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L’abocador de Can Balasc “és un
greu risc per la salut pública”
MARTA CABRERA

Josep Moner, explicant quines afectacions pot tenir l’abocador de Can Balasc. / M.C.

La plataforma Rubí sense
abocadors con�nua la seva
lluita per evitar l’obertura de
Can Balasc, un abocador que
està a 250 metres del primer
nucli de cases de la urbanització d’Els Avets i exactament a
un quilòmetre de l’escola Rivo
Rubeo. Per tal de conèixer
quines afectacions pot tenir
aquesta instal·lació, l’en�tat
va convidar l’expert en medi

ambient Josep Moner, del
Centre d’Ecologia i Projectes
Alterna�us. Segons va explicar Moner, la conseqüència
d’aquesta infraestructura
serà “la contaminació de
l’aire i del sòl –aqüífers i
recursos hídrics–, i això es
tradueix en un greu risc per
la salut pública”. L’abocador
de Can Balasc preveu abocar
gairebé 1.000.000 m³ de
residus industrials, el que
equivaldria aproximadament
al con�ngut de més de 380
piscines olímpiques.
En especial, Moner ha
destacat el risc que suposa
per als infants l’obertura
d’aquest abocador, ja que
“són una població de risc,
perquè la proximitat és un
factor de les afectacions al
seu desenvolupament cogni�u”, i ha recordat que anteriorment la legislació prohibia
qualsevol ac�vitat d’aquestes
caracterís�ques a menys de
2 km.

ons per autoritzar l’obertura
d’aquesta instal·lació.
Segons ha explicat l’advocat de la plataforma, Albert
Calduch, hi ha diversos mo�us pels quals l’abocador de
Can Balasc no hauria d’obrir.
Entre altres, que el decret
que autoritza l’empresa a
desenvolupar l’activitat de
l’abocador està “caducat”,
així com el fet que la norma�va municipal i provincial
“no permeten desenvolupar
aquest �pus d’ac�vitats en el
sòl en què es vol desenvolupar”. A més, la llei indica que
no es poden transformar en
abocadors les antigues extrac�ves d’argila: “Ni tenen
llicència ni ho poden fer allà
on volen i arribarem ﬁns al ﬁnal als tribunals per demanar
responsabilitat a qui calgui,
Ajuntament o Generalitat o
totes dues”.
Calduch ha explicat que
el Tribunal Superior de Jus�cia de Catalunya (TSCJ) ha

L’advocat de la plataforma diu que
si l’Ajuntament o la Generalitat
donen llum verda a l’abocador,
els portaran als tribunals
Més enllà de la contaminació del sòl, el factor que
més preocupa a l’ecologista
és que aquest tipus d’abocadors emeten gasos contaminants. “S’originen gasos
d’efecte hivernacle, dos dels
quals resulten perillosos: el
metà i els compostos d’òxid
de nitrogen”.
Per Moner, l’arrel del
problema radica en el model
actual que “no contempla
que els processos industrials
reutilitzin els materials, un
cicle tancat”. I considera
greu que en plena època
d’emergència climàtica, les
administracions no hagin
fet un canvi de cultura per
adaptar-se: “Com a ciutadans
ens diuen que ens hem de
fer càrrec dels residus, però
no demanen el mateix a les
empreses”.
La plataforma es prepara per
iniciar un procés judicial
L’obertura de l’abocador de
Can Balasc encara no és deﬁni�va. Abans, cal que l’Ajuntament atorgui una llicència urbanís�ca per conver�r l’an�ga extrac�va en un abocador
i que la Generalitat doni llum
verda a l’autorització ambiental. En cas que aquests dos
tràmits siguin efec�us, Rubí
sense abocadors té clar que
denunciarà les administraci-

anul·lat algunes llicències
per infracció del dret ambiental i es mostra op�mista:
“Estem convençuts que no
es pot desenvolupar aquesta
ac�vitat”.
Crida a presentar al·legacions
per aturar la llicència
Rubí sense abocadors
presentarà una quinzena d’al·legacions contra la
llicència urbanís�ca i demana
a la ciutadania que també ho
faci per aturar l’obertura de
l’abocador.
A través d’aquestes allegacions, la plataforma demana que s’inclogui al projecte una declaració d’impacte
ambiental, que es respec� la
limitació de capacitat en les
82.500 tones anuals o que
es limiti als residus que es
contemplaven al projecte de
1994 i no a tots els residus
no perillosos. També demanen que no s’autoritzi per la
proximitat d’un nucli habitat,
així com que els vehicles que
transportin els residus no
puguin circular per zones
residencials, mo�u pel qual
caldria incloure un estudi de
mobilitat.
Les al·legacions es poden
presentar a l’Oﬁcina d’Atenció
a la Ciutadania fins aquest
divendres, data límit del procediment administra�u.
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El govern presenta un pressupost municipal per al 2020
de 83,2 milions, un milió d’euros menys que l’actual
El capítol més afectat per les limitacions del Pla Econòmic i Financer és el d’inversions,
que amb 2,2 milions d’euros, té una rebaixa d’un 14% respecte a l’exercici d’enguany
CRISTINA CARRASCO

L’equip de govern, format
pel Par�t dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i En Comú Podem Rubí (ECP), ha presentat
el pressupost municipal per
al 2020. Uns comptes que
ascendeixen a 83,2 milions
d’euros, gairebé un milió
menys que el de l’exercici
actual. Segons l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, aquesta rebaixa d’un 1,17% és a
causa de l’aplicació del Pla
Econòmic i Financer que
dona compliment a la Llei
Orgànica 2/2012 d’Estabilitat
pressupostària i Sostenibilitat
Financera, coneguda com a
Llei Montoro.
Martínez ha lamentat
que el pressupost hagi d’estar condicionat per una llei
que considera injusta, ja que
“tracta igual totes les administracions públiques, hagin
o no hagin estat curoses amb
els seus pressupostos i els

Ana M. Mar�nez i Ànnia Garcia van presentar els comptes. / C.C.

seus deutes” i “penalitza el
bon comportament ﬁnancer
d’un ajuntament que té els
comptes sanejats”.
Tot i això, l’execu�u local
ha defensat que es tracta
d’un bon pressupost perquè
manté a les persones al centre de l’acció polí�ca muni-

cipal i garanteix els serveis a
les persones, i uns serveis de
qualitat.
En el capítol 1, es manté
la mateixa despesa de personal i gran part es des�na al
Pla d’Ordenació dels Recursos
Humans (PORH) de l’Ajuntament, que ha de donar esta-

bilitat a la plan�lla municipal.
Així, es contractaran tres tècnics per desenvolupar aquest
pla. També s’incorporaran
tres persones per executar el
nou Pla d’inversions de mandat, es preveu cobrir quatre
llocs vacants a la Policia Local,
incorporar una persona per la
gerència de Proursa i designar el nou director de Rubí
Serveis Audiovisuals.
Pel que fa als capítols 2,
béns corrents i serveis, i 4,
transferències corrents que
inclouen ajudes i subvencions
per a persones i en�tats, es
manté pràcticament igual
que a l’exercici del 2019.
El capítol més afectat per
l’aplicació de la regla de la
despesa és el 6, el d’inversions. El pressupost contempla
una partida de 2,2 milions
d’euros, xifra que suposa una
reducció del 14% respecte a
aquest any.
Segons la segona �nenta
d’alcaldia, Ànnia García, la

voluntat del govern és treballar per compensar al llarg de
l’any les limitacions que suposa la Llei Montoro en el pressupost. “Cercarem fórmules
que ens permetin finançar
també inversions pendents
i que són prioritàries, encara
que no es�guin de sor�da al
pressupost”. Entre aquestes,
s’ha referit al Servei d’Habitatge, una de les àrees que ha
pa�t una davallada important
en el seu pressupost, tal com
ja han cri�cat alguns par�ts
de l’oposició.
Tot i això, la màxima responsable municipal ha assenyalat que hi ha par�des
que hi ha serveis que sí que
es reforcen econòmicament,
com Urbanisme, que compta
amb 330.000 euros més per
iniciar la redacció d’un nou
Pla d’Ordenació Urbanís�ca
Municipal, o la par�da per
transport públic que disposarà de 800.000 euros més per
un nou contracte que perme�

millorar les línies existents, la
freqüència de pas i la ﬂota de
vehicles.
També incrementen la
seva par�da gent gran i dependència, el servei d’escoles bressol o el Servei de
Comerç.
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Continental descarta
continuar a Rubí i vol trobar
un comprador al gener
Els representants dels treballadors i la direcció de Continental Automotive es van
reunir dimarts per tractar els
plans que té la multinacional
per la planta de Rubí i el futur
dels 760 treballadors de l’empresa, després que aquesta hagi anunciat un procés
de reestructuració a escala
mundial. En aquesta trobada, segons ha explicat Josep
Rueda, secretari general de
CCOO d’Indústria del Vallès
Occidental, l’empresa va traslladar als sindicats que no té
cap intenció de continuar
amb l’activitat a la ciutat: “Si
hi havia una petita possibilitat
que Continental continués a
Rubí, ja han deixat clar que
ho vendran tot”.
L’empresa vol trobar un
comprador abans del 31
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de gener i a partir d’aquí,
es marca un termini de dos
mesos per executar la venda
i dos mesos més per resoldre
el futur dels treballadors. La
intenció de l’empresa és que
en sis mesos el futur de la
fàbrica quedi resolt, però ha
comunicat als treballadors
que serà flexible i que vol
marxar de forma ordenada.
A la mesa de diàleg de
dimarts, els sindicals van traslladar a la companyia l’acord
al qual els treballadors havien
arribat en assemblea: començar al gener a negociar les
condicions dels treballadors
que no continuaran. “Volem
parlar de les condicions dels
treballadors que no podran
o no voldran continuar ”,
assenyala Josep Rueda. / M.
Cabrera

Multitudinària manifestació en defensa
dels treballadors de Continental Rubí
tinguin al seu abast”. A més,
el Comitè d’Empresa va voler
agrair el suport rebut per
part del Moviment per unes
Pensions Dignes de Rubí i al
col·lectiu de joves del Partit
Comunista dels Treballadors
de Catalunya. Segons Requena, és molt important que
Rubí i la comarca es faci ressò
de la situació de la plantilla de
Continental.

LARA LÓPEZ

Mig miler de persones van
participar en la primera gran
manifestació convocada pels
sindicats CCOO, FTC i UGT de
l’empresa Continental a Rubí,
en la seva lluita per impedir la
reestructuració de plantilla
anunciada per la multinacional. Treballadors de l’empresa, familiars, amics, sindicats,
veïns de Rubí i polítics locals
van sumar forces per reivindicar el manteniment de les
760 persones que treballen
a la planta local. La marxa va
sortir de la plaça Pearson i va
recórrer els carrers del centre
de Rubí ﬁns a l’Ajuntament
amb consignes com ‘Rubí,
escucha, Continental está en
lucha’, ‘Plantilla, unida, jamás
será vencida’ o ‘El futuro de
nuestros hijos no está en
venta’.
Núria Requena, presidenta del Comitè d’Empresa, va
assenyalar que “reivindiquem
els nostres llocs de treball i

La manifestació va recórrer els carrers del centre. / L. López

creiem que l’empresa ha de
tenir en compte que aquests
760 llocs de treball s’han de
mantenir, i no hi ha una altra
opció”.
La representant d’UGT
a Continental opina que al
sector de l’automoció no hi
manca feina, sinó que necessita una reindustrialització per
digitalitzar-se i adaptar-se al
vehicle elèctric. Núria Requena reconeix que hi ha una crisi

al sector, però els directius
i inversors de les empreses
han de buscar les sortides i
avançar-se als temps actuals.
La mobilització va ﬁnalitzar a la plaça Pere Aguilera,
on es va llegir un manifest
que rebutjava amb contundència la reestructuració de
la plantilla i on els treballadors
deixen clar que defensaran els
760 llocs de treball “amb totes
les seves forces i recursos que

Marea pensionista dona suport als afectats
El moviment Marea Pensionista també ha donat suport
a la plantilla de Continental en
una manifestació davant del
Parlament, a Barcelona, que
va tenir lloc dilluns al matí. Els
manifestants portaven pancartes de suport al col·lectiu,
a més de reivindicar unes
pensions justes i de qualitat.
D’aquesta forma, aquest collectiu s’ha solidaritzat amb els
afectats de Continental, com
també han fet els pensionistes de Rubí.

Mobilització per unes pensions públiques dignes
LARA LÓPEZ

Més d’un centenar de persones van participar aquest
divendres al vespre a la manifestació convocada pel Moviment per a unes Pensions Públiques Dignes de Rubí, que
en aquesta ocasió va comptar
amb el suport de la Plataforma Rubí Sanitat, Rubí Sense
Abocadors i treballadors de
Continental Automotive a
Rubí. Amb consignes com
‘No a les pensions misèria’ o
‘No a les pensions privades’,
una multitud de rubinencs i
rubinenques van manifestarse pels carrers del centre de
la ciutat, des de la plaça Pere
Aguilera fins a arribar a la
plaça de la Nova Estació, on

Els manifestants van recórrer el centre per ﬁnalitzar a la plaça de la
nova Estació. / Lara López

van llegir un manifest.
Entre les seves reivindicacions, hi ha la garantia del
sistema públic de pensions i
el seu ﬁnançament, ﬁxar una
pensió mínima de 1.080 euros, acabar amb la desigualtat
de gènere en salaris i pensions, derogar els aspectes

regressius de les reformes
de les pensions del 2011 i
2013, una jubilació anticipada
sense penalitzar per no complir els 40 anys cotitzats, la
revalorització automàtica de
les pensions en funció de l’IPC
real o una pensió de viudetat
conseqüents amb el sistema

públic de repartiment.
A més, el Moviment per
unes Pensions Dignes de Rubí
va defensar conjuntament
amb Rubí Sanitat la derogació
del copagament sanitari i el
desenvolupament d’una xarxa de centres sociosanitaris
públics. Representants del
col·lectiu van exigir també
la derogació de les reformes
laborals de 2010 i 2011, que
consideren que ha empitjorat les condicions de vida
de gran part de la població
espanyola, amb una pèrdua
del poder adquisitiu al voltant
del 30%.
D’altra banda, els pensionistes van expressar la seva
solidaritat amb la plantilla de
Continental Rubí.

PUBLICITAT
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Rubí Solidari, premiat pel Col·legi
d’Advocats de Terrassa
REDACCIÓ

L’en�tat Rubí Solidari va rebre
divendres passat el Premi
Drets Humans d’enguany, en
el marc de la cinquena edició
dels Premis Drets Humans
que atorga l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Terrassa (ICATER). Es tracta d’uns reconeixements que l’organització
de lletrats atorga cada any a
en�tats i persones que han
destacat en aquest àmbit.
El soci i cofundador de
l’en�tat rubinenca, Sebas�à
Colomer, va ser l’encarregat
de recollir el guardó, que
reconeix Rubí Solidari per “la

D’esquerra a dreta, Dolors Teulé, presidenta de la Comissió de Drets
Humans de l’ICATER, Sebas�à Colomer, representant de Rubí Solidari,
Ignasi Puig, degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, i les lletrades
Pilar Mateo i Rosa Cuadra. / Cedida

seva lluita contra les injus�cies socials i a favor de la pau, la

solidaritat i la igualtat”.
En aquesta edició, tam-

bé han estat guardonades
l’advocada Pilar Mateo Lisa
amb el premi a l’Advocacia
Compromesa, i la lletrada
Rosa Cuadra amb el diploma
de Jus�cia Gratuïta.
La segona �nent d’alcalde, Ànnia García, i el regidor
de Cooperació Internacional,
Pau Navarro, van assistir a
l’acte de lliurament. “És destacable que fora de la nostra
ciutat sigui reconeguda la
feina i la trajectòria d’una
entitat com Rubí Solidari.
Com a ciutat, és un orgull
comptar amb associacions i
persones compromeses”, va
dir Navarro.

Quatre murals per reivindicar
els Drets Humans
Diversos ar�stes rubinencs
van elaborar quatre murals
per reivindicar els Drets Humans coincidint amb la celebració del Dia universal dels
Drets Humans, una inicia�va
organitzada per Rubí Solidari.
Els ar�stes Ruth, Coral, Anana, Granda, Nataxa i Javi Mar

van estar dissabte i diumenge elaborant dos murals a la
rambla del Ferrocarril, al costat de l’avinguda Catalunya,
i dos més a la caseta de la
plaça d’Estanislau Figueras. A
més, algun veí també va collaborar de forma voluntària
en la pintada. / DdR

Un dels murals pintats per reivindicar els Drets Humans. / Cedida
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Una seixantena de veïns demanen
rehabilitar la plaça Alfons Comín
Quan plou, l’aigua s’estanca a aquesta plaça de Can Fatjó i acaba
ﬁltrant-se als fonaments d’un bloc que podria resultar afectat
MARTA CABRERA

Una seixantena de veïns han
fet una recollida de signatures per demanar a l’Ajuntament que faci actuacions
urgents de millora a la plaça
Alfons Comín, ja que quan
plou s’inunda i ﬁltra l’aigua.
“Quan plou l’aigua es ﬁltra
per sota de l’edifici Atalaia
–situat al carrer Topazi, just a
sota la plaça– i els veïns tenen
por que això acabi afectant
els fonaments de l’edifici,
perquè ja han sor�t algunes
esquerdes”, ha explicat José
María Rueda, president de
l’Associació de Veïns de Can
Fatjó. L’en�tat ha canalitzat
les queixes veïnals, que van
mo�var la presentació d’una
instància el gener del 2019.
A l’es�u, es va presentar una
segona instància per demanar sobre la qüestió, però
cap dels dos documents han
estat contestats per l’administració.
Ara, els veïns han decidit

Rubi_258x162,5.indd 1

presentar una tercera instància adjuntant 66 signatures
amb la intenció que l’Ajuntament reaccioni i els doni una
resposta. “Volem que se’ns
escolti i que l’Ajuntament
ens doni una resposta, ja fa
molt temps que vam alertar
que això estava passant i pot
ser un perill per l’ediﬁci i els
habitatges”.
Indignats per la re�rada dels
diners pel trasllat de les línies d’alta tensió
D’altra banda, el president de
l’Associació de Veïns de Can
Fatjó va presentar una instància per demanar a l’Ajuntament que convoqui ja una
nova reunió de la Comissió de
l’Energia, ja que consideren
que fa massa temps que no
es reuneix.
José Maria Rueda es mostra indignat pel fet que al Ple
de novembre es re�rés una
par�da reservada al trasllat
de les línies d’alta tensió per
reinver�r aquests diners en

Alguns dels veïns entrant la instància amb la seixantena de signatures
al Registre de l’Ajuntament. / M.C.

la remodelació del Casino i la
millora del polígon Rubí Sud:
“És més important la salut
dels veïns que la restauració del Casino, no entenem
aquesta decisió del govern”.
El dirigent veïnal aﬁrma

que no tenen cap novetat
respecte al tema de les línies
d’alta tensió després que
l’alcaldessa es comprometés
a traslladar la línia uns mesos abans de les eleccions
municipals.
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L’Ajuntament recorda que
els pa�nets no poden anar
per zones de vianants
L’Ajuntament ha emès un ban
per recordar als ciutadans
que els Vehicles de Mobilitat
Personal (VMP), és a dir, els pa�nets i vehicles similars, no poden circular ni per les voreres
ni per les zones de vianants,
segons recull una instrucció
del Ministeri d’Interior.
Fa més d’un any, el Ple
va aprovar una moció per
elaborar una ordenança sobre
aquesta qües�ó, però aquesta
no estarà a punt ﬁns al 2020:
“No podem esperar més, hem
rebut tocs d’alerta i no volem
que hi hagi cap incident”, ha
explicat l’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez. La circulació de pa�nets per la vorera o zones de
vianants “comporta situacions
de risc per a persones grans,
però també per a infants i
adults”.
Per aquest mo�u, la màxima responsable municipal
ha explicat que en els propers
dies es farà una campanya
informativa perquè tothom
conegui la normativa i tant
Policia Local com Mossos d’Esquadra vigilaran que aquests
vehicles no circulin per aquestes zones. “Hi ha previstes san-

cions per aquestes infraccions,
però volem treballar des de la
pedagogia”. Les sancions per
circular per la vorera són de
200 euros.
En relació amb la possibilitat d’implementar zones 30
per tal que els pa�nets puguin
circular amb seguretat per la
calçada, Mar�nez ha explicat
que aquests aspectes s’estan
treballant en el Pla de Mobilitat. / M.Cabrera

18/11/19 16:40
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a ciutat s’apropa al final del 2019 amb
inquietuds i incerteses i sense saber què
pot passar el 2020. Dos aspectes planen
sobre Rubí amenaçadors i són motiu de preocupació de molts veïns, encara que per qüestions
diferents. Avui conclou el termini per presentar
al·legacions contra la llicència urbanística de
l’abocador de Can Balasc, una instal·lació que
està a menys de 300 metres d’un nucli de cases i
a un quilòmetre exacte d’una escola.
La plataforma Rubí sense abocadors no llença la tovallola i continua amb la seva lluita, ara ja si
a la desesperada i contrarellotge, per evitar l’obertura del dipòsit de residus controlat, l’eufemisme
que les administracions fan servir per denominar
els abocadors. I diem que és un eufemisme perquè
de controlat ho és ben poc, com a mínim el que

L

EDITORIAL

A les acaballes

hem tingut a Rubí, que al capdavall, és gestionat
pel mateix que gestionarà Can Balasc i, per tant,
tot fa pensar en una gestió similar: abocament de
residus de forma incontrolada.
La irresponsabilitat de les administracions,
Generalitat i Ajuntament, durant tots aquests
anys és evident, perquè els controls han estat
escassos, sinó inexistents, i el gestor ha sentit
la llibertat de fer el que ha volgut, com i quan
ha volgut.

L’altre motiu de preocupació de la ciutadania
és la situació de la planta de Continental, que té
previst vendre la planta o bé tancar la fàbrica en
un procés que es pot allargar en el temps, però
que és irreversible. Les més de 700 persones que
hi treballen tenen al davant mesos d’incertesa i
angoixes i hauran de fer front a unes negociacions que, molt probablement, acabaran amb part,
esperem que una part mínima, d’aquesta plantilla
al carrer, una situació molt preocupant, ja que es

tracta de la segona empresa més important de
la ciutat.
I enmig d’aquest clima decaigut, arriben
les festes de Nadal, una època de joia i il·lusió,
especialment per la canalla, però també per als
adults, que ens deixem contagiar pels més petits
i gaudim del retrobament amb amics i familiars
i de llargs àpats al voltant d’una taula.
A la ciutat, hi ha múltiples propostes i activitats per gaudir i per fer que ningú s’avorreixi, des
de les clàssiques representacions teatrals com Els
Pastorets, passant per iniciatives més ‘modernes’,
com la pista de gel. I entremig, les tradicionals
cantades de Nadales, els quintos, els espectacles
infantils i la màgica aparició del Mag Rubisenc.
Gaudim doncs d’aquesta època! Bon Nadal
i feliç Any Nou a tothom!

ARTICLES D’OPINIÓ

La ecología y los políticos
José Segura
Acabo de recibir la revista La Ciutat, que
se autodenomina ‘Revista de Información
municipal’.
Yo creía que ya no se publicaba, hacía mucho tiempo que no la encontraba en el buzón
de mi domicilio. Debía ser porque se publica
muy de tarde en tarde o por deficiencias en el
sistema de reparto.
En cuanto al título, refleja con exactitud la
filosofía de algunos aspectos de la clase política de nuestro país, la autocomplacencia en la
propia doctrina venga a cuento o no.
El tema central de la publicación parece ser
la ‘luz de Navidad’, no voy a entrar si es bueno
o no gastar cantidades elevadas de dinero que
hacen falta para cosas mucho más importantes,
pero sí que resaltaría, como elemento reflexivo,
el título “El Nadal omple la ciutat de llum”.
Esta luz puede estar muy bien como motivo
decorativo, pero la LUZ que los ciudadanos
esperamos es la de ‘LUZ Y TAQUIGRA-

FOS’. Quiero decir que, ya que Rubí presume
de transparencia en la gestión municipal, nos
podría explicar muchas cosas, pero ya que
hablamos de la revista La Ciutat, me gustaría
saber por qué un panfleto semejante sigue
publicándose en papel. Supongo que nuestros
regidores se habrán enterado de que existe lo
que se llama prensa digital on line.
Resulta incomprensible que siendo el país
sede de la última reunión internacional sobre
el cambio climático, nuestra ciudad no contribuya, en su determinada medida, a colaborar
de forma efectiva en su defensa. El cambio de
papel a on line de la citada revista puede ahorrar
la madera de algún árbol, que, aunque no sean
muchos, siempre es una aportación positiva. Y
no digan que es papel reciclado, ya que, aunque
sea reciclado, tiene su origen en la madera y
para reciclarlo se utiliza un proceso industrial
que también contamina.
En fin, esperemos que, entre todos, podamos salvar el mundo del disparate que estamos
a punto de cometer.

El Tuit de la setmana

18 de desembre

Jordi Ballart Pastor
@jordi_ballart
L’aparcament de l’Hospital de #Terrassa serà gratuït en horari
nocturn, de 12 de la nit a 6 del ma�, i les noves tarifes 2020
beneﬁcien especialment les persones que han de fer un ús
con�nuat de l’aparcament. Era una demanda de l’Ajuntament.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

Bon Nadal i Feliç Any 2004

Albert Sorrosal i Cuyàs
Portaveu de Primàries
Catalunya a Rubí
El títol no és un error. Amb molt pocs dies de
diferència, per una banda el meu banc m’ha
trucat per dir-me que a la meva edat he de
començar a preparar-me per la jubilació i,
per l’altra, el PSC anuncia que planteja un
nou estatut. El meu banc em proposa mirar
15 anys endavant i el PSC mirar 15 anys
enrere. Recordem que el President Maragall
va llançar la idea d’un nou estatut l’any 2003.
Han passat tantes coses en aquests darrers
15 anys, que sembla ingenu pensar que els
catalans podem acceptar fer un “reset” i tornar
al punt de partida. No s’han adonat que no
és creïble? Estic convençut que sí!
Jo personalment prefereixo mirar el futur
de fit a fit, sense por, amb esperança, il·lusió,
coratge, determinació i, naturalment, realisme. I en aquest futur hi veig inexorablement
una Catalunya independent...i tinc pressa

per viure-la! Em deia la meva àvia, originària
d’un poblet castellanoparlant de l’Aragó,
“vísteme despacio, que tengo prisa” i per això
penso que no ens hem de desesperar davant
la situació actual i treballar amb fermesa
per a què aquest futur de llibertat sigui una
realitat.
A Rubí ja fa temps que estem treballant
units amb aquest objectiu totes les formacions polítiques i les entitats independentistes. I aquesta setmana farem un pas més
endavant: la declaració, signatura i adhesió
al Consell Local de la República Catalana
de Rubí. Ho farem al mateix temps que
desenes d’altres municipis. És un petit pas,
però no només simbòlic, és una crida a tota
la ciutadania i a totes les entitats de Rubí a
seguir mobilitzant-se per un treball humil i
constant. Hi estem tots convocats!!
Convençut que viurem a la República
Catalana abans que s’acabi la dècada que ara
comença, desitjo a tothom un bon Nadal i
feliç any 2020!!
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‘Maria Illa Gumà.
L’Alta Costura a Rubí’

ƌŝƟƐŚ ,ŽƵƐĞ ĐĞůĞďƌĂ Ğů EĂĚĂů
ƌŝƟƐŚ
,ŽƵƐĞ ĐĞůĞďƌĂ Ğů EĂĚĂů
ĂŵďĞůƐĂůƵŵŶĞƐŝƚŽƚƐĞůƐƌƵďŝŶĞŶĐƐ͊
ĂŵďĞůƐĂůƵŵŶĞƐŝƚŽƚƐĞůƐƌƵďŝŶĞŶĐƐ͊

Una imatge de la mostra sobre la modista Maria Illa. / Cedida

Roser Raventós Puig
L’exposició d’indumentària d’homenatge a la
modista Maria Illa al Museu Municipal Castell
va tancar les portes el 15 de desembre. La mostra
ha significat un breu recorregut, evocador de
la història del poble, recordada per molts amb
una mica de nostàlgia. L’acollida rebuda ha estat
molt bonica i cal agrair-la de debò.
La gratitud es fa extensible a totes les persones i entitats que primer van acollir la idea i que
després, de manera entusiasta i incondicional,
han prestat els materials de què s’ha nodrit
l’exposició. I que han permès, mitjançant la
indumentària, presentar fets i esdeveniments
que són història d’un Rubí que es resisteix a
romandre en l’oblit.
A través de la mostra exposada han ressorgit fets tan importants, i quasi oblidats,
com podrien ser els Jocs Florals de l’any 1956,
celebrats al “Casino Español”, o recordar el Ball
de Gala de la Festa Major, també al Casino: una

matinal en què les noies lluïen els seus vestits
llargs amb gran elegància. En definitiva, posar
en relleu petits esdeveniments que fan gran la
nostra història.
L’esforç ha valgut la pena, malgrat haver
patit l’acostumada manca de sensibilitat cap a
la història passada per part d’institucions, que
haurien de ser extremadament rigoroses a l’hora
de preservar la memòria del nostre poble. Un
propòsit que mai hauria de quedar en segon pla,
per culpa d’interessos merament corporatius.
Com en tants d’altres esforços privats per
refer la memòria rubinenca, en tant que promotora de l’exposició, m’he vist sorpresa per
l’incompliment de compromisos adquirits en
un principi per l’organització, i per un tracte
que no es mereixia l’impuls fervent de tantes
persones que han donat suport al projecte. Tot
i això, l’homenatge a la Maria Illa s’ha complert
i, malgrat els entrebancs, l’experiència, a l’espera
de temps millors, només pot ser qualificada
d’inoblidable.

El comerç de proximitat,
un valor afegit
Sandra Casas Navarro
Regidora ERC Rubí
Tanqueu els ulls... Us podeu imaginar per un
moment un poble o una ciutat sense botigues,
uns carrers amb persianes baixades, sense el
moviment de persones entrant i sortint dels
diferents establiments, amb els vespres illuminats pels fanals dels carrers sense la llum
dels aparadors i de les botigues del barri que ens
donen llum, color i escalf? Molt trist, veritat? Jo
ni puc ni vull tenir aquesta imatge sense encat i
trista rondant pel meu cap.
Entro a la botiga de roba de la Montse,
que em saluda amb un bon dia rialler, m’ajuda
a trobar aquells pantalons que segur em queden
fantàstics i el jersei que fa joc i que estic segura
que m’agradarà. Em deixa tocar i remenar, triar
i emprovar-me... I, molt important, m’aconsella. Per tant, és la meva consellera, consultora,
experta. La Montse és botiguera de la meva
ciutat, em coneix i sap els meus gustos, i em
fa única l’experiència d’anar a comprar. Aquest
tracte personalitzat no té preu. Aquesta feina
tan difícil i tan ben feta que fan els botiguers
no la podem perdre. El comerç és un dels eixos

principals de qualsevol poble i ciutat, ja que
dóna feina, riquesa i qualitat de vida. El comerç
del nostre carrer, del nostre barri, de la nostra
ciutat o poble també ajuda a la relació entre les
persones i al tracte humà.
Cal implicar-nos i fer les compres al comerç
de Rubí, a la nostra ciutat. Tot evoluciona, però
el valor afegit d’anar a una botiga i que la Montse, el Miquel o l’Encarna et puguin ajudar i et
facilitin les teves compres, no te’l proporciona
un clic a un dispositiu mòbil o un ordinador,
on la interacció és freda, com qualsevol relació
d’home i màquina. La vida que tots portem,
atrafegada, certament estressant, no ens hauria
d’implicar una renúncia a l’experiència d’anar
de botigues com hem fet sempre. Hem de
poder trobar un moment en què passejar per
la nostra ciutat, descobrir botigues i gaudir de
les nostres compres de Nadal i de les diferents
activitats que organitzen les associacions de
comerciants de Rubí sigui possible. Són dates
molt senyalades pel petit comerç i és el millor
moment per invertir en el present i futur del
nostre teixit comercial.
Defensem el comerç de proximitat!!! No vull
la meva ciutat amb les persianes baixades!!!!!
Bon Nadal i bones festes per tothom.
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Merry Christmas & Happy New Year 2020!
Merry Christmas & Happy New Year 2020!
www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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Nadal i la tristor de la gent gran
Josep Abarca
Moltes persones quan es jubilen i fins
i tot una mica abans, quan els fills se’n
van de casa, pateixen una crisi anímica
que, a vegades, costa de superar. Amb
la jubilació, les persones afronten una
nova etapa que cal entendre com un
canvi i no com una pèrdua. Aquesta
nova etapa s’accentua més quan arriba
el Nadal perquè sorgeix l’agredolç nadalenc. D’una banda, el sentiment de plaer
que es manifesta aquests dies en signes

BAN
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL
(PATINETS ELÈCTRICS I SIMILARS)
L’Il·lma. Sra. Ana María Martínez Martínez , Alcaldessa – Presidenta de
l’Ajuntament de Rubí





exteriors, com ara aparadors guarnits,
carrers il·luminats... per, d’altra banda,
també sorgeix el sentiment d’enyorança
dels que no hi són.
Quanta nostàlgia d’antany, quan
durant la Nit de Nadal hi havia aquell
caliu familiar al costat del foc, quanta
alegria malgrat l’escassetat d’aquell temps
i això la gent gran ho recorda i no poden
evitar la tristor. Per combatre aquest estat
d’ànim ombriu, on els avis no senten cap
goig o alegria, caldria aconseguir que
les persones grans estiguessin el màxim de temps possible en el seu entorn
habitual.

“La família té un deure amb la persona d’edat avançada i no es pot permetre
deixar de banda quelcom que calia dir o
fer”. L’objectiu és aconseguir que els iaios
gaudeixin plenament dels seus drets com
a ciutadans iguals i lliures en el context
d’una societat més justa i integradora.
Desitjo que l’esperit del Nadal romangui a totes les cases i que la virtut
cristiana de saber suportar sense pertorbació de l’ànim els infortunis de la vida
i no només aquests dies de festa sinó
durant tot l’any. Això segur que ajudarà
aquest Nadal a alleugerir la tristor de la
gent gran. Bon Nadal!

BANDO
CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOVILIDAD
PERSONAL (PATINETES ELÉCTRICOS Y SIMILARES)
La Ilma. Sra. Ana María Martínez Martínez, Alcaldesa - Presidenta del
Ayuntamiento de Rubí

FAIG SABER:

HACE SABER:

L’aparició dels vehicles de mobilitat personal (VMP) com ara patinets
elèctrics, rodes elèctriques i similars en entorns on tradicionalment
només hi circulaven les persones provoca situacions de risc al
compartir l’espai urbà amb la resta d’usuaris. I és que les persones
caminen a una velocitat mitjana d’entre 5-6 km/h, mentre que alguns
d’aquests vehicles poden superar els 25 km/h.

La aparición de los vehículos de movilidad personal (VMP) como
patinetes eléctricos, ruedas eléctricas y similares en entornos donde
tradicionalmente sólo circulaban las personas provoca situaciones de
riesgo al compartir el espacio urbano con el resto de usuarios. I es que
las personas caminan a una velocidad media de entre 5-6 km/h y
algunos de estos vehículos pueden superar los 25 km/h.

Tenint en compte aquesta situació, les normes actualment en vigor
són:
x Instrucció 16/V-124 del Ministeri de l’Interior. Aquesta norma
estableix la classificació dels VMP.
x Reglament General de Circulació: L’article 121 prohibeix la
circulació de vehicles (inclosos en aquesta categoria els VMP)
per les voreres i les zones de vianants.
x La senyalització actual a l’illa de vianants prohibeix la
circulació de tots els vehicles no autoritzats, excepte els de
càrrega i descàrrega en l’horari establert.
x Els vehicles de tipologia L1e-A estan obligats a disposar
d’autorització administrativa i assegurança obligatòria de
responsabilitat civil. Els de tipologia L1e-B tenen consideració
de ciclomotor a tots els efectes.
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.
Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa

Teniendo en cuenta esta situación, las normas actualmente en vigor
son:
•

Instrucción 16/V-124 del Ministerio del Interior. Esta norma
establece la clasificación de los VMP.

•

Reglamento General de Circulación: El artículo 121 prohíbe la
circulación de vehículos (incluidos en esta categoría los VMP)
por aceras y zonas peatonales.

•

La señalización actual en la zona peatonal prohíbe la
circulación de todos los vehículos no autorizados, excepto los
de carga y descarga en el horario establecido.

•

Los vehículos de tipología L1e-A están obligados a disponer de
autorización administrativa y seguro obligatorio de
responsabilidad civil. Los de tipología L1e-B tienen
consideración de ciclomotor a todos los efectos.

Así lo hago público para general conocimiento y cumplimiento.
Ana María Martínez Martínez
Alcaldesa

Rubí, 17 de desembre de 2019


Rubí, 17 de diciembre de 2019
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l
a
d
a
N
Rubí
i Reis
���� � ����

2, 3 i 4 de gener

Campament
del Mag
Rubisenc
De 16.30 a 20.30 h
Campament del Mag Ru
bisenc
Vine a donar la carta al Ma
g i descobreix
els misteris del seu labora
tori!
Amb espectacle d’animaci
ó a càrrec de
Xarop de Canya
Lloc: Museu Municipal Ca
stell (MMUC)
C. Castell, 35

5 de gener

Cavalcada
de Reis
16.30 h
Lliurament de la carta al carter reial
Lloc: Escardívol
18 h
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient
L’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient es
traduirà simultàniament en llengua de signes per
a persones sordes.
Lloc: Escardívol

6

18.30 h
Sortida de la cavalcada de Reis
Vegeu el recorregut

18
7 7
17

21 h
Final de cavalcada i comiat de Ses Majestats
els Reis d’Orient
Lloc: Pl. Doctor Guardiet
Tots els caramels que es repartiran a la Cavalcada de
Reis són aptes per a celíacs. Campanya «Cap nen sense
caramels»

PROGRAMA
���� � ����

Recorregut de la cavalcada

8

9

16

10

L’arribada dels Reis a l’Escardívol es traduirà
simultàniament en llengua de signes per a persones
sordes.

12

11 13

14

15

20

21

19 5
1. C. Joaquim Blume
2. C. Cadmo
3.C. Prat de la Riba
4. C. Rafael Casanova
5. Pg. Francesc Macià
6. Av. Barcelona
7. C. Cervantes
8. C. Monturiol
9. C. Abat Escarré
10. Pl. Progrés
11. C. Mare de Déu
de Fatima

1

2
4 3

12. C. Tres d’Abril
13. Ctra. Sant Cugat
14. C. Joan Maragall
15. C. Bartrina
16. C. Lluís Ribas
17. C. Cervantes
18. Av. Barcelona
19. Pg. Francesc Macià
20. C. Montserrat
21. Pl. Doctor Guardiet
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Especial de Nadal 2019
La programació nadalenca arriba a l’equador
amb una bona acollida de públic

La pista de gel és una de les activitats més populars. / M.C.

Infants jugant al laberint de la plaça d’Onze de Setembre. / M.C.

Des que el passat 29 de novembre es va
donar el tret de sortida a la campanya
nadalenca a la ciutat amb l’encesa de l’enllumenat de Nadal, les activitats entorn de
les festes nadalenques han omplert l’agenda
de molts rubinencs. Arribats a l’equador de
la programació, formada per prop de 400
activitats que s’allargaran ﬁns a la primera
setmana de gener, les propostes estan tenint una bona acollida, com acostuma a ser
habitual. El Trenet dels Comerciants, el Tió
Gegant dels Comerciants, la pista de gel, la
carpa de Nadal o el Món del Tió són algunes
de les propostes que es mantenen al llarg de
les festes, mentre que d’altres són puntuals.
En les properes pàgines, trobareu algunes de
les activitats que encara queden pendents,
com diferents concerts, l’obertura del laboratori del mag rubisenc, la festa de Cap
d’Any, Quintos de Nadal, espectacles com el
Poema de Nadal o els tradicionals Pastorets,
o exposicions d’art molt vinculades a les
festes. També trobareu algunes cròniques
de les activitats que ja s’han pogut gaudir.
Bones festes a tots i totes!

14
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El tradicional concert de Nadal de
Dones de cor dedica
el concert de Santa Llúcia l’Obrador Coral repassarà enguany
a nadales europees
grans obres litúrgiques

El concert va tenir lloc a l’església de Sant Pere. / L.L.

El grup Dones de Cor, coral
creada a par�r de l’aula de
cant de l’Escola Municipal
de Música Pere Burés, va
oferir un concert especial
de Nadal per Santa Llúcia, el
divendres passat a l’església
de Sant Pere. Una vuitantena de persones van gaudir
de l’espectacle, que va incloure un repertori format
per nadales populars d’arreu
d’Europa, música cris�ana
del Barroc i altres cançons
litúrgiques de famosos compositors del segle XX.
Onze dones van sumar
les seves veus al cor, acompanyades de la pianista
Laura Talé; el xel·lo de Rafael Rusinyol; els violins de
Dámaris Méndez i Maria

Lafuente; i la ﬂauta de bec
de Marta Quiñonero i Quim
Sabater, qui alhora va exercir
com a director de l’espectacle.
El concert va arrencar
amb la peça Entrada de la
reina de Saba, de Händel.
Altres temes que es van
interpretar van ser E la don
don verge Maria del cançoner català d’Uppsala Nigra
Sum del compositor català
Pau Casals. La segona part
de l’actuació va estar dedicada a les nadales populars
de diferents països d’Europa. Durant el concert, el cor
va animar al públic a cantar
conjuntament les populars
Fum, fum, fum i El rei Herodes. / L. López

L’actuació �ndrà lloc el Dia de Sant Esteve a l’església de Sant Pere. / Arxiu

REDACCIÓ

L’Obrador Coral oferirà el proper 26 de desembre, Dia de
Sant Esteve, el seu tradicional
Concert de Nadal, una de les
cites musicals clàssiques de les
festes a la ciutat. En aquesta
ocasió, la coral, dirigida pel
mestre Jordi Boltes, repassarà fragments de grans obres
litúrgiques de reconeguts
compositors com Mozart, Fauré, Rossini, Vivaldi o Händel,
que la coral ja ha interpretat al
llarg de la seva trajectòria.

L’actuació comptarà amb
les veus solistes de Núria Lladó
i Marga Esteve i l’acompanyament de la pianista rubinenca
Raquel Portales.
Estrena de ‘Lo noi de la
mare’
Com és habitual, el concert
també inclourà nadales i,
entre aquestes, cal destacar
l’estrena d’una nadala del
mestre Antoni Nicolau, amb
text de Jacint Verdaguer, Lo
noi de la mare, una glossa de
la cançó tradicional i popular

catalana del mateix nom.
La cançó va ser estrenada
per l’Orfeó Català, dirigit per
Lluís Millet i Maristany, el 25
de gener de 1903 al Teatre
Novetats de Barcelona. Des
de l’Obrador, reconeixen que
ha estat un repte tècnic i
vocal per la seva complexitat
harmònica i per la durada,
però asseguren que “Lo noi
ha vingut per quedar-se en el
repertori de l’Obrador”.
El concert �ndrà lloc el 26
de desembre a les 20.30 hores
a l’església de Sant Pere.

El 40è Concert Nadalenc de Sardanes
arribarà l’1 de gener al Casal Popular
REDACCIÓ

El Foment de la Sardana de
Rubí serà l’encarregat, com
és tradicional, d’organitzar la
primera ac�vitat de l’Any Nou
a la ciutat. Serà el 40è Concert Nadalenc de Sardanes,
que �ndrà lloc l’1 de gener a
les 19 hores al Casal Popular,
al carrer Pere Esmendia, 14.
El concert serà interpretat
per la cobla Jovenívola de
Sabadell, dirigida per Jordi

Figaró, que comptarà amb
Denis Rojo com a ﬂabiol solista, amb Enric Sánchez com
a �ble solista i amb Ferran
Puertas com a contrabaix
solista.
El concert es dividirà en
dues parts. En la primera,
s’inclouran temes com Dubte
de Manel Saderra, Solemnitat
de Conrad Saló, Capritxosa
(�ble) de Ricard Viladesau,
Dels fillols als padrins de
Xavier Ventosa, Petitona de

Montserrat Pujolar i Qui no
pugui que plegui de Pere
Fontàs.
Ja a la segona part, la
Jovenívola de Sabadell interpretarà Cant trist de Fèlix Martínez, De puntetes
d’Agustí Borgunyó; El cant
dels Ocells de Pep Ventura,
Quelcom del contrabaix (contrabaix) d’Antoni Albors, El
canari encara canta (ﬂabiol)
de Narcís Oliveras i Ball de
rams de Josep Casas.

Concert de valsos
i danses de
l’Orquestra
Simfònica del
Vallès
L’Orquestra Simfònica del
Vallès (OSV) torna a actuar
al teatre municipal La Sala
durant aquestes festes nadalenques, com acostuma a
ser tradició dins de la seva
gira, que arrenca el 22 de
desembre al Palau de la Música. La Sala acollirà aquest
espectacle musical el 30 de
desembre a les 21 hores i les
entrades tenen un preu de
20 euros.
Sota la direcció de Diego
M. Etxebarría i amb la par�cipació de la mezzosoprano
Anna Alàs i Jové, l’OSV porta
a la ciutat un espectacle amb
peces de Jacques Oﬀenbach,
Eduard Toldrà, George Bizet,
Johann Strauss o Charles Williams, entre altres. / DdR

Tradicional concert
de nadales de
l’Escola de Música
L’Escola Municipal de Música
Pere Burés oferirà aquest
divendres 20 de desembre
a les 18 hores el concert de
nadales a l’església de Sant
Pere, obert a tota la població. Hi par�ciparan uns 140
alumnes, entre la coral del
grup Taller Jove, alumnes de
Música i moviment dels grups
de Sensibilització 6, i alumnes
de Llenguatge musical i cant
coral d’Iniciació i de primer
a quart d’Elemental. La part
instrumental anirà a càrrec
dels professors Laura Díaz,
Dan Gómez, Eduard Sáez,
Laura Taulé, Guillem Alcañiz
i Salvador Aparisi, així com
dels alumnes Laia Liñán (piano) i Carles Tomàs (guitarra). La direcció del concert
correspon a Marga Mingote
i Cecília Rocosa. Després,
l’AMPA oferirà una xocolatada
a l’alumnat. / DdR

PUBLICITAT
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‘Poemes de Nadal’ arriba aquest diumenge a
La Sala transformat en un espectacle íntim
REDACCIÓ

‘Poemes de Nadal’ fa anys que es representa a Rubí. / Arxiu

Òmnium Cultural organitza
un any més una nova edició
de ‘Poemes de Nadal’, un
recital de diversos poetes
catalans amb música, interpretació i dansa en directe.
La gran novetat d’enguany és
que l’espectacle serà més íntim, amb el públic damunt de
l’escenari i en petit format.
Durant l’espectacle es
recitaran poemes de Joana

Raspall, Marc Granell, Olga
Xirinacs, Maria Ángels Vila
Safont, Narcís Comadira,
Salvador Espriu, Maica Duaigües, Joana Raspall, Júlia
Costa, Pere Quart, Jordi Llavina, Salvat Papasseit, Celdoni
Fonoll, Josep Pedrals, Laia
Ferrer, Carme Guasch i Pere
Calders.
Els textos artístics estaran
interpretats per les actrius
Esther Hernández, Maria
Feliu, Maritxell Torné i Mont

Burés. Pel que fa a la música
en directe, anirà a càrrec d’Albert Marcos (saxo) i Jaume
Feliu (ﬂauta travessera). Feliu
també dirigeix l’espectacle,
juntament amb l’actor rubinenc Xavier Serrat.
També està prevista
la participació de l’Esbart
Dansaire de Rubí, tot i que
enguany no ho faran amb
coreograﬁes de dansa, i de
l’Associació Segon Mil·leni
Eugenia Foz.

‘Poemes de Nadal’, que
compta amb la col·laboració
del Casal Popular, tindrà lloc
a La Sala el diumenge 22 de
desembre a les 18.30 hores i
el preu de l’entrada serà de
5 euros. La recaptació anirà
destinada al projecte ‘Sortim!’, una iniciativa biennal
d’Òmnium que promou la
cohesió social a través de la
divulgació de diversos indrets
del país amb interès històric
i cultural.

‘Els Pastorets’ més teatrals,
a punt d’arribar a la ciutat
El Grup Escènic del Casal Popular, amb la col·laboració
de l’Escola de Sardanes Flor
de Neu, ja ho té tot a punt
per a la tradicional representació nadalenca de l’obra de
teatre ‘Els Pastorets o l’Adveniment de l’Infant Jesús’,
escrita per Josep M. Folch i
Torres el 1916, i que es posa
en escena des de fa 95 anys
a la nostra ciutat.
Enguany, segons ha explicat el director del muntatge, Daniel Bové, l’obra
lluirà un nou decorat i la
representació comptarà, de
nou, amb la col·laboració
de professors de l’Escola
de Música Pere Burés, que
oferiran música en directe
al muntatge escènic, després que l’any passat no fos
possible.
En total, participaran a

‘Els Pastorets’ més d’una
cinquantena d’actors i actrius, que se sumen a un
grup de més d’una vintena
de persones que treballen
darrere de l’escenari.
‘Els Pastorets’ es posaran en escena els dies 22, 28
i 29 de desembre i també el
pròxim 4 de gener. Totes les
funcions seran a les 18 hores
al Casal Popular. / DdR

Imatge d’Els Pastorets al Casal
Popular. / Arxiu

ESPECIAL NADAL
Ac�vitats de Nadal
a Sant Jordi Parc
L’Associació de Comerciants
de Sant Jordi Parc ha organitzat diverses ac�vitats al barri
amb mo�u del Nadal. Entre
aquestes, aquest dissabte 21
de desembre al ma�, els més
pe�ts podran passar una bona
estona amb el Tió. A més, el
27 de desembre d’11 a 13 hores �ndrà lloc l’espectacle ‘El
show de Be�y & Payasa Perla’,
i a més hi haurà un taller de
pintacares. D’altra banda, el
27 de desembre al ma� i l’1
de gener al ma� hi haurà el
Trenet de Nadal. / DdR

Visita del Pare Noel
i dinar popular a
l’AV de Can Tapis
L’Associació de Veïns de Can
Tapis rebrà el dissabte a par�r
de les 11 hores la visita del
Pare Noel, que estarà al local
de l’en�tat, al carrer Berga,
5, ﬁns a les 13 hores. El Pare
Noel recollirà les cartes i
pe�cions de regals dels infants i dels adults. Aproﬁtant
la visita, l’en�tat també ha
organitzat un dinar popular
que consis�rà en un àpat amb
calçots, cansalada, xistorra i
bo�farra. Tots els assistents
�ndran un obsequi. / DdR
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La festa ‘Cap d’Any de Llum’ al Celler
donarà la benvinguda al 2020

El Celler va acollir l’any passat la recuperada festa coindicint amb
Cap d’Any. / Arxiu

REDACCIÓ

Per segon any consecutiu,
l’Ajuntament de Rubí organitza una festa de Cap d’Any
d’accés lliure al Celler. La celebració durà el �tol de ‘Cap
d’Any de Llum’ i �ndrà aquest
element com a gran protagonista, en sintonia amb la
resta de la programació del
consistori d’aquest Nadal.
Les persones assistents
a la festa podran gaudir de
dos ambients musicals, un a
l’interior del Celler i un altre
a la plaça adjacent. Cadascun
d’aquests espais estarà ani-

mat per un DJ, que punxarà
una selecció de grans èxits,
entre els quals destacaran els
temes musicals més populars
d’aquest 2019. A més, la sessió programada a l’exterior
del Celler comptarà amb el
suport de videoprojeccions
d’animació editades especialment per a l’ocasió.
Com l’any passat, s’aproﬁtarà la diferència horària amb
altres països per celebrar
diverses vegades l’entrada
del nou any i, durant la nit,
hi haurà diverses sorpreses
per al públic.
La festa �ndrà lloc la ma-

�nada del 31 de desembre a
l’1 de gener, de 0.30 a 4.30
hores. L’accés al recinte serà
gratuït i lliure per a persones a par�r de 16 anys, que
hauran de dur la seva documentació original ─DNI, NIE
o passaport─.
Les persones menors de
16 anys podran accedir-hi
igualment però degudament
autoritzades i acompanyades
dels seus progenitors, tutors
legals o bé per persones
majors d’edat autoritzades
per algun dels anteriors. Les
corresponents autoritzacions
es poden descarregar des del
web de l’Ajuntament.
L’Ajuntament va recuperar la celebració de fer una
festa per Cap d’Any l’any
passat per oferir als rubinencs la possibilitat de gaudir
d’aquesta nit tan especial
a la seva ciutat i en un lloc
cèntric, sense necessitat de
fer cap desplaçament en
vehicle.
Segons dades municipals,
3.100 persones van passar
per aquesta primera festa
durant la nit, amb puntes
d’assistència de ﬁns a 1.000
ciutadans.

Quinto de Nadal de l’Escola
de Sardanes Flor de Neu
L’Escola de Sardanes Flor de
Neu organitza per aquestes
festes diferents sessions
del Quinto de Nadal. La seu
social de l’entitat, situada
al carrer Sant Miquel, 31,
s’obrirà a tota la població
per gaudir d’aquest popular
joc. El Quinto es farà els dies
25, 26 i 27 de desembre de
18 a 24 hores. Les partides seran majoritàriament
de 50 cèn�ms, tot i que hi
haurà par�des d’1 euro. A

més, dansaires i monitors
han aconseguit que una
quarantena de comerços
de la ciutat s’hagin implicat
donant productes dels seus
establiments per als seus
sortejos.
Els lloros de les diferents
partides seran els pares,
mares i monitors de l’escola,
que es disfressaran per a
l’ocasió amb una bona dosi
de bon rotllo. Hi haurà servei
de bar tots dos dies. / DdR

Rua del Pare Noel a Ca n’Oriol
aquest divendres a la tarda

El Pare Noel fa anys que visita el barri. / Arxiu

L’Associació de Veïns Districte 5 El Portal ja ho té
tot a punt per a la visita
al barri del Pare Noel, que
�ndrà lloc la tarda d’aquest
divendres 20 de desembre.
Per tal que tots els infants
puguin veure el Pare Noel,
aquest iniciarà una rua que

començarà a les 17.30 hores i que passarà pels carrers Verge de Lourdes, per
Font del Ferro, la Pastora
i General Castaños per ﬁnalitzar a la plaça d’Aragó.
Allà recollirà les cartes dels
més pe�ts i els lliurarà un
obsequi. / DdR
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Intercanvi de nadales entre
el Consell Consul�u de la Gent Gran
i l’alumnat de l’escola Balmes
El Consell Consultiu de la
Gent Gran va visitar divendres passat l’Escola Balmes per compartir amb
els infants d’aquest centre
les festes nadalenques. La
trobada s’emmarca en les
ac�vitats intergeneracionals
que organitza l’Ajuntament
amb l’objec�u de generar
un aprenentatge mutu entre diferents grups d’edat.
L’alumnat de 1r i 2n de
primària de l’escola Balmes
va oferir als avis i àvies
la interpretació d’algunes
nadales actuals, mentre
que les persones grans van
explicar als infants el conte
‘La nena que volia carbó’
i van cantar amb ells dues
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nadales tradicionals. Per
tancar la trobada, els alumnes van lliurar als membres
del Consell de la Gent Gran
una postal de Nadal i una
manualitat nadalenca feta
amb taps de suro.
“Som una ciutat amiga de la infància i també
una ciutat amigable amb
la gent gran i en dies com
avui veiem clarament que
les diferents generacions
de rubinencs i rubinenques
s’enriqueixen i s’ajuden”, va
dir l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, durant l’acte. Tots els
membres del Consell de la
Gent Gran van rebre també
una ponsètia de Font del
Ferro. / DdR

Infants de l’escola Balmes amb els membres del Consell de la
Gent Gran i l’alcaldessa. / Ajuntament-Localpres

El Mag Rubisenc tornarà a obrir el
seu campament màgic al Castell
REDACCIÓ

Una vegada més, el Mag Rubisenc serà el gran protagonista
dels primers dies de gener a la
ciutat, abans de la gran Cavalcada del 5 de gener.
El tradicional mag rubinenc instal·larà el seu campament al pa� del Castell, com fa
habitualment cada any, i rebrà
tots aquells infants que, a més
de lliurar-li les cartes amb els
seus desitjos, vulguin veure de
prop i conèixer els secrets del
Mag Rubisenc.
El campament obrirà les
seves portes el 2 de gener
de 16.30 a 20.30 hores i el
primer passi, com ja es va fer
l’any passat, estarà reservat
per als infants amb diversitat
funcional. El campament també es podrà visitar el 3 i el 4 de
gener, amb el mateix horari.
Les famílies hauran d’apropar-se al pa� del Castell per
recollir �quets d’accés –s’entregaran als infants fins als
12 anys– i evitar així que els
infants es�guin fent cua. Per
amenitzar l’espera, hi haurà
animació a càrrec de Xarop de
Canya, amb ac�vitats dirigides
als més pe�ts.

El Mag Rubisenc serà l’encarregat de guiar els Reis Mags ﬁns a la
ciutat. / Arxiu

Després, un cop els infants entrin al pa�, els seus
acompanyants s’hauran de
quedar fora, mentre els pe�ts
gaudeixen de l’espectacle que
el mag oferirà dins de la seva

tenda.
Cada any, milers d’infants
visiten el Mag Rubisenc, una
de les ac�vitats més emblemàtiques i tradicionals del
Nadal a Rubí.

Tradicional concert
de Nadal de
l’Escola de Música
a la Plana del
Castell
L’Associació de Veïns de la
Plana del Castell organitza
cada any el tradicional concert de Nadal, que anirà a
càrrec de l’Orquestra Simfònica de l’Escola de Música
Pere Burés. Es tracta d’un
espectacle, que està obert a
tota la ciutadania que vulgui
assis�r, que �ndrà lloc el 22
de desembre a les 12.30 hores a l’auditori del Castell.
Coincidint amb el concert, l’entitat veïnal aproﬁtarà per celebrar a les 11
hores, una hora i mitja abans
de l’actuació, la seva assemblea ordinària, en la qual
els socis de l’en�tat podran
conèixer les activitats que
s’han fet, les millores al barri,
l’estat dels comptes i altres
qües�ons relacionades amb
l’en�tat i la ciutat.
Aproﬁtant aquesta ma�nal a la Plana del Castell, es
farà una recollida d’aliments
i de material d’higiene personal, que anirà des�nat a
l’Associació de Solidaritat
i Ajuda Veïnal per ajudar a
les persones i famílies més
necessitades. / DdR

Lluït pessebre vivent de l’Escola
Montserrat pel seu centenari

Par�cipants en el pessebre vivent del col·legi rubinenc. / Cedida

L’Escola Mare de Déu de
Montserrat ha organitzat un
pessebre vivent coincidint
amb el centenari del col·legi.
Més de 150 alumnes, des de
P3 fins a l’ESO, van formar
part de la representació, que
va tenir lloc a les instal·lacions

de l’escola el 14 de desembre.
Els infants van representar
l’anunciació de l’àngel a la verge Maria, la visitació, la vida al
poble amb diferents parades
i materials, l’anunciació dels
àngels als pastors, una parada

del rei Herodes als soldats i el
naixement de l’infant Jesús.
També va par�cipar en el pessebre la coral de l’escola.
Més de 600 persones van
visitar el pessebre de l’Escola
Montserrat, que té previst reeditar-se l’any vinent. / DdR
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La tradicional mostra Diorames de Nadal
ja es pot visitar a l’Aula Cultural
NÚRIA JULIÀ FOSAS

La mostra Diorames de Nadal,
organitzada per l’Associació de
Pessebristes de Rubí, és una
de les propostes més arrelades de les festes nadalenques
a la ciutat i ja es pot visitar a
l’espai exposi�u de l’Aula Cultural. L’exposició, inaugurada
el 15 de desembre aplega 22
diorames d’una quarantena
de pessebristes, que durant
cinc setmanes han treballat
moltes hores per fer possible
aquesta mostra.
L’acte inaugural per part
de Josep González, president de l’associació local, va
comptar amb la presència de
les regidores Yolanda Ferrer
i Marta Oliva, que van lloar
la feina feta per una en�tat
centenària a Rubí, les moltes
hores de treball i la implicació
personal de cada ar�sta per

seguir mantenint viva aquesta
tradició. Els assistents van
poder gaudir dels diorames
amb una copa de cava i neules
per celebrar l’entrada de les
festes.
A la mostra s’hi troben
obres molt diferents i d’es�ls
diversos, que reflecteixen
paisatges propers com les
principals muntanyes de Catalunya, paisatges llunyans com
la Muntanya dels 7 colors del
Perú, reinvencions d’escenes
de Nadal o referències a altres
cultures com l’An�c Egipte.
Hi ha escenes d’un pessebre que mostra l’ofici de
fuster de Sant Josep, ajudat
pel seu fill Jesús, obra de
Josep González i la seva dona
Glòria; o un muntatge que
mostra una casa d’avis an�ga
i restaurada amb l’església de
Sant Pere de fons on, després
del dinar de Nadal familiar,

La Marató de contes de
Rubí recapta uns 2.000 euros
per la Marató de TV3

Per l’escenari de La Sala van passar moltes persones per
col·laborar amb La Marató. / N. Julià Fosas

Un públic familiar va assis�r
el 15 de desembre al teatre
municipal La Sala per gaudir
d’una nova edició de La Marató de Contes de Rubí, organitzada per La Xarxa. Va ser
una ma�nal plena de contes i
de màgia per recaptar diners
a favor de La Marató de TV3,
que enguany està des�nada
a la inves�gació de malal�es minoritàries. Un ventall
variat amb 14 actuacions
presentades per Robert Govern en el seu paper de ‘la
fada que mai s’enfada’, que
va saber animar el públic i
contagiar alegria.
Va inaugurar l’acte solidari la contacontes Susana
Navó, seguida del grup de
Dimoniets del Casal Popular,
la poetessa Neus Lozano,
l’escola de dansa Adanubi, el
mag Jordi Quimera, el centre

Dinàmic Crescendo, Lluïsa
Aguilera, l’escola de l’Esbart
Dansaire de Rubí, Maria
Lladó, Ràdio Rubí, el còmic
i actor Rubén Ferrer, que
va par�cipar amb els seus
tres gossos d’assistència,
l’en�tat Bòjum, la comunitat
educativa de l’escola Pau
Casals i lsaac Aguilà. Un
ma� ple de música, contes,
màgia, sorpreses, emocions,
poesia, dansa i solidaritat
que va permetre recaptar
2.000 euros per a la Marató
de TV3.
Ja fa 25 anys que La Xarxa
col·labora amb La Marató i
així ho seguirà fent, ja que
és una ac�vitat solidària, que
uneix diferents espectacles
per una ﬁta en comú com és
ajudar a persones afectades,
segons expliquen des de
l’en�tat. / Núria Julià

una de les nétes recita el Poema de Nadal davant els avis,
germans i pares, obra d’Aurora
Cardona.
Un altre dels diorames
està protagonitzat per infants
que recullen i comenten els
seus regals al carrer després
de la nit de Reis, amb la sor�da del sol de fons i un dels Reis
d’Orient marxant en camell.
En total 22 creacions que
val la pena admirar i gaudir,

recreant-se especialment en
els detalls.
L’exposició Diorames de
Nadal es podrà visitar ﬁns al
12 de gener cada tarda de
17.30 a 20.30 hores i els diumenges i fes�us de 12 a 14 hores i de 17.30 a 20.30 hores.
L’Associació de Pesebristes
també s’ha encarregat dels
pessebres de l’Ajuntament,
de la Biblioteca i de l’església
de Sant Pere.

Detall d’un dels diorames de la mostra d’enguany, obra d’Aurora
Cardona. / N. Julià
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Regala ioga

yogaonerubi

Classes de dilluns a diumenge
*Classe 13,5€
*4 Classes 40€
*Mensual 44'95€
(totes les classes que vulguis)

PACKS
regal de NADAL
Tetera/samarreta/funda estoreta....
PROMO 3mesos+1 gratis
C/ Sant Sebastià,41 937427418( davant col.legi Regina) www.yogaone.es/rubi
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Concert de nadales de
l’Hermandad Rociera de Rubí

El festival benèﬁc ‘Nochebuena
para todos’ recapta 3.000 euros
REDACCIÓ

L’actuació va omplir l’església de nadales populars. / L. López

L’Hermandad Rociera de
Rubí va celebrar el seu tradicional concert de nadales
per Santa Llúcia a l’església
de Sant Pere el divendres
al vespre. El cor rociero,
format per 10 cantants,
dues guitarres espanyoles,
les caixes ﬂamenques, les
panderetes i sacsejadors,
van interpretar 8 cançons
i un popurri nadalencs,
en una vetllada alegre i
familiar.

El cor va seleccionar un
repertori de cançons ben
populars: Duerma, Diciembre ya llegó, La virgen dijo a
José, Pastorcito, Desde pequeños nos contaron, Aquella hermosa luz i Oh, blanca
navidad, entre altres.
Unes 125 persones van
gaudir de la música nadalenca i van interactuar
corejant algunes de les nadales conegudes per tots. /
Lara López

El teatre La Sala va acollir
dissabte passat a la tarda la
25a edició del festival benèﬁc ‘Nochebuena para todos,
ningún niño sin navidad’, que
organitza l’Asociación Rociera
de Rubí i que va tornar a ser
un èxit de públic. La iniciativa
va permetre recaptar 3.000
euros, que es van lliurar, en el
descans del festival, a Càritas,
que ajuda persones i famílies
en risc d’exclusió social, i a la
Fundació Iris, que treballa
per infants amb discapacitat
intel·lectual.
Des de les 18.30 hores,
quan va arrencar el festival,
i ﬁns a les 11 de la nit, van
pujar a l’escenari diversos
artistes i grups que van voler
col·laborar desinteressadament en la causa. El públic,
més de 350 persones, va gaudir d’actuacions molt diverses
i animades, amb rumbes,
flamenc, cançó espanyola,

El festival solidari va tenir lloc a La Sala. / Cedida

pasdobles, nadales o cançó
melòdica.
Presentat pels locutors
de ràdio Antonio Menchón i
Pepe Tejada, entre els grups
i artistes van actuar l’Associació Rubí Musical Segle
XXI, el grup Ecos del Sur,
D’Bohemia, Toni Torres, Cati
Olivares, Ramoni, el cantant
canari Luis de Seda o Joaquin

‘Albero’. També es va oferir
una demostració de ball hip
hop i, com no podia faltar, el
cor de l’Asociación Rociera
de Rubí.
D’altra banda, aquest
divendres acaba la campanya de recollida de joguines,
aliments i donatius. La recollida es realitza a l’estand de
l’entitat en el Mercat.

El Bingo Musical
de Maristes Rubí
recapta més de
800 euros per La
Marató de TV3
El col·legi Maristes Rubí ha
aconseguit recaptar 837,40
euros amb el bingo musical
solidari que va tenir lloc el
13 de desembre a la tarda al
pavelló d’aquest centre educatiu. Infants, joves, mestres,
professors i famílies es van
bolcar amb aquesta activitat
lúdica i alhora solidària, que
entregarà tota la recaptació
a La Marató de TV3, que
enguany està dedicada a la
investigació de les malalties
minoritàries. Els participants
van gaudir amb aquesta activitat d’entreteniment, que
és una adaptació del popular joc del bingo, però amb
cançons.
També van participar en
l’activitat l’AMPA de l’escola
i una desena de comerços
locals que van entregar els
regals que es van sortejar
durant el bingo musical. /
DdR

Una vuitantena de persones se sumen Masterclass de Zumba al Regina Carmeli
a l’activitat Nadales per la llibertat
en suport de La Marató de TV3
La plaça de Pere Aguilera va
ser l’escenari de la segona edició de l’activitat Nadales per
la llibertat, organitzada per
l’Assemblea Nacional Catalana
i Òmnium Cultural. Coincidint
amb el dia 16 de cada mes
–la data en què Jordi Cuixart
i Jordi Sànchez van entrar a
la presó– les dues entitats es
manifesten davant de l’Ajuntament per demanar la llibertat
dels líders independentistes
empresonats i dels exiliats. En
aquest cas, i per la proximitat
de Nadal, la concentració
habitual es va transformar en
una cantada de nadales.
Una quinzena de cantaires de l’Obrador Coral van
interpretar diverses cançons,

Un moment de la cantada de nadales per la llibertat. / M.C.

algunes amb la col·laboració
del públic, com ara Fum, fum,
fum, Les dotze van tocant, Fa
fred al carrer o L’àngel i els
pastors. L’activitat va cloure
amb el cant dels Segadors.
Per Antoni Serra, membre
de la junta d’Òmnium, l’època

de Nadal “és especialment
dura per les persones empresonades i exiliades i les seves
famílies, perquè són unes dates que, siguis o no catòlic, se
celebren amb la família i haver
d’estar separat ha de ser molt
difícil”. / M.C.

Els alumnes de Condicionament Físic del Regina Carmeli
van dirigir dimecres de la setmana passada una masterclas
de zumba en suport a La Marató de TV3, que enguany està
destinada a la investigació de
les malalties minoritàries.
Alumnes i professors de
tots els cicles formatius van
mostrar la seva cara més divertida i solidària en aquesta
activitat, que va aconseguir
recaptar més de 200 euros
entre els diferents grups assistents. Gràcies al dinamisme
dels alumnes de Condicionament Físic, els ritmes, coreograﬁes i sensacions de l’activitat es van traslladar a la resta
d’alumnes i professors, creant

un ambient efervescent.
Cada pas de cada persona
del públic sumava a l’èxit gru-

pal de l’activitat per la lluita
contra les malalties minoritàries. / DdR

Alumnes de Condicionament Físic van oferir la classe. / Cedida

PUBLICITAT
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GUIA GASTRONÒMICA

El Bon Gust, el restaurante ideal
En la calle sant Joan nº 5 de Rubí encontrarás el Restaurante El Bon Gust, un lugar donde podrás encontrar gran variedad de platos,
bocadillos o tapas en cualquier momento del
día.
Por las mañanas disponemos de desayunos
con bocadillos especiales y promociones
como de bebida o café + bocadillos:
Bocadillos fríos 3€.
Bocadillos calientes 3,60€.
Zumo + café con leche + medio bocadillo ibérico 5€.
Al mediodía podrás encontrar nuestro menú
con 4 platos de primero y 7 platos de segundo que incluye brasa, además de los siguientes platos fijos diarios por 10,50€:
Martes: Arroz con bogavante.
Miércoles: Migas a la andaluza.
Jueves: Paella marinera.
Viernes: Fideuá marinera.
Los fines de semana:
Menú Sábado: 17€.
Paella arroz negro.
Menú Domingo: 19€.
Arroz bogavante.

GUIA GASTRONÒMICA
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l para cualquier momento del día
Por las tardes podrás disfrutar de un buen ambiente con un buen café, refresco o combinados.
Y si lo que quieres es cenar, de jueves a sábado
tenemos tapas, torradas especiales, ensaladas,
bocadillos, etc.
Y para estas fiestas tenemos menús especiales para Navidad, San Esteban, Año Nuevo y
Reyes con reserva.
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ARRANJAMENTS
DE ROBA

CALÇAT

CRISTALLERIA

MARBRES
ARQUITECTURA

PERRUQUERIA
CANINA

ASSEGURANCES

FERRETERIA

ASSESSORIES

REFORMES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

INFORMÀTICA

DECORACIÓ LLAR

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

DES DE

DES DE

15€/MES

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM
AJUDAR?
ROBA

TALLERS COTXES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES
CLASSIFICATS

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

antiguitats. També restes pisos
i cases. 679.736.491

TINTORERIA
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Nuevo SUV Peugeot 2008: el versátil SUV compacto
Descubre el Nuevo PEUGEOT
2008, el versátil SUV compacto
de diseño inspirador que te
brinda una experiencia de
conducción aún más completa
con el innovador PEUGEOT
i-Cockpit® 3D, con tecnología
exclusiva y con una gama de
competitivas y eficientes motorizaciones, tanto térmicas
como eléctricas.
DISEÑO EXALTING SUV*
El Nuevo SUV PEUGEOT 2008,
con la altura de su silueta ae-

rodinámica y fluida, deja ver su
eficiencia y una potencia bien
controlada. Su diseño esculpido y elegante, la suavidad de
sus líneas, su capó horizontal
y su generosa parrilla frontal
forman un SUV de última generación. En la parte trasera,
los alerones, la franja negra
brillante y las cánulas cromadas acentúan su carácter
deportivo y resuelto.

te acercándose o alejándose
del vehículo.

LA EXCELENCIA EN CADA
DETALLE
Se ha trabajado cada detalle
con precisión y exigencia para
acentuar su elegancia y acrecentar su funcionalidad.
La firma luminosa deja
patentes su modernidad y su
excelencia tecnológica gracias a los faros Full LED con
las tres garras y a los faros
traseros LED con la identidad
de la marca.

TECHO SOLAR Y
SONIDO HI-FI FOCAL®
El confort y el espacio se maximizan también gracias a la habitabilidad de la parte trasera,
sin olvidar la luminosidad que
brinda el techo panorámico
practicable y la calidad del
sonido Hi-Fi Focal®.

MULTIPLICA
LAS POSIBILIDADES
Con un gran maletero modulable y asientos traseros
abatibles, el nuevo SUV compacto PEUGEOT 2008 te ofrece
un gran volumen de carga
funcional.
El volumen del maletero
útil es idéntico en la versión
eléctrica.
PUESTO DE CONDUCCIÓN
EXTENDED EXPERIENCE*
Vive una experiencia única con
el nuevo puesto de conducción
PEUGEOT i-Cockpit® 3D, con
ergonomía intuitiva, volante compacto, pantalla táctil
capacitiva 25,4 cm (10”) HD
y sistema digital 3D configurable. Dispone de tecnologías
inteligentes integradas como
la navegación con TomTom®
Traffic, el Mirror Screen y la
carga inalámbrica, además de
llevar integrados el arranque
manos libre y el bloqueo y
desbloqueo de puertas con la
llave en el bolsillo, simplemen-

ASIENTOS CONFORTABLES
Los asientos se pueden vestir
con materiales exclusivos
como Alcantara® o piel. Los
asientos delanteros pueden
llevar calefacción incorporada.
El del conductor puede ser un
asiento de masaje y regularse
eléctricamente.

MOTORIZACIONES EXCITING
CHOICE* DA RIENDA SUELTA A TU IMAGINACIÓN Y
REGÁLATE LA LIBERTAD DE
ELEGIR
Con la versión eléctrica podrás
circular a tu aire incluso en las
zonas de tráfico restringido.
Disfruta de su versatilidad:
compacto y ágil en ciudad y
seguro y robusto en carretera. El nuevo SUV PEUGEOT
e-2008 está equipado con
motorización eléctrica de 100
kW (136 CV).
- La versión térmica dispone de una amplia gama
de competitivas y eficientes
motorizaciones, equipadas
todas ellas con la función
Stop&Start: motorizaciones
diésel BlueHDi y gasolina
PureTech, como el motor PureTech de 155 CV si buscas una
conducción más deportiva.
Si lo que quieres es más
flexibilidad y capacidad de
reacción, opta por la caja de
cambios automática EAT8 y su
tecnología ‘Quickshift’.
EXPLORA UNA NUEVA
e-MOVILIDAD
Asegura la libertad de circular

a tu aire incluso en zonas de
tráfico restringido. Muy polivalente, igual de manejable y
compacto en ciudad que robusto y seguro en carretera, el
nuevo SUV PEUGEOT e-2008
equipado con motorización
eléctrica de 100 kW (136 CV)
permite una carga rápida y
ofrece una autonomía de 310
km WLTP con cero emisiones
de CO2.
Y por último, facilita tus
desplazamientos con las aplicaciones MyPeugeot® y Free2Move Service.
AMPLÍA TU CAMPO
DE ACCIÓN
Atrévete con la carretera y
aventúrate por nuevos caminos.
Puedes adaptar la capacidad de adherencia de tu
nuevo SUV PEUGEOT 2008 a
las condiciones de la carretera seleccionando uno de
los tres modos del ‘Advanced
Grip Control’: arena, barro o
nieve.
También puedes regular
la velocidad de tu SUV en
las pendientes pronunciadas
gracias a la función ‘Hill Assist
Descent Control’.
DISFRUTA DE LA CONDUCCIÓN SEMIAUTÓNOMA
El Nuevo SUV compacto PEUGEOT 2008 dispone de toda
la tecnología de última generación de la marca, como
el PEUGEOT Drive Assist Plus,
que permite optar por la conducción semiautónoma. Con
el sistema de posicionamiento
en la vía y el regulador de
velocidad adaptativo con
función Stop & Go, te permite
adaptar automáticamente la
velocidad del vehículo a la
del anterior, manteniendo la
distancia de seguridad.
Texto extraido de
www.peugeot.es

MASCOTES
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I si comprem un gos per Nadal? Associacions
especialitzades ho desaconsellen
L’abandonament segueix sent
el principal problema en el
benestar dels animals de companyia. Entre els principals
motius de desemparament es
troben els embarassos indesitjats, la ﬁ de la temporada de
la caça, el comportament de
l’animal, la manca de temps
i espais o factors econòmics.
Per tant són molts els motius
que poden provocar un fracàs,
a curt o llarg termini, en la
convivència entre els humans
i els animals domèstics.
En primer lloc és molt
important consultar totes les
parts involucrades sobre la
intenció de regalar un animal
de companyia. De fet, la decisió s’ha de produir després
d’una prèvia profunda reﬂexió.
La presència d’un gat o un gos
a la llar canviarà l’estil de vida
dels membres presents amb
tota seguretat. Es requereix un
consens per part de tots, ja que
tots els membres han d’estar
disposats a responsabilitzarse de l’animal. “Els regals, un
cop esgotat el factor ‘novetat’,
poden perdre interès per als
seus propietaris i acabar relegats en sacs de joguines, prestatgeries o calaixos”, segons
adverteix l’associació Faada.

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

“Els animals, éssers vius que
senten i pateixen, no poden
ser apartats sense més, sense
que això comporti per a ells
acabar entre reixes, atropellats
o sacriﬁcats”, denuncien des
de l’entitat.
Per tant, la persona objecte
del regal ha de ser conscient de
la responsabilitat que implica
la introducció d’un animal en
la seva vida. Un gos o un gat és
un animal que viurà entre 10 i
20 anys, no és una joguina que
quan deixi d’interessar pugui
retornar com si d’un objecte
es tractés. Cal tenir en compte que mengen, necessiten
atenció mèdica, requereixen
d’afecte i per descomptat suposen un cost econòmic.
Els animals de companyia
necessiten temps per a ells.
Abans de prendre una decisió,
la persona objecte ha de pensar en la seva rutina i valorar
el temps lliure que té per a
garantir el benestar del gos o
gat. Els cans, com ja sabem,
necessiten més dedicació, ja
que tenen la necessitat de
sortir a passejar, fer exercici,
córrer, gaudir de la natura, etc.
Si no tens temps per a tu, no
tens temps per a ells.
La llei obligarà també a la

persona receptora a tenir una
sèrie de responsabilitats. Els
animals de companyia han
de tenir un paper oficial de
cens, una cartilla de vacunes
actualitzada i un registre mitjançant xip implantat de manera obligatòria per mitja d’un
veterinari. La no identiﬁcació
i la no inscripció en el cens
constitueixen infraccions administratives que comporten
una multa econòmica.
Finalment, si la decisió de
regalar un animal de compa-

nyia ja ha estat valorada de
manera responsable per totes
les parts implicades, és millor
considerar l’adopció com a
únic mètode de procedència
del gos o del gat. Existeixen
nombroses protectores i associacions amb animals que
estan buscant una llar en què
rebre afecte i emprendre una
relació sentimental d’un valor
incalculable.
Per Adrià Jariego
Animalados / AMIC

29

30

ESPECIAL LLAR

Divendres, 20 de desembre de 2019

Coneix els avantatges del moble suspès
Quan ens decidim a fer una reforma del
lavabo, el mobiliari és un dels factors on
més cal prestar més atenció. La principal
qüestió que ens hem de fer és: Volem un
moble amb potes o suspès?
A ReformaT360 donem un gran vot de
conﬁança a la nova tendència del moble
suspès i, per aquest motiu, en volem exposar alguns dels seus beneﬁcis.
En primer lloc, i el més obvi, és la
facilitat de neteja. Aquest tipus de moble
ens permet accedir sense complicació entre
junta i paret, o a qualsevol racó on s’hi
pugui acumular brutícia.
En segon lloc, transmet una sensació de
lleugeresa, amb la qual cosa, s’aconsegueix
ampliar visualment l’espai. En tercer lloc,
és molt recomanable en cas de voler dupli-

car el moble sense carregar l’ambient.
Un altre avantatge seria la bona adaptació que tenen aquest tipus de mobles,
gràcies a la diversitat de possibilitats de
compartiments, taulells o prestatges.
Per últim, no hem d’oblidar que un
gran avantatge del moble suspès és que
es pot adaptar a l’alçada de l’usuari,
arribant d’aquesta manera, a una major
comoditat.
Si t’interessa veure la nostra varietat de
mobles de bany suspesos com els de resina
o ceràmica i ajustats a mida amb miralls a
joc, pots venir a visitar la nostra exposició
de Rubí de dilluns a dissabte.
ReformaT360
El teu projecte, el nostre compromís

Barrejar estils, colors i textures és possible
La darrera ﬁra de revestiments ceràmics
que s’ha realitzat ha deixat algunes
pistes sobre el que serà la tendència
d’aquesta temporada: barrejar estils, colors i textures. Una combinació d’estils
pot portar-nos de camí a l’èxit... O al
fracàs. Però si sabeu com encertar per a
la decoració adequada, aconseguireu un
ambient inigualable, ple d’estil, creativitat i un equilibri d’allò més harmònic.
Com? Us donem alguns consells sobre
com arriscar-vos a combinar diferents

estils i no morir en l’intent.
• Rajoles de colors combinades amb
un estil d’allò més retrògrad, arriscat
però subtil. Podeu crear veritables obres
d’art si establiu un joc visual amb els
colors.
• Els elements naturals tenen cabuda
en aquesta tendència. Motius ﬂorals i sobretot, el color aiguamarina que atorga
frescor, naturalesa i pau a la decoració.
I, per què no? Atreviu-vos, aneu una
mica més enllà i opteu per algun que

altre color més vibrant que ompli de
lluminositat la vostra llar.
• Les composicions en què podeu
veure integrades les peces amb gran
volum són un element indispensable.
• Color verd. El color verd poma és
molt viu, lluminós i vibrant, capaç de
donar a un espai com és el bany la pau
i tranquil•litat que desitgeu.
Per Redacció / AMIC
decoracion2.com
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ART

La Claraboia acull de nou el Merc’ART
amb obres d’artistes rubinencs

L’Associació Jazz Rubí organitza el 21 de desembre a
les 20 hores una conferència
sobre la història del jazz,
que anirà a càrrec d’Andreu
Fàbregas, periodista musical
especialitzat en jazz. Aquesta
serà la primera d’una sèrie
de conferències en les quals
parlarà sobre els músics, els
estils i la història del jazz.
Quan acabi la xerrada,
hi haurà una petita actuació musical de Dos, un duo
format pel pianista Isaac
Hachuel i el bateria Quim
Lluís. / DdR

REDACCIÓ

Més d’una desena d’artistes
locals tornen a impulsar una
nova edició del Merc’ART,
que enguany arriba a la setena edició. Es tracta d’una
iniciativa a través de la qual
artistes rubinencs posen a
la venda algunes peces de la
seva obra a preus assequibles, aproﬁtant que són dies
d’intercanvi de regals.
Al Merc’ART hi participaran els artistes Pep Borràs,
Sandra Bea, Quim Conca,
Pepe Farrés, Cèsar Font, Carme Llop, Oriol Marco, Sergi
Marcos, Miquel Mas, Núria
S. Lacambra i Anna Tamayo.
La Claraboia obrirà les seves
portes el 21 de desembre i
romandrà oberta ﬁns al 6 de
gener. La inauguració serà
aquest dissabte a les 19.30
hores i comptarà amb un concert de música en directe.
Els visitants del Merc’ART
durant aquests dies podrà
triar entre obres de diverses disciplines, com ara la
il·lustració, la pintura, la fotograﬁa, el gravat o l’escultura, tot en petit format i a

MÚSICA
Xerrades d’Andreu
Fàbregas sobre la
història del jazz

Poesia, jazz i
pensaments a
l’Ateneu
Imatge promocional del Merc’ART 2019. / Cedida

preus econòmics. A més, com
cada any, els visitants podran
participar de la tradicional
llumeneta en combinació
amb les dues darreres xifres
del primer premi del sorteig
de Loteria Nacional del Niño.
El guanyador podrà escollir
el dia de la cloenda una obra

per valor de 200 euros.
L’horari per visitar el
Merc’ART és el 22, 28 i 29
de desembre i el 4, 5 i 6 de
gener de 12 a 14 hores i de
18 a 20.30 hores; i els dies
23, 24, 25, 26, 27, 30 i 31 de
desembre i l’1, 2 i 3 de gener
de 18 a 20.30 hores.

L’Ateneu acollirà aquest divendres a les 19.30 hores
una nova sessió del cicle Cap
de Sons de poesia, jazz i pensaments. En aquesta ocasió,
el protagonista serà l’escriptor Víctor Bonet, que estarà
acompanyat pel bateria Sergi
Torrejón, el contrabaix Xavi
Castillo, el pianista Sergi Boqué i el saxo de Wenceslao
Galán. / DdR
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L’AEUR tanca l’any parlant
sobre migració i Pedrolo
L’Aula d’Extensió Universitària
ha tancat el 2019 amb dues
activitats, una taula rodona
sobre migració a Catalunya
i una conferència coincidint
amb el centenari del naixe·
ment de l’escriptor català
Miquel de Pedrolo.
La taula rodona, el dijous
de la setmana passada a l’Ate·
neu, va servir per cloure un
seminari que va començar
el setembre i que ha tractat
diversos temes socials sota
el títol ‘Problemàtiques de
la nostra societat: una altra
Catalunya és possible?’
Andreu Domingo, doctor
en Sociologia, va desfer alguns
dels estereotips al voltant de

la migració, mentre que Ama·
dou Bocar Sam Daff, mediador
intercultural i president de la
Coordinadora d’Associacions
de Senegalesos de Catalunya,
va explicar el dret a migrar i va
assenyalar que cal informar-se
sobre què és el que està pas·
sant als llocs de procedència
de les persones que arriben
aquí i que pateixen rebuig.
Pel que fa a la conferència
sobre Manuel de Pedrolo, un
dels escriptors més impor·
tants de la llengua catalana,
va tenir lloc el dilluns a la
Biblioteca i va anar a càrrec
d’Anna Maria Villalonga, co·
missària de l’Any Manuel de
Pedrolo. / DdR

La conferència va tenir lloc a l’Ateneu. / Cedida

·············································
Divendres 20 de desembre
· Pare Noel a Ca n’Oriol
A les 17.30h a Ca n’Oriol.
· Trobada de Joves pel clima
A les 17.30h a la Torre Bassas.
· Concert de Nadales
A càrrec de l’Escola de Música
Pere Burés. A les 18h a l’Església
de Sant Pere.
· Presentació del llibre ‘El Calidoscopi’
A càrrec de Montse Rusiñol. A
les 19h a la llibreria L’Ombra.
· Consell local per la República
Catalana
A les 19h a la Biblioteca.
· ‘El Carracontes de Nadal’
A les 18.30h a la Carpa de Na·
dal.
· ‘Drums&Dreams Ensemble’
Amb Víctor Bonet. A les 19.30h
a l’Ateneu.
· Rumbesia
A les 20.30h al Cafè Pàmpol.
· Cinema: ‘Litus’
A les 21h a La Sala. Preu:
4.50€.
· Recital d’Enric Cabreta
A las 22h a la Kafeta del CRAC.
·············································
DiSSABTE 21 de desembre
· Pare Noel a Can Tapis
A les 11h al c. Berga, 5. Al mig·
dia, dinar popular.
· ‘Un Nadal màgic’
A les 12h a l’Ateneu. Per a in·
fants de 5 a 10 anys.
· ‘Magic Deliri’
A les 18h a la Carpa de Nadal.

Cultura
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· Vetllada flamenca
A les 19h a la seu de la Peña
Calixto Sánchez.
· Xerrada d’història del jazz
A càrrec d’Andreu Fàbregas. A
les 20h a l’Ateneu.
· Concert de Jazz
A càrrec de The Generation. A
les 21h a l’Espai l’Aurora.
· ‘El Trecanous’
A càrrec del Ballet de Barcelo·
na. A les 21h a La Sala. Preu:
25€/18,75€.

El Ballet de Barcelona estrenarà a
La Sala l’espectacle ‘El Trencanous’

El Ballet de Barcelona actuarà a Rubí. / Cedida

redacció
El teatre municipal La Sala
acollirà el 21 de desembre
l’estrena de l’espectacle ‘El
Trencanous’, del Ballet de
Barcelona, un muntatge que
la companyia barcelonina ha
estat preparant al Centre de
la Dansa Tradicional Catalana
l’Espona durant les últimes
setmanes.
Més d’una cinquantena
de persones participen en
aquest espectacle de dansa,
que també compta amb la col·
laboració de l’Esbart Dansaire

Agenda
·············································
Dilluns 23 de desembre
· ‘Contes que fan festa!’
A les 12h a la Carpa de Nadal.
· Xocolatada i balls
Amb els grups AV Districte 5 El
Portal. A les 17h a la pl. Aragó.
· Carretada de Contes
A les 18h a la Carpa de Nadal.

·············································
Diumenge 22 de desembre

·············································
Dimarts 24 de desembre

· Assamblea general de l’AV de
La Plana i Concert de Nadal
Assemblea a les 11 h al Castell.
Concert a càrrec de l’Orquestra
simfònica de l’Escola de Música
Pere Burés. A les 12.30h al
Castell.
· ‘La Rateta’
A les 12h a la Carpa de Nadal.
· Ball al Casal
Amb Carlos Riba. A les 16.30h
al Casal de la Gent Gran.
· ‘Els Pastorets’
A càrrec del Grup Escènic del
Casal Popular i l’Escola de Sar·
danes Flor de Neu. A les 18h al
Casal Popular. Preu: 7 € adults,
5€ jubilats i infants i 4€ socis de
La Xarxa i del Club TR3C.
· ‘Clàssic’
A les 18h a la Carpa de Nadal.
· ‘Poemes de Nadal’
A les 18.30h a La Sala. Preu
5€.
· Cine: ‘Rubiwood Christmas’
A les 19 h al CRAC.

· ‘Un Nadal de conte’
A les 12h a la Carpa de Nadal.
· ‘Draps’
A les 18 h a la Carpa de Nadal.
·············································
Dimecres 25 de desembre
· Quinto de Nadal Flor de Neu
De 18h a 24h al c. Sant Miquel,
31.
· Quinto de Nadal PB Ramon
Llorens
De 18.30h a 21h al c. Unio, 12.
· Quinto de Nadal Rubí Acull
De 19h a 1h al CRAC.
·············································
DIJOUS 26 de desembre
· Quinto de Nadal Flor de Neu
De 18h a 24h al c. Sant Miquel,
31.
· Quinto de Nadal PB Ramon
Llorens
De 18.30h a 21h al c. Unio, 12.

de Rubí, la Fundació Fupar, el
Jove Ballet de Catalunya i la
Colla de Castellers de Sarrià. ‘El
Trencanous’ és un ballet clàssic
amb música de Txaikovski,
basat en un conte d’Alexandre
Dumas, que revisa la història
d’Ernts Theodor Amadeus
Hoffmann ‘El Trencanous i
el rei dels ratolins’. La col·
laboració de l’Esbart Dansaire
consisteix en una petita mos·
tra de dansa típica catalana
durant l’escena de mostres
de danses de totes les nacions
quan reten tribut al rei.
L’espectacle, que tindrà

lloc a les 21 hores té un preu
de 25 euros i de 18,75 euros
amb descompte. Les entrades
es poden comprar aquest
divendres de 17 a 20 hores
a la taquilla del teatre o bé
per Internet al portal https://
eventbrite.es, a més d’una es·
tona abans de l’espectacle.
Després de l’estrena a
Rubí, ‘El Trencanous’ es re·
presentarà l’11 i 12 de gener
al Centre Cultural de Terrassa.
Està previst que l’Esbart Dan·
saire col·labori també en la
resta de funcions que la com·
panyia oferirà durant la gira.

· Quinto de Nadal Rubí Acull
De 19h a 24 h al CRAC.
· Concert de Sant Esteve
A càrrec de l’Obrador Coral. A les
20.30h a l’església de Sant Pere.

Casal Popular i l’Escola de Sar·
danes Flor de Neu. A les 18h al
Casal Popular. Preu: 7 € adults,
5€ jubilats i infants i 4€ socis de
La Xarxa i del Club TR3C.
· ‘PEREsonal!’
A les 18 h a la Carpa de Nadal.

·············································
DIVENDRES 27 de desembre
· Espectacle infantil
D’11h a 13h a Sant Jordi Parc.
· ‘The Show’
A les 18h a la Carpa de Nadal.
· Quinto de Nadal Flor de Neu
De 18h a 24h al c. Sant Miquel,
31.
· ‘Sopar de Nadal fora de l’armari’
A les 20h al CRAC.
·············································
DISSABTE 28 de desembre
· ‘Els Pastorets’
A càrrec del Grup Escènic del
Casal Popular i l’Escola de Sar·
danes Flor de Neu. A les 18h al
Casal Popular. Preu: 7 € adults,
5€ jubilats i infants i 4€ socis de
La Xarxa i del Club TR3C.
· ‘La Coloraines Band’
A les 18h a la Carpa de Nadal.
Quinto de Nadal Antifeixista
De 19h a 23h al CRAC.
· ‘Oh! Revival.Ceedence Clearwater’
A les 21 h a l’Espai l’Aurora.
·············································
DIUMENGE 29 de desembre
· ‘Els Pastorets’
A càrrec del Grup Escènic del

·············································
DILLUNS 30 de desembre
· ‘Quimera’
A les 18 h a la Carpa de Nadal.
· Festival de valsos i danses
A càrrec de l’Orquestra Simfòni·
ca del Vallès. A les 21h a La Sala.
Preu: 20€.
·············································
DIMARTS 31 de desembre
· ‘Beebot Memory’
A les 11h a l’Ateneu. Per a infants
entre 7 i 8 anys.
· Visita de l’Home dels Nassos
D’11h a 12.30h al Mercat i de
17h a 19h a l’illa de vianants.
· ‘Peripècies’
A les 12 h a la Carpa de Nadal.
· ‘El ReBOOMbori!’
A les 18 h a la Carpa de Nadal.
· Festa Cap d’Any de Llum
De 00.30h a 4.30h al Celler.
· Festa de Cap d’Any
A la 1h al CRAC.
·············································
DIMECRES 1 de gener
· Quinto de Nadal PB Ramon
Llorens
De 18.30h a 21h al c. Unio, 12.· ·
Concert Nadalenc de Sardanes

música
El raper Poke
guanya la lliga de
batalla de galls
La primera edició de la Rubí
Battle League –la lliga de ba·
talla de galls– ja té guanyador,
es tracta del raper Poke, que
es va imposar dissabte a la
final en un duel molt renyit
contra Monster. La compe·
tició, impulsada pel Servei
d’Acció Comunitària de l’Ajun·
tament, és una iniciativa dels
joves de la ciutat i es va iniciar
abans de l’estiu. La proposta,
que s’emmarca en el projecte
Fem Barri i el Pla Local de Jo·
ventut, pretén treballar amb
les persones joves la cons·
trucció d’una nova imatge de
les batalles de ritmes hip hop
freestyle valorant les rimes,
l’estil i el flow i penalitzant
el contingut racista, feixista,
capacitista, masclista, xenò·
fob o misogin.
El guanyador va aconse·
guir dues entrades per anar a
Port Aventura i uns auriculars.
A més, tots els participants
van rebre una dessuadora
commemorativa.
La final va tenir lloc a la
carpa de Nadal ubicada a la
plaça del Doctor Guardiet el
dissabte a la tarda. / DdR

Exposicions
· Merc’ART de Nadal. A La
Claraboia. Inauguració 21 de
desembre a les 19.30h. Fins
al 6 de gener. Horari: el 4, 5 i
6 de gener de 12 a 14 hores
i de 18 a 20.30 hores; els dies
23, 24, 25, 26, 27, 30 i 31 de
desembre i l’1, 2 i 3 de gener
de 18 a 20.30 hores.
· Diorames de Nadal 2019.
A càrrec de l’Associació de
Pessebristes de Rubí. A l’Aula
Cultural del 15 de desembre
al 12 de gener. Inauguració
15 de desembre a les 12h.
Horari: feiners de 17.30h a
20.30h i diumenges i festius
de 12h a 14h i de 17.30h a
20.30h.
· Exposició d’il·lustracions
de Zuzanna Celej. Fins al 29
de gener a l’Espai de Llibres
Lectors al Tren.
· Retrats d’Antoni Marsal.
A la Biblioteca fins al 31 de
gener.
Amb la Cobla Jovernícola de
Sabadell. A les 19h al Casal
Popular.
·············································
DIJOUS 2 de gener
· ‘L’Art d’Henri Matisse’
A les 11 h a l’Ateneu. Per a in·
fants entre 5 i 10 anys.
· Campament Mag Rubisenc
De 16.30 a 20.30h al Castell.
· ‘No toqueu les meves mans’
A les 18 h a la pl. Dr. Guardiet.

CULTURA
TEATRE

Èxit rotud de la cinquena edició de l’Addictes
al Microteatre en el seu trasllat al CRAC
LARA LÓPEZ

La 5a edició del festival Addictes al microteatre va tornar
amb força el passat cap de
setmana estrenant nova ubicació: el Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC),
després de quatre edicions a
Torre Bassas. El local del carrer Sant Joan va acollir quatre
passis de vuit obres de petit

format les tardes de dissabte
i diumenge. L’organització va
proposar el canvi d’ubicació a
espai cèntric per tal d’arribar
a un major nombre d’assistents, un canvi molt positiu: si
en la 4a edició es van registrar
250 assistents, en aquesta 5a
edició el públic va ser de 320
persones.
El festival es basa en
peces curtes, d’una dura-

La jove companyia Fora de paper va posar en escena ‘Apoptosis’, una
obra dramàtica futurista. / L. López

da màxima de 15 minuts
i amb pocs actors, que els
espectadors gaudeixen en
un circuit de quatre sales en
diferents punts de l’equipament. Enguany, Addictes al
microteatre va comptar amb
8 companyies que van oferir
obres amb el futur com a
tema principal, representat
a partir de gèneres diversos.
Entre les companyies participants hi ha les rubinenques
Parapapà amb ‘No vindrà’;
Escena 13, amb ‘Un viaje al
futuro’; Els coneguts amb ‘El
último golpe’; Tiamat Teatre
amb ‘Instrucciones para bailar
rock con una máquina’; Fora
de paper amb ‘Apoptosis’; i
Fata Morgana representant
‘Treballant un camp de fems’.
Van completar el cartell Producciones Gávila (Barcelona)
amb ‘Y Tinder porque me
toca’; i L’escènica (Corbera de
Llobregat), interpretant ‘Tot
tornarà a començar’.
Producciones Gávila es
va estrenar al festival amb
‘Y Tinder porque me toca’,
una divertida comèdia sobre

MÀGIA

El mag Selvin celebra els 50 anys a
l’escenari amb l’estrena d’un nou
espectacle, ‘Ni sí, ni-nots’
REDACCIÓ

El mag i ventríloc rubinenc
Selvin celebra enguany els
seus 50 anys de carrera artística i ho ha fet amb l’estrena
aquest dijous a l’Escenari Joan
Brossa de Barcelona d’un nou
espectacle, anomenat ‘Ni sí, ninots’. Es tracta d’un muntatge
que homenatja el món de la
ventrilòquia, on Selvin fa un
recorregut per la seva història
a través dels ninots vius, on
es veuran peces renovades i
d’altres ja centenàries amb un
alt valor històric.
A més, Selvin ha mostrat
la seva satisfacció per estrenar
aquest espectacle a la sala
dedicada a Joan Brossa, ja que
va gaudir d’una bona amistat
amb el poeta, qui ﬁns i tot li
va dedicar el poema ‘Màgica
presentació’.
L’espectacle, que s’inaugurarà aquest dijous 19 de
desembre, es podrà veure
ﬁns al 6 de gener, de dijous a
dissabte a les 20 hores i diumenge a les 18.30 hores. El 26
de desembre i el 6 de gener, a
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Selvin ha estrenat un nou espectacle a Barcelona. / Cedida

les 18.30 hores.
El mag Selvin és un referent
de la màgia i la ventrilòquia
catalana i espanyola, ja que al
llarg dels 50 anys de professió,
ha actuat a gairebé tots els
espais escènics i mediàtics del
país amb els seus espectacles.
Ha estat guionista i asses-

sor dels mags més importants,
d’espectacles teatrals i ha estat
tant al darrere com al davant
dels principals programes televisius de màgia, a TVE amb
Juan Tamariz, a TV3 amb el
Màgic Andreu o el Mag Lari,
i actualment amb el Mago
Pop.

Imatge de l’obra ‘Instrucciones para bailar rock con una máquina’,
de Tiamat Teatre. / L. López

la cerca de parella a través
d’apps per a lligar. Guionista
i protagonista, Ángel Gávila,
va alabar aquest tipus d’iniciatives locals que donen a
conèixer a més gent el microteatre, que no és tant conegut
com el teatre convencional i
alhora és més assequible per
al públic, gràcies a la recaptació mitjançant la taquilla
inversa.
Una de les habituals del
festival és Tiamat Teatre, companyia rubinenca amb 6 anys
de recorregut. En aquesta
ocasió van presentar ‘Instrucciones para bailar rock con

una máquina’, una història de
ciència-ﬁcció amb una visió
futurista crítica. “El teatre no
és sempre grans produccions.
Ens agrada el teatre proper
amb un mínim attrezzo”, explica l’actor Rubén Campos.
Una altra companyia que
repeteix al festival és Fora del
paper, companyia rubinenca
de breu trajectòria. El grup
va interpretar ‘Apoptosis’, una
obra dramàtica que convida
al públic a reﬂexionar sobre
el control mental, la medicina aplicada a persones amb
problemes psíquics o l’origen
de la maldat.

MÚSICA
Concert de The
Generation a
l’Espai l’Aurora
L’Associació l’Espai l’Aurora
organitza un concert de The
Generation, una banda de
blues i rock elèctric amb
pinzellades de rock’n’roll, el
21 de desembre a les 21 hores a l’Espai l’Aurora. D’altra
banda, la mateixa entitat ha
programat un Revival a càrrec
de Creedence Clearwater
Revival Tributo. L’actuació
musical serà el 28 de desembre a les 21 hores a l’Espai
l’Aurora. / DdR

Vetllada ﬂamenca
de la Peña Calixto
Sánchez
La Peña Calixto Sánchez ha
organitzat una nova vetllada
ﬂamenca, que tindrà lloc el 21
de desembre a les 19 hores
a la seu de l’entitat, al carrer
Orso, 2. L’actuació musical
anirà a càrrec dels artistes
Estrellita de Graná, Manolo
el Lagareño, Jessy, José Maria
Gómez, Loly Reyes, Cristóbal
del Marquesado i el Grupo
Aprendices, amb l’acompanyament a la guitarra de Juan
Gallardo. / DdR
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El Rubí empata amb el Llagostera i L’Olímpic manté la ratxa de victòries,
guanyant el Mirasol per 3-0
aconsegueix un bon punt
J. PÉREZ

Bon punt l’aconseguit pels
rubinencs davant la UE LLagostera B, equip que està a la
cua de la classiﬁcació, tenint
en compte les cinc baixes
que tenia a la plantilla: Óscar
Uroz, Héctor i Omar, per
lesió, i Sergi Estrada i Enric
per sanció.
Tot i que als tres minuts
de joc, Raúl Pérez va aconseguir avançar els rubinencs, el
Llagostera va mostrar un bon
joc, no donant la sensació de
ser últims. A més, el Rubí no
aconseguia trenar jugades
amb perill davant la porteria
local. Així a la primera part,
el resultat va ser favorable
als visitants, però el seu joc
no va ser bo.
Ja al segon temps, el joc
del Rubí va millorar. I en
només vuit minuts bojos, el
marcador va reﬂectir el 2-2
ﬁnal. Un penal, molt protestat, en contra dels rubinencs
en el minut 57 va servir al
Llagostera per empatar l’encontre. Tres minuts després,
l’incansable Tino Mendoza
va tornar a avançar al Rubí,

UE LLAGOSTERA B- UE RUBÍ

2-2

UE LLAGOSTERA B: Torra, German, Davesa, Juvanteny,
Mosif (Lloren), Blanco (Berge), Marc (Resta), Oscar (Lopez),
Ibrahima (Baldeh), Eric i Bautista
UE RUBÍ: Xavi Betran, Carles Mur, Aitor Torres, Joan Raventós, Manu, Villegas, Raúl Perez (Masip), Tino Mendoza,
Anouar (Charli Lumbreras), Carles Montoro (Aleix Segura)
i Alex Berlanga (Ivan)
Àrbitre: Jacas Puig
Gols: Raúl Perez 0-1 (‘3), Óscar 1-1 (P) (‘57), Tino Mendoza
1-2 (‘60), Llorenç 2-2 (‘65),
Targetes: Llorenç; Aitor Torres, Tino Mendoza, Carles Montoro, Villegas, Charli Lumbreras i Xavi Betran

però en el minut 65, en una
altra polèmica jugada per una
possible falta al rubinenc Xavi
Betran, va servir al rival per
col·locar el 2-2 definitiu al
marcador.
Tot i que el Rubí va dominar ﬁns al ﬁnal del partit
no va aconseguir el gol de
la victòria. Repartiment de
punts entre els dos equips
i un bon punt per al Rubí si
aconsegueix guanyar al CE
Júpiter, diumenge a les 12 h
en l’últim partit de l’any.
El Rubí B guanya el derbi
Pel que fa al segon equip, el
Rubí B va guanyar al derbi

davant el Juventud 25 de Septiembre per 3-0. La propera
jornada visitarà el camp de
l’EF Planadeu on s’enfrontarà
a l’equip local.
1a Catalana Grup 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

J Pts.
13 37
13 31
14 25
14 23
13 23
13 22
13 19
13 18
13 17
13 17
13 15
13 15
13 14
13 13
13 11
14 10
13
6
0
0

JOSÉ VERDE

Després de l’aturada pel pont
de la Constitució, l’Olímpic
Can Fatjó van tornar a la
competició i ho va fer amb
una victòria clara davant el
Mirasol-Baco, en un partit ﬂuixet per part dels dos
conjunts. L’equip rubinenc
va encarrilar ràpidament la
victòria, ja que en el minut 10
de joc, Rubén feia el primer
gol pels locals. El Mirasol va
reaccionar i durant un quart
d’hora va assetjar la porteria
defensada per Estepa, però
sense conseqüències. Ja en el
minut 26, de nou Rubén, feia
el segon gol per a l’Olímpic.
Tot feia apuntar a nova
golejada dels de Can Fatjó,
però la tranquil·litat del marcador i la manca d’efectivitat
del Mirasol no van donar els
seus fruits en forma de gols.
A més, l’Olímpic va perdre un
parell més d’ocasions. Amb el
2-0 al marcador es va arribar
al ﬁnal de la primera part.
A l’inici del segon temps,
tots dos tècnics van efectuar
un canvi. Per part, local, Toni
Corral, que en aquest partit
era el primer tècnic, va canviar Albert per Cristian Gómez,
que va fer uns 45 minuts molt
interessants. Per part del

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ – CF MIRASOL-BACO

3-0

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, C. Gómez (Albert), Fode,
Alcover, O. Molina, Gustavo (Juancho), Maymó, Aitor (Nico),
Dani D., Rubén (Claudio), Manel.
CF MIRASOL-BACO: Ruso, Ignasi, Iván (Pepe), Raúl (Xavi),
Carlitos, Ferrán, Berni, Masu (Arnau), Gili, Juan, Arroyo.
ussa), Hamzoui, Fresneda (Martín), Iván, Alexis i Angel.
Àrbitre: Toni Fontova Cerdá (Regular)
Gols: 1-0 Rubén (10´), 2-0 Rubén (26´), 3-0 Juancho (68´)
Targetes: C. Gómez, Gustavo, Aitor, Rubén

Mirasol, Masu va substituir
Arnau.
En aquest segon període,
l’Olímpic va ser superior al
rival, ja que el Mirasol insistia
però sense perill. Corria el
minut 68 quan Juancho va
ﬁnalitzar una bonica jugada i
feia pujar el 3-0 al marcador
del Can Fatjó. A més, l’Olímpic
va tornar a desaproﬁtar ﬁns a
tres oportunitats per incrementar el marcador per voler
ﬁnalitzar de forma individual
jugades on hi havia companys
millor posicionats.
El Mirasol, amb tres gols
encaixats, una banqueta curta de només 3 homes i el
cansament del primer període, va abaixar una mica la
guàrdia i la resta del partit va
ser còmode per a l’Olímpic.
En el minut 87, l’equip visitant
es va quedar amb només 10
homes al terreny de joc per

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

CASTELLAR UE
OLÍMPIC CAN FATJÓ
CAN RULL RT CFU
PD PAJARIL
BADIA DEL VALLÈS CD
LLANO SABADELL CD
JUV.25 SEPTIEMBRE
LA ROMANICA CF
UE RUBÍ B
MARINA-C. GAMBÚS CE
CAN PARELLADA CD
SAN LORENZO UD
CASTELLBISBAL UE
MIRASOL-BU CF
EF PLANADEU
C. SABADELLÉS 1856
MATADEPERA FC
JUAN XXIII CS

J Pts.
14 37
14 35
14 28
14 28
14 27
14 25
14 24
14 20
13 18
14 18
14 16
13 13
14 13
14 12
14 12
13 9
14 7
13 6

lesió de Xavi, que havia substituït a Raúl, també lesionat,
en el minut 80. Així, ﬁns al
final, l’Olímpic va assetjar
la porteria rival, però sense
engreixar el marcador.
Diumenge vinent, l’Olímpic visitarà al CD Llano de
Sabadell a les 12.15 h en el
municipal de Can Puiggener,
un camp difícil, on els locals
no ho posaran fàcil.

TIR AMB ARC | LLIGA

Tres podis d’Arquers Rubí a la lliga sala
Arquers Rubí va participar en
la quarta i darrera tirada de la
lliga sala de tir amb arc de la
Federació Catalana, que va
tenir lloc el 15 de desembre
a Canovelles pels participants
de Barcelona i Girona i a Torrefarrera pels participants de
Tarragona i Lleida.
La tirada va tenir menys
representants del club rubinenc, un total de 7, en

comparació a altres tirades,
però els resultats van ser
satisfactoris, ja que es van
aconseguir tres podis.
Eva Iglesias va ser segona
en arc instintiu a la categoria
sènior, la mateixa posició que
va obtenir Montse Muñoz en
arc compost i en la mateixa
categoria. Marc Lopera, per la
seva banda, va quedar en tercera posició en arc compost i

categoria sènior. En aquesta
mateixa categoria i modalitat, José Pérez va quedar en
cinquè lloc. En arc instintiu,
Albert Torres va ser novè en
categoria sènior i Francisco
Cañete va quedar cinquè en
veterans. Per últim, Hernán
de las Heras es va classiﬁcar
en 15a posició en arc recorbat
en categoria sènior. / Arquers
de Rubí

ATLETISME | JORNADA DE CONTROL

Aketza Sumell, de la UAR, rècord de
Catalunya Sub-14 en salt d’alçada
El jove atleta Aketza Sumell,
membre de la Unió Atlètica
Rubí, ha batut el rècord de
Catalunya Sub-14 en salt
d’alçada. Va ser dissabte passat durant la celebració de la
primera Jornada de Control
Sub-16. Sumell va establir
un nou rècord de Catalunya
Sub-14 de salt d’alçada amb
una marca de 1,80 metres,
millorant en 11 cm l’anterior
rècord que era de l’any 2012.
/ UAR

Aketza Sumell va fer una marca de 1.80 m, 11 cm més que l’anterior
rècord. / Cedida
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PETANCA | LLIGA

El primer equip de la UP Las TorresRubí lluitarà pel títol
El primer equip de la UP Las
Torres-Rubí va haver d’esperar ﬁns a la darrera jornada
per tal de poder certificar
l’accés al play-oﬀ pel títol pel
qual lluitaran els 4 millors
equips que han participat
aquesta temporada a la Lliga Catalana. Després de 2
derrotes consecutives, els
rubinencs arribaven al darrer partit amb l’obligació de
guanyar a les pistes del Sant
Pol de Mar, equip que també esgotava la seva darrera
oportunitat de classiﬁcar-se.
Els jugadors de la UP van fer
un partit molt seriós i no van
concedir cap oportunitat als
locals de manera que van
guanyar per 3 a 6 aconseguint
el 4t lloc a la classiﬁcació ﬁnal.
El play-oﬀ pel títol es diputarà
a les pistes del Gran Via de
l’Hospitalet a ﬁnal del mes
de gener.
El segon equip va rebre
a les pistes de Cova-Solera al
cuer del grup, el Casc Antic
de Montgat. El partit es va
decantar ràpidament a favor
dels rubinencs que des de la
primera ronda van imposar
el seu ritme tancant el partit

amb un clar 11 a 5. Aquests
3 punts els allunya dels llocs
perillosos de la classiﬁcació.
El tercer equip també
es va enfrontar al cuer del
seu grup, el Can Cuyàs de
Montcada. Els rubinencs
no van deixar passar l’oportunitat de puntuar i es van
acabar imposant per 5 a 11.
Es troben a la zona mitja de
la classiﬁcació.
El Grup D va perdre la
imbatibilitat per la mínima
davant del líder del seu grup,
el Miguelense de Granollers.
El partit va ser força igualat
fins al punt que no va ser
ﬁns a la darrera ronda que
els jugadors locals van aconseguir la victòria per 9 a 7.
Tot i la derrota, aquest equip
continua al segon lloc de la
classificació amb 9 punts
d’avantatge amb el 3r classiﬁcat, el Parets.
Les fèmines van haver
de patir per treu endavant el
partit que van disputar com
a locals davant del Castellbisbal, actual cuer del seu
grup amb només 3 punts.
No va ser ﬁns a la 3a ronda
que les rubinenques es van

L’equip D va perdre la imbatibilitat. / Cedida

poder imposar a les visitants
per 6 a 3. Quan només falten
4 partits, les jugadores de
l’entitat avantatgen amb 3
punts a les 2es classiﬁcades,
el Natació Sabadell.
Aquest diumenge, en
acabar els partits, els socis i
jugadors de la UP Las TorresRubí faran el tradicional picapica nadalenc amb el qual
acomiadaran l’any. / UP Las
Torres-Rubí
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ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Derrota del segon equip
de bàsquet del l’Horitzó
En el darrer par�t de l’any,
l’equip B de bàsquet del CE
Horitzó va caure derrotat pel
segon equip de l’escola Rel
per 16-31 en un par�t en el
qual els jugadors d’Esther
Ramos només van poder
aguantar les enves�des del
rival durant el primer quart.
A partir d’aquest moment, l’equip es va anar
desinﬂant ﬁns que va acabar
entregat davant d’un rival

que va saber aprofitar les
facilitats que els jugadors
vallesans els van donar en
defensa.
És just dir, però, que es
van notar les absències de
Cristòbal i Raquel Galán, i
d’Àlex Fortea. Per l’Horitzó
van jugar: Daniel Latre (8),
Yerai Asensio (4), Fidel Peña
(2), Albert Almirall (2), Sergi
Andreu i Enric Largo. / CE
Horitzó

ESPORT ADAPTAT | BÒCCIA

Àngel Pérez, de l’Horitzó,
debuta a la Lliga Catalana
Àngel Pérez va debutar el 15
de desembre a la Lliga Catalana de bòccia amb diversa sort.
Ho va fer al pavelló municipal
de Molins de Rei, a la categoria BC2. Pérez no va entrar en
cap moment en joc en el seu
primer par�t, que va perdre
davant Benito Sánchez, del
Boccia 360, per un tanteig
global de 14-0 (0-6, 0-1, 0-4 i
0-3) i en el qual el seu rival no
li va donar cap opció.
Ja en el seu segon par�t,
davant Carlos Defente, del C.

ESPORTS
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E. Esbonat, el joc d’Àngel Pérez
va millorar molt i es va endur
el par�t per un tanteig de 4-2
(3-0, 1-0, 0-1 i 0-1), en una
victòria molt merescuda.
En l’úl�m par�t, davant
Javier Pérez, del CE Esbonat,
Àngel Pérez va sofrir la segona derrota per un global d’1-4
(1-0, 0-1, 0-1 i 0-2), però va
compe�r en el par�t en tot
moment.
En definitiva, debut irregular del jugador del club
rubinenc. / CE Horitzó

HOQUEI LÍNIA | ENTITAT

El Cent Pa�ns busca patrocinadors per
superar una situació econòmica delicada
M.C.

L’HCR Cent Patins, un dels
clubs més emblemà�cs i amb
més èxits espor�us de Rubí,
està travessant una situació
econòmica molt delicada. Fa
dos anys que els patrocinadors
que tenia el club van marxar i
a això cal sumar el retard en el
cobrament de les subvencions
que reben per part de la Generalitat. Tot plegat ha contribuït
a generar “una pilota que s’ha
anat fent més i més gran”,
segons ha explicat el president
del club, Ernesto Vermiglio.
“Hem demanat esforços als
socis per poder fer front als
préstecs i deutes que tenim
per continuar funcionant”,
assenyala.
Vermiglio, que dirigeix el
club des del setembre, es
queixa que la Generalitat només dona subvencions per la
par�cipació a les compe�cions
nacionals a l’equip femení i que
aquestes arriben amb retard.
Ara mateix, segons ha explicat,
l’administració catalana els deu
10.000 euros, que corresponen
al 20% de la subvenció dels

El Benjamí Black, durant un par�t. / Cedida

Victòria dels dos sèniors del club
El Sènior Femení i el Sènior Masculí del Cent Pa�ns van
aconseguir la victòria a la Lliga Elit en les seves respec�ves
jornades. El Femení es va imposar per 3-2 al Tucans a casa en
un par�t molt igualat i amb grans intervencions de les dues
porteres rubinenques. El gol de la victòria el va aconseguir Eva
Marquès, una diana que permet al conjunt de Rubí acabar la
primera volta en quarta posició.
Pel que fa al Masculí, es va imposar amb claredat al Jujol
per 7-4 en un par�t que va començar malament pels locals.
El Cent Pa�ns, però, va capgirar el marcador i va acabar superant amb comoditat el seu rival. D’aquesta forma, el conjunt
rubinenc marxa a les vacances de Nadal lluny de les zones
de descens.
Per la seva banda, el Juvenil va perdre al camp de l’UrolokiAESA en un par�t marcat per una actuació arbitral irregular i
per la superioritat del conjunt de Barcelona. / HRC

darrers tres anys. El club també percep una subvenció de
l’Ajuntament, que el 2018 va
ser de 18.000 euros. Aquesta
subvenció, però, no es cobra
ﬁns al ﬁnal de la temporada,
després que el club hagi hagut
de fer la inversió inicial durant
el setembre i l’octubre.
Per Vermiglio, la solució
ideal seria trobar nous patrocinis: “Volem que un patrocinador cregui en el nostre projecte,
tenim 25 anys d’història, som
un equip important a Europa”.
De fet, el 2017 l’equip femení
va guanyar la Lliga Europa, la
Lliga i la Copa de la Reina. Trobar un patrocinador, però, no
és senzill, especialment en el
cas de l’hoquei línia, un esport
minoritari: “No és fàcil, els patrocinadors acostumen a veure
més atrac�us altres esports,
potser més populars”.
De moment, el club intenta
fer accions per atraure l’atenció
mediàtica, com ara el partit
que enfrontarà dos equips
base amb el Barça d’hoquei gel
a la pista de gel de la plaça de la
Nova Estació. L’exhibició �ndrà
lloc el 27 de desembre.
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WATERPOLO | LLIGA

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Sènior Masculí del CNR empata amb
La La�na en un par�t molt disputat

Bon paper del Balmes Rubí en el
Campionat de Catalunya Júnior

El Sènior Masculí de waterpolo del Club Natació Rubí
(CNR) es va desplaçar a Madrid per enfrontar-se a un
dels equips més compe��us
de la lliga, el CN La La�na. El
cert és que el par�t no va
decebre, va ser molt disputat i va acabar amb un empat després que l’equip madrileny remuntés en l’úl�m
quart, un desavantatge de
tres gols a favor de l’equip
rubinenc. Amb aquest re-

sultat, l’equip con�nua en la
tercera posició de la classiﬁcació a dos punts del primer
classiﬁcat.
Aquest dissabte, l’equip
s’enfrontarà al CN Montjuïc a les instal·lacions de
Can Rosés, a par�r de les
18.15 hores en el que serà
l’úl�m par�t de l’any. El par�t es podrà seguir en directe
per streaming a través dels
canals del club: a Facebook
(h�p://bit.ly/directeWP21-

Altres resultats del CNR
Club Natació Sabadell - Cadet masculí CNR
CN Sant Andreu - Juvenil masculí CNR
CW Can Dragò - Màster CNR
Aleví A CNR - Club Natació Martorell
Infantil femení CNR - Club Natació Catalunya
Club Natació Badia - Benjamí A CNR
Infantil CNR - CN Barcelona Vista A
Benjamí A CNR - UE Horta A
CN Atlètic-Barceloneta Femení - Benjamí B CNR
Aleví B CNR - Club Natació Sabadell B
Benjamí B CNR - Terrassa B

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Ramón. Tots ells van enfrontar-se als seus rivals i van estar
a l’altura de la compe�ció.
Pel que fa al Trofeu de
Promoció, cal ressaltar que
Alejandro Gómez va aconseguir una medalla de plata
i Francesc Moreno va fer-se
amb un merescut bronze.
Rafa Vélez va perdre en primera ronda.
Amb aquesta compe�ció,
el Club Balmes Rubí tanca
l’any 2019, que ha ﬁnalitzat
amb èxits i amb l’evidència
clara del progrés dels compe�dors del Balmes Rubí. /
Balmes Rubí

Jugada entre els sèniors del CN La La�na i el CNR. / Cedida

10-10
16-11
8-13
15-0
5-8
0-6
6-2
6-3
2-5
0-13
2-5

12F) i Youtube (h�p://bit.ly/
directeWP21-12)
Per la seva part, el Sènior Femení va disputar
l’11 de desembre el primer
par�t de la Copa Federació
d’hivern contra el CN Mataró, amb el resultat ﬁnal
de 8-12 a favor de l’equip
mataroní. Anteriorment,
les jugadores rubinenques
havien fet un pe�t estatge

a Porto amb la finalitat
de preparar els propers
compromisos i començar
l’any vinent amb forces
renovades.
També el Sènior Masculí B de waterpolo es va
imposar de manera clara al
CN Granollers (18-10), consolidant-se en la primera
posició de la classiﬁcació.
/ CNR

i els 50 m papallona en
0’30”77. En deﬁni�va, una
excel·lent classificació en
el campionat i uns grans
temps assolits.
Dissabte les installacions del CNR van acollir
la 3a jornada de la Lliga
benjamina i la 1a de la Lliga
Prebenjamina, amb la par�cipació d’uns 40 espor�stes
de quatre clubs. / CNR

Els taekwondistes del club rubinenc par�cipants en les dues compe�cions. / Cedida

DUATLÓ | PROVA

El CNR, a la X Duatló de
muntanya Ciutat de Terrassa

Bona actuació d’Alejandro
Carrasco al Campionat de
Catalunya d’hivern Júnior
El Campionat de Catalunya
d’hivern Júnior i infan�l es
va disputar el passat cap
de setmana a Barcelona.
L’únic representant del Club
Natació Rubí va ser Alejandro Carrasco, en categoria
júnior.
Carrasco va nedar els 50
m lliures amb un temps de
0’27”67; els 50 m esquena
amb un temps de 0’33”43

El Club Balmes Rubí va presentar 10 competidors al
Campionat de Catalunya júnior i al Trofeu de promoció
categoria I i II, disputats diumenge passat.
En el Campionat de Catalunya júnior, el Balmes Rubí
va aconseguir una plata i dos
bronzes. Thaïs Mar�nez es va
penjar la plata, realitzant una
gran compe�ció, mentre que
els bronzes van ser per Marta
Moreno i per Unai Flores. La
resta de participants rubinencs en aquest campionat
van ser Miriam Granell, Marc
Gómez, Adrià Martos i Joan

Alejandro Carrasco va fer un bon campionat. / Cedida

L’equip de triatló del Natació Rubí va compe�r en la
desena edició del Duatló de
muntanya de Terrassa que va
tenir lloc diumenge. Els tres
espor�stes del club que van
compe�r en aquesta prova
malauradament no van poder puntuar per equips a
causa d’una desqualiﬁcació
injusta. Tot i això, Xavier
Rodríguez, Daniel Jiménez i
Sergi Saura van fer una bona
cursa. / CNR

Xavier Rodríguez, durant el duatló. / Cedida

