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«Per la ignorància es descendeix a la servitud, per l’educació s’assoleix la llibertat.» (Diego Luis Córdoba, polític colombià)

A Comprem Or i Plata estem sempre
al dia per oferir-te el servei que més
s’ajusti al teu estil de vida.
Som un equip professional de
gemmòlegs experts en pedres precioses
i diamants de més de 4 quirats, mestres
rellotgers i joiers especialistes en peces
d’or i de plata.
Al comptar amb refineria pròpia,
sense intermediaris, et garantim una
molt bona taxació.

Allò que no et poses et pot fer feliç. Ara és hora de vendre-ho.

*Oferta vàlida fins al 31 de gener a partir
de 20 g d'or. Regal limitat per persona i dia.
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La participació a Rubí se situa
en el 80%, una dada històrica
M. CABRERA / C. CARRASCO

Rubinencs exercint el seu dret a vot ahir al col·legi electoral situat a
l’escola Teresa Altet. / Iban Coca

La participació a Rubí en
les eleccions al Parlament
català ha estat la més alta
de la història i s’ha situat
en el 80,06% enfront del
74,79% que es va registrar
als comicis del 2015. Un
total de 43.449 rubinencs
i rubinenques han exercit
aquest dijous 21 de desembre el seu dret a vot, davant

els 40.120 del 2015.
La dada de participació
ha superat en 5,27 punts
a la de fa dos anys. És la
primera vegada que Rubí
assoleix la xifra del 80% de
participació en unes eleccions catalanes.
Aquesta jornada electoral ha estat la més participativa des que es van
celebrar els primers comicis
autonòmics, l’any 1980.
Des d’aleshores s’han
celebrat un total de dotze conteses electorals al
Parlament de Catalunya
i en només quatre ocasions s’ha superat el 60% de
participació en la ciutat: a
les eleccions de l’any 1980
(61,71%), als comicis del
2012 (64,22%), a la cita electoral del 2015 (74,79%) i en
la convocatòria d’enguany
(80,06%), que ha estat la
més alta de la història. De
fet, en el conjunt de conteses electorals celebrades a
la ciutat només s’ha arribat
al 80% a les generals del
1982, amb un 80,80%.
Tot i el que el primer
avanç de participació (13 h)
va revelar una frenada pel
que fa al nombre d’electors
que havien anat a votar ﬁns
a aquella hora, comparat
amb ara fa dos anys, el
segon avanç (18 h) ja va anticipar aquest augment de la
participació en les urnes.
Per districtes, el que

més participació va registrar
va ser el Districte 1, amb
un 84,6%. En aquesta zona
voten els residents de zones
com Can Ximelis, Can Serrafossà, La Perla, Els Avets

La jornada
electoral va
transcórrer
sense incidències
remarcables
i Can Fatjó.
Al Districte 2, on voten
veïns del Centre, Sant Muç,
Can Mir, Castellnou i Can
Solà, la xifra va ser del 81%.
Als districtes 3 i 4 es va registrar una participació menor
que la mitjana del municipi
amb un 77,28% i un 79,28%,
respectivament.
Al Districte 3 voten els
residents a Ca n’Alzamora,
Can Vallhonrat, Les Torres,
el Progrés i el 25 de Setembre. Mentre que al Districte
4 ho fan els veïns de Can
Rosés, part del Centre, la
Plana de Can Bertran, Ca
n’Oriol i la Zona Nord.
Jornada electoral sense
incidents
Els col·legis electorals de
Rubí van obrir a les 9 del
matí i van tancar a les 20
h. La jornada electoral va
transcórrer sense incidències remarcables.

Les rubinenques Marta Ribas i
Sònia Sierra seran diputades al
nou Parlament català
Al tancament d’aquesta
edició, quan l’escrutini al
conjunt de Catalunya estava
al prop del 85%, ja es podia
conﬁrmar que el nou parlament comptarà amb dues
diputades rubinenques.
Marta Ribas, número 4
de la candidatura de Catalunya en Comú-Podem, liderada per Xavier Doménech,
repeterirà com a diputada
del nou parlament català. Ribas, periodista de professió,
va ser regidora d’Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV)
a l’Ajuntament de Rubí des
del 2004 al 2013, quan va
renunciar al càrrec ja que va
ser escollida com a diputada
al Parlament a les eleccions
del 2012. Actualment és coordinadora d’Iniciativa per

Catalunya, junt a David Cid.
Aquesta serà la seva quarta
legislatura.
També serà diputada
Sònia Sierra, de Ciudadanos
(C’s), la candidatura encapçalada per Inés Arrimadas.
Sierra, que és professora
de Lengua Española a la
Universitat Autònoma de
Barcelona, va ser escollida
com a regidora a l’Ajuntament de Barcelona per C’s
l’any 2015, càrrec al qual
va renunciar el mateix any
en ser escollida diputada al
Parlament com a número 5
del seu partit.
La rubinenca, que ja no
viu a la ciutat, ha repetit
com a número 5 de C’s a les
eleccions d’aquest dijous.
/ DdR
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C’s guanya clarament les eleccions a Rubí
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ERC aconsegueix ser la segona força a la ciutat amb el 19% dels sufragis, superant
el PSC (17%). JxCat (11%) se situa com a quarta força, seguida per CeC (9%) i el PP (4%)
C.CARRASCO/M.CABRERA

Ciutadans (C’s), amb Inés
Arrimadas al capdavant
de la llista, ha aconseguit
guanyar les eleccions al
Parlament de Catalunya per
segona vegada consecu�va
a Rubí. Amb el 100% dels
vots escrutats, la candidatura unionista ha aconseguit
14.663 vots i un percentatge
de sufragis del 33,82%,
gairebé 8 punts més que
en les darreres eleccions
catalanes, que també van
guanyar a la ciutat. El portaveu del grup municipal
de C’s, José Abadías, s’ha
mostrat “molt content”
pels resultats aconseguits
al municipi, que qualifica
de “molt importants” i que
han demostrat que Rubí “no
està per la independència”.
La segona força política a Rubí ha estat per
primera vegada Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), encapçalada per Ori-

ol Junqueras, amb un 19%
dels vots i 8.246 sufragis.
En les darreres eleccions
autonòmiques, Junts pels
Sí, formada per ERC i Convergència Democrà�ca de
Catalunya, va ser qui va
quedar en segona força,
molt a prop de C’s.
El tercer par�t més votat

El bloc
independen�sta
només suma un
33% dels sufragis
ha tornat a ser el Par�t dels
Socialistes de Catalunya
(PSC), liderat per Miquel
Iceta, que ha aconseguit el
17,23% dels sufragis, pràc�cament el mateix resultat
que va obtenir el 2015 tot i
aconseguir 7.470 vots.
Per sota d’aquests tres
partits, s’ha situat com a
quarta força Junts per Catalunya (JxCat), que en les

darreres eleccions es va
presentar en coalició amb
ERC. La candidatura de Carles Puigdemont ha sumat
un 11,17% dels vots i 4.844
paperetes.
Patacada del PP, la CUP i els
comuns
Catalunya en Comú-Podem
(CeC), encapçalada per Xavier Domènech i candidatura
que havia guanyat a Rubí en
les dues darreres eleccions
al Congrés dels diputats,
només ha pogut sumar un
9,43% dels suports, amb
poc més de 4.000 vots. Els
resultats dels comuns indiquen que han perdut tres
punts respecte a les darreres eleccions al Parlament
del 2015, quan van obtenir
un 12,4% dels vots.
La penúl�ma força torna
a ser el Par�t Popular, encapçalat per Xavier García
Albiol, que ha aconseguit un
3,9% dels sufragis, 5 punts
menys que en les darreres

RESULTAT
ELECCIONS
AL
RESULTAT
ELECCIONS
AL
PARLAMENT
A RUBÍ A RUBÍ
PARLAMENT
PP

% VOTS

CUP

CeC

C's

JxCat

PSC

ERC

C’s: 33,82%
ERC: 19,02%
PSC: 17,23%
JxCat: 11,17%
CeC-Podem: 9,43%
PP: 3,91%
CUP: 3,35%
PACMA: 1,32%
Recortes Cero: 0,33%

PARTICIPACIÓ
43.530 (80,21%)

Escrutini:
Escrutini: 100%
99,9%

eleccions catalanes.
Per úl�m, la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) també retrocedeix a la ciutat,
3 punts menys respecte al
2015. En aquesta ocasió,

els cupaires representen un
3,35% dels vots i poc menys
de 1.500 sufragis.
Analitzant les dades
respecte a les darreres
eleccions al Parlament de

Catalunya, la força que més
ha perdut en aquests comicis és el PP, amb 5 punts
menys, seguida per la CUP
i els CeC-Podem, amb tres
punts menys.

4

PLE MUNICIPAL

Divendres, 22 de desembre de 2017

El govern torna a aprovar el pressupost
amb el suport de C’s, el PP i els no adscrits
Els comptes per l’any vinent ascendeixen a 80 milions d’euros, un 5,5% més que al 2017
MARTA CABRERA

El Ple ordinari del mes de
desembre, celebrat dijous
de la setmana passada, es
va convertir pràcticament
en una sessió monogràﬁca
sobre el pressupost del 2018.
El govern local, format pel
Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el regidor no
adscrit Sergi García, va portar
a aprovació provisional els
comptes de l’any vinent,
que amb 80 milions d’euros suposa un augment del
5,5% respecte al pressupost
anterior.
Després del retard dels
comptes del 2017, que es
van aprovar deﬁni�vament
al maig d’aquest any, aquest
cop el govern aconseguirà
que el document es�gui llest
a principis del 2018. L’aprovació provisional va �rar endavant amb els mateixos vots
que l’any passat, 13 a favor i
12 en contra. A favor, hi van
votar els sis regidors del PSC,
els dos edils del Par�t Popular (PP), que seran expulsats
per la direcció del seu par�t i
es conver�ran en no adscrits,
els dos regidors de Ciutadans
(C’s), els dos regidors no
adscrits exmembres de C’s
José Manuel Mateo i Maria
Dolores Marín, i Sergi García,
qui va abandonar el grup de
Convergència Democrà�ca
de Catalunya (CDC) per passar al govern.
El fet que l’execu�u hagi
aconseguit aprovar el pressupost amb tres regidors no
adscrits i dos que estan a
punt de ser-ho va ser una de

RESULTAT DE LA VOTACIÓ
A FAVOR: 13
· 6 REGIDORS DEL PSC
· 2 REGIDORS DE C’S
· 2 REGIDORS DEL PP
· SERGI GARCÍA
· M. DOLORES MARÍN
· JOSÉ MANUEL MATEO

Per part dels dos regidors
no adscrits exmembres de
C’s, José Manuel Marín va
destacar la inversió en habitatge.
El document va ser aprovat amb 13 vots a favor i 12 en contra, els mateixos que l’exercici anterior. / M.C.

les crí�ques més repe�des
durant la sessió pels grups
que van votar en contra
del pressupost: Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), l’Alterna�va d’Unitat
Popular (AUP), Inicia�va per
Catalunya Verds (ICV), CDC i
Veïns per Rubí (VR).
La crí�ca va irritar el re-

El govern destaca
la inversió en
habitatge de més
d’un milió d’euros
gidor socialista Moisés Rodríguez, que va defensar que
“el vot dels no adscrits val el
mateix que la resta” i va demanar “respecte” per ells. La
rèplica més dura a les paraules de Rodríguez va arribar
del portaveu de CDC, Víctor
Puig: “No parli de respecte
als ciutadans i de què valen

els vots de la gent (...) quan
vostès han pispat un regidor
d’aquest grup municipal per
mantenir el poder”.
“L’acció social com a
bandera”
El regidor d’Hisenda, Moisés
Rodríguez, va ser l’encarregat
de presentar els comptes,
dels quals va destacar que
tenen “l’acció social com a
bandera”. Va informar sobre la inversió de més d’un
milió d’euros en habitatge,
l’increment d’ajuts per beques menjador, la posada
en marxa de l’Oﬁcina d’Escolarització Municipal, la
inversió en l’espai públic i
la reserva d’una par�da de
200.000 euros per projectes
par�cipa�us, entre altres.
Entre els qui van votar
a favor del pressupost, el
portaveu de C’s, José Abadías, es va referir a millores

introduïdes per la seva formació, entre les quals va
destacar que “es des�naran
150.000 euros per ajudar a
la compra de llibres de text
i digitals” i que es milloraran
les zones d’esbarjo per a gossos, la seguretat, l’eﬁciència
energètica i les polítiques
d’habitatge.

L’oposició recorda
a l’execu�u
els compromisos
incomplerts
El portaveu del PP, Jonatan Cobo, va defensar el seu
vot explicant que recullen
“algunes propostes del PP”,
i va subratllar les millores
en seguretat, ocupació i polígons. Tot i això, va cri�car
que el govern no hagi impulsat els ajuts als autònoms als
quals es va comprometre.

Crí�ques de l’oposició
Per part de les forces que
no van donar suport al document, un dels arguments
més repe�ts va ser la manca
de conﬁança sobre l’execució
de les par�des pressupostàries per part del govern. El
cap de l’oposició, Xavier Corbera, d’ERC, va lamentar que
l’execu�u socialista “s’aferri
a companys de viatge que
no tenen res de polí�ques
d’esquerres ni de qües�ons
socials” i va explicar que encara estan esperant resposta
a les seves propostes pel
pressupost.
Per la seva banda, el portaveu de l’AUP, Jordi Muntan,
va recitar una bateria de
propostes que van ser aprovades al Ple i que, segons la
formació assembleària, no
estan incorporades al pressupost: “Van dir que posarien les persones al centre de
la seva polí�ca, però el que
han fet és posar a la persona,
a l’alcaldessa”, i va afegir que

EN CONTRA: 12
· 5 REGIDORS D’ERC
· 3 REGIDORS DE L’AUP
· 2 REGIDORS D’ICV
· 1 REGIDOR DE CDC
· 1 REGIDOR DE VR
Ana M. Mar�nez “protagonitza els episodis més tristos
de la polí�ca local”.
Des de les ﬁles d’Inicia�va, el seu portaveu, Ramon
Capolat, va lamentar “l’escassa capacitat de ges�ó de
govern”, i va preguntar en
què es visualitzaran els 80
milions d’euros del pressupost: “Tindrem millors o més
serveis, equipaments, ajuts
per a la gent vulnerable,
una aposta per la cultura
o seguirem de festival en
fes�val?”.
El líder de CDC, Víctor
Puig, va carregar contra “el
tripar�t local de par�ts que
validen el feixisme ins�tucionalitzat” i va acusar l’execu�u
de “governar sense projecte i
amb mediocritat”.
Per úl�m, el regidor de
VR, Antoni García, va cri�car
les deficiències tècniques
del document detallades en
l’informe d’intervenció, que
considera que demostren
que la “gestió dels diners
públics és un desastre”. Tot
i reconèixer que el pressupost és “el menys dolent del
mandat”, va insis�r en el fet
que el govern local “no serà
capaç d’executar-lo”.

PUBLICITAT
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Una quarentena de rubinencs s’interessen
per les conseqüències del POUM
ERC, l’AUP, ICV, VR i Podem organitzen una trobada informa�va
REDACCIÓ

Una quarantena de rubinencs va assistir dissabte
al ma� al Centre Rubinenc
d’Alternatives Culturals
(CRAC) per informar-se sobre les conseqüències del
Pla d’Ordenació Urbanís�ca Municipal (POUM). Fa
només unes setmanes, el
govern local socialista, amb
el suport dels grups de Ciutadans, el Partit Popular,
Convergència Democrà�ca
i els tres regidors no adscrits, va aprovar de forma
provisional el text refós del
planejament urbanís�c, que
determina el model de ciutat cap al qual es vol avançar.
Ara, el document es troba
en exposició pública durant
un mes, temps durant el
qual es poden realitzar les
al·legacions per�nents.
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), l’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP),
Ciutadans (C’s), Iniciativa

La sessió informa�va va tenir lloc al CRAC. / Cedida

per Catalunya Verds (ICV),
Veïns per Rubí (VR) i Podem,
que s’oposen a aquest text,
van organitzar una jornada informativa oberta a
la ciutadania per explicar
el seu posicionament, les
conseqüències negatives
que asseguren que pot tenir

aquest POUM i per informar sobre com es poden
presentar al·legacions al
document.
Segons ha explicat Mireia Gascón, regidora de
l’AUP, la majoria d’assistents
van ser persones residents
a les urbanitzacions, tot i

que també hi havia veïns
del centre. “El que més
preocupa entre els veïns
que van venir és la mobilitat
per l’augment de la població, la gent veu que això és
inviable”.
Gascón assenyala que
a les urbanitzacions hi ha
espais que es desconeix com
poden quedar perquè estan
basats en projectes “que ja
se sap que no es faran, com
la universitat a la zona de
Sant Muç”.
A banda d’atendre dubtes i qüestions al voltant
del POUM, els assistents
van demanar que se’ls hi
facilitessin còpies de les
al·legacions per tal de poder-les presentar. En aquest
sentit, l’AUP ha informat
que penjarà totes les seves
al·legacions al web per tal
que els veïns, si ho volen,
també les puguin presentar
abans del 19 de gener, data
límit per presentar els documents amb les al·legacions.
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Rubí comptarà amb una nova residència
per a la gent gran a Can Sant Joan
L’Incasòl ven una parcel·la a l’empresa Vitalia Plus, que té previst
construir un centre sociosanitari amb capacitat per 220 places
REDACCIÓ

Rubí comptarà amb una
nova residència per a la
gent gran a Can Sant Joan,
en uns terrenys que l’Institut Català del Sòl (Incasòl)
ha venut a l’empresa Vitalia
Plus SA, dedicada al sector
sociosanitari. La parcel·la
té una superfície de 2.363
m² de sòl, 7.875,35 m² de
sostre i un preu de venda
d’1.811.330,50 euros.
Vitalia Plus té previst
construir un centre sociosanitari per a gent gran
amb una capacitat de 220
places, 30 de les quals es
destinaran a centre de dia.
El 70% de les habitacions
seran individuals i el 30%
restant seran dobles. L’empresa invertirà 8,1 milions d’euros en l’execució
d’aquest projecte, 6,27
milions d’euros a la construcció de l’equipament i
la resta a la compra dels

Vista aèria del sector de Can Sant Joan. / Generalitat de Catalunya

terrenys. S’estima que es
crearan 82 llocs de treball
nous.
El centre ocuparà una
superfície construïda de
7.390 m², el que suposa
prop de 40 m², construïts
per a cada plaça residencial.
El grup d’inversió Vitalia
dedicat al sector residencial

i de centres de dia per a
persones grans i també per
a persones amb diversitat
funcional i malalties mentals compta amb 43 centres
i més de 5.650 places distribuïdes per tota la geograﬁa
espanyola, amb un total de
2.300 treballadors.
Actualment, Rubí té
10.707 persones censa-

des majors de 65 anys,
representen el 14,36% de
la població. Aquest fet fa
que el municipi tingui actualment un dèﬁcit de places
residencials per a gent gran
dins de la seva ciutat. En
aquest sentit, aquest projecte reduirà en gran part
aquesta necessitat, segons
la Generalitat.
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Els Mossos clausuren un club cannàbic
de Rubí per tràﬁc de drogues
REDACCIÓ

Material incautat pels Mossos d’Esquadra. / Cedida

Els Mossos d’Esquadra van
detenir el 13 de desembre
un home de 30 anys, veí
de Rubí i president d’una
associació cannàbica, com
a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública
per tràﬁc de drogues.
Els agents van tenir coneixement que a l’associació
cannàbica, ubicada a la nos-

tra ciutat, s’estava realitzant
la venda de substàncies
estupefaents pel consum
extern, un fet no permès.
Immediatament, els
agents de la policia autonòmica van establir un
dispositiu que durant els
darrers mesos va permetre
a la policia conﬁrmar que la
ﬁnalitat real de l’associació
era la venda de substàncies
estupefaents amb ànim de

lucre i sota la falsa aparença
d’un club d’autoconsum.
Durant el registre del local de l’en�tat, ordenat pel
Jutjat d’Instrucció número
1 de Rubí, es van iden�ﬁcar
sis persones, es van intervenir 6.408 grams de marihuana i 1.038 grams d’haixix,
així com bosses de plàs�c,
dues balances de precisió,
275 euros en efec�u i una
defensa elèctrica.

El de�ngut ha quedat en
llibertat després de declarar
en la comissaria dels Mossos d’Esquadra. La secretària i la tresorera del club
cannàbic també han estat
inves�gades.
Segons han informat
fonts de la policia, aquesta
és la tercera associació cannàbica clausurada a Rubí en
els úl�ms dos anys.

Concentració de rebuig a
la declaració de Jerusalem
com a capital d’Israel
L’Associació Rubí Sociocultural i Integració i Rubí Solidari
han organitzat una nova
concentració aquest dissabte a les 12 hores per rebutjar
la declaració de Jerusalem
com a capital d’Israel que va
fer fa uns dies el govern dels
Estats Units.
La mobilització vol reivindicar Jerusalem com a
capital de Pales�na, després
que els Estats Units hagin reconegut la ciutat santa com
a capital d’Israel, una decisió
molt controver�da de l’execu�u del president dels Estats Units, Donald Trump. La
comunitat internacional no
reconeix Jerusalem com la
capital d’Israel, sinó Tel Aviv,
ja que una part de Jerusalem

està en territori reconegut
internacionalment com a
pales�.
La decisió del govern
dels Estats Units d’Amèrica
ha provocat l’enuig dels pales�ns i de la resta del món
àrab, que s’ha afanyat a declarar Jerusalem Est com a
capital de Pales�na. La part
oest de la ciutat santa va
ser annexionada per Israel
en la primera guerra àrabisraeliana el 1948. Després
de la Guerra dels Sis Dies,
el 1967, Israel va ocupar
la part est de la ciutat i va
reivindicar Jerusalem com
la capital de l’estat.
La concentració tindrà
lloc a la plaça Pere Aguilera,
com dissabte passat. / DdR

PUBLICITAT
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Si hi va,

Si no hi va,

bé.

no ve.

Fàcil, com reciclar els residus orgànics.
Quan les restes de menjar i altres residus orgànics van al marró, es transformen en compost
per fertilitzar el sòl. No barregis l’orgànica amb els altres residus.
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Puja un 18% el reciclatge de
vidre a Rubí en el primer mes
del concurs ‘El contenidor d’or’
REDACCIÓ

Rubí participa, juntament
amb onze municipis més de
Catalunya, en el concurs ‘El
contenidor d’or’, que busca
millorar la recollida d’envasos de vidre als municipis.
En el primer mes de
competició, Rubí ha aconseguit augmentar en un
18% la recollida de vidre
respecte al novembre del
2016.
Aquesta xifra situa la
ciutat en el tercer lloc de
la classiﬁcació provisional
del concurs, per darrere
de Granollers, que ha augmentat la recollida un 65%
i Sant Boi de Llobregat, amb
un 26% d’increment.
La competició va arrencar l’1 de novembre i
s’allargarà ﬁns al 30 d’abril
del 2018. Durant aquest període, cada mes es mesuren
els residus de vidre que es
reciclen als municipis participants i es comparen amb

El concurs ‘El contenidor d’or’ busca millorar la recollida d’envasos
de vidre als municipis.’/ M.C.

els reciclats durant el mateix mes que l’any anterior.
La ciutat que aconsegueixi
un percentatge major d’increment de la seva taxa de
reciclatge de vidre serà la
guanyadora.
‘El contenidor d’or’ atorgarà a la ciutat guanyadora
un premi que consistirà a
fer realitat un projecte. En
el cas de Rubí, s’incentivarà
la recollida d’oli usat Rubi-

clac, que impulsa l’AMPA
de l’Escola d’Educació Especial de Ca n’Oriol i que
consisteix en el reciclatge
de l’oli usat.
Juntament amb Rubí,
participen en el concurs
Badalona, El Prat del Llobregat, Girona, Lleida, Sant
Cugat del Vallès, Tarragona,
Viladecans, Vilafranca del
Penedès i Vilanova i la
Geltrú.

ECONOMIA
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Cecot demana diàleg als par�ts
per millorar el desenvolupament
econòmic i empresarial
REDACCIÓ

La patronal Cecot demana
al nou govern que sur� de
les eleccions al Parlament
de Catalunya que impulsi
el diàleg amb la intenció
de millorar el desenvolupament econòmic i empresarial del país.
Independentment de
les forces que acabin governant Catalunya, la patronal
catalana ha fet arribar les
seves propostes que consideren que millorarien la
compe��vitat empresarial
del territori.
Entre les demandes de
Cecot, aposten per crear un
marc altament compe��u
per tal que les empreses
creixin. Defensen la simpliﬁcació administra�va, amb
una reforma de l’administració encaminada cap a un
model que segueixi criteris
de ges�ó empresarial.
Cecot també demana

Imatge aèria de polígons industrials a Rubí. / Arxiu

que es millori la legislació
per ajudar les pe�tes i mitjanes empreses, la indústria
i la innovació tecnològica,
alhora que reivindica que
es desbloquegin infraestructures bàsiques de país,
com la B40, el corredor del

Mediterrani o els accesos
als ports i aeroports.
La patronal defensa que
cal una millora de la qualitat
democràtica a Catalunya,
demana que es rebaixi el
cost de la llum i que s’apos�
per la reforma horària.

Per últim, la patronal
demana al govern que sorgeixi de les eleccions que
elimini l’impost sobre el
patrimoni i rebaixi les contribucions a la Seguretat
Social, entre altres rebaixes
ﬁscals.
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E

l Nadal s’associa sempre a les
trobades familiars, als abundants
àpats, a les compres d’última hora,
a les figuretes del pessebre, a les
llumetes dels arbres de Nadal que tenim a
casa i a les que il·luminen els nostres carrers.
Per les festes nadalenques, hi ha moltes tradicions que han perdurat en el temps, que
s’han passat de generació en generació, tot
i que també, com a societat global que som,
també s’han incorporat algunes de noves.
Ens referim, per exemple, a anar a espectacles
tradicionals, passejar per exposicions, mostres
o concerts que només es poden gaudir per
Nadal, de ser solidaris i portar una joguina
per a aquells nens o nenes que no en tindran
cap.
A la nostra ciutat, s’organitzen activitats
diverses coincidint amb les festes nadalenques, especialment el cap de setmana. Algunes d’aquestes activitats tenen una llarga
tradició al poble, és el cas de l’obra de teatre
‘Els Pastorets’, del Casal Popular, un clàssic
a tot Catalunya que a Rubí es posa en escena des de fa ja una setantena d’anys, o el fa
pocs anys recuperat ‘Poema de Nadal’, que

EDITORIAL

Nadal a Rubí

impulsa Òmnium Rubí. També hi trobem la
Cantada Popular, que fa més de 10 anys que
impulsa la coral Conturbat Me. El Concert
de Nadal, de l’Obrador Coral, és un altre dels
clàssics nadalencs, que ofereix un repertori
amb nadales i peces clàssiques; i també el
Concert de Sardanes, organitzat pel Foment
de la Sardana.
I tampoc podem deixar d’esmentar l’exposició de Diorames, que aquest 2017 ha arribat
a la centúria i per celebrar-ho ha recreat el
Rubí de fa un segle.
El Nadal més tradicional s’enriqueix cada
any amb entitats que han portat tradicions
d’altres terres de l’estat espanyol. El cas més
emblemàtic és el festival Nochebuena para
todos, ningún niño sin Navidad, que amb
el seu esperit solidari ha complert ja més de
20 anys de la mà de l’Asociación Rociera de

Al CEF Can Mir
L’Associació de Persones amb Diversitat
Intel·lectual de Rubí (APDIR) vol fer pública
la seva felicitació al Club Escola de Futbol
Can Mir per l’èxit del seu projecte i per la
jornada que van organitzar diumenge passat
de Futbol per a Tothom, una jornada de
futbol sala per a nenes i nens amb diversitat
especial. Malgrat la poca assistència de públic, va ser un matí intens amb un triangular,
un concert de guitarra, exhibició de batuka,
sortejos entre els assistents i una subhasta de
productes donats pel CD Espanyol.
El matí va estar ple de solidaritat, generositat, alegria, esforç, superació, emocions...
Projectes com aquest del Club Escola de
Futbol Can Mir fan gran l’esport i la ciutat.
Félix Magallón,
junta APDIR

AMPARIVORUBEO @AMPARIVORUBEO
Avui s’han fet mal al
parc davant de l’escola.
Aproﬁtem el tuit per dir
que la sorra continua
relliscant. Esperem i
desitgem solucions
#rubicity
@AjRubi @anammartinez

Pensament de Nadal

Nadal, temps de reconciliació?
Aquesta seria una bona pregunta, després
dels esdeveniments que hem viscut en els
darrers dies. D’on vénen les lluites i les baralles? A vegades per manca de comprensió,
altres per no saber escoltar o simplement per
creure estar sempre en poder de la raó, tot
això comporta tensions nervioses i emocionals que no encaixen amb l’esperit nadalenc.
Per això, considero que seria una gran oportunitat en aquestes festes per reflexionar i
recordar la carta als Romans ‘Estimeu-vos
afectuosament com a germans, avanceu-vos
a honorar-vos els uns als altres’. ‘No torneu a

El Tuit de la setmana

Rubí, amb la seva habitual música de cobla
i flamenc. L’Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío també s’ha sumat a les activitats nadalenques recreant un preciós pessebre vivent
al pati del Museu Vallhonrat i organitzant
una Sambombada, que també va servir per
recollir aliments.
I és que en els darrers anys, la majoria
d’activitats que coincideixen amb aquestes
dates, són de caràcter solidari. És el cas de
la Marató de contes i altres iniciatives ciutadanes per recaptar diners a favor de La
Marató de TV3, que enguany destina tota la
recaptació a la cura i prevenció de les malalties
infeccioses.
Com no podia ser d’altra manera, l’Ajuntament també impulsa activitats per complementar l’atractiva oferta lúdica i cultural
d’aquests dies. És el cas del Festival de valsos i

danses de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
Com en tot Nadal de Rubí, no pot faltar
el Mag Rubisenc, segurament la tradició més
entranyable del municipi, perquè desperta les
il·lusions dels més petits de la casa. El campament dona pas a la Cavalcada de Reis, el
punt culminant i àlgid del Nadal a la ciutat,
amb l’arribada de Ses Majestats als carrers
de la vila.
Però les activitats no s’acaben aquí, amb
l’objectiu de fomentar i impulsar les compres
nadalenques, els rubinencs tornen a tenir
enguany l’opció de patinar a la pista de gel
i de visitar la carpa de la plaça del Doctor
Guardiet, que acull múltiples tallers i activitats. La Fira de Nadal, que alguns rubinencs
qüestionen pel format i la ubicació, donarà
pas a la Fira de Reis. I mentrestant, el Tió dels
Comerciants seguirà donant voltes per la ciutat fins al dia abans de Nadal i el Trenet dels
comerciants girarà pels carrers del centre.
Entre tanta activitat també cal trobar
un instant per felicitar les festes a familiars
i amics. I nosaltres, des d’aquestes pàgines,
aprofitem el moment per desitjar a tots els
nostres lectors un Bon Nadal!

20 de desembre

ningú mal per mal, mireu de fer bé a tothom’
(Rm 12:10-17).

Democràcia és regles i drets a votar, però
també és respecte als que no pensen com
tu, aportant garanties de convivència així
com llibertat de consciència. S’hauria de
preservar la pau social per damunt de
qualsevol consideració i treballar per l’estat
de l’ànim tranquil, no torbat per la passió
ni pel temor. Per tant; Nadal, temps de
reconciliació? És clar que sí, perquè l’amor,
així com la il·lusió, són la darrera cosa que
hem de perdre i si no enfrontem els dubtes
amb coratge, sentirem el tan estimat esperit
nadalenc. Bon Nadal.
Josep Abarca

OPINIÓ
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Els pressupostos del PSC
de Rubí amb PP i C’s
TONI GARCÍA
Portaveu VR

El govern socialista ha mostrat de nou la seva política
d’aliances amb els partits
de dretes de la nostra ciutat,
amb l’aprovació d’un pressupost continuista que ha
mostrat, deixant al marge
la subjectivitat possible dels
diferents partits polítics que
formem el Ple municipal,
que el govern del PSC viatja
sense rumb, en una fugida
endavant que, per desgràcia,
porta a la decadència collectiva a la nostra ciutat.
I l’argument a aquesta
reflexió anterior ens la dona
l’informe de la Intervenció
General de l’Ajuntament
de Rubí: cal recordar que la
Intervenció és la garant del
compliment de la legalitat
en tots els aspectes vinculats
a la gestió econòmica d’un
Ajuntament i que treballa
amb un criteri d’independència respecte al govern
municipal de torn.
Doncs ens trobem, en

l’informe d’intervenció del
pressupost del 2018, amb
l’enumeració d’una sèrie
d’incompliments en la forma
i en el contingut del projecte
de pressupost del govern
socialista, amb l’aval del PP
i C’s. Algunes d’aquestes
són:
- Es presenta fora de termini perquè pugui entrar en
vigor el primer dia de gener
del 2018, amb la qual cosa
començarem un altre any
amb pressupost prorrogat.
- La inversió ordinària
del Pla d’Inversions, pràcticament un milió d’euros, no
es concreta a quins projectes
aniran destinats. El mateix
passa amb la partida de pressupostos participatius.
- No es recull la planificació a més de tres anys
dels pressupostos tal com
exigeix la Llei d’estabilitat
Pressupostària.
- Hi ha un nombre elevat
de contractes menors (67%
del total de contractes), que
és un sistema ineficient de
contractació i que és difí-

cilment justificable en una
administració local de l’envergadura de l’Ajuntament
de Rubí.
- Respecte a les subvencions, que sumen un
total de gairebé 8 milions
d’euros, no hi ha establert
un manual obligatori de
gestió de subvencions, que
fixi procediments i calendari
d’execució.
En resum, ens trobem
amb una ciutat desgovernada, amb els riscos que això
implica pels ciutadans que
vivim a Rubí, fet que es pot
deduir de l’informe al qual
he fet referència, del qual recomano la seva lectura quan
sigui publicat oficialment a
la pàgina web de l’Ajuntament: per això, les veïnes i
veïns de Rubí, tindran amb
els seus vots l’oportunitat de
canviar de govern l’any 2019
a les eleccions municipals, i
des de Veïns per Rubí treballarem perquè aquest es
faci realitat, assumint tota la
responsabilitat que ens encomanin els nostres veïns.

Pensión de viudedad de
divorciados y separados
El artículo 174.2 de la
Ley General de la Seguridad Social establece
que los divorciados o
separados judicialmente tendrán derecho a la
pensión de viudedad
sólo si perciben pensión compensatoria, y
la misma se extingue
por el fallecimiento del
obligado al pago.
En el supuesto de
que la cuantía de la pensión de viudedad fuera
superior a la pensión
compensatoria, aquélla
se disminuirá hasta alcanzar la cuantía de esta
última.
En todo caso, tendrán
derecho a la pensión
de viudedad las mujeres que, aún no siendo
acreedoras de pensión
compensatoria, pudieran
acreditar que eran víctimas de violencia de género en el momento de la

separación judicial o el
divorcio mediante sentencia ﬁ rme, o archivo
de la causa por extinción
de la responsabilidad
penal por fallecimiento;
en defecto de sentencia, a través de la orden
de protección dictada a
su favor o informe del
Ministerio Fiscal que

indique la existencia de
indicios de violencia de
género, así como por
cualquier otro medio
de prueba admitido en
Derecho.

Edurne Zunzunegui
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès

I guanya una tablet!
Ens trobaràs a
Passeig Francesc
Macià, 56

Serveis
Depilació
Estètica
Solàrium
Mans i peus
Facials i corporals
Fotodepilació
Perruqueria

V

Í

C T

I M E

L’ A M I

A N T

de 09h a 21h

Sense
cita
prèvia!

S

D E

Hi ha més víctimes
de l’amiant de les
que et penses.
Hi ha responsables.
Junts podem fer justícia.
Truca’ns!

900 802 525
(línia gratuïta)

Col·lectiu Ronda
Assessorament
jurídic compromès.
Si creus que podries ser una
víctima, tens dret a reclamar.
Fins al 2030, l’amiant haurà
causat mig milió de morts
en territori comunitari.

900 802 525

Assessorament jurídic compromès

#amiantmata

Saps si ets víctima?
www.cronda.coop/Amiant
Truca’ns de franc i lluitem junts.
info@cronda.coop
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Decora el centre de taula per Nadal
Per Festes de Nadal, cal
guarnir la taula perquè que

faci goig, amb branques i espelmes que ens acompanyin

durant l’àpat.
Hem optat per una guarnició ràpida però lluïda.
Materials
Espelmes grosses, dos recipients de vidre, cintes de
Nadal, una espelma petita,
branques, cola de roba, tisores, agulles d’estendre i
encenedor.
Elaboració
Agafem la cinta i en tallem
un tros per tal de donar tota
la volta al recipient de vidre.
Si la cinta és de roba, es
millor enganxar-la amb cola
de roba.
Mentre s’asseca, encenem l’espelma petita per tal

de fondre una mica de cera.
Una vegada fosa, l’avoquem
al recipient de vidre i hi
posem al damunt la nostra
espelma grossa. D’aquesta
manera, l’espelma queda
enganxada al fons del re-

cipient i no se’ns mourà ni
se’ns tombarà.
Ara ja podem tallar les
branques a trossos i posarles amb una mica de gràcia
al voltant de l’espelma.
I ja ho tenim, a punt per

guarnir la casa i per a posar a
la taula el dia de Nadal.
Fan goig i són força
pràctiques aquestes espalmatòries i a la taula lluiran
d’allò més.
Bones Festes!!!

ESPECIAL LLAR

Bon Nadal
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

El Racó De La Sidra
Ctra. de Terrassa, 106
T. 93 697 91 51

Llamas
Pl. Progrés, 9
T. 93 699 66 98

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
Porta Rubí
Ctra. de Rubí, 63b
T. 93 007 99 83
El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82
Bar Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

BAR MUSICAL

El Cibulet
Pl. de Josep Sapés, 6-8
T. 93 587 52 72
Mesón El Pueblo
c. Galícia, 6
T. 93 697 37 03
Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

BRASERIA
Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei,
Km. 7,8
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588 47 84
Sal i Oli
c. Balmes, 25
T. 93 633 86 84
Rest. Braseria Rubí Sud
Av. Antoni Gaudí,126
T. 93 699 00 60

CAFETERIA

La Popular
Pl. del Dr. Pearson, 2
T. 93 008 33 35

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

Don Peppone
c. Penedès, 4 Baix
T. 93 588 53 25

La iaia Terol
c. Maximí Fornés, 11

CUINA

AMERICANA
Wilder
c. García Lorca, 1, Loc. 5
T. 640 61 06 51
El Barn
c. Alt, 3
T. 93 697 13 75
CUINA

CASOLANA
La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68
L’artesana
c. Montserrat, 15B
T. 93 174 91 94
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

AQUEST ESPAI
POT SER TEU
a partir de

4€

Truca’ns al
93 588 46 14
617 026 168

GUIA GASTRONÒMICA

PER NADAL, CAPONS,
NEULES I TORRONS
CUINA

MEDITERRÀNIA
Oddo
Av. Electricitat, 21 Baix
T. 93 588 04 82
El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T. 93 697 10 21
Antic Hostal del Gall
c. Xercavins, 8
650 31 44 31

CUINA

CUINA

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

Teikit Rubí
Av. l’Estatut, 77
T. 93 588 18 57

Casa Tubau
c. Ripollès, 6
T. 93 588 70 78

La Tagliatella
c. General Prim, 33-36
T. 93 587 35 35

TAPES

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

Torre de la Llebre
c. Art, 0
T. 93 697 32 02

Palacio Oriental
c. Cervantes, 124
T: 93 697 02 31

Toppizza Rubi
Av. l’Estatut, 28-38, L6
T. 935 88 60 20

JAPONESA

Masia Can Feliu
Camí Vell d’Ullastrell, s/n
T. 93 699 53 86

La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11

Telepizza
c. Prat de la Riba, 7
T. 93 588 33 35

CUINA

MASIES

XINESA

Bambola Pizza & bar
c. Mossèn Cinto, 12
T.93 182 70 82

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

a l!
d
a
Bon N

PIZZERIA

Pizzeria Di Giorgio
Av. l’Estatut, 229-231
T. 93 699 62 31

ENTREPANS
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ESPECIALITZADA
PER GRUPS I
EMPRESES
Violet
c. Perdiu, 3
T. 93 832 47 78
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SALUT I BELLESA

PUBLICITAT

Divendres, 22 de desembre de 2017

Imagen 1

Acudir a las cenas y fiestas
como verdaderas estrellas

L

as fechas navideñas son una época del año muy
importante para
reunirse con familia, amigos y seres queridos,
pero también son fechas para
lucirse, embellecerse y sacar
el máximo partido de uno
mismo. Varias son las cenas
y fiestas a las cuales se acude

Imagen 2

Imagen 3

19

y cada vez más la imagen
cuenta una parte muy importante en estas veladas. En
Sita Zoroa ofrecemos varias
propuestas para acudir como
verdaderas estrellas:
Un look elegante y clásico puede ser una de las
opciones más adecuadas para
clientas más tradicionales
que buscan una imagen

glamurosa y nada arriesgada. Una apuesta segura.
(Imagen 1)
Otra opción, puede ser
una versión más actual y
juvenil con peinados trenzados y recogidos trendy.
(Imagen 2)
Y, por qué no, apostar
por nuevas tendencias y
cánones de belleza inspi-

radas en las redes sociales.
Nuevos retos con distintos
materiales y presentaciones.
(Imagen 3)
Consúltanos para tu imagen perfecta y no olvides
que el domingo 24 y 31 de
diciembre abrimos especialmente para peinar y maquillar y ser parte de tu éxito en
estas fechas!

20
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LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA hab. Rubí.
610.467.363

OFERTES I DEMANDES
CHICO de 27 años busca trabajo, fábrica, etc. 631.580.534

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES

‘Emmyloubook’

¿Te suena esta imagen? Seguro que sí, es el
fondo de página de una de las redes sociales
con más usuarios en el mundo y seguro que
las fotos que aparecen en ella también te resultan familiares. Un gato común, de los que
estamos habituados a ver por nuestras calles.
Y así es como llegó a nosotros Emmylou, de
la calle, una gata casera, joven, de algo más
de un año, que fue abandonada algún día
por su familia.
Es por esto que nos hemos empeñado
en dar un giro a su historia y que cobre vida.
Podríamos haber mostrado su mejor cara,
una fotografía de mayor tamaño pero hemos
pensado que hay tantos con este perﬁl, que
nadie reparará en su belleza y en abrirle las
puertas a una nueva oportunidad o... ¿quizás sí?
Emmylou, que así la hemos llamado en
honor a la solista de música country Emmylou
Harrys, es una gata que será feliz en un hogar
donde no haya más gatos y donde ella sea
la solista de la banda sonora de vuestras
vidas.
Si quieres conocerla ponte en contacto
con Rodamons de Rubí de lunes a viernes de
18 a 20 horas al teléfono 639 679 777 o bien
a través de email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Divendres, 22 de desembre de 2017
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Cinc cors participen en
la 4a Simbombada Popular
L’Hermandad Nuestra Señora del Rocío va organitzar el
diumenge al vespre la quarta
edició de la Simbombada
Popular, una activitat que va
comptar amb la participació
de cinc cors, alguns dels
quals arribats de Terrassa i
Badalona, a més dels grups
locals.
“Va ser una activitat molt
bonica i tots els participants ho van fer molt bé”,
va explicar el president de
l’associació, Jorge García.
Tot i això, va lamentar que
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aquesta no tingués un gran
seguiment per part del públic
tot i l’excel·lent qualitat dels
grups de la Simbombada:
“Potser l’any vinent haurem
de pensar a canviar l’horari i
fer-ho al matí, perquè realment diumenge a la tarda va
fer molt de fred”.
La Simbombada, a més
d’oferir nadales i música tradicional feta amb la simbomba, també va recollir aliments
per destinar-los a les famílies
més necessitades de la ciutat
a través de Càritas. / DdR

Les nadales van ser protagonistes de l’activitat. / J.A. Montoya

El Pessebre Vivent de l’Hermandad
torna al pati del Museu Vallhonrat
MARTA CABRERA

L’Hermandad Nuestra Señora
del Rocío de Rubí va sorprendre tothom l’any passat amb
l’organització d’un Pessebre
Vivent al pati del Museu Vallhonrat. L’activitat va ser un
èxit espectacular i va aconseguir, malgrat la pluja, més de
2.000 visites. Per això, l’entitat
rubinenca ha decidit repetir
durant aquest Nadal el pessebre incorporant-hi algunes
novetats: un mur dels desitjos
i un escenari que representa un
forn de pa.
En total, hi participen més
d’una trentena de persones
com a ﬁgurants, que estaran
totes les tardes ﬁns aquest divendres de 18.30 a 20.30 hores.
El dissabte, últim dia del Pessebre Vivent, es podrà visitar al
matí, de 10 a 14 hores.
“Tenim escenaris nous,
moltes ganes d’agradar i que la
gent s’ho passi bé”, explica el
president de l’Hermandad Rociera, Jorge García. Al Pessebre
Vivent, els visitants hi poden
trobar el naixement de Jesús i
una mostra d’oﬁcis. A més, en

Més d’una trentena de ﬁgurants donen vida al pessebre de l’entitat local. / M.C.

alguns moments puntuals, si hi
ha molt de públic, els ﬁgurants
deixaran les escenes per cantar
dues o tres nadales, tant en
castellà com en català.
El Pessebre Vivent es va
inaugurar el dilluns a la tarda i
va comptar amb la presència de
l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
i tots els regidors socialistes,

a més d’altres edils de l’oposició. La màxima responsable
municipal va lloar la tasca de
les entitats “que treballen molt
per la ciutat” i va subratllar que
Rubí “no seria com és sense les
seves entitats”.
Pel que fa al propietari del
Museu on s’ubica el pessebre,
Pere Vallhonrat, s’ha mostrat

molt “orgullós de l’activitat de
l’entitat, que treballa amb molta
il·lusió”.
El Pessebre Vivent aproﬁtarà la seva activitat per fer
difusió de la Fundació Mona,
un centre de recuperació de
primats que han patit maltractaments que està ubicat a
Girona.
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El Poema de Nadal s’actualitza amb
poemes nadalencs de diversos autors
REDACCIÓ

El Poema de Nadal, que
enguany arriba a la seva setena edició, compta amb una
novetat, ja que en lloc del
tradicional poema de Josep
Maria de Sagarra es llegirà un
recull de poemes nadalencs
de diversos autors, tot i que
no faltarà el cant ﬁnal del popular poema de Sagarra.
Entre aquests, s’han seleccionat poemes de Maria
Mercè Marçal, Clementina
Arderiu, Francesc Alujas, Josep Carner, JV Foix, Miquel
Martí i Pol, Joan Maragall,
Jacint Verdaguer, Francesc
Garriga Barata, Marta Pessarrodona, Joana Raspall i Joan
Salvat Papasseit
La representació, dirigida
de nou per l’actor i director rubinenc Xavier Serrat,
compta amb la col·laboració
de diverses entitats locals
com l’Esbart Dansaire, l’Escola Municipal de Música
Pere Burés, els Castellers, els
Geganters, actors del Casal
Popular i el grup musical

Un moment de la passada edició del Poema de Nadal. / Arxiu (Héctor González)

Acotxat, amb la participació
de Jordi Boltes, Guillem Boltó i Albert Marcos.
Una altra de les novetats
d’aquesta edició és que participaran per primera vegada
les tres colles de diables de la
ciutat. Des d’Òmnium Rubí
animen la ciutadania a assistir a aquesta esceniﬁcació i
asseguren que “la lectura dels
diversos poemes amb l’actuació de les diferents entitats

col·laboradores oferiran un
espectacle cultural innovador
que anirà més enllà de les
parets del teatre”.
L’entrada a la representació, que es posarà en escena
aquest dissabte 23 de desem-

La representació
tindrà lloc aquest
dissabte a les 21
hores a La Sala

Vibrant Cantada Popular amb
la Missa de la Coronació de Mozart

La Sala va acollir les dues sessions de la Cantata Popular d’aquest 2017. / C.B.

La Cantada Popular va oferir
en sessió doble –divendres
i diumenge– la ‘Missa de
la coronació’, de Wolfgang
Amadeus Mozart, una peça
escrita a finals del segle
XVIII per un dels genis de
la composició musical quan
tenia 23 anys.
Entre les dues actuacions, prop d’unes 300 persones van poder gaudir
de l’espectacle, que a més
d’incloure aquesta peça de
música sacra de Mozart
també incloïa fragments

d’òpera del mateix compositor austríac.
La Cantada Popular, una
iniciativa de la coral Conturbat Me, va aplegar al damunt
de l’escenari una vuitantena
de persones, entre cantaires
i músics, provinents de

La iniciativa
aplega una
vuitantena de
participants, entre
cantaires i músics

Rubí i ciutats de l’entorn.
Alguns d’aquests cantaires
són ciutadans aﬁcionats que
pujaven per primera vegada
a l’escenari per participar en
la cantada. Sota la direcció de
Juanjo Grande, els cantaires
han assajat durant tres mesos a l’Escola de Música Pere
Burés per participar en una
de les activitats més tradicionals del Nadal rubinenc. Es
tracta d’una activitat que es
realitza cada any i que està
oberta a la participació de
tothom. / DdR

bre en el teatre municipal La
Sala a les 21 hores, té un cost
de 5 euros. La recaptació es
destinarà a ﬁnançar el programa Sortim, d’Òmnium Rubí,
que té com a objectiu donar
a conèixer el nostre país als
aprenents i voluntaris del
Voluntariat per la Llengua.
En l’edició del 2017, els participants van poder visitar els
principals ediﬁcis modernistes de la ciutat de Reus.
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Fragments del ‘Messies’ de
Händel, en el Concert de Sant
Esteve de l’Obrador Coral
L’Obrador Coral de Rubí oferirà el pròxim dimarts 26 de
desembre el tradicional Concert de Sant Esteve a l’església
de Sant Pere. Enguany, la coral rubinenca oferirà al públic
assistent una actuació basada
en fragments del ‘Messies’ de
Georg Friedrich Händel.
El ‘Messies HWV 56’
és un oratori que el compositor alemany i posteriorment nacionalitzat anglès va
compondre el 1741. Aquest
oratori s’arrela en les antigues
passions i cantates alemanyes,
a diferència d’altres peces de
Händel on es pot reconèixer
una marcada inﬂuència itali-

ana. El ‘Messies’, encara que
tradicionalment està associat
amb el Nadal, no només tracta del naixement de Jesús, sinó
de tota la seva vida.
L’Obrador interpretarà
una selecció de fragments
d’aquesta obra, acompanyat
per l’orquestra Ermini Ensemble, un orgue i diversos
solistes i sota la direcció de
Jordi Boltes.
Com l’any passat, el concert es farà amb la modalitat
de taquilla inversa, en què
l’espectador decideix quants
diners vol pagar com a entrada després de sortir de l’espectacle. / DdR

Imatge del concert de Sant Esteve de l’Obrador Coral de Rubí
l’any passat. / Arxiu

24

ESPECIAL NADAL

Divendres, 22 de desembre de 2017

Recepció d’entitats al
Celler per celebrar el Nadal

El festival Nochebuena para todos recapta
més de 3.500 euros per a entitats solidàries
REDACCIÓ

Entitats de tota mena van assistir a la recepció. / Cedida

MARTA CABRERA

L’Ajuntament va oferir dimarts a la tarda la tradicional
recepció d’entitats coincidint
amb les festes nadalenques.
Per primera vegada, no només es van convidar les
entitats culturals, sinó que
també hi van ser presents
les associacions esportives,
socials i veïnals. “Tradicionalment, només es convidava les
entitats culturals, però vam
pensar que per què no convidar-les a totes”, va explicar
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez.

En el seu discurs durant
la recepció, la màxima responsable municipal va agrair
el paper de les entitats, “no
només al Nadal, sinó durant
tot l’any” i va tornar a subratllar que “Rubí no seria com és
sense les seves entitats”.
Martínez també va destacar que gràcies a la feina i la
dedicació de les associacions,
durant aquest Nadal els rubinencs poden gaudir de múltiples activitats a la ciutat.
La recepció va tenir lloc
al Celler i va acabar amb
un aperitiu per a tots els
assistents.

El teatre municipal La Sala
va acollir dissabte a la tarda
una nova edició del festival
Nochebuena para todos,
ningún niño sin Navidad,
que organitza des de fa 23
anys l’Asociación Rociera
de Rubí. Gairebé sis hores
de música i ball que van fer
gaudir les més de 400 persones que van assistir a un esdeveniment que va servir per
recollir més de 3.500 euros
per a entitats solidàries.
El festival va comptar
amb la participació d’una
desena d’artistes i grups
que van passar per l’escenari
oferint un variat i amè programa d’actuacions. Rumba,
cançó espanyola, flamenc,
pasdobles o música pop,
van ser alguns dels estils que
van sonar amb força a La
Sala, on no va faltar tampoc
l’humor amb el duet Juan y
Miguel o les exhibicions de
la parella de ball Alejandro
i Noemí, reconeguda amb
diversos guardons a escala

Actuació del cor de l’Asociación Rociera de Rubí. / Cedida

europea.
El públic va recompensar les diferents actuacions
amb llargs aplaudiments i,
malgrat la durada del festival,
alguns van reconèixer que
se’ls havia fet curt.
Després de la primera
part del festival, que va ser
presentat pel locutor de
ràdio Antonio Menchón, va

tenir lloc el lliurament dels
diners recaptats, que es van
dividir a parts iguals entre
les entitats Creu Roja RubíSant Cugat, Càritas Rubí i la
Fundació Iris, que treballa
amb menors i persones amb
discapacitat intel·lectual.
Des de l’organització,
Antonio Illescas, vicepresident de l’Asociación Roci-

era, ha agraït la participació
dels artistes i grups que van
actuar, així com la ﬁdelitat
del públic rubinenc.
D’altra banda, ﬁns aquest
dissabte l’entitat continua
recollint aliments, joguines i
donatius a la parada que té al
Mercat Municipal, per a distribuir-los entre les famílies
més necessitades de Rubí.

Intercanvi de nadales entre avis i infants

Alumnes de primer i segon de primària de l’Escola Balmes, amb els membres del Consell Consultiu
de la Gent Gran, amb qui han mantingut la trobada. / Cedida

Membres del Consell Consultiu de la Gent Gran van
visitar divendres passat al
matí l’Escola Balmes per
compartir amb els infants
d’aquest centre les festes nadalenques. La trobada, que
se celebra per quart any consecutiu, s’emmarca en les
activitats intergeneracionals
que organitza l’Ajuntament
amb l’objectiu de generar
un aprenentatge mutu entre
diferents grups d’edat.
L’alumnat de 1r i 2n de
primària de l’Escola Balmes
va embadalir els avis i àvies

amb la interpretació d’algunes nadales actuals. Per la
seva banda, els consellers i
conselleres van explicar als
infants una sèrie d’històries
nadalenques i van convidar
els més petits a cantar amb
ells cançons tradicionals
d’aquestes dates.
Per tancar la trobada, els
nens i nenes van lliurar als
membres del Consell ornaments de Nadal elaborats
per ells.
La regidora de Serveis a
les Persones, Marta García,
va assistir a aquest inter-

canvi de nadales. García
va apuntar que “aquesta
és segurament l’activitat
del Programa d’intercanvi intergeneracional més
bonica de l’any, almenys la
que viuen amb més il·lusió
tant els consellers com els
infants”.
Per a la regidora, l’activitat “és també el tancament
perfecte per a un any en què
l’Ajuntament ha potenciat
aquest tipus de propostes
intergeneracionals amb la
posada en marxa de Memòria viva”. / DdR
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El diorama gegant del Rubí
del 1917, estrella de l’exposició
dels Diorames de Nadal
LARA LÓPEZ

El diorama gegant de 60 m²
que recrea el Rubí del 1917 ha
estat el protagonista de l’exposició de Diorames nadalencs
realitzada per l’Associació de
Pessebristes de Rubí, inaugurada aquest diumenge. “Per
la celebració del centenari
volíem que l’exposició fos
impactant, innovant envers
els pessebres tradicionals”,
explica Josep Gonzalez, president de l’entitat. Van triar
la temàtica del Rubí de fa 100
anys, ja que és l’època en què
és la data de naixement de la
tradició pessebrista a la ciutat.
Un públic familiar va omplir
l’Aula Cultural durant la inauguració d’aquesta mostra, una
de les més visitades del Nadal
a la localitat.
El pessebre gegant recrea
l’ambient dels carrers del poble no urbanitzats, oﬁcis de
l’època que pràcticament han
desaparegut com la lleteria,
ferreria, fusteria, una fàbrica
de telers o l’escloperia, entre
d’altres. També destaquen
l’abundància d’habitatges familiars que mostren el seu
interior, llars on se celebra
la tradició pessebrista i on
són presents elements de la
cultura catalana com el Tió.
Al diorama estan presents
ediﬁcis emblemàtics: l’Esglé-

sia de Sant Pere, el Pont de
Can Claverí i la Masia de Can
Cabanyes.
Quatre ﬁguraires han elaborat centenars de personatges de fang, que representen
petites històries dins de cada
escenari. Els escultors han
utilitzat la mida per generar
l’efecte de perspectiva. D’altra
banda, les escenes passen de
la llum del matí a la foscor
de la nit amb canvis d’il·luminació.
Una de les principals novetats d’enguany és la substitució del guix pel poliestirè extrudit en la creació d’escenaris
dels diorames. Segons explica
Vicenç Escayol, pessebrista
rubinenc, aquest material és
més resistent i fàcil de modelar
que el guix, de tal forma que
s’han pogut representar amb
gran detall elements com teulades, portes de fusta o maons.
En l’elaboració d’aquesta obra
han participat una trentena de
persones que han treballat a
poc a poc en aquest projecte
durant quatre mesos.
A més, l’exposició compta
amb 16 diorames petits elaborats amb guix que representen
escenes bíbliques com el Naixement de Jesús, la fugida a
Egipte o l’arribada dels Reis
d’Orient. La mostra es podrà
veure durant tota aquesta
setmana i ﬁns a mitjans de

Més de 150 persones assisteixen
a la primera representació
de l’obra teatral ‘Els Pastorets’
El grup de teatre escènic del
Casal Popular i l’Escola de
Sardanes Flor de Neu van
oferir diumenge al Casal Popular la primera representació
de l’obra de teatre ‘Els Pastorets’, de Josep Maria Folch i
Torres. Per primera vegada,
l’espectacle va comptar amb
música en directe a càrrec de
l’Escola Municipal de Música
Pere Burés, fet que va enriquir

encara més la posada en escena. A la funció, hi van assistir
més de 150 persones i està
previst que es repeteixi el 24
de desembre a les 11 hores
i el 30 de desembre i 7 de
gener a les 18 hores. El preu
per assistir és de 6,50 euros,
de 5 euros per als jubilats i
menors ﬁns a 10 anys i de 4
euros per a socis de La Xarxa
i del TR3SC. / DdR

Una moment de la posada en escena de la representació. / Cedida

gener amb un horari de 17.30
a 20.30 hores durant els dies
feiners i de 12 a 14 hores i de
17.30 a 20.30 hores els dies
festius. Paral·lelament, els pessebristes rubinencs compten
amb un altre diorama de 25
m² que representa un Betlem
molt rupestre i compta amb
150 peces. L’obra s’exposarà a
la Biblioteca ﬁns al gener.

Escenes del Rubí del 1917 al diorama de l’Associació de Pessebristes. / Lara López
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Bona participació en la caminada
solidària del CAP Anton Borja

Contes, rondalles i riures per lluitar
contra les malalties infeccioses
Lara López

Participants a la caminada solidària del CAP Anton Borja. / Cedida

El CAP Anton Borja, amb la
col·laboració del Mercat Municipal de Rubí, va organitzar
diumenge passat una caminada
solidària per recaptar fons per
La Marató de TV3, enguany
dedicada a la prevenció i cura
de les malalties infeccioses.
Prop de vuitanta rubinencs de
totes les edats es van sumar a
la iniciativa. La persona més
gran tenia 75 anys i la més petita

només 2 anys. Tots plegats van
realitzar la caminada, que va
sortir a les 10 del matí des de
davant del centre assistencial
i que va recórrer 6,5 km per
l’entorn del torrent dels Alous.
La recaptació de la caminada
solidària va ser de 603,37 euros,
que s’han lliurat a La Marató.
Aquest és el tercer any que el
CAP rubinenc organitza aquesta activitat solidària. / DdR

La Biblioteca recapta 1.334 euros
per La Marató de TV3
La Biblioteca Mestre Martí
Tauler ha recaptat 1.334,50
euros per a La Marató de
TV3 mitjançant una venda de
llibres solidària. Durant diverses setmanes, l’equipament ha
comercialitzat exemplars de
segona mà a un preu mínim
d’un euro.
Els llibres es podien ad-

quirir cada tarda a la Biblioteca
i també a les parades que es
van instal·lar el 2 de desembre
a la plaça del Doctor Guardiet amb motiu de la jornada
solidària del Giving Tuesday
i el 14 de desembre al Mercat
Municipal. La recaptació supera la xifra del 2016, de 1.224
euros. / DdR

Agenda
································································
Divendres 22 de desembre

-Visita del Pare Noel
D’11h a 13.30 h i de 17h a 20 h als comerços
de Sant Jordi Parc.
-Portes obertes a la seu de l’Associació d’Amics
de l’Astronomia. Cloenda del 30è aniversari.
A les 17h Presentació projecte de fundació de
la nova entitat Amics de la Ciència. A les 18h
portes obertes. A les 21.30h sessió d’observació astronòmica. A la Torreta de l’Ateneu (c.
Xile 1-3).
-Espectacle familiar
‘Contagia’t!’, a càrrec d’Eric Mir. A les 18.30 h a
la pl. Dr. Guardiet.
-‘Cuento de Navidad (y zombies)’
A càrrec d’Escena 13 a les 20h. Pl. Dr. Guardiet.
-Meditacions festives
Recital de clarinet a càrrec d’Oriol Romaní a les
20.30 h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-Presentació ‘Obre els ulls’
Presentació del nou número de la revista i
actuació acústica de Chapaos a la Nueva a les
21.30 h a la pl. Dr. Guardiet.

································································
Dissabte 23 de desembre

-Manifestació a favor de Palestina

Uns 280 espectadors van
gaudir el passat diumenge
d’una nova edició de La Marató de contes, un espectacle
solidari organitzat per La
Xarxa consistent en narracions de contes per a un públic
familiar i infantil que destina
la recaptació de taquilla a la
causa anual de La Marató de
TV3, enguany dedicada a la
prevenció i cura de les malalties infeccioses. Com a novetat,
la jornada ha comptat amb
cares noves com l’actor Jep
Barceló, el mag Jordi Quimera o la contacontes Rosa
Fité. Carme Pomareda, coordinadora de La Xarxa a Rubí,
explica que han recaptat 1.500
euros en aquesta edició.
La resta de narradors van
ser entitats rubinenques habituals d’aquesta cita com el Casal Popular, el grup Cascavells
de l’Esbart Dansaire, el grup
de teatre Esbarjo del Regina
Carmeli, les escoles de ball
Dinàmic Crescendo i Adanubi, Neus Lozano o Ràdio
Rubí, entre d’altres. Pomareda

Fira de Nadal: El 23 i 24 de desembre de 10h
a 21h i el 22 de desembre de 10h a 21h. A la
pl. Dr. Guardiet.
Pista de gel: El 27 i 28 de desembre de 17h a
21h. El 22, 23, 24 i 25 de desembre d’11h a
21h. A la pl. Nova Estació. Preu: 6€.
Trenet dels comerciants: El 22 i 28 de de-

A les 12h a la pl. Pere Aguilera. Org.: ARSI i Rubí
Solidari.
-Mercat Ecològic del Vallès
De 9h a 14 h a l’illa de vianants.

El grup Cascavells de l’Esbart va interpretar un conte de creació pròpia. / Lara López

ha agraït la col·laboració fixa
en aquest esdeveniment d’algunes entitats, que repeteixen
any rere any per contribuir
en aquesta causa solidària.
El presentador de la gala va
tornar a ser Robert Gobern,
qui va arrencar moltes rialles
entre el públic amb els seus
moviments per l’escenari en
patinet elèctric.
Enguany va haver-hi una
gran diversitat de contes,
alguns d’ells originals i altres
com a versions adaptades
d’històries com ‘La Caputxeta’, ‘El gat amb botes’ en
versió text i dansa, la història

del caganer, ‘La noia que volia
carbó’, el text radiofònic ‘La
Guerra dels Mons’ d’HG
Wells o el conte ballat ‘Naixement d’Aurora’. Pel que
fa a textos originals, el grup
de teatre Esbarjo del Regina
Carmeli va representar ‘Nimbus, un núvol d’il·lusions’, el
grup Cascavells de l’Esbart
va ballar i narrar un conte

La tradicional Marató
de Contes de Rubí
aconsegueix recaptar
1.500 euros per a
La Marató de TV3

sembre de 17h a 20.30h. El 123, 24 i 27 de
desembre d’11h a 14h i de 17h a 20.30h. Sortida a Maximí Fornés. Tiquets a les botigues
de Comerç Rubí.
Pessebre vivent: El 22 de desembre de
18.30h a 20.30h i el 23 de desembre de 10h a
14h. Al pati del Museu Vallhonrat.

Preu: 6,5€ adults, 5€ jubilats i fins a 10 anys, i
4€ socis La Xarxa i TR3SC.
-Espectacle familiar
‘Ja arriben els Trastos Band’, a càrrec de la cia.
Jaume Ibars. A les 18.30 h a la pl. Dr. Guardiet.

-Mercat de l’Artesania de Rubí
De 9h a 20 h a l’illa de vianants.

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

-Jornada Otaku
A les 10 h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18).

-Quinto de Nadal
A les 18h a les Escoles Evangèliques (c. Virgili,
9). Org.: Esbart Dansaire de Rubí.

-Espectacle familiar
‘Ninots màgics’, a càrrec del Mag Selvin. A les
19 h a la pl. Dr. Guardiet.
-Concert de soul, funk i rock&roll
A càrrec de José Antonio Herrera, Jesús Salas,
Jordi Arkano i Enric Pujolà. A les 20.30h a l’Espai
sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6).
Org.: CGT Rubí.
-Poema de Nadal
Dirigit per Xavier Serrat. A les 21h a La Sala (c.
Cervantes, 126). Preu: 5€. Org.: Òmnium.

Dilluns 25 de desembre

-Quinto de Nadal
De 19 a 23h al Casino Espanyol (pl. Catalunya,
1). Org.: Societat Sant Antoni Abat.

································································
Dimarts 26 de desembre

-Quinto de Nadal
A les 18h a les Escoles Evangèliques (c. Virgili,
9). Org.: Esbart Dansaire de Rubí.

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

-Quinto de Nadal
De 19 a 23h al Casino Espanyol (pl. Catalunya,
1). Org.: Societat Sant Antoni Abat.

-‘Els Pastorets’
A càrrec del grup escènic del Casal Popular. A
les 11h al Casal Popular (c. Pere Esmendia, 14).

-Concert de Nadal
Fragments del ‘Messie’s de Häendel i nadales
populars a càrrec de l’Obrador Coral. A les 21h
a l’església de Sant Pere. Taquilla inversa.

Diumenge 24 de desembre

protagonitzat pels dolços i
Jep Barceló va posar veu a
‘Les col·leccions de l’Alba’,
entre d’altres.
Darrere d’aquest esdeveniment hi ha La Xarxa,
Fundació per a la Promoció de l’Espectacle Infantil
i Juvenil, formada per una
seixantena de grups locals
que promouen la llengua i
cultura catalanes a través de
les arts escèniques. La Marató
de contes fa 20 anys que se
celebra a Rubí i, des de fa 6
anys, l’organització col·labora
directament amb La Marató
de TV3.

································································
Dimecres 27 de desembre

-Espai Dimecres Manetes
Espai d’autoreparació d’aparells elèctrics. De
18h a 21h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

································································
Dijous 28 de desembre

-‘A l’ombra del pessebre’
Teatre d’ombres a càrrec de la Cia. Mercè
Framis. Inscripció prèvia. A les 19h a l’Ateneu
(c. Xile, 1-3).
-‘Cars 3’
Cicle de cinema. A les 21 h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 5€.

Exposicions
-Diorames de pessebres de Nadal 2017
Fins al 14 de gener. A l’Aula Cultural (av.
Barcelona, 84).
-Porexperience
Escultures de Drastic Works a edRa (c. Joaquim Blume, 26). Fins al 30 de desembre.
-Criminologia
Exposició a càrrec d’El Grup Fotogràfic El
Gra. Fins al 31 de desembre a la Biblioteca
(c. Aribau, 5).
-Retrats
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de gener a
l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n).

ESPECIAL NADAL
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Una quinzena d’artistes participen
en el 5è Merc’Art a La Claraboia
REDACCIÓ

Un grup de catorze artistes
rubinencs ja ho té tot a punt
per obrir a l’espai d’art La
Claraboia la cinquena edició
del Merc’ART, una iniciativa
que ja fa cinc anys que s’organitza a la ciutat amb una
bona acollida de públic. El
Merc’ART ofereix al públic
obres d’art en petit format a
preus assequibles, entre 20 i
200 euros, amb l’objectiu que
l’art sigui també una opció
per a regalar aquest Nadal i

alhora promocionar l’obra
dels artistes locals.
El públic podrà trobar
obres d’art de diferents disciplines com il·lustració, escultura, fotograﬁa, pintura o gravat. Els artistes participants en
aquest 5è Merc’ART són Pep
Borràs, Sandra Bea, Quim
Conca, Pepe Farrés, Toni
Grau, Jorge Vicente, Carme Llop, Oriol Marco, Sergi
Marcos, Miquel Mas, Miqui
Méndez, Núria S. Lacambra,
Pet de Pan i Anna Tamayo.
Tots ells són de Rubí o estan

Torna el Quinto de Nadal amb
sessions al Casino, a la seu de la Penya
Blaugrana i a l’Espai Creatiu Nuus
Una de les tradicions del Nadal a Rubí és l’organització de
sessions del popular joc del
Quinto per part de diferents
entitats locals. Enguany, els
rubinencs i rubinenques aﬁcionats al Quinto de Nadal
podran fer-ho en tres espais
diferents.
Així, la Societat Sant Antoni Abat organitzarà sessions al Casino els dies 25, 26
i 30 de desembre i l’1, el 6 i 7
de gener. L’horari serà de 19
a 22 hores i els premis seran
vals per poder jugar partides
gratis, que en el cas de no
voler continuar jugant, es
bescanviaran pels diners que
pertoquin.
També la Penya Blaugrana Ramon Llorens organitzarà sessions del popular joc
durant aquestes festes. Seran
a la seu de l’entitat, situada al
carrer Unió, 12, els dies 25,
26 i 30 de desembre i l’1, el
6 i 7 de gener de les 18.30 a
les 21.30 hores. Els premis
seran obsequis cedits pels
establiments que col·laboren
habitualment amb la Penya.

Finalment, l’Esbart Dansaire de Rubí també organitzarà diverses sessions de
Quinto i per primera vegada
ho farà a l’Espai Creatiu
Nuus, ubicat a les escoles
evangèliques, situades al Carrer Virgili, 9. Els dies seran el
25, 26, 29 i 30 de desembre
i l’1 i el 6 de gener a partir
de les 18 hores. Una de les
novetats del Quinto que organitza l’Esbart és que també
hi haurà sessió nocturna el 29
de desembre, és a dir, a partir
de les 22 hores.
El Quinto, també anomenat segons la zona quina,
plena, rifla o loteria vella,
és un joc típic de les dates
nadalenques que es juga en
diversos llocs de Catalunya i
és considerat el precursor del
bingo. Allò que diferencia el
Quinto del bingo és que la
persona que canta els números, el lloro, ho fa amb dites i
acudits, ja siguin tradicionals
o adaptats al temps en què
es juga i així, dona un toc
d’humor i converteix el joc
en una festa./ DdR

Sessió de Quinto al Casino. / Arxiu

molt vinculats a la ciutat.
El Merc’Art s’inaugurarà
aquest dissabte 23 de desembre a partir de les 19 hores
amb un acte que comptarà
amb la participació de dues
violes de l’Escola de Música
Pere Burés. L’espai estarà
obert ﬁns al 6 de gener i es
podrà visitar de 18 a 20 hores,
diumenges 24 i 31 de 12 a 14
hores, i divendres 5 de gener
de 12 a 14 hores i de 18 a
20 hores.

Imatge promocional del Merc’Art amb els 14 artistes participants. / Cedida
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Joventut

L’Espai Jove Torre Bassas
acull dissabte una jornada
Otaku Toji Matsuri
Redacció

Videojocs, cartes de Magic,
karaoke i un ‘escape room’
són algunes de les propostes que ofereix la Jornada
Otaku Toji Matsuri que
tindrà lloc aquest dissabte
23 de desembre a partir
de les 10 i fins a les 21
hores a l’Espai Jove Torre
Bassas. Els Toji Matsuri són
festivals d’origen japonès
que se celebren coincidint
amb el solstici d’hivern i
que enguany se celebrarà
també a Rubí.
La iniciativa està pensada per a joves de 12 a 30
anys aficionats a la cultura
Otaku o bé amb interès
per descobrir les diferents
expressions d’aquest moviment d’origen japonès. Les
activitats arrencaran a les
10 hores i comptaran amb
un torneig de Magic i un
altre de videojocs.
A més, també hi haurà sessió de karaoke, la
presentació d’un videojoc
amb segell rubinenc, un

Cultura
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‘escape room’, partides
de diferents jocs de taula
i menjar asiàtic, entre altres propostes. La jornada
s’allargarà fins a les 21
hores.
L’activitat s’ha presentat aquest dilluns al matí a
la Torre Bassas, l’espai on
va néixer la llavor d’aquesta iniciativa fa un any i on
s’han desenvolupat diferents propostes relacionades amb aquest fenomen:
preparació comparsa Otaku per Carnaval, el club de
lectura Otaku i un taller de
ball K-Pop.
Tot això ha fet un pas
endavant amb la celebració d’aquesta jornada, amb
la col·laboració de l’entitat
i la Torre Bassas. Així ho
ha destacat a regidora de
Joventut de l’Ajuntament
de Rubí , Marta García,
durant la presentació: “Estem molt contents que la
Torre Bassas hagi servit per
oferir un punt de trobada
a joves que comparteixen
interessos”.

ASTRONOMIA

literatura

La presentació de la primera novel·la de
Manuel Velasco omple la Biblioteca
Redacció

El rubinenc Manuel Velasco,
qui va ser regidor de l’Ajuntament de Rubí entre el
2007 i el 2015, va presentar
la setmana passada ‘Atropa
Belladonna’, la seva primera
novel·la. L’acte va tenir lloc
a l’auditori de la Biblioteca
Mestre Martí Tauler, que es
va omplir de gom a gom amb
familiars, amics i molts regidors del govern i de l’oposició de l’anterior mandat que
van voler acompanyar-lo en
la presentació.
Velasco, molt emocionat,
va explicar als assistents com
havia estat el procés creatiu
del llibre, una novel·la que

va començar a escriure l’any
2015 i que va enllestir el
juny del 2016. Una vegada
acabada, la va presentar al
Premi Planeta, guardó que
no va guanyar, tal com l’autor admet que s’esperava
que passaria, i després al II
Premio de Novela de l’editorial Leibros, editorial que
es va mostrar interessada a
publicar-la.
L’excalcaldessa Carme
García Lores i el poeta Luis
Endrino, com a representant
de l’editorial Leibros, van
participar en la presentació
de la novel·la. Velasco ha
mostrat el seu entusiasme
per l’elevada assistència i
ha manifestat la seva satis-

L’Associació d’Amics de
l’Astronomia TRI-A Rubí
clourà aquest divendres
22 de desembre els actes
de celebració del seu 30è
aniversari amb una jornada
de portes obertes a la seu
de l’entitat, que està a la
Torreta de l’Ateneu. La jornada arrencarà a les 17 hores i s’allargarà fins al final
de les sessions habituals
d’observació astronòmica
que TRI-A Rubí organitza
cada divendres.
Per començar l’acte, de
17 a 18 hores, tindrà lloc
la presentació pública del
projecte de fundació d’una
nova entitat, Amics de la
Ciència, iniciativa que es
vol posar en marxa durant
l’any vinent i que culminaria amb la constitució de
la nova entitat coincidint
amb el 50è aniversari de
la fundació de l’associació

Grup d’Amics de la Ciència
ja desapareguda.
A partir de les 18 hores
s’iniciaran les portes obertes pròpiament dites.
Recuperar l’estació meteorològica a l’Ateneu
El públic assistent podrà
visitar l’exposició de la
gàbia meteorològica per
allotjar la futura estació
meteorològica, quan s’hagin superat els tràmits
administratius.
Des de l’Associació
d’Amics de l’Astronomia,
Xavier Arís explica que
la voluntat és recuperar
aquesta estació que fa
més de 20 anys que va desaparèixer, poc després de
passar a ser de propietat
municipal.
A partir de les 21.30
hores, a més, s’iniciaran
les sessions d’observació
astronòmica que l’entitat
realitza cada divendres.

facció per poder presentar
el seu primer llibre envoltat
d’amics. El rubinenc va firmar tots els exemplars de la

novel·la, que es va esgotar.
El llibre es pot encarregar
a les llibreries o al web de
l’editorial Leibros.

història

El Butlletí del GCMR-CER recull temes d’interès
local com la fabricació d’avions militars a Rubí
El Grup de Col·laboradors del
Museu de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER)
ha editat un nou exemplar
del Butlletí, el número 69,

que recull diversos articles
sobre història local.
Un dels més destacats és
‘La indústria aeronàutica’, escrit per Pere Bel, que explica

TRI-A Rubí clou el seu 30è
aniversari amb una jornada
de portes obertes
Redacció

La presentació va tenir lloc a l’auditori de la Biblioteca. / Cedida

El Butlletí es va presentar el dimarts a la tarda. / M.C.

com durant la Guerra Civil, a
Rubí es van construir avions
de combat Polikarpov I-15,
uns caces soviètics coneguts
popularment com a ‘xatos’.
En concret, de les naus de
l’Escardívol van sortir quatre
avions d’aquest tipus, mentre que la casa Ymbert es
fabricaven indicadors de vol
i roba militar. Durant aquesta
època, a Rubí també es van
fabricar projectils de morter.
Totes aquestes peces es van
construir sota secret militar.
A banda d’aquest article,
el Butlletí ofereix el text ‘100
anys de pessebrisme a Rubí’,

de Jordi Vilalta, que explica la
història d’aquesta tradició al
municipi des del 1917.
Les lluites veïnals a La
Plana del Castell i el barri
de Ca n’Oriol també són
protagonistes; juntament
amb una entrevista a l’exconseller de Cultura, el rubinenc Josep M. Tresserras.
Un dels articles tracta sobre
antigues monedes ibèriques
i romanes trobades a Can
Ramoneda i un altre sobre
restes iberoromanes trobades a La Plana del Castell. La
publicació es pot trobar a les
llibreries locals. / M.C.

fotografia

Inauguren la mostra ‘Criminologia: una ciència
enfocada a la societat’, a la Biblioteca
El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ va
inaugurar divendres passat
a la Biblioteca la mostra
‘Criminologia: una ciència
enfocada a la societat’, una
exposició fotogràfica que
aprofundeix en el paper del
criminòleg en les societats
del segle XXI.
La mostra, organitzada
per l’Associació Interuniversitària de Criminologia, és un
recull d’imatges seleccionades durant el I Concurs de Fotografia Criminològica. Entre
aquestes, hi ha fotografies

realitzades per fotògrafs experts, però també de titulats
i estudiants de criminologia
que volen reflectir la seva
tasca professional diària en
una obra fotogràfica.
La inauguració va comptar amb la presència de Mercè Mallenco, vicepresidenta
de la Societat Universitària
d’Estudiants de Criminologia,
qui va oferir als assistents
una breu exposició sobre el
tema de la criminologia.
La mostra reflecteix els
elements del treball de la

La mostra es podrà visitar fins al 17 de febrer. / El Gra

criminologia en societat, des
de la delinqüència juvenil
fins a la prevenció del crim,
passant per la defensa dels
drets humans, la percepció

de seguretat i la comparativa
de dades de delinqüència
violenta. L’exposició es podrà
visitar a la Biblioteca fins al
17 de febrer. / DdR

ESPORTS
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ESPORT ADAPTAT | FUTBOL SALA

El CEF Can Mir celebra la segona
jornada ‘Futbol per a tothom’
El Club Escola de Futbol
Can Mir va celebrar diumenge al pavelló de Can
Rosés la segona edició
de la jornada ‘Futbol per
a tothom’. En el terreny
esportiu, la jornada, dinamitzada per la rubinenca
Lluïsa Aguilera, va comptar
amb la participació de l’Escola Lèxia de Barcelona i
del club Disport de Pallejà,
que van disputar un triangular amb l’equip infantil
del FS del Can Mir.
Pel que fa al vessant
lúdic, l’acte va comptar
amb l’actuació de màgia
de Jordi Quimera, del guitarrista clàssic Carles Tomàs Subirana, de l’Escola
de Música Pere Burés; i
dels Tabalers de Rubí, que
van tancar la jornada fent
tremolar el pavelló. També van ser-hi presents la
regidora de Serveis a les
Persones, Marta García,
i el regidor de Cultura,
Moisés Rodríguez.
Per finalitzar l’esdeveniment, es van sortejar

L’equip de futbol inclusiu del Can Mir va disputar el triangular a
Rubí amb els equips de l’Escola Lèxia de Barcelona i el club Disport
de Pallejà. / Cedida

productes esportius, electrònics i de salut aportats
pels col·laboradors de l’entitat rubinenca (One &
Plus, Kuida’t, 747 Viatges
i la Fundació Federació
Catalana de Futbol).
També es va subhastar
un paquet de tres nits d’hotel aportades per l’Olímpic
de Can Fatjó de Rubí, una
pilota amb la signatura
dels jugadors del primer
equip del RCD Espanyol, i
les botes de futbol donades pel jugador rubinenc

d’aquest equip i padrí de
l’equip, Víctor Sánchez. Els
beneficis obtinguts durant
la jornada es destinaran a
adquirir material esportiu
per l’equip de diversitat
funcional del club.
Amb la segona edició
de la jornada ‘Futbol per
a tothom’ es consolida
aquest acte solidari i d’integració que organitza l’entitat rubinenca i que vol
convertir-se en referència
del futbol inclusiu tant a la
ciutat com al país.

Entrega de premios del III Concurso Ornitológico de Rubí
III Concurso Ornitológico de Rubí
Associació Club Ornitològic Rubí

Tras la entrega de trofeos,
finalizó esta tercera edición
Concurso Ornitológico de
Rubí.
La participación ha sido
muy buena, teniendo en
cuenta la cantidad de concursos que se solapan en
esta epoca del año, se han
presentado 30 criadores con
320 ejemplares, abarcando
prácticamente todo el arco
de la canaricultura de color
y postura.

Palmarés por Expositores
Grupo
E-98 Raza Española Lipocromo

92

D-18 Lipocromo Rojo Intenso

004

92

1º

D-18 Lipocromo Rojo Intenso

005

91

2º

D675 - Casquet Mendez, Juan Antonio

D-276 Negro Cobalto Rojo Intenso y Nevado

001

91

1º

D-276 Negro Cobalto Rojo Intenso y Nevado

002

90

2º

D-326 Negro Jaspe SD Rojo Mosaico

001

89

3º

D-44 Ágata Blanco Recesivo

003

91

1º

D-214 Topacio Blanco Recesivo

001

91

3º

D-2 Blanco Recesivo

005

90

3º

E-6 Rizado Gigante A.G.I.

001

90

1º

E-6 Rizado Gigante A.G.I.

002

90

2º

004

89

3º

001

89

2º

002

91

1º

D-10 Lipocromo Amarillo Marfil

001

91

2º

E-100 Raza Española Melánico

010

91

1º

E-100 Raza Española Melánico

011

90

3º

E-102 Raza Española Pio

010

90

3º

005

91

2º

2R034 - Castejón Fanlo, Victor

2R.22 - Coca Marcos, Ivan

Associació
Associació Club
Club Ornitològic
Ornitològic Rubí
Rubí

EZ002 - Cuadro, Pedro

E-22 Rizado del Sur
Palmarés
Palmarés por
por Expositores
Expositores
E-86 Hosso Japonés

Grupo
Grupo
DM01
DM01 -- Badia
Badia Casas,
Casas, Josep
Josep Miquel
Miquel
E-98
E-98 Raza
Raza Española
Española Lipocromo
Lipocromo
D675
D675 -- Casquet
Casquet Mendez,
Mendez, Juan
Juan Antonio
Antonio
D-18
D-18 Lipocromo
Lipocromo Rojo
Rojo Intenso
Intenso

D-18
D-18 Lipocromo
Lipocromo Rojo
Rojo Intenso
Intenso
D-276
D-276 Negro
Negro Cobalto
Cobalto Rojo
Rojo Intenso
Intenso yy Nevado
Nevado
D-276
D-276 Negro
Negro Cobalto
Cobalto Rojo
Rojo Intenso
Intenso yy Nevado
Nevado

D-326
D-326 Negro
Negro Jaspe
Jaspe SD
SD Rojo
Rojo Mosaico
Mosaico

2R034
2R034 -- Castejón
Castejón Fanlo,
Fanlo, Victor
Victor
D-44
D-44 Ágata
Ágata Blanco
Blanco Recesivo
Recesivo

D-214
D-214 Topacio
Topacio Blanco
Blanco Recesivo
Recesivo

E-22
E-22 Rizado
Rizado del
del Sur
Sur
E-86
E-86 Hosso
Hosso Japonés
Japonés

E-56
E-56 Yorkshire
Yorkshire

1º

011

III
III Concurso
Concurso Ornitológico
Ornitológico de
de Rubí
Rubí

D-2
D-2 Blanco
Blanco Recesivo
Recesivo
E-6
E-6 Rizado
Rizado Gigante
Gigante A.G.I.
A.G.I.
E-6
E-6 Rizado
Rizado Gigante
Gigante A.G.I.
A.G.I.

Jaula Ptos. Pr

DM01 - Badia Casas, Josep Miquel

2R.22
2R.22 -- Coca
Coca Marcos,
Marcos, Ivan
Ivan

EZ002
EZ002 -- Cuadro,
Cuadro, Pedro
Pedro

2R16
2R16 -- Iturriaga
Iturriaga Roche,
Roche, Antonio
Antonio

BI004
BI004 -- Izquierdo
Izquierdo Gamarra,
Gamarra, Florentino
Florentino
D-10
D-10 Lipocromo
Lipocromo Amarillo
Amarillo Marfil
Marfil

Jaula
Jaula Ptos.
Ptos. Pr
Pr
011
011

004
004
005
005

001
001
002
002

92
92

92
92
91
91

91
91
90
90

1º
1º

1º
1º
2º
2º

1º
1º
2º
2º

89
89

3º
3º

003
003
001
001

91
91
91
91

1º
1º
3º
3º

005
005
001
001
002
002

90
90
90
90
90
90

3º
3º
1º
1º
2º
2º

001
001

2R16 - Iturriaga Roche, Antonio
E-56 Yorkshire
BI004 - Izquierdo Gamarra, Florentino

231 - Jurado Ibáñez, Manuel
E-136 Gloster Corona Pio
484 - Ponce González, Juanky
E-100 Raza Española Melánico

008

90

2º

E-102 Raza Española Pio

001

91

2º

003

90

3º

003

91

2º

004

91

1º

2R19 - Salerno Pedraza, Juan Manuel
D-18 Lipocromo Rojo Intenso
GD028 - Sánchez Priego, Raúl
D-58 Negros Amarillo Mosaico Machos

004
004
001
001

89
89
89
89

3º
3º
2º
2º

002
002

91
91

1º
1º

001
001

91
91

2º
2º

2R06 - Tena Paz, Javier
D-32 Lutinos Intenso y Nevado

El concurso se desarrolló
en un clima de compañerismo y amistad, en el que se
intercambiaron experiencias y anécdotas, que nos
enriquecen y fomentan la
convivencia.
Agradecer a todos los
que de un modo u otro han
hecho posible este evento,
criadores, jueces, miembros
del club, Ayuntamiento, patrocinadores y en especial a
la organización, que mejora
cada año intentando cuidar
todos los detalles.
MIL GRACIAS de todo
corazón.
Nos vemos la próxima
edición.
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El Club Balmes Rubí tanca
l’any amb una plata a
l’Obert d’Espanya de clubs

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic Can Fatjó acomiada l’any
encaixant una golejada a casa
JOSÉ VERDE

L’equip del Balmes Rubí. / Cedida

En les darreres setmanes,
el Club Balmes Rubí ha par�cipat en dues destacades
compe�cions, l’Obert d’Espanya de Clubs i el Campionat de Catalunya Júnior.
Al primer, que va tenir
lloc entre el 9 i el 10 de desembre a Castelló, s’hi van
desplaçar nou compe�dors
rubinencs: Marta Moreno,
Miriam Granell, Unai Flores, Adrià Martos, Claudia
Triviño, Sara Granell, Sílvia
Boix, Daniel Martos i Daniel
Triviño. L’Obert més important de l’any va acollir més
de 4.000 par�cipants entre
totes les modalitats. El nivell
va ser espectacular, tot i que
l’organització no va ser molt
sa�sfactòria.
El millor resultat del club
local el va aconseguir l’espor�sta Sílvia Boix, que va
aconseguir arribar a la ﬁnal
del torneig, tot i que es va
haver de conformar amb la
plata davant d’una compe�dora gallega, contra la qual
va perdre per 8-6.
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Pel que fa al Campionat
de Catalunya Júnior, que es
va disputar el 17 de desembre a Barcelona, hi van par�cipar set espor�stes locals:
Claudia Triviño, Sara Granell,
Carla Fernández, Sílvia Boix,
Adrià Martos, Unai Flores i
Daniel Martos. Van fer uns
combats espectaculars, a
l’alçada de la compe�ció.
Pel que fa als resultats,
cal destacar que Daniel Martos va perdre en el punt
d’or contra el subcampió
d’Espanya; mentre que Unai
Flores, que estava malalt,
va arribar a la semiﬁnal, on
va haver de re�rar-se i va
aconseguir la medalla de
bronze.
El més important va ser
el triomf de Sílvia Boix que
es va proclamar per tercera
vegada consecu�va campiona de Catalunya júnior, de
forma clara.
D’aquesta forma, el club
rubinenc tanca la temporada amb un balanç espectacular. / CBR

L’Olímpic es va acomiadar
de la seva aﬁció aquest any
encaixant una golejada a
casa contra l’Atlè�c de Vilafranca en un inici de par�t
boig, que va començar amb
un gol de Rubén per l’Olímpic al primer minut de joc;
i amb l’empat de l’Atlètic
Vilafranca al minut 2.
En aquest primer període del par�t, els dos equips
van jugar amb rapidesa i
velocitat, com si volguessin
sentenciar el partit aviat.
De fet, va acabar sent així,
perquè al minut 13, Oriol va
remuntar fent l’1-2, encara
que al 17 va empatar l’Olímpic amb un gol d’Antonio
García.
Va ser aleshores quan
va baixar el ritme de joc,
amb més domini al centre
del camp i amb ocasions de
gol visitants. Les facilitats
a l’àrea que va concedir el
conjunt rubinenc van pro-

OLÍMPIC
CANCAN
FATJÓ
- JÚNIOR
1-0 2 -5
CD
OLÍMPIC
FATJÓ
- FE ATLÈTIC VILAFRANCA

RESULTATS

CD OLIMPIC CAN FATJÓ: Aldo, Armenteros, Marc Sánchez
(Ponsich), Mauri (Genís), Nil, Rubén (Marc Cornet), Grego
(Jonay), Gerard (Marc Díaz), Marc Ruíz, O. Molina i Antonio
García.
FE ATLÈTIC VILAFRANCA: Xema, Max, Pau (Patric), Iván
(Alvaro), Jaume (Noah), Oriol, Luca, Sergi, Fran (Boada),
Aziz (David) i Toti.
Àrbitre: Almeda Millán, Ramsés (Regular).
Gols: 1-0 Rubén (1’): 1-1 Sergi (2’); 1-2 Oriol (13’); 2-2 Antonio (17’); 2-3 Iván (41’); 2-4 Sergi (45’); 2-5 Sergi (67’).
Targetes: Gerard / Pau i Iván.

Vilanova-Femení
6-4
Veterans-Martorell
1-0
Sènior B-PB Sant Cugat 3-0
Can Colapi-Juvenil A
2-4
P. Nuevo-Juvenil B
2-3
Cadet A-Matadepera
1-0
San Lorenzo-Cadet B
7-1
Infantil A-Sant Pere N. 11-0
Rubí UE-Infantil B
1-4
Infantil C-Mirasol
2-0
Aleví A-Nàstic Manresa 4-1
Aleví B-Castellar
10-0
San Lorenzo-Aleví C
3-10
PB Sant Cugat-Aleví D
2-3
Aleví E-Can Parellada
4-6
Aleví F-Europa EC
0-6
Benjamí A-Sant Cugat
8-2
PB Castellbisbal-Benj. B 0-3
Benjamí C-San Lorenoz 2-1
Thau St Cug.-Prebenj. A 5-1

piciar el 2-3 al minut 41.
Abans d’arribar al descans,
encara va fer un altre gol el
Vilafranca.
A l’arrencada de la segona part, el desgast de la
primera meitat va passar
factura i es va veure un
ritme més pausat. L’Olímpic
va poder empatar si hagués
aprofitat dues ocasions,
però no ho va fer i amb el
2-4 va arribar el cinquè gol
dels visitants al minut 67.
El resultat ja va ser irreversible i el par�t va acabar
amb 2-5 i una mala ratxa per
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VILANOVA I LA GELTRÚ
ATLÈTIC SANT JUST
FONTSANTA FATJÓ
SANT QUIRZE
ESPLUGUENC
BEGUES
RUBÍ UE
PRAT B
MARIANAO
ATLÈTIC VILAFRANCA
CAN TRIAS
OLÍMPIC CAN FATJÓ
JÚNIOR
MOLINS DE REI
ATLÈTIC PRAT
SUBURENSE
SANT JOAN DESPÍ
GORNAL

J Pts.
15 35
15 31
15 29
15 27
15 27
15 26
15 25
15 24
15 22
15 22
15 21
15 19
15 17
15 16
15 13
15 13
15 12
15 6

l’Olímpic, que ara és dotzè a
la classiﬁcació.
Pel que fa a la Unió Esportiva Rubí, tampoc va

poder guanyar el seu par�t
i va perdre al camp de la
Suburense per 2-1.
A Tercera Catalana, el
Juventud 25 de Sep�embre
va perdre 2-1 al camp del
Júnior, mentre que l’Atlè�c
Rubí va sor�r derrotat del
camp del Tibidabo Torre
Romeu per 4-3.

ESCACS | TORNEIG

Adrián Campos s’imposa al III Obert
de Tardor de par�des ràpides de Rubí
Els diferents membres de
l’Agrupació Rubinenca d’Escacs continuen obtenint
bons resultats en compe�ció. Adrián Campos va afegir
un nou �tol al seu palmarès
després de quedar segon la
setmana passada al torneig
de par�des ràpides de Pierola. Aquest cap de setmana, es va imposar al III Obert

de Tardor de par�des ràpides de Rubí, en un torneig
força disputat en el qual
van par�cipar una trentena
de jugadors. Cal destacar la
par�cipació del Mestre FIDE
Raül Omar, un fet que dona
encara més mèrit al triomf
de Campos.
D’altra banda, les ac�vitats infan�ls con�nuen amb

les classes a l’escola del club
tots els dijous i divendres a
par�r de les 18 hores.
La Rubinenca està preparant el proper torneig escolar d’escacs per a infants
de 8 a 16 anys. De moment,
encara no tenen resposta de
l’Ajuntament per tal de buscar una ubicació a la compe�ció, en la qual s’espera una

par�cipació important per
part de joves jugadors locals
i de poblacions properes.
La proposta del club és que
sigui un espai cèntric a prop
dels aparcaments públics
per facilitar la par�cipació
de les persones que venen
de fora del centre del municipi o d’altres poblacions. /
La Rubinenca
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

PETANCA | LLIGA

Primera victòria a la lliga del Sènior
Femení del Club Natació Rubí

Tres triomfs de la UP
Las Torres Rubí per
acomiadar l’any

El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) va
aconseguir la primera victòria a Divisió d’Honor
després de guanyar contra
el CN Sant Feliu, cuer de
la categoria. Les jugadores de David Martín van
fer un bon partit i van
aconseguir un resultat favorable de 7-11. Un triomf
que col·loca el CN Rubí a
la vuitena posició, un fet
que permetria al conjunt
rubinenc disputar la Copa
de la Reina. El proper partit
serà contra el CN Madrid
Moscardó, el dissabte a les
15.20 hores.
Pel que fa al Masculí, va
perdre el primer punt de la
temporada a la piscina del
1
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Divisió d'Honor Fem.
CN SABADELL
CN SANT ANDREU
CN MATARÓ
CN TERRASSA
CE MEDITERRANI
EW ZARAGOZA
CN MOSCARDÓ
CN RUBÍ
DOS HERMANAS
CN SANT FELIU

ATLETISME | FONS

J
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Pts.
21
21
15
15
12
9
6
4
1
0

Les noies sumen els primers tres punts de la temporada. / Cedida

CN Sant Feliu, sisè classiﬁcat. Els de Toni Aguilar van
acabar amb un resultat de
8-8 i segueix liderant còmodament la categoria.
1
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1a Nacional Masculí
CN RUBÍ
AR CONCEPCIÓN
CN CABALLA
UE HORTA
CN MONTJUÏC
CN SANT FELIU
CN GRANOLLERS
CN LA LATINA
CW SEVILLA
W. MALAGA
DOS HERMANAS
CN TRES CANTOS

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

Pts.
25
18
17
16
13
12
12
11
10
10
5
1

Natació
D’altra banda, una vintena de nedadors rubinencs
van participar en la tercera
jornada de la lliga catalana
benjamí i la primera prebenjamí. La competició va
tenir lloc a la piscina del CN
Caldes.
Triatló
El VIII Duatló de Muntanya ‘Ciutat de Terrassa’ va
comptar entre els seus par-

RESULTATS

CN St Andreu-Aleví A
6-4
Cadet M.-CW St Adrià 4-23
CW Garraf-Cadet M.
20-0
CN Terrassa-Benjamí
7-4
CN Sabadell-Juvenil F. 17-4
Benjamí-GEiEG
14-4
Infantil F.-CN St Andreu 11-13
Aleví B-CN Sabadell B 4-13

ticipants amb dos triatletes
del club. Sergi Saura va ser
53è en categoria absoluta
i Samuel Madrid, 18è en
veterans 1.

Simón Meca, a la Cursa de
Muntanya Ciutat de Terrassa
El rubinenc Simón Meca,
integrant del club Fondistes
Rubí, va participar el passat
cap de setmana en la Cursa
de Muntanya Ciutat de Terrassa, una competició en la
qual s’havien de recórrer 10
km sobre terreny muntanyós. La cursa es va iniciar
a les 9 hores i va estar organitzada pel Club Natació
Terrassa.
Simón Meca va fer una

molt bona cursa, acabant
la prova amb un temps de
53’43”, una marca que el va
portar ﬁns al 54è lloc de la
classiﬁcació general, d’entre
els 242 corredors que van
prendre la sortida i que van
ﬁnalitzar la prova.
D’altra banda, l’entitat
Fondistes Rubí vol aproﬁtar
per desitjar bones festes a
tots els lectors de Diari de
Rubí. / Fondistes

Integrants de Fondistes Rubí feliciten el Nadal als lectors de Diari
de Rubí. / Cedida

El primer equip de la Unió
Petanca Las Torres-Rubí
es va desplaçar ﬁns a les
pistes de la UP Ripollet
per disputar l’últim partit
del 2017. Un cop més, la
superioritat dels rubinencs
va ser absoluta. El resultat
ﬁnal de 4-12 és una bona
mostra. Quan només falten
4 jornades per ﬁnalitzar la
lliga, els jugadors rubinencs
avantatgen al segon classificat, el CP Santa Lucía
d’Igualada, en 4 punts.
Per la seva banda, el
segon equip va rebre el
cuer del seu grup, el Badia.
Aquesta diferència en la
classificació es va veure
reﬂectida també a les pistes. Els de Rubí només van
cedir una partida, deixant
el marcador en 15-1. Gràcies a aquest punt, tanquen l’any com a colíders
empatats amb l’Atlètic Ca
n’Anglada de Terrassa. Tot
fa pensar que l’ascens de
categoria es decidirà en la
penúltima jornada, quan
s’enfrontin aquests dos
equips a les pistes dels
egarencs.
Per la seva banda, el
tercer equip va obtenir
un gran resultat contra
tot pronòstic, ja que va
aconseguir la victòria a les
pistes del líder del seu grup,
els Amics de Castellgalí. Els
joves jugadors rubinencs es
van posar per davant en el
marcador des de la primera
ronda, ﬁns a arribar a l’inici
de la quarta amb un avantatge de 4-8. Però com en
les darreres jornades, els
va tocar patir de valent, ja

que es van perdre 3 de les
4 partides de la ronda ﬁnal.
I per posar-hi més emoció
i quan semblava que el
partit acabaria amb empat,
van aconseguir guanyar la
darrera partida en l’últim
moment. El marcador ﬁnal
de 7-9 permet als de Rubí
acabar l’any com a segons
del seu grup, a tan sols 2
punts del líder.
Finalment, el conjunt
femení del club no va poder acomiadar l’any amb
una victòria. Van rebre
com a locals l’Olesa de
Montserrat. Com en partits
anteriors van lluitar per
tal de poder fer-se amb
els 3 punts, però aquesta
no està sent la seva millor
temporada. Les visitants
van guanyar el partit per
3-6.
Comiat de l’any
Un cop disputada la 14a
jornada, els socis i jugadors
de la UP Las Torres-Rubí es
van desitjar bones festes al
local social, on van compartir un aperitiu amb un gran
ambient de germanor.
Melé de Nadal infantil i
adults
Un any més, l’entitat rubinenca organitza per a les
festes de Nadal una melé
de dupletes composta per
un nen i un adult. Aquesta
melé, que està oberta a
tothom que vulgui participar, es disputarà aquest
dissabte 23 de desembre a
les 10 hores i té un preu de
6 euros per dupleta. / Unió
Petanca Las Torres Rubí

