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«Cada dia sabem més i entenem menys» (Albert Einstein, físic alemany)
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Els dos exregidors del PP han de retornar
a l’Ajuntament més de 29.000 euros
MARTA CABRERA

Noèlia Borque i Jonatan Cobo, regidors de l’Ajuntament. / Arxiu

La Comissió Especial de
Comptes, un òrgan format
per representants dels grups
municipals, ha dictaminat
que els regidors que conformaven el grup municipal
del Partit Popular han de
retornar 29.494,79 euros
a l’Ajuntament, uns diners
provinents de l’assignació
del grup municipal entre el

2015 i el 2017 que no han
pogut jus�ﬁcar.
Com a mesura cautelar,
s’han retingut les quantitats que puguin percebre
els regidors que formaven
part del grup municipal
del PP com a responsables
solidaris: Jonatan Cobo i
Noèlia Borque, actualment
regidors no adscrits, ja que
van ser expulsats del Par�t
Popular. Ara, tenen 15 dies

per presentar al·legacions al
dictamen.
La Comissió Especial de
Comptes també ha dictaminat que Ciutadans ha de retornar 48.978,61 euros que
tampoc no ha pogut jus�ﬁcar i que el grup municipal ja
ha dipositat a l’Ajuntament.
La resta de formacions polí�ques han pogut jus�ﬁcar
totes les seves despeses.
Tots els grups municipals reben una consignació
econòmica en funció de la
seva representa�vitat. Així,
el PSC rep cada mes 4.275
euros; ERC, 3.800; l’AUP,
2.850; C’s i ICV, 2.375; i
CDC i VR, 1.900. Aquests
diners, segons recull la llei,
no es poden des�nar a remuneracions de personal
al servei de l’Ajuntament ni
a l’adquisició de béns que
puguin cons�tuir ac�us ﬁxos
de caràcter patrimonial.
Fa tot just dos anys, el
Ple municipal va aprovar per
unanimitat una moció de
Ciutadans que demanava fer

pública la comptabilitat dels
grups municipals durant els
darrers 8 anys a través del
Portal de Transparència,
acció que encara no s’ha
realitzat.
El PP demana que es torni
“ﬁns a l’úl�m cèn�m”
El Partit Popular, durant
el procés d’expulsió dels
dos regidors del par�t, va
expressar públicament els
seus dubtes sobre si l’assignació del grup municipal
del PP s’estava utilitzant
de forma correcta i va demanar a l’Ajuntament que
ho inves�gués: “Això és la
conﬁrmació d’allò que ja fa
temps que denunciàvem,
volem recordar que aquests
dos regidors ja no pertanyen
al partit i que no volem
saber res d’ells”, ha aﬁrmat
Isaac Fernández, membre
de la Junta del PP a Rubí, qui
també ha demanat que “es
pagui ﬁns a l’úl�m cèn�m,
perquè són diners de la gent
de Rubí”.

El Ple insta l’execu�u a redactar
un projecte de recuperació
de les Torres Massana

El conjunt de Les Torres Massana està a Ca n’Alzamora. / M. López

A instàncies de l’AUP i per
acord de la Junta de Portaveus, el Ple ha donat llum
verda a demanar al govern
que redac� un pla de recuperació del conjunt de les
Torres Massana i Salduba i
el seu entorn. La proposta
també insta l’executiu a
establir prioritats per tal de
decidir quin ús se li dona a
cada espai i proposa que
es realitzi un procés par�cipa�u entre la ciutadania.
“Les Torres Massana estan
en un estat de degradació
important, Rubí això no
s’ho mereix”, ha aﬁrmat el
portaveu de l’Alternativa,

Jordi Muntan.
D’altra banda, també
s’ha aprovat per Junta de
Portaveus el text d’ERC
que demana actualitzar el
registre de locals comercials
disponibles per a lloguer
o compra i estudiar la viabilitat d’elaborar un índex
de referència del preu del
lloguer dels locals comercials. La proposta també
contempla convocar les associacions de comerciants,
agents econòmics i sindicals
a una reunió per establir
prioritats per abordar la
dinamització comercial a la
ciutat. / M.C.
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El POUM torna a quedar encallat

L’executiu retira el punt sobre el Pla d’Ordenació Urbanística
de l’ordre del dia i aﬁrma que el presentarà més endavant
MARTA CABRERA

El govern local, format pel
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i el regidor
no adscrit Sergi García, va
retirar de l’ordre del dia del
Ple de desembre, celebrat
dijous de la setmana passada, l’aprovació provisional
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
L’absència dels regidors
no adscrits Jonatan Cobo
i Noèlia Borque, regidors
expulsats del Partit Popular (PP), va ser clau en la
retirada d’aquest punt, ja
que sense els seus vots,
l’executiu no hagués tingut
el suport necessari per tirar
endavant el POUM, el full
de ruta per dirigir el planejament urbanístic de la
ciutat en els propers anys.
El govern ha justiﬁcat la
retirada explicant que ha
decidit portar a aprovació
el text refós del POUM més
endavant, un text que té
una forta oposició de gran
part de grups municipals.
No li donen suport ni Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ni l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP),
ni Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) ni Veïns per Rubí
(VR), que exigeixen que cal
refer el POUM i demanen
més consens a l’hora de
tirar endavant el document.
De fet, en l’aprovació inicial,
fa escassament un any, el
PSC només va aconseguir
el suport de 14 dels 25
regidors del Ple, concretament de Ciutadans (C’s),

MOCIONS APROVADES
-[AUP] Pel desenvolupament efectiu del projecte
municipal Font del Ferro
Sí: ERC, AUP, C’s, ICV, CDC,
VR i dos regidors no adscrits.
No: PSC i un regidor no
adscrit.
-[AUP] Per la redacció i implementació d’un projecte
de recuperació i usos del
conjunt de les Torres Massana i el seu entorn
Junta de Portaveus
-[ERC] Per a la dinamització de l’activitat comercial

El govern diu que portarà el POUM a aprovació més endavant. / Mariona López

Convergència Democràtica
de Catalunya (CDC) i els cinc
regidors no adscrits.
La situació és complexa,
ja que ara mateix es desconeix si els dos regidors
expulsats del Partit Popular,
Cobo i Borque, tornaran
al Ple de l’Ajuntament. De
moment, el dictamen del
Tribunal de Comptes ha
decretat que han de retornar a l’Ajuntament més
de 29.000 euros del grup
municipal del PP que no
han pogut justificar i els
dos regidors no adscrits no
han assistit a cap dels dos
darrers plens.
Crítiques de l’AUP i ICV
Quan va finalitzar el Ple,
el portaveu de l’AUP, Jordi
Muntan, va carregar durament contra la gestió que
ha fet l’equip de govern
d’un tema tan sensible com
el POUM: “El que ha passat

El document del
POUM no ha
generat un gran
consens polític
és una metàfora de tot el
mandat, si en comptes de
debatre i buscar el suport
de les forces d’esquerres
busques acords fàcils, al ﬁnal depens de dos no adscrits que no han aportat
res durant tot el mandat
i que s’absenten per motius d’interès econòmic”.
El regidor de la formació
assembleària Aitor Sànchez també va criticar que
l’executiu “ha estat incapaç de negociar res, era
la votació més important
que tenien, és l’ordenació
i la planiﬁcació de la ciutat
en el futur”, i ha afegit que
“la ciutadania ha de prendre nota, perquè venen

El POUM, 12 anys de periple
L’Ajuntament de Rubí va
iniciar el 2006 els treballs
per la redacció d’un Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal que substituís
un Pla General d’Ordenació
que data del 1981 i que tot
i incorporar algunes modiﬁcacions puntuals havia
quedat totalment desfasat.
El 2010, el govern del PSC,
dirigit per l’exalcaldessa
Carme García, va aconseguir aprovar al Ple el text
provisional, que es va elevar
a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona
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(CTUB), òrgan competent
per a la seva aprovació deﬁnitiva. Després d’analitzar
el POUM, la CTUB va suspendre la seva aprovació i
va dictar més d’un centenar
de prescripcions per tal que
l’Ajuntament de Rubí presentés un text refós.
El 30 de novembre del
2017, ja durant el mandat
d’Ana M. Martínez, el Ple
va aprovar el text refós del
POUM de forma inicial i va
obrir un termini d’exposició
pública per tal que es presentessin al·legacions. A

banda, es va sol·licitar a
l’Agència Catalana de l’Aigua
un nou informe, com a conseqüència d’un canvi legislatiu, un document que inclou estudis d’inundabilitat
del torrent de Can Xercavins
i del torrent de Sant Muç.
Ara, amb la retirada de
l’aprovació provisional del
text refós del Ple d’aquest
dijous, queda de nou en
suspens l’aprovació del
POUM, un dels compromisos que el govern havia adquirit durant aquest
mandat. / DdR

eleccions i caldrà redimir
responsabilitats”.
També Iniciativa va enviar un comunicat als mitjans de comunicació en el
qual el partit qualiﬁca de
“mala notícia” la retirada
del POUM de l’ordre del dia.
La portaveu dels ecosocialistes, Ànnia García, aﬁrma
que, encara que Iniciativa

està en contra d’aquest
POUM, “la feblesa del govern i el fet de no poder fer
un debat obert, transparent
i compartit sobre la qüestió,
no afavoreix a la ciutat”.
Per Iniciativa és insostenible que la governabilitat
de la ciutat descansi en
el vot de cinc regidors no
adscrits: “Són persones que
només es representen a si
mateixes i no a la ciutadania
que els va votar”, aﬁrma la
portaveu, que creu que no
es pot acabar el mandat
amb un escenari pitjor que
l’actual.

a Rubí
Junta de Portaveus

-[PSC] Per la revisió del
Decret 161/1996, de 14 de
maig, pel qual es regula el
servei escolar de transport
per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat en
l’educació obligatòria
Junta de Portaveus
-[PSC, ERC, AUP i ICV] De
suport als veïns i veïnes de
Sant Jordi Parc i els acords
de l’assemblea de llogaters
i llogateres
Junta de Portaveus
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Primàries Rubí compta amb
més de 300 electors inscrits

Revisió a la baixa de les tarifes a l’Escola
Municipal de Música Pere Burés
en règim d’acolliment i pensionistes. La mesura entrarà
en vigor el gener.

M. CABRERA

Primàries Rubí es va presentar públicament dijous de la setmana
passada. / Mariona López

El col·lec�u de Primàries
Rubí, que vol presentar-se
a les eleccions municipals
del maig del 2019 com una
candidatura independen�sta i republicana, es va
presentar dijous de la setmana passada a la seu del
Centre Excursionista de
Rubí. A la presentació, a
més de diferents persones
del col·lec�u local, també
hi havia Anna Arqué, representant de Primàries
Barcelona i portaveu de
la Comissió Internacional
de Ciutadans Europeus,
entre altres.
El funcionament de
Primàries Rubí serà el
mateix que la resta de moviments de primàries que
s’estan desenvolupant en
diversos pobles i municipis catalans. Els electors
seran qui escolliran el
candidat, la llista i el programa electoral. Segons
ha explicat Joan Llobet,
un dels impulsors de Primàries Rubí, ja són més
de 300 electors rubinencs:
“La llista la confecciona la
gent i després farem trobades i debats per deﬁnir

el programa que portarem
a l’Ajuntament. Les decisions polí�ques estaran en
mans de la gent”.
Arqué, que va explicar
el funcionament de les
Primàries, també va dir
que “si tots els partits
independentistes aportessin candidats a les primàries, �ndríem garan�da
la victòria a la majoria de
municipis catalans, això
no és així per mo�us di�cils d’entendre, perquè
ens trobem en un moment
excepcional”.
Les persones que vulguin par�cipar com a electors de Primàries Rubí
tenen temps d’inscriure’s
ﬁns a l’1 de febrer a través
del web www.primariescatalunya.cat.
Pel que fa als candidats, tenen temps de
presentar-se ﬁns al 18 de
gener. La campanya electoral per triar el candidat
o candidata serà entre el
18 de gener i l’1 de febrer
i la votació, el 2 de febrer.
Posteriorment, es començarà a deﬁnir el programa
electoral. / DdR

El Ple de l’Ajuntament ha
donat llum verda a la proposta del govern de rebaixar
de forma general els preus
públics de l’alumnat de l’Escola de Música Pere Burés,
una inicia�va que ha estat
treballada coordinadament
entre el consistori i el centre
d’ensenyament i que respon
a una demanda dels alumnes
i les famílies.
Així, a excepció d’algunes
corals i tallers, que incrementaran lleugerament el cost, i
d’algunes matèries que eren
gratuïtes, la resta d’ac�vitats
patiran una rebaixa econòmica. Segons va explicar
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez
dies abans de l’aprovació, la
voluntat del govern “és que la
capacitat econòmica no limi�
la possibilitat de formar-se
ar�s�cament i defugir la idea
d’un ensenyament eli�sta”.
La majoria del plenari va

Les noves tarifes entraran en vigor al gener. / Mariona López

votar a favor de la proposta,
a excepció d’ERC, que es va
abstenir després de cri�car
el fet que ara els alumnes de
les corals descentralitzades
–aproximadament unes 250
famílies– han vist augmentat
el cost un 33%. També es
van abstenir els regidors no
adscrits José Manuel Mateo
i María Dolores Marín.
La revisió de preus afecta
els cursos formals i la formació musical lliure i inclou
un reforç de les etapes d’in-

iciació, una major aposta
per projectes comunitaris i
un increment de les corals
descentralitzades. Un dels
objectius de la revisió de
preus és socialitzar el centre
i incrementar-ne la matrícula per fer el servei més
sostenible.
D’altra banda, el consistori ha explicat que manté
les boniﬁcacions ja existents
i incorpora nous descomptes
per a persones amb diversitat funcional, infància, joves

Transport escolar
D’altra banda, la Junta de
Portaveus va aprovar la moció presentada pel PSC que
demana a la Generalitat
revisar el transport escolar
obligatori per als centres
educatius del JV Foix i el
Joan Maragall, ubicats al
Camí d’Ullastrell. El 2012, el
govern català va decidir suprimir el servei de transport
obligatori i actualment el
cost va a càrrec de les famílies, l’Ajuntament i el Consell
Comarcal. “El transport és
un servei imprescindible per
aquestes escoles, que tenen
un bon projecte educatiu,
volem que siguin considerats
centres educa�us d’especial
condició i que tornin a tenir
transport públic”, va assenyalar la regidora socialista
Marta García.

L’Ajuntament dona suports als veïns de Sant
Jordi Parc afectats per un fons voltor
El Ple de l’Ajuntament ha
aprovat donar suport als
veïns afectats per les noves
condicions que les empreses Medasil i Lladeron volen
aplicar al bloc que ﬁns ara
era de protecció oﬁcial de
Sant Jordi Parc. Una setantena de veïns estan afectats
per una pujada de lloguers
abusiva protagonitzada per
aquestes dues empreses,
que al seu torn formen part
d’un fons voltor.
De fet, l’alcaldessa, Ana
M. Mar�nez, va explicar al
Ple que s’ha intentat posar

en contacte amb les dues
empreses sense èxit i que,
ﬁnalment, els ha enviat un
burofax.
A més de donar suport
als veïns, el text també es
posiciona al costat del Sindicat del Lloguer i compromet
a l’Ajuntament a treballar i
aplicar mesures locals per
garan�r el dret a un habitatge digne.
El Ple vol que Font del Ferro
s’encarregui del manteniment de les zones verdes
Amb el vot en contra del

govern, el Ple va donar llum
verda a treballar per tal que
en el termini de 10 anys
totes les zones verdes de la
ciutat siguin man�ngudes
per l’empesa municipal Font
del Ferro. La moció va ser
aprovada després que l’AUP
hagués acceptat re�rar un
punt que demanava aturar
la licitació del nou contracte
per la neteja i el manteniment de les zones verdes.
El regidor de l’AUP, Aitor
Sànchez, va manifestar que
“s’ha de donar un marc i
un futur al projecte per la

reinserció laboral de les
persones amb diversitat
funcional”. Tots els grups
municipals i els regidors
no adscrits, a excepció de
Sergi García que forma part
de l’executiu, van votar a
favor, en canvi, el govern
ho va fer en contra. La regidora socialista Marta García
considera que “per arribar a
aquest horitzó no és necessària aquesta moció” i es
va comprometre al fet que
“Font del Ferro assumeixi
cada vegada encàrrecs més
signiﬁca�us”. / M. Cabrera
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Enriquidor debat sobre
l’assetjament escolar a
la Biblioteca Municipal
REDACCIÓ

L’assetjament escolar és una
realitat a les nostres escoles
i instituts. Segons l’ONG
Save the Children i l’associació SEER, a Catalunya, un
de cada deu escolars pateix
una situació de bullying.
Per combatre aquest
problema social entre els
infants i adolescents, la
Plataforma d’Afectats pel
Bullying AlanMón va organitzar divendres passat a la
Biblioteca l’acte ‘Parlem sobre el bullying’, que va tractar diferents aspectes sobre
l’assetjament escolar.
En primer lloc, es va fer
una tertúlia amb dues víc�mes de bullying, que van
explicar la seva experiència,
sense caure en el vic�misme, però de forma clara i
molt entenedora.
Posteriorment, es va
explicar als assistents, més
d’una vintena, els diferents
perﬁls que actuen en una
situació d’assetjament: la
víc�ma, l’assetjador i l’observador. També es va parlar
de què és el bullying dins del
col·legi i dins de la família
i per cloure l’acte es va fer
un debat molt enriquidor:
“Creiem que va ser una

ac�vitat molt construc�va,
basada en un format allunyat dels actes més tradicionals i donant resposta a les
inquietuds”, ha explicat Xavi
Montoliu, membre de la
plataforma. Entre el públic,
la preocupació més gran
que hi havia és com detectar
el bullying a l’escola o a la
família i, un cop detectat
aquest comportament, com
actuar. “El que més inquieta
la gent és com detectar l’assetjament i que poden fer
davant d’un cas d’aquestes
caracterís�ques”, ha assenyalat Montoliu.
L’ac�vitat es va realitzar
coincidint amb el tercer
aniversari de la mort d’Alan
Montoliu, un menor transsexual rubinenc que pa�a
assetjament i que es va
suïcidar el 24 de desembre
del 2015. El seu cas va servir
per impulsar aquesta en�tat
que treballa per sensibilitzar
la població sobre l’assetjament escolar.
La Plataforma d’Afectats
pel Bullying AlanMón encetarà el 2019 nous projectes
amb l’objectiu de poder
començar a treballar amb
les escoles des de dins per
abordar el problema de
l’assetjament escolar.

Tornen les aules d’estudi
nocturnes i de cap de setmana

La Biblioteca acull un any més les aules d’estudi nocturnes per facilitar
la preparació dels examens als estudiants. / Arxiu-Ariadna Sotelo

La Biblioteca Mestre Mar�
Tauler torna a acollir des del
passat dissabte i ﬁns al 27
de gener les aules d’estudi
nocturnes i de cap de setmana, adreçades als joves
de la ciutat que vulguin
preparar els seus exàmens
en un entorn òp�m i sense
la necessitat de moure’s
de Rubí.
En aquesta nova edició,
les aules d’estudi funcionaran de dilluns a divendres de
20.30 a 24 hores; dissabtes

de 14 a 22 hores i diumenges de 10 a 22 hores.
Els dies fes�us i el 31 de
desembre, el servei romandrà tancat. El 5 de gener,
l’horari habitual es modiﬁcarà i les aules obriran de
10 a 14 hores.
Actualment, les aules
d’estudi nocturnes i de cap
de setmana funcionen dos
cops a l’any, amb els exàmens de febrer i juny. Es
tracta d’un servei organitzat
per Rubí Jove. / DdR

Dos tes�monis van compar�r els seus casos d’assetjament escolar. / Mariona López
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La Llar residència Ca n’Alzamora
celebra el seu 10è aniversari
REDACCIÓ

Els usuaris de la Llar residència van bufar les espelmes. / Ajuntament de Rubí – Lali Puig

La Llar residència Ca n’Alzamora va celebrar diumenge
el 10è aniversari amb una
festa a l’Espai 14/13 on es
van donar cita les famílies
i el personal de l’equipament. La Llar residència és
un recurs municipal adreçat
a persones rubinenques
majors d’edat amb diversitat intel·lectual que neces-

siten una llar, però que no
poden viure en una de pròpia per la seva discapacitat
o per no disposar de les
condicions sociofamiliars
i assistencials adequades.
L’equipament, pensat per
facilitar la màxima autonomia personal a aquests
veïns i veïnes, es va inaugurar ara fa 10 anys al carrer
Doctor Ferran i, durant tot
aquest temps, ha estat ges�onat pel Consorci Sanitari
de Terrassa.
L’acte va comptar amb
l’assistència de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, i de la
regidora de Serveis a les
Persones, Marta García.
L’alcaldessa, que va viure el naixement d’aquest
recurs com a regidora de
Serveis a les Persones, va
recordar que “vam impulsar l’obertura de la Llar
residència donant resposta
a un compromís que teníem amb les persones amb
diversitat intel·lectual”.
Per Mar�nez, després de
tot aquest temps, “comprovem amb emoció el
paper tan important que
ha jugat a la vida d’aquests

rubinencs i rubinenques”,
va manifestar.
Durant la celebració,
les persones assistents van
poder rememorar a través
d’un vídeo les experiències compartides durant
aquests 10 anys, com ara
les nombroses sortides
realitzades o la par�cipació
conjunta dels seus usuaris
en esdeveniments com la
rua de Carnaval o les Gitanes al Carrer. I és, que a
banda de ser un recurs residencial, la Llar residència
és també un espai de socialització on es promouen les
ac�vitats socials, lúdiques i
culturals.
En el marc de la festa, l’alcaldessa va lliurar
a la directora de l’equipament, Carme Civit, una
placa commemora�va del
10è aniversari. Martínez
també va aproﬁtar l’ocasió
per informar les famílies
de la propera ampliació de
places a la Llar residència,
que passaran a ser-ne una
dotzena gràcies a la recent
signatura d’un nou conveni amb la Generalitat de
Catalunya.

Crema el garatge d’una
casa a Can Vallhonrat

Els Bombers, durant l’actuació. / Bombers de la Generalitat

Fins a sis dotacions de Bombers de la Generalitat van
haver de par�cipar en l’ex�nció d’un incendi que es va
declarar el 26 de desembre
en una casa unifamiliar del
carrer Francesc Tàrrega,
al barri de Can Vallhonrat.
Segons fonts dels Bombers,
l’avís pel foc va arribar a les
20.32 hores i ﬁns a les 21.20

hores no es va donar per
controlat l’incendi.
El foc, que no va causar
cap ferit, va cremar completament el garatge i va
afectar el menjador. El pis
superior, així com les portes
i les finestres, també van
quedar afectats pel fum.
Es desconeix l’origen de
l’incendi. / DdR
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La festa de Cap d’Any al Celler oferirà un El 39è concert nadalenc
viatge musical per diverses ciutats del món de sardanes donarà
La celebració comptarà amb un servei de foodtrucks a l’exterior de
l’equipament, que estarà amenitzat per un segon DJ

la benvinguda a l’any nou

NIE o carnet de conduir─ per
si li fos requerida.

El Celler acollirà la festa de Cap d’Any. / Localpres

REDACCIÓ

La festa de Cap d’Any organitzada per l’Ajuntament
durà per �tol ‘Cap d’Any al
Món’ i estarà ambientada
en diverses ciutats, segons
ha avançat el consistori. A
l’interior del Celler, DJ Rouge
Soler conduirà les persones

assistents en un viatge per la
música més actual i ballable,
mentre que a l’exterior del
recinte, el públic podrà gaudir d’un espai de foodtrucks
amenitzat per un segon DJ.
L’Ajuntament ha apuntat
que la festa es completarà
amb tot un seguit de sorpreses que permetran als

rubinencs i rubinenques
donar la millor benvinguda
a l’any nou.
L’ac�vitat arrencarà a les
0.30 hores i s’allargarà ﬁns
a les 4.30 hores. L’accés al
recinte serà gratuït i lliure
per als majors de 16 anys,
que hauran de dur la seva
documentació original ─DNI,

Recuperar la festa
Amb aquesta celebració,
l’Ajuntament de Rubí recupera una de les activitats
més demanades per la ciutadania, ja que feia molts anys
que no s’organitzava festa
de Cap d’Any a la ciutat de
caràcter públic, per la qual
cosa l’oferta lúdica la nit del
31 de desembre es limitava
a festes privades.
Segons el consistori, l’objec�u és oferir als rubinencs
i rubinenques la possibilitat
de gaudir d’aquesta nit tan
especial a la seva pròpia
ciutat i en un lloc cèntric,
sense necessitat de fer cap
desplaçament en vehicle
privat o transport públic. La
proposta complementa la
programació de Nadal i Reis
integrada per prop de 200
ac�vitats, organitzades per
diversos serveis municipals i
en�tats locals.

El Mag Rubisenc obre el seu campament al Castell

Imatge d’arxiu del Mag Rubisenc.

Com ja és tradició, el Mag Rubisenc s’instal·larà uns dies al pa�
del Castell de Rubí per recollir les cartes dels infants rubinencs.
El campament obrirà els dies 2, 3 i 4 de gener entre les 16.30 i les
20.30 hores. Els dos primers passis estaran reservats a infants
amb diversitat funcional de les en�tats APDIR i RubíTEA.
Per evitar les llargues cues, com en els darrers anys, l’Ajuntament lliurarà �quets d’accés en el moment d’arribada, que
es donaran exclusivament als infants de 0 a 12 anys per part
d’evitar pràctiques poc respectuoses. Els familiars i altres
acompanyants podran accedir al pa� del Castell per portar i
recollir els infants.
A banda de la visita al Mag Rubisenc, a l’exterior del pa�
del Castell, els infants es podran entretenir amb un arbre dels
desitjos i un taller per elaborar fanalets de Reis. Entre tots els
qui par�cipin en l’arbre dels desitjos, s’escollirà els infants que
pujaran a l’escenari durant l’arribada de Reis. / DdR

El concert �ndrà lloc al Casal Popular. / Arxiu

El Foment de la Sardana
de Rubí ja ho té tot a punt
per al tradicional concert
nadalenc de sardanes, que
arriba a la 39a edició. La
cita sardanista servirà per
donar la benvinguda a l’any
nou i �ndrà lloc el dimarts
1 de gener a les 19 hores al
Casal Popular.
Enguany, el concert serà
interpretat per la cobla Jovenívola de Sabadell, que interpretarà un programa dividit en dues parts. La primera
part inclourà temes com El
cràter de Montsacopa, de
Manel S. Puigferrer; El petit
Oriol, de Josep Prenafeta;
La vinya de l’avi (tenora), de
Ricard Viladesau; Noces d’or

a Rubí, d’Heribert Segalà;
Canvi d’aires, de Conrad
Rafart i Festa a Rubí de Jordi
Molina. A la segona part,
serà el torn de peces com A
la Bisbal, Aplec d’argent, de
Francesc Cassú; Surt al balcó
(�ble) de Francesc Mas Ros,
Com un passerell (flabiol)
de Ricard Viladesau; Oﬀenbachinan, de Josep Solà;
Tot festejant (vals), de Fèlix
Mar�nez i Comín i Morenito
(vals), de Josep Serra.
La Jovenívola de Sabadell està dirigida per Jordi
Figaró i compta amb Denis
Rojo com a ﬂabiol solista,
Enric Sànchez com a �ble
solista i Jordi Figaró com a
tenora solista. / DdR

Més de 2.000 pa�nadors, a la pista de gel
La pista de gel, situada a la
plaça de la Nova Estació, ja
ha rebut més de 2.000 visites. Concretament, ﬁns al 15
de desembre van passar per
la instal·lació 2.278 persones,

de les quals 305 ho van fer
aproﬁtant vals de descompte
distribuïts entre els associats
a Comerç Rubí. La pista de gel
romandrà oberta ﬁns al 7 de
gener. / DdR

Infants pa�nant a la pista de gel. / Mariona López

8

NADAL 2018

Divendres, 28 de desembre de 2018

Rua del Pare Noel a Ca n’Oriol

El públic gaudeix de clàssics de
l’òpera durant la Cantada Popular

La rua va recórrer els carrers de Ca n’Oriol. / J.A. Montoya

L’Associació de Veïns Districte 5 El Portal va organitzar el
dijous de la setmana passada una rua del Pare Noel pels
carrers de Ca n’Oriol. Acompanyat per alguns patges, el
Pare Noel va repar�r caramels i joguines. / DdR

Nadales al Mercat Municipal
Tres formacions d’alumnes de l’Escola
Municipal de Música
Pere Burés van omplir
de Nadales el Mercat
Municipal dijous de
la setmana passada
a la tarda. Els clients
de l’equipament comercial, així com els
paradistes, van gaudir
de la interpretació de
l’alumnat. Les formacions par�cipants van
ser l’orquestra Semicorxeres, el Combo
Mixte i el Duo de Flautes. / DdR

Juanjo Grande, dirigint els músics i els cantaires durant l’espectacle. / Mariona López

LARA LÓPEZ

Una de les joves par�cipants a la inicia�va. / Mariona López

‘Una nit a l’òpera’ va ser el
nom escollit per la Cantada Popular d’enguany, un
espectacle imprescindible
de les ac�vitats de Nadal a
Rubí pels amants de la música. La coral Conturbat Me,
dirigida per Juanjo Grande, va actuar a l’escenari

de La Sala conjuntament
amb una orquestra i dues
solistes el passat cap de
setmana.
Més de 250 persones
van gaudir dels concerts basats en els inicis de l’òpera
amb peces musicals d’Orfeo de Monteverdi, Antígona de Trae�a, Giulio Cesare
de Händel, Idomeneo de
Mozart, Don Pasquale de
Donizze�, Les Boréades de
Rameau, Príncep Igor de
Borodin i La Centerola de
Rossini.
L’àmplia selecció de te-

mes de diversos autors
i òperes vol transmetre
diferents estats d’ànim al
públic i sen�ments com la
llibertat, l’amor, l’angoixa o
la fraternitat, entre altres.
Una vuitantena de cantants
corals amb veus de soprano,
contralt, tenor i baix, dues
veus solistes de soprano
(Mireia Aguiar) i mezzosoprano (Montserrat Bertral) i
una orquestra formada per
18 músics entre els quals hi
havia violins, clarinet, ﬂautes travesseres, trompeta,
trombó, contrabaix, violes,

oboè, violoncel, trompa
i timbales. Més de 100
persones van fer possible
aquest espectacle, entre
ells molts rubinencs, però
també veïns de Terrassa,
Sant Cugat i Barcelona.
Un dels elements caracterís�cs de la Cantada
és la barreja de persones
amateurs i altres de professionals, ja que el projecte
convida tots els interessats,
independentment dels seus
coneixements o experiència
musical, a cantar una obra
destacada de la història de
la música. Els par�cipants
en aquest espectacle han
estat assajant junts durant
tres mesos a l’Escola de
Música.
Des de la seva fundació,
l’any 1998, la Coral Conturbat Me, fundada l’any
1998, té una trajectòria de
18 anys com a referent de
la vida cultural i ar�s�ca a
Rubí. Durant la seva història, aquest grup de joves
cantaires dirigits per Juanjo
Grande ha �rat endavant
projectes molt ambiciosos.
L’objec�u principal del grup
musical amb la Cantada
Popular és apropar i fer
accessible la música a tota
la ciutadania.

L’alumnat de l’Escola de Música emociona
amb el tradicional concert de Nadal

L’església es va omplir pel Concert de l’Escola de Música. / Mariona López

Prop de 200 alumnes i onze
professors de l’Escola de
Música Pere Burés van protagonitzar divendres el tradicional concert de Nadal
a l’església de Sant Pere. La
parròquia es va omplir de
gom a gom per gaudir de
l’actuació, durant la qual es
van interpretar 13 temes,

la majoria �pics d’aquestes
dates.
El concert es va iniciar
amb la par�cipació del Cor
Jove i de les persones par�cipants en el Tastet de veu.
A con�nuació, van actuar els
més pe�ts de l’escola i, per
úl�m, l’alumnat més gran.
El recital es va tancar amb

dues cançons interpretades
conjuntament amb el públic. Després de l’actuació,
l’AMPA de l’Escola de Música
Pere Burés va oferir una xocolatada a l’alumnat.
Al concert hi va assis�r
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i diversos regidors i
regidores. / DdR
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El Casal Popular s’omple en les primeres funcions
d’Els Pastorets, que tornen a captivar el públic

La representació compta amb la participació d’una seixantena d’actors i actrius. / Lara López

Lara López

Centenars de rubinencs
i rubinenques han pogut
gaudir de les dues primeres
funcions d’Els Pastorets, la
tradicional obra nadalenca
de Folch i Torres que interpreten anualment el grup
de teatre escènic del Casal
Popular i l’Escola de Sardanes Flor de Neu. Un públic
divers, principalment familiar, ha omplert el Casal

Popular de gom a gom
durant aquests primers
passis. L’espectacle, dirigit
per Daniel Bové, ha tingut
com a novetat una coreografia original i renovada de
les fúries, la música dance
i un èmfasi important en la
interpretació i les escenes
còmiques, que han tornat a
entusiasmar el públic.
‘Els Pastorets’ representa diversos episodis bíblics
com el naixement de Jesús

i el camí dels pastors cap
a Betlem des d’una perspectiva còmica, gràcies en
bona part al protagonisme
d’en Lluquet i en Rovelló,
alhora que convida a reflexionar sobre la lluita entre
el bé i el mal representada
a través del conflicte entre
els personatges de Llucifer
i Satanàs.
El planter d’actors i
actrius compta amb una
seixantena d’actors i ac-

trius d’edats ben diverses: infants, adolescents
i adults. L’equip tècnic –
direcció, muntatge, llums
i so, vestuari, maquillatge
i perruqueria, coreografia,
escenografia, regidoria i
direcció– està format per
una vintena de persones.
En total, entre l’equip artístic i tècnic de l’obra, hi
ha més d’un centenar de
persones que porten assajant 3 mesos.
L’espectacle continua
sent una de les activitats
més exitoses del Nadal a
Rubí, que es representa
tradicionalment arreu del

territori català amb grups
de teatre amateur. ‘Els
Pastorets’ fa 94 anys que
es representa a la nostra
ciutat de la mà del grup
escènic del Casal Popular.
Les properes representacions de l’obra tindran
lloc aquest proper cap de
setmana 29 i 30 de desembre a les 18 hores a l’escenari del Casal Popular. Les
entrades costen 7 euros, 5
euros per a infants fins a
10 anys i jubilats i 4 euros
per a socis de La Xarxa i del
TR3SC. Es poden comprar
de forma avançada a la web
a www.casalpopular.org.

L’obra atrau un públic molt familiar. / Mariona López

9
El CRAC torna
a organitzar
el Quinto solidari
El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC), situat
al carrer Sant Joan 1, torna a
organitzar enguany sessions
de Quinto durant les festes
nadalenques. Els possibles
beneficis del Quinto es destinaran a l’entitat Rubí Acull
i a projectes solidaris.
Les sessions van començar el 25 i 26 de desembre i es
repetiran el 29 de desembre
i el 6 de gener a partir de les
19.30 hores.
D’altra banda, el CRAC ja
té a punt la nova proposta
d’activitats per al primer
trimestre del 2019. Entre
aquests, s’oferiran cursos
i tallers d’idiomes, d’arts
marcials, de música i de
manualitats. També hi haurà
altres activitats relacionades
amb el cos i la ment com
ara ioga, zumba o danses i
altres dirigits a famílies amb
infants com ioga o cuina per
infants. Per a més informació
es pot contactar de dilluns a
divendres de 17 a 21 hores
als tèlefons 935883377 o
640220962 o bé per correu
electrònic a cracrubi@gmail.
com. / DdR
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Art a l’abast de tothom al Merc’ART
NÚRIA JULIÀ FOSAS

Per sisè any consecu�u, se
celebra el Merc’ART a l’espai
La Claraboia, situat al carrer
Sant Miquel, 9, organitzat
per diversos ar�stes rubinencs. La inauguració va
tenir lloc dissabte passat i va
comptar amb la presència
de l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, el regidor de Cultura,
Moisés Rodríguez, i d’una
setantena de persones que
van voler acompanyar els
ar�stes, algunes de les quals
van aproﬁtar per adquirir algunes de les creacions exposades per tal de regalar-les
en aquestes festes.
El Merc’ART és un espai
d’art on els visitants poden
contemplar i comprar obres
de tretze ar�stes locals de
diferents tendències: escultura, dibuix, gravat o pintura. Es tracta d’una exposició
col·lec�va variada que ofereix preus molt econòmics
que permeten apropar l’art
a la ciutadania.
A més, el Merc’ART ha
organitzat una llumeneta a
un preu de 2 euros la butlleta, que servirà per sortejar

Ar�stes que par�cipen a la sisena edició del Merc’ART. / Ajuntament de Rubí - Lali Puig

Al Merc’ART es poden trobar tot �pus de peces d’art. / M. López

200 euros en obres d’art.
L’acte d’inauguració es
va amenitzar amb les cançons del cantant local Sergi Estella, que van poder
gaudir tant els visitants al
Merc’ART com els vianants
que passejaven pel carrer
Sant Miquel.
L’ac�vitat estarà oberta
ﬁns al 5 de gener tots els
dies feiners de 18 a 20 hores
i els diumenges i fes�us de
12 a 14 hores. El 5 de gener
romandrà obert de 12 a 14
hores i de 18 a 20 hores.

La Cafeteria Aribau ven un cinquè
premi de la loteria de Nadal
La Cafeteria Aribau,
situada a l’avinguda de l’Estatut, 91,
ha venut un cinquè
premi del sorteig de
Nadal de la Loteria
Nacional. En concret,
el número que es va
dispensar en aquest
establiment va ser
el 02308, premiat
amb 60.000 euros la
sèrie, i es va vendre
per terminal. / DdR

L’establiment va vendre per terminal el 02308. / Mariona López
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MÚSICA

Una nadala solidària marca el tret de
sortida del nou estudi Essentia Beyond
MARTA CABRERA

Essentia Beyond Music s’ha ubicat on estava antigament l’estudi
Monkey Sound. / Mariona López

A l’estudi musical del carrer
Terrassa ja torna a sonar la música. Un nou grup de productors
musicals s’ha instal·lat amb el
nom d’Essentia Beyond Music
a l’antic estudi Monkey Sound,
que havia quedat tancat des
de la mort del productor musical Xavi Pérez. Els impulsors
del nou projecte són Sergio
Pérez, fundador de Monkey
Sound, Àlex Barroso, productor
musical, Pepe Alegría, director
i coordinador del projecte, i
Daniela Cuquet, coach. “Volem
aportar la nostra experiència
en el món artístic, aquest és
un estudi molt especial, perquè
és una sala viva de gravació
i de control, sense materials
absorbents, i a més és hipoallèrgic per aquells artistes que
pateixen al·lèrgies”, explica
Pepe Alegría.
Per donar-se a conèixer i
inaugurar l’estudi, l’equip va
reunir el 13 de desembre un
conjunt d’artistes per gravar un
videoclip solidari, una versió de
la nadala ‘Happy Xmas’, de John

Lenon, a l’estil del videoclip ‘We
are the world’, d’USA of Africa.
“Crec que és una bona forma de
mostrar el potencial dels artistes i de l’estudi, vam començar
a gravar tres setmanes abans”,
explica el director musical, que
destaca que el resultat ha estat
“molt bo, es nota que l’equip
d’Essentia i els cantants i músics
i tota la gent que va participar
ho han fet amb el cor”.
En el videoclip han participat una quinzena de cantants,
entre els quals Roger Corbalan,
Marina Caró, Amanda Delfo,
Chipper, Marián Dacal, Rosantique, Jere, Gigi Mcfarlane,
Maximilian G o Mar Shine. La
cançó, que serveix com a carta
de presentació de l’estudi, sortirà a la venda el 4 de gener i ja es
pot escoltar a les xarxes socials
d’Essentia Beyond.
Tots els beneﬁcis d’aquesta
cançó, que sonarà durant el
Nadal pel ﬁl musical dels carrers
de Rubí, es donaran a l’entitat
local RubiTEA, que ajuda les
persones amb un trastorn de
l’espectre autista i les seves
famílies.
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El GCMR-CER presenta el nou
Butlletí amb el Bòdum i Josep
M. Roset com a protagonistes
NÚRIA JULIÀ FOSAS

ció va arrencar amb una
breu xerrada introductòria
a càrrec del seu responsable, Jordi Vilalta, i de Jordi
Font, un dels autors del
reportatge sobre troballes
arqueològiques a Can Ramoneda.
La vintena de persones
assistents també van poder conèixer altres temes
inclosos al Butlletí com els
gravats inèdits de l’església
de Sant Pere o algunes
curiositats dels rellotges
locals que antigament es
trobaven a les façanes dels
campanars i ajuntaments.

El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER) va presentar dijous de la setmana passada
a l’Ateneu el nou Butlletí.
La publicació, que arriba
al número 72, compta amb
un reportatge sobre el 40è
aniversari de l’emblemàtic
elefant Bòdum, escrit per
l’escultor Pep Borràs, creador de la ﬁgura que s’ha
convertit en tot un referent
identitari a la ciutat.
També inclou un reportatge dedicat
al fotògraf Josep
M. Roset, recentment guardonat
amb la Creu de
Sant Jordi per la
seva dedicació
a la fotografia
i pel llegat que
deixa a la ciutat.
Jordi Vilalta i Jordi Font, durant la presenLa presenta- tació del Butlletí. / M. López
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A

comiadem un altre any i ho fem
realitzant un petit repàs d’allò més
important que ha transcorregut durant el 2018. Han estat 364 dies en part marcats
per les protestes al carrer. Així, per exemple, el
Moviment per unes Pensions Públiques Dignes (MPPD) ha sortit a manifestar-se, gairebé
de forma setmanal, per reivindicar millores
en les prestacions socials. També hi ha hagut
moltes concentracions a la ciutat per demanar
l’alliberament dels líders polítics i socials de
l’independentisme, amb una freqüència, com
a mínim, mensual.
Però no totes les reivindicacions han estat
manifestacions o concentracions. També hi ha
persones que s’han unit per crear entitats per
defensar els seus drets: és el cas del Sindicat
del Lloguer de Rubí, creat fa pocs mesos per
plantar cara a l’especulació del mercat immobiliari.

Ética
Ética es la parte de la filosofía que trata de
la moral y de las obligaciones del hombre.
“Moral es que no cae bajo la jurisdicción
de los sentidos por ser de la apreciación del
entendimiento o de la conciencia.” ¿Y bien?
¿Qué pasa si es verdad que todos tenemos
un precio? Si fuese afirmativa la respuesta
resultaría que apenas podríamos quejarnos
cuando alguien, por ejemplo, fuera un trepa.
Comprendo que eso no gustará a muchos
lectores. ¿Pero es cierto o no que eso sucede
diariamente? Creo que es legítimo luchar por
la justicia y la igualdad, pero pienso que siempre está acechando la posibilidad de una oferta
tentadora. Por eso creo que si bien todos no
somos iguales, sí es cierto que (ante una oferta
interesante) somos corruptibles por naturaleza
y es muy difícil escapar de ella...
La verdad es que no me gusta esta (para
mí) conclusión, pero opino que todos tenemos
una inteligencia y que cada cual sabe lo que es
o lo que no es cierto.

El Tuit de la setmana

EDITORIAL

2018, adéu

Pel que fa a la política local, la primera
portada del 2018 anunciava grans inversions
per part de l’Ajuntament, amb la compra de
pisos i la reforma dels antics cinemes i de la
plaça Constitució, projectes que, de moment,
no s’han fet realitat. Com tampoc ha pogut
tirar endavant el POUM, un document que
fa més d’ una dècada que està encallat, ni s’ha
aprovat el Pla de Mobilitat o el d’Equipaments,
dos textos imprescindibles per ordenar la gran
ciutat que ja és Rubí.
En contrapartida, la ciutat ha vist millorat
el seu centre urbà, amb una vianalització dels

Cartes de la ciutadania

Sobre los grupos políticos creo que son
legítimos todos los que no amparen la violencia y que intenten llegar a acuerdos entre sí
que permitan dar seguridad y confianza a sus
compatriotas. (Que para eso, y no otra cosa, les
pagamos). Así entiendo la ética y la moral.
Jesús García
Audrey Hepburn: una llegenda viva
Enguany, es celebra el 25è aniversari de
la mort d’aquesta actriu tan coneguda per
pel·lícules com ‘Emorzar amb diamants’ o
‘Sabrina’, entre altres. Una dona fràgil i innocent, exemple de senzillesa, de solidaritat
i de professionalitat, que no va deixar mai
de somiar ni de somriure tot i tenir una vida
molt dura marcada pels internats, la guerra, els
avortaments i les separacions, i és que sempre
va saber treure la part positiva de cada situació
i fer-se més valenta.
Qui no recorda el seu somriure pujada
a una Vespa a ‘Vacances a Roma’?, cantant
‘Moon River’ amb l’ukelele a la finestra?, el

23 de desembre

Martí @mfuentesll2
Entre la Torre Bassas i la Plaça Figueres les voreres de molts carrers estan
en un estat lamentable. Algun dia algú prendrà mal i llavors tot seran
presses i plors.

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi

carrers més cèntrics que en alguns casos estan
ajudant a implantar nous comerços. També
s’han iniciat les obres del Casino, un altre dels
temes pendents històrics que semblava impossible de resoldre, i la comunitat educativa de
l’institut Torrent dels Alous ha pogut abandonar els mòduls i estrenar un nou centre.
No ha estat un any fàcil per al govern local,
tot i que es va anunciar que a finals del 2018 es
començarien les obres del parc de Ca n’Oriol,
finalment no ha estat així per la manca de
suport al projecte de l’executiu. El més destacable, en política local, és potser l’expulsió dels

i també a Facebook

seu refinament a ‘My Fair Lady’?, o el seu
compromís com a ambaixadora de bona
voluntat per l’UNICEF? Audrey era un
àngel, una persona adorable, noble i amb un
gran cor, un model a imitar que ha deixat un
llegat cinematogràfic i personal valuós. Tenia
una cosa especial: era autèntica i no tothom
té aquest do.
Tanco amb una frase que va llegir des del
jardí de casa seva abans de morir: la millor
cura per aquells que tenen por, se senten sols
o són infeliços, és sortir al camp. A un lloc on
puguin estar tranquils. I mentre això existeixi,
hi haurà consol per totes les penúries. I crec
que la natura proporciona soledat en moments
difícils.
Núria Julià Fosas
La moda de resucitar a Franco
No salgo de mi asombro cuando quien está
resucitando al dictador Francisco Franco es la
izquierda española. Pero lo más preocupante, y
quizás inverosímil, es que esta izquierda apro-

regidors Jonatan Cobo i Noèlia Borque del PP,
que fa que actualment 5 dels 25 regidors del
plenari no pertanyin a cap partit polític. Un
plenari que s’haurà de renovar en 5 mesos a
través d’unes eleccions municipals que ja s’oloren en l’ambient. El factor meteorològic també
ha marcat el 2018 amb la nevada del març i les
pluges del novembre. En aquest darrer cas, van
provocar nombroses incidències i afectacions
als veïns. En l’aspecte cultural, el més destacat
ha estat la celebració del centenari de l’arribada
del ferrocarril a Rubí, que tot i els esforços de
les entitats, ha passat força desapercebuda entre
la ciutadania.També ressaltem al fotògraf Josep
M. Roset, que al juliol va rebre la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat. I per tancar l’any, cal
recordar també els èxits esportius, noms propis
com Aida Esteve, Claudia Aguado, Bea Ortiz,
Ignasi Melo o Haja Gerew, totes campiones en
les seves disciplines.

vecha la más mínima ocasión para tildar de
fascistas a los que no pensamos como ellos.
Soy un ciudadano con ideología de centroderecha, me considero demócrata y constitucionalista, soy catalán (y muy orgulloso de
serlo), y no consiento ni consentiré que ningún
miembro de la izquierda me llame fascista, falangista o franquista. ¿No tenemos ya bastante
con los separatistas, que si no piensas como
ellos te adjudican el calificativo de fascista?
Por favor, señores de la izquierda, no cometan
el mismo error que los nacionalistas y secesionistas, que son los que con sus manifestaciones
y sus actitudes son los verdaderos fascistas
de nuestro tiempo. Ellos, con la complicidad
de ustedes, están resucitando al dictador, y la
razón de esta actitud es que como no tienen
nada que aportar en materia política, cultural,
económica y social, se dedican a resucitar a
viejos fantasmas, a los que ponen de moda.
Les pido que cambien sus formas de hacer
política, porque en política no todo vale.
José A. Avila López

OPINIÓ
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També buscaven refugi
Rubí Acull

Segurament, això que ara
us explicaré us ressoni. He
d’admetre que de ben segur ja
haureu sentit aquesta història.
Tanmateix, ara que és Nadal,
em fa la sensació que el cor
queda al servei dels altres, totalment al descobert i disposat
a impregnar-se de cada estímul. Sembla que, en aquestes
dates, la gent es desfà de
l’armadura que els protegeix
contra els sentiments; com si
no ho poguessin fer abans.
Per això, permeteu-me
arribar als vostres cors i parlar-vos, una vegada més, d’una
família que va haver de marxar molt lluny de casa, de les
persones que més estimaven,
i de la terra on s’havien arrelat
perquè, un dia, la seva llar va
deixar de ser segura.
Es tracta d’una parella
jove. Una família senzilla, com
la teva i com la meva, que vivia
en un poble situat on ara es
considera “territori ocupat”
per Israel, Cisjordània. No

van viure mai amb grans luxes:
un sostre on dormir i un ofici
d’artesà que els donava per
menjar. Tot i que s’endevinava que la situació del país no
seria gaire segura per quan el
seu fill nasqués, no van marxar fins que el nen va tenir
pocs mesos de vida. Hi havia
persecucions constantment,
amenaces de mort, però el

Aquesta història
es repeteix cada
dia, arreu del món.
Moltes vides es
perden pel camí
que més els preocupava, era la
incertesa sobre si el seu nadó
arribaria a complir 1 any de
vida si els escorcolls arribaven
a casa seva.
Així que, amb les poques
pertinences que tenien, van
fugir cap a l’oest. En el seu cas,
no van creuar el Mediterrani,
sinó que van decidir fer la
marxa a peu. Primer, es van
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dirigir cap al sud, passant de
forma clandestina per zones
on encara hi havia controls.
Més tard, van haver de travessar grans extensions de
desert, sense aigua ni menjar.
La fatiga els feia anar cada
cop més lents, però mai no
estaven prou lluny per sentir
que la seva vida, sobretot la del
petit, deixava de córrer perill.
Finalment, després de molts
mesos de viatge van arribar a
Egipte, un país més segur per
a ells on es van poder quedar
durant uns anys.
D’això ara ja fa un temps,
potser uns 2015 anys des que
Jesús, Maria i Josep van trobar
refugi a Egipte. Una història
del passat, que ens ressona,
no només perquè sigui Nadal,
sinó perquè descriu la vida de
moltes persones en el present.
No és trist? Aquesta història
es repeteix cada dia, arreu del
món. Moltes vides es perden
pel camí. No tots tenen la
mateixa sort...
També fugien de la persecució i el genocidi. També
buscaven refugi.

LES IDEES DELS REIS D’ORIENT
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GUIA DE SERVEIS
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

BIJUTERIA

ARQUITECTURA

CENTRE ESTÈTIC

COPISTERIA

CALÇAT

Alumnes més

intel·ligents

DECORACIÓ LLAR

Kumon Matemàtiques
Kumon Lectura
Kumon English

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

15 dies de prova de franc
sense compromís.*
*Fins al 28 de febrer. Consulta’n
les condicions i la disponibilitat.

ASSEGURANCES

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21

617 920 121

CENTRE MÈDIC
Descobreix el seu potencial.

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

4€/MES

www.kumon.cat

ACUPUNTURA
CRISTALLERIA
Cristalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

BICICLETES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

ARRANJAMENTS
DE ROBA

4€/MES

CLÍNICA DENTAL
Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

GUIA DE SERVEIS

17

Divendres, 28 de desembre de 2018

PAPERERIA

ROBA
Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

FERRETERIA
PERRUQUERIA
CANINA

MÀRMOLS
FRUITERIA
REFORMES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

TALLERS COTXES

TINTORERIA
MERCERIA

DES DE

4€/MES

NETEJA
REPARACIÓ

ELECTRODOMÈSTICS

TELEFONIA
INFORMÀTICA
ÒPTICA

Smarttech
T. 93 145 09 81
c. Cervantes, 55
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Escut antifred per a les pells sensibles!
El teu cutis radiant, també a l’hivern
La sensibilitat cutània és
una realitat que afecta a
més de la meitat de les
dones de tot el món. Per
ser exactes, el 62% de nosaltres, segons afirma la
marca Kiehl’s; i solament a
Espanya afecta 11 milions,
segons dades de Bella Aurora. En l’actualitat, existeix
una infinitat de productes
específics dissenyats per
alleujar aquesta afectació
i facilitar la vida d’aquelles
persones que ho pateixen.
Aquí et portem un repàs
de les circumstàncies que
afecten aquest tipus de
pells durant el descens de
temperatures i desvetllem
alguns aliats per prevenir
les irritacions.
La pell sensible i el fred
Els factors interns, com
l’estrès o les hormones, tenen reaccions en la nostra
pell, causant picors, vermellors, falta de confort
i hiperreactivitat. Entre

els factors externs, a més
de l’ús de la cosmètica
inadequada o els hàbits
alimentaris, també estan
els factors ambientals. Les
baixes temperatures, la
incidència del fred o l’abús
de les calefaccions danyen
especialment les pells sensibles, que presenten una
tolerància menor a aquestes agressions.
Amb una textura fina i
més seca, les pells sensibles sofreixen picor, enrogiment, granets, descamacions, irritacions, aspror, i
fins i tot poden presentar
petites venes. Els agents
externs, per la seva banda,
penetren de forma més
fàcil la barrera protectora,
perquè aquesta és més
fràgil i està danyada.
Com s’ha de cuidar una
pell sensible?
- Garantir una correcta i
intensa hidratació, tant
al matí com a la nit, amb

diferents productes adequats a la nostra pell. És
important tenir en compte
la sequedat que provoca
l’ús excessiu de la calefacció i el contrast brusc de
temperatures d’interiors i
exteriors.
- A p o sta r s e m p re p e r
productes específics, que
oferiran les millors condicions per al nostre tipus
de pell.
- Mantenir una rutina dià-

ria de neteja, amb sabons
adequats i sense excedirnos en l’exfoliació.
- Emprar productes de
fotoprotecció per al dia a
dia. Així crearem un escut
entre els rajos solars i la
dermis.
- Evitar situacions d’inestabilitat emocional, com
l’estrès o la fatiga que es
manifestaran en la nostra
pell en forma de reaccions.

Els aliats de la pell sensible
Per millorar la funció barrera i controlar les reaccions cutànies, l’Institut
Esthederm combina la tecnologia patentada aigua
cel·lular i el ti me control
system en la Crema Reposo
Biomimética. Es tracta d’un
tractament facial, amb
textura fundent i untuosa,
que reforça les defenses
naturals i millora la tolerància.
La signatura Kiehl’s ha
llançat un duo de cosmètics per a pells sensibles
que conté centella asiàtica.
En aquest cas volem destacar la Centella Sensitive
Facial Cleanser, una netejadora facial suau i condicionadora que serveix com a
cosmètic preparatori per al
tractament reparador.
Shoothing Facial Oil, de
Weleda. És un tractament
intensiu, sense pel·lícula
grassa, que calma i nodreix
la superfície cutània, aportant-li confort i equilibri
a la teva pell. Per a això,
aquesta fórmula es bene-

ﬁcia del poder de l’ametlla
dolça, que conté un oli ric
en àcids grassos insaturats
i vitamina I, i així restableix
les funcions protectors naturals. Es prevé i alleugen
els signes de la pell sensible i la tibantor.
El tractament bio10 Serum antitaques pells sensibles, de Bella Aurora, és
una fórmula, especialment
dissenyada per a les pells
més delicades, que conté
un efecte despigmentant.
La seva combinació conté
cèl·lules mare d’Arabian
Cotton, produeix un efecte regeneratiu i calmant i
frena la inﬂamació. A més,
les baies de cinc sabors
de l’Hidrolisado redueixen
l’aparició de vermellors i
uniﬁquen el to de la pell.
Crema de nit Rhodiola
Rosea, de Natura Siberica.
Aquest tractament de gran
intensitat protegeix la pell
de les agressions externes
mentre rellenteix l’envelliment cutani. El cosmètic
està dissenyat amb ingredients que s’han recol·lectat
de forma sostenible, per
mantenir intactes les propietats naturals.
El duo Hyalu B5 d’àcid
hialurònic i vitamina B5,
de la Roche Posay, combina la penetració òptima i
l’efecte de l’àcid hialurònic,
amb les dosis de calma i
reparació de la vitamina
B. El duo està format per
un sèrum antiarrugues i
reparador amb textura
aqua-gel i un tractament
diari antiarrugues.
Per Belleza Activa / AMIC

MASCOTES
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Ja està aquí el Nadal

Aquest any, Rodamons de Rubí es planta a la Fira de Nadal de Rubí i munta un
mercat ambulant solidari nadalenc on
podràs trobar inﬁnitat de regals per a
aquestes dates: per a tu, per als teus,
per a la casa, per als teus convidats i per
què no, per a aquest amic invisible! Tots
els beneﬁcis aniran destinats a ajudar
els animals abandonats i pal·liar les
factures veterinàries.
I a més, si voleu fer-nos algun donatiu, posarem a la vostra disposició
la nostra paradeta per a la recollida de
pinso i menjar humit de gats que tanta
falta ens fa.
Ens podràs trobar en les següents
ubicacions, dates i horari:
PASSEIG DE FRANCESC MACIÀ amb c.
PERE ESMENDIA
-Divendres 21 desembre - de 17 a 21h
-Dissabte 22 desembre - de 10 a 21h
-Diumenge 23 desembre - de 10 a
21h
PASSEIG DE FRANCESC MACIÀ amb pl.
CATALUNYA
-Dijous 03 gener - de 17 a 21h
-Divendres 04 gener - de 17 a 21h
ENS TIRES UNA POTA?
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Les mascotes de Rubí

Vols
que la teva mascota
aparegui
al Diari de Rubí?
Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a
diariderubi@diariderubi.cat
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OFERTES I
DEMANDES
SRA. BUSCA trabajo para limpieza casas. 695.420.628

LLOGUER
I VENDA
ALQUILO hab. 650.282.465

DIVERSOS
VENDO COCINA 3 fuegos, gas
o butano. 2 años. 659.853.929
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El Rubí s’imposa en el derbi
amb el Sant Cugat després
d’una una gran segona part
José LUIS PÉREZ

La UE Rubí va guanyar el
derbi comarcal de la jornada després d’imposar-se al
Sant Cugat FC per 3-0 en un
partit en el qual el conjunt
rubinenc va fer una gran
segona part. En el minut 4,
va arribar el primer gol del
Rubí després d’una bona
combinació entre Óscar
Uroz i Vicente Bermúdez,
que va permetre a Sergi
Estrada xutar i fer el primer gol.
Després d’uns minuts
de joc avorrit, el Sant Cugat
va començar a dominar el
centre del camp i va posar
a prova Uri Antonell amb
un parell de xuts llunyans.
Després del descans,
el Rubí va sortir a guanyar
el partit, controlant el joc,
amb un sensacional Tino
Mendoza, que va estar
molt ben col·locat, tallant
amb fermesa i col·locant
molt bé l’esfèrica.
La bona feina de la resta de l’equip i l’oportunis-

UE Rubi-Sant Cugat

		

3-0

Rubí: Uri Antonell, Kiki, Aitor Torres, Raventos, Eric, Tino,
Estrada (Marc 89’), Gurrea(Miguel 89’), Oscar Uroz (Montoro 46’), Vicente (Jan Lladó 77’) i Edgar.
Sant Cugat FC: Sisa, Vega (Arévalo 63’), Samper, Palma,
Pou, Peski, Maoufal (Joel 56’), Patrik (Ligero 63’), Pablo
(Reverter 56’) i Arenas.
Àrbitre: Cano Gallardo.
Gols: 1-0 Estrada (4’); 2-0 Vicente (56’), 3-0 Vicente (75’).
Targetes: Raventós, Eric, Gurrea i Jan Llado / Vega, Palma,
Pou, Peski, Maurici, Joel i Reverter.

me de Vicente Bermúdez,
que va fer el 2-0 en el
minut 56, van fer la resta.
Aquest va ser un gol molt
celebrat, perquè Bérmudez
va reaparèixer després
d’una greu lesió que l’ha
obligat a estar apartat del
terreny de joc des del 16
de setembre. Amb el 2-0,
el Rubí va jugar els seus
millors minuts fins al final
del partit, i el tercer gol
va arribar en el minut 75,
també gràcies a Vicente
Bermúdez.
Bon partit i justa victòria local. El més positiu, la
tornada de Vicente i deixar
la porteria a zero gràcies a

una sòlida defensa després
de diversos partits encaixant massa gols. La nota
negativa va ser la lesió
d’Óscar Uroz. El proper
partit serà el 12 de gener
a les 16 hores a Vic.
1a Catalana Grup 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GIRONA B
VILASSAR MAR
SABADELL NORD
PALAMÓS
LLORET
BANYOLES
RUBÍ
MANLLEU
TONA
SANT CUGAT
LA JONQUERA
LLAGOSTERA B
EE GUINEUETA
VIC
CAN VIDALET
SAN JUAN MONTCADA
FARNERS
ARGENTONA

El club lliura els aliments recaptats a l’entitat ASAV

J Pts.
16 39
16 36
16 28
16 27
16 24
16 24
16 22
16 22
16 22
16 21
16 19
16 19
16 18
16 16
16 16
16 14
16 13
16 13

D’esquerra a dreta, Gloria Jordá, representant de Lainco, Josep Alcalà, president del Rubí, Eduardo
Asensio, president d’ASAV, Ana M. Martínez, alcaldessa, i Juan López, regidor d’Esports. / Cedida

Un cop finalitzat el partit, la UE Rubí va lliurar a l’entitat Associació de Solidaritat i Ajuda
Veïnal (ASAV) tots els productes que ha recaptat en el marc d’un gran recapte d’aliments
que va organitzar del 17 al 23 de desembre en col·laboració amb l’Ajuntament i l’empresa
Lainco, per tal d’ajudar durant el Nadal les famílies més necessitades. / DdR

Resultats equips de la UE Rubí
Pueblo Nuevo 2002-Sènior B
Sènior C-PB Ramon Llorens
Juvenil A-Fundación Terrassa
Júnior-Juvenil B
Cadet A-Mercantil
Cadet C-PB Sant Cugat
Cadet D-OAR Gracia
Infantil A-Jabac
Maurina Egara-Infantil B
Cerdanyola-Infantil C
Sant Cugat-Aleví A

4-6
3-3
2-1
2-4
0-0
4-2
1-2
3-0
5-5
14-1
11-3

Aleví B-San Lorenzo
Aleví C-Europa Esports
Júnior-Aleví D
PB Castellbisbal-Aleví E
Aleví F-Maurina Egara
Benjamí A-Sant Cugat
Can Rull-Benjamí B
Benjamí C-Sant Pere Nord
Sant Pere Nord-Benjamí D
La Romanica-Prebenjamí A
San Lorenzo-Prebenjamin B

7-2
3-4
1-3
3-1
8-1
3-1
3-0
4-4
3-6
0-6
2-3

futbol | segona catalana

L’Olímpic empata amb l’Atlètic Júnior,
un resultat que no satisfà cap conjunt
José Verde

Empat 1-1 a Can Fatjó entre
l’Olímpic i l’Atlètic Júnior,
un resultat que no deixa
satisfet cap dels dos con-

junts. No era precisament
el millor rival per trencar
la mala ratxa a casa, però
els de Can Fatjó, tot i no
arrencar bé, van anar millorant fins a realitzar una

segona part en la qual van
merèixer alguna cosa més
que un punt.
Bona part de la plantilla
de l’Atlètic Júnior ha passat
per la disciplina de l’Olím-

L’Olímpic no va poder trencar la mala ratxa al seu camp. / J. A. Montoya

pic i no va posar les coses
fàcils als de Can Fatjó, especialment a la primera part,
on van poder sentenciar el
partit. Però el segon temps
va ser netament local i fins i
tot l’àrbitre va poder xiular
penal per a l’Olímpic dins
l’àrea visitant, però o no
va veure-ho o no va voler
assenyalar-lo. També va
ser molt rigorosa l’expulsió
d’Albella, que va deixar els
visitants amb un home
menys al camp en el minut
67 de joc.
El 0-1 va arribar en el
minut 13 a través de Bartomeus, mentre que l’empat
va ser en el 57 amb gol
d’Agustín Peñarroya després d’una bonica jugada
de l’Olímpic. En la recta
final del partit, els de Can
Fatjó van poder guanyar en
dues clares ocasions, que
no van arribar a fructificar.

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - ATLÈTIC JÚNIOR

1-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Moi (Adri Ruiz), Miró,
I. Armenteros, Loncan , Álvaro, Mauri (Genís), X. Fernández
(Calderón), A. Peñarroya (Arnau), Pozzo i Bonilla.
ATLÈTIC JÚNIOR: Marín, Escario, Albella, A. García (A.
Sánchez), Bea (Moretones), Ferrer, Venegas, Garriga (Alonso), Ruy Gama, Miki (Ríos), Bartomeus (Crespo), Ramzi
(Eze), Carrique (Roger) i Pau (Mario)
Àrbitre: Vidal Rodriguez, Sergio (Regular).
Gols: 0-1 Bartomeus (13’); 1-1 A. Peñarroya (57’)
Targetes: Moi, Loncan i Álvaro / Garriga, Ruy Gama i Albella
(2)(67´).

El repartiment de punts
no deixa satisfet l’Olímpic,
que necessita un parell o
tres de victòries consecutives per consolidar-se i
recuperar la confiança per
poder jugar sense la pressió
actual. Per part del visitant,
l’Atlètic Júnior arribava amb
confiança de guanyar per
la seva clara superioritat
en la classificació, però es
van trobar un rival amb
necessitat de punts, fet que
va obligar-los a lluitar molt i
a punt van estar de marxar
sense puntuar.
La competició està aturada per les festes de Nadal

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

MARTORELL
ATLÈTIC SANT JUST
ATLÈTIC JÚNIOR
FONTSANTA-FATJÓ
SANT QUIRZE
UNIF. BELLVITGE
CAN TRIAS
JOVENTUT RIBETANA
SAN MAURO
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
ATL. PRAT DELTA
ESPLUGUENC
ATLÈTIC VILAFRANCA
PRAT B
MOLINS DE REI
MARIANAO POBLET
OLÍMPIC CAN FATJÓ
BEGUES

J Pts.
16 33
16 33
16 31
16 28
16 28
16 25
16 24
16 24
16 23
16 20
16 19
16 19
16 18
16 18
16 17
16 15
16 12
16 10

i es reprendrà el dissabte
12 de gener quan l’Olímpic
s’enfronti al Sant Boi de
Llobregat en el Municipal
Marianao Poblet a les 18.15
hores.

ESPORTS
HANDBOL | PRIMERA CATALANA

Àmplia victòria del Sènior Femení
de l’Handbol Rubí contra el Ràpid
El Sènior Femení de l’Handbol Rubí va sumar una nova
victòria fora de casa. Va ser el
diumenge contra el Ràpid de
Cornellà i el triomf es va aconseguir amb una defensa sòlida
que va frustrar les jugades
d’atac del Ràpid. Unes bones
actuacions ofensives de part de
Rodri i Montse van permetre
ampliar ràpidament el marca-

23
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dor i al minut 15, el Rubí només
havia encaixat 3 gols i n’havia
fet 8. El par�t va arribar a la
mitja part amb 8-16.
El Ràpid va començar la segona meitat amb més agressivitat i va aproﬁtar alguns errors
del Rubí per retallar distàncies.
Però poc després, la dinàmica
de la primera part va tornar i
el Rubí va anar augmentant els

TAEKWONDO | COMPETICIÓ

El Balmes Rubí tanca un exitós any
amb tres noves medalles de bronze

gols de diferència, ﬁns que va
arribar al ﬁnal del par�t amb el
18-32 deﬁni�u. Van jugar pel
Rubí Rebecca (portera), Rodri
(3), Montse (4), Clara (5), Dori
(7), Anna (10), Ana (11), Raquel
(23) i Campagnoli (71).
El pròxim par�t del Rubí
serà el dia 30 de desembre al
camp del Tortosa a les 13.30
hores. / Handbol

FUTBOL | LLIGA

Resultats diversos per a la Penya
Blaugrana Ramon Llorens

El passat cap de setmana, la Penya va presentar els equips de la temporada i va rebre la visita del Pare Noel,
que va portar regals als jugadors. La festa va ﬁnalitzar amb una xocoladada per infants i familiars. A la foto,
el Sènior amb el Pare Noel. / Cedida

El Prebenjamí A va empatar
contra el Ven�. El Benjamí A
va guanyar a casa al Terlenka
per 9-1, amb gols d’Hugo,
Sully (2), Aislam (3) i Yahia (4);
mentre que el B va guanyar
a casa del San Cristóbal per
2-3 amb gols de Thierno (2)
i Ryan.
L’Aleví A va perdre al camp
de la Penya Sant Cugat per

6-0, mentre que el B també
va caure a casa contra el San
Cristóbal per 1-4. L’Infan�l va
aconseguir la victòria a casa
contra la Penya Blaugrana
Sant Cugat per 5-1, amb gols
d’Albert Segura, Dembo, Dionisio, Jean Pol i Pau Guzmán.
El Cadet A va perdre a casa 3-4
contra el Ripollet en un par�t
molt disputat. El Cadet B va

guanyar la Penya Blaugrana
Sant Cugat per 2-4 amb gols
de Salimu i Jean Pol (3). Finalment, meritori empat a 3
del Sènior en el derbi jugat al
camp del Rubí, en un par�t en
el qual la Penya va aconseguir
l’empat en l’úl�ma jugada i
va comptar amb un jugador
menys en els úl�ms minuts de
par�t. / Penya Blaugrana

Els par�cipants de Balmes Rubí, al campionat de Catalunya Júnior i al Trofeu Promoció. / Cedida

Cinc espor�stes del Club Balmes Rubí van par�cipar el 16
de desembre en el Campionat
de Catalunya Júnior, mentre
que quatre ho van fer en el
Trofeu promoció en categoria
I i II. Els par�cipants júniors
van aconseguir tres meritòries
medalles de bronze, una de les
quals hagués pogut ser d’or.
Unai Flores va passar sense problemes les primeres
rondes, arribant a la semiﬁnal
contra un digne oponent, contra el qual va empatar 9-9. En
el punt d’or va perdre, encara
que va portar la inicia�va del
combat en tot moment. El seu

oponent va guanyar la ﬁnal
per superioritat. Per la seva
banda, Marta Moreno va guanyar la par�cipant andorrana,
actual subcampiona d’Europa,
però va perdre a semiﬁnals,
com també ho va fer Thaïs
Martínez. Adrià Martos va
superar una ronda i va caure
a quarts de ﬁnal, enfrontantse dignament al seu oponent.
Finalment, Miriam Granell
va perdre el primer combat
amb la campiona de la seva
categoria.
En el Trofeu promoció,
cal ressaltar l’actuació d’Alba
Cano, que va guanyar tots els

seus combats i es va penjar
l’or. Per la seva banda, Sara
Granell, després de molt de
temps, també va par�cipar i
va sumar el bronze. Finalment,
Joan Ramon va perdre en semiﬁnals amb el guanyador de
la seva categoria, però va realitzar un bon combat, mentre
que Rafa Vélez va perdre en
primera ronda.
Amb aquestes competicions, el club rubinenc tanca
l’any 2018, que ha deixat
molts èxits i que ha evidenciat
el progrés dels compe�dors
del Club Balmes Rubí. / Balmes Rubí

Lloc: Museu Municipal Castell (MMUC)
C. Castell, 35

Vine a donar-li la carta al Mag i descobreix els misteris
del seu laboratori!
Amb espectacle d’animació a càrrec de Xarop de Canya
i tallers.

Dies 2, 3 i 4 de gener de 2019
De 16.30 a 20.30 h

De 16.30 a 20.30 h
Taller de fanalets de Reis…
l·lumina la Cavalcada!
Lloc: Museu Municipal Castell (MMUC)
C. Castell, 35

Dissabte
5 de gener
2019
16.30 h
Escardívol
Lliurament de la carta al Carter Reial
18 h
Escardívol
Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient
18.30 h
Sortida de la Cavalcada de Reis (vegeu el recorregut)

Recorregut de la Cavalcada

19.30 h
Pl. Dr. Guardiet
Animació infantil a càrrec de Rah-Mon Roma
Amb l’espectacle Sarau de Nadal i és una combinació de
contes i cançons.
21 h
Pl. Dr. Guardiet
Final de la Cavalcada. Comiat de Ses Majestats els Reis
d’Orient

Tots els caramels que es repartiran a la Cavalcada de Reis són aptes
per a celíacs. Campanya «Cap nen sense caramels»
L’arribada dels Reis a l’Escardívol es traduirà simultàniament en llengua
de signes per a persones sordes.

1) C. Joaquim Blume
2) C. Cadmo
3) C. Prat de la Riba
4) C. Rafael Casanova
5) C. Francesc Macià
6) Av. Barcelona
7) Rbleta. Joan Miró
8) Pg. Torres
9) Av. Can Cabanyes
10) Pg. Ferrocarril
11) C. Monturiol

12) C. Mare de Déu de Fàtima
13) C. Tres d’Abril
14) C. Sant Cugat
15) C. Joan Maragall
16) C. Bartrina
17) C. Lluís Ribas
18) C. Cervantes
19) Av. Barcelona
20) C. Francesc Macià
21) C. Montserrat
22) Pl. Dr. Guardiet

