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«La llibertat no és fer el que vulguis, és no haver de fer allò que volen els altres» (Manuel de Pedrolo, escriptor i poeta català)

L’AJUNTAMENT ESTÀ CONDICIONANT L’EDIFICI

El Casino acollirà els actes de
la Festa de Sant Antoni Abat

A ﬁnals de gener tindrà lloc la 158a edició d’aquesta popular
festa, que estarà dedicada al desaparegut Miquel Vivancos
Pàg. 2
Octavi Batllori

Cau un arbre a la
plaça Constitució

Pàg. 3

Pàg. 7

Pàg. 4

Pàg. 24

Eliminen la targeta
El Vallès Occidental vol ‘Testimoni de càrrec’,
de bus per jubilats en incrementar la recollida amb Xavier Serrat, es
25
detectar ús fraudulent Pàg.selecti
va de residus
representa a La Sala

Pàg. 31

Ferran Merino és el
campió de Catalunya
júnior d’heptatló
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El Casino reobrirà per acollir alguns
actes de la Festa de Sant Antoni Abat
L’entitat local homenatjarà en aquesta edició l’expresident Miquel Vivancos, mort a l’estiu
M. CABRERA
La Societat Sant Antoni Abat està
acabant de preparar els actes de
celebració de la 158a Festa de
Sant Antoni Abat, una de les més
importants de Catalunya.
La novetat més important
d’aquesta nova edició és que alguns
dels actes més emblemàtics de la
festa es podran tornar a fer a l’interior del Casino, que fa 4 anys que
està tancat pel risc d’esfondrament.
Per tal de poder obrir l’equipament,
l’Ajuntament, propietari de l’immoble, ha estat realitzant algunes
millores per garantir la seguretat.
L’emblemàtic equipament del
centre acollirà el ball de Societat
el 28 de gener a les 22.45 hores,
que anirà a càrrec de l’orquestra La
Principal de La Bisbal. L’altra gran
activitat que es farà a l’interior del
Casino serà l’espectacle musical a
càrrec del Casalxou, el 29 de gener
a les 19 hores.
El nou president de la Societat
Sant Antoni Abat, Manel Bamala,
ha explicat que estan molt satisfets

L’Ajuntament retira les tribunes del Casino
Les persones que entrin al Casino
el trobaran lleugerament canviat
respecte a fa 4 anys. Per tal de garantir la seguretat, l’Ajuntament
ha fet un petit condicionament
que, entre altres mesures, ha

Durant aquests dies, s’estan enllestint els treballs per poder reobrir puntualment el
Casino. / M.C.

de poder tornar a utilitzar l’ediﬁci:
“Estem molt contents, encara que
ens hagués agradat que hi fos el
Miquel Vivancos, però gràcies a
ell ﬁnalment hem pogut tornar a
fer activitats al lloc que sempre ha

estat la nostra seu”.
De fet, l’entitat rubinenca vol
homenatjar durant els tres dies
que dura la festa la ﬁgura de Miquel Vivancos, durant molts anys
president de l’entitat i que va morir

a l’estiu: “Volem recordar-lo durant
tota la festa”.
Un altre dels canvis respecte a
anteriors edicions, serà l’esmorzar
del soci, previst pel 29 de gener a
les 9.30 hores, que tindrà lloc a la
porta del Casino. Com sempre, es
mantindrà l’esmorzar del traginer,
que com és habitual serà el 29 de
gener de 7.30 a 11 hores al pont
de Cova Solera, i consistirà en botifarra crua, cansalada, botifarra
negra i careta a la brasa, amb pa,
olives i vi.
Núria Rizo, banderera
Enguany, la banderera serà Núria
Rizo, mentre que els cordonistes
seran Mireia Rizo i Antonio Rizo.

suposat el desmuntatge de les
tribunes. Tot i que encara no està
redactat el projecte de rehabilitació de l’ediﬁci, està previst que les
tribunes es tornin a muntar en la
remodelació deﬁnitiva.
Aquest darrer ha estat durant molts
anys vinculat a l’entitat rubinencs
i, ﬁns i tot, ha format part de la
junta.
Com sempre, l’acte més esperat
i multitudinari serà la rua dels Tres
Tombs, el 29 de gener a partir de les
12.30 hores al passeig de Les Torres
i ﬁns a les 14 hores, quan tindrà lloc
la benedicció a la plaça Catalunya.
Hi participaran carros, carruatges,
cavalls i altres vehicles, a més de
mitja dotzena bandes musicals.
La festa de Sant Antoni Abat
donarà el tret de sortida el 27
de gener, amb la celebració de
l’eucaristia en honor al sant, que
serà a l’església de Sant Pere a les
20 hores.
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Suprimeixen la Targeta Jubilat Reduïda
de bus en detectar-ne un ús fraudulent
C. CARRASCO/M. CABRERA

L’Ajuntament ha decidit
suprimir la Targeta Jubilat
Reduïda dirigida a rubinencs majors de 60 anys
que siguin pensionistes de
jubilació o viduïtat, després
d’haver detectat un ús fraudulent per part d’alguns
usuaris. Segons el consistori, “s’havia notat un increment molt important de
les validacions d’aquestes
targetes que era difícilment
explicable atenent el nombre de persones que tenien
dret a les boniﬁcacions”.
Per aquest motiu, l’administració local ha decidit
cancel·lar la targeta i tornar
al sistema de fa uns anys.
La mesura, que es va
començar a aplicar l’1 de
gener, no suposa la pèrdua de les bonificacions,
ja que els pensionistes
poden continuar adquirint
bitllets senzills als mateixos autobusos al preu de
0,45 euros. És a dir, que
el trajecte surt al mateix

Bus urbà, en una parada. / Arxiu

preu que comprant l’antiga
targeta de 10 viatges, que

La supressió no
suposa perjudici
econòmic, ja que
el bitllet senzill
reduït manté
la boniﬁcació

valia 4,50 euros.
Això sí, hauran de comprar el bitllet en cada viatge i hauran de mostrar el
Carnet Blau que expedeix
l’Ajuntament i que els acredita com a pensionistes que
compleixen els requisits
establerts.
Malgrat que el consis-

tori apunta que el canvi
de sistema s’ha comunicat
amb cartells informatius
dins dels busos, aquests
primers dies molts dels
usuaris d’aquestes targetes
s’han assabentat del canvi
pels conductors dels busos
o en els estancs i llibreries
on ﬁns ara compraven la
targeta.
“No sabia res d’aquest
canvi i això que agafo l’autobús cada setmana per
anar al Mercat i a Can Vallhonrat”, explica Dolores
Sánchez, pensionista i usuària del bus. Altres com Isabel González lamenten que
“això de tornar a preparar
els diners cada cop és un
embolic i fa perdre temps”
i consideren que “haurien
de controlar qui pot fer
servir la targeta amb el
carnet i així no sortiríem
perjudicats tots”.
Alguns usuaris asseguren que posaran una queixa
a l’Ajuntament perquè no
estan d’acord amb la supressió.
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Una desena de parcs disposen
de gronxadors adaptats per a
infants amb diversitat funcional
L’Ajuntament ha instaŀlat
en 10 parcs infantils de la
ciutat gronxadors equipats
amb cadiretes per a infants
amb diversitat funcional. Es
tracta de seients de polietilè
que incorporen un disseny
ergonòmic i ajustat a la
forma del cos. Estan dotats
d’un arnès de seguretat amb
cinc punts de ﬁxació totalment ajustables i disposen
d’un mecanisme d’alliberació ràpida per a situacions
d’emergència o d’estrès de
l’usuari. Els nous gronxadors
s’adrecen a infants a partir
de 2 anys i suporten un
màxim de 150 kg.
La regidora de Serveis a
les Persones, Marta García,
s’ha mostrat satisfeta, ja
que “es tracta de fer de Rubí
una ciutat per a tothom, que
tots els rubinencs la puguin
gaudir siguin quines siguin
les seves necessitats”. La
instal·lació dels nous gronxadors s’ha dut a terme
a zones d’esbarjo infantil
equipades amb cautxú, ja
que la sorra diﬁculta l’accés
a les persones amb mobili-

tat reduïda. El cost de l’actuació ha estat de 12.235,10
euros.
Els gronxadors adaptats
s’han instaŀlat als parcs
infantils de les places Ramon Rossinyol, Onze de
Setembre, Doctor Guardiet,
Marquès de Barberà, Nova
de Can Fatjó, Progrés, Constitució, Nova del Mercat, del
Sol i el Parc de les Olimpíades. / DdR
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Uns lladres assalten tres garatges
a Ca n’Oriol durant la ma�nada

L’infant, que estudia a l’Escola Especial de Ca n’Oriol, necessita l’aparell per poder caminar. / Cedida

Desapareix el caminador
d’un infant discapacitat
Una família ha iniciat la
recerca d’un caminador
adaptat per a un infant
amb diversitat funcional.
L’aparell, que el menor
necessita per poder caminar, és groc i està adaptat
a l’alçada de l’infant, que
té 8 anys.
Els pares es van oblidar
aquest aparell a la vorera
del carrer Mallorca el dissabte i, quan van tornar

per recuperar-lo, el caminador ja no hi era.
La família de l’infant ha
demanat a tothom que, si
el troben, el por�n a l’Escola d’Educació Especial
de Ca n’Oriol, on estudia
l’alumne, o bé a l’escola
Teresa Altet. També poden
posar-se en contacte amb
la família trucant al 629
198 405 si l’han trobat o
l’han vist. / DdR

Els lladres van poder accedir a l’interior de tres immobles. / Carme Buxó

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han
informat que durant la ma�nada de dimecres tres cases
de Ca n’Oriol van patir un
assalt. Els lladres van aconseguir forçar la porta de tres
garatges, un al carrer Miquel
Gorita i dos al carrer Josep
Sen�s, situat just al costat, i

accedir a l’interior dels immobles.
Segons aﬁrma la policia
catalana, els assaltants es van
endur un vehicle i una bicicleta, però no van accedir a la
part habitable dels immobles,
on, en el moment del robatori, dormien els inquilins.
Els propietaris dels tres
habitatges afectats pels ro-

batoris ja han presentat una
denúncia per tal que s’obri
una inves�gació.
Segons ha explicat una
veïna a Diari de Rubí, els lladres haurien intentat, sense
èxit, entrar a altres cases del
mateix carrer, uns robatoris
en grau de tempta�va que
els Mossos d’Esquadra no
han conﬁrmat.

Recollida de
productes
d’higiene per
a les persones
refugiades
L’associació ‘Refugiados
por Narices’ ha organitzat aquest divendres
a partir de les 20.30
hores a l’Espai sociocultural de la CGT una
recollida de productes
d’higiene, destinats a
les persones refugiades.
A més de recollir els
productes, l’entitat es
donarà a conèixer entre
els assistents, sobretot
pel que fa a la seva tasca de venda de nassos
solidaris, que serveixen
per recaptar fons que
es des�nen a millorar la
qualitat de vida de les
persones refugiades.
‘Refugiados por Narices’ demana a la ciutadania rubinenca que
vulgui coŀlaborar que
porti paper higiènic,
compreses, bolquers o
mocadors de paper. El
material recollit s’enviarà als camps de refugiats
del sud d’Europa. / DdR

Cau un arbre d’uns 10 metres
a la plaça Cons�tució pel vent

L’arbre va caure quan no hi havia ningú a la vora. / Octavi Batllori

El vent que va bufar amb força la ma�nada de dimarts va
fer caure un arbre de grans
dimensions, d’uns 10 metres
d’alçada, a la plaça Cons�tució. El fet es va produir cap a
les 7 del ma� i, tot i ser una
zona molt transitada per
vianants que es dirigeixen a
l’estació dels Ferrocarrils de
Catalunya o cap al centre,
cap persona va resultar ferida. Alguns veïns ja havien

alertat a l’Ajuntament fa uns
mesos que l’arbre estava
inclinat.
La ventada també va
provocar incidències menors a les urbanitzacions,
com ara tendals destrossats
en habitatges privats.
Segons dades del Servei
Meteorològic de Catalunya,
a la zona de Rubí i Castellbisbal es van registrar ratxes de
vent d’uns 50 km/hora entre

les 5 i les 6 del ma�.
Fred molt intens
D’altra banda, durant els
darrers dies la ciutat ha
registrat, com la resta del
país, temperatures gèlides.
El registre més baix es va
produir durant la ma�nada
del dimecres, quan, segons
el Servei Meteorològic de
Catalunya, la temperatura
va marcar -4 °C. / DdR
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Jornada entre estudiants
de la UPC i veïns de Sant
Muç a l’ediﬁci Ressò
M. CABRERA

La instal·lació del prototip
Ressò a la urbanització de
Sant Muç va acompanyada
d’un conjunt d’activitats
que tenen com a objectiu
apropar els estudiants de
l’Escola d’Arquitectura del
Vallès (EAV) de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) als veïns de la zona,
per tal de treure el màxim
profit possible a l’edifici
autosostenible.
Per aquest motiu, el diumenge els estudiants van
presentar als veïns quines
activitats han estat realitzant en relació al prototip
Ressò. A les 11 hores es
va iniciar la jornada amb
una xocolatada i, posteriorment, els veïns van entrar a
l’interior de l’ediﬁci, que els
alumnes havien convertit
en una sala d’exposicions.
Els assistents van rebre una

publicació amb l’explicació
del projecte Ressò i un resum dels projectes realitzats
pels estudiants.
Posteriorment, els estudiants van organitzar una
calçotada popular juntament amb els veïns i la
jornada va finalitzar amb
un debat sobre els projectes
i la situació del barri, que
va tenir lloc a l’interior de
l’ediﬁci.
Les activitats al prototip Ressò es van iniciar al
setembre, amb una assignatura que es fa al mateix
ediﬁci i que ha comptat amb
la presència de diversos experts. També s’han treballat
propostes relacionades amb
el cohabitatge, la mobilitat,
la rehabilitació energètica i
els residus.
A partir del febrer, el
prototip Ressò acollirà una
nova assignatura fins al
juny.

La jornada també va tenir moments lúdics, com ara una xocolatada
i una calçotada. / Cedida

Durant la trobada es van debatre els projectes i la situació del barri. . / Cedida
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L’Escola Balmes col·loca la primera
pedra de l’ediﬁci de Secundària
L’ediﬁci entrarà en funcionament a principis del nou curs
M. CABRERA

El nou ediﬁci estarà enlles�t per al proper curs. / C. Buxó

L’Escola Balmes celebrarà
aquest divendres l’acte de
col·locació de la primera
pedra del nou edifici de
Secundària del centre educa�u.
Les activitats, que es
faran a l’ediﬁci d’Infan�l i

Primària, situat al carrer
Xile, arrencaran a les 17.30
hores amb un grup musical
dirigit als més petits i un
espectacle de màgia per als
adolescents.
Posteriorment, hi haurà
parlaments del representant de la �tularitat del centre, Miguel Carlos Camí, del

director general de Centres
Concertats i Privats del Departament d’Ensenyament,
Miquel García, de l’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar�nez,
i dels representants del
centre.
Cap a les 18 hores està
previst el trasllat de l’acte
ﬁns a les obres que s’estan
realitzant al carrer Plana de
Can Bertran, on anirà el nou
ediﬁci de Secundària. Allà es
col·locarà la primera pedra.
Es tracta d’un acte simbòlic, en el qual es tancaran
en una urna de ciment diverses no�cies d’actualitat,
treballs de l’escola i material audiovisual. Aquesta
“càpsula del temps”, com
l’ha deﬁnit la directora del
centre, Rosa Maria Solvas,

es tornarà a obrir d’aquí a 25
anys; i es pretén que aquest
acte es repeteixi cada quart
de segle.
Escola nova pel nou curs
Les obres del nou edifici
de Secundària estaran enlles�des just abans de les
vacances d’es�u, per tal que
els alumnes de l’ESO puguin
u�litzar el nou equipament
durant el curs 2017-2018.
“Serà un nou ediﬁci, ampli
i lluminós, que subs�tuirà
l’edifici que ara tenim al
passeig del Bullidor i que
està llogat”.
L’Escola Balmes és una
escola concertada laica que
ofereix educació Infantil,
Primària i Secundària i que
es va fundar el 1964.

El pa� del Pau Casals s’obre
aquest cap de setmana
El pa� de l’escola Pau Casals, situada al centre de
la ciutat, obrirà durant
aquest cap de setmana les
seves portes per tal que
els infants i adolescents
puguin utilitzar l’equipament.
El pa� romandrà obert
de 10 a 14 hores i de 16

a 20 hores el dissabte i
el diumenge i comptarà
amb la figura d’un dinamitzador.
Aquest dissabte �ndrà
lloc la inauguració d’aquesta inicia�va a les 10 hores
al pa� de l’escola amb jocs
gegants a càrrec de la companyia KatraKrac. / DdR
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Jornades comarcals per millorar
els nivells de recollida selec�va
Rubí és el segon municipi que menys recicla del Vallès Occidental
MARTA CABRERA

El Consorci per a la Ges�ó de
Residus del Vallès Occidental ha impulsat un Seminari
de Formació dins de l’elaboració del nou Pla de Prevenció i Ges�ó de Residus al
Vallès Occidental (PREVOC)
en el qual hi par�cipen una
setantena de representants
de diversos municipis i altres en�tats i gremis locals,
universitats, etc.
El Seminari ha de servir
per extreure conclusions i
millorar els nivells de reciclatge de la comarca, que
estan lleugerament per sota
de la mitjana catalana, que
és de 36,45%. En el cas de
Rubí, aquesta xifra és ﬁns
i tot molt més preocupant,
ja que el percentatge de
reciclatge només arriba
al 27,95%, el més baix de
tota la comarca només su258x165
perat perGener2017
Gallifa.DRTambé
són insuficients les dades
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Imatge del Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental,
situat a Vacarisses. / Arxiu

dels grans municipis, com
Sabadell (29,75%) i Terrassa
(31,62%).
En canvi, Matadepera (90,45%) o Palau-Solità
(76,08) registren uns nivells
molt elevats, que contrasten
amb la mitjana comarcal
(34,14%).
+ok.pdfEn 1l’obertura
23/12/16 del
14:12
Seminari, que va tenir lloc el 12

de gener a Vacarisses, hi va
par�cipar el rubinenc Xavier
Reinaldos, director adjunt
de l’Agència de Residus de
Catalunya (ARC): “Si volem
tenir un país socialment
avançat i mediambientalment sostenible hem de fer
una gestió de residus del
segle XXI i treballar amb
vocació d’economia circu-

lar, tractant el residu com a
recurs”, va aﬁrmar.
Durant les diverses
sessions del Seminari, a
més de plantejar objec�us
i solucions, s’analitzaran
casos d’èxit d’altres municipis, com és el cas de Reus,
que ha recuperat 16.000 kg
de residus procedents del
malbaratament alimentari.
També explicaran la seva
experiència diverses ciutats
que fan el porta a porta
integral.
Un altre dels temes que
es posarà sobre la taula serà
com incloure incen�us econòmics per tal de potenciar
la recollida selec�va.
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ERC vol que l’Ajuntament re� un
homenatge pòstum a Francesc Alujas
REDACCIÓ
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) té la intenció de presentar en el Ple
de gener una moció per tal
d’instar a l’Ajuntament a fer
un homenatge pòstum al
rubinenc Francesc Alujas,
que va morir el passat desembre.
Alujas era una de les personalitats més destacades
de la cultura a Rubí. Escriptor de poesia i narra�va, corresponsal en diaris i revistes
i professor de llengües, era
una persona molt coneguda
a la ciutat. A més, va estar
històricament vinculat a Esquerra i, ﬁns i tot, va rebre la
insígnia d’or del par�t.
El portaveu republicà a
Rubí, Xavier Corbera, creu
que “malauradament no va
rebre en vida l’homenatge
ins�tucional que es mereixia
i que durant molts anys es va
demanar, perquè era un dels
prohoms de la ciutat i amb
una trajectòria important”.
El portaveu d’Esquerra
ha volgut destacar la ﬁgura
d’aquest rubinenc, “que va

Al 2006, un grup d’alumnes van retre-li un homenatge, en el qual va
par�cipar el president del Parlament Ernest Benach. / Arxiu

lluitar per la democràcia i la
llibertat”, com una persona
“humil, honesta i senzilla”,
que tenia una “gran capacitat intel·lectual” i que va
aprendre de “forma autodidacta” alemany, anglès,
francès i italià. Llengües
que posteriorment va ensenyar als rubinencs, quan
encara no hi havia el culte
per aprendre llengua estrangera.
Pel líder d’ERC, Rubí “no
es pot permetre el luxe d’ar-

raconar persones importants
que ha �ngut la ciutat” i ha
instat al consistori a “rescabalar un greuge històric amb
la ﬁgura d’Alujas”.
A banda de l’homenatge
pòstum, Esquerra també demana, a través de la moció,
que es posi el nom de Francesc Alujas a algun carrer o
plaça de la ciutat. “Creiem
que ha de tenir una posició preeminent a l’hora de
rebre el nom d’algun carrer
o plaça”.

Aparcaments reservats per
a col·lec�us especíﬁcs
La formació independen�sta
també demanarà en el Ple
de gener que el consistori
habili� places d’aparcament
des�nades a col·lec�us especíﬁcs, com ara dones embarassades o persones que
porten al cotxe nadons.
“Estaria bé tenir espais
més amples a la ciutat i
reservats per a embarassades o persones que porten
nadons en cadiretes”, ha
afirmat la regidora Sandra Casas, que ha explicat
que, en aquests casos, és
imprescindible poder obrir
completament les portes
del vehicle. Segons Casas,
hi ha altres ciutats i centres
comercials de l’entorn que
tenen aquests espais i considera que “suposaria una
empenta perquè Rubí fos
una ciutat moderna”.
La moció que es presentarà al Ple demana que
aquests espais s’habilitin
en els aparcaments públics,
però també en els pàrquings
privats soterrats de la ciutat.

VR acusa el govern d’incomplir
les mocions i menysprear el Ple
REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) ha criticat el govern local per
“l’incompliment reiterat de
les mocions aprovades pel
Ple municipal des de l’inici
del mandat”. Un fet que,
segons la formació, acaba
deslegitimant l’acció del
govern, la ins�tució a la qual
representa i que “suposa un
greu menyspreu al Ple municipal, legí�m representant
de la sobirania popular”.
Per aquest mo�u, el grup
municipal de VR presentarà
a la pròxima sessió plenària,
que se celebrarà el 26 de
gener, una moció instant a
l’execu�u local a acomplir
les mocions aprovades pel
Ple. El text també proposa
reprovar l’acció del govern
per aquests incompliments
reiterats.
Des de Veïns per Rubí
es recorda que, entre les
mocions aprovades, amb el
suport del Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC), es
troben acords per garan�r
el manteniment d’àrees

forestals, amb incen�us pels
propietaris que fomen�n la
conservació i recuperació de
l’entorn natural; una moció
de Junta de portaveus per la
intervenció, protecció i difusió del patrimoni local; la
inclusió de clàusules socials
en els plecs de condicions
de contractes, l’estudi de
municipalització de serveis
públics, l’establiment de
punts verds de reciclatge de poda i jardineria a
les urbanitzacions, ajudes
a emprenedors, agenda
d’actes del IV Centenari de
la mort de Cervantes o la
supressió d’oﬁcines i locals
llogats per l’administració

Antoni Garcia, de VR. / Arxiu

local a tercers, entre altres.
La formació independent també assenyala que
s’han aprovat mocions per
garan�r la transparència en
la contractació d’empleats
públics o la transparència
i control dels contractes
públics amb empreses privades, una moció que “el
govern municipal del PSC
ens ha comunicat per escrit
que no té intenció de complir”, apunta Antoni García,
portaveu de VR.
El grup també ha presentat un recurs a l’Ajuntament
demanant a la secretaria general la nul·litat, per defecte
de forma, de les esmenes a
la totalitat incorporades pel
grup socialista a la moció
contra el transfuguisme, la
votació d’aquestes i l’aprovació de la moció amb les
esmenes.
Finalment, VR ha denunciat “l’ac�tud irresponsable
del govern municipal per
posar en una situació límit
a la secretària general, forçant al límit de la legalitat el
funcionament del Ple”.

PUBLICITAT
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L’AUP i ICV proposen reforçar l’OMIC perquè
ICV vol que s’implanti
la velocitat variable a
atengui els afectats per les clàusules sòl
l’AP7 i la C16 en episodis MARTA CABRERA
mana reforçar amb més
personal l’oﬁcina i, si no és
de contaminació
El Tribunal de Justícia de la
possible, demanar aquest
Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) presentarà una
moció al Ple de gener per
tal que l’Ajuntament de
Rubí insti a la Generalitat
a implantar un sistema de
velocitat variable a les vies
ràpides que envolten la
ciutat: l’AP7 i la C16. Segons
explica el portaveu dels
ecosocialistes, Ramon Capolat, “Rubí es troba en una
situació mediambiental que
cal vigilar, especialment per
la presència de partícules
en suspensió”.
“L’ús del vehicle privat
és el principal transport
dels rubinencs i aquest
representa el 50% de les
partícules de diòxid de
nitrogen (NO2) presents
a l’atmosfera”, aﬁrma. Per
aquest motiu, Capolat considera que, igual que ha
fet l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) en les
seves vies més importants,
és necessari “implantar la

velocitat variable per tal de
reduir la pol·lució durant els
períodes de més contaminació de l’aire a la zona”.
A banda, la iniciativa del
partit ecosocialista també
contempla fer una diagnosi
de la situació actual de la
contaminació atmosfèrica
al municipi, en especial de
les partícules en suspensió.
A partir d’aquest diagnòstic, el portaveu d’Iniciativa
creu que s’haurien de desenvolupar un seguit de
“mesures estructurals per
reduir la contaminació i
un protocol a aplicar en
episodis de contaminació
ambiental”.
Per últim, des de la
formació, lamenten que
encara no s’hagi constituït
el Consell de salut i qualitat de vida, que s’hauria
d’encarregar de vehicular
les propostes relacionades
amb la contaminació atmosfèrica. / M.C.

Unió Europea va resoldre al
desembre que les persones
afectades per clàusules sòl a
la hipoteca tenen dret a percebre la quantia abonada de
forma retroactiva. Aquesta
sentència provoca que milers de persones, afectades
per unes clàusules que el
2013 la justícia espanyola va
considerar abusives, estiguin
ara en disposició de reclamar
a les entitats ﬁnanceres els
diners abonats en concepte
d’uns interessos il·legítims.
Per l’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) i Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV),
el consistori ha de donar
suport als rubinencs afectats
per aquest problema i ajudar-los a reclamar els seus
diners. Per aquest motiu,
les dues formacions presentaran al Ple de gener una

Ramon Capolat, d’Iniciativa, i Aitor Sánchez, de l’Alternativa, durant
la roda de premsa. / M.C.

moció instant a l’Ajuntament
a reforçar l’Oﬁcina Municipal
d’Informació al Consum
(OMIC) per tal de poder
atendre els afectats: “Com
a entitat pública que vetlla
pels interessos dels rubinencs, cal que l’Ajuntament
faci un acompanyament a
les famílies afectades per la
clàusula sòl”, explica el por-

taveu ecosocialista, Ramon
Capolat.
El regidor de l’AUP, Aitor
Sánchez, creu que l’OMIC és
el lloc ideal per rebre la gent
afectada: “L’OMIC pot fer
aquest acompanyament perquè les persones afectades
no es trobin en una situació
d’indefensió”.
El text de la moció de-

reforç a la Diputació.
D’altra banda, Capolat
considera que “és preocupant que en tots aquests
dies l’Ajuntament encara no
s’hagi pronunciat sobre la
qüestió”.
Tant l’Alternativa com Iniciativa també creuen que cal
que el consistori es reuneixi
amb els directors de les entitats ﬁnanceres de Rubí per
saber “quin plantejament
tenen respecte al retorn
dels diners, l’Ajuntament ha
de ser bel·ligerant en aquest
tema, el retorn ha de ser del
100% dels diners”, afirma
Capolat.
Una altra de les peticions
és que l’administració local
signi un acord amb algun collegi d’advocats per tal que
els processos de demanda
puguin ser col·lectius.

Muntan (AUP): “El govern està segrestat per la dreta”
L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha explicat que
el seu grup no ha pogut
negociar els pressupostos
municipals amb el govern i
acusen l’executiu de negociar els comptes només amb
Ciutadans (C’s) i el Partit
Popular (PP): “El govern està
negociant els pressupostos
amb els grups de dretes”,
afirma el portaveu de la
formació, Jordi Muntan.
En aquest sentit, el responsable polític lamenta
que l’Alternativa no pugui
fer “cap aportació, com
creiem que tampoc poden
fer la resta de forces d’esquerra”. Per aquest motiu
considera que “el govern

està segrestat per les forces
de dreta, C’s i el PP, i això
és el que passarà durant la
resta de mandat”.
Muntan creu que el retard en la presentació dels
pressupostos és degut a “la
incompetència de l’equip de
govern”.
D’altra banda, la regidora de l’AUP, Mireia Gascón, ha carregat contra
l’executiu local titllant-lo
“d’irresponsable” per lligar
l’ampliació del CAP Anton
Borja a l’aprovació del nou
Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM): “Primer
de tot, l’ampliació l’ha de fer
el Departament de Salut,
que encara no ha dit res, i, a

més, ja fa anys que es podria
haver fet una modiﬁcació
puntual del planejament
per resoldre aquesta qüestió i no s’ha fet”. Gascón
ha demanat que no “s’enganyi a la ciutadania amb
el POUM” i que es faci “un
debat seriós”.
En relació al POUM,
la formació alternativa va
realitzar una activitat el
dissabte per posar sobre
la taula què cal fer amb la
Riera de Rubí.
L’AUP creu que cal sanejar les aigües, eliminar la
vegetació al·lòctona i crear
un corriol per caminar i
anar en bicicleta. També
proposa millorar la mobili-

tat i paciﬁcar la via C-1413
i el passeig de la Riera a la
Plana del Castell i millorar la
connectivitat entre les dues
bandes de la Riera per facilitar la circulació a peu. Per
aquest motiu, en el Ple de
gener presentarà una moció
per crear un Pla director de
la Riera. A més, l’Alternativa
també té previst presentar
un Pla del sòl no urbanitzable, una moció que van
retirar en el Ple del desembre amb el compromís del
govern de fer al·legacions,
i un Pla director del Verd
Urbà per tal de millorar la
planiﬁcació de l’arbrat, les
zones enjardinades, la poda,
etc. / M.C.

¿Tengo derecho a pensión compensatoria?
El Codi Civil de Catalunya dispone que el cónyuge cuya situación
económica, como consecuencia de
la ruptura de la convivencia, resulte
más perjudicada, tiene derecho a
solicitar en el primer proceso matrimonial una prestación compensatoria
que no exceda del nivel de vida de
que gozaba durante el matrimonio ni
del que pueda mantener el cónyuge
obligado al pago, teniendo en cuenta
el derecho de alimentos de los hijos,
que es prioritario.
Para determinar la cuantía y

duración de la prestación compensatoria, se debe tener en cuenta,
básicamente:

cuenta su edad y estado de salud y la
forma en que se atribuye la guarda de
los hijos comunes.

1. La posición económica de los
cónyuges, la realización de tareas
familiares u otras decisiones tomadas en interés de la familia durante
la convivencia, si eso ha reducido la
capacidad de uno de los cónyuges
para obtener ingresos,

3. La duración de la convivencia.
Por tanto, hay que analizar bien cada
caso, pero es muy importante que se
solicite en el primer proceso matrimonial, si no, se pierde el derecho
a pedirla.

2. Las perspectivas económicas previsibles de los cónyuges, teniendo en

Edurne Zunzunegui
Abogada
Sant Cugat del Vallès

ACTUALITAT

Ana M. Martínez serà la nova
dirigent del PSC Vallès Oest

Ana M. Martínez, alcaldessa i primera secretària del PSC local. / Arxiu

REDACCIÓ

L’alcaldessa de Rubí i primera secretària del Partit
dels Socialistes de Catalunya
(PSC) a Rubí, Ana M. Martínez, és l’única candidata que
s’ha presentat a les primàries per dirigir la direcció de
la Federació del PSC Vallès
Oest, que ﬁns ara estava en
mans d’Amadeu Aguado.
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British House inicia el 2017 amb nous
cursos d’idiomes i tallers gratuïts per a
tots els rubinencs!
Divendres, 20 de gener de 2017

Martínez va presentar
el divendres 240 avals –en
calien 174– per tal de poder
optar al càrrec i la seva és
l’única candidatura presentada. Per aquest motiu, la

Serà la primera
dona en ocupar
el màxim càrrec
comarcal al partit

primera secretària rubinenca esdevindrà també
la nova secretària del PSC
Vallès Oest el 28 de gener
quan el Congrés de la Federació ho ratiﬁqui. D’aquesta
forma, l’actual alcaldessa
de la ciutat es convertirà en
la primera dona a liderar la
federació comarcal.
Ana M. Martínez ha
avançat que la proposta
que posa sobre la taula és
continuista i que té per objectiu cohesionar les agrupacions i millorar la relació
amb la resta del PSC per tal
de tenir més protagonisme
dins la formació. El 28 de
gener també es donarà a
conèixer quin és l’equip
que envoltarà a l’alcaldessa
de Rubí en la direcció de la
federació.
La Federació del PSC
Vallès Oest està formada
per les agrupacions de Rubí,
Sant Cugat, Castellbisbal,
Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.

Cada any són molts els rubinencs
que decideixen aprendre idiomes
a British House. Tal com ens comenta la subdirectora de l’escola,
l’Eli Grau, “parlar anglès amb
ﬂuïdesa i tenir nocions bàsiques
d’una segona llengua estrangera
han esdevingut requisits fonamentals a la universitat i en el
món laboral. És per això que
a British House, oferim nous
cursos d’idiomes per a totes
les edats, nivells i necessitats
especíﬁques, per tal d’ajudar als
nostres alumnes a aprendre idiomes de forma ràpida, dinàmica
i efectiva.
Així doncs aquest mes a
British House iniciem nous
cursos intensius per als que
necessiten aprendre molt
ràpidament, cursos de tots els
nivells d’1 o 2 dies a la setmana,
cursos específics de conversa,
Business English (anglès per a
l’empresa), reforç d’anglès de
primària, ESO i batxillerat, i
cursos de preparació a exàmens
oficials com el FCE, CAE i
Proficiency. A més, al febrer
comencem cursos d’iniciació en
anglès i també en altres idiomes
com el francès, l’alemany, el rus
i l’italià. El més important per a
aprendre un idioma de manera
efectiva és tenir un bon professor

Equip de British House davant l’escola central.

que t’ajudi a parlar en l’idioma
des del primer dia. El nostre gran
equip de professors i la nostra
metodologia pràctica d’immersió
total en la llengua són els nostres
puntals a British House per
a ajudar a tots els rubinencs a
parlar idiomes de forma ràpida
i amena”.
A banda dels nous cursos,
aquest mes British House ofereix
també diversos tallers d’idiomes
gratuïts adreçats a diferents edats
per tal que els rubinencs puguin
conèixer de ben a prop l’escola i
el seu professorat i metodologia.
Així doncs, demà dissabte 21,
British House convida a tots els
nens i nenes de Rubí entre 3 i 9
anys al taller de L’hora del Conte
en Anglès a l’escola infantil a les
11h del matí, i la propera setmana
British House us convida als
Tastets d’altres Idiomes: tallers
d’iniciació a l’anglès, francès,

italià i alemany, dirigits a joves
i adults. I si esteu pensant en
marxar a l’estranger a l’estiu, el
proper 30 de gener tindrà lloc
la Reunió Informativa per a
Cursos a l’Estranger a l’Estiu,
tant per al popular programa
d’adolescents a Irlanda, com per
a les colònies en anglès al Pirineu,
com per als cursos d’idiomes a
ciutats de tot el món com Londres,
Nova York, Cambridge, Oxford,
París, Roma o Berlín.
Per a més informació dels
nous cursos que inicien en breu
o del programa complet de tallers
d’idiomes i activitats gratuïtes per
a totes les edats, podeu trucar al
935860825, o dirigir-vos directament a l’escola central de British
House a l’Avda. Barcelona 21. Al
2017 tots els rubinencs a aprendre idiomes de forma ràpida,
dinàmica i efectiva amb British
House!
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’Ajuntament ha instal·lat a deu
parcs infantils de la ciutat gronxadors equipats amb cadiretes
dissenyades per a infants amb
diversitat funcional. D’aquesta manera,
Rubí avança cap a una ciutat inclusiva on
es tingui en compte a un sector de la població que, sovint, és un dels grans oblidats
als municipis: el col·lectiu d’infants i adults
amb necessitats especials.
Els parcs infantils accessibles són una
necessitat social. L’objectiu ideal seria que la
major part dels parcs infantils del municipi
comptessin amb criteris d’accessibilitat universal, on tots els infants puguin jugar junts,
independentment de les seves capacitats.
Els nens i nenes necessiten espais de joc
on compartir el seu temps, on aprenguin a
viure en igualtat, on es fomentin valors com
la diversitat, sense que les diferències siguin
un obstacle.
Malgrat que encara queda molt camí per
recórrer cap a una ciutat amb accessibilitat
universal, la instal·lació d’aquests jocs inclusius és una bona notícia per a la ciutat.

Cabalgata
Quiero felicitar a la alcaldesa y al Ayuntamiento por la cabalgata de Reyes. Este
año nos ha encantado y los niños han
disfrutado mucho con las fi guras y las
carrozas. Ha sido realmente como debe
ser, un espectáculo mágico para grandes
y pequeños.
Además, lo de tirar caramelos sólo
desde la primera y última carroza a mi
me parece un acierto porque es más seguro para los pequeños. Felicidades por
la Cabalgata.
Antonia Gutiérrez
Sinvergüenzas
La política es el motor de la vida, de ella
depende como vivimos, cuánto cobramos,
qué pagamos, la educación, los derechos,

EDITORIAL

Cara i creu

Les monedes tenen cara, però també
creu. El consistori ha decidit suprimir la
Targeta Jubilat Reduïda de l’autobús urbà
dirigida a persones majors de 60 anys que
siguin pensionistes de jubilació o per viduïtat i amb ingressos econòmics d’entre 798
i 1.278 euros.
La supressió ha estat motivada, segons
l’Ajuntament, perquè s’havia detectat un
increment molt important de validacions
d’aquestes targetes ‘difícilment explicable’
atenent el nombre de persones amb dret a
la bonificació. És a dir, que s’estava registrant
un ús fraudulent per part d’alguns usuaris, així que s’ha decidit tornar al sistema
antic.
La decisió no comporta en si mateixa
que s’hagi perdut la bonificació, ja que la

Cartes de la ciutadania

el civismo…todo
Me da mucha vergüenza que haya
políticos y políticas que no tienen ningún
respeto por la humanidad.
En estos momentos hay muchas
personas que pasan hambre, que están
recogiendo carros de comida, que están
comiendo en comedores sociales, que no
tienen derecho a cobrar nada porque lo
dice una ley, que las echan de sus casas
porque las han dejado sin trabajo. Todo
porque existen este tipo de políticos que
firman leyes que son como una sentencia
de muerte para las personas.
Estamos en una ciudad de 75.000 habitantes y es de vergüenza pública como
juegan con nuestro dinero: ese dinero que
nos cuesta tanto ganar y pagar, ese dinero
que es de la ciudadanía, ese dinero que es

El Tuit de la setmana

18 de gener

Dani Pernas Llobet @dani_pernas
#electricitat + cara d’#Europa, just avui, el #dia + #fred bat
el #rècord d #preu i #GobiernodeEspaña mira cap altre
costat i diu q pujarà +
Visita’ns a www.diariderubi.com

targeta de 10 viatges valia 4,50 euros i ara
els usuaris han de comprar un bitllet senzill
al mateix autobús al preu de 0,45 euros,
acreditant que es compleixen els requisits
a través del carnet blau que l’Ajuntament
expedeix.
Això sí, es perd en comoditat per als usuaris, quan no hauria de ser així, sinó que cada
cop s’hauria d’avançar i oferir els serveis més
senzills. No és el mateix comprar una targeta
en un estanc o en el bus i poder-la fer servir
en 10 viatges que haver de comprar cada cop
un bitllet. Per a una persona gran els desplaçaments són força més complicats que per a
un jove o una persona de mitjana edat. No
només les seves condicions físiques poden
suposar un obstacle, sinó que l’espai urbà no
sempre és accessible. Una mobilitat segura és

Segueix-nos a @DiarideRubi

i també a Facebook

para el bien común. Y dicen que es legal
aunque ustedes hacen las leyes que normalmente van en contra del pueblo.
Es tanta mi indignación que, humildemente, me atrevo a clamar la dignidad
de este pueblo.
Ustedes no son dignos de considerarse
políticos. Están dejando “a la altura del
pepino” siglas políticas de siglos de luchas,
de sangre, de cárcel, de muertes por los
derechos de las personas.
Para mi, ustedes se están llenando los
bolsillos a costa del sudor de la ciudadanía
y no tienen dignidad, no tienen ética ni
principios. Creo que ustedes deberían irse
y no sirve escudarse en un voto que son
capaces de comprar y de vender a su antojo.
Ya les va bien que, por desgracia, estemos

per a aquest col·lectiu sinònim d’autonomia
i qualitat de vida i tots els aspectes relacionats amb transport urbà han de ser el més
senzill i còmodes possibles, començant per
la compra de bitllets.
Segur que hi ha formes de controlar i
sancionar l’ús fraudulent sense castigar tot el
col·lectiu. D’altra banda, molts usuaris s’han
trobat amb el fet consumat sense haver estat
prèviament informats. Han estat els conductors del bus o els propietaris dels estancs els
que han transmès la informació, explicant
cadascú el que sabia. Segons el consistori, el
canvi s’ha comunicat amb cartells informatius dins dels autobusos. Una comunicació
que ha estat clarament insuficient per la
desinformació detectada.
Finalment, cal fer una crida al civisme i
a l’honestedat ciutadana. El transport públic
és un servei necessari, que el paguem entre
tots amb els impostos, i fer un mal ús de les
bonificacions per a determinats col·lectius,
ens perjudica a tots. I són uns cèntims que
no pagues ara, però que els acabaràs pagant
més tard.

en una sociedad aletargada y borracha de
consignas que confunden conciencias. Han
conseguido aborregarnos: el golpe perfecto, de lo contrario “otro gallo cantaría”.
Porque tienen tan poca verguenza que no
entienden que no todo vale.
Loly Llorente
Agradecimientos
Quisiera aprovechar este espacio para
agradecer públicamente a todo el personal
de la planta de oncología del Hospital de
Terrassa el gran trato que dispensan a los
pacientes. Del primero al último.
Gracias por hacer al enfermo más llevadera esta difícil enfermedad y por el apoyo
a los familiares. Sois muy grandes.
Vicente Jiménez
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El servei de mediació ciutadana fa 10 anys
SERVEI DE MEDIACIÓ
CIUTADANA DE RUBÍ

Del 16 al 23 de gener, el
Servei Municipal de Mediació Ciutadana ha organitzat
sota el nom de Setmana de
la Mediació un seguit d’activitats relacionades amb
aquest mètode de resolució
de conflictes. El 21 de gener
és el Dia Europeu de la Mediació i aquests dies també
se celebra el 10è aniversari
de l’inici del funcionament
d’aquest servei. Fa una dècada, Rubí va ser un dels
municipis que van apostar
per la mediació ciutadana
amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona.
Aquest servei s’especialitza en la mediació comunitària, gestionant un 97%
de casos relacionats amb
problemes de convivència.
S’hi han abordat tot tipus de
conflictes: sorolls, humitats,
relacions interpersonals,
animals domèstics, etc. S’ha

treballat amb les comunitats
per facilitar la gestió dels
espais veïnals i acompanyarles en la gestió de problemes
d’impagaments, de neteja
i d’ús dels espais comuns,
entre d’altres, i també s’ha
col·laborat amb elles en
la redacció de reglaments
interns que facilitessin la
gestió de l’escala.
El servei ha atès més
de 3.390 persones, sigui
amb entrevistes individuals
o grupals. En aquests 10
anys, s’han gestionat 1.040
casos amb una repercussió
indirecta en més de 5.700
ciutadans. Han estat intervencions per a la mediació
i resolució de conflictes
entre particulars, entitats,
associacions veïnals i administradors de finques.
Al llarg d’aquesta dècada, també s’han desenvolupat actuacions de prevenció
i sensibilització a través
de la formació. S’han fet
tallers i formacions en es-

coles, instituts i amb grups
d’alumnes de PQPI en què
s’han treballat els rumors,
els estereotips i eines per
millorar la comunicació. El
contingut de les formacions
i la metodologia s’ha adaptat
a les demandes i necessitats
dels diferents col·lectius:
gent gran, joves, entitats socials i culturals, associacions
de veïns i altres col·lectius.
Aquest és un recurs que
aposta clarament per la crea-

Es tracta d’un servei de
mediació comunitària
per abordar conflictes
interpersonals

ció de sinergies i el treball en
xarxa amb altres àrees municipals. S’ofereix sense cost
per a les persones usuàries i
és accessible per a tothom;
només cal contactar-hi de
forma presencial o telefò-

nicament.
La mediació és una eina,
una opció, un mètode alternatiu per poder resoldre un
conflicte. La proposta és establir ponts de comunicació
entre parts o persones que
comparteixen un conflicte.
Les mateixes persones són
les protagonistes dels seus
processos, plantegen les
seves necessitats i proposen
una o diferents opcions per
a la resolució del conflicte.

La mediació es basa en la
neutralitat vers les parts, la
imparcialitat, la confidencialitat i la voluntarietat dels
participants.
El Servei de Mediació
és un recurs flexible, pràctic, proper i dialogant que
s’adapta a les diferents situacions, atorgant als ciutadans
i ciutadanes el veritable
protagonisme i un paper
actiu i responsable davant el
conflicte i la seva solució.

Compartim
el pati
El pati de l’Escola Pau Casals
obrirà els caps de setmana
per tal que gaudiu fent activitats
lúdiques i esportives.
Inauguració dissabte 21 de gener de 2017,
amb la cia. Katakrak i els seus jocs gegants.

horari Pati escolar obert:
Dissabtes i diumenges
de 10 a 14 hores i de 16 a 20 hores.

Vine a jugar!
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Les ciutats de Solsona i Cardona
s’interessen pel model rubinenc
de serveis a l’empresa
REDACCIÓ

Representats polí�cs i tècnics dels Ajuntaments de
Solsona i Cardona van visitar dimarts la Masia de
Can Serra per conèixer el
catàleg de serveis que ofereix l’Ajuntament de Rubí a
les empreses. Aquests dos
municipis tenen especial
interès en la Finestreta
Única Empresarial (FUER) i

Els visitants
mostren el seu
interès en la
Finestreta Única
la manera d’ar�cular a Rubí
la relació entre el teixit empresarial i l’administració
local. La visita va portar a
Can Serra una vintena de
persones, encapçalades
per David Rodríguez, alcalde de Solsona, i Josep
Tristany, regidor de Promoció Econòmica, Ocupació, Comerç i Turisme de
Cardona.
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El regidor de Desenvolupament Econòmic Local,
Rafael Güeto, va parlar
de la creació “d’espais de
confiança i coneixement
mutu amb les empreses” a
par�r dels quals es treballa
per facilitar l’ac�vitat econòmica al municipi. “Som
una ciutat industrial amb la
segona concentració d’indústria de Catalunya, apostem per aquesta ac�vitat
econòmica amb un ampli
catàleg de serveis que uniﬁca l’atenció a l’empresa,
formació que respon a les
necessitats de les companyies i una estratègia que
ens posiciona clarament
com un municipi atrac�u”,
va dir Güeto.
La delegació va assis�r
a tres presentacions: sobre el catàleg de serveis
de Promoció Econòmica;
sobre la FUER i sobre el
projecte Rubí Brilla.
Els visitants es van mostrar especialment interessats en la ﬁnestreta única,
la FUER.

Una vintena de joves rebran formació
per treballar en el sector energè�c
REDACCIÓ

A través d’una subvenció
de 208.101 euros del Servei
d’Ocupació de Catalunya
i el Fons Social Europeu,
l’Ajuntament ha posat en
marxa la segona edició del
programa ‘Singulars: Energia
per tothom’, que combina
l’orientació i l’assessorament
professional amb un programa mixt de formació i
ocupació. En total, 20 joves,
principalment rubinencs, es
podran aproﬁtar del programa i formar-se i treballar en
el sector energè�c.
Els alumnes rebran formació acreditada amb cer�ﬁcats de professionalitat i
després �ndran un contracte
laboral de 6 mesos per adquirir experiència en el sector,
realitzant serveis comunitaris per millorar l’eﬁciència
energètica. Entre aquestes
accions, està previst que
facin diverses intervencions
en ediﬁcis municipals, entre
els quals hi ha la millora de
la distribució de la calefacció

Els par�cipants rebran informació en energia solar fotovoltaica, entre altres. / Ramon Vilalta

i l’aigua calenta sanitària a
edificis de Proursa. També
treballaran en projectes per
millorar l’eﬁciència energè�-

Els joves formats
treballaran
durant 6 mesos
en una empresa
del sector

ca d’ediﬁcis municipals d’ús
públic i buscaran solucions
temporals per cobrir les necessitats bàsiques d’energia
elèctrica, a través d’energies
renovables, en situacions
d’emergència.
Els joves par�cipants es
dividiran en dos grups, un
que es formarà en energia
solar fotovoltaica i pel qual
cal tenir preferentment el

graduat escolar. L’altre serà
sobre instal·lacions de fontaneria i clima�tzació i no és
necessari tenir cap �tol.
Per poder accedir al projecte ‘Singulars’ cal estar inscrit al programa de Garan�a
Juvenil. Totes les persones
entre 16 i 30 anys s’hi poden
inscriure si es troben en situació d’atur o han ﬁnalitzat
els estudis.

Beneﬁcis econòmics i ﬁscals per a
les empreses que contrac�n a través
dels programes d’inserció laboral
Les empreses que contracten personal a través dels
programes d’inserció laboral de l’Ajuntament de Rubí
es poden beneﬁciar d’ajuts
econòmics i ﬁscals. A través
del Servei d’Ocupació, el
consistori té en marxa tres
programes subvencionats
per dotar de formació i
experiència professional a
joves i majors de 30 anys
que estan a l’atur i que alhora permeten a les empreses
que contracten a aquests
beneﬁciar-se de subvencions i boniﬁcacions.
Aquests programes són
el 30 Plus, dedicat a la inserció laboral de persones
en situació d’atur preferentment d’entre 30 i 45 anys i
baix nivell forma�u; el Fem
ocupació per joves per a la
inserció laboral d’aturats
entre 18 i 29 anys i amb
experiència professional;
i el Joves per l’Ocupació,
destinat a persones joves
desocupades entre 16 i 25
anys.

Tots tres programes
ofereixen formació i experiència professional als par�cipants per tal de millorar
les opcions de les persones
aturades per trobar feina.
El Joves per a l’Ocupació,
a més, també facilita el
retorn al sistema educa�u
i la inserció laboral a través
de contractes relacionats
amb l’itinerari ocupacional dissenyat per a cada
participant. L’empresa ha
de retribuir a la persona
contractada d’acord amb el
conveni col·lec�u o disposició salarial d’aplicació, en
funció de la jornada laboral
que realitzi.
Aquests programes suposen a les empreses una
subvenció econòmica de
3.921,2 euros, l’equivalent
al salari mínim interprofessional del 2016 (655,20 euros) per sis mesos. Tots els
contractes també són compa�bles amb els incen�us
ﬁscals i les boniﬁcacions en
les quotes de la Seguretat

Social previstes en cadascuna de les modalitats. A
més, les empreses també
reben assessorament per a
la formalització de la documentació i en la tramitació
de les sol·licituds.
Les empreses interessades han de complir uns
requisits com ara no haver
acomiadat treballadors en
els darrers tres mesos per
acomiadament improcedent o nul; complir amb la
llei de prevenció de riscos
laborals o amb la LISMI,
amb les obligacions tributàries i amb la llei de polí�ca
lingüística o designar un
tutor d’empresa que vigili
el desenvolupament del
procés de treball.
Segons el regidor de
Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto,
“la ciutat hi guanya dues
vegades: forma i ocupa
una persona que no tenia
feina i omple vacants a les
empreses amb rubinencs
preparats”. / DdR
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¿Qué tipo de accidentes ocurren en el hogar?
¿Qué tipo de accidentes
ocurren en el hogar? Las
causas más comunes de
accidentes en el hogar son
las quemaduras, la sofocación, los ahogamientos en el
agua, los ahogamientos por
ingerir objetos, las caídas o
los envenenamientos.
La mayoría de los accidentes ocurren donde
existen estos riesgos:
Agua: en la cocina, en
el baño, en las piscinas o en
las bañeras.
Calor o llamas: en la
cocina o en la parrilla y con
la plancha.
Sustancias tóxicas: debajo del fregadero de la
cocina, en el armario de las

medicinas, en el garaje o
donde se guarden las herramientas.
Posibilidad de caídas: en
las escaleras, suelos resbaladizos o desde ventanas.
Se pueden tomar precauciones para que estos
lugares sean más seguros,
pero lo más importante
es vigilar a los niños en
todo momento. Incluso si
su hogar está a prueba del
bebé, los bebés o los infantes pueden caerse en tan
sólo un instante, lo mismo
ocurre si quieren tocar una
estufa caliente o ponerse un
objeto dentro de la boca. Vigilar a los niños es la mejor
defensa.

A pesar de todo, los
accidentes siempre van a
ocurrir, así que es importante estar preparados. Es una
buena idea:
Aprender Resucitación
Cardiopulmonar (CPR) ante
los ahogos y la Maniobra de
Heimlich, ante los atragantamientos.
Mantener los siguientes
datos cerca del teléfono
(para uso de los padres o de
la persona a cargo del cuidado de los niño). Tener un botiquín de primeros auxilios
y mantener las instrucciones
dentro del mismo.
Texto extraído de:
tupediatraonline.com
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Estalvia energia a la teva llar
de les ﬁnestres, per la qual
cosa, per estalviar podem
primer detectar si tenim
corrents d’aire, segellar-les
correctament i així, evitar
pèrdues de calefacció o aire
condicionat. Una altra idea
és substituir els nostres vidres normals per una doble
ﬁnestra.

Amb l’arribada de l’hivern i
la baixada de temperatures,
és necessari fer una revisió
de les instal·lacions de gas
i els equips de calefacció
per tal que funcionin correctament. La calefacció és
la despesa més important de
les famílies durant aquest
període.
Per reduir l’energia que
consumim, estalviar en la
nostra factura energètica
i, sobretot per garantir una
major seguretat per a tothom, és imprescindible que
posem a punt la nostra llar
energèticament.
Preparar casa nostra per
protegir-nos del fred
Per gaudir del confort de la
nostra llar durant les èpoques hivernals, el primer
que hem de fer és preparar
la caldera seguint tres senzills passos:
1) Comprova que està endollada al corrent elèctric i
que la clau de pas del gas
natural està oberta.
2) Selecciona el mode calefacció/hivern.
3) Assegura’t que la pressió

de la caldera és la correcta
(entre 1 i 1,5 bars).
Un cop preparada la
caldera, toca purgar els radiadors. És important realitzar
aquesta tasca una vegada a
l’any, sobretot abans de començar la temporada freda.
I recorda, tant el radiador
com la resta de parts de les
instal·lacions de gas natu-

ral, han de ser modiﬁcades
únicament per empreses
habilitades a tal efecte.
Mantenir un bon control
de les instal·lacions de gas
natural i calefacció té un
doble objectiu: garantir la
seguretat de les persones i
les instal·lacions i preservar
l’eﬁciència energètica. Un
bon manteniment ajuda a

aconseguir uns estàndards
d’eﬁciència energètica alts,
amb més aproﬁtament de
l’energia i menys cost econòmic, perllongant la vida
útil dels aparells.
Aïllar bé casa teva
Una segona via per intentar
reduir la nostra despesa
en calefacció és reforçar
l’aïllament de casa nostra,
un element essencial per
mantenir la climatització
sense gastar més energia.
El 80% dels habitatges a
Espanya no té un aïllament
adequat i gairebé el 70%
de les pèrdues d’energia es
produeixen per la façana o
la coberta.
Per solucionar-ho, diverses comunitats de veïns
estan aplicant una tècnica
anomenada “d’injecció en
càmera d’aire”, que s’ha
millorat molt recentment i
que consisteix en injectar
materials com ara cel·lulosa
o poliuretà a la càmera, i
fa que millori moltíssim

el confort de l’habitatge
i permet un estalvi del
40% d’energia per a tota
la vida.
En les nostres finestres també podem reduir
la despesa en calefacció.
El 40% de les pèrdues de
calor es produeixen a través

Altres consells per estalviar en calefacció:
• Les reixes de ventilació
han d’estar en perfectes condicions, sense obstruccions.
El tub de sortida dels gasos
és fonamental per al bon
funcionament dels aparells,
per això és important que
la instal·lació vagi a càrrec
d’un especialista, sempre
seguint la normativa.
• Cal assegurar-se de tenir
instal·lat un dispositiu que
impedeixi el funcionament
simultani de la campana
extractora i la caldera de gas
no estanca, o escalfador, en
el cas que ambdues estiguin
instal·lades en el mateix
recinte.

ESPECIAL LLAR
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Llar, dolça llar
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GUÀRDIES NOCTURNES

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

GENER 2017

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

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

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

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

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

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona Església Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant Congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra De Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Cinc tipus de te
i els seus beneﬁcis
Originari de les civilitzacions
orientals, el te ha aconseguit
guanyar protagonisme a
occident. Aquesta beguda,
que es pot prendre freda
o calenta, té diferents varietats i cada una té unes
propietats terapèutiques,
unes característiques i uns
beneficis pel nostre cos
diferents. Descobreix els 5
tipus de te més coneguts i
com poden millorar la teva
salut:
Te verd: Destaca pel seu
poder antioxidant, que evita l’envelliment prematur
de tots els teixits del cos.
També ajuda a reduir el risc
de patir certs càncers, com
el de mama, el de pulmó o
el d’estómac. A més, contribueix a mantenir una bona
salut del sistema nerviós i
redueix el risc de patir malalties cardiovasculars. És
un bon aliat per aquelles
persones que volen perdre
pes.
Te negre: Té una efecte diürètic molt important, indicat
per persones amb tendència

a la retenció de líquids. També redueix el risc de patir
malalties cardiovasculars, ja
que protegeix les artèries i
estimula el cor. A la vegada,
el te negre també es útil per
millorar la respiració.
Te blanc: Tot i que és un dels
menys coneguts, el te blanc
té un poder antioxidant molt
més elevat que el verd i, per
tant, evita l’envelliment dels
teixits, ajudar a millorar els
nivells de colesterol en sang
i, amb menys eﬁciència que
el te verd, prevé del càncer.
Te vermell (pu-Erh): És conegut per la seva capacitat
de disminuir el nivell de greixos i així aconseguir baixar

de pes amb més facilitat.
A part d’això, és altament
digestiu, té una important
acció diürètica i és un bon
aliat per reduir els nivells de
colesterol.
Te blau (oolong): És també
un altre gran desconegut,
però aporta nombrosos
beneﬁcis al cos. En primer
lloc, pot reduir el nivell de
colesterol en sang. A més,
degut al seu alt contingut
de substàncies antioxidants
és molt útil per reduir el risc
de patir un infart, així com
altres malalties relacionades amb el cor i el sistema
cardiovascular.
Per AMIC - Redacció
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Entrevista a la psicòloga Sílvia Rodríguez Díez
Necessito teràpia psicològica?
“Només tancant les portes
darrere d’un, s’obren ﬁnestres cap al futur.”
(F. Sagan)
Sílvia, què cal per ser psicòleg?
Per ser psicòleg és imprescindible tenir la carrera de
Psicologia i també fer una
formació complemetària en
Psicoteràpia. És necessari
per aprendre a fons un sistema de treball i un ventall
de tècniques d’acord amb
l’escola psicològica amb
la qual treballis. També és
important treballar amb un
grup de supervisió professional i, personalment, crec
que és molt recomanable
fer un treball personal terapèutic.
En el teu cas, quant de
temps fa que t’hi dediques
i de quin tipus són els teus
pacients?
Ara ja fa 10 anys que em dedico a la teràpia individual
amb adolescents i adults,
i realitzo teràpia de parella
amb adults.
Sovint, també he treballat en counselling amb famílies quan hi ha problema
en la dinàmica familiar o un
conﬂicte puntual.
Com puc saber si necessito
teràpia psicològica?
Iniciar un procés de teràpia
sempre és una decisió delicada i molt personal.
El més important és saber que els psicòlegs ens
encarreguem del patiment
emocional, és a dir, de tot
el que ens provoca malestar
sense que es localitzi en una
part del nostre cos (diguemne ‘física’). Per tant, si pateixes, pel motiu que sigui,

podem treballar junts per
ajudar-te a controlar aquest
patiment.
Quins problemes consulta
la gent?
Les consultes poden ser tan
variades com persones existeixen. Les diﬁcultats poden
sorgir en qualsevol àmbit
de la vida: parella, família,
estudis, treball, relacions
socials, relacions sexuals,
etc. Quins símptomes podem notar? Tristesa, desgana, ansietat, inquietud,
problemes de son, idees
repetitives, sensació de
poca vàlua, ira... En general,
alteracions de l’estat d’ànim
que provoquen malestar
constant i inﬂueixen en la
nostra vida quotidiana intrusivament.
Què és fer teràpia?
Fer teràpia és començar
un camí en el coneixement
d’un mateix. Pensem que
sabem com som, però la
nostra vida ens porta a
enfrontar-nos amb tot tipus de reptes. Mai sabem
com pot afectar-nos això.
Moltes vegades aquestes
experiències ens enriquiran
i altres ens sorprendran,
ﬁns i tot poden deixar-nos
una mica desorientats. La
teràpia ens resitua en el
nostre camí, ens dona vies
opcionals i ens proporciona
eines per continuar fent el
nostre trajecte. El psicòleg
acompanya al pacient en
el camí.
Com funciona la teràpia?
La majoria de la gent creu
que els psicòlegs ‘canviem’
a les persones, fem que es
converteixin en algú diferent, però això no és així.
Encara que tinguis un problema, no per això tu ets un
problema. Ens encarreguem

de buscar allò que no funciona bé i mirem de trobar la
solució que més et convingui conjuntament. Petits
canvis suposen de vegades
grans diferències.
Quant de temps em portarà
solucionar el meu problema?
No hi ha resposta a aquesta
pregunta, depèn del tipus
de problema, del temps que
porti instal·lat i de la disposició que tinguis a treballar-hi.
Cal tenir en compte que
alguns processos porten
un curs natural on el temps
també hi juga un paper molt
important. A més, cal tenir
en compte el temps que
fa que portem construint
aquest problema, perquè
cal ‘desfer-lo’. Establir nous
hàbits requereix d’aprenentatge i cada persona té un
ritme i facilitat diferent.
Què es fa en una sessió?
La teràpia es basa sobretot
en la conversa, pacient i
terapeuta treballem en la
construcció de significats
(comprenció mútua); en el
meu cas, treballo amb diver-

ses tècniques terapèutiques
que provenen de les diferents escoles psicològiques
en les quals m’he format.
Les tècniques són maneres
d’arribar a coneixements
nous i es negocien amb el
pacient. Les tasques són
acords amb la persona i el
més adaptades possibles a
la situació.
És el mateix que vagi a un
psiquiatre?
Generalment no. Encara
que hi ha psiquiatres que
també són psicoterapeutes,
normalment es dediquen a
qüestions més ﬁsiològiques,
que inclouen medicació en
la majoria dels casos. Els
psicòlegs valorem treballar
conjuntament amb ells si la
situació ho requereix, però
no és imprescindible en la
majoria dels casos.
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6-10 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
info@espaikantor.org
Tel. 93 588 1343
644008701
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Posa el colesterol a
ratlla amb el salmó
Tots sabem que el peix,
en general, és un aliment
molt complet i indispensable per mantenir la
salut del nostre cos, ja
que aporta una important
quantitat de nutrients i
vitamines. Tot i això, són
moltes les persones que
no l’inclouen dins la seva
dieta. Cada tipus de peix
conté unes propietats
nutritives concretes amb
beneficis específics pel
nostre organisme i, per
tant, segons les nostres
necessitats, serà més convenient consumir un peix
o bé un altre.
Avui ens centrarem
amb un dels peixos més
versàtils i, possiblement,
més consumits d’arreu
del món: el salmó. Amb
un color rosat característic, és un peix blau de la
mateixa família que les
sardines o la tonyina, i la
seva singularitat és l’alta
aportació d’àcids grassos
omega-3 que contribueixen a regular els nivells

de colesterol i triglicèrids.
A més, les vitamines que
més destaquen en aquest
aliment són les del grup
B, que intervenen en processos de gran importància per l’organisme i
el seu bon funcionament
(formació de glòbuls vermells, millora del sistema
nerviós...).
Els minerals més presents en el salmó són
el magnesi, relacionat
amb el funcionament de
l’intestí, els nervis i els
músculs; i el iode, útil pel
bon funcionament de la
tiroide i el desenvolupament cerebral.
Així doncs, te’l mengis
com te’l mengis, el salmó
resulta un aliment d’allò
més complet que aporta
una gran quantitat de beneﬁcis. És per això que es
recomana el seu consum
per a qualsevol tipus de
persona i l’hauríem d’incloure a la nostra dieta.
Per AMIC - Redacció
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LLOGUER I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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Historias truncadas
desde que nacieron
La historia de Trufa y Plata, junto a la de sus otros
tres hermanos, viene marcada desde el momento
en que nacieron. Fueron
encontrados con tan solo
3 semanas de vida, cinco
cachorros indefensos afectados de herpes virus y una
de ellas, Trufa tenía una
herida abierta en una de
sus patitas. Ya recuperados,
sus tres hermanos fueron
adoptados, pero Trufa y
Plata seguían esperando
un hogar. Detectamos que
Trufa y Plata empezaron
a tener infección de orina
y les hicimos ecografías
que desvelarían que todos
tenían una malformación
congénita en sus dos riñones, en distintos grados de
gravedad. Tanto sus tres
hermanos como ellas han
finalizado el tratamiento
y han sido sometidos los
cinco a una intervención
quirúrgica que les permitirá
llevar una vida totalmente normal, con revisiones
periódicas, a pesar de que
la esperanza de vida de
estos pequeños con esta
patología se reduce a entre
3 y 6 años.
Trufa y Plata son dos
cachorritas que a pesar
de su corta edad, a sus 7
meses, son muy tranquilas,
cariñosas y la una siempre
está pendiente de lo que
hace la otra. Han crecido
con niños y un perro, por
lo que no tendrán problema
alguno de adaptarse a un
nuevo hogar.
Trufa y Plata merecen

encontrar una familia que
sea capaz de derrochar
amor en cuerpo y alma sin
pensar en el tiempo que
puedan permanecer en
este mundo porque no hay
acto de mayor generosidad
que el brindarles una oportunidad a estas pequeñas,
a las que todavía les queda
una etapa de su vida por
delante que merecen vivir
intensamente y en el calor
y cariño de un hogar.
Si quieres más información puedes contactar con
Rodamons de Rubí de lunes
a viernes de 18 a 20 horas al
teléfono 639679777.
También puedes contactar con nosotros a través de
nuestra web y Facebook:
www.rodamonsderubi.
com; facebook.com/rodamonsderubi.
RODAMONS DE RUBÍ
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Gener
································································
DIVENDRES - 20 de gener
-Prevenció de conﬂictes i mediació
Espai de reﬂexió i esceniﬁcació d’un conﬂicte. De 10h a 14h a la Biblioteca (c. Aribau,
5).
-Presentació dels llibres de Roser Amills
A càrrec de l’autora. A les 13h al Racó del
Llibre (c. Dr. Robert, 12).
-Berenar col·labora�u
Taller de cuina per a joves de 17h a 19h i
berenar. Inscripció prèvia. A l’Espai Jove
Torre Bassas (c. Sabadell, 18).
-Taller Biopolis
Adreçat a joves de 15 a 25 anys. A les 18h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Curs de pensament polí�c actual
A càrrec de la Casa del Pensament de Barcelona. A les 19h a l’Espai sociocultural de
la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT
Rubí.
-Concert de rock ‘fusion’
A càrrec de Cantautor Mutante i Alba Luz. A
les 20h al CRAC (c. Sant Joan, 1). Org.: Veg
Away i CRAC.

-Jornada solidària amb els refugiats
Recollida de material. A les 20.30h a l’Espai
sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé,
4-6).
································································
DISSABTE - 21 de gener
-Mercat Numismà�c
Intercanvi i compra i venda de moneda. De
9 a 14 hores a la pl. Nova del Mercat. Org.:
Associació Numismà�ca de Rubí.
-Inauguració ‘Pa�s Oberts’
A les 10h al pa� del Pau Casals (c. Sant Pere,
40). Jocs amb la la cia. KataKrak.
-Presentació del llibre ‘(Siempre) serás casa
en mis bolsillos’
A càrrec de Javier Gil, Pemi Rovirosa, Sergio
Mar�n i San� Pérez. A les 18h al Racó del
Llibre (c. Dr. Robert, 12).
-Concert de jazz
A càrrec de Marcos Serrano. A les 20h a
l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: Associació Jazz
Rubí.
································································
DIUMENGE - 22 de gener
-Mercadal de segona mà
Entre les 10h i les 15h al bar restaurant Veg
Away (c. Pere Esmendia, 31).
-Tes�moni de càrrec
Espectacle teatral a càrrec de la Cia. Teatre
del Raval. A les 18.30h a La Sala (c. Cervantes,

126). Preu: 15€ / 11,25€ amb descompte.

AGENDA

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

entre 4 i 7 anys.

································································
DILLUNS - 23 de gener

································································
DIJOUS - 26 de gener

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

-El ‘coaching’ com a ges�ó de les emocions
A càrrec de Francesc Mar�nez. A les 19h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Parlem amb... Lluís Llach
Xerrada col·loqui a càrrec de Lluís Llach. A les
19.30h al Casal Popular (c. Pere Esmendia,
14). Org.: ANC Rubí i Òmnium Rubí.
································································
DIMARTS - 24 de gener
-Hora del conte
A càrrec de Krisolets. A les 17.30h i a les
18.15h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Ac�vitat
per infants entre 1 i 4 anys.
-Blues Jam Session
Actuació de blues de 19h a 21h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6).
Org.: Societat de Blues de Rubí.
································································
DIMECRES - 25 de gener
-Hora del conte
A càrrec de l’ins�tut La Serreta. A les 18h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5). Ac�vitat per infants

-Jam Session
Sessió de jazz. De 19h a 21h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6).
Org.: CGT Rubí.
-Explica’ns el teu rotllo
A càrrec de M. Jesús i Paco sobre la regió
del Loira. A les 20.30h a l’An�ga Estaicó (c.
Historiador Serra, s/n). Org.: El Gra.

Exposicions

-Rapa Nui
Fotografies de Joan Díez. A La Claraboia
(c. Sant Miquel, 9). Fins al 29 de gener. De
dijous a dissabte de 19h a 21h i diumenge
de 12h a 14h.
-Presències
De Mercè Ribera. Al Celler (c. Pintor Coello,
s/n). Fins al 22 de gener. Divendres de 18h a
21h; dissabtes de 12h a 14h i de 18h a 21h,
diumenges d’11h a 14h.
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FESTES

Inscripció oberta per par�cipar en el
concurs de comparses de Carnaval
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
obert el període d’inscripció per poder participar en
el concurs de comparses
de Carnaval, que tindrà
lloc el 25 de febrer durant
la tradicional rua.
El concurs està obert a
qualsevol grup format per
un mínim de cinc persones
i els premis seran de 700,
400 i 200 euros per a les
tres millors comparses.
El jurat del certamen,
que estarà integrat per
persones vinculades al
món de la cultura, puntuarà i valorarà diferents
aspectes com el conjunt
del col·lectiu, la creativitat
del vestuari, l’ambientació
musical i els elements
complementaris de figuració. Per facilitar la valoració, durant la desfilada, els
grups participants hauran
d’executar coreografies o
figures en moviment en

FOTOGRAFIA

Rapa Nui, l’Illa de Pasqua,
a través de les imatges en
3D de Joan Díez
El Grup Fotogràﬁc El Gra ha
inaugurat a l’espai d’art La
Claraboia una exposició de
Joan Díez, que apropa l’espectador a Rapa Nui, l’Illa
de Pasqua, a través d’una
dotzena d’imatges amb
la tècnica estereoscòpica
(sistema 3D). Es tracta d’un
seguit de fotograﬁes que el
fotògraf fa realitzar durant
un viatge per Sud-amèrica
de 10 mesos, durant el qual
va tenir l’oportunitat de
visitar l’Illa de Pasqua.
Rapa Nui és una illa aïllada de la Polinèsia, situada
3.515 km a l’oest de Xile, al

qual pertany administra�vament, i famosa per les
nombroses escultures de
pedra, anomenades moais,
que es troben al llarg de
la costa. L’espectacularitat
del 3D permet al visitant, al
qual se li facilita unes ulleres
3D, ‘entrar’ a la fotograﬁa i
gaudir dels paisatges com si
fos a la mateixa Rapa Nui.
La mostra es podrà visitar ﬁns al 29 de gener a La
Claraboia, situada al carrer
Sant Miquel, de dijous a
dissabte de 19 a 21 hores
i diumenges de 12 a 14
hores. / DdR

Comparsa guanyadora del concurs del Carnaval 2016. / Arxiu

el punt on estigui situat
el jurat.
Les comparses interessades a inscriure’s al concurs poden fer-ho fins al 17
de febrer a qualsevol de les
dues Oficines d’Atenció a

la Ciutadania de Rubí. Les
bases es poden consultar
al web de l’Ajuntament.
D’altra banda, el 26 de
febrer tindrà lloc la rua
infantil de Carnaval. En
aquest cas, per participar

només caldrà comunicarho prèviament a les mateixes Oficines d’Atenció a
la Ciutadania.
El Carnaval se celebrarà
aquest any entre el 23 de
febrer i l’1 de març.

LITERATURA

L’escriptora Roser Amills presenta
la seva obra al Racó del Llibre
Roser Amills és una escriptora i periodista mallorquina
que s’ha fet un nom dins la
literatura, publicant en català, castellà i també en portuguès. A Rubí presentarà les
seves dues darreres obres:
‘La bachillera’ i ‘El ecuador
de Ulises’. El primer llibre,
publicat el 2016, segueix la
història d’una mallorquina
que va viure al segle XIX,
un personatge real que va
destacar pel seu feminisme
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i la seva cultura. En el segon
cas, ‘El ecuador de Ulises’,
publicada el 2015, Amills
persegueix la història d’Errol Flynn, el conegut actor
de Hollywood, durant la
seva estada a l’illa de Mallorca.
La presentació de les
dues obres, que estarà
acompanyada per l’autora,
de 42 anys, serà aquest
divendres a les 13 hores al
Racó del Llibre. / DdR

L’escriptora mallorquina visitarà Rubí aquest divendres. / Cedida

La mostra permet endinsar-se en l’Illa de Pasqua a través d’unes
imatges en 3D. / El Gra

El Gra organitza diverses
ac�vitats durant el gener
El Grup Fotogràfic El Gra
comença l’any organitzant
diverses ac�vitats, com ara
l’exposició de fotografia
estereoscòpica que acull La
Claraboia ﬁns al 29 de gener. A banda, el passat cap
de setmana, els membres
de l’en�tat van par�cipar
en una sor�da a la masia de
l’Avi Rocamur.
Pel 21 de gener, El Gra
ha organitzat una sessió a
les 9 hores al seu local i el
24 de gener a les 19 hores
hi haurà el fallo de la sor�da

a la masia de l’Avi Rocamur.
El 26 de gener a les 20.30
hores hi haurà una sessió de
l’ac�vitat ‘Explica’ns el teu
rollo’, que anirà a càrrec de
M. Jesús i Paco, que portaran imatges del Loira.
L’en�tat també té previst fer un reportatge sobre
els Tres Tombs, ac�vitat que
organitza a finals de mes
l’en�tat Societat Sant Antoni Abat. I, per tancar el mes,
organitzarà una sor�da social al CosmoCaixa el 28 de
gener al ma�. / DdR
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MÚSICA

TEATRE

Concert de jazz amb el
saxofonista Marcos Serrano

‘Tes�moni de càrrec’, èxit de la temporada
a Barcelona, arriba al teatre La Sala
El muntatge, inspirat en l’obra d’Agatha Chris�e, compta
amb la par�cipació de l’actor rubinenc Xavier Serrat
CRISTINA CARRASCO

Marcos Serrano és un reconegut saxofonista. / Cedida

El saxofonista tenor Marcos Serrano actuarà aquest
dissabte a l’Ateneu en una
nova cita dels amants del
jazz a Rubí. El concert, que
serà a les 20 hores i estarà
obert a tothom, comptarà

amb Xavi Cas�llo al contrabaix i Enrique Heredia
a la bateria, que estaran
acompanyant a Serrano,
un dels músics amb més
projecció del país, amb un
trio de luxe. / DdR

Concert de Cantautor
Mutante i Alba Luz al CRAC
El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC)
i el bar restaurant Veg
Away organitzen conjuntament un concert dels ar�stes Cantautor Mutante
i Alba Luz. Els dos músics,
guitarra i veu, oferiran
el seu repertori de rock
‘fusion’ amb unes lletres
compromeses políticament. Cantautor Mutante
i Alba Luz no és la primera
vegada que ofereixen la
seva música a la ciutat,

ja que anteriorment van
par�cipar en un concert
a l’Ateneu Anarquista La
Hidra. El concert, que serà
aquest divendres a les 20
hores, és gratuït.
D’altra banda, el bar
restaurant Veg Away organitza els dies 22 i 29
de gener un mercadal de
segona mà i artesania entre les 10 i les 15 hores. Hi
haurà compra i intercanvi
de sabates, roba, mobles,
música i pel·lícules. / DdR

LITERATURA

L’escriptor rubinenc Javier Gil
presenta el seu llibre a Rubí
L’escriptor local Javier Gil ha
organitzat el 21 de gener la
presentació de ‘(Siempre)
Seràs casa en mis bolsillos’,
la seva obra. La presentació
serà a les 18 hores al Racó
del Llibre i anirà a càrrec de

l’autor rubinenc, els músics
Pemi Rovirosa i Sergio Marín i l’iŀlustrador i fotògraf
rubinenc Sergi Pérez.
‘(Siempre) Seràs casa en
mis bolsillos’ és un recull de
poemes. / DdR

Considerada com un dels
grans èxits de la passada temporada teatral a
Barcelona i avalada per la
crí�ca i pels més de 10.000
espectadors que han gaudit
de la representació, l’obra
‘Tes�moni de càrrec’ arriba
aquest diumenge al teatre
municipal La Sala de Rubí.
El muntatge és una
adaptació de l’obra teatral
d’Agatha Chris�e, escriptora
britànica i reina del suspens,
estrenada el 1953 i adaptada al cinema pocs anys
després.
A ‘Tes�moni de càrrec’,
Leonard Vole, un home
jove i atrac�u, és acusat de
l’assassinat de la senyora
French, una rica anciana
amb qui mantenia una relació amistosa. El presumpte
mòbil del crim és la possibilitat d’heretar els béns de la
difunta. Les proves en contra seva són aclaparadores,
però, tot i això, sir Wilfrid
Roberts, un pres�giós advocat criminalista, es fa càrrec
de la seva defensa.
Dirigida per Pepa Calvo,
el repartiment de l’obra
compta, entre altres, amb
Jep Barceló, Empar López,
Pep Mar�nez i Muntsa Tur,
a més de l’actor rubinenc
Xavier Serrat, així com de
l’actriu Montse Miralles,
també relacionada amb la
nostra ciutat, ja que dóna
classes de teatre a un centre

L’actor rubinenc Xavier Serrat durant, un moment de la representació de ‘Tes�moni de càrrec’. / Cedida

de Rubí.
Amb molta iŀlusió de
tornar a pujar a l’escenari
de La Sala, Xavier Serrat
espera que els rubinencs
assisteixin a la funció i explica que “és una obra repleta
de suspens, misteri i grans
sorpreses, a més té els seus
punts d’humor”.
Per l’actor rubinenc, que
enguany celebra els 50 anys
de la seva trajectòria ar�s�ca, l’obra ha funcionat tan
bé a Barcelona perquè “el
públic ha gaudit del misteri
de l’obra d’Agatha Chris�e,
que fa que l’espectador
es�gui en suspens tot l’espectacle ﬁns que arriba el
sorprenent ﬁnal, que deixa
amb la boca oberta”.

“És una obra
repleta de
suspens, misteri
i grans sorpreses”
A més, l’aposta per fer
par�cipar el públic, ja que
els membres del jurat popular són espectadors, ha
estat un gran encert. “A
Rubí, el jurat popular també estarà format per persones del públic, però no
puc avançar més perquè
serà una sorpresa”, apunta
Serrat.
Funció número 150
El rubinenc assegura que
ha gaudit molt construint
el personatge de John

Mayhew, “amb el repte
d’estar durant tota l’obra a
l’escenari malgrat tenir un
text curt i fent de servidor
de l’escena”.
La funció d’aquest diumenge 22 de gener, que
serà a les 18.30 hores, serà
la número 150 de ‘Tes�moni de càrrec’ per la qual cosa
serà encara més especial.
“És una obra per a tots els
públics, a Barcelona han
vingut ﬁns i tot nens de 8
i 9 anys i tothom l’ha gaudit molt”, assegura Serrat,
que destaca que “ens vam
acomiadar l’1 de gener del
Teatre del Raval, amb el
teatre ple, per començar
la gira, que ara arriba a la
nostra ciutat”.

PUBLICITAT
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Som un moviment rubinenc fundat amb la voluntat de denunciar i acabar amb les males pràctiques de la política a Rubí.
L’actual mandat iniciat al 2015 va començar amb l’aprovació d’un codi ètic de “Bon govern”. L’objectiu d’aquest
codi era establir un reglament de transparència. A més a més cal recordar que tots els partits van signar el pacte
antitransfuguisme a partir del qual es comprometien a no acceptar regidors trànsfugues.
L’actual govern del PSC de Rubí ha incomplert sistemàticament els acords signats, tan pel que fa als del ple municipal,
com pel que fa al codi ètic. La culminació d’aquesta mala praxis, es representà al ple municipal del 24 de Novembre de
2016, on el PSC rubinenc va comprar el regidor Sergi Garcia Roig amb 40.000 euros anuals a mitja jornada, per mantenir
l’alcaldia de Rubí. Tot això no hagués estat possible sense la inestimable col·laboració del PP i C’s.
Un grup de rubinenques i rubinencs farts de les males pràctiques i l’amiguisme que duu a terme l’alcaldessa Ana
Maria Martínez, hem decidit dir PROU i unir-nos per denunciar públicament la manca d’ètica de l’actual govern de
Rubí i acabar amb aquesta forma de governar.
Lluitarem perquè les males pràctiques dutes a terme per l’alcaldia del PSC a Rubí, no es tornin a repetir en el futur
independentment de qui governi.
Animem a tota la ciutadania indignada a unir-se a aquest moviment de protesta, i a informar-nos dels comportaments
poc ètics tant del govern com de qualsevol altra opció política de la ciutat de Rubí dels quals puguin tenir constància.
Si comparteixes aquest manifest, el vols signar, o vols posar-te en contacte amb nosaltres pots fer-ho a través de
www.rubitransparent.wordpress.com o seguir-nos a través de les xarxes socials

Alba Aguilà Manchó
Carlos Aguila Campoy
Marta Alonso
Eduardo Asensio
Purificació Barceló
Alica Barragan
Ahmed Barrohou
Pilar Bel
Jose Antonio Bernal Sánchez
Ismael Blanco Fillola
Jep Bogunyà
Mercè Botella
Betlem Cañizar Bel
Noemí Casares Reyes
Marta Casas Cortada
Rafael Contreras
Mercy Cquispe
Erik Cristòfol Molina

Jorge Sixto Durán Ramírez
Mª Concepció Embuena Lario
Rosa Maria Escofet
Marta Esparza González
Núria Estruny Guasch
Enric Fernández
Anna Font i Martínez
Marc Gascon Merlos
Marta Herrero
Maria Angeles Herrero
Sergi Jordà
Jaume Llorca Vázquez
Montse Malé
Ferran Manau Graupera
Bartolo Martínez Velasco
Núria Masolias Embuena
Lola Miró i Albert
Quim Navarro Esteve

Facebook: Rubí Transparent
Twitter: @rubitransparent
Correu: rubitransparencia@gmail.com

Herminio Pareja Pérez
José Francisco Pascual Anmella
Josep Maria Pijuan Utges
Martín Pretel Garrido
Jordi Puig i Pascual
Aïda Romero Serra
Nil Romero Serra
Montse Sánchez Ayora
Cuqui Sauquer
Maria Teresa Sauqué Baulenas
Xavier Serrat Crespo
Marta Valero i Pla
Jordi Verdú
Jordi Vilaplana Ferraté
Raquel Vilella Sementé
Albert Vilella Sementé
Èric Zaldívar Serra
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ACTIVITATS DE Nadal

‘Els Dimoniets’ rubinencs captiven el públic del Casal
L’obra, dirigida per Laia Borràs, ha comptat
enguany amb la col·laboració d’un grup de
músics de l’Escola de Música Pere Burés
lara lópez

Un any més, nombrosos nens i
nenes rubinencs del Grup Escènic
del Casal Popular van representar
durant el cap de setmana ‘Els Dimoniets’, un espectacle que emula
la història de l’obra ‘Els Pastorets’
amb més protagonisme de Satanàs i els seus còmplices. L’obra,
plena d’escenes musicals, va ser
representada per sisè any consecutiu davant el públic rubinenc,
amb un total de 37 actors i actrius
sobre l’escenari. Com a principal
novetat, una orquestra de l’Escola
de Música Pere Burés va realitzar
l’acompanyament musical en directe. Més de 400 persones van
gaudir de l’espectacle durant les
dues funcions, realitzades dissabte
i diumenge.
Els personatges d’aquesta història van ser interpretats per infants d’entre 4 i 12 anys. Per a
alguns, es tracta de la seva primera
experiència com a actors, mentre

que altres van repetint durant
diversos anys. En aquest sentit,
Laia Borràs, directora i creadora de
l’obra ‘Els Dimoniets’, explica que
hi ha “molta companyonia entre
els participants, ja que els infants
més grans que ja han actuat altres
anys ajuden i fan de guies als més
petits”.
Laia Borràs, que tenia aquest
any un nou repte, ja que ha dirigit
alhora als joves actors i a l’orquestra, explica que ‘Els Dimoniets’ és
una història per si mateixa, i no
exactament una versió del text
‘Els Pastorets’. Aquest projecte va
néixer gràcies als nens i nenes del
Casal Popular, que van animar a
aquesta mestra aficionada al teatre amateur a emprendre un nou
espectacle on els infants són els

Els infants són
els protagonistes
d’aquesta obra
musicada

Els infants del Casal Popular, interpretant una escena de la representació el passat dissabte. / L. López

protagonistes. Sis músics de l’Escola Municipal Pere Burés van formar
part de l’orquestra col·laboradora,
amb la qual es va donar més dinamisme a les escenes musicals de
l’obra. L’equip directiu de l’obra s’ha
mostrat molt satisfet amb aquesta
col·laboració, ja que els músics van

aportar uns arranjaments que “han
quedat espectaculars”. Un èxit que
segurament els farà repetir l’experiència l’any vinent.
D’altra banda, Borràs fa una
valoració positiva de les dues funcions, ja que les famílies i el públic
en general acaben “entusiasmats”.

A més, agraeix la bona feina d’un
equip voluntari format pels intèrprets, maquilladors, encarregats
de vestuari, decoradors, tècnics
d’il·luminació i so, les quatre persones que formen l’equip de direcció
i els responsables de les entrades
i la taquilla.

El Trenet dels comerciants, l’atracció més popular del Nadal
Més d’11.000 persones utilitzen el trenet i gairebé 9.000 fan ús de la pista de gel
Redacció

L’atracció més popular d’aquest
Nadal a Rubí ha estat, com és habitual, el Trenet dels comerciants,
que ha registrat 11.438 viatgers.
Els tiquets per poder donar una
volta amb el vehicle, que va circular pel centre de Rubí i els barris

durant el 9 de desembre fins al 4
de gener, es podien aconseguir
de forma gratuïta als establiments associats a la Federació
d’Associacions i Gremis de Rubí.
Tot i que l’atracció va registrar
alguns incidents, relacionats amb
persones incíviques que feien un
mal ús del trenet, l’activitat es va

El Trenet dels Comerciants és una atracció per nens i adults. / Arxiu

desenvolupar amb normalitat.
L’altra gran proposta del Nadal
a Rubí va ser la pista de gel, que
enguany ha registrat una lleugera
baixada de patinadors respecte
a anys anteriors. Entre el 2 de
desembre i el 9 de gener, la instal·
lació va estar instal·lada a la plaça
Nova Estació i 8.923 rubinencs
van patinar-hi. En aquesta ocasió,
1.983 –més que l’any passat– ho
van fer a través de vals de descompte que es repartien entre
els comerços associats.
L’Ajuntament fa una bona
valoració d’aquestes activitats, i
també de la Fira de Nadal i la Fira
de Reis. En el primer cas, aquesta
ha anat acompanyada d’una carpa d’activitats que durant els dies
previs a Nadal va acollir diversos
tallers i actes adreçats als més
petits i que van tenir una molt
bona acollida entre els ciutadans.
També van tenir èxit les activitats organitzades a la carpa que
anaven destinades a un públic
jove, com l’estrena d’un curtmetratge, un espectacle de Brodas
Bros o una jornada dedicada als
videojocs.
Per últim, la rebuda dels Reis

Els infants van ser els protagonistes del Nadal. / Localpres

d’Orient a Rubí va ser multitudinària, amb milers de persones
celebrant la Cavalcada als carrers
de la ciutat. A més, uns 1.220 infants van passar pel campament
del Mag Rubisenc durant els dies
previs a Reis.

El regidor de Comerç, Rafael
Güeto, ha afirmat que “el model
de Nadal a la ciutat està plenament consolidat”, i ha afegit que
“la ciutadania respon a les propostes passant les festes a Rubí,
que és l’objectiu”.
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1917-2017. CENT ANYS DE PESSEBRISME A RUBÍ

Rubí serà la seu de la 47a Trobada de
pessebristes de Catalunya i Balears

L’en�tat rubinenca s’encarregarà enguany de crear el pessebre
de l’altar major de la basílica de Montserrat
CRISTINA CARRASCO

El 2017 és un any molt especial per a l’Associació de
Pessebristes de Rubí, ja que
se celebra el centenari del
primer concurs de pessebres
que es va organitzar a la ciutat pel Nadal del 1917.
Fa molt de temps que
l’en�tat local prepara aquest
aniversari, que tenen previst
celebrar amb diferents ac�vitats. Entre aquestes, destaca que Rubí serà la seu de la
Trobada de pessebristes de
Catalunya i les Illes Balears,
que organitza anualment la
Federació Catalana de Pessebristes. La trobada, que
arriba a la 47a edició, �ndrà
lloc a l’octubre i aplegarà uns
400 pessebristes.
Josep González, membre
de l’entitat local, explica
que els fa molta iŀlusió que
la Federació hagi concedit
a Rubí poder acollir la trobada. El Celler serà l’equipament al voltant del qual
s’organitzaran les ac�vitats
de la trobada, que, a més,
donarà el tret de sor�da a
la campanya pessebrista
d’aquest 2017.
D’altra banda, i coinci-

dint també amb el centenari,
l’Associació de Pessebristes
de Rubí també �ndrà l’honor de crear aquest 2017 el
naixement que s’exposarà a
l’altar major de la Basílica de
Montserrat per Nadal, pessebre que cada any realitza
una en�tat.
Dia de l’Associacionisme
Cultural
Una altra de les propostes
dels pessebristes rubinencs
per aquest any és la celebració, per primera vegada,
del Dia de l’Associacionisme Cultural de Catalunya,
que es commemora el 4 de
juny. Per celebrar-ho, una
dotzena de pessebristes de
renom a Catalunya visitaran
la ciutat aquell dia i exposaran en una mostra al carrer
alguns dels seus treballs per
tal d’apropar al gran públic
aquest art.
“Tenim molta feina i molt
treball al davant, però ens fa
molta iŀlusió celebrar aquest
aniversari amb totes aquestes activitats i projectes”,
assenyala González,
La mostra més visitada
Aquest diumenge va tancar

100 anys de pessebres a Rubí
Malgrat que l’Associació de Pessebristes de Rubí es va
fundar l’octubre de 1953, la tradició pessebrista a la
ciutat es remunta molt abans. De fet, el primer concurs
de pessebres organitzat a Rubí del qual es té documentació data de l’any 1917. Va ser impulsat pel rector de la
parròquia de Sant Pere, el Doctor Guardiet. A la imatge,
retall de Rubricata amb els resultats del Concurs de
Pessebres de l’any 1958.

les portes la mostra ‘Diorames nadalencs’, l’exposició
que cada Nadal organitza
l’Associació de Pessebristes
de Rubí i que és, any rere
any, la mostra més visitada
de la ciutat. Enguany, 9.829

persones, així com 545 escolars, han passat per l’Aula
Cultural per gaudir amb els
diorames exposats i 1.100
s’han volgut sumar al Joc
d’observació que proposava
la mostra.

Durant la 46a trobada pessebrista celebrada a Castellterçol, Rubí
va rebre el fanalet com a organitzadora de la propera edició de la
trobada. / C.C.
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futbol | PRIMERa catalana

El Rubí aconsegueix un punt d’or al difícil camp de l’Alpicat
ALPICAT - RUBÍ 			

0-0

ALPICAT: Crisos, Pons, Garriga, Brezmes, Vendrell, Xavi
Gomà, Kelly (Adrià García), Romero (Rubén Pérez), Egea,
Pampliega i Aitor (Pifarré).
RUBÍ: Jaume Bracons, Kiki, Guti, Sebas, Faura (Jordi Morcego), Cervantes, Jan Lladó (Pau Mañé), Luque (Uri Montoya),
Iván Peralta (Putxi), Aleix i Mario.
Àrbitre: Ainara Acevedo Pudley.
Targetas: Brezmes i Pifarré (2). / Mario, Luque, Uri Vives i
Cervantes (2).

IVÁN MARTÍNEZ
El Rubí de Xabi Martín i Antonio Sánchez Rueda va treure
un punt molt important d’un
camp difícil de dimensions
reduïdes com és el de l’Alpicat, rival directe del conjunt
rubinenc. El partit va estar
molt igualat i qualsevol dels
dos equips podia haver aconseguit la victòria. Una rematada al travesser de Garriga i
un gol anul·lat per fora de joc
dubtós a Pau Mañé van ser
les accions més destacades
del partit.
El conjunt rubinenc va
arribar a Alpicat amb dues

noves incorporacions, que
van ser titulars. D’una part,
Cristian Faura, lateral esquerre que va deixar bones sensacions per la banda, i de l’altra,
Cervantes, veterà que torna a
posar-se la camiseta del Rubí
per suplir la baixa de Germán,
que estarà aproximadament
dos mesos fora dels terrenys
de joc.
El Rubí va iniciar el seu
joc tenint la possessió de la
pilota, però amb arribades
de poc perill. A partir de la
mitja hora de joc, l’Alpicat van
començar a arribar a l’àrea
dels rubinencs, cal destacar
un mà a mà de Vendrell, que

Imatge del partit del Rubí i l’Alpicat. / Cedida

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

EQUIP
SAN CRISTÓBAL
BALAGUER
ALMACELLES
SANTBOIÀ
REUS B
VILADECANS
LLEIDA B
RAPITENCA
VILANOVA
VISTA ALEGRE
SANT ILDEFONS
VILASECA
ALPICAT
SUBURENSE
IGUALADA
RUBÍ
MORELL

PTS.
31
30
29
29
26
24
23
23
23
22
22
21
19
17
16
12
1

va enviar als núvols, i una gran
aturada de Bracons, en un xut
de Garriga. El partit podia haver canviat per complet si en
el darrer minut de la primera
part Jan Lladó hagués arribat
a una centrada de córner
d’Aleix Domínguez, però no
va ser així i la primera part va
acabar sense gols.
La tònica de la segona
meitat va ser molt semblant a
la primera, primer amb perill
per part dels visitants, on fins
i tot Pampliega va treure sota
pals una rematada de Jan.
Als 71 minuts va arribar
la jugada més polèmica de
partit, ja que Aleix va fer una
entrada a Pifarré. El rubinenc
no va impactar amb la cama
del jugador rival, però aquest,
com no arribava a la pilota,
va decidir llençar-se. L’àrbitre
ho va veure clar i li va treure
targeta groga per fer teatre.
Era la segona groga de Pifarré,
ja que quinze minuts abans
havia vist la primera groga

Mor Josep Nonell, jugador i entrenador
El rubinenc Josep Nonell,
qui va ser jugador i entrenador de la UE Rubí, ha mort
aquest diumenge als 89
anys. Nonell era actualment
el primer soci de l’entitat i
va començar la seva carrera
esportiva des de ben petit
a les files blanc-i-vermelles.
Amb 16 anys, gràcies al seu
talent, va debutar amb el
primer equip del club. Josep Nonell, un migcampista
esquerrà golejador, aviat
va marxar a altres equips
a demostrar el seu talent.
Durant la seva carrera, va militar a les files
del Terrassa, el Martinenc, l’Igualada, el
Palamós, el Vic i el desaparegut España
Industrial.
Més tard, ja retirat, va agafar les regnes
del Juvenil del Rubí durant quatre anys,
entre el 1955 i el 1959, i va forjar un equip
mític, en el qual la majoria de jugadors eren
rubinencs i que va deixar empremta al municipi. Quatre anys més tard, va fer el salt
al primer equip, del qual va ser entrenador
gairebé una dècada. Nonell va estar a punt
per una falta sobre Luque.
L’Alpicat es va quedar amb
10 quan faltaven 20 minuts
pel final.
Donava la sensació que
els locals jugaven millor amb
10 i pràcticament van tancar
al Rubí a la seva àrea. Quan
pitjor estava el conjunt rubinenc, va arribar una altra acció polèmica, ja que l’àrbitre
va expulsar Cervantes en el
dia del seu debut per doble

de portar l’equip a Tercera Catalana a finals
dels 60, disputant, sense èxit, la primera
fase d’ascens a Tercera de la història de
l’entitat. Ho va fer amb una plantilla que
provenia gairebé sencera del Juvenil que ell
havia entrenat anys abans. El 1971 va deixar
l’equip rubinenc i la seva vinculació al club
va continuar com a simple soci.
El 2010, Nonell es va reunir amb els jugadors que va entrenar a la plantilla del Juvenil
del Rubí, en un acte de celebració del 50è
aniversari d’aquell equip mític. / DdR

groga. La segona era clara,
però la primera va ser molt
dubtosa.
Els 10 últims minuts, 10
contra 10, van ser d’infart.
Precisament, va arribar l’ocasió més clara pels locals, amb
un xut de Garriga des de
l’àrea gran que va estavellarse contra el travesser de la
porteria de Bracons. Ja en
el descompte, una passada
entre línies espectacular de

Mario va deixar tot sol a Uri
Montoya, que va ser generós
i li va cedir el gol a Pau Mañé,
però el linier va senyalar un
fora de joc inexistent, ja que el
davanter estava en posició legal. El dubte va ser si la posició
d’Uri Montoya era legal, però
l’àrbitre va senyalar fora de
joc en la següent passada.
Amb l’empat a zero gols i
el repartiment de punts es va
arribar al final del partit.

futbol | segona catalana

Partit fluix de l’Olímpic, que suma tres derrotes consecutives
FONTSANTA-FAJÓ - OLÍMPIC CAN FATJÓ

2-0

FONTSANTA: Jaime, Rafa, Ferri (Mata), Fini, Mini (Raúl), Díaz
(Coma), Carce, Fran, Adri, Toñín (Juan Carlos) i Gerard.
OLÍMPIC: Alfonso, Moi (Carlos López), Pol, Marc Sánchez,
Mauri, Albert (David Gómez), Nil, Genís, Palote (Adri García),
Sergio i Dani García.
Àrbitre: Cifuentes Soldevila, Miguel (Regular).
Gols: 1-0 Ferri (12’); 2-0 Toñín (56’)
Targetas: Fini, Mini, Fran i Raúl. / Albert, Genís, Buyo i Toni
Centella.

josé verde

Mal començament de l’Olímpic en aquest 2017, que va
firmar la seva tercera derrota
consecutiva. En aquesta ocasió, va ser a Cornellà i contra el
Fontsanta-Fatjó. Dues derrotes
davant dos rivals que a priori
eren accessibles. Els homes
de Toni Centella no passen
per un bon moment i, a més,
en aquest partit van tenir la

mala fortuna de comptar amb
algunes baixes i importants,
tot i que això no pot ser excusa
perquè qualsevol jugador de
la plantilla ha d’estar preparat
per assumir aquesta situació.
Contra el Fontsanta, l’equip
no va trobar aquest enllaç entre línies per treure la pilota
controlada i, de nou, es va
trobar a faltar encert de cara
a porteria. El primer gol local
va arribar com a conseqüència

del llançament d’un servei de
córner, col·locat al segon pal,
on el central del Fontsanta
Ferri va guanyar per alt a la
defensa i amb una rematada
neta de cap va enviar la pilota
al fons de la xarxa d’Alfonso.
Era l’1-0 als 12 minuts de joc.
Els visitants van tenir diverses ocasions de gol que no van
materialitzar, però els locals,
en jugades de pilotes llargues i
al contraatac, creaven més perill. Una estirada fantàstica del
porter de l’Olímpic, Alfonso, va
evitar el que podria haver estat
el segon gol del Fontsanta.
Amb quatre serveis de córner,
10 faltes comeses pels locals,
un sol córner a favor i 4 falta
dels visitants es va arribar al
descans amb l’1-0.
La segona part es va iniciar
sense canvis per part de tots
dos conjunts. Els locals, amb

un joc lent i tallant les jugades
contràries amb faltes, es van
trobar amb un magnífic xut
des de fora de l’àrea de Toñín
que va sorprendre a propis i
estranys, i que va suposar el
segon gol del Fonsanta en el
minut 56. El tècnic de l’Olímpic
va donar entrada a Adri García,
Carlos López i David Gómez i
l’equip va guanyar en efectivitat al centre del camp, creant
noves ocasions de gol que no
va saber aprofitar.
Els locals, amb la tranquil·
litat d’anar guanyant, van
intentar retenir la pilota esperant el pas dels minuts i en un
parell de contraatacs van crear
perill sobre el marc d’Alfonso,
aprofitant que els de Can Fatjó
es van obrir buscant desesperadament el gol. El marcador,
però, ja no es mouria i el partit
va acabar 2-0.

La derrota complica la
situació de l’Olímpic en la
taula classificatòria. La pròxima jornada, els rubinencs
jugaran contra El Gornal, a
L’Hospitalet de Llobregat. El
partit tindrà lloc el diumenge
a les 12 hores.

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

EQUIP
PTS.
CAN VIDALET
43
U. BELLVITGE
40
SANT JOAN DESPÍ
29
JÚNIOR
28
M. IGUALADA
27
ESPLUGUENC
27
MARIANAO
25
OLÍMPIC
22
ATL. SANT JUST
22
FONTSANTA F.
21
ATL. VILAFRANCA
21
MARTORELL
20
ATLÈTIC PRAT
20
SAN MAURO
20
MOJA
18
GORNAL
16
DINÀMIC BATLLÓ
13
C. COOPERATIVA
10

Resultats
Veterans-Piera
Sènior B-PB Ramon Ll.

5-0
3-1

Gols: Corral i Jesús (2).

Cadet A-Can Colapi

2-2

Ros i Olías.

Cadet B-PB St Cugat

3-1

Joaquin i Mamadou (2).

Sant Cugat-Infantil A

4-1

Cobos.

Infantil B-Matadepera

2-3

Hugo.

Sabadell-Aleví A 5-0
Aleví B-25 Septiembre

2-2

Edgar i Joel..

Aleví C-Can Rull

4-2

Raúl (2) i Rainer (2).

Ca n’Anglada-Benjamí A 1-3
Axel, Adrián i Quim.		
Viladecavalls-Benjamí B 1-0
Benjamí C-Can Parellada 0-7
Benjamí D-Montcada
0-6
Jabac-Prebenjamí B
5-0
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ATLETISME | PROVA

ATLETISME | FONS

Més de mig miler d’infants
par�ciparan en el Cros de Rubí

29

Fondistes Rubí acaba l’any
amb els 10 km de València

Les inscripcions es poden formalitzar ﬁns a aquest divendres

cursa està prevista cap a les
13 hores, amb les atletes
prebenjamines.
Un cop ﬁnalitzi l’ac�vitat, cada corredor podrà
consultar la classificació
final al mateix web d’inscripció, imprimir un diploma
de par�cipació i penjar una
fotografia si ho desitja. A
més, tots els participants
rebran una medalla com a
obsequi.

REDACCIÓ

La Unió Atlè�ca Rubí (UAR)
organitza el 22 de gener, juntament amb l’Ajuntament,
la 39a edició del Cros Escolar de Rubí, que enguany
comptarà amb més de mig
miler de par�cipants.
Tot i que el període
d’inscripció romandrà obert
a través d’internet fins a
aquest divendres, la prova
ja ha superat els 500 par�cipants. Destaca sobretot
l’alta par�cipació d’infants
en les categories Aleví, Benjamí i Prebenjamí, tant en
nens com en nenes. Mentre
que, en canvi, en la categoria Open, en la qual competeixen els majors d’edat,
només hi ha una quinzena
d’inscrits de moment.
El Cros Escolar consisteix
en una dotzena de curses,
corresponents a diferents
categories d’edat, que �n-

Està previst que més de 500 atletes par�cipin en la 39 edició d’aquesta prova local. / Arxiu

dran lloc durant tot el ma�
en uns circuits habilitats al
parc de Ca n’Oriol.
Es recorreran distàncies
d’entre 500 i 4.600 metres
en funció de l’edat i el sexe.
La primera cursa serà la de
la categoria open i donarà
el tret de sor�da a les 9.30

hores; mentre que l’úl�ma

Les categories
aleví, benjamí i
prebenjamí són
les que aporten
més corredors

Recollida d’aliments
Com ja va passar l’any
passat, el Cros Escolar de
Rubí recollirà aliments en
col·laboració amb la Taula
d’entitats de Rubí per la
inclusió social. Els atletes
i les seves famílies podran
donar els productes a les
carpes habilitades a l’indret
de recollida dels dorsals. La
Taula està formada per les
en�tats Creu Roja, FraterNadal, ASAV i Càritas.

DUATLÓ | COMPETICIÓ

Valenzuela, segon al Duatló de Mataró
La secció de triatló del Club
Natació Rubí (CNR) va par�cipar el passat cap de setmana en dues compe�cions de
duatló, celebrades a Mataró
i Vilobí del Penedès.
El duatló de Mataró era
el primer de carretera de
temporada i el rubinenc Ricardo Valenzuela va aconseguir creuar la línia d’arribada
en segona posició en la seva
categoria.
A més, el club també va

aconseguir un altre podi, ja
que en categoria femenina,
Mónica Crisol, Laura Pérez i
Cris�na Aguilera, que debutava en un duatló, van aconseguir la tercera posició en la
classiﬁcació per equips.
També van compe�r en
el duatló de Mataró, Rafael Trenado, Carlos Pardos,
Jordi García, Xavi Matarín,
Juan José Sánchez i Jose
Luís López.
Pel que fa al duatló de

Vilobí del Penedès, va ser
una prova de muntanya
que va servir per acollir el
Campionat de Catalunya
absolut. Per part del Club
Natació Rubí van par�cipar
Diego Gálvez, Juan Antonio
Calero, Rafa Hierro, Xavi
Rodríguez i José Méndez. Els
cinc compe�dors rubinencs
van aconseguir ﬁnalitzar la
prova amb èxit i sumar punts
per a la lliga de clubs de la
modalitat. / CNR

Ricardo Valenzuela va quedar
segon a la prova. / Cedida

Pedro Sánchez i Josefa Romero van compe�r en els 10 km de València. / Cedida

Els esportistes del club
Fondistes Rubí continuen
preparant la temporada de
mitja marató amb curses de
10 km per tal d’anar agafant
el ritme de compe�ció.
A ﬁnals del 2016, Pedro
Sánchez i Josefa Romero van
tancar la temporada, just
abans de Nadal, par�cipant
en els 10 km de València.
Pedro Sánchez va aturar el
cronòmetre en 50’, men-

tre que la seva companya
Josefa Romero va creuar la
línia de meta amb un temps
d’1h09’.
D’altra banda, el 2017 ha
arrencat amb la par�cipació
de Nicolás López en els 10
km de la Cursa de Sant Vicenç a Mollet. El rubinenc
va aconseguir completar
el recorregut de la prova
amb un temps de 46’26”. /
Fondistes Rubí
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HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

L’Horitzó s’imposa en el
derbi vallesà contra el Prodis
L’Horitzó A va aconseguir
imposar-se en el derbi comarcal contra el Prodis A
en la Lliga Preferent de
bàsquet per a discapacitats
intel·lectuals per un resultat de 85-48.
Després de l’aturada
nadalenca, la compe�ció va
retornar amb aquest par�t,
que va ser molt renyit durant els tres primers períodes, en els quals, el Prodis
va saber contrarestar bé els
avantatges locals amb un
bon encert en el �r exterior
i ràpids contraatacs del seu
base Toni Ramírez.
Fins i tot, en un moment del tercer quart, els
visitants es van col·locar a
només 5 punts de l’Horitzó,
però en el darrer quart, els
locals van dictar sentència
amb un parcial de 31 a 7.
A les ﬁles del conjunt
local, va destacar l’absència
per lesió del pivot internacional Iván Perálvarez
i el debut prometedor de
Manel Simón, el darrer
ﬁtxatge.
Per part de l’Horitzó van
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anotar Ramon Vargas (25),
Toni Torres (24), Miquel
Patón (19), Manel Simón
(7), Sergi de la Torre (6) i
Marc Sala (4).
En la propera jornada, l’equip visitarà la pista
del Força Lleida el 21 de
gener.
Pel que fa a la resta
d’equips, l’Horitzó B va
aconseguir guanyar 8-39
al Fem Esport Mataró en la
Segona Catalana i és quart
classiﬁcat. En canvi, l’Horitzó C va perdre 6-29 contra
la UE Sant Cugat i només
ha guanyat un par�t. / CE
Horitzó
Preferent Catalana
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EQUIP
PTS.
SESE SPURS
21
HORITZÓ A
15
LLUÏSOS DE G.
15
RUBÍ CENT PATINS 21
FORÇA LLEIDA
9
FEDAMAR BOET
6
PRODIS A
6
JOVENTUT FED.
6
AMPANS LA SALLE
0
LA FUNDACIÓ
0

Força Lleida-Horitzó A
21 de gener 13 h
Prat de la Riba (Lleida)

Dues victòries pel Sènior Femení del
Cent Pa�ns, que consolida el liderat
El Sènior Femení del Cent
Patins va aconseguir una
doble victòria el passat cap
de setmana que li serveix
per consolidar-se, encara
més, com a líder de la Lliga
Elit, la màxima categoria de
l’hoquei línia nacional.
El conjunt rubinenc es
va imposar al Jujol, en primera instància, en un par�t
en el qual el rival va prac�car un joc molt defensiu
per l’escassetat d’efec�us a
la banqueta. Tot i això, les
del Cent Pa�ns van aconseguir superar l’esquema
defensiu del rival i neutralitzar els contracops del Jujol. Cal destacar l’actuació
de la portera, Marta Gil,
que només va encaixar dos
gols. El par�t va ﬁnalitzar
amb victòria pel conjunt
de Rubí per 5-2. Els gols
van ser obra de Shauny Ortega, Eva Marqués, Maria
Ayala, Ana Sierra i Ainhoa
Merino.
En el segon par�t disputat, el Cent Pa�ns va supe-

a l’hospital. Amb aquest
triomf, l’equip segueix en
quarta posició. / CHR
Lliga Elit Fem.
POS.
EQUIP
PTS.
1.
RUBÍ CENT PATINS 29
CPL VALLADOLID*
22
2.
3.
BCN TSUNAMIS
20
TRES CANTOS
15
4.
CHL JUJOL**
8
5.
6.
TUCANS ASME**
7
7.
C. VILA-REAL**
7
8.
MEIGAS LUGO*
0
* Equip amb un partit menys

Jugadores del Femení del Cent Pa�ns. / Cedida

rar diumenge el Tres Cantos
en un duel que va ﬁnalitzar
6-1. El conjunt rubinenc va
donar molt bones sensacions i va reaﬁrmar el bon joc
que havia efectuat contra
el Jujol el dissabte.
Va ser un duel força
travat, amb moltes penalitzacions i jugades de superioritat, que el Rubí es va
endur gràcies a dos doblets
d’Eva Marqués i Ainhoa
Merino i els gols de Shauny
Ortega i Andrea Pérez.

Triomf del Sènior Masculí
El Sènior Masculí del Cent
Patins va aconseguir tres
punts molt importants en la
darrera jornada de lliga a la
pista del Metropolitano de
Bilbao.
L’equip va aconseguir
sumar els tres punts amb
els gols d’Oriol Gonzalo, de
Nacho del Rey i de Marcos
Fajardo, que malauradament va pa�r una fractura de
clavícula durant una jugada
del par�t i va haver d’anar

ESCACS | BASE

Vila-real-Rubí
21 de gener 17.30h
P. Melilla (Vila-real)

Lliga Elit Masc.

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

EQUIP
PTS.
CPL VALLADOLID
30
HC CASTELLÓN
26
ESPANYA HC
22
RUBÍ CENT PATINS 21
CASTELLBISBAL
13
TRES CANTOS
11
AE SANT ANDREU
9
METROPOLITANO
7
MOLINA SPORT
6
CHL JUJOL
5

HC Castellón-Rubí
21 de gener 19 h
Gaetà Huguet (Castelló)

La Rubinenca torna a la compe�ció
després de l’aturada nadalenca

En categoria sènior, la Rubinenca par�cipa en diferents compe�cions. / Cedida

L’Agrupació d’Escacs Rubinenca (AER) ha retornat
a la competició després
de l’aturada pel Nadal. En
categoria sènior han tornat
les compe�cions individuals.
En l’Obert d’Igualada, Albert
Mar�nez i Sera� R. Algarte
van guanyar els seus respec�us enfrontaments, mentre
que a l’Open d’hivern de
Mirasol, Antonio Aguilera i
S. Algarte van guanyar les
seves partides i Francesc
Pina va caure derrotat.
Com a preàmbul del

campionat de Catalunya
per equips, que comença el
pròxim cap de setmana, el
passat diumenge es va disputar la Copa Catalana per
equips. L’equip de La Rubinenca, format per C. Romero, A. Campos, A. Navarro,
J. Ferrer i A. Torrecillas, va
tenir una bona actuació.
En la competició escolar, els representants de La
Rubinenca competeixen en
dos fronts. En el territorial
de Sabadell cal destacar les
victòries de Nil i Mariona

Leg en les seves respec�ves
categories. Per contra, Diego Alameda, Pol Mariages i
Andreu Juvilla no van poder
amb els seus rivals de la categoria. Tot i això, Diego Alameda es troba de moment a
la cinquena posició.
Pel que fa al comarcal
de Cerdanyola, Sergio Mar�nez, Carlos Garcia, Álvaro i
San� Capilla, Diego Mar�nCaro i Rai Coroiu, representants de la Rubinenca,
reprendran la compe�ció la
setmana vinent. / AER
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Masculí del CNR
perd amb el CN Mataró

Malgrat la derrota els rubinencs con�nuen lluitant per la permanència. / Cedida

El Sènior Masculí de waterpolo del Club Natació
Rubí (CNR) es va desplaçar
el passat cap de setmana
a Mataró, per disputar el
seu par�t contra l’equip del
Maresme. Els nois del Toni
Aguilar van perdre 13-4.
Tot i la derrota, l’equip
està demostrant un gran

compromís i ganes de poder assolir un altre cop la
permanència a la màxima
divisió nacional.
Per la seva part, el segon equip masculí con�nua
amb la seva bona dinàmica
de resultats posi�us. Una
setmana més, el conjunt rubinenc segueix invicte a la

RESULTATS
CN At. Barceloneta - Juvenil Masculí
Juvenil Femení - CN Terrassa
Cadet Masculí - CN Molins de Rei
CN Terrassa - Cadet Femení
CN Premià - Infantil Mixt
CE Mediterrani - Infantil Femení
Aleví B - CN Terrassa

VOLEIBOL | PRIMERA NACIONAL

16-3
4-9
6-5
15-11
7-11
18-14
13-10

compe�ció i es consolida al
capdavant de la classiﬁcació. Aquesta setmana passada es van imposar amb
comoditat al CN Sallent per
un clar 5-11. / CNR
DIVISIÓ HONOR Masc.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EQUIP
PTS.
AT. BARCELONETA
33
CN SABADELL
31
CN TERRASSA
30
CN MATARÓ
27
CN SANT ANDREU
19
REAL CANOE
19
CN BARCELONA
17
CE MEDITERRANI
10
CD NAVARRA
9
CN CATALUNYA
9
CN RUBÍ
6
CN MOLINS
3

ATLETISME | HEPTATLÓ

Ferran Merino, campió de
Catalunya júnior d’heptatló
L’atleta rubinenc Ferran Merino s’ha proclamat campió
de Catalunya en la categoria
júnior de la modalitat d’heptatló de proves combinades
d’atle�sme.
La compe�ció es va disputar el passat cap de setmana a la pista coberta de
Sabadell i l’atleta de la Unió
Atlè�ca Rubí va registrar la
màxima puntuació a la prova, amb 4.574 punts.
Merino va aconseguir
fer els 60 metres llisos en
7”30; els 60 metres tanques
en 8”76; i els 1.000 metres
llisos en 2’54”95. Pel que
fa al salt de llargada, va
saltar 6,64 metres; en salt
d’alçada va fer 1,74 metres;
en llançament de pes va
arribar ﬁns als 9,57 metres
i en el salt de perxa va fer
3,62 metres.
També va par�cipar, per
part de l’en�tat rubinenca,
Adrià Navajón, que va compe�r en l’heptatló juvenil.
Navajón va ser subcampió
en la seva categoria sumant

Al centre, Ferran Merino, campió de Catalunya. / Miquel Merino

una puntuació de 4.390, i
aconseguint la mínima per
par�cipar en el Campionat
d’Espanya en 60 metres tanques i en salt de llargada.
El juvenil rubinenc va fer
7”52 en els 60 metres llisos;
8”60 en els 60 metres tanques; 3’02”73 en els 1.000
metres llisos; 6,43 metres
en salt de llargada; 1,80
metres en salt d’alçada; 3,02
metres en salt de perxa; i

10,89 metres en llançament
de pes.
Cros Vila de Ripollet
D’altra banda, el club va
par�cipar en les categories
Prebenjamí, Benjamí, Aleví
i Cadet en el Cros Vila de
Ripollet, el passat cap de
setmana. En aquesta competició, l’alevina Valeria
Olalla i el cadet Jan Soler
van quedar segons. / UAR

El Més Fusta Rubí cau davant el CN Sabadell
Les jugadores del Més Fusta
Rubí van disputar dissabte
passat el primer par�t del
2017 i l’úl�m de la primera
volta de la lliga. Un enfrontament que es va saldar
amb una derrota per les
rubinenques per 3-1 davant
el CN Sabadell.
El primer set va començar amb un ritme de joc molt
trencat per part dels dos
equips, amb moltes errades
no forçades que van ser
determinants per decantar

el set a favor de l’equip sabadellenc, que va ser una mica
més regular. En el segon
set, el joc per part dels dos
conjunts va ser més directe i
es va disputar punt per punt
ﬁns al ﬁnal, quan les jugadores del Rubí van tancar el
set 24-27, col·locant l’1 a 1
al marcador.
El tercer set va con�nuar
amb el mateix ritme de joc i
amb un Més Fusta que, durant gran part del set, estava
per davant al marcador. Però,

en els punts ﬁnals del set, les
sabadellenques van forçar la
recepció del Vòlei Rubí amb
un bon servei i van aconseguir remuntar. El quart set va
ser el més irregular per part
de les rubinenques, que no
van poder mantenir el ritme
de joc, el que va permetre
les locals tancar el partit
amb un còmode avantatge
de 25-12 i un 3-1 deﬁni�u de
par�t. La propera jornada, el
Més Fusta Vòlei Rubí torna a
jugar fora de casa i visitarà el

CH Bordils, actualment sisè a
la classiﬁcació.
Triomf del Juvenil A
El Mul�servicios Ury va jugar contra el CV Premià,
en un par�t en què les rubinenques van sortir molt
concentrades i van guanyar
el primer set. El segon va ser
per les de Premià, mentre
que el tercer va tornar a ser
pel Rubí. Finalment el par�t
va ser pel Rubí que va imposar-se per 3-1. / CVR

Les jugadores del Més Fusta Vòlei Rubí. / Cedida

