri’, al 2017. Aquest darrer
disc és el que presentarà
la banda catalana a Rubí el
dissabte al teatre municipal
La Sala.
Serà la segona vegada
que Blaumut actuarà a la ciutat, ja que el 2014 ho va fer a
l’Escardívol coincidint amb la
Festa Major. Aquesta vegada,

Blaumut va actuar a l’Escardívol durant la Festa Major del 2014. / El Gra

l’actuació serà diferent, ja
que es tracta d’un concert
molt més ín�m.
A més d’interpretar les
cançons del seu darrer àlbum, els cinc components
de la formació musical no
perdran l’oportunitat de fer

La banda de poprock català ja va
actuar el 2014 a
l’Escardívol
sonar les seves cançons més
iconogràﬁques, com ‘Bicicle-

tes’, ‘El primer arbre del bosc’
o ‘Pa amb oli i sal’.
El concert serà dissabte
a les 21 hores i el preu de
les entrades és de 15 euros i
d’11,25 euros per a les persones jubilades, pensionistes i
amb carnet de la Biblioteca.

Les bandes ‘rockeres’ Dröpools i Aversi
oferiran un concert al Centre Cívic del Pinar
L’Espai 14/13, ubicat al
barri d’El Pinar, celebrarà
la tradicional fes�vitat de
Sant Antoni Abat d’una manera molt especial. Aquest
divendres 19 de gener,
a partir de les 22 hores,
la sala acollirà el concert
Ruc&Roll a càrrec de les
bandes de rock Dröpools
i Aversi. Les entrades es
podran adquirir el dia de
l’actuació al mateix espai
al preu de 3 euros.
Els vallesans Dröpools
ofereixen un rock català
enèrgic i molt personal i

presentaran el seu disc
‘Una generació amb es�l’.
Es tracta d’un treball amb
regust als anys 90 que es
pot escoltar en plataformes
com Spotify i que es pot
comprar en suport digital.
Per la seva banda, Aversi és un grup de quatre
rubinencs que toquen els
seus temes preferits de
la història del rock. El seu
repertori està format per
versions poc conegudes
de grans bandes com Black
Sabbath, The Cult, ZZ Top o
UFO. / DdR

Dröpools serà una de les bandes par�cipants. / Cedida
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‘RrubibaRroc’, d’Anna
Tamayo, torna a Lleó
La mostra ‘RubibaRroc’
ha tornat a Lleó després
d’unes setmanes en què
l’exposició, �tulada ‘RrubibaRrocos y ciudades con
zigurats rosas’, es va poder
visitar a Santander.
Es tracta d’un conjunt
de nou pintures de gran
format inspirades en el
paisatge urbà de Rubí i una
vintena d’obres noves de
format més pe�t. Aquestes darreres, també estan

inspirades en les ciutats
amb els elements singulars de l’obra de l’ar�sta
rubinenca.
Els quadres estan pintats amb la combinació
de diferents tècniques i
materials com l’oli, l’acrílic,
l’esgraﬁat i el collage sobre
fusta. La mostra pictòrica
es podrà veure ﬁns al 16
de febrer al Teatreo El
Albéitar, a la Universidad
de León. / DdR

Jordi Pun� presenta a Rubí
l’obra ‘Això no és Amèrica’
L’escriptor català Jordi gut per la publicació de
Puntí serà el convidat la novel·la ‘Maletes perd’honor del club de lectu- dudes’, que va aconseguir
ra de la llibreria L’Ombra, el premi Llibreter i que
una sessió que �ndrà lloc ha estat traduïda a 16
el 24 de gener a les 19 llengües. / DdR
hores i que estarà
oberta a tothom.
Puntí presentarà
la seva darrera
obra, el recull de
contes ‘Això no és
Amèrica’, de l’editorial Empúries.
L’a u t o r d e
Manlleu és cone- Jordi Pun�. / Cedida

Jaume Roura portarà
‘Retrats informals’ a la
trobada mensual del Gra
L’edició de l’Explica’ns el
teu rotllo de gener tindrà
com a protagonista Jaume Roura, que mostrarà
les seves imatges sota el
títol ‘Retrats informals’.
La trobada serà el 25
de gener a les 21 hores

CULTURA
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a l’Antiga Estació, la seu
del Grup Fotogràfic El
Gra.
A més, el Gra també
ha organitzat una sortida
social al Monestir de Pedralbes el 27 de gener a
les 8 hores. / DdR

‘Una villa, una vida, una historia
que contar’ fa el salt al teatre
M. CABRERA

La novel·la de l’escriptora
rubinenca Gracia Pérez ‘Una
villa, una vida, una història
que contar’ farà el salt al teatre de la mà de la companyia
amateur Va D Teatre.
Els directors rubinencs
Felip Soler i Sergi Pérez dirigeixen un elenc de 8 actors
que donen vida a l’obra de
Pérez, inspirada en una modista rubinenca que va viure
durant el segle XX a Rubí.
L’adaptació de l’obra s’ha
fet conjuntament entre l’autora i Felip Soler, que ha acabat d’arranjar el text. “L’obra
comença el 1920 i acaba el
1970 i a més d’explicar la
història de la Neus, també
segueix la història de Rubí i
per extensió la de Catalunya
i Espanya”, explica Soler.
Va D Teatre ja va oferir fa
dos anys unes representacions escèniques al carrer dins
del marc d’unes passejades
sobre aquest llibre que recor-

Va D Teatre, durant les representacions de l’obra en les passejades sobre el llibre. / Arxiu

rien els indrets que apareixen
a la novel·la.
Ara, el grup de teatre
amateur ha anat més enllà
i la història arriba al teatre
municipal La Sala. De fet,
l’obra s’hauria d’haver representat abans, però uns
problemes d’última hora
amb el repar�ment van obli-

gar a endarrerir l’estrena.
“L’obra, que té més d’una
vintena d’escenes, incorpora
un muntatge audiovisual que
marcarà l’evolució històrica,
repassant els períodes de la
Segona República, la Guerra
Civil, la dictadura, la Rierada
o la transició”.
‘Una villa, una vida, una

història que contar’ es representarà en sessió doble, el 27
de gener a les 21 hores i el
28 de gener a les 18 hores, a
La Sala. El preu per assis�r a
l’espectacle és de 8 euros i les
entrades es podran comprar
abans de les funcions o bé
el divendres a la tarda a les
taquilles de 18 a 21 hores.

CINEMA

Documental al Celler sobre
l’explotació laboral a l’Índia
El cicle del documental del
mes torna al Celler amb la
projecció de ‘Machines’,
una producció índia, alemanya i ﬁnesa estrenada el
2016 i que recull les dures
condicions laborals dels
treballadors d’una fàbrica
tèx�l de Surat, al nord-est
de l’Índia.
El cineasta Rahul Jain és
el director de ‘Machines’ i
recull la vida de milers de

treballadors de l’Índia que
fan jornades esgotadores
de 12 hores. Es tracta d’una
mirada crí�ca sobre les dinàmiques de producció i
l’explotació dels països en
vies de desenvolupament.
‘Machines’, que ha guanyat premis cinematogràﬁcs
a Catalunya, els Estats Units i
Grècia, es projectarà aquest
divendres a les 19 hores a la
Sala Tremuja. / DdR

Fotograma del documental. / Cedida
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L’Olímpic es deixa empatar en el temps
afegit en la seva visita al camp de l’Espluguenc
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó no va
saber aguantar un marcador
molt favorable en el partit
disputat contra l’Espluguenc,
qui va aconseguir empatar
en temps afegit, després que
els rubinencs s’avancessin
en el minut 89 amb un gol
d’Antonio García. A més,
l’Espluguenc va jugar amb
un home menys durant els
30 últims minuts.
L’Olímpic es va deixar
així dos punts importants
en el Municipal Salt de Pi
d’Esplugues de Llobregat,

OLÍMPIC
CAN FATJÓ
- JÚNIOR
CFA
ESPLUGUENC
- CD
OLÍMPIC CAN FATJÓ 1-0

1- 1

CFA ESPLUGUENC: Quim, Manu, Lucas, Royuela, Hinojo,
Gerard, Carlos (López), Sergio (Armand), Edu, Guillem
(Edgard) i Pau.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Bracons, Gerard, Armenteros,
P.Borges, O. Molina, Marc Sánchez, Arnau (C. Martín), Jonay,
Rubén (Antonio), Mauri i Óscar Delgado (M. Cornet).
Àrbitrr: Pallarés Semente, Xavier (Bé).
Gols: 0-1 Antonio (89’); 1-1 Edu (94’)
Targetes: Manu, Royuela, López, Edgard i Gerard (2).

on, en el minut 94, Edu va
salvar amb una rematada
de cap els mobles per al seu
equip, tancant el partit amb
l’1-1 i el conseqüent repartiment de punts. El partit va

El jove Oscar Delgado, format a les categories inferiors del club, va
debutar amb el primer equip. / Arxiu

arrencar bé per als homes
de Juan Carlos Rodríguez,
que durant el primer quart
d’hora van dominar i van
disposar d’ocasions de gol.
Tot i això, l’absència d’encert continua pesant. Cal
destacar el debut en l’onze
inicial d’Arnau i la titularitat
del jove Óscar García, que
de nou va fer un bon partit,
creant perill i bon joc.
Els locals, després de
les tres últimes derrotes,
estaven una mica nerviosos
i molt pendents de la seva
línia defensiva, de vegades
amb cinc homes, i sense

PETANCA | LLIGA

Dos equips de la UP Las Torres, a una
jornada de proclamar-se campions
El primer equip de la UP
Las Torres-Rubí es va desplaçar ﬁns a Montmeló per
enfrontar-se a un rival de
la zona mitja. Un cop més,
no va trobar cap tipus de
resistència en l’equip local.
El fet de perdre només una
partida és una bona mostra de la seva superioritat.
El resultat final d’1-15 i
el fet que només restin 2
jornades per acabar la lliga, fa que aconseguint un
empat en el pròxim partit
es proclami campió del seu
grup i assoleixi l’ascens de
categoria.
El segon equip de l’entitat rubinenca va viure una
doble jornada aquest cap
de setmana. Dissabte a la
tarda, va reprendre el partit
ajornat per la pluja la setmana anterior. El Can Cuyas
de Motcada i Reixach tenia
un avantatge inicial de 3-2,
fet que va provocar que els
de Rubí haguessin de lluitar
a contracorrent per poder
empatar el partit en acabar
la tercera ronda. Finalment,

El tercer equip va perdre a Sant Andreu de la Barca. / Cedida

i gràcies a una excepcional
quarta ronda, es van acabar
imposant per 7-9.
Sense cap pausa, diumenge al matí van rebre
com a locals al Sant Pere
Nord de Terrassa. Els rubinencs van portar la iniciativa en el marcador des
del primer moment de la
partida. El resultat final
de 12-4 permet també al
segon equip proclamar-se
campió en cas de guanyar
el seu proper partit contra
l’Atlètic Ca n’Anglada, actual
segon classiﬁcat.

Per la seva banda, el
tercer equip de la UP va
visitar el Sant Andreu de la
Barca i va perdre per 9-7.
Amb aquesta derrota, els de
Rubí ja no poden optar més
que al quart lloc en el qual
serà un gran resultat per a
aquest jove equip.
Finalment, el conjunt
femení va tornar a patir una
nova derrota. Jugava com
a local i va rebre el Natació
Sabadell. Les visitants es
van adaptar millor a les
pistes i van guanyar per 2-7.
/ UP Las Torres Rubí

2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

J Pts.
17 39
17 33
17 32
17 31
17 31
17 30
17 28
17 28
17 27
17 23
17 22
17 21
17 20
17 18
17 17
17 15
17 12
17 6

presses per sortir amb la
pilota controlada o al contracop.
De nou, els de Can Fatjó
van realitzar una primera
part molt acceptable, però
sense treure proﬁt, mentre
que al segon temps van
baixar el rendiment i és aquí
on el rival va aproﬁtar per
treure un punt.
De moment, la feina de
Juan Carlos i Toni Corral,
el nou entrenador i el seu
segon, és positiva i fa mantenir l’esperança que l’equip

RESULTATS
Femení-Santboià
6-2
Paula (2), Alba (2), Marina i en
propia porteria.
Juv. 25 Sept.-Veterans
3-1
Sènior B-PB R. Llorens
2-0
Manel i Eloy.
Juvenil A-Sant Pere Nord 7-0
Rivas (3), Pau, Jordi, Marc i Raúl.
Juvenil B-Polinyà
1-6
Marc.
Can Parellada-Cadet A
3-1
Izan.
Cadet B-PB Sant Cugat
7-0
Ernesto (3), Carlos (3) i Alexis.
Juan XXIII-Infantil A
1-3
Ricard (2) i Quan.
Infantil B-PB R. Llorens
6-0 Joel (2), Jhoan, Gerard (2) i
Younes.
EF Viladecavalls-Infantil C 2-2
Gerard i Kevin.
UFB Jabac-Aleví A
4-5
Daniel, Víctor (2), Saúl i Quim.

anirà a més. La defensa està
bé i manté l’equip amb pocs
gols encaixats i només falta
que se solucioni l’absència
de gol. Aquesta setmana,
l’equip ha patit la baixa de
Genís, Grego i Cabanas i

UFB Jabac-Aleví B
4-2
Xandry i Iván.
PB Castellbisbal-Aleví C 3-3
Iker.
Aleví D-UFB Jabac
2-0
Nabil i Pablo.
UFB Jabac-Aleví E
1-6
Axel (2), Joan (2), Raúl i Diego.
San Cristóbal-Aleví F
9-1
Pol.
PB Castellbisbal-Benj. A 0-8
Didac (2), Gómez (2), Mancheño
(2) i Joan, Bilal.
Benjamí B-Rubí UE
14-0
Hugo, Roger (3), Joel (3), Aarón,
Ángel, Alex (3), Pol i Maher.
Vacarisses-Benjamí C
3-6
Daniel, Iker (2) i Erik (3).
Fruitosenc-Benjamí D
1-8
Pedro (2), Nazán, Erik, Bunja (2)
i Ousmane (2).
Prebenjamí A-Can Rull
4-0
Alex (2), E�im i Julen.

s’espera que aviat, si el cos
tècnic ho considera, l’equip
es pugui reforçar amb un
davanter. Aquest dissabte
a les 18.30 hores, l’Olímpic
visitarà el camp del CF Júnior,
a Sant Cugat.
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ATLETISME | CURSA

Nicolás López guanya la
Sant Miquel Experience
en la categoria Veterans 3

Nicolás López va guanyar en la seva categoria. / Cedida

L’atleta Nicolás López, de
Fondistes Rubí, va quedar
primer de la seva categoria,
Veterans 3, en la 6a edició
de la cursa Sant Miquel
Xperience, disputada diumenge a Sant Feliu de Codines. Una prova d’asfalt en
un entorn natural privilegiat
com és Cingles de Bertí i
Sant Miquel del Fai.
El rubinenc va par�cipar
en la prova de 14 km. López,
que va fer una gran cursa,
tot i la duresa del desnivell
i el ma� de fred i vent, va
registrar un temps d’1h 08’,

ESPORTS
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aconseguint el primer lloc.
També del club rubinenc
i a la mateixa prova hi va
par�cipar Francisco Tirado,
que va fer una marca d’1h
10’ 40’’ i va quedar vintè de
la seva categoria.
D’altra banda, el també
corredor de Fondistes Rubí,
Lorenzo Mar�n, va par�cipar el mateix diumenge a
les 10 hores a la 35a Mitja
Marató de Sitges, una prova
que puntua per la Challenge
de Mitges Maratons, on va
fer un temps ﬁnal d’1h 50’
40”. / Fondistes Rubí

Jan Soler, de la UAR, s’imposa en solitari
al Cros de Sabadell en categoria Sub-18
Una nodrida representació
d’atletes de la Unió Atlè�ca
Rubí (UAR) va participar
diumenge passat en el
Cros de Sabadell, disputat al Parc Catalunya de
la localitat vallesana. Els
resultats dels atletes rubinencs van ser molt bons,
especialment l’aconseguit
per Jan Soler, qui es va
imposar en la categoria
Sub-18. Soler va fer l’úl�m
terç de la cursa en solitari i
va treure més de 80 metres
en l’arribada a la resta de
corredors.
També cal destacar el
molt bon resultat per clubs
en categoria infan�l masculí i Sub-14, on la UAR va
ser segona per darrere del
Canovelles, amb els atletes
Adrià Macías, Marc López,
Àlex Valls, Hugo García i
Pau Segovia.
Jan Badia, al Campionat
d’Espanya
D’altra banda, l’atleta rubinenc Jan Badia va par�ci-

Jan Soler va pujar al graó més alt del podi al Cros de Sabadell. / Cedida

par amb la selecció catalana de cros en el campionat
d’Espanya de Cros Sub-18
a l’Elgoibar. Badia anava
segon en l’última volta,
però va caure i això li va
suposar perdre el ritme i
acabar 11è d’Espanya.
D’altra banda, un grup
d’infan� ls de la UAR van

par�cipar dissabte passat
en el Control de Mataró.
Jan Vila va ser primer de
la seva sèrie de 60 m llisos
amb una marca de 8”60,
mentre que Marc López
va fer un temps de 8”80.
En la mateixa prova, però
en categoria femenina, la
segona posició va ser per

Laia Vargas, amb un temps
de 8,8ʺ.
També cal destacar en
els 1.000 m llisos, la primera posició en la seva
sèrie d’Adrià Macías, amb
una marca de 3ʹ 20ʺ10 i
la tercera de Marc López
amb un temps de 3ʹ 21ʺ30.
/ Unió Atlè�ca Rubí

TIR AMB ARC | LLIGA

Èxit d’Arquers Rubí a la lliga de sala
Amb la disputa de la cinquena i darrera �rada de la lliga de sala de �r amb
arc es va arribar al ﬁnal de la compe�ció. Una lliga que ha comptat amb
una gran par�cipació de par�cipants
d’Arquers Rubí, 18 en total, convertint-se així en la temporada amb
més par�cipants per part del club.
D’aquests, 11 han quedat classiﬁcats
entre els tres primers llocs de les seves
modalitats.
En la modalitat Nu, Rena�o Peralta va aconseguir la primera posició
en categoria Cadet, mentre que en

categoria Sènior, Juan Pedro Serrano
va aconseguir el primer lloc de la classiﬁcació general, Carles Sabatés va ser
quart i Hernán de las Heras va quedar
en 14a posició.
En Compost, Marc Lopera va ser
primer en categoria Cadet, mentre
que l’arquera Ester Semis i Montse
Muñoz van ser segona i sisena, respec�vament, en Sènior. Francisco Javier
Madrigal va ser segon en Sènior.
En la modalitat Longbow, Álex
González i Daniel González van ocupar les dues primeres places de la

modalitat Esquirol, mentre que Alicia
Vargas i Montse Aguirre van ser segona i tercera respec�vament en Sènior.
D’altra banda, en categoria masculina,
Enrique Flores i David González van
aconseguir la segona i cinquena plaça
en categoria Sènior. En modalitat veterà, José Luis Ruiz va ser cinquè.
En Ins�n�u, Anabel Ibáñez va ser
tercera de la general en Sènior, mentre
que Ángel López va ser sisè. Finalment,
en Recorbat, Cris�na Mar� va ser cinquena en Cadet i Judit Semis va ser
sisena en Júnior. / AR

18 arquers del club local han par�cipat a la lliga. / Cedida
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

El Sènior Femení del CNR es torna a
classiﬁcar per jugar la Copa de la Reina

El CE Horitzó A es col·loca
líder de la Primera Divisió

El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) ha assolit per cinquena vegada
consecu�va, després del seu
retorn a la Divisió d’Honor
femenina, la classificació
directa per disputar la fase
ﬁnal de la Copa de la Reina
de waterpolo. Enguany, la
compe�ció es durà a terme
del 16 al 18 de febrer, a les
instal·lacions del CE Mediterrani. Una classiﬁcació que
és un gran èxit i un premi
a l’esforç de les jugadores
rubinenques i de l’equip tècnic en una temporada molt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Divisió d'Honor Fem.
CN SABADELL
CN SANT ANDREU
CN MATARÓ
CE MEDITERRANI
CN TERRASSA
EW ZARAGOZA
CN RUBÍ
CN MOSCARDÓ
CN SANT FELIU
DOS HERMANAS
Divisió d'Honor Fem.
CN SABADELL
CN SANT ANDREU
CN MATARÓ
CE MEDITERRANI
CN TERRASSA
EW ZARAGOZA
CN RUBÍ
CN MOSCARDÓ
CN SANT FELIU
DOS HERMANAS

J
9
8
8
9
8
8
9
9
9
9
J
9
8
8
9
8
8
9
9
9
9

Pts.
27
21
18
15
15
9
7
6
6
4
Pts.
27
21
18
15
15
9
7
6
6
4

Imatge del par�t contra els Lluïsos de Gràcia B. / Cedida
El Sènior Femení jugarà per cinquè cop consecu�u la Copa de la Reina. / Cedida

complexa i di�cil.
En la darrera jornada,
l’equip es va enfrontar al
que serà l’amfitrió de la
compe�ció, el CE Mediterrani, amb un resultat ﬁnal
de 17-6 a favor de l’equip
barceloní. El conjunt femení
no jugarà ﬁns a la setmana
vinent per l’ajornament del
par�t contra el Sant Andreu,
que disputarà aquest cap de
setmana una jornada de la
Copa d’Europa.
Per la seva banda, el
Sènior Masculí A va patir
la primera derrota de la
temporada davant el segon
classiﬁcat de la compe�ció,

DUATLÓ | PROVA

El Duatló arriba enguany a la seva cinquena edició. / Cedida

l’ARC Ciudad LineRESULTATS
al de Madrid, per
3-11
un ajustat 9-11. CN Martorell-Aleví A
18-11
Tot i la derrota, CN Catalunya-Cadet Femení
CN Molins de Rei-Cadet Masculí
6-9
els de Toni Aguilar CN Terrassa B-Aleví B
13-2
continuen en la CN Premià-Cadet Masculí
9-7
primera posició a CN L’Hospitalet-Sènior Masculí B
8-8
12-15
la classiﬁcació de CN Montjuïc-Infantil
5-5
Primera Divisió, Juvenil Femení-CN Catalunya
CN Sant Feliu-Infantil Femení
7-3
a quatre punts Juvenil Masculí-UE Horta
12-5
de l’equip madrileny.
Aquest dissabte, l’equip Triatló
es desplaçarà ﬁns a Ceuta El diumenge es va disputar
per jugar contra el quart clas- el II Duatló de carretera SBR
siﬁcat, el CN Caballa, a par�r de Mataró, amb el debut de
de les 16 hores, en una de les la triatleta del Club Natació
piscines més complicades de Rubí Maria Costas, que va
la compe�ció.
assolir la 25a posició. / CNR

CE HORITZÓ A
LLUÏSOS DE GRÀCIA B

24
9

Partit molt seriós del CE
Horitzó A que, gràcies a la
seva magníﬁca defensa, va
aconseguir guanyar a qui ﬁns
ara era el líder de Primera Divisió, els Lluïsos de Gràcia B.
Per fer-se una idea de la
defensa que van plantejar els jugadors d’Enric Planas, només cal explicar que
l’equip barceloní no va fer
una cistella ﬁns ben entrat
el tercer període del par�t.
A la mitja part, el marcador
reﬂec�a un 14-0 favorable
als vallesans.
En el tercer i el quart
període, el par�t es va anar

anivellant, però l’Horitzó
sempre va mantenir un avantatge d’entre 10 i 14 punts
ﬁns al ﬁnal del par�t.
Va ser una magnífica
victòria coral, que fa pujar
l’equip al primer lloc de la
classificació de la fase regular de Primera. Ara ve la
part més di�cil, en la qual
s’enfrontaran els tres primers
classiﬁcats entre ells, a doble
par�t, per decidir el campió
de lliga.
Pel CE Horitzó van jugar
José Roldan (9), Joan Lupión
(7), Toni Torres (6), Jordi
Pérez (2), Efrain Escalona,
Ginaluca Scatena, Sergi De
la Torre i Helena Corbella. /
CE Horitzó

El V Duatló de Rubí es disputarà l’11 de març
El Duatló de Rubí ja té data,
el proper 11 de març. La
ciutat tornarà a acollir un
dels duatlons més reconeguts del territori i una de
les proves més importants
que transcorre pels carrers
de la ciutat.
Els veïns de Rubí podran
gaudir a par�r de les 10 del
ma� d’una compe�ció que
enguany es disputarà en dis-

tància esprint, amb un circuit format per una primera
cursa a peu de 5 km, 20 km
de ciclisme per la carretera
comarcal C-1413 i 2,5 km a
peu per ﬁnalitzar la prova.
En aquesta edició, s’espera
la participació d’uns 350
espor�stes.
Les inscripcions per la
prova s’obriran el proper
1 de febrer al web www.

duatlorubi.com.
La prova, organitzada
pel Club Natació Rubí i escollida l’any 2014 com el segon
millor duatló nacional als
premis Finixer, compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí, la Policia Local, els Mossos d’Esquadra
i diferents associacions de
la ciutat.
Per aquesta edició, es

necessita la col·laboració de
més de 150 voluntaris per
tal que sigui possible.
Per col·laborar amb el
Duatló, cal fer la inscripció
a www.duatlorubi.com. A
més de viure la cursa des de
dins, els voluntaris rebran
l’esmorzar, la samarreta de
la prova, una bossa d’obsequis i par�ciparan en diferents sorteigs. / CNR

