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«Cap d’Any serè, tot l’any va bé» (Dita popular catalana)

Adéu a un 2017 marcat per la
qüestió catalana i l’atemptat
La ciutat deixa enrere un any especialment tràgic per la mort
de dos rubinencs en l’atemptat terrorista de Les Rambles
Pàg. 3-4

El fort vent provoca una quinzena d’incidències

Pàg. 5

Lara López
Arxiu

Cedida

Continuen les activitats de Nadal a la ciutat

Pàg. 6-9
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5 DE GENER

>> 16.30 h
Lliurament de la carta al Carter Reial
Escardívol
>> 18 h
Escardívol
Arribada de Ses Majestats els Reis
d’Orient

2, 3 i 4 DE GENER
Campament del Mag Rubisenc
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
Lloc: Museu Municipal Castell (MMUC) C. Castell, 35

>> 18.30 h
Sortida de la Cavalcada de Reis
(vegeu el recorregut)
>> 21 h
Final de la Cavalcada. Comiat de Ses
Majestats
els Reis d’Orient
Pl. Dr. Guardiet

ACTUALITAT

Divendres, 29 de desembre de 2017

3
RESUM DEL 2017

Rubí tanca un any marcat per l’atemptat
terrorista i el conﬂicte polí�c a Catalunya
REDACCIÓ

La ciutat de Rubí sempre
recordarà el 2017 com l’any
en què dos rubinencs –Xavier Mar�nez, de només 3
anys, i Francisco López, de
57 anys– van perdre la vida
en l’atemptat jihadista del
17 d’agost a Les Rambles de
Barcelona. L’atac va deixar
15 morts i més d’un centenar
de ferits, entre ells la dona
de Francisco López, qui va
estar ingressada ﬁns al mes
de novembre. La terrible
no�cia va commocionar la
ciutadania rubinenca i la
imatge de l’abraçada del
pare de la víc�ma i l’imam
suplent de Rubí va fer la
volta al món.
El 2017 també serà malauradament recordat a la
ciutat com l’any amb la primera víc�ma mortal per violència masclista a la ciutat.
El 14 d’octubre un home va
matar la seva exparella a
Castellnou i Rubí va sor�r al

carrer per alçar la veu contra la violència de gènere.
Els rubinencs també es van
manifestar el 10 de març
per mostrar el seu rebuig
a la transfòbia arran de la
polèmica amb el bus de la
transfòbia de l’en�tat ultraconservadora Hazte Oir.
En l’àmbit social, el 2017
també ha estat un any marcat per les queixes dels veïns
de Sant Muç contra el pagament de la vuitena quota
del rebut de la urbanització,
una lluita històrica del veïnat
en els darrers anys. També
s’han queixat diverses associacions de veïns pel pas
de línies elèctriques d’alta
tensió del municipi, 10 anys
després que se signessin
acords per tal de re�rar-les.
El POUM i la tensió polí�ca
Una altra de les tòniques de
l’any ha estat la crispació polí�ca local. El 30 de novembre es va aprovar al Ple amb
els suports mínims el text

Centenars de rubinencs van mostrar el seu rebuig al terrorisme i van voler fer costat als familiars de les
víc�mes. / Localpres

refós Pla d’Ordenació Urbanís�ca Municipal (POUM) de
forma provisional i després
de 7 anys de bloqueig. El
document ha de traçar la
ciutat de futur i neix enmig
d’una greu crisi polí�ca local

que va arrencar fa més d’un
any amb l’entrada de Sergi
García al govern.
Aquesta situació va provocar que els pressupostos
del 2017 no es poguessin
aprovar de forma provisional

ﬁns al 17 de març, amb 13
vots a favor i 12 en contra,
els mateixos vots amb els
quals s’ha aprovat el pressupost de l’any vinent, fa tot
just uns dies.
La tensió polí�ca va mar-

car també el primer Ple de
l’Estat de la Ciutat, que es va
celebrar el primer divendres
d’abril al ma� i que va reﬂec�r la manca de diàleg entre
els grups municipals.
Pel que fa als par�ts, el
2017 està marcat per l’enfrontament entre els dos
regidors del Par�t Popular,
Jonatan Cobo i Noelia Borque, i la direcció del par�t.
La crisi va esclatar al març,
quan l’execu�va local popular va demanar a la direcció
que obrís un expedient. El
PP va avançar a principis de
desembre que els dos regidors serien expulsats i que,
per tant, passaran a ser no
adscrits.
També ha �ngut problemes Ciutadans, després que
María Dolores Marín i José
Manuel Mateo abandonessin el grup municipal acusant
els altres dos regidors de tenir una ac�tud “dictatorial”.
(continua a la pàg. 4)
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RESUM DEL 2017
(ve de la pàg. 3)

El 3 d’octubre milers de rubinencs es van manifestar contra la violència policial de l’1-O. / C.C.

Manifestació històrica
La di�cil situació polí�ca a Catalunya també ha traspassat
a l’àmbit municipal. L’11 de
setembre va estar marcat per
una escridassada a l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, que va
decidir no cedir locals per a
la votació de l’1 d’octubre. El
20 de setembre, el rubinenc
Francesc Sutrias, alt càrrec
del govern, va ser de�ngut al
seu domicili dins el marc de
l’Operació Anubis, que va generar una onada de protestes

a Barcelona. A Rubí, l’Ajuntament va decidir suspendre
l’ac�vitat polí�ca.
El dia del referèndum,
centenars de persones es
van mobilitzar per defensar
els col·legis electorals en una
jornada en la qual van par�cipar més de 16.000 persones,
amb un resultat clarament
favorable a la independència.
L’actuació de la Guàrdia Civil i
la Policia Nacional, que van fer
dures càrregues en col·legis
electorals d’arreu del país,
va tenir com a resposta una
aturada de país el 3 d’octubre,
durant la qual Rubí va viure
una de les manifestacions
més multitudinàries de la
història local.
Com a resultat de tot
plegat, en les eleccions del
21 de desembre al Parlament
es va viure una jornada amb
una participació de rècord
en unes autonòmiques i el
80% dels rubinencs van anar
a votar. El resultat a Rubí
va ser d’una clara majoria a
favor de C’s, amb ERC com a
segona força.

En el camp de l’art, l’ar�sta Sergi Marco va decidir
al maig cedir a l’Ajuntament
de Rubí 24 pintures, algunes
de les quals està previst que
s’ubiquin en equipaments
públics.
En un àmbit més de cultura de masses, la ciutat va
tornar a celebrar una Festa
Major molt exitosa, i per
primera vegada la ciutat va
acollir el concert Primavera
Pop, al maig, amb artistes
nacionals i internacionals.

Adéu a Marroyo i Rusiñol
En el 2017 ens han deixat
dues persones destacades
del món de la cultura a la
ciutat: Ignasi Marroyo i Josep
Rusiñol. Marroyo, pres�giós
fotògraf, va morir el 30 de
juny a l’edat de 89 anys i
durant la tardor el Castell va
acollir una exposició com a
homenatge. Pel que fa a Rusiñol, que va morir amb 101
anys, el 6 d’agost, va destacar
per la seva trajectòria musical
i l’exercici del magisteri.
En l’àmbit cultural, durant
aquest any cal destacar la
reobertura del Casino com a
espai cultural, tot i que de forma provisional, ja que encara
no està rehabilitat i el seu ús
és puntual. D’altra banda, per
primera vegada a la ciutat s’ha
posat en marxa l’Aula d’Extensió Universitària, un atrac�u i
ambiciós programa cultural
d’envelliment actiu, per tal
que la gent gran de Rubí pugui
gaudir de xerrades, conferències i sor�des culturals.

Triplet del Cent Pa�ns
La no�cia espor�va de l’any
ha estat el triplet que va
aconseguir el Sènior Femení
del Cent Pa�ns, que va guanyar la Lliga, la Copa de la
Reina i la Lliga Europa, un fet
que va portar les espor�stes
rubinenques a ser pregoneres
de la Festa Major. Altres èxits
espor�us han estat la victòria
en el Campionat d’Espanya de
pa�natge de Claudia Aguado
o el Campionat d’Espanya en
gimnàs�ca ar�s�ca d’Albert
Félez. A més, la waterpolista
Bea Or�z va ser escollida millor jugadora de la temporada
i es va proclamar subcampiona del món a Budapest amb
la selecció espanyola.
La no�cia decebedora va
ser la pèrdua de la categoria
de la Unió Espor�va Rubí, que
va baixar a Segona Catalana.
I l’anècdota, la visita de Gerard Piqué i Carles Puyol a les
instal·lacions de Visa Sports,
a Rubí, per promocionar l’empresa.

26 pisos de protecció oﬁcial
En l’àmbit econòmic, la Generalitat va anunciar al maig la
construcció de 26 habitatges
de protecció oﬁcial des�nats
al lloguer social a Can Sant
Joan, unes obres que s’hauran
d’iniciar el 2018. També és
una bona no�cia la baixada
de l’atur a la ciutat, que s’ha
rebaixat en mig miler de
persones durant el 2017 i la
rebaixa de l’Impost de Béns
Immobles (IBI) després d’un
acord al Ple entre el govern i
alguns grups de l’oposició.

L’Ajuntament va oferir una recepció ins�tucional a l’HCR Cent Pa�ns
pels seus èxits espor�us. / M.C.

ACTUALITAT
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Més d’una quinzena
d’incidències pel fort vent
Les fortes ratxes de vent que
van bufar dimecres a la ciutat
van provocar més d’una quinzena d’incidències a Rubí.
Van ser nombrosos els
arbres i les branques que van
caure a causa del vent. Entre
aquests, va caure un arbre al
carrer Pau Claris i un altre al
carrer Terrassa, que van haver de ser re�rats per agents
de la Policia Local, i un altre
al carrer Antoni Sedó, que va
ser re�rat de la via pel servei
de Parcs i jardins. També van
caure arbres a la plaça del
carrer Pompeu Fabra i a la
zona d’esbarjo per a gossos
del carrer Mallorca, entre
altres punts de la ciutat.
D’altra banda, la ventada
va fer caure també senyals
de trànsit, concretament
un senyal al carrer Pere Esmendia, que va retirar la
Brigada d’Obres, i un altre a
la C-1413, que va ser de nou
col·locat al seu lloc.
Pel que fa a altres materials, un fanal va caure a la
plaça Pearson, mentre que
a l’avinguda de l’Estatut el

La nova brigada de la Font del Ferro assumeix
el manteniment de 130 jardineres de la ciutat
REDACCIÓ

La nova brigada de zones
verdes de la Font del Ferro
ha assumit recentment el
manteniment de 130 jardineres exteriors de Rubí.
L’equip, integrat actualment
per set persones, s’ha ocupat
de la neteja i preparació dels
testos per plantar-hi posteriorment diverses varietats,
entre les quals hi ha espècies
de temporada, arbus�ves i
alguns arbres.

REDACCIÓ

Els Bombers han hagut d’actuar al carrer Pau Claris. / M.C.

vent va fer volar un tendal.
D’altra banda, a l’avinguda
Barcelona es va despenjar
un ornament de Nadal i al
passeig Francesc Macià una
tanca va caure sobre una
escomesa elèctrica.
Una de les actuacions
més destacades és la que van
haver de fer els Bombers al
carrer Pau Claris, on hi havia
risc de despreniment d’una
obra que està paralitzada.
Després d’inspeccionar la
zona, es va decidir col·locar
un precinte de seguretat.

Al carrer de la Mola, un
contenidor va impactar contra un vehicle i al passatge
Col·legi un pi va caure sobre
un cotxe.
S e g o n s va i n fo r m a r
l’Ajuntament, el vent només
va produir desperfectes a la
via pública i danys materials,
però no haver de lamentar-se
danys personals.
Davant la previsió de fortes ratxes de vent durant tota
la jornada, la Generalitat va
ac�var el Pla d’emergències
Ventcat.

5

Segons fonts municipals,
els treballadors de la societat
municipal han omplert les
jardineres amb més d’un
miler de plantes, majoritàriament produïdes a la Font del
Ferro. A la plaça de Catalunya, s’ha optat per ciclàmens
de diversos colors, mentre
que a les noves jardineres
del passeig Francesc Macià
s’han plantat kalanchoes i
s’ha entapissat amb lippia.
A l’avinguda de Barcelona,
els vianants hi poden trobar

esparreguera. Properament
s’instal·laran deu noves jardineres i la brigada s’ocuparà
del manteniment d’una vintena més.
La brigada de la Font
del Ferro s’encarrega de la
neteja i manteniment d’espais públics i privats de la
ciutat. Amb el nou servei,
l’empresa diversiﬁca la seva
ac�vitat i proporciona noves
possibilitats de contractació
a les persones amb diversitat
intel·lectual del municipi.

6
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El teatre La Sala acull una reivindicativa
edició del muntatge ‘El Poema de Nadal’
LARA LÓPEZ

Per setè any consecutiu, Òmnium Rubí ha organitzat l’espectacle ‘El Poema de Nadal’
al teatre municipal La Sala, que
es va posar en escena el 23 de
desembre. Diverses entitats
rubinenques van fer possible
aquest espectacle, que combina
poesia, música i dansa, on es
van recitar dotze poemes d’autores i autors catalans com Clementina Arderiu, Josep Carner,
el rubinenc Francesc Alujas,
qui va morir ara fa un any,
Marta Pessarrodona, Miquel
Martí i Pol, Francesc Garriga,
Joan Maragall o Maria Mercè
Marçal, entre altres, i on no va
faltar ‘El Poema de Nadal’ de
Josep Maria de Sagarra.
El grup de teatre Esbarjo
de l’Escola Regina Carmeli,
l’Escola de Música Pere Burés,
l’Esbart Dansaire, els Castellers
i els Geganters van actuar en
aquest espectacle que, per
primer cop, va comptar amb
la participació dels Diables
de Rubí. L’acte va començar
al carrer amb la ballada de
gegants, castells i foc, després
dels quals el públic va entrar
dins La Sala per gaudir de

Música, poesia i dansa es van combinar en l’espectacle. / L. López

l’espectacle.
Unes 130 persones, aproximadament, van assistir a
l’acte, enguany marcat per
l’empresonament del president
d’Òmnium, Jordi Cuixart. Un
gegant llaç groc va presidir
l’escenari com a mostra de
solidaritat amb els membres
del govern cessat que encara
estan a la presó –Oriol Junqueras i Joaquim Forn– i els
líders d’Òmnium i l’ANC,
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez,
també empresonats.
L’actor Xavier Serrat és qui
ha dirigit novament ‘El Poema
de Nadal’, que va incloure l’ac-

tuació del coreògraf Jordi Rubio, director de l’Esbart, qui va
protagonitzar alguns moments
ben divertits amb petites dosis
d’interpretació i ball. La recaptació a taquilla anirà destinada
enguany a l’impuls del projecte
‘Sortim’, d’Òmnium Rubí, una
iniciativa que vol donar a conèixer Catalunya als aprenents
i voluntaris del Voluntariat per
la Llengua.
El president d’Òmnium
Cultural a Rubí, Martí Pujol,
va obrir l’espectacle amb un
discurs encoratjador pel públic
assistent, aﬁrmant que l’entitat
és avui “més forta que mai”

amb els seus 90.000 socis arreu
de Catalunya i a l’estranger,
alhora que va animar als rubinencs i rubinenques a sumars’hi. “La vostra participació
ens farà més forts a tots en uns
moments molt difícils”, va dir
el líder d’Òmnium Rubí i va assegurar que “no els oblidarem
ﬁns que no siguin lliures”, va
sentenciar.
Martí Pujol va tancar el seu
discurs aﬁrmant que “davant
l’autoritarisme, la repressió, la
violència i les detencions, nosaltres hi oposarem les nostres
úniques armes: la poesia, la
dansa, la música i la cultura”.

Els Pessebristes de Rubí
instal·len un diorama a
la basílica de Montserrat
L’Associació de Pessebristes de Rubí és l’autora enguany del
tradicional pessebre que acull la basílica de Montserrat durant
les dates nadalenques. Membres de l’entitat van muntar el diorama durant la tarda del 24 de desembre, creació que estarà
instal·lada ﬁns al 7 de gener. Com a curiositat, el pessebre es
va poder veure el 24 a la nit, durant la retransmissió de la missa del gall que va oferir TV3. Segons expliquen els membres
pessebristes rubinencs, que enguany celebren el centenari del
concurs de pessebres a la ciutat, el diorama va agradar molt
pels seus tocs de modernitat. Anteriorment, la creació artística
havia anat a càrrec d’un pessebrista de Sabadell. / DdR

El pessebre està als peus de l’altar major de la basílica. / Cedida
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La Cobla Jovenívola de
Sabadell oferirà el 38è Concert
Nadalenc de Sardanes
REDACCIÓ

El Casal Popular de la nostra ciutat acollirà el pròxim
dilluns 1 de gener el tradicional Concert nadalenc de
sardanes, que enguany arriba
a la seva 38a edició i que
anirà a càrrec de la Cobla
Jovenívola de Sabadell. La
proposta, que organitza el
Foment de la Sardana de
Rubí, dona el tret de sortida
a les activitats sardanistes a la
ciutat el 2018.
El programa del concert,
que s’iniciarà a les 19 hores,
inclou peces com Vora el rierol
de Joaquim Serra; Llum de
tardor d’Albert Taulé; Felicitats
(lluïment de dues tenores) de
Ricard Viladesau; De puntetes
d’Agustí Borgunyó; El cant

dels ocells de Pep Ventura
i Amics de Rubí de Carles
Rovira.
Ja a la segona part del
concert, el públic assistent
podrà gaudir d’altres composicions com ara Montserrat,
creada per Vicenç Bou; Nova
ciutat (lluïment de cobla) de
Francesc Camps, L’Aplec de
Nadal de Joan Lluís Moraleda, El canari encara canta (lluïment de ﬂabiol) de Narcís
Oliveras, Mr. Jacques (vals) de
Josep Serra i Cants Emotius,
un recull de cants populars,
de Josep Auferil.
L’actuació estarà dirigida
per Jordi Figaró i comptarà
amb Denis Rojo, com a
ﬂabiol solista, i Marc Isan i
Valentí Maymó, com a tenores solistes.

El tradicional Festival de Valsos
i Danses de la Simfònica del
Vallès arriba divendres a Rubí
REDACCIÓ

A mitjans de desembre,
l’Orquestra Simfònica del
Vallès va iniciar la gira del
tradicional Festival de Valsos i Danses, una gira nadalenca que portarà l’orquestra per vuit ciutats diferents
i que aquest divendres aterra
a Rubí.
L’actuació, que enguany
arriba a la seva 25a edició,
tindrà lloc al teatre municipal La Sala a partir de les
21 hores. De la mà del seu
director titular, el músic
i pedag og nord-americà
James Ross, i amb la collaboració de les sopranos
Isabella Gaudí i Anabel
Pérez, el festival repassarà

ESPECIAL NADAL
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tradicionals valsos de la
família Strauss, però també
danses de tot el món. Entre
aquestes, hi haurà una dansa
persa de M. Mussorgski;
l’havanera La paloma de Sebastian Iradier, Serenata del
compositor nord-americà
Leroy Anderson, o ‘Adagietto de l’Arlésienne de Bizet.
Com és habitual, La Marxa
Radetzky de Johann Strauss
(pare) és un dels bisos més
esperats dels concerts simfònics de Nadal. En deﬁnitiva, un amè programa en el
qual no falten les sorpreses
ni els enginyosos gags que
arrenquen les rialles del
públic.
El preu de l’entrada del
concert és de 20 euros.

El Mag Rubisenc obrirà les portes del seu
laboratori al Castell del 2 al 4 de gener
REDACCIÓ

El Mag Rubisenc obrirà les
portes del seu laboratori
del Castell els dies previs a
l’arribada dels Reis d’Orient perquè els infants de la
ciutat puguin lliurar-li les
seves cartes. Els nens i nenes
tindran ocasió de visitar el
campament de l’emissari de
Ses Majestats els dies 2, 3 i
4 de gener entre les 16.30 i
les 20.30 hores.
Segons el consistori, amb
l’objectiu de “garantir la
màxima comoditat dels assistents”, enguany es tornaran
a entregar tiquets d’accés
en el moment d’arribada
al campament. Aquests es
donaran exclusivament als
infants presents –de 0 a 12
anys– amb l’objectiu d’evitar
pràctiques poc respectuoses
amb la resta d’assistents. Els
familiars i altres acompanyants podran accedir al pati
del Castell per portar i recollir els infants, que entraran
sols a conèixer el mag.
Els nens i nenes podran

aprofitar la seva visita al
campament per elaborar
panderetes de Reis, destinades a guiar el camí de Ses
Majestats la nit del 5 de gener. Per segon any consecutiu, els infants també trobaran als jardins del Castell un
arbre dels desitjos on podran
penjar les seves il·lusions
per a la ciutat. Entre tots
aquells que deixin per escrit
el seu desig s’escolliran, per
sorteig, els nens i nenes que
pujaran a l’escenari durant
l’arribada dels Reis la nit del
5 de gener.
Com és habitual, l’estada
al Castell estarà amenitzada
per l’espectacle del grup
Xarop de Canya.
Noves polseres identificatives
L’obertura del campament
del Mag Rubisenc anticipa
l’arribada dels Reis i l’esperada Cavalcada, que tornarà
a recórrer els carrers de la
ciutat el 5 de gener. Com a
gran novetat d’aquest any,
el servei de Protecció Civil

El campament del Mag Rubisenc està situat al Castell. / Arxiu

de l’Ajuntament posarà a
disposició de les famílies
polseres identiﬁcatives per
als infants amb l’objectiu de
facilitar el retrobament amb
els seus acompanyants en
cas que es perdin. Aquests

elements es poden recollir ja
de forma gratuïta a la recepció de l’Ajuntament i també
es distribuiran al campament
del Mag Rubisenc, del 2 al 4
de gener, i a l’Escardívol el
mateix dia 5.

Més de 6.000 persones
utilitzen la pista de gel
La pista de gel és una de les propostes lúdiques
que organitzen l’Ajuntament i els comerciants
de la ciutat coincidint amb les festes nadalenques. Fins al 27 de desembre, 6.409 persones
havien utilitzat aquest equipament, 5.821 ciutadans a títol individual i 588 infants que van
anar amb l’escola.
Les instal·lacions, ubicades a la plaça de la
Nova Estació, obren els dies feiners de 17 a 21
hores i els dissabtes, diumenges i festius d’11
a 21 hores. Patinar té un cost de 6 euros i els
comerços associats a Comerç Rubí ofereixen
vals de descompte de 3 euros als clients en les
seves compres. La pista de gel estarà oberta
ﬁns al 7 de gener. / DdR

La pista de gel romandrà oberta ﬁns al 7 de gener. / Localpres
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Pintura, escultura, dibuix, il·lustració i
gravat a la cinquena edició del Merc’Art
LARA LÓPEZ

L’espai d’art La Claraboia,
ubicat al carrer Sant Miquel,
ha tornat a ser l’escenari
del Merc’Art, una activitat
d’exhibició i venda d’obres
d’art de petit format a preus
assequibles. Miqui Méndez
és un dels 14 artistes locals
que exposen en aquesta
cinquena edició, amb un
conjunt de fotograﬁes amb
ﬁgures geomètriques a través
del retoc digital. Altres disciplines presents a la mostra
són la il·lustració, la pintura,
l’escultura, el dibuix o el
gravat.
Els artistes Pep Borràs,
Sandra Bea, Quim Conca,
Pepe Farrés, Carme Llop,
Oriol Marco, Núria S. Lacambra, Miquel Mas, Anna
Tamayo, Sergi Marcos i Miqui Méndez ja són habituals
d’aquesta iniciativa en la
qual col·laboren any rere
any, mentre que enguany hi

ha hagut tres incorporacions: Pere Jiménez (Pet de
Pan), Jorge Vicente i Toni
Grau. Méndez valora aquest
fet positivament: “A Rubí
ens coneixem pràcticament
tots els artistes i és bo que
el Merc’Art vagi renovant
l’oferta perquè el públic pugui veure diferents artistes i
les seves obres cada any”.
L’organització destaca
que ﬁxen el preu de les obres
per tal que sigui acceptable
per les butxaques dels rubinencs i rubinenques, amb
peces que van dels 20 als 200
euros. Amb aquesta iniciativa
tenen la finalitat que l’art
sigui una opció de regal per
aquest període nadalenc, alhora que difonen i promouen
la tasca d’artistes locals.
A banda de l’oferta artística, enguany s’ha tornat a
repetir la rifa de l’any passat:
una llumineta de Nadal.
100 números, cada persona
que participa compra una

La Fira de Reis obre
la persiana el 2 de gener
La tradicional Fira de Reis
aixecarà la persiana el 2 de
gener a la plaça Catalunya.
Les diverses paradetes, que
oferiran productes típics
d’aquestes dates, estaran
obertes ﬁns al 4 de gener al
migdia. La ﬁra obrirà cada dia
de 10.30 a 20.30 hores, amb
excepció del 4 de gener, que
tancarà a les 14 hores.
A banda de la ﬁra, hi ha
diverses activitats programades de cara a l’arribada dels
Reis el pròxim 6 de gener.
En aquest sentit, el patge
reial dels comerciants visitarà
diferents punts de la ciutat

per recollir les cartes dels
infants. Així, estarà el 2 de
gener durant el matí i la tarda
a l’avinguda Josep Ferrer i
Domingo i al Progrés. El 3 de
gener també estarà a la plaça
del Progrés i a la plaça Pere
Esmendia i a la tarda a l’avinguda Josep Ferrer i Domingo.
El 4 de gener, estarà de nou
a la plaça Pere Esmendia i a
la tarda al Casal de la Gent
Gran. A banda, el 3 de gener,
el carter reial estarà a partir de
les 17.30 hores al Centre Cívic del Pinar; i el 4 de gener, el
Rei Melcior visitarà el Mercat
d’11 a 13 hores. / DdR

Restriccions d’aparcament a
l’Escardívol pels Reis Mags
A partir del dimarts 2 de
gener, es restringirà l’aparcament a l’Escardívol pel
muntatge de les infraestructures per a l’arribada dels Reis
d’Orient. Segons el consistori, les limitacions entraran en
vigor de forma esglaonada
per intentar minimitzar les
molèsties entre els usuaris.
A la zona més propera a
l’ediﬁci de l’Escardívol, no es
permetrà l’entrada de nous
vehicles des de les 6 hores
del 2 de gener. Al dia següent,

l’estacionament quedarà totalment prohibit en aquest
sector. A la meitat pròxima
a la rotonda, no s’hi podrà
accedir des de les 6 hores del
4 de gener. A la mateixa hora
del dia 5, no pot quedar cap
vehicle estacionat.
A la zona taronja, s’hi
podrà aparcar en les condicions habituals –per un
període màxim de 90 minuts i
especiﬁcant l’hora d’arribada
en un lloc visible– ﬁns a les 12
hores del 5 de gener. / DdR

butlleta de Loteria Nacional
del sorteig del 6 de gener,
que es premiarà segons els
dos dígits finals. El dia 7
faran públic el guanyador
o guanyadora, que rebrà un
val de 200 euros per gastar
en la compra d’obres del
Merc’Art.
El Merc’Art es va inaugurar dissabte passat 23 de
desembre a la tarda, amb un
acte que va comptar amb

l’actuació de dues violes de
l’Escola Municipal de Música
Pere Burés i que va reunir
unes 150 persones.
L’espai estarà obert diàriament ﬁns al pròxim dia 6 de
gener amb un horari de 18 a
20 hores, amb les excepcions
del diumenge 31, que obrirà
de 12 a 14 hores, i divendres
5 de gener, quan l’horari serà
de 12 a 14 hores i de 18 a
20 hores.

L’acte d’inauguració del Merc’Art va comptar amb una actuació
musical. / Cedida

10
JOVENTUT

Tornen les aules d’estudi
nocturnes a la Biblioteca
REDACCIÓ

La Biblioteca Mestre Mar�
Tauler torna a acollir des
d’aquest dimecres 27 de
desembre i fins al 28 de
gener les aules d’estudi
nocturnes i de cap de setmana, adreçades als estudiants. Les aules obriran de
dilluns a divendres de 21 a
24 hores; dissabtes de 14 a
22 hores i diumenges de 10
a 22 hores.
Actualment, les aules
d’estudi obren dos cops
a l’any, coincidint amb la
preparació dels exàmens
de febrer i juny. En la seva
darrera edició, aquest servei ofert per Rubí Jove
va augmentar un 62,31%
el seu nombre d’usuaris,
sumant un total de 969
assistents entre el 15 de
maig i el 18 de juny. La
majoria van ser joves de
18 a 30 anys ─la mitjana
d’edat és de 22 anys─, tot
i que també va haver-hi 65
assistents menors de 18
anys i 81 majors de 30. Les

CULTURA
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dones van predominar-hi
clarament, representant el
62,75% del total, enfront
del 37,27% d’homes.
Més de la meitat dels
assistents ─un 52,01%─
van ser estudiants universitaris, seguits d’un 37,56%
d’alumnat de batxillerat,
un 4,64% de nois i noies
d’ESO i un 2,37% de cicles
forma�us. La resta van ser
persones que estudiaven
idiomes o preparaven oposicions.
Pel que fa a la procedència, un 90,82% de les
persones usuàries van ser
de Rubí, davant d’un 2,58%
de joves vinguts de Sant
Cugat del Vallès, un 1,96%
de Terrassa i un 1,03% de
Barcelona. La resta eren de
municipis diversos, majoritàriament de la comarca.
L’enquesta de valoració de les aules d’estudi,
omplerta per 86 persones,
mostra que els usuaris i
estan molt sa�sfets amb el
servei, ja que li donen una
nota mitjana de 8,44.

ENTITATS

Els Gegants, sa�sfets per la bona temporada
REDACCIÓ

La Colla de Geganters de
Rubí fa una valoració posi�va de la temporada gegantera 2017, un any que ha estat
marcat per l’estrena del nou
vestuari dels gegants Roc i
Paula. El nou vestuari es va
donar a conèixer durant la
Festa Major.
L’en�tat local ha par�cipat en diverses ac�vitats
a la ciutat, com ara la XXIV
Trobada de Gegants al juliol,
a la qual van venir 5 colles
d’arreu de Catalunya. A
més, van par�cipar en les
ac�vitats locals de l’Aplec
de Sant Muç, la Festa Major,
Sant Roc, la Fira de Sant Galderic, el Poema de Nadal el
passat cap de setmana o el
10è aniversari de la geganta
Lola, de la Colla Gegantera
del Pinar.
Els Gegants de Rubí també han fet sor�des arreu del
territori, formant part de
festes populars a Borriana,
Badalona, Vilanova d’Espoia, Sarrià, Capçanes, Gràcia,
Montornès del Vallès, Sant

Gegants i geganters a la festa de Nadal de la colla a la seva seu social que va tenir lloc el passat 16 de
desembre. / Marc Albert López

Andreu o Sant Cugat. A
més, l’associació rubinenca
ha participat en diverses
reunions i assemblees a
la ciutat i altres municipis
catalans, com ara visites a
escoles, conferències i collaboracions amb l’Agrupació
de Colles de Catalunya,
entre altres.
Pel que fa als objec�us
de futur, l’en�tat vol consolidar el món geganter a la
ciutat i fora de Rubí.

PATRIMONI

FOTOGRAFIA

L’Ateneu acollirà aquest divendres 29 de
juliol la tercera tertúlia sobre patrimoni, que
en aquesta ocasió tractarà sobre el Nadal al
Rubí d’Abans. La xerrada, que començarà a
les 19 hores, estarà moderada per l’estudiós
local Pere Bel. En aquesta tertúlia, es plantejaran qües�ons relacionades amb el cicle
de Nadal al Rubí del segle XX: els Pastorets,
el menjar de Nadal, cap d’any o els Reis a la
Coopera�va La Rubinense. A més, es con- Els Reis, al segle passat. / Cedida
vidarà als assistents a cava sense alcohol i
torrons. L’ac�vitat està organitzada pel Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER). / DdR

El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’
ha organitzat un curs d’iniciació a la fotograﬁa obert
a tota la ciutadania per
aquelles persones interessades a treure-li més proﬁt
a la càmera digital o que
vulguin aprendre a fer millors fotos.
El curs, que �ndrà lloc
entre el 18 de gener i el 20
de febrer, es realitzarà tots
els dimarts i dijous de 19 a

Els Gegants de Rubí, durant la Trobada de Gegants de Sant Pere a la
plaça Pere Aguilera. / Marc Albert López

El Nadal al Rubí del segle XX centrarà
El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’ organitza
la nova tertúlia de patrimoni a l’Ateneu un curs d’iniciació a la fotograﬁa
20.30 hores.
Les sessions seran teòriques, però també s’organitzaran sor�des per fer
pràc�ques.
Els interessats poden
apuntar-se els propers 2 i 3
de gener de 18 a 20 hores
a la seu d’El Gra, situada
al primer pis de l’Antiga
Estació. Segons l’entitat,
ja queden poques places
lliures. / DdR
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HISTÒRIA I LITERATURA

Un seminari sobre literatura, a
la nova programació de l’AEUR
REDACCIÓ

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) ja ha
organitzat el calendari del
semestre vinent amb les
conferències, els seminaris, les sor�des i els viatges
que oferirà. El programa
arrencarà al gener amb una
xerrada dins del seminari
d’Història Local i durant el
mateix mes hi haurà una
conferència sobre el modernisme de Ramon Casas, una
visita cultural al Món Sant
Benet i una conferència sobre transició i sindicalisme.
El dia límit per inscriure’s a
la sor�da al Món Sant Benet
és el 8 de gener.
Al febrer, està programada una xerrada sobre
hotels an�cs de Barcelona i
una visita cultural i s’iniciarà
un seminari sobre literatura
que començarà amb Maria
Mercè Marçal com a protagonista, una de les inicia�ves més destacades de la
programació. Per tancar el
mes, hi haurà una conferèn-

cia sobre l’islam.
El mes de març començarà amb la segona xerrada
del seminari de literatura,
que girarà al voltant de la
literatura de la Guerra Civil.
Més endavant, s’oferirà una
xerrada sobre el pistolerisme i una visita cultural i
es tancarà el mes amb una
conferència sobre el canvi
climà�c.
El seminari de literatura
tornarà a l’abril amb la literatura a l’exili i hi haurà una
xerrada sobre rutes literàries de Barcelona i una nova
visita cultural. Les pintures
de Sixena i la seva història
s’explicaran en una conferència a ﬁnals de mes.
Al maig, la figura literària de referència serà
Maria Aurèlia Capmany. Hi
haurà una xerrada sobre la
batalla de l’Ebre amb una
visita cultural i es farà una
conferència sobre la reforma horària.
Per tancar el semestre,
al juny, hi haurà una ac�vitat literària i cultural, es

farà una xerrada sobre la
Maternitat d’Elna, Argelers i
Cotlliure i una visita cultural
als tres indrets.
Les visites culturals són
de pagament, així com el
seminari sobre literatura, mentre que la resta de
conferències són obertes a
tothom.
Xerrada sobre la Primera
Guerra Mundial per tancar
el 2017
L’AEUR va organitzar el 18
de desembre una conferència sobre la Primera
Guerra Mundial coincidint
amb la commemoració del
centenari del seu inici. Joan
Botella, llicenciat en dret i
catedrà�c de Ciències Polí�ques de la Universitat Autònoma, va ser l’encarregat
d’explicar les conseqüències
de la Gran Guerra a Europa i
a l’estat espanyol, els canvis
que va pa�r el conﬂicte bèllic amb l’entrada dels Estats
Units a la guerra, la revolució russa, la ﬁ dels imperis i
la creació de nous estats.
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certamen artístic

música

Aleix Urbano guanya el concurs Rosa Benito i Rosario Mohedano
portaran ‘Entre amigos’ a Rubí
de pintura Art&Inclusion
redacció

Rosa Benito i Rosario Mohedano oferiran un concert,
acompanyades per Juan
Manuel Vera, el 14 de gener
a Rubí. Es tracta d’una actuació que es va anunciar per
al novembre a principis de
la temporada d’espectacles
de La Sala, però que es va
haver de cancel·lar.

‘Entre amigos’ és el títol
del xou protagonitzat per
les dues cantants, mare i
filla, família de Rocío Jurado, i populars per les seves
aparicions en diversos programes de Telecinco com
‘Sálvame’, ‘Supervivientes’
o ‘Gran Hermano VIP’.
L’espectacle que portaran a La Sala, acompanyades pel cantant Juan

Manuel Vera, és un recull
de les cançons que més
han marcat la vida dels tres.
Es tracta d’un conjunt de
cançons de bolera, tango
i cobla.
L’espectacle musical
s’iniciarà el 14 de gener a
les 19 hores i les entrades
tenen un cost de 15 euros i
12 si es compren de forma
anticipada.

El rubinenc, a la dreta, va recollir el premi a Barcelona. / Cedida

El rubinenc Aleix Urbano
és un dels guanyadors del
concurs Art&Inclusion, impulsat per l’entitat Artistas
Diversos, i les empreses
Henkel i DHL.
Les dues empreses van
organitzar un concurs per
decorar les seves oficines
i magatzems amb pintures
d’autors amb discapacitat.
En total, s’han atorgat 12
premis, a les 12 pintures
més votades per més de
400 treballadors de les dues
empreses.

Els guanyadors, entre ells
Aleix Urbano, van recollir el
premi el 13 de desembre a
les oficines de Barcelona, i
aviat les pintures guanyadores seran penjades a les
parets dels diversos espais
habilitats.
Aleix Urbano va patir
amb 18 mesos una sèpsia
meningocòccia provocada per una meningitis. La
infecció li va provocar una
discapacitat de més del
50%. Des de petit, Aleix es
va sentir molt inclinat a la

Agenda
································································
DiVENDRES 29 de desembre
-Activitat infantil
D’11h a 14h a l’av. Josep Ferrer i Domingo.

pintura, que va adoptar com
a forma d’expressió.
El 2016, el rubinenc va
participar en el certament
Handi-Art sobre art i discapacitat, una fira internacional que té una gran participació d’organitzacions i
artistes de diversos països.
Urbano forma part, des
de fa temps, de l’entitat
Artistes Diversos, que treballa per la inclusió social
i laboral de les persones
amb discapacitat a través
de l’art. / DdR

Fira de Reis: El 2 i 3 de gener de 10.30h a
13.30h i de 17h a 20.30h. El 4 de gener de
10.30h a 14h. A la pl. Catalunya.
Pista de gel: El 2 de gener de 17h a 21h. El 29,
30 i 31 de desembre i l’1, 3 i 4 de gener d’11h
a 21h. A la pl. Nova Estació. Preu: 6€.
socis La Xarxa i TR3SC.

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

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

-‘L’empoderament a Rubí’
Taula rodona amb Mohammed Said, Lola Daza,
Esther López, Diego González, Jordi Castillejo i
Alba Fernández. A les 18.30h a la Biblioteca (c.
Aribau, 5). Org.: Rubí Ágora.

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

Rosa Benito i Rosario Mohedano, amb Juan Manuel Vera, en una imatge promocional. / Cedida

Trenet dels comerciants: El 29, 30 i 31 de
desembre i el 2, 3 i 4 de gener d’11h a 14h
i de 17h a 20.30h. Sortida a Maximí Fornés.
Tiquets a les botigues de Comerç Rubí.
Campament del Mag Rubisenc: EL 2, 3 i 4 de
gener de 16.30h a 20.30h. Al pati del Castell.

································································
Dimecres 3 de gener
-Taller de Diddley Bow
Taller de fabricació d’instruments a càrrec de
Sergi Estella. D’11h a 13h a la Torre Bassas (c.
Sabadell, 18). De 18 a 30 anys.

Dilluns 1 de gener

-Carter reial
A les 17.30h al Centre Cívic del Pinar (urb. El
Pinar). Org.: Pla de Desenvolupament Comunitari.

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

-Espectacle itinerant
A càrrec de la cia. Italento. De 18h a 20h a l’illa
de vianants.

-Concert de jazz
A les 20.30h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl.
Anselm Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí.

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

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

-Festival de valsos i danses
A càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès.
A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu:
20€/15€.

-38è Concert Nadalenc de Sardanes
A càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. A
les 19h al Casal Popular (c. Pere Esmendia, 14).
Org.: Foment de la Sardana.

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

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

DiSSABTE 30 de desembre

Dimarts 2 de gener

-‘Els Pastorets’
A càrrec del grup escènic del Casal Popular. A
les 18h al Casal Popular (c. Pere Esmendia, 14).
Preu: 6,5€ adults, 5€ jubilats i fins a 10 anys, i 4€

-Taller de Diddley Bow
Taller de fabricació d’instruments a càrrec de
Sergi Estella. D’11h a 13h a la Torre Bassas (c.
Sabadell, 18). De 18 a 30 anys.

-El Nadal del Rubí d’abans
A càrrec de Pere Bel. Dins de les tertúlies sobre
patrimoni. A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.:
GCMR-CER.

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

Dijous 4 de gener
-Taller de maquillatge
De 10h a 12.30h a l’av. Josep Ferrer i Domingo.
-Visita del Rei Melcior
D’11h a 13h al Mercat (c. Cal Gerrer, 1). Org.: Associació d’Adjudicataris del Mercat Municipal.
-Taller de gorres
D’11h a 13h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18).
De 12 a 18 anys. Inscripció prèvia.
-Carrossa per a la Cavalcada de Reis a Rubí
Taller de robòtica educativa a càrrec d’Inventem,

Play & Learn. A les 11.30h a l’Ateneu. Inscripció
previa. Per a infants de 6 a 10 anys.
-Visita del Patge Reial i recollida de cartes
A les 16.30h amb l’actuació del Mag Selvin i
xocolatada. Al Casal de la Gent Gran de Rubí (C.
Magallanes, 60). Org.: Associació de Gent Gran
de Rubí.
-I tu jugues en català?
De 17.30h a 19.30h al Mercat (c. Cal Gerrer, 1).
Org.: Servei Local de Català.
-Espectacle itinerant
De 18h a 20h a l’illa de vianants
-‘El petit príncep’
A les 19 h a càrrec de la cia. Fes-t’ho com
Vulguis! A l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Inscripció
prèvia.

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).

ECONOMIA

Rubí Forma oferirà una quinzena
de cursos de Formació Ocupacional
REDACCIÓ

L’Ajuntament oferirà a par�r
del 2018, a través del servei
Rubí Forma, una quinzena de cursos de formació
ocupacional dirigits a la
consecució de Certificats
de Professionalitat, des del
nivell 1 fins al 3. També
oferirà accions de formació
especialitzades en idiomes i
accions de formació complementària transversal.
Unes 270 persones,
preferiblement aturades i
demandants d’ocupació,
podran beneficiar-se de
forma gratuïta de l’oferta
forma�va que s’impar�rà al
Rubí Forma.
Cada certificat implica també l’accés a accions
formatives paral·leles que
tenen per objec�u millorar
les competències de l’alumnat per a la recerca de feina.
S’oferiran tres cursos en
angles i dues accions sobre
xarxes socials i habilitats de
comunicació. El Certificat
de Professionalitat, vàlid

L’ediﬁci Rubí Forma. / Arxiu

FORMACIÓ OCUPACIONAL
-Anglès
-Operacions auxiliars de serveis
administratius i generals
-Operacions auxiliars de muntatge de xarxes elèctriques
-Muntatge i manteniment
d’instal·lacions de baixa tensió
-E�iciència energètica d’edi�icis
-Muntatge i manteniment de
sistemes d’automatització industrial
-Muntatge i manteniment
d’instal·lacions solars fotovoltaiques
-Operacions de fontaneria i cale-

facció-climatització domèstica
Docència de la formació professional per a l’ocupació
-Soldadura amb elèctrode revestit i Tig
-Mecanitzat per arrencament
de ferritja
-Atenció sociosanitària a persones en el domicili
-Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions
-Organització i gestió de magatzem
-Neteja en espais oberts i installacions industrials

a tot el territori espanyol,
acredita les competències
professionals d’acord amb
les exigències de la producció i l’ocupació. Els cer�ﬁcats
estan classificats en tres
nivells i alguns requereixen
formació prèvia abans d’accedir-hi. Els cursos de nivell
1 no requereixen experiència prèvia, els de nivell 2 demanen l’ESO o l’equivalent,
mentre que per accedir als
del tercer nivell cal haver estudiat Batxillerat o un Cicle
Forma�u de Grau Mitjà.
Les persones interessades a cursar la formació, es
poden inscriure a través del
web del Servei d’Ocupació
de l’Ajuntament de Rubí o de
forma presencial a l’ediﬁci
Rubí Forma.
El cost de la formació
està subvencionat pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball
i Seguretat Social i el Fons
Social Europeu. En total, els
cursos de formació suposen
una inversió de 697.632
euros.

Creix el turisme de negocis a la comarca
Segons l’informe ‘Ac�vitat
turís�ca de la Des�nació de
Barcelona’, elaborat per la
Diputació, el pes de l’hoteleria és molt signiﬁca�u al
Vallès Occidental: el nombre de viatgers a hotels ha
augmentat un 0,2%; i el
grau d’ocupació turís�ca és
del 64%, segons dades del
2016.
D’aquesta forma, el Vallès Occidental ofereix una
estructura d’allotjament turís�c signiﬁca�va per aten-
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dre turisme de negocis.
L’oferta de places s’estabilitza, amb un total de 6.531
llits i un augment de places
hoteleres d’un 1,1%. Es mantenen els 28 establiments de
turisme rural i augmenten
els habitatges d’ús turís�c
un 46,1%, el que suposa que
hi ha 125 places.
La demanda presenta un
creixement en el nombre de
turistes del 8,9% i el 2016
van passar per la comarca
560.730 turistes. Les per-

noctacions també han augmentat prop d’un 10% i es
registren 1.152.711 nits. A
més, el grau d’ocupació s’ha
incrementat en 9,8 punts,
ﬁns a una mitjana anual del
64% d’ocupació.
El perfil del turista del
Vallès Occidental és principalment un home, entre els
35 i els 54 anys.
Així, un 63,7% del turisme està mo�vat per qües�ons professionals i el 19,9%
ho fan per oci. El 43% dels

turistes viatgen sols i només
el 28% en parella o en família i ﬁlls. El 42% agafa un avió
per arribar a la des�nació,
mentre que el 33% fa servir
el vehicle propi i un 15%
arriba en tren.
Pel que fa a la valoració
de l’estada, els turistes puntuen la comarca amb un
7,9; 0,3 punts menys que
el 2015. Els aspectes més
valorats són la seguretat, el
caràcter i amabilitat de la
gent i l’allotjament. / DdR

Segona edició del
programa d’inserció
laboral ‘30 plus’
L’Ajuntament de Rubí ha
rebut una subvenció de
110.000 euros per posar
en marxa la segona edició
del ‘30 plus’, una proposta
que combina la prospecció, l’orientació, l’acompanyament a la inserció i
la formació. A través del
programa, 25 persones
de més de 30 anys, principalment rubinencs que
estiguin a l’atur, poden
trobar feina.
El ‘30 plus’ identifica
els llocs de treball que
les empreses necessiten
cobrir i ajusta la formació
que s’ofereix als participants a les necessitats
de les vacants. Així, les
persones reben orientació
i acompanyament en el
procés de contractació i
formació; i les companyies
obtenen una subvenció
equivalent al salari mínim
interprofessional durant la
duració del contracte, que
podrà ser a mitja jornada
o a jornada completa per
un mínim de mig any i un
màxim de nou mesos.
El Servei d’Ocupació

Municipal s’encarregarà
de la selecció de persones
candidates a través de
sessions informatives i
durant tot el projecte es
tutoritzarà a cada par�cipant per treballar la seva
inserció laboral. Fins a l’1
de juliol del 2018 es farà
prospecció d’empreses
per trobar ofertes laborals
que encaixin amb el perﬁl
ocupacional dels possibles
candidats.
El projecte està subvencionat pel Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i
el Servei Públic de Treball
Estatal. Les persones par�cipants han de desenvolupar obligatòriament les
actuacions de formació,
orientació i contracte de
treball.
El regidor de Desenvolupament Econòmic Local,
Rafael Güeto, ha explicat
que la primera edició del
‘30 plus’ va funcionar molt
bé: “Tots els par�cipants
van trobar feina, a més
de generar un molt bon
diàleg amb el teixit empresarial”. / DdR

Condis obre un nou
supermercat a Rubí
La cadena de supermercats Condis ha inaugurat
un nou establiment Condis Express a la ciutat. Es
tracta d’una botiga amb
200 m² i 5 treballadors a la
plan�lla, que està ubicada
al passeig de Pau Claris, 63,
a una zona cèntrica.
El nou establiment
disposa de seccions de

congelats, drogueria, perfumeria, fruiteria, fleca,
expositors i taulells de carnisseria i xarcuteria i el seu
horari és ininterromput de
dilluns a diumenge de 9 a
23 hores. El Grup Condis
compta amb 72 centres
al Vallès Occidental i 476
establiments arreu de Catalunya. / DdR
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esten un parell de dies escassos
per acabar el 2017, un any que
serà especialment recordat per
dos episodis: el tràgic atemptat
del 17 d’agost a Les Rambles de Barcelona,
en el quan van morir dos rubinencs, i el
referèndum de l’1 d’octubre i les seves conseqüències. Aquests són segurament els dos
fets més marcats que quedaran per la posteritat d’un any 2017 que en l’àmbit local ha
respirat molta tensió política. Un curs polític
que ha acabat amb l’aprovació provisional del
text refós del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), una qüestió que feia
dècades que estava encallada. El govern ha
tirat endavant el document, però ho ha fet
sense consens, i amb molts interrogants sobre
quin serà el seu futur.
Un any polític que ha passat molta factura a dos partits locals. El Partit Popular està
a punt d’expulsar els seus dos regidors, que
passaran a ser no adscrits; i el grup municipal
de C’s ha perdut la meitat dels seus edils, que
han abandonat la formació. Tot i això, l’alcaldessa, Ana M. Martínez, continua tenint la

Manifest en rebuig a la decleració de Jerusalem com a capital d’Israel
Des de Rubí condemnem i rebutgem la decisió
de Donald Trump del passat dia 6 de desembre
de reconèixer unilateralment Jerusalem com
a capital d’Israel i traslladar allà l’ambaixada
dels EUA.
Una declaració que ja s’ha cobrat mil ferits i
cinc morts. La declaració de Trump, que tampoc modifica l’actual situació d’ocupació de la
ciutat palestina, és una provocació i vulnera els
interessos legítims del poble palestí i de totes
les comunitats àrabs i musulmanes.
La declaració dels EUA representa un
brutal intent de legitimar un estat colonialista
i d’apartheid així com de transgredir i violar
directament el Dret Internacional i diverses

EDITORIAL

Adéu 2017

majoria i encara pràcticament el darrer any
del mandat amb molta feina per fer i molts
temes per resoldre. Alguns s’han començat a
tirar endavant, com per exemple la reobertura
del Casino, tot i que encara de forma molt
puntual; la millora de les polítiques adreçades
al jovent, la gent gran i les persones amb
diversitat funcional, així com un impuls als
grans espectacles de masses: la Festa Major
o el Primavera Pop en són exemples. També
s’han abordat durant aquest any millores en
l’espai públic i en la neteja i l’ampliació de
l’illa de vianants al carrer Maximí Fornés, tot
i que encara no ha comportat una revifalla
d’aquest cèntric carrer.
Altres temes, però, continuen sense tirar
endavant. És el cas de la reforma dels antics
cinemes o del parc de Ca n’Oriol, de la

Cartes de la Ciutadania

resolucions de les Nacions Unides. Aquestes
declaracions es produeixen en el mateix any
en què es compleixen 100 anys de la declaració
Balfour i avui dia, el poble palestí segueix patint
la confiscació de terres, la destrucció de cases, la
privació d’aigua, l’expansió de colònies il·legals
i l’empresonament de milers de persones.
Palestina fa 69 anys que viviu sota l’ocupació militar amb la complicitat de la comunitat
internacional. Demanem tant al govern de
Catalunya com a tots els partits polítics i als països de la Unió Europea que prenguin mesures
serioses davant la gravetat de la situació i que
rebutgin la decisió del president Trump.
Visca Palestina lliure!
Asociación Rubí Sociocultural e
Integración (ARSI) i Rubí Solidari

El Tuit de la setmana

26 de desembre

Joaquim Bosch Grau @JoaquimBoschGra
Anna Muzychuk, campeona del mundo de ajedrez,
renuncia a defender sus títulos en Arabia Saudí, al no
aceptar la discriminación de las mujeres que practica ese
país. Como jurista y ajedrecista aﬁcionado, os animo a
difundir su defensa de la igualdad

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

consolidació de la plantilla municipal, de la
millora de la gestió en les externalitzacions o
d’accions per fer front a la crisi de l’habitatge.
Manquen encara plans com el d’equipaments
o de mobilitat, imprescindibles per ordenar
una ciutat ja de per si molt desendreçada.
Sembla clar que queda encara molta feina per
fer i problemes per resoldre durant el 2018.
El conflicte a Catalunya també s’ha viscut
intensament a la ciutat, on després de l’1
d’octubre s’han produït manifestacions d’independentistes i d’unionistes. Però sobretot,
passarà a la història la gran manifestació del
3 d’octubre per protestar contra les càrregues
policials de l’1 d’octubre. Va ser, segurament,
una de les marxes més multitudinàries que
es recorden a la ciutat en dècades.
Però la política és només un àmbit, a

escala social, a més de l’horror de l’atemptat
jidadista, l’any que està a punt de finalitzar
deixa entre els rubinencs records amargs, com
l’assassinat d’una dona a Rubí a mans de la
seva parella o les sentides morts del fotògraf
Ignasi Marroyo o del músic Josep Rusiñol,
figures emblemàtiques de la ciutat.
La gent ha tornat a sortir al carrer per
reclamar drets civils: contra la transfòbia,
a favor de l’acollida de persones refugiades,
contra els feminicidis, contra el terrorisme i
contra el pagament de la vuitena quota per
part dels veïns de Sant Muç, entre altres.
Els rubinencs també han sortit al carrer per
participar en esdeveniments multitudinaris
com la Festa Major, la Cavalcada de Reis,
les diverses fires o els Tres Tombs. I s’han
organitzat per impulsar noves activitats i
entitats, com RubiTEA, l’Aula d’Extensió
Universitària, Comerç Rubí, La Musik o
Les Anades d’Olla, per posar alguns exemples. Tot plegat, demostra que Rubí és una
ciutat viva i activa i que ho continuarà sent
el pròxim 2018.
Bon any nou a tots i a totes!

i també a Facebook

FOTODENÚNCIA

Tanques i vent
Dimecres l’Ajuntament va decidir, crec que
de forma poc encertada, instal·lar tanques a
l’Escardívol per començar a informar dels dies
que no es podrà aparcar. Potser s’haurien hagut
d’esperar-se un dia perquè les previsions de
ventada es van confirmar i moltes de les tanques van caure per terra i algunes contra alguns
vehicles aparcats. Sort que en episodis de vent
se suposa que cal subjectar bé els objectes que
estan a l’aire lliure... I això passava mentre a les
xarxes socials recomanaven precaució a la gent.
Una mica de coherència.
Carles Solé

GUIA IMMOBILIÀRIA

G
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UIA IMMOBILIÀRIA DE

Pis de 4 habitacions, menjador amb sortida a balcó, cuina
independent i bany complet. Finca amb ascensor. Zona
Mútua. Preu: 120.750€ Ref.: DV2105

Un tercio de
los españoles
tiene pensado
comprar una
vivienda en 2018
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RUBÍ

CASA CON PISCINA
La planta baja consta de dormitorio y aseo, en planta
superior, salón comedor y cocina con chimenea, tres
dormitorios y baño. Parcela de 658m2, zona ajardinada
y barbacoa. Precio: 210.000€ Ref.: 1405

Pis de 81m2 de tres habitacions, dos dobles, menjador
amb sortida a balcó, cuina independent reformada i bany
complet. Traster . Zona ca n’Oriol.
Preu: 130.000€ Ref.: DV2142
PISO REFORMADO RUBÍ
Consta de 3 hab., baño completo, cocina completamente
equipada y un luminoso comedor con balcón.
Precio: 118.000€ Ref.: 1045

Dúplex de 104m2 amb terrassa de 35m2, tres habitacions,
dues dobles, menjador, cuina independent, tots dos amb
sortida a balcó i dos banys complets. Finca del 1999.
Plaça de pàrquing. Zona Centre.
Preu: 199.000€ Ref.: DV2202

Àtic de 108m2 més terrassa de 97m2, tres habitacions,
dues dobles, menjador i cuina independent totes dues
amb sortida a terrassa i bany completament reformat.
Tot exterior. Safareig i traster. Zona Mercat.
Preu: 210.000€ Ref.: DV2069

Dúplex de 154m2 amb terrassa de 15m2, cinc habitacions, més estudi, gran menjador, cuina independent amb
sortida a safareig i dos banys complets. Dues balconades.
Pàrquing i traster. Finca del 2005. Zona La SerretaMercadona. Preu: 275.000€ Ref.: DV2122

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com

A escasos días de que
el calendario dé la bienvenida al 2018 son muchos los que ya se están
planteando sus planes y
propósitos de 2018. Concretamente, un 17% de los
españoles tiene claro que
quiere comprar una casa
en 2018 y un 18% se lo
está planteando, mientras
que un 65% descarta
esta opción, según una
encuesta realizada por el
comparador de productos
financieros HelpMyCash.
com. Los resultados se
acercan a la proporción
de los encuestados que
tiene una casa en propiedad (59%) y los que aún
no (41%).
Los datos se enmarcan en un contexto de
crecimiento inmobiliario,
una tendencia que se espera que se mantenga en
2018. Según los cálculos
del portal Fotocasa, al
cierre de este año las operaciones de compraventa
superarán las 470.000, lo
que implica un crecimiento del 15% anual. Para el
próximo año, se podrían
superar las 500.000 operaciones. La bonanza del
sector vendrá acompañada de una consolidación
de las hipotecas a tipo

fijo, gracias a la nueva
ley hipotecaria y a los
esfuerzos de la banca
por potenciar este tipo de
préstamos, esfuerzos que
seguirán en 2018, según
afirman desde HelpMyCash, mientras el Euríbor
esté bajo cero.
Los consumidores de
entre 26 y 35 años son
los que más interés tienen
en comprar un inmueble.
Concretamente, el 21%
está seguro de querer
llevar a cabo esta transacción y el 19% opina
que tal vez lo haga. Le
sigue el grupo de edad
de 18 a 25 años, con un
18% de los encuestados
con ganas de comprar un
inmueble y un 23% que se
lo está planteando y los
que tienen una edad de
entre 36 y 45 años (17
% que afirma que sí y 20
%, que tal vez). A partir
de los 46 años, el interés
por embarcarse en una
operación de este calibre
desciende y el número de
encuestados seguros de
que comprarán una casa
en 2018 de más de 66
años es residual, según
se desprende del estudio
del comparador en el que
han participado más de
2.000 consumidores.

AMPLIO Y LUMINOSO PISO EN ZONA PROGRÉS
En perfecto estado de conservación. Destacan su excelente distribución y luminosidad; todas las estancias, a
excepción del baño, son exteriores.
Precio: 150.000€ Ref.: 1560

FANTÁSTICO PISO RUBÍ
Piso en Zona Grup 25 de Septiembre, 3 hab. dobles
todas exteriores así como la cocina y salón, 1 baño y
amplia cocina office.
Precio: 129.000€ Ref.: 1381

Calle Monturiol, 5 local 1 Rubí
T. 93 514 36 10 / 622 126 119
rubi@realtaria.es / www.realtaria.es
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El Peugeot 308 actualiza
su gama de motores
La marca francesa Peugeot
actualiza la gama de motores del compacto 308 y
añade una opción automática para su propulsor diésel
de 180 CV.
Más allá de los SUV, los
segmentos más competidos
en el mercado automovilístico español son el de los
urbanos y el de los compactos. En este último se sitúa el
francés Peugeot 308, que ha
recibido hace pocas semanas
una renovación y que ahora
llega con nuevas mecánicas
para actualizar su gama de
motorizaciones y hacerse
más competitivo frente a sus
principales rivales.
Así las cosas, la firma
gala ofrece las alternativas
de un propulsor de gasolina
PureTech con 130 CV de
potencia y de un nuevo
bloque turbodiésel BlueHDi
también de 130 CV. Igual-

mente, añade una opción
diésel BlueHDi de 180 CV
que queda encuadrada como
la más potente de la oferta
de gasóleo del Peugeot 308.
Este último motor también
destaca por estar asociado
a la caja de cambios automática EAT8.
UN FILTRO DE PARTÍCULAS

DE ÚLTIMA GENERACIÓN
El nuevo PureTech de 130
CV se adelanta a la normativa Euro 6d, que entrará en
vigor en el año 2019. Y es
que Peugeot ha conseguido
reducir las emisiones de partículas contaminantes en un
75% gracias a la instalación
de un novedoso filtro de
partículas –llegará también
en un futuro a los motores
de gasolina-. Va ligado a una
nueva transmisión manual
de seis velocidades que
ayuda a reducir el consumo
de combustible.
En lo tocante a los diésel,
el Peugeot 308 se convierte
en el primero en montar el
nuevo BlueHDi de 130 CV,
que junto al BlueHDi de 180
CV están preparados igual-

mente para la normativa
anticontaminación Euro 6d.
El BlueHDi de 130 CV se encarga de sustituir al BlueHDi
de 120 CV y, frente a éste,
ofrece una reducción del
consumo de combustible de
entre un 4% y un 6% gracias
a un sistema de combustión
basado en el Peugeot 908
que triunfó en las 24 Horas
de Le Mans en 2009.
Para terminar, la caja de
cambios automática EAT8
ha sido desarrollada conjuntamente con el especialista
japonés Aisin. En ella se ha
logrado reducir los saltos de
revoluciones que se producen al cambiar de marcha
al optimizar los cambios de
par motor entre el motor y
la caja.
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Citroën C4 Cactus 2018: sin los
actuales airbumps y rey del confort
CITROËN C4 CACTUS 2018:
MÁS BERLINA
Construido sobre la misma
plataforma que el modelo
al que sustituye, el nuevo
Citroën C4 Cactus 2018 es un
centímetro más largo (ahora
4,17 m) y dos centímetros más
estrecho (1,71 m), -aunque a
la vista parece más ancho
por el diseño de los grupos
ópticos delanteros y traseros-,
y mantiene la misma batalla
(2,60 m). Su altura se rebaja,
en cinco centímetros hasta
los 1,48 metros, para adoptar
más aspecto de berlina.
Con un perfil así más
próximo a una berlina, destaca la gran superficie acristalada, ya que 1/3 del C4
Cactus es cristal. Dotado de
un techo flotante gracias al
encadenado de las superficies acristaladas, los cristales
tienen su continuidad a lo
largo de toda la carrocería,
prolongándose con la luneta
trasera gracias al tratamiento
gráfico del panel del portón
trasero.
¡SIN LOS ACTUALES AIRBUMPS!
Y, ¿qué pasa con los originales
airbumps? Si algo caracterizó
siempre al C4 Cactus desde
su lanzamiento fueron los
airbumps, (las protecciones
a modo de almohadillas en
los laterales) pero en este
restyling se vuelven más finos, pierden presencia y se
ubican sólo en la parte baja
de las puertas que rodean la
carrocería continuando las
protecciones de los bajos de
la misma, de forma que, según
la marca, se limitan los costes
de reparación del vehículo, de
cara, sobre todo, a la clientela
business.
Siguiendo la estrategia de
los últimos tiempos de la marca francesa, el confort ocupa
el lugar predominante en sus
productos. Y todos los avances
tecnológicos introducidos en
el nuevo C4 Cactus 2018 van
orientados al máximo confort
de sus ocupantes. Como la
suspensión con Amortiguadores Progresivos Hidráulicos
(PHC) que él mismo estrena
en Europa, (pues el C5 Aircross, presentado en China
y pionero en esta tecnología,
no se vende en Europa hasta
2018), y que Autopista pudo
conducir en el prototipo de
este C4 Cactus, sorprendién-

donos del buen resultado por
su calidad y confort. Mientras
que las suspensiones clásicas
están formadas por un amortiguador, un muelle y un tope
mecánico, la suspensión con
Amortiguadores Progresivos
Hidráulicos añade dos topes
hidráulicos a un lado y al
otro, trabajando así en dos
tiempos.
EL NUEVO CITROËN C4
CACTUS, POR DENTRO
Por dentro, el C4 Cactus recoge las mejores virtudes
de su antecesor y avanza
muchas de las características que tendrán los modelos
de la marca en términos de
estilo interior. Presidido por
un salpicadero en donde
parecen flotar la pantalla
táctil central de 7 pulgadas
y el cuadro de instrumentos,
completamente digital, ofrece
materiales agradables a la
vista y al tacto.
En el habitáculo, la luminosidad está garantizada,
viene de la mano del enorme
techo acristalado panorámico con alta protección
térmica. Moderno y elegante,
con un aislamiento acústico
reforzado, la sensación de
confort es real, gracias a la
introducción de las últimas
innovaciones tecnológicas,
como los asientos Advanced
Comfort en primicia mundial
en el Citroën C4 Cactus.
Por un lado, incorpora en
los asientos delanteros una
espuma de alta densidad que
aumenta su comodidad y
permite garantizar el confort
óptimo a lo largo del tiempo.
Pero además los asientos
Advance Comfort incorporan
un conjunto de mejoras que
aportan confort de acogida,
ofreciendo mullido y sujeción,
confort postural, con banquetas y respaldos anchos,
reglajes en altura y lumbar, y
confort dinámico.
Muestra un puesto de
conducción amplio y conectado, con 3 tecnologías de
conectividad y con todos los
mandos a mano para facilitar su tarea. Se incorporan
12 ayudas a la conducción,
desde la frenada automática
de emergencia, o el Active
Safety Brake, hasta el reconocimiento de las señales y
recomendación de velocidad,
las alertas de cambio involuntario de carril o de atención

del conductor, iluminación
estática de cruce y grip control, entre otros.
CITROËN C4 CACTUS: SUS
MOTORES
El nuevo Citroën C4 Cactus
contará con motorizaciones
de última generación. En
gasolina con los 1.2 PureTech,
de 130 CV asociado a la caja

manual de 6 marchas, de 110
CV asociado además a la automática EAT y de 82 CV, de
acceso a la gama. En Diesel,
el nuevo C4 Cactus está disponible desde su lanzamiento
con el motor 1.6 BlueHDi 100
CV y el BlueHDi 100 S&S.En
otoño de 2018 llegará además
la versión BlueHDi 120 S&S
EAT6.
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

DESEMBRE 2017
I GENER 2018
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SALUT I BELLESA
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BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

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

“No suporto veure’t brillar!”
Un conte sobre l’enveja

“Explica una faula que una
vegada una serp va començar a perseguir una cuca de
llum. Aquesta fugia ràpidament, amb por, de la ferotge
depredadora, i la serp al
mateix temps no desistia.
Va fugir un dia, dos dies i la
seguia. Al tercer dia, ja sense forces, la cuca de llum va
parar i li va dir a la serp:
- Puc fer-te tres preguntes?
-No acostumo a donar
aquest precedent a ningú
... però com que estic a punt
de devorar-te, pots preguntar-, va contestar la serp.
-¿Pertanyo a la teva cadena
alimentària?
-No!-, va contestar la serp.
-Jo et vaig fer algun mal?
-No!-, va tornar a respondre
la serp.
-Llavors per què vols acabar
amb mi?
- Perquè no suporto veure’t
brillar!”
De vegades no sabem
reconèixer amb quina intenció ens estan enfrontant

altres persones. Hi ha qui
pot perdre la son i un valuós temps a entendre per
què algú el vol perjudicar.
Pot culpar-se a si mateix
pensant que fa alguna cosa
malament, que d’alguna
manera ha danyat algú i que
aquesta persona l’ ataca per
alguna raó. Després de donar-li mil voltes no hi troba
resposta, perquè no valora
que el que passa pot ser
una cosa tan natural com
l’enveja.
L’enveja és un sentiment
humà sense control, com
tots, i qualsevol persona és
susceptible de sentir-la. El

problema, com sempre, és
no saber manejar-la.
Abús emocional i enveja
Quantes vegades escoltem
això d’ “enveja sana”, en un
intent de llevar-li ferro. Però
no ens enganyem, l’enveja
és enveja, ni sana ni insana.
Malalta quan governa les
nostres accions i la nostra
vida. I sobretot quan ens
porta a perjudicar altres.
L’enveja ens dona un
pessic quan alguna cosa
que desitjaríem per a nosaltres ho aconsegueix una
altra persona. I ho volem,
ho volem aconseguir. Així

de primari i de senzill. Podem fer dues coses davant
aquest fet: acceptar-ho i
aprofitar-ho perquè ens
impulsi a lluitar amb més
força pel que desitgem; o
deixar que ens enverini i
ens porti a odiar la persona
que l’ha aconseguit, jutjant
injustament, en comptes de
parar-nos a pensar què hem
fet nosaltres per aconseguir
el que ella té.
Les persones que pateixen fortament l’enveja
necessiten treballar més
la seva autonomia i autoestima, la que ens permet
jutjar-nos constructivament
per aconseguir ﬁxar la nostra energia en l’objectiu i
no donar la culpa als altres
o a causes externes per no
aconseguir-ho.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga col. 16.572
KANTOR. Espai d’Atenció
Psicològica
Tel. 93 588 1343
644 008 701
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Per Nadal, no descuidem
la bona alimentació
Estem en plenes festes nadalenques, on els àpats,
de vegades desmesurats,
són una constant.
Reunions familiars, regals,
il·lusió i bons
p ro p ò s i t s .
És moment
de viure el
Nadal, però
sense descuidar
la bona alimentació.
Entre els consells dels
experts, hi ha el de vigilar
amb els aperitius i també
amb els segons plats, habitualment replets de carns
vermelles. Cal pensar també

en plats de peix, gall d’indi,
canelons de marisc o de
verdures... així evitarem
un excés de greixos
saturats i colesterol.
També es
pot innovar
en els primers plats
i apostar per
entrants lleugers: amanides
divertides amb marisc, verdures farcides,
brotxetes de verdures amb
reducció de vinagre balsàmic... Hi ha mil maneres de
fer plats atractius, de festa i
alhora saludables.

Pel que fa a les postres,
és important no abusar i triar els que realment més ens
agraden. No fa falta menjar
de tots els tipus cada dia.
L’alcohol també ha de ser
amb moderació i preferiblement no barrejar diferents
tipus de begudes alcohòliques. Tampoc està de més

fer algunes passejades i fer
activitat física, ni que sigui
visitant alguna de les múltiples ﬁres d’aquests dies.
Amb aquests senzills
consells i una mica de cap
aconseguirem gaudir d’unes
bones festes sense castigar
l’organisme i sense guanyar
kilos de més.
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DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES

Divendres, 29 de desembre de 2017

Por una Navidad solidaria
Un año más, Rodamons de Rubí pone a vuestra
disposición calendarios solidarios, de venta en
nuestros centros colaboradores, cuyos beneﬁcios íntegros están destinados a ayudar a los
animales desamparados de nuestra ciudad.
VENTA DE CALENDARIOS
BARBERÀ DEL VALLÈS
· DON CANINO - Centre Comercial Baricentro
RUBÍ
· DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de
Sant Cugat, 5
· DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs,
15 (Escardívol)
· URBAN24 - Passeig Francesc Macia, 24
· SWEET DOGGY - C. de Sant Jaume nº 32
SANT CUGAT DEL VALLÈS
· DON CANINO - Frente Centro Comercial
EROSKI
· DON CANINO - Centro Comercial Mira-Sol
Centre
· CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av.
Graells, 7
TERRASSA
· EL RACÓ DE LA LOLA. Carrer Tarragona, 96
· DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
· ESCOLA DE MÚSICA ESMUT - Carrer Ramón
i Cajal, 62

Este año, por muy poco, puedes hacer posible
que tengan una solidaria oportunidad. No te
quedes sin tu calendario y hazlo posible.
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

ATLETISME | COMPETICIÓ

La jugadora del Sènior Femení de waterpolo del Club
Natació Rubí, Ariadna Ruiz,
ha estat escollida la millor
jugadora de la competició
en la jornada 7 de la lliga
de Divisió d’Honor. La bona
actuació de Ruiz davant del
CN Sant Feliu, on va ser protagonista marcant 6 dels 11
gols de l’equip, va ser clau
en un partit en el qual tot
l’equip va realitzar un gran
esforç per remuntar un marcador advers i assolir una
victòria importantíssima
que va permetre al CN Rubí
sortir de la zona perillosa de
la classiﬁcació.

La Unió Atlètica Rubí (UAR)
va arrencar abans del Nadal la temporada de pista
coberta amb bons resultats.
Cal destacar la bona actuació
de dos dels atletes rubinencs,
Jan Badia i Kilian Miras. Badia
va córrer la prova dels 1.500
m en pista coberta amb un
temps de 4’11”, aconseguint
la primera posició i la mínima
per participar en el campionat d’Espanya sub18. Per
la seva banda, Kilian Miras
va quedar també primer en
llançament de pes amb una
marca de 14,61 m, i també
va obtenir la mínima per als
campionats d’Espanya.
L’escola de la UAR va
participar amb uns 30 atletes
de diferents categories. Cal

Ariadna Ruiz, del CNR, escollida
MVP en la darrera jornada

Tornejos
Durant aquestes festes nadalenques, alguns equips
del CNR estan participant
en diferents tornejos de waterpolo. Entre aquests, els
més petits competiran en
l’Obert Turbo Christmas Cup
benjamí i aleví 2017, que es
disputa a Molins de Rei i Sabadell, respectivament.
A més, els dos equips

Ariadna Ruiz va ser escollida millor jugadora de la jornada. / Cedida

juvenils, masculí i femení,
competeixen en el torneig
BWMF Cup Juvenil-2017 a
Lloret de Mar.
En natació, els alevins
del club disputen el Sant
Andreu Swimming Meeting,

a Barcelona.
Finalment, els triatletes
del club participaran en diferents curses nadalenques,
que serviran com aexercicis
de preparació per la nova
temporada. / CNR

Bona actuació de la UAR en l’inici
de la competició en pista coberta

L’equip prebenjamí sub-8 va ser segon a Sabadell. / Cedida

ressaltar la segona posició
de l’equip prebenjamí sub-8,
que va quedar segon al Trofeu de Sabadell.
D’altra banda, un grup
més petit d’uns 12 atletes

van disputar el cros de Cerdanyola el 16 de desembre. El
rubinenc Jordi Serra Embuena va ser segon i va reaﬁrmar
l’excel·lent temporada de
cros que està fent. / UAR

TAEKWONDO | RECONEIXMENT

La jove rubinenca Sílvia Boix, una
de les promeses del taekwondo
La rubinenca Sílvia Boix,
nascuda el 10 de juliol del
2001, tanca l’any sumant
dues noves medalles: un or
en el campionat de Catalunya
júnior i una plata en l’Obert
d’Espanya de clubs.
Sílvia, als 16 anys, ha
aconseguit des de principis
de temporada fer triplet en
els campionats oficials de
Catalunya, proclamant-se
campiona júnior, sub-21 i
absoluta.
Després de 7 temporades
entrenant en el Club Balmes
Rubí de Taekwondo, al càrrec
de l’entrenador José Luis
Prieto, i recolzada per la seva
família i tots els seus companys, Sílvia ha aconseguit
fer-se un lloc en la selecció
catalana.

La rubinenca, amb algunes de les seves copes i medalles. / Cedida

En tots els esdeveniments
nacionals ha aconseguit pujar al podi, la qual cosa la
situa com una de les favorites
en el rànquing nacional de la
seva categoria.
Sílvia compagina els es-

tudis de batxillerat amb l’esport, sense descurar cap dels
dos. Des del Balmes Rubí,
destaquen a més que és “una
persona senzilla, agraïda i
implicada” i la feliciten per la
bona tasca realitzada. / J.B.

ESPORTS
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

Juan Carlos Rodríguez subs�tueix Toni
Centella com a tècnic de l’Olímpic
JOSÉ VERDE

Després del darrer resultat a casa, un par�t en el
qual l’Olímpic Can Fatjó va
encaixar la segona derrota
consecu�va, Toni Centella
va presentar la seva dimissió com a tècnic del primer
equip. La renúncia de Centella va estar acompanyada
per la del seu segon, Francisco Serrano.
Centella va acomiadarse abans del Nadal de la
plan�lla i de la junta direc�va i va agrair el tracte rebut
durant la temporada i mitja
que ha estat al capdavant
del primer equip del club.
L’entrenador va explicar
que el mo�u de la seva renúncia era perquè trobava
certa relaxació en alguns
jugadors i faltava implicació
de l’equip en general.
La junta directiva de
l’Olímpic, un cop acceptada la renúncia de Centella, va començar a buscar
un substitut que pogués

A l’esquerra, el nou tècnic Juan Carlos Rodríguez, acompanyat pel
seu ajudant Toni Corral. / J.M. Villena

posar-se al capdavant de
l’equip ràpidament, ja que
la lliga torna a arrencar el
7 de gener.
Després d’estudiar tres
possibles candidats, la junta va decidir conﬁar la responsabilitat a Juan Carlos
Rodríguez, exjugador de la
UE Rubí en la seva època
daurada i extècnic del Sant
Quirze.
Rodríguez comptarà
com a segon amb un altre
exjugador del Rubí, del Juventud 25 de Sep�embre i
del mateix Olímpic com és
Toni Corral, més conegut
per les celebracions dels
seus gols com a ‘Bang Bang
Corral’. La direc�va conﬁa
plenament en tots dos i
espera bons resultats en el
que resta de temporada.
L’Olímpic reprendrà la
compe�ció el pròxim 7 de
gener en un par�t que disputarà a casa com a local i
on s’enfrontarà al tercer
classiﬁcat de la compe�ció,
el Fontsanta Fatjó.

El Pare Noel visita el Municipal de Can Fatjó
carregat de regals per als infants i joves del club
Com és tradicional per
aquestes dates, el Pare Noel
va visitar les instal·lacions
del club per repar�r obsequis i fer-se fotos amb els
més pe�ts. L’acte, que va tenir lloc dissabte a les 18.30
hores, va comptar amb una
aclaparadora aﬂuència de
públic, ja que a més de totes
les plan�lles del club, també
van assistir-hi familiars i
amics dels infants. La carpa
instal·lada va servir perquè

els pe�ts es poguessin fer
les fotos amb el Pare Noel
i els seus patges. Aquests
van lliurar a cada nen i nena
un regal del club: unes canyelleres amb l’escut del
50è aniversari de l’Olímpic
gravat. Posteriorment, es
van repartir xurros amb
xocolata, gràcies a la collaboració de la Xurreria de
l’Estació 2, i algunes mares
van oferir una escena teatral. / J. Verde

El Pare Noel va visitar el Municipal de Can Fatjó. / J. A. Montoya
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ATLETISME | CURSA

Fondistes Rubí, a la Sant
Silvestre del Masnou
Un bon nombre de corredors
de Fondistes Rubí va disputar aquest dimarts 26 de
desembre la ja mí�ca Sant
Silvestre del Masnou, que
enguany arribava a la seva
38a edició.
A les 9.45 hores, la cursa
femenina donava el tret de
sor�da a la ma�nal d’atletisme. En aquesta prova,
per part de Fondistes Rubí
va debutar Maite Munuera,
qui va completar els 5 quilòmetres de distància pel port
del Masnou i el seu passeig

marítim en un temps de
31ʹ 38ʺ.
A les 10.30 hores va ser
el torn de la cursa masculina,
prova d’igual distància i pel
mateix circuit.
Els temps dels corredors
de Fondistes Rubí van ser:
Andrés Mar�nez (20ʹ 26ʺ),
Aitor Muñiz (21ʹ 31ʺ), Nicolás López (21ʹ 41ʺ), Paco
Tirado (22ʹ 18ʺ), Ramón
Muñiz (24ʹ 11ʺ), Alberto López (24ʹ 13ʺ), Pedro Sánchez
(24ʹ 34ʺ) i Julen Muñiz
(24ʹ 41ʺ). / Fondistes Rubí

Integrants de Fondistes Rubí, a la Sant Silvestre del Masnou. / Cedida

PETANCA | TORNEIG

Èxit de par�cipació en la melé de Nadal
de la Unió Petanca Las Torres Rubí

La Melé de Nadal que va organitzar la Unió Petanca Las Torres Rubí
dissabte va ser un èxit de par�cipació. Les dupletes estaven formades per un adult i un infant i l’objec�u era fomentar aquest esport.
Els guanyadors van rebre diversos obsequis, com vals de compra
en bo�gues d’esports. A la imatge, els infants par�cipants, amb
l’alcaldessa i el regidor d’Esports. / Cedida

