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L’ENTREVISTA

L’equip de govern aprova, de forma 
inicial i en solitari, el pressupost 
per a l’any vinent, que ascendeix 

a 92,5 milions d’euros  

Marina Dolset encapçalarà la 
candidatura de l’Alternativa 

d’Unitat Popular a les eleccions 
municipals del 2023

Surt a la llum la mort d’un jove 
el passat mes d’agost en els 

calabossos de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra a Rubí

Arrenca el Nadal 
a la ciutat
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“És un regal 
haver pogut 

treballar amb 
Antonio 

Banderas”
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Nadal 2022 a la ciutat: 

una aposta més tradicional i sostenible

EL REPORTATGE

L’espectacle Colors de Nadal s’oferirà cada dia a les 19 h a la plaça Pere Aguilera fi ns al 30 de desembre. A 
la imatge, la primera representació dissabte passat J.A. MONTOYA

M.CABRERA   
C.CARRASCO

La tradicional encesa de 
l’enllumenat nadalenc va 
donar dissabte passat el tret 
de sorti da al Nadal a la ciu-
tat. La programació d’aquest 
any, segons ha explicat el 
govern local, reforça les pro-
postes dirigides al públic fa-
miliar i recupera tradicions 
que havien quedat aturades 
per la pandèmia, com és el 
cas del campament del Mag 
Rubisenc, la festa de Cap 
d’Any o la Cavalcada de Reis. 

Renovació de l’enllumenat 

de Nadal 

El consistori ha apostat 
enguany per renovar i in-
crementar la il·luminació i 
ornamentació dels carrers, 
que han passat de 358 al 
2021 a 378 aquest any. 
Així s’han instal·lat 650 m 
lineals de corti nes de LED 
als carrers principals de l’illa 
de vianants. També s’han 
instal·lat més panells de 
‘Bones Festes’ als accessos 
a urbanitzacions i més con-
junts d’elements lumínics 
a terra, set més que l’any 
passat, a diferents punts 
de la ciutat, arribant a més 
barris com Els Avets o Els 
Nius. “Hem arribat a zones 
que no havíem arribat mai”, 
apunta l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, qui afegeix, que 
a més, “es tracta d’un en-
llumenat més tradicional”.
El polèmic túnel de llum 
ja ha passat a la història i 
enguany l’Ajuntament ha 
apostat per nous elements 

decorati us als carrers com 
els dos portals amb fi gures 
que fan de ‘photocall’ na-
dalencs, que s’han situat a 
les places Doctor Guardiet i 
Onze de Setembre. Segons 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, després de sis anys 
amb un model de festa més 
expansiu i davant la situació 
climàti ca i la crisi energèti ca 
actual, era el moment de fer 
un canvi. “Ja treballàvem 
en un canvi de model, la 
pista de gel ja no la vam po-
sar l’any passat”, assenyala 
Martí nez, qui no descarta 
en propers anys buscar al-
ternati ves per poder oferir 
un espai de pati natge.

Els llums estaran en fun-
cionament cada dia a parti r 
de les 19 h. Segons la mà-
xima edil, l’horari d’encesa 
s’ha reduït un 14% respecte 
a l’any passat. El nou model 
d’enllumenat més tradicio-
nal i sostenible i la reducció 
de l’horari suposa un estalvi 
del 10% d’estalvi en la factu-
ra elèctrica pública. 

La màxima responsable 
municipal també ha insisti t 
que l’ornamentació concilia 
la necessitat de reduir el 
consum energètic amb la 
demanda del teixit comer-
cial d’engalanar els carrers 
i atraure clients.                     

Colors de Nadal a la plaça 

Pere Aguilera

Des de dissabte passat i 
fi ns al 30 de desembre, la 
plaça Pere Aguilera acull un 
espectacle diari cada tarda 
a parti r de les 19 h. Es trac-
ta d’un muntatge batejat 

amb el nom de ‘Colors de 
Nadal’, que transforma la 
façana de l’Ajuntament en 
una gran fàbrica de cara-
mels, i que vol descobrir 
als més peti ts la màgia de 
la creació d’aquests dolços. 
Colors de Nadal s’ofereix 
cada dia, però  hi ha dife-
rents variacions en funció 
del calendari.Així, alguns 
dies s’ofereix l’espectacle 
teatralitzat de la fàbrica de 
caramels, que en algunes 
ocasions va acompanyat 
d’un taller de manualitats 
familiar, mentre que altres 
dies és un espectacle de 
llums sobre la façana de 
l’Ajuntament. També s’han 
programat alguns dies actu-

acions de les enti tats locals.

Fira i Carpa de Nadal

Enguany també repetiran 
altres propostes com és la 
Fira de Nadal i l’espai d’ac-
ti vitats familiars El Racó de 
les Il·lusions. Tots dos obri-
ran del 9 al 24 de desembre 
a la plaça de la Nova Estació. 
La Fira de Nadal, on es po-
dran trobar paradetes amb 
regals i productes nadalencs 
variats, es podrà visitar d’11 
h a 14 h i de 16 h a 21 h. Per 
la seva banda, El Racó de 
les Il·lusions torna a oferir 
activitats com tallers cre-
ati us, acti vitats familiars o 
concerts. Un altre espai del 
Nadal a Rubí serà la Carpa 

de Nadal, que obrirà del 9 
al 29 de desembre a la plaça 
del Doctor Guardiet. Com 
és habitual, la Carpa també 
oferirà diàriament tallers 
infanti ls i espectacles pels 
més peti ts.  

Les novetats: l’Oficina de 

Correus Reial i Cap d’Any a 

Dr. Guardiet

Una de les novetats d’en-
guany és l’Oficina de Cor-
reus Reial, que s’ubicarà 
els dies 28, 29 i 30 de de-
sembre a la planta baixa de 
l’Ajuntament cada tarda per 
rebre les cartes dels infants i 
assegurar que arriben a Ses 
Majestats. 

No serà l’única oportu-

nitat que ti ndran els infants 
per lliurar les seves cartes. 
El 3 de gener, també es fa-
cilitarà que els nens i nenes 
de les urbanitzacions puguin 
entregar-les al patge reial a 
l’edifi ci Ressò.

Una altra novetat és que 
es recupera per primera ve-
gada des de la pandèmia la 
Festa de Cap d’Any, tot i que 
enguany no es farà al Celler i 
es traslladarà  a la plaça del 
Doctor Guardiet. La Festa 
arrencarà a les 0.30 h de la 
mati nada de dissabte 1 de 
gener i estarà animada pel 
DJ Setaquehabla, qui com-
bina sessions de residència 
a clubs i sales de referència 
a nivell nacional com ara El 
Dirty de Razzmatazz i Sala-
mandra, amb produccions 
de caire independent. 

Campament del Mag Rubi-

senc i la cavalcada

Els dies 2, 3 i 4 de gener, 
tornarà a obrir al Castell el 
campament del Mag Ru-
bisenc i ho farà en el seu 
format habitual, de 16.30 h 
a 20.30 h. L’accés serà amb 
entrades que es reparti ran 
als infants en arribar al cam-
pament, hi haurà un taller 
de fabricació de fanalets, 
animació i servei de food 
truck, i els infants podran 
comparti r les seves il·lusions 
per a la ciutat en un arbre 
dels desitjos.

També tornarà enguany 
la cavalcada, amb el seu 
recorregut tradicional: s’ini-
ciarà a l’Escardívol, s’adre-
çarà cap a Les Torres i la 
Zona del Mercat, i tornarà 

· 2-3 hab. Terrasses
· Entrega 3er trimestre 2023 
· Acabats de qualitat
· Possibilitat de places de PK
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Coincidint amb l’arribada de 
les festes, l’Ajuntament ha 
tornat a acti var la campanya 
‘Rubí s’ho val’, que proposa 
descomptes importants a 
l’hora de comprar en boti -
gues i comerços locals.

La campanya de Nadal 
és especialment important 
per al teixit comercial de 
la ciutat i per aquest moti u 
l’administració local vol in-
centi var que els rubinencs 
no marxin de la ciutat per fer 
les seves compres: “Volem 
que el consum d’aquestes 
festes es faci a la ciutat, 
per ajudar els veïns i veïnes 
comerciants de Rubí”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, en la presentació 
de la campanya.

Més de 17.000 vals
A parti r d’aquest divendres 
s’acti varà la plataforma di-
gital a través de la qual els 
rubinencs poden comprar 
els vals de 10 euros per un 

preu de 5 euros. En total es 
vendran 17.021 vals, dels 
quals 7.000 es començaran 
a vendre aquest divendres, 
5.000 es posaran a la venda 
el 12 de desembre i els al-
tres 5.000 es vendran el 19 
de desembre. La idea és que 
tothom pugui aconseguir el 

seu val de compra, ja que 
en les campanyes anteriors 
es va esgotar de seguida: 
“La intenció és que tothom 
tingui temps d’assaben-
tar-se i comprar un val”, ha 
subratllat l’alcaldessa. Els 
vals es podran bescanviar a 
les boti gues locals fi ns al 5 
de gener.

La proposta suposa una 

inversió de l’Ajuntament de 
85.000 euros i la gran nove-
tat d’aquesta edició és que 
els vals es podran pagar amb 
la tecnologia Bizum.

NadalArts, Tió Gegant i el 
Trenet dels Comerciants
Al marge del vals de com-
pra, els botiguers locals 
organitzen com cada any les 
acti vitats del Tió Gegant dels 
Comerciants i del Trenet. El 
Tió recorrerà els carrers de 
la ciutat per il·lusionar els 
més peti ts entre el 9 i el 24 
de desembre. Pel que fa al 
Trenet, es posa en marxa 
aquest divendres a la tarda 
fi ns al 4 de gener. Els ti quets 
es poden recollir als comer-
ços associats a Comerç Rubí.

L’Ajuntament ha infor-
mat que 160 establiments 
han volgut prendre part de 
la iniciati va NadalARTS i que 
ja tenen els seus aparadors 
decorats per artistes del 
Col·lecti u d’Il·lustradors i Il-

lustradores de Rubí (CIRC) i 
d’alumnes de l’Escola d’Art i 
Disseny (edRa).

A banda de les acti vitats 
que organitzen els comer-
ciants per dinamitzar l’am-
bient nadalenc, també han 
posat en marxa un sorteig 
de paneres. En total, se sor-

tejaran 175 cistelles entre la 
clientela.

Finalment, el Mercat 
ofereix una novetat per 
aquestes festes. A banda 
dels sortejos i les paneres 
organitzaran un taller de 
cuina en col·laboració amb 
Ràdio Rubí.

Divendres, 2 de desembre de 2022 3
EL REPORTATGE

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

a passar pel Centre fins 
acabar a la plaça del Doctor 
Guardiet, on es farà la tradi-
cional adoració al pessebre. 
Segons l’alcaldessa, serà 
una cavalcada teatralitzada, 
amb la parti cipació de set 
carrosses, una desena de 
companyies artístiques i 
diverses enti tats locals. Com 
a novetat, s’habilitarà un 
tram del recorregut, davant 
del Rubí Forma, per a ús 
preferent de persones amb 
diversitat funcional.

Les enti tats mantenen les 
tradicions
El teixit associati u local és 
l’altre gran protagonista del 
Nadal amb la cura i el man-
teniment de les propostes 
més tradicionals. Així, no 
faltaran clàssics del Nadal a 
la ciutat com La Marató de 
Contes de La Xarxa, l’expo-
sició de Diorames de l’Asso-
ciació de Pessebristes, Els 
Pastorets i Els Dimoniets del 
Casal Popular, la Zambom-
bada i els Campanilleros de 
l’Hermandad Rociera, els 
diferents concerts de na-
dales o el Quinto de Nadal, 
entre moltes altres acti vitats 
programades.

Torna l’exitosa campanya 
comercial ‘Rubí s’ho val’

La plataforma 
per aconseguir 

els vals 
s’acti va aquest 

divendres
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CRISTINA CARRASCO

L’equip de govern, format 
pel Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem (ECP), va aprovar 
inicialment, i en solitari, el 
pressupost municipal per 
al 2023, uns comptes que 
pugen a 92,5 milions d’euros 
i que van rebre el vot en con-
tra de tota l’oposició.
La regidora d’Hisenda, la so-
cialista M. Carmen Cebrián, 
va defensar la proposta de 
l’executiu local, assegurant 
que els comptes mantenen 
les persones com a priori-
tat de la gestió municipal i 
la quantitat i qualitat dels 
serveis públics, així com va 
insistir que contemplen els 
objectius d’estalvi energètic, 
mobilitat sostenible i man-
teniment de l’espai públic i 
inclouen la perspectiva de 
gènere.

Per la seva banda, el 
portaveu d’En Comú Po-
dem, Andrès Medrano, va 
referir-se als grans contrac-
tes de l’Ajuntament, ja que 
una part molt important 
del pressupost municipal 
es destina a aquests serveis 
que mantenen la ciutat al 
dia. Entre aquests el més 
rellevant és el de recollida 
de residus i neteja viària, 
que ascendeix a 8,4 milions 
d’euros. “Aquesta despesa 
es podria reduir en un milió 
d’euros anual si tothom 
separés els residus com 
pertoca”, va apuntar.

Tots els grups de l’opo-
sició van retreure al govern 
la manca d’un procés real 
de negociació i diàleg amb 
ells, lamentant que van re-

bre l’expedient amb poc 
temps i ja tancat. En aquest 
sentit, Xavier Corbera, por-
taveu d’Esquerra Republi-
cana (ERC), va lamentar “la 
pantomima” de les trobades 
dies abans quan la proposta 
ja estava tancada. Corbera 
també va criticar que els 
comptes són un reflex de 
“la mala gestió i la manca de 
projecte del govern”.

Des de Ciutadans (Cs), 
el seu portaveu, Roberto 
Martín, va ressaltar la manca 
d’inversió en temes de segu-
retat, manteniment i neteja 
de l’espai públic i habitatge 
protegit, àmbits que consi-
dera haurien de ser priorita-
ris a la ciutat. També va cri-
ticar “la poca intencionalitat 
social del pressupost, més 
enllà de cobrir l’expedient” i 
la despesa “de molts diners 
per intentar beneficiar la 
seva imatge pública”.

Pel portaveu de Veïns 

per Rubí (VR), Toni Garcia, el 
pressupost és un reflex més 
de “la incapacitat de planifi-
cació i gestió dels recursos 
públics per part del govern” 
i va tornar a criticar que “no 
hi ha cap inversió que sigui 
directament per urbanitza-
cions, incomplint l’acord de 
Ple aprovat en el mandat 
anterior de destinar 15% de 
les inversions a aquestes”.

Betlem Cañizar, des de 
l’AUP, va qüestionar que 
l’increment de més de l’1,5% 
del pressupost pogués fer 
front a l’increment generali-
tat de preus i de l’IPC. També 
va criticar que no s’inverteixi 
en nou habitatge públic i 
la nul·la o poca aposta per 
millorar la gestió dels serveis 
públics a través de la gestió 
interna d’aquests.

Modificacions
El Ple també va servir per 
aprovar diverses modifica-

El govern aprova inicialment el pressupost
del 2023 sense el suport de l’oposició

L’alcaldessa i el portaveu d’En Comú Podem, durant la presentació dels pressupostos municipals 
per l’any vinent. AJUNTAMENT DE RUBÍ-LOCALPRES

La sessió plenària del mes 
de novembre va donar llum 
verda, a través d’una moció 
presentada per la Junta de 
Portaveus i promoguda per 
l’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP), a tirar endavant un 
acord entre els polítics, els 
agents socials i l’INCASÒL per 
assolir un Pacte de Ciutat per 
l’habitatge que doni resposta 
a la situació d’emergència 
habitacional que pateix la 
ciutat. El Pacte hauria de 
contemplar  el compromís 

de planificar i aconseguir 
de forma progressiva en 
els pròxims 20 anys un 7% 
més d’habitatges públics 
de lloguer social a la ciutat. 
També es proposa que du-
rant els pròxims 15 anys es 
reservi una inversió constant 
d’1,5 milions d’euros per a 
la construcció, expropiació, 
rehabilitació o compra d’ha-
bitatge per a lloguer d’ús o 
propietat pública, més enllà 
del pressupost ordinari de 
Proursa. / C.C.

Llum verda a consensuar un Pacte 
de ciutat per l’habitatge públic

cions pressupostàries de 
l’actual exercici. 

Entre aquestes, un pro-
jecte de pista esportiva a 
Cova Solera, on es traslla-
daria el GAER, es dota amb 
700.000€ previstos pel Balcó 
de la Riera, 57.000€ més del 
projecte de rehabilitació de 
l’Antiga Estació i 524.000€ 
de diverses partides més. 
També es destinen 300.000€ 
dels previstos per a l’Antiga 
Estació per a la redacció 
del projecte d’obres per 
adequar el FabLab, un espai 
que el govern vol destinar 
a emprenedors, autònoms 
i pimes. 

Una altra modificació va 
ser la dels prop de 65.000€ 
que s’havien de destinar 
a obres a la carretera de 
Sabadell i la plaça Celso 
Ferreiro que ara passaran 
als projectes de plataforma 
única al carrer Nou i al carrer 
Llobateras i Torrijos.

Rubí reclama més recursos per a 
l’atenció primària a la ciutat
Arran d’una moció impul-
sada per En Comú Podem i 
consensuada a la Junta de 
portaveus, el Ple ha acordat 
instar el Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya a desti-
nar el 25% del pressupost 
sanitari a l’atenció primària; 
a dotar els pressupostos 
pel 2023 d’assignació per 
les obres d’ampliació del 
CAP Borja de Rubí; a donar 
instruccions al CatSalut per-
què insti als operadors dels 
CAP de Rubí a millorar el 
sistema d’obtenció de cites 
d’atenció primària, garan-
tint l’atenció a les 48 hores 
de la primera demanda; i a 
instar aquest organisme a 
fer públics els acords que 
regulen actualment el règim 
de concessió del servei de 

CAP i CUAP a Rubí a Mútua 
de Terrassa.

Benestar Animal
D’altra banda, el Ple també 
ha aprovat per unanimitat 
el Pla de benestar animal, 
un document que es basa 
en sis objectius: millorar 
el benestar dels animals 
de companyia; disminuir el 
nombre d’animals abando-
nats i fomentar la identifica-
ció; la tinença responsable 
d’animals de companyia; 
millorar la convivència entre 
les persones propietàries 
d’animals de companyia i la 
resta de la ciutadania; millo-
rar el control i la gestió dels 
gats del municipi; i impulsar 
la Taula de Benestar Animal 
Permanent. / C.C.
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OFICINA
DE DRETS
ENERGÈTICS

Rambleta de Joan Miró, 7
Dilluns de 8.30 a 14 h i de 16 a 18.30 h
De dimarts a divendres de 8.30 a 14 h
ode@ajrubi.cat - T. 93 588 70 00 (ext. 1920)
www.rubi.cat/dretsenergetics

Defensem
els teus drets
energètics

Marina Dolset serà la cap de 
llista de l’AUP a les municipals

CRISTINA CARRASCO

L’Alternativa d’Unitat Popu-
lar (AUP) va presentar dis-
sabte a l’Ateneu la seva llista 
per a les properes eleccions 
municipals, una candidatura 
que estarà encapçalada per 
Marina Dolset, educadora 
social, militant de la CUP i 
vinculada al teixit associatiu 
local. Els següents candidats 
de la formació assembleària 
seran Esther Gómez, docent, 
Martín Pretel, històric sin-
dicalista i membre del Mo-
viment per unes Pensions 
Dignes, el veterinari Pablo 
López i l’ambientòleg i actual 
president del Centre Rubi-
nenc d’Alternatives Culturals 
(CRAC), Jordi Simó.

Roger Cuartielles i Lluïsa 
Aguilera, que van conduir 
l’acte, van destacar que 
la candidatura de l’AUP, a 
qui consideren l’únic partit 
realment municipalista que 
treballa per Rubí, “està for-
mada per veïns i veïnes que 
comparteixen problemes 
i que intenten trobar-ne 
solucions”.

Durant la presentació, es 
van enumerar les prioritats 
del pla d’acció de la forma-
ció, com són la preservació 
del medi ambient i l’entorn 
natural, la lluita contra els 
abocadors i les línies d’alta 
tensió, la millora de l’espai 

públic, el suport al comerç 
local i al teixit associatiu, la 
lluita per l’accés a un habi-
tatge digne, el treball per 
les urbanitzacions, l’accés 
universal a la cultura i l’edu-
cació i l’esport, l’atenció a 
la infància i la joventut, els 
drets socials, la memòria 
històrica o l’antifeixisme, 
entre altres. Els vint-i-cinc 
noms que conformen la 
candidatura treballen o 
pertanyen d’alguna manera 
als diferents àmbits del pla 
de treball.

La candidata de l’AUP, 
Marina Dolset, va explicar 
que “no farem una llista als 
Reis Mags amb promeses 
que no complirem”. Dolset 
va assenyalar que una de 
les màximes preocupacions 
de l’Alternativa d’Unitat 
Popular actualment és l’em-
pobriment de les persones 
arran de la pandèmia, una 
situació que es pot agreujar 
amb l’actual crisi econòmica, 
i com pot l’administració 
local donar resposta a això. 
També veu amb preocu-
pació que l’extrema dreta 
vulgui treure profit de l’em-
pobriment de les persones. 
A més, va admetre que “no 
tenim solucions màgiques”, 
però que aposten per altres 
maneres de gestionar les 
polítiques que depenen de 
l’Ajuntament. “Que es gastin 

diners en pintar el terra i 
no s’inverteixi a plantar ar-
brat, és una decisió directa 
del consistori”, va dir a tall 
d’exemple.

Durant l’acte, els candi-
dats de la formació han in-
sistit a recordar el caràcter 
obert i assembleari de la 
formació, el seu compromís 

social i el seu ferm convenci-
ment que “hi ha alternatives 
a la política tradicional”. 
També es va reconéixer la 
feina de l’actual regidora de 
l’AUP, Betlem Cañizar, durant 
aquest mandat amb un llarg 
aplaudiment. Cañizar va 
apuntar el seu desig de re-
tornar a l’activisme al carrer. Els membres de la llista de l’AUP, durant la presentació. C.C.

Ivan Vila serà el candidat de 
Junts Rubí a les municipals
Junts Rubí es presentarà a 
les eleccions municipals del 
maig amb Ivan Vila com a 
cap de llista, després que la 
seva fos l’única candidatura 
presentada en el procés de 
primàries. Ivan Vila és actu-
alment el responsable de 
política municipal de Junts 
Rubí i es dedica a la restau-
ració. També ha treballat 
durant els darrers mesos 
al gabinet de la consellera 
de Justícia, Lourdes Ciuró, 
fins a la sortida de Junts del 
govern de la Generalitat. 
Anteriorment, també havia 
estat assessor del grup mu-
nicipal del PdeCAT.

Nascut a Sabadell, Vila 
es mostra molt il·lusionat 
pel lideratge del partit i de-
fensa que la ciutat necessita 

una transformació: “Rubí 
necessita un canvi de rumb 
i noves energies per fer-lo 
possible. Des de Junts posa-
rem tots els nostres esforços 
a recuperar l’essència Rubí”. 
El candidat creu que Junts és 
“una opció de canvi seriosa i 
sòlida que vol aportar aire i 
idees fresques per impulsar 
polítiques de transformació, 
revitalització i modernitza-
ció de la ciutat”. 

La formació política vol 
centrar els seus esforços en  
“abordar les problemàti-
ques de la qualitat de l’espai 
públic, el comerç, l’ocupació, 
la seguretat i la convivència 
o l’accés a l’habitatge”, que 
el candidat considera “mal-
auradament cròniques a 
Rubí”. / DdR
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L’ equip de Finques Colomer us desitja 

Bones festes i feliç any 2023

80 anys al vostre servei!
Lloguer | Compra-venda | Assegurances | Fiscal

www.finquescolomer.com
Avinguda de Barcelona, 17 - 08191 Rubí

Tel. 93 699 43 04

Packs alimentació i cosmètica personalitzats des de 15 €

Pg. Francesc Macià, 28 Local 1       619  716 436 | santiverirubi@gmail.com

Regala Salut

MARTA CABRERA

Brian Ríos, un rubinenc 
de 28 anys, va morir el 21 
d’agost a les dependències 
policials dels Mossos d’Es-
quadra després de ser detin-
gut per la Policia Local. El cas 
l’ha destapat el diari digital 
La Directa, que publica que 
l’home va rebre medicació 
sedant al CAP Mútua de 
Terrassa de Rubí poc des-
prés de la detenció, i que va 
morir hores més tard.

La mort d’aquest ru-
binenc no s’ha fet pública 
fins ara i únicament es va 
informar la seva família 
dels fets i a l’advocada que 
l’havia d’assistir d’ofici per 
la detenció. És precisament 
aquesta lletrada, Elisabet 
Garcia, qui en nom de la fa-
mília està investigant el cas 
per intentar que no quedi 
arxivat. 

Segons ha explicat l’ad-
vocada, el Brian va ser de-
tingut el 20 d’agost al vespre 
per amenaces i resistència 
a l’autoritat, un fet que va 
presenciar la seva parella 
i mare dels seus dos fills. 
Posteriorment, el jove va 
ser traslladat al CUAP Mútua 
de Terrassa perquè segons 
indica l’atestat estava molt 
agitat. Allà se li van admi-
nistrar dos fàrmacs sedants: 
midazolam i levompromazi-
na. Després de 20 minuts, 
el detingut va ser traslladat 
amb una cadira de rodes 
fins a un vehicle de la Po-
licia Local que el va dur als 
calabossos de la comissaria 
de Mossos d’Esquadra. Al 
voltant de les 4 h del matí 
van veure que l’home no 

respirava. Després de fer les 
corresponents maniobres 
de reanimació, poc abans 
de les 5 h es va certificar 
la seva mort. “Volem saber 
què ha passat, les morts en 
custòdia policial s’han de 
fiscalitzar, perquè estem 
en un estat de dret, social i 
democràtic. Creiem que la 
mort del Brian era evitable, 
cal que canviïn els protocols 
perquè no volem que això 
torni a passar mai més”, ha 
explicat Elisabet Garcia.

La lletrada ha declarat 
que la conclusió de la prime-
ra autòpsia és que la causa 
de la mort és “indetermi-
nada” i que no s’aprecien 
signes de violència. També 
ha dit que els resultats de-
finitius, després d’analitzar 
diverses mostres del cadà-
ver, poden trigar entre dos 
i tres anys: “La parella del 
Brian està molt desempara-
da, no han rebut cap mena 
d’assistència psicològica ni 
legal, l’Ajuntament de Rubí 
no els ha dit res. És una 
família que no té recursos i 

no té cap suport”. 
L’Ajuntament de Rubí, 

per la seva banda, afirma 
que el cas es troba sota in-
vestigació judicial. Els Mos-
sos d’Esquadra tampoc han 
volgut donar informació 
sobre el cas.

Col·laboració ciutadana
El cas està ara en sobrese-
ïment provisional després 
que les investigacions que 
han fet els Mossos d’Esqua-
dra i el jutjat no hagin detec-
tat irregularitats. La família, 
però, no es conforma amb 
aquesta investigació i vol 
saber amb profunditat què 
va passar: “Tenim la nostra 
hipòtesi, però volem puntu-
alitzar que no anem contra 
ningú. La família té molts in-
terrogants que necessita re-
soldre”. Per això, demanen 
a les persones que van ser 
testimoni de la detenció i al 
personal del CUAP Mútua 
que es posin en contacte de 
forma confidencial a través 
del correu electrònic garcia.
rull@icater.org. 

Un jove va morir a l’agost a la 
comissaria de Mossos de Rubí

El jove rubinenc va morir als calabossos de la comissaria de 
Mossos d’Esquadra de Rubí. ARXIU

Una grua enfonsa part del 
sostre del gimnàs Duet Sports 

CRISTINA CARRASCO

El CEM Duet Sports 25 de 
Setembre s’ha vist obligat 
a tancar temporalment la 
zona d’aigües del centre 
a causa d’un incident al 
sostre de la instal·lació. 
Els fets van ocórrer dilluns 
al migdia quan una grua 
que col·locava palets de les 
plaques fotovoltaiques que 
s’estan posant al complex va 
abalançar-se cap al complex 
i va picar amb el braç el sos-
tre d’aquest.

El fort impacte va fer 
que una petita part del sos-
tre s’enfonsés caient sobre 
la piscina, on en aquell mo-
ment només hi havia tres 
usuàries, que, més enllà de 
l’ensurt, no van patir cap 
dany personal.

Al llarg del dia de di-
marts, responsables del 
centre, tècnics pericials i 
representants de les em-
preses de la grua i de les 
plaques solars van mantenir 

una reunió per avaluar la 
situació i el centre va tancar 
al públic. Un cop descartada 
qualsevol afectació a la res-
ta de l’estructura, dimarts 
al vespre, Duet Sports ja 
va informar que el centre 
reobriria dimecres amb 
normalitat, excepte la zona 
d’aigües, que restarà tanca-
da fins que la reparació sigui 
una realitat.

Segons explica una de 
les responsables de l’equi-

pament esportiu, els tre-
balls de reparació s’iniciaran 
com més aviat millor, un 
cop superada la burocràcia 
dels permisos d’obra, per tal 
de poder tornar a obrir les 
piscines al públic.

De moment, el motiu 
pel qual la grua es va aba-
lançar sobre la instal·lació 
no està clar, i entre les op-
cions que es plantegen hi 
ha el sobrepès o que no 
estigués afermada a terra.

Materials del sostre van precipitar-se sobre la piscina. C.C.
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Les diverses acti vitats han permès estalviar la producció de prop 
d’una tona i mitja de residus.  J.A. MONTOYA

Unes 2.000 persones parti cipen en 
la Gran Acció per la prevenció de residus

REDACCIÓ

Rubí ha celebrat durant 
aquests dies la Setmana 
Europea de Prevenció de 
Residus, centrada en la 
sensibilització sobre la 
necessitat de prevenir la 
producció de residus. Les 
acti vitats, impulsades per 
l’Ajuntament amb el suport 

de diverses enti tats i ciuta-
dans, han permès estalviar 
prop d’una tona i mitja de 
residus, segons ha informat 
el consistori. 

L’acció més destacada 
va tenir lloc el  19 de no-
vembre, amb la Gran Acció, 
una festa en què hi van par-
ti cipar al voltant de 2.000 
persones. L’acti vitat va tenir 

lloc a la plaça del Doctor 
Guardiet i va comptar amb 
la parti cipació de les esco-
les Maria Montessori, Pau 
Casals, Rivo Rubeo, Schola 
i 25 de Setembre, a més de 
l’insti tut La Serreta, la Colla 
de Geganters de Rubí, l’Es-
pai MuBe, el Rastro Betel i 
l’arti sta Pep Borràs. APDIR 
va reparti r uns 200 clakis 
entre la ciutadania per fo-
mentar el reciclatge d’oli 
usat, es van fer tallers infan-
ti ls de reuti lització de tèxti ls 
i es van recollir més de 250 
kg de joguines usades, que 
s’incorporan a la campanya 
‘Encara podem donar molt 
de joc!’, en benefi ci d’ASAV, 
la Creu Roja i La Trocalleria.  
“Volem agrair a totes les 
persones i enti tats que han 
fet novament que les acti vi-
tats hagin estat un èxit. Es-
coles, enti tats i ciutadania 
fan d’aquesta setmana una 
festa de conscienciació”, ha 

explicat el regidor de Medi 
Ambient i Transició Ecològi-
ca, Andrés Medrano. 

Reparació, reutilització i 
tallers
Més enllà de la Gran Acció, 
la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus ha 
programat diverses acti-
vitats que han ti ngut una 
parti cipació destacada. És 
el cas de La Trocalleria, 
que han uti litzat més d’un 
centenar de persones, que 
han ajudat a prevenir més 
de 400 kg de residus. Tam-
bé el Dimecres Manetes 
ha servit per reparar una 
vintena d’aparells que no 
funcionaven correctament.

D’altra banda, la pro-
gramació ha ofert diversos 
tallers, com ara el de con-
fecció de compreses mens-
truals de tela, el de sashiko 
i el de compostatge casolà, 
entre altres. 

L’Ajuntament ha posat en 
marxa una campanya infor-
mati va adreçada als esta-
bliments d’hostaleria i res-
tauració per facilitar-los el 
reciclatge del vidre. La ini-
ciati va va orientada a bars, 
cafeteries i restaurants i té 
per objecti u ‘informar-los 
sobre la correcta separació 
dels residus d’envasos de vi-
dre i recordar-los les obliga-
cions que tenen en matèria 
de gesti ó de residus.

En aquest senti t, es farà 
incidència en el compliment 
de la normativa vigent a 
Catalunya i a Rubí, que dis-
posa l’obligatorietat de se-
parar en origen els residus. 
La campanya 
v o l  d o n a r 
continuïtat 
a les accions 
q u e  s ’ h a n 
realitzat els 
darrers anys, 
en el marc 
de les quals 
es realitzen 
v is i tes  per 
verif icar s i 
els establi-
m e n t s  fa n 
una correc-
ta separació 
dels residus 

d’envasos de vidre que 
generen.

A la vegada, la campa-
nya també vol potenciar la 
dotació d’infraestructures 
per facilitar la separació i 
el transport dels residus 
d’envasos de vidre fi ns al 
contenidor. Per això, gràcies 
a la col·laboració amb Eco-
vidrio, es lliurarà de forma 
gratuïta als establiments 
que ho sol·licitin cubells 
pels residus que generin.

El sector de l’hostale-
ria i la restauració genera 
gairebé el 50% dels residus 
d’envasos de vidre d’un sol 
ús que es comercialitzen a 
tot l’estat. / DdR

Campanya per incenti var 
el reciclatge de vidre a l’hostaleria

Contenidor de vidre. ARXIU
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Rubí commemorarà el Dia de les 
Persones amb Diversitat Funcional

REDACCIÓ
 
Rubí té previst celebrar un 
any més el Dia Internaci-
onal de les Persones amb 
Diversitat Funcional el 3 de 
desembre amb prop d’una 
desena d’activitats. Es tracta 
de propostes impulsades 
per l’Ajuntament de Rubí 
amb diverses entitats locals.
El Dia Internacional de les 
Persones amb Diversitat 
Funcional se celebrarà sota 
el lema ‘Allò que és neces-
sari per a algunes persones 
pot ser útil per a tothom’, 
una frase escollida per les 
mateixes entitats i serveis 
que evidencia que tot allò 
que a vegades la societat 
veu com una demanda ex-
clusiva d’aquest col·lectiu és 
en realitat una mesura que 
beneficia tothom. “Les rei-
vindicacions de les persones 
amb diversitat funcional si-
guin les de tothom, si volem 
viure en un món igualitari i 
que totes i tots tinguem les 
mateixes oportunitats”, ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez.

La programació del Dia 
Internacional de les Per-
sones amb Diversitat Fun-
cional per a aquest 2022 
inclou propostes educatives, 
informatives, culturals i es-
portives, que s’han iniciat 
ja aquesta setmana i que 
finalitzaran el dia 3 de de-
sembre amb l’habitual festa 
de cloenda.

La primera activitat va 
tenir lloc el dimarts i va 
ser una xerrada sobre les 
relacions sexoafectives de 
les persones amb diversitat 

funcional, en el marc de 
l’Aula de Salut de Rubí. Les 
altres activitats que ja s’han 
realitzat és una jornada de 
portes obertes de la Fun-
dació AVAN, l’entitat que 
aplega les famílies de les 
persones que pateixen ma-
lalties neurodegeneratives, 
i de la Llar Ca n’Alzamora, 
un recurs residencial per a 
persones amb discapacitat.

A més, ja es pot visitar 
a la Biblioteca l’exposició 
de l’Associació DAUS ‘Oci 
i diversitat funcional’, que 
mostrarà fins al 31 de de-
sembre les sortides d’oci 
que organitza aquesta en-
titat. Coincidint amb la in-
auguració de la mostra, el 
dijous, es va presentar la 
Guia per a la petita infància 
amb discapacitat i les seves 
famílies. És una publicació 
que s’ha elaborat amb la 
voluntat d’oferir orientació 
a les famílies d’infants de 
0 a 6 anys que tenen una 
discapacitat reconeguda o 
que esperen un diagnòstic 
en aquest sentit. També està 
prevista una jornada de por-
tes obertes al CDIAP-DAPSI, 
un servei que ofereix atenció 
a les famílies amb proble-
mes de desenvolupament.

Excursió accessible i festa 
de cloenda
Aquest divendres també 
hi haurà una doble sessió 
a La Sala per veure dues 
pel·lícules. La primera és 
el film infantil ‘Ron dona 
error’ (17.30 h), que oferirà 
mesures d’accessibilitat per 
a persones amb discapacitat 
intel·lectual i de desenvo-

lupament. Posteriorment, 
es projectarà ‘Coda’ (19.30 
h), una història sobre una 
adolescent que és l’única 
persona sorda de la família.
Les darreres activitats se-
ran el 3 de desembre amb 
una excursió accessible per 
l’entorn de Rubí a partir de 
les 10.30 h i una festa de 

cloenda a la plaça de la Nova 
Estació, que s’iniciarà a les 
17 h. Hi haurà parades in-
formatives i tallers i es llegirà 
el manifest, centrat enguany 
en el tema de l’accessibilitat. 
Finalment, es representarà 
l’espectacle ‘Sin con-tac-to’, 
on actuen persones amb 
diversitat funcional.

Entre les activitats, està prevista una excursió per la ciutat per a 
persones amb mobilitat reduïda. ARXIU

Mor José Segura, històric 
militant socialista de Rubí
El rubinenc José Segura, 
molt conegut en el món de 
la política local per la seva 
vinculació amb el socialisme, 
ha mort als 73 anys. Segura 
va formar part durant molts 
anys de l’executiva del PSC 
a Rubí, ocupant el càrrec de 
secretari d’organització. El 
2013 va abandonar l’agru-
pació local després de les 
disputes internes dels soci-
alistes a la ciutat. 

Segura també va col-
laborar en diversos mitjans 

de comunicació, entre els 
quals Diari de Rubí. Pel que 
fa a la seva tasca professio-
nal, es va llicenciar en Dret, 
però va dedicar la seva vida 
a l’edició. / DdR

José Segura. ARXIU



Divendres, 2 de desembre de 202210
ACTUALITAT

Es renova el Consell de la 
Infància i l’Adolescència de Rubí

Nova edició del casal 
d’hivern per a infants

Dia Internacional per a l’Eliminació de la violència vers les Dones

Els casals vacacionals d’hi-
vern, dirigits a nens i ne-
nes d’entre 3 i 12 anys, 
s’ofereixen durant els dies 
laborables de les vacances 
escolars de Nadal, els dies 
22, 23, 27, 28, 29 i 30 de de-
sembre i 2, 3, 4 i 5 de gener 
a l’Escola 25 de Setembre.

L’oferta s’estructura en 
diferents modalitats segons 
l’horari i el servei que es 
vol: acollida, matí, men-
jador i tarda. Cada franja 
horària ofereix 30 places. 
Els grups no superaran els 
10 infants i el nombre mí-
nim d’alumnes per obrir 
una franja horària serà de 
12 inscrits.

Els preus també van en 
funció de l’horari i el servei, 
des dels 20 euros per a la 
franja de tarda de 15 a 17 h, 
fi ns als 140 euros pel casal 
de tot el dia (8 a 17 h) amb 
acollida i menjador. Les 
diferents modalitats i preus 
es poden consultar al web 
municipal.

El període d’inscrip-
ció anirà de dilluns 28 de 
novembre a dimarts 13 
de desembre de 2022. El 
tràmit s’ha de formalitzar 
preferentment en línia, a 
través de la Seu Electrò-
nica de l’Ajuntament de 
Rubí. En cas de no poder 
fer la demanda de manera 
telemàti ca, caldrà reservar 
cita a l’Ofi cina d’Atenció a la 
Ciutadania per rebre suport 
presencial.

Les places s’atorgaran 
per rigorós ordre d’arribada 
i es trucarà a cada família 
per confirmar la seva ac-
ceptació en les condicions 
que ha sol·licitat. Els casals 
vacacionals es porten a 
terme durant les vacances 
de Nadal i Setmana San-
ta, la darrera setmana de 
juny, abans de l’inici dels 
casals d’esti u. Amb aquesta 
proposta es vol facilitar la 
conciliació de les famílies 
rubinenques amb infants 
de 3 a 12 anys. / DdR

Rubí va commemorar el 25 
de novembre el Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació 
de la violència vers les 
Dones amb diversos actes. 
L’acte insti tucional va ser 
la lectura del manifest a 
la plaça Pere Aguilera. El 
text va posar l’accent en 
les violències sexuals que 
són “les més prevalents, 
les més invisibilitzades i les 
més naturalitzades i que no 
tenen a veure amb el sexe 
sinó amb el poder. El poder 

de cosifi car, d’humiliar, de 
dominar, de disciplinar, de 
generar por i de restringir 
la llibertat de les nenes, les 
adolescents i les dones”.

La lectura del manifest 
va anar a càrrec de Sílvia 
Castañeda, presidenta de 
la Irmandade Galega  de 
Rubí; Ariadna Fontela, cap 
de Canalla dels Castellers 
de Rubí, Magda Batlles, 
presidenta de l’associació 
d’Arrel Dansa; Lidia Marti n, 
encenedora infanti l de la 

Colla de Diables de la Ri-
era de Rubí i Ainhoa Pozo, 
membre dels Geganters 
de Rubí.

D’altra banda, l’Assem-
blea Feminista La Indómita 
de Rubí va convocar una 
concentració alternati va el 
mateix dia al vespre davant 
l’estació dels Ferrocarrils. 
En el seu manifest, van 
denunciar la violència ins-
ti tucional i van animar les 
manifestants a l’autodefen-
sa feminista. / DdR Les dones que van llegir el manifest amb l’alcaldessa. AJUNTAMENT DE RUBÍ-LOCALPRES

El Consell de la Infància 
i l’Adolescència de Rubí 
corresponent al nou curs 
es va consti tuir ofi cialment 
a fi nals de novembre en un 
acte a l’auditori del Castell. 
La trobada va servir per 
renovar els representants 
de 5è de primària i 1r d’ESO 
d’aquest òrgan consultiu 
que treballa per transme-
tre les inquietuds, dubtes 

i propostes de la infància 
i l’adolescència al govern 
municipal.

“Com cada inici de curs, 
en aquest acte de consti tu-
ció donem la benvinguda 
als nous consellers i con-
selleres i agraïm la feina 
de qui fi ns ara ha exercit 
aquestes funcions”, va dir 
l’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, que va presidir la ses-

sió a l’auditori del Castell 
acompanyada del regidor 
d’Educació, Víctor García.

Mural col·laborati u
D’altra banda, coincidint 
amb el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants, 
els nens han parti cipat en 
l’elaboració de murals col-
lecti us.

Els murals han convidat 

els infants a pintar amb 
diferents tècniques artí sti -
ques, sota la temàti ca dels 
drets de la infància. Els mu-
rals es van pintar en tallers 
que es van fer en diferents 
barris de la ciutat.

D’aquesta manera, Rubí 
també reivindica el prota-
gonisme dels més peti ts i 
la necessitat de protegir els 
seus drets. / DdR

Els infants i adolescents que conformen el nou consell, a l’auditori del Castell. AJUNTAMENT DE RUBÍ-LOCALPRES

Bones Festes



 Divendres, 2 de desembre de 2022 11
ECONOMIA

Cursos
de català
Nivells de l’A1 al C1

cpnl.cat/inscripcions
Més informació

Bones FestesBones FestesBones Festes

Jornada per incenti var els empresaris 
a acollir estudiants d’FP Dual

La intel·ligència arti fi cial 
permet una reducció del 
consum del Rubí Forma

Rubí parti cipa a l’Smart City 
Expo World Congress

El consistori, a través dels 
serveis de Manteniment i 
de Rubí Brilla, i l’empresa 
The Predictive Company 
han fi nalitzat una prova pi-
lot per millorar l’efi ciència 
energèti ca de l’edifi ci Rubí 
Forma mitjançant una solu-
ció basada en intel·ligència 
arti fi cial. El pilot, emmarcat 
en la iniciati va Laboratori 
SmartCatalonia, ha estat 
testejat durant els mesos 
de maig a setembre de 
2022 i ha permès detectar i 
solucionar comportaments 
irregulars dels sistemes de 
fred i calor de l’edifi ci.

A parti r de la recollida 
de dades sobre el consum 
energèti c de l’edifi ci, l’em-
presa va analitzar l’estat 
del sistema de climati tzació 
de l’equipament, així com 
les dades climatològiques 
de l’entorn. Els resultats 
de l’anàlisi refl ecti en que 
existia marge de millora 
en el funcionament del 

sistema de climati tzació del 
Rubí Forma i que, per tant, 
la prova pilot podria acon-
seguir estalvi energètic i 
millora del confort tèrmic.

El pilot ha permès esta-
blir un control automati tzat 
dels processos d’encesa 
de la maquinària de clima-
tització, així com establir 
un control dinàmic de la 
temperatura per a un major 
confort a l’interior del Rubí 
Forma.

La solució de l’empre-
sa ha aconseguit millorar 
l’estalvi energèti c i reduir 
el temps d’encesa de la 
maquinària de producció 
de fred i calor, passant dels 
80 minuts als 30. També 
ha permès identificar els 
patrons òpti ms de clima-
tització i els dies en què 
l’encesa no és necessària, 
tot plegat resultant en una 
millora del confort i en un 
estalvi superior als 10.000 
euros anuals. / DdR

L’Ajuntament de Rubí va 
presentar al novembre 
l’aplicati u de gesti ó munici-
pal assisti da per ordinador 
(GMAO Rubí) a l’Smart City 
Expo World Congress, el 
gran esdeveniment dedicat 
a les ciutats intel·ligents i 
les solucions urbanes. Rubí 
ha estat un dels dos munici-
pis escollits per la Diputació 
de Barcelona, juntament 
amb Terrassa, per tractar 
en el marc d’una conferèn-

cia les eines digitals per a la 
millora de la gesti ó urbana.

GMAO són les sigles de 
Gestió de manteniment 
assisti t per ordinador, un 
sistema que ajuda a les 
organitzacions amb una 
gran quanti tat de gesti ons 
a planifi car, seguir, mesurar 
i optimitzar digitalment 
totes les activitats deri-
vades del manteniment. 
Gràcies a aquest aplicati u, 
el consistori pot ser més 

àgil en la resposta i també 
dotar de traçabilitat tots els 
processos.

A banda de les incidèn-
cies que fa arribar la ciuta-
dania a través de l’aplicació 
Rubí Ciutat, de les AQS 
(acrònim d’avisos, queixes 
i suggeriments) o fruit de 
la interlocució dels políti cs 
amb la població, també 
s’han incorporat aquelles 
que detecten els inspectors 
municipals. / DdR

L’Ajuntament, a través del 
Consell de la Formació 
Professional de la ciutat,va 
organitzar fa uns dies una 
jornada professional per 
explicar a l’empresariat la 
metodologia, el procés i 
els benefi cis de contractar 
a través de la modalitat 
d’FP Dual. 

La jornada va omplir 
l’auditori de l’edifi ci Rubí 
Forma amb una trentena 
de persones. Hi van as-
sisti r representants de 14 
empreses locals, referents 
de centres educatius de 
la ciutat i personal tècnic 
d’altres administracions. 
Els assistents van parti cipar 
acti vament  en el debat i 
han considerat la jornada 
molt profi tosa.

La sessió va comptar 
amb les intervencions de 
Tomàs Marín, tècnic Do-
cent Unitat FCT Dual de la 
Direcció General de For-
mació Professional del De-
partament d’Educació de la 

Generalitat i Marta Masa-
gué, responsable de Serveis 
d’Atenció i Suport als joves 
de l’Àrea d’Ocupació Juvenil 
del Servei d’Ocupació de 
Catalunya. Després de les 
seves ponències inicials, 
es van exposar els bene-
fi cis de la contractació en 
modalitat FP Dual a parti r 
de l’experiència de l’Ajunta-

ment de Rubí. Així, la sessió 
va defensar que l’FP Dual 
dona resposta directa a 
les empreses que busquen 
talent que encaixi en les 
seves necessitats i dinàmi-
ques de treball.

L’FP Dual és una moda-
litat de formació professi-
onal en la qual l’alumnat 
passa un part de la seva 

formació a l’empresa com 
aprenent. Així, aquesta 
modalitat esdevé motor 
d’ocupabilitat  ja que afavo-
reix el treball conjunt entre 
centres de treball i centres 
de formació professional i 
és la connexió perfecta en-
tre la demanda de personal 
i les persones que busquen 
feina. 

La jornada va tenir lloc a les instal·lacions del Rubí Forma. AJUNTAMENT DE RUBÍ
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El terra a l’entorn de l’Anti ga Estació
Fa molt de temps que l’estat del terra de l’Anti ga Estació ofereix aquest aspecte, però mai 
no s’arregla. A banda del perill de caigudes, els forats serveixen per amagar ‘cosetes’ que 
després, tard o d’hora algú vé a recollir.  Potser abans de tanta llumeta, hauríem d’inten-
tar gaudir d’un Nadal sense caigudes. 

Ricard Suelves

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).
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Editorial    

Cartes de la Ciutadania    

Un milió de raons

L’arribada del fred dins de 
les escoles 
Amb l’arribada del fred és 
normal veure pels carrers a 
la gent amb bufanda, abric 
i guants. El que no és tan 
normal és trobar-te aquest 
mateix panorama dins de 
les escoles de Rubí. Una 
escena que no té cap sen-
ti t, veient que l’Ajuntament 
ha ti ngut els recursos per 
la decoració de Nadal i per 
iniciar més d’una obra al ca-
rrer. Aquests talls no només 
afecten el trànsit, recordem 
que l’Ajuntament ha posat 
a disposició del ciutadà una 
ofi cina per als consumidors 
que tenim problemes ener-
gèti cs. Veient les decisions 
que l’alcaldessa ha ti ngut 
per als centres educati us, 
ens podem fer una idea dels 
consells que podem rebre.

Els professionals dels 
centres educati us han de-
manat a l’Ajuntament el 
compliment dels serveis 
mínims, perquè no és possi-

ble que l’esforç de l’alumnat 
sigui recompensant amb un 
càsti g que posa en risc la 
seva salut. Ja que depenen 
de la sort que la calefacció 
es connecti  quan toca i això 
és cosa de l’Ajuntament. 
Si és així com l’alcaldessa 
vol estalviar-se els diners, 
haurem de preguntar-nos 
a quin nivell situa als alum-
nes quan parla del nivell 
“d’excel·lència” del seu ser-
vei cap a la ciutadania. 

Sembla que per situar-
se en posició de donar 
consells als ciutadans per 
suportar temps difí cils, les 
decisions de l’alcaldessa 
són més radicals, que justes 
o de senti t comú. La seva 
decisió de no dotar als cen-
tres escolars d’un servei mí-
nim de calefacció pot ser un 
exemple del pla que té per a 
tota la ciutadania. Ja que en 
el seu projecte per a Rubí, ja 
ha deixat fora als alumnes 
només arribar l’hivern.

Zeus Ros

Vandalismo en la calle del 
Pont
Desde hace más un año 
que se están haciendo ac-
tos de vandalismo en los 
vehículos estacionados en 
la calle del Pont. Sería ya 
hora de que se tomen me-
didas para solucionar este 
problema, ya que cada vez 
que esto sucede tengo que 
llevar mi coche a reparar: 
cristales reventados, retro-
visores parti dos... El pro-
blema viene porque grupos 
de ‘niñatos’, porque no ti e-
nen otro nombre, se cuelan 
en el Árboretum del Castell 
y hasta que llegan allí pues 
ti enen la afi ción de destro-
zar todo los que no es suyo. 
Espero que el Ayuntamien-
to ponga soluciones, cosa 
que dudo, y espero que 
se publique esta denuncia 
para que se sepa en la ciu-
dad, una ciudad por cierto 
cada vez peor y sin vistas 
de solución.

José Manuel García

Rubí fa pampallugues

Josep Milà i Alba
Arquitecte, dibuixant i escriptor 
a estones, rubinenc

URBANISME CASOLÀ (O D’ESTAR PER CASA)

El projecte de les “superilles” 
a Barcelona s’ha converti t en 
un tema interessant. L’invent 
consisteix a crear una xarxa 
de carrers de l’eixample 
vianalitzats a tota la ciutat, 
converti nt carrers rodats en 
zones verdes i de vianants. 
Aquest dibuix generarà, a 
tota la ciutat, una graella 
de grans illes on, en el seu 
interior, s’inverti rà  la jerar-
quia de l’automòbil sobre el 
vianant. I com era d’esperar, 
qualsevol acció que com-
porta un canvi, aviva que 
es converteixi en polèmica. 
Posats a fer, conti nuem-la: 

Uns han blasmat perquè 
el projecte trenca amb l’es-
perit de Cerdà, d’altres n’han 
retret els inconvenients pel 
trànsit rodat, alguns han 
esgrimit els dubtes sobre la 
seva legalitat, molts ho han 

atribuït a la gesti ó arbitrària 
dels manaires de torn, hi ha 
qui diu que els transporti stes 
i els repartidors de venda 
a domicili ho tindran més 
pelut. 

Els arguments en contra 
són forces i diversos depe-
nent de qui els diu i dels 
interessos que representa 
(o amaga). Em sorprèn que 
els arguments a favor, que hi 
són, siguin minsos (almenys 
a comarques no ens han ar-
ribat) i només coneguem els 
de promoció insti tucional re-
servada a la mateixa ciutat. 
També em sobta que tot el 
que es diu siguin monòlegs 
(agraciats pels mitjans més 
importants) i no debats. 
Possiblement, serà perquè 
estem en any electoral i no 
toca.

Anem a pams, l’esperit 
Cerdà (el de l’Eixample) està 
per veure si s’ha perverti t 
gaire, gens o més del que 
el van adulterar els que el 
van executar. Des del seu 
pensament “saintsimonista” 
(pels polítics, historiadors 
i fi lòsofs)  advocava per la 

ciència i el progrés. El 1860 
el progrés estava en el fer-
rocarril a vapor i Cerdà va 
pensar en una ciutat plena 
de trens i que, per tal de 
no tenir accidents, escap-
çava les cantonades de les 
seves illes amb els famosos 
xamfrans alhora que  només 
preveia construir en dues de 
les quatre bandes. Aquell es-
perit ja va quedar degradat 
des d’un bon començament 
i s’ha reduït al fet sociològic 
de la barreja d’estrats socials 
en el seu entorn, però que 
de cap manera desapareix 
amb les superilles. Això de-
pendrà d’altres factors.

Que un projecte com 
aquest causarà uns quants 
maldecaps al trànsit, segur, 
però només fi ns que ens hi 
acostumem. Pot ser que can-
viar hàbits sigui molt difí cil 
i ja sabem que els humans 
som mesells de mena, però 
de més verdes en maduren, 
si no de què avui no es fuma 
a dins d’un restaurant o a 
una sala de plens d’un ajun-
tament, cosa normal fi ns a 
l’any 2006.

Sobre la legalitat del pro-
jecte (això pels juristes) es fa 
difí cil encertar-ho, però si té 
alguna fi ssura serà més per 

les formes que per saltar-se  
l’esperit de la llei. Recordem 
que la llei d’Urbanisme està 
pensada, entre altres coses, 
per millorar el medi ambient 
i per preservar la cosa públi-
ca  enfront de la privada.

Pels que pateixen pels 
pobres reparti dors de ven-
da per internet, millor si els 
hi donen un cop de mà en 
millorar les seves condicions 
laborals i alhora comprin 
més a les boti gues del barri.

Pels que aprofi ten qual-
sevol avinentesa per carre-
gar contra els que ostenten 
el poder a la ciutat, dir-los 
que no trobaran a qui signa 
en aquesta batalla concreta, 
tot i que té les seves prefe-
rències i que no manifesto 
en pro del projecte.

Finalment, pels que hi 
siguin després del maig, 
alguns precs: que no es car-
reguin el projecte sense de-
bat (en tot cas que li canviïn 
el nom), que executin les 
accions complementàries 
necessàries com és una po-
tent inversió en el transport 
públic, que el ciutadà pot 
adaptar-se a noves condi-
cions en els seus costums, 
però no és tan mesell i ja en 
té prou amb rodalies.    

l regidor de Medi Am-
bient, Andrés Medra-
no, ha assenyalat que 

si la ciutadania fes un esforç 
per reciclar més i millor, les 
arques públiques s’estalviari-
en un milió d’euros dels més 
de vuit milions que es paguen 
anualment pel servei de re-
collida de la brossa i neteja 
viària. Un milió d’euros són 
molts diners que es podrien 
desti nar a moltes altres fi na-
litats que podrien benefi ciar 
tota la ciutat. Des de millores 
o rebaixes al transport públic, 
per posar un exemple, fi ns a 
la construcció d’equipaments 
necessaris com podria ser 
una nova piscina d’esti u o re-
baixes signifi cati ves a alguns 
impostos.

Si el motiu econòmic, 
no acaba de convèncer, n’hi 
ha un milió de raons més. 
Reciclar comporta l’estalvi de 
matèries primeres, d’energia 
i d’aigua i també ajuda a 
reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, aquests 

que estan originant el canvi 
climàtic i que provoquen 
fenòmens meteorològics 
extrems com les onades de 
calor o les pluges torrencials. 
I també permet generar nous 
llocs de feina.

Més raons? Reduir el 
nombre d’abocadors. Mal-
auradament, a la ciutat co-
neixíem des de fa dècades 
els problemes que generen 
els abocadors. La UE s’ha 
fi xat com a objecti u arribar al 
percentatge de reciclatge del 
70% l’any 2035 i ha limitat la 
proporció de residus muni-
cipals que podran portar-se 
als abocadors a un màxim del 
10% per al 2035. Si s’arriba a 
aquestes xifres, els abocadors 
passaran a ser una excepció.

Només tenim un plane-
ta terra i l’estem esgotant. 
Quin planeta volem deixar 
als nostres fi lls i nets? Podrí-
em conti nuar perquè n’hi ha 
milions de raons per fer un 
pas endavant i començar a 
reciclar correctament.

E

Fotodenúncia 



Un any més, el 25N, dia per a l’erra-
dicació de les violències masclistes, 
arriba amb molta feina feta i avenços 
legislatius en drets, en conscien-
ciació i en mesures de protecció, 
però encara encara queda molt de 
camí per avançar. Des de principi 
d’any hem de lamentar 11 dones 
assassinades a Catalunya. I és que 
les actituds masclistes, les agressions 
sexistes i les violències sexuals conti-
nuen molt presents en la nostra vida, 
i continuen reproduint-se també 
entre la gent jove.

En Comú Podem continuem 
alçant la veu sobre les diferents 
expressions del masclisme en els 
espais festius i d’oci. Expressions més 
o menys greus de violència sexista, 
que se sostenen en els mateixos 
mites, estereotips, rols i discursos 
de sempre, i que és responsabilitat 
de tots els agents socials trencar i 
canviar per a garantir també un oci 
lliure i segur per a tothom.

A Rubí hem aprovat aquest any 
un protocol per a garantir espais 
d’oci nocturn segurs i lliures de vi-
olències masclistes i per a articular 
una resposta institucional coordina-
da en cas de vulneració dels drets de 
les dones, o de les persones LGBTI+, 
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25N. Dia per a l’erradicació de 

les violències masclistes
La Coral Sant Jordi i els seus 75 anys

OPINIÓ

Xavi Corbera
El proper alcalde de Rubí

#ElCanviÉsXaviCorbera

Aquest any una de les més prestigi-
oses corals del nostre país celebra 
el seu 75è aniversari i per tal de 
celebrar aquesta efemèride l’enti-
tat, convidada per l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí, va oferir dis-
sabte passat un concert a l’església 
de Sant Pere, sota el títol “Cançons 
amb història”.

La vinculació amb la nostra ciutat 
li ve des del mateix moment del seu 
naixement. Segons explicava Miquel 
Rufé en un article a Rubricata, Oriol 
Martorell, que en seria el primer 
director, i la seva germana Maria te-
nien uns amics a Rubí, els Bonsoms, 
que els havien convidat a dinar a 
principis de novembre de 1947. A 
l’hora del cafè va arribar mossèn 
Brugal, rector de Sant Pere, i l’Oriol 
i la Maria van cantar unes peces que 
li van agradar tant que els va oferir 
de fer un concert per Santa Cecília al 
“Centro Parroquial de Acción Católi-
ca”, que ara és el Casal Popular. Així, 
els germans Martorell i altres amics 
cantaires van fer el primer concert 
a Rubí el 30 de novembre de 1947, 
on van sonar, entre altres cançons, 
la popular suïssa “Nit de Sant Joan” 
i “Tot baixant per la drecera” (de F. 
Glück), les dues en versió catalana, 
fet inaudit en plena postguerra on 
la repressió de la nostra llengua era 

violentades. És un pas, un avenç, 
però de res serveix cap protocol si 
totes i tots no col·laborem a visibi-
litzar el problema i a aturar-lo quan 
és possible. Per començar, trencant 
mites en aquelles actituds més 
tolerades socialment. Per exemple: 
Un no, és un NO. De fet, com hem 
cridat mil cops al carrer, i ara també 
reconeix la llei, en relacions sexo 
afectives només sí és sí. Uns llavis 
vermells o una faldilla curta, no són 
un sí, ni són motiu perquè ens tiris 
una floreta si no ho desitgem. O 
estar borratxa, no vol dir que vulgui 
sexe. Totes i tots hem vist o patit 
situacions d’aquest tipus. Enfortir el 
canvi cultural i social que ja fa temps 
que s’ha iniciat requereix que totes 
i tots actuem el pròxim cop que en 
veiem o visquem una. No podem, 
com a societat, ser-ne còmplices. Si 
ho veus, no callis. Actua. I si ho fa un 
amic, atura’l. Això és amistat. Hem 
de situar la lluita contra les violències 
masclistes a la centralitat de la vida 
social i política, amb una implicació 
total i absoluta de tots i totes. Si totes 
sumem, les lleis i els protocols seran 
plenament útils. Si totes i tots actu-
em, serem més lliures i més feliços.

En Comú Podem Rubí

a l’ordre del dia.
Va ser l’orígen de la Coral Sant 

Jordi, encara que el seu primer nom 
va ser Schola Sant Jordi, de la qual 
Oriol Martorell seria director fins al 
1991. El 30 de novembre de 1972 la 
Coral va tornar a Rubí per celebrar 
les seves noces d’argent, aquesta 
vegada al temple parroquial de Sant 
Pere mateix, atès que el local del 
Casal Popular era tancat per motiu 
d’unes obres de rehabilitació. Es van 
oferir les mateixes cançons de la pri-
mera actuació de 1947 i unes peces 
de polifonia catalana datades entre 
el segle XIV i el XIX, a més d’altres 
tonades tradicionals i populars. Fins i 
tot van cantar una de Raimon (“D’un 
temps, d’un país”) i, en acabar, els 
excantaires es van afegir per oferir 
alguns bisos. Segons la premsa de 
l’època aquest esdeveniment va ser 
tot un èxit.

Més endavant, el 1988 van rebre 
merescudament la Creu de Sant 
Jordi “per la seva valuosa contri-
bució a la recuperació nacional de 
Catalunya i a la renovació de la seva 
música coral”.

I arribem al 50è aniversari, el 
1997, on també Rubí fou la localitat 
triada per a la commemoració. El 
temple de Sant Pere va tornar a 
acollir els cantaires, aquella vegada 

dirigits per Xavier Sans (1995-2000), 
els qual van rebre la col·laboració 
especial de l’Esbart Dansaire de Rubí, 
que ballà les Danses de Castellterçol. 
Les tonades que va oferir la Coral al 
públic van ser basades en el nacio-
nalisme anglès, la música nord-ame-
ricana i les cançons de Nadal, entre 
elles unes que ja havien interpretat 
durant el concert del 25è aniversari. 
Posteriorment, per celebrar aquesta 
efemèride també van fer un concert 
al Palau de la Música Catalana amb 
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i 
Nacional de Catalunya.

La Coral sempre ha tingut un 
repertori força variat, on també està 
inclòs el jazz, la música medieval, les 
sardanes o obres de compositors ca-
talans del segle XX. En total ha ofert 
al llarg de tota la seva trajectòria més 
de 1.860 concerts, col·laborant amb 
prestigiosos directors i compositors, 
tant catalans com europeus. Ha ac-
tuat en nombrosos països europeus 
i fins i tot van cantar a Bòsnia el 
1996, amb altres corals, amb motiu 
de la fi de la guerra dels Balcans. 
Des de 2016 l’entitat, que ha assolit 
un altíssim grau de professionalitat 
i excel·lència, està dirigida per Oriol 
Castanyer.

Jordi Vilalta Martínez
GCMR-CER
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Mercè Galimany i Trillo
Vídua de Ramon Batalla i Farran

Ens va deixar el passat 16 de novembre 
de 2022 a l’edat de 91 anys. La família ho 

fa saber als amics i coneguts i agraeix 
molt sincerament les mostres de condol 

i estima rebuts.

Pl. Progreso, 9  |  T. 93 699 66 98
TAPAS Y PARTIDOS DE FÚTBOL

Vols formar part  de l’equip 
comercial de Finques Vallhonrat?

OFERTA DE FEINA

Envia´ns el teu currículum a 
correu@finquesvallhonrat.es

93 588 54 99 www.finquesvallhonrat.es

Centro especializado 
en eliminación de piojos 

y liendres

DIAGNÓSTICO GRATUITO

Carrer d’Aribau 9-11, Rubí
rubi@sinmaspiojitos.com
www.sinmaspiojitos.com

CITA PREVIA

Tel. 691 120 114Los casos severos 
pueden producir 
anemia

Los picores producen 
distracción escolar

Un niño con piojos 
es más vulnerable 
al Bulling

Dia de l’Arbre Autòcton
Una família parti cipa en la jornada del Dia de l’Arbre Autòcton de Rubí, plantant un arbre 

a l’espai natural del torrent dels Alous | AJUNTAMENT DE RUBÍ-LOCALPRES

LA FOTOGRAFIA

administracio@diariderubi.cat
publicitat@diariderubi.cat

Telèfon 609 03 22 89 

www.diariderubi.com 

29 anys informant 
de l’actualitat local

i donant suport 
al comerç de Rubí.

ANUNCIA’T!

Des de 1993 al teu costat!
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c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

autos · hogar · vida · salud · decesos 
comercio/pyme · protección alquiler

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Tota l'actualitat també a
www.diariderubi.com

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

¡Ven a visitarnos!

Ya tenemos
la nueva

temporada
otoño/invierno

Primeras puestas
para bebé y 

ropa chulísima 
para niño/a

¡Os esperamos!

ENTITAT TELÈFON

Ajuntament de Rubí 93.588.70.00

Comerç Rubí 606.036.392

Cemen� ri Municipal 93.588.77.22

Policia Local 93.588.70.92

Ofi cina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) 93.587.00.00

Servei d’Ocupació de Catalunya 93.553.61.00

Ofi cines d’Atenció al Ciutadà (OAC)

- OAC (Ofi cina de Les Torres)
- OAC (Ofi cina Centre)

93.588.19.75
93.588.70.00

Registre Civil 93.586.08.50

Deganat de Rubí 93.586.08.60

Serveis Socials de Rubí 93.588.70.77

Informació recollida residus (Telèfon Verd) 900.130.130

CAP Antón de Borja 93.588.45.55

CAP Sant Genís 93.699.17.29

CAP Mútua de Terrassa 93.586.67.00

Mossos d’Esquadra 93.581.79.00

Diari de Rubí 93.699.77.90

TELÈFONS D’INTERÈS
Rubí

SERVEIS

Sra. s'ofereix 
per neteja de 
cases per hores

670 93 66 17 

www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?

Ctra. de Sabadell, km.12,7, 
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94

www.colorpaintrubi.com

Botiga especialitzada 
en pintures industrials 

i decoratives, 
troba’ns a Google Maps

NOVETAT!
Ara també amb 

pintura d´automoció
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L’ENTREVISTA

Parlem amb Rubén Yuste, actor, director i productor 
teatral rubinenc amb una llarga trajectòria en teatre 
musical, conegut per obres com ‘Mar i Cel’, ‘Grease’, 
‘Spamalot’, ‘Mamma Mia’, ‘Els Miserables’o ‘Forever 
Young’, entre altres. Actualment, el podem veure 
sobre els escenaris a ‘Prett y Woman: el musical’, 
al Teatre Apolo de Barcelona

   El meu personatge a 
Prett y Woman és molt 
especial, és com la fada 
madrina de l’espectacle

Rubén Yuste

- Després de treballar du-
rant anys a una consulto-
ria d’empreses, per què 
vas decidir fer el salt al 
món del teatre musical?
El món de la interpretació 
sempre ha estat present a 
la meva vida. Amb 4 anys 
vaig començar a ballar jo-
tes al Centro Aragonés de 
Rubí i dels 12 als 16 anys 
vaig formar part del grup 
teatral del Casal Popular 
amb l’Albert Bové. Ell va 
ser el meu mestre de te-
atre amateur. Em vaig se-

guir formant en diferents 
disciplines d’interpretació, 
decidint fi nalment estudi-
ar Ciències Políti ques. Fins 
que un dia vaig entrar en 
una crisi de “Què faig amb la 
meva vida? Cap a on vaig?”, 
replantejant-me moltes co-
ses. Llavors vaig deixar el 
treball a la consultora i vaig 
començar a estudiar teatre 

que estarà sempre al meu 
cor és el de Joe a ‘Sugar, 
con faldas y a lo loco’ que 
vaig interpretar durant 3 
temporades.
- Com va ser el rodatge 
del fi lm ‘El fotógrafo de 
Mathausen’ de Mar Tar-
garona, ambientada en un 
camp de concentració?
Va ser una experiència 
dura. L’equip de produc-
ció em van demanar que 
comencés a fer dieta sen-
se carbohidrats i els anés 
enviant una foto meva 
sense samarreta cada set-
mana per veure l’evolució. 
En poc més d’un mes vaig 
perdre 13 quilos. Durant el 
rodatge, els que actuàvem 
com a presoners del camp 
teníem un càtering exclusi-
vament de pomes per no 
guanyar pes. Vam rodar a 
diferents llocs de Barcelo-
na i les principals escenes 
d’exteriors es van rodar 
a Budapest, a un espai de 
rodatge enorme a l’aire 
lliure on s’havien rodat pel-
lícules com ‘El nen del pija-
ma de ratlles’.
- Com vas viure l’expe-
riència de treballar amb 
Antonio Banderas com 
a director en el musical 
‘Company’?
És un regal treballar amb 
Antonio Banderas. A l’audi-
ció vam comparti r 2 hores 
fent una escena, cantant 
totes les cançons, parlant 
sobre el personatge... El 
tracte amb ell ha estat in-
creïble tant personalment 
com professional. Com a 
actor, és un líder nat, ple 
d’energia. He ti ngut la sort 
de treballar mà a mà amb 
ell com a director resident 

leccionar. Per mi ha estat 
un regal, ja que és un per-
sonatge protagonista cò-
mic, un registre en el qual 
m’hi sento molt còmode i 
gaudeixo molt. Faig 3 per-
sonatges (en realitat 5) i 
això em permet jugar amb 
diferents composicions 
corporals, parlar i cantar 
amb diferents veus, etc. El 
personatge és molt especi-
al, és com la fada protecto-
ra de l’espectacle, que va 
ajudant als protagonistes 
perquè cada trama es vagi 
desenvolupant. El musical 
es manté molt fi del a la pel-
lícula, amb l’encert d’haver 
teatralitzat molts aspectes. 
Els diferents personatges 
que interpreto van apor-
tant el seu granet de sorra 
perquè la història d’amor 
arribi a bon port.  
- Alguna anècdota diver-
ti da que puguis comparti r 
sobre el musical?
Fa poc a ‘Prett y Woman’ 
estava fent de Happyman 
i, en un moment de l’obra 
em transformo en el Sr.  

musical.
- Quins records tens dels 
anys com a actor al Casal 
Popular de Rubí?
No se m’oblidarà mai la 
meva primera audició, va 
ser molt especial. Un com-
pany de l’Escola Montser-
rat i jo ens vam presentar 
al Casal Popular perquè 
buscaven nens per parti -
cipar en l’obra ‘L’estel de 
Natzaret’ i allà vaig conèi-
xer l’Albert Bové. Ens van 
fer cantar una cançó a l’au-
dició i vam entrar al grup 
escènic del Casal Popular. 
Aquesta va ser la meva 
veritable escola. L’Albert 
em va ensenyar una base 
tan sòlida i bona de la in-
terpretació que ho porto 
dins com un record molt 
especial.
- Quin dels personatges 
de fi cció ha estat més di-
fí cil d’interpretar en tots 
aquests anys de trajectò-
ria? I quin t’ha deixat més 
bon record?
El personatge més com-
plicat ha estat a ‘Forever 
Young’, on interpretava a 
un vell de 90 anys, i això va 
requerir un esforç impor-
tant, treballar la velocitat 
del moviment, la veu, etc. 
Va ser un treball molt in-
teressant i un repte consi-
derable. Després ti nc uns 
quants personatges que 
m’han deixat molt bon re-
cord: per exemple, fer de 
Vince Fontain a ‘Grease: el 
Musical’, va ser una etapa 
molt especial i el perso-
natge era un bombonet; 
a ‘Spamalot’, com a alter-
nant de Sir Galahad i Be-
devere, que era un espec-
tacle meravellós; i un altre 

de ‘Company’ a Màlaga i 
a Barcelona, on he après 
molt d’ell amb els assajos, 
la manera d’enfocar i de 
veure la direcció, com do-
nar indicacions per fer més 
ric l’espectacle, etc. Al te-
atre musical a Espanya no 
ens podia passar res millor 
que tenir Antonio Bande-
ras com el nostre abande-
rat, apropant la cultura de 
teatre musical al públic.
- Has dirigit l’obra ‘La Can-
ción de Ipanema’ abans 
de ser director resident a 
‘Company’. Com et veus 
en la faceta de director?
És una faceta que m’en-
canta. Ja havia dirigit algun 
projecte semiprofessional, 
però aquesta obra va ser el 
meu primer gran projecte. 
Va ser una experiència me-
ravellosa, tot i que ara no 
em veig sense pujar a l’es-
cenari com a actor, ja que 
m’omple molt i vull conti -
nuar fent-ho. La direcció 
m’apassiona: crear un pro-
jecte des de zero, fer una 
proposta, pensar en una 
dramatúrgia, cap a on po-
den anar els personatges. 
M’encanta la comèdia a 
escala actoral i de direcció, 
gènere que vaig conti nuar 
treballant al meu segon 
projecte: ‘Las chicas del 
coro’. Espero que vinguin 
molts més projectes.
- Què és el que et va atreu-
re per sumar-te a ‘Prett y 
Woman: el musical’?
Havia vist l’espectacle fa 5 
anys a Broadway i el per-
sonatge de Happyman / 
Sr. Thompson / Sr. Hollister 
em fl ipava, així que vaig 
anar a per totes per acon-
seguir el paper i em van se-

Thompson, amb la base de 
roba ja canviada i a sobre 
amb jaqueta, mocadors, 
perruca de Happyman. 
A l’escenari faig la trans-
formació a Sr. Thompson, 
traient-me la perruca i po-
sant-me l’americana. Un 
dels ‘swings’ (actor subs-
ti tut) em va posar l’ame-
ricana. Jo estava mirant 
al públic cantant i trans-
formant-me i noto que la 
jaqueta em quedava apre-
tada com un top. Mentre 
anava cantant em vaig 
adonar que passava algu-
na cosa. Vaig al fons de 
l’escenari i em toco l’es-
quena: en aquell moment 
m’adono que m’havien 
cordat l’americana per 
darrere! Com vaig poder, 
amb la mà per darrere, 
mentre seguia cantant, 
em vaig treure el botó 
just a temps per girar-me 
i transformar-me en el Sr. 
Thompson. Després quan 
els hi vaig explicar als 
companys ens vam fer un 
fart de riure!

Rubén Yuste al Celler de Rubí,
visitant l’exposició del 
Centenari del Casal Popular.

El rubinenc Rubén Yuste com a Sr. Thompson a ‘Prett y Woman: 
el musical’. JORDI GALDERIC

Rubén Yuste interpretant a ‘Happyman’ a Prett y Woman el 
musical. JORDI GALDERIC

Rubén Yuste by Raúl Acosta
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DIVENDRES, 2 DE DESEMBRE
Xerrada: ‘Com pot ajudar la ciència a trac-
tar el càncer de mama’
Amb Francesca Mateu, doctora en Biologia 
Cel·lular del Càncer, i Catalina Falo, oncòlo-
ga. Org. Oncolliga Rubí.
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. A les 18 h

DISSABTE, 3 DE DESEMBRE
Mercat de la numismàti ca i el 
col·leccionisme
A la pl. del Mercat. 8 h

Story Time amb Kids&Us
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 11 h

Aplec Sardanista de Rubí
Pl. Doctor Guardiet. 11.30 h

Projecció del curtmetratge ‘Bablinga i la 
pel·lícula Wallay’ i col·loqui sobre el dret a 
l’educació a l’Àfrica i taller infanti l
Teatre La Sala. 17.30 h

DIUMENGE, 4 DE DESEMBRE
‘Ocaña, reina de las Ramblas’
Teatre La Sala. 18.30 h

DIMECRES, 7 DE DESEMBRE
Dimecres manetes
Ateneu Municipal. 10 h

JoxMí, Espai d’Escoltai Acompanyament 
Emocional
Espai Jove Torre Basses. 16 h

DIJOUS, 8 DE DESEMBRE
SBR Blues Jam Sessions
St. Patrick’s de Rubí. 20 h

DIVENDRES, 9 DE DESEMBRE
Tió gegant
Zona Mercat. 17 - 20.30 h

‘Uh! Quin cangueli’, Espectacle infanti l
Carpa de Nadal - Pl. Doctor Guardiet
17.30 - 19 h

Connecta’t: Com fer tràmits electrònics
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 18 h

DISSABTE, 10 DE DESEMBRE
La Trocalleria
Plaça del Mercat. 10.30 h

Decoracions arbre de Nadal. Taller infanti l
Lloc: Racó de les il·lusions, plaça de la Nova 
Estació. D’11 h a 14h

Tió gegant
Zona Sant Jordi, Parc Can Fatjó
11.00 h

Elmer, l’elefant de colors
Carpa de Nadal - Pl. Doctor Guardiet
11.30 h

Tió gegant
Zona Centre. 17 - 20.30 h

Taxaan
Carpa de Nadal, Pl. Dr. Guardiet. 17.30 h. 

Concert Nadal & Swing
Racó de les il·lusions, plaça de la Nova Esta-
ció. De 18.30 h a les 20 h

DIUMENGE, 11 DE DESEMBRE
Portem un pessebre al mirador del camí de 
Can Tiraïres
Sorti da: Masia de Ca n’Oriol. 10 h

Mati to i el gall Antonio
Espectacle familiar amb la Cia. Mati to Carpa 
de Nadal. Plaça Dr. Guardiet.
11.30 h i 13 h

Concert de Nadal amb ritme de Dr. Rum-
beta
Racó de les il·lusions, plaça de la Nova Esta-
ció. De les 12.30 h a les 14h

Piruleta de Colors. Taller creati u infanti l
Racó de les il·lusions, plaça de la Nova Esta-
ció. De les 17 h a les 20 h

Tió gegant
Zona Centre. 11 h a 14 h i 17 h a 20.30 h

DILLUNS, 12 DE DESEMBRE
L’envelliment de la població i l’estudi de
transformacions intergeneracionals
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 18 h

Ren dolç. Taller creati u infanti l
Racó de les il·lusions, plaça de la Nova Esta-
ció. De les 17 h a les 20 h

Taller Fem mussoltes amb pinyes 
Sessions a les 17.10 h, 17.30 h, 17.50 h, 
18.10 h, 18.30 h, 18.50 h, 19.10 h
Carpa de Nadal. Plaça del Dr. Guardiet

DIMARTS, 13 DE DESEMBRE
El Pare Noel. Taller creati u infanti l
Lloc: Racó de les il·lusions, plaça de la Nova 
Estació. De les 17 h a les 20 h

Taller Fem ornaments amb xapes
Sessions a les 17.10 h, 17.30 h, 17.50 h, 
18.10 h, 18.30 h, 18.50 h, 19.10 h
amb la Cia. GAAC
Carpa Nadal. Plaça del Doctor Guardiet

Contacontes: La veïna
Centre cívic la Cruïlla. 17 h

L’hora del conte: Contes d’anar i venir
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 18 h

Joan Ferrater: Del desig
Ateneu Municipal. 19 h

DIMECRES, 14 DE DESEMBRE
Mural pintem el Nadal de Colors
Racó de les il·lusions, plaça de la Nova Esta-
ció. De les 17 h a les 20 h

Fem Ninots de Nadal amb gots
Sessions a les 17.10 h, 17.30 h, 17.50 h, 
18.10 h, 18.30 h, 18.50 h, 19.10 h
Taller infanti l a la Carpa de Nadal
Cia. GAAC. Plaça del Doctor Guardiet

LHora del conte ‘Timbal de contes’
A càrrec d’Ingrid Domingo
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 18 h

JoxMí, Espai d’Escolta 
i Acompanyament Emocional
Espai Jove Torre Basses. 16 h

Dimecres manetes
Ateneu Municipal. 10 h

Aprèn a comunicar-te efi caçment amb els 
adolescents
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 18 h

L’hora del conte: Timbal de contes
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 18 h

L’hora del codi
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 
18.30 h

DIJOUS, 15 DE DESEMBRE
Gorro de Nadal. Taller creati u infanti l
Racó de les il·lusions, plaça de la Nova Esta-
ció. De les 17 h a les 20 h

Fem un porta-coberts de Nadal
Sessions a les 17.10 h, 17.30 h, 17.50 h, 
18.10 h, 18.30 h, 18.50 h, 19.10 h
Taller infanti l amb la Cia. GAAC a la Carpa de 
Nadal. Plaça del Dr. Guardiet

Tastet musical de Nadal amb l’Escola de 
Música
Mercat Municipal. 17.30 h 

Ruta de Rubí a l’ermita de Sant Genís
Punt de trobada: l’Escardívol. 9.30 h

Canvia la teva mirada
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 17 h

Històries de desplaçament forçat i lluita 
en defensa de la terra
Biblioteca Mestre Martí  Tauler. 19 h

25 anys sense Tete Montoliu
Ateneu Municipal. 19.30 h 

ACTIVITATS
Trenet dels comerciants
Zona centre - Zona Ca n’Oriol
11 h a 13.30 h i 17 h - 20 h

Fira de Nadal
Pl. Nova Estació. Del 9 al 24 de desmbre 
d’ 11 h a 14 h i de 17 h a 21 h

Colors de Nadal: taller de manualitats 
i fàbrica de caramels
Ajuntament. Dies 2, 3, 6, 8, 10, 11 de 
desembre. 18 h

Colors de Nadal: espectacle de llums
Ajuntament
Dies 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14 de desembre
19 h

EXPOSICIONS
Sense refugi, històries de 
desplaçament forçat i lluita en 
defensa de la Terra
A la Biblioteca Mestre Martí  Tauler des 
del 12 de desembre  fi ns al 9 de gener
L’exposició es pot visitar durant l’horari 
d’obertura de l’equipament

Formes i colors 
Obres de l’arti sta local Miquel Mas
Es pot visitar fi ns al 18 de desembre a 
l’Auditori Vallhonrat

Resistents i deportades
Fins al 22 de desembre al Castell

Retrospecti va Pep Borràs ‘Diàlegs amb 
l’objecte’ 
Mostra fi ns al 31 de gener a la sala 
Pepa de Haro de l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí. 
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ENTITATS

REDACCIÓ

La Colla de Geganters de 
Rubí va inaugurar dissabte 
passat la nova seu de l’enti-
tat, ubicada a la carretera de 
Terrassa número 10. Es trac-
ta d’un espai amb una alçada 
adient per poder encabir les 
figures de l’entitat i més es-
paiós que el que tenien fins 
ara, al carrer Dant. 

La inauguració de la nova 
Casa dels entremesos va 
comptar amb l’actuació de 
diferents entitats culturals 
de la ciutat: els mateixos 
gegants Roc i Paula, així 
com els Castellers, l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu i la 
Coral Unió Rubinenca.

L’acte va estar presidit 
per l’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, el director dels Serveis 
Territorials de Cultura a Bar-
celona de la Generalitat de 
Catalunya, Andreu Felip, i 
el representant comarcal 
del Vallès de l’Agrupació de 

La colla de Geganters de Rubí han 
inaugurat la nova seu de l’entitat

Colles Geganteres de Catalu-
nya, Ivan López. 

Martínez, que va lliurar 
de forma simbòlica les claus 
del nou local als gegants 
Roc i Paula, va apuntar que 
“l’Ajuntament ha estat al 
vostre costat i continua es-
tant-hi per trobar la millor 
solució a les vostres neces-
sitats. L’esforç ha valgut la 
pena, perquè creiem que la 
Colla de Geganters mereix 

un espai d’aquestes caracte-
rístiques”. 

A partir d’ara, les figures 
de la ciutat tindran més visi-
bilitat a la nova Casa dels en-
tremesos. I és que, a banda 
de les millors condicions en 
l’estructura del local, el canvi 
d’emplaçament possibilitarà 
que la colla pugui obrir les 
portes del local per promo-
cionar la cultura gegantera 
de Rubí.

Els gegants Roc i Paula, ballant al nou local. AJUNTAMENT DE 
RUBÍ-LOCALPRES 

SARDANES

Bingo Musical de 
Maristes Rubí per 
recaptar diners 
per la Marató 
Maristes Rubí celebra un any 
més el Bingo Musical, una 
activitat solidària per recap-
tar diners per a La Marató de 
TV3, que enguany està dedi-
cada a les malalties cardio-
vasculars. L’acte, obert a tota 
la ciutadania, se celebrarà el 
divendres 2 de desembre, 
de les 17.30 h a les 20 h, al 
pavelló del centre, al carrer 
de Magallanes, 65. El Bingo 
Musical consisteix a adquirir 
un cartró, a canvi d’un euro, 
que està format per imatges 
de caràtules de cançons. 
Aquestes aniran sonant i 
qui les tingui en la butlleta, 
les pot anar marcant. Qui 
faci bingo, rebrà un premi. 
Tots els premis han estat 
cedits per comerços que col-
laboren. A més, aquest any 
s’afegeix una gran novetat: 
tothom qui porti la invitació 
del bingo musical, rebrà un 
cartró de franc amb la com-
pra d’una butlleta. / DdR

SOLIDARITAT

La Biblioteca proposa fer 
un viatge emocional per les 
tres dècades de La Marató a 
través dels cartells que l’han 
protagonitzat. ‘30 anys de 
la teva Marató’ fa un repàs 
dels cartells publicitaris de 
cada edició de La Marató, 
acompanyats d’informació 
complementària, com ara 
els presentadors dels pro-
grames, el marcador final, 
el nombre de projectes de 
recerca finançats i els equips 
d’investigació implicats. A 

més, es poden recordar 
els espots que han prota-
gonitzat les campanyes de 
divulgació a través dels codis 
QR que acompanyen cada 
cartell. 

L’exposició sobre La Ma-
rató, que es va estrenar el 
2021 amb motiu del 30è 
aniversari de La Marató, 
ha recorregut nou punts 
diferents de la geografia 
catalana per compartir amb 
la ciutadania aquesta histò-
ria de solidaritat col·lectiva, 

amb aquesta ampliació del 
calendari d’exposicions.

Parada de llibres solidaris
D’altra banda, la Biblioteca 
ha tornat a posar una pa-
rada de llibres solidaris a 
partir d’1 euro per recaptar 
diners per La Marató d’en-
guany. Els exemplars es po-
dran adquirir fins al 17 de 
desembre a l’equipament, i 
l’1 i 15 de desembre al matí 
en una parada que instal-
larà la Biblioteca al Mercat.

Torna la gran festa sardanista amb 
la 24a edició de l’Aplec de Rubí
L’entitat Aplec de Rubí or-
ganitza una nova edició de 
l’Aplec Sardanista de Rubí, 
que enguany arriba a l’edi-
ció número 24. La proposta 
s’havia d’haver realitzat el 
passat 24 de setembre, però 
es va haver d’ajornar per la 
previsió de pluja. 

Així, aquest dissabte 
3 de desembre Rubí serà 
la capital de la sardana de 
Catalunya. L’Aplec ha optat 

enguany per un nou format: 
tindrà lloc a la plaça Doctor 
Guardiet i arrencarà al  matí 
a les 11.30 h amb la cobla 
La Principal del Llobregat, 
mentre que a la tarda, a 
partir de les 16.30 h,  serà 
el torn de la Jovenívola de 
Sabadell i la cobla Ciutat de 
Girona. 

A més, hi haurà el con-

curs de colles improvisades, 
un berenar gratuït amb 
coca i mistela, gràcies a la 
col·laboració de diverses 
pastisseries de Rubí, i sorte-
jos patrocinats per diferents 
comerços locals.

En total, sonaran més de 
25 peces sardanistes, entre 
les quals hi haurà algunes 
relacionades amb el muni-
cipi, com ara ‘Sardanistes 
de Rubí’, d’Antoni Albors o 

‘L’Aplec de Rubí’, de Miquel 
Tudela, interpretada per 
dues cobles alhora. 

L’Aplec d’una activitat 
que s’ha fet de forma inin-
terrompuda a la ciutat els 
darrers anys, fins i tot el 
2020, en què es va transfor-
mar en una audició perquè 
no es podia ballar per culpa 
de la pandèmia. / DdR

Les cobles La Principal del Llobregat, 
la Jovenívola de Sabadell i Ciutat de 

Girona actuaran a l’Aplec

La mostra ‘30 anys de la teva Marató’ arriba a Rubí

CULTURA

EXPOSICIÓ



Divendres, 2 de desembre de 2022 21
CULTURA

TEATRE

El guardonat musical ‘Ocaña, Reina 
de las Ramblas’ arriba a Rubí

Joan Vázquez és Ocaña, la Reina de las Ramblas. CEDIDA

L’artista Pep Borràs mostra 
els seus ‘Diàlegs amb l’objecte’ 
en una exposició retrospectiva  

Pep Borràs, en el cartell promocional de la mostra. CEDIDA

L’artista rubinenc i expro‐
fessor de l’Escola d’Art i Dis‐
seny (edRa) Pep Borràs va 
inaugurar el 30 de novem‐
bre l’exposició ‘Diàlegs amb 
l’objecte’ a l’Espai Pepa de 
Haro d’edRa. Es tracta d’una 
mostra retrospectiva de la 
seva obra des del 1981 fins a 
l’actualitat, des dels seus ini‐
cis en l’escultura i passant pel 
cartellisme, l’aparadorisme i 
les instal·lacions, entre altres.

El treball de Borràs està 

influenciat per l’objecte 
surrealista, el dadaisme i 
la poesia visual. Parteix de 
materials com el ferro i la 
fusta aplicant la tècnica de 
l’assemblatge i entrant en 
el camp del ‘ready‐made’ i 
l’objecte trobat. El seu món 
creatiu transita per la ironia, 
l’homenatge a les formes i 
l’interès per la descoberta 
constant. L’exposició es podrà 
visitar fins al 31 de gener del 
2023. / DdR

Convoquen 
el III Certamen 
de relats curts 
‘Veus de dona’
El club de lectura Veus de 
Dona, amb el suport del 
servei d’Igualtat de l’Ajun‐
tament, ha convocat el III 
Concurs de Relats Curts. El 
certamen vol promoure la 
creació literària en l’àmbit 
de la narrativa i la reflexió 
al voltant de les desigual‐
tats entre dones i homes. El 
concurs s’estructura en dues 
modalitats: una de general, 
oberta a tothom, i una de‐
dicada a l’alumnat de 3r i 4t 
d’ESO dels centres educatius 
de la ciutat. 

Dins de cada modalitat, 
s’estableixen dues catego‐
ries segons l’idioma, que 
pot ser català o castellà. 
Els textos han de ser origi‐
nals i inèdits i poden tenir 
una extensió màxima de 
500 paraules en Times New 
Roman 12 i un interlineat 
d’1,5. Les obres originals 
s’han d’enviar en format 
pdf, amb títol i sense signar 
a clubveusdedona@gmail.
com amb l’assumpte ‘Relats 
Veus de Dona’, afegint l’idio‐
ma en el qual està escrit. Els 
relats del jovent també han 
d’incloure el curs de l’autor 
o autora a l’assumpte. El 
relat ha d’anar signat amb 
un pseudònim i en un altre 
arxiu adjunt també en pdf hi 
anirà la plica amb el títol de 
l’obra, el pseudònim i les da‐
des de l’autor. El termini per 
presentar les obres acaba 
el 20 de març. Les persones 
guanyadores es donaran a 
conèixer el dia de Sant Jordi 
i rebran un trofeu i un lot de 
llibres. / DdR

LITERATURA

REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala 
acollirà aquest proper diu‐
menge 4 de desembre el 
musical ‘Ocaña, Reina de 
Las Ramblas’, aplaudit per 
crítica i públic i diverses ve‐
gades guardonat. El muntat‐
ge està produït per l’Òpera 
de Butxaca i Nova Creació.
En una interpretació que 
s’ha endut tots els elogis, 
el cantant Joan Vázquez 
es transforma en la figura 
única d’Ocaña, un artista au‐
tènticament inclassificable. 

Va irrompre com a ‘per‐
former’ dècades abans que 
ningú sabés què volia dir fer 
una performance. A través 
de les seves intervencions 
artístiques, el pintor naïf 
va esdevenir un activista 
pioner dels drets LGBTI molt 
abans que la societat enten‐
gués el significat concret 

d’aquestes sigles. 
Amb la música del com‐

positor i guitarrista Marc 
Sambola i sota la direcció de 
Marc Rosich, autor també 
de la dramatúrgia, el mun‐
tatge transporta l’especta‐
dor a la Barcelona preolím‐
pica, de finals dels setanta 
i principis dels vuitanta, 
una ciutat que mirava amb 
irreverència cap al futur i 
que lluitava per la justícia 
i la llibertat per a tothom. 

Ocaña, precursor de 
tota una manera de viure 
i d’entendre el món, torna 

per explicar  la seva història 
a ritme de copla, fent riure 
i cantar a l’espectador i fins 
i tot emocionant‐lo.

‘Ocaña, Reina de las 
Ramblas’  ha estat recone‐
gut amb el Premi al Millor  
Espectacle Musical (Premis 
de la Crítica 2019 i Premis 
Teatre Barcelona 2019) i 
amb dos Premis a Millor 
Actor Musical per a Joan 
Vázquez (Premis de la Crítica 
2019 i Premis Teatre Barce‐
lona 2019). També va estar 
nominat a Millor Musical 
per Joan Vázquez als Premis 
Butaca 2020 i va guanyar el 
Premi a Millor Espectacle en 
Reposició als Premis Teatre 
Barcelona 2021.

La funció a La Sala serà a 
les 18.30 h i les entrades ja 
estan a la venda al preu de 
15 i 11,25 euros si es com‐
pren de forma avançada i 18 
euros el mateix dia.

Ocaña, precursor 
de tota una 

manera de viure i 
d’entendre la vida, 
torna per explicar 
la vida a ritme de 

‘copla’

Exposició de pintura de Joana
Sánchez Trullols a l’Antiga Estació
L’artista Joana Sánchez Tru‐
llols (L’Hospitalet, 1960) ex‐
posa ‘Sistemes Connectius’ 
a l’Antiga Estació. Sánchez 
Trullols, llicenciada en Be‐
lles Arts per la Universitat 
de Barcelona i amb estudis 
de Psicologia, és una artista 
que combina el treball pe‐
dagògic i metodològic amb 
la creació artística de ma‐
nera que es retroalimenten. 

Aquesta exposició està 
formada per quatre pro‐

postes: Galeria (pintures 
emmarcades); Òrbites (Pin‐
tures compartimentades 
i transferides); Models de 
creixement (Pintures Mu‐
rals en Paral·lel en blanc 
i negre i color) i Tríades 
pictòriques (pintures de 
petit format, teles de gran 
format i pintures prolon‐
gades o esteses). La seva 
obra s’ha exposat a Suècia, 
Brusel·les, Sevilla i Castelló, 
entre altres. / DdR

ART
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ESPORTS
TENNIS TAULA

Un grup de rubinencs crea 
l’Escola de Tennis Taula Rubí
Un grup de rubinencs ha 
impulsat la consti tució de 
l’Escola de Tennis Taula de 
Rubí, per tal d’acollir tots els 
afi cionats rubinencs practi -
cants d’aquest esport. Els 
socis fundadors  del centre 
procedeixen de la secció de 
tennis de taula de l’Associ-
ació de Veïns de Can Fatjó, 
únic club existent a Rubí des 
de fa 20 anys.

Les limitacions de les 
instal·lacions i del temps 
disponible de les mateixes 
feien difícil el creixement 
del club i aconseguir l’ob-
jecti u de crear una escola 
d’iniciació per a escolars 
i de perfeccionament per 
a adults. Per aquest mo-
tiu, alguns dels socis van 
apostar per crear aquesta 
nova escola, que s’ubica a 
les instal·lacions de l’Escola 
Insti tut Teresa Altet, a Ca 
n’Oriol. 

“Amb la disponibilitat de 
les noves instal·lacions del 
Col·legi Teresa Altet ti ndrem 

l’oportunitat de créixer com 
a club i portar el tennis de 
taula local al lloc que cor-
respon a una població com 
la de Rubí”, apunten els pro-
motors, que afegeixen que 
“és un club per a tothom, 
sigui quin sigui el seu nivell, 
edat o condició fí sica. Per 
gaudir, relacionar-nos amb 
altres i per fer salut”. 

De moment, les sessi-
ons, amb entrenadors ti tu-
lats i amb àmplia experièn-

cia, es fan dilluns i dimecres 
i tenen una dura d’una hora 
i mitja. El preu és de 30 € al 
mes. Els interessats a con-
tactar poden trucar al 637 
908 569 o a través del web 
www.ctt rubi.com. 

Segons expliquen des 
del centre, el rubinenc Ro-
ger Quesada, campió d’Es-
panya benjamí, i actualment 
a les fi les del Club de Tennis 
Taula Borges, s’incorporarà 
a l’escola. / DdR  

El campió d’Espanya Roger Quesada s’incorporarà a les fi les del 
club rubinenc. ARXIU

HOQUEI LÍNIA

El Balmes estrena nova acti vitat, el hapkido
El Club Balmes Rubí ha iniciat aquest 
darrer mes una nova activitat, el 
hapkido, un art marcial coreà basat 
en la defensa que està tenint una 
gran acollida. Els parti cipants estan 
demostrant una gran moti vació per 
aprendre aquesta disciplina. 

Les sessions de hapkido són a 
càrrec del professor Antonio Olalla, 6è 
DAN. Les classes es realitzen en una 
única sessió d’una hora i mitja, de 20 
h a 21.30 h els dijous. El club ofereix 
matrícula gratuïta i una classe de pro-
va sense compromís. / Club Balmes

ARTS MARCIALS

Parti cipants de la nova acti vitat del Balmes. CEDIDA

El Cent Pati ns presenta els 
equips de la nova temporada

L’HCR Cent Pati ns va pre-
sentar dissabte els seus 
equips i jugadors de la tem-
porada 2022-2023. El club 
rubinenc té onze equips a 
la lliga catalana i cinc en 
competició nacional. En 
total, hi ha 130 jugadors 
federats i cal destacar els 
més de cent infants que 
practi quen hoquei línia com 
a extraescolar a l’escola, un 
fet que demostra la bona 
salut d’aquest esport a la 

ciutat. 
Després de la presenta-

ció, va disputar el seu par-
ti ts de lliga el Sènior Mas-
culí, que es va enfrontar a 
l’Espanya. Els jugadors de 
Marcus Fajardo van aconse-
guir guanyar 7-5 al seu rival 
després d’un partit amb 
molts intercanvis de cops. 

Pel que fa al Sènior Fe-
mení, tenia jugada de des-
cans i ja prepara les prope-
res jornades amb l’objecti u 

d’assegurar una plaça per 
disputar la Copa de la Reina. 
El Masculí, per la seva ban-
da, ho ti ndrà més difí cil per 
classificar-se per aquesta 
competició, ja que ha de 
guanyar els partits que li 
falten i esperar que algun 
altre rival perdi. 

Aquest cap de setmana, 
tots dos conjunts viatjaran 
fins a terres castellonen-
ques per disputar una nova 
jornada a la Lliga Elit. / HCR

ESCACS

L’Espai Cultural Francesc Alujas va acollir la 
novena jornada del I Obert de Tardor de Rubí el 
25 de novembre, que va tancar la competi ció.
El guanyador va ser Francesc Fernández, del 
Sabadell Chessy, seguit pel mestre internacio-
nal Filemón Cruz. El tercer lloc va ser per Jordi 
Colomer, que es va imposar al jugador local 
Hilario Serrano, que també aspirava a quedar 
en tercer lloc.

Pel que fa a la parti cipació dels membres 
del club, cal destacar l’actuació de Josep M. 
Fortes i Antoni Muñoz, que van quedar en quart 
i cinquè lloc a la general respecti vament. També 
cal destacar l’actuació de Jan Fernández. / AER

Finalitza el I Obert de Tardor de Rubí

Els tres millors classifi cats. CEDIDA

Els equips del Cent Pati ns d’aquesta temporada 2022-2023. CEDIDA
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FUTBOL ENTITAT

Segona Div. Fem. G.2 P.J. Pts.

Can Trias UD 7 19

FC Pirineus 7 18

Pirinaica FC 7 14

UFB Jabac i Terrassa 7 13

Olímpic Can Fatjó 7 13

Montmajor A 7 12

Calaf UD 7 12

Navàs CE 8 11

Base Montcada CF 7 7

ENFAF Andorra B 7 4

Badia del Vallès CD 8 4

Capellades CF 8 3

Moià CE 7 3

Primera Cat. Gr. 2 P.J. Pts.

CE Atlèti c Lleida 9 22

Mollerussa CF 8 20

Rubí UE 9 19

Sant Cugat FC 9 16

Unifi cación Llefi à 9 15

San Mauro 9 13

EE Guineueta CF 9 12

Marti nenc 9 12

Sabadell FC B 8 11

Igualada CF 9 11

Pirinaica FC 9 10

Balaguer CF 9 9

Horta Atlèti c 9 8

Tàrrega UE 9 6

Turó Peira CCD 9 4

Alpicat Atlèti c 9 3

Segona Cat. Gr. 4B P.J. Pts.

San Juan Atlèti c 9 24

Montcada CD 9 19

Can Rull RT 9 14

Ripollet CF 9 14

Tibidabo T. Romeu 9 13

Badia del Vallès 9 12

Sabadell Nord CF 9 10

Natació Terrassa 9 9

Olímpic Can Fatjó 9 5

San Lorenzo UD 9 5

Tercera Cat. Gr. 6 P.J. Pts.

Juv. 25 Septi embre 11 31

Sant Quirze B 11 24

Matadepera FC 11 23

Sabadellenca UE 11 23

Rubí UE B 11 22

Can Trias UD A 11 18

Sant Cugat FC B 11 17

Júnior CF 11 17

La Farga XXI CE 10 16

Planadeu-Roureda 11 16

Can Parellada CD 11 15

Fundació Terrassa 10 12

Juan XXIII CS 11 11

Llorençà FC 11 9

Castellbisbal UE 11 8

Cercle Sabadellés 10 7

San Cristóbal B 10 5

Les Fonts UE 11 4

FUTBOL

Quarta Cat. Gr. 13 P.J. Pts.

PB Ramon Llorens 9 20

AUSC Catalunya 9 18

Olímpic Can Fatjó B 8 17

San Cristóbal CP C 9 16

S. Juan Montcada B 9 16

Aristoi FA 9 14

Barberà Andalucía B 8 12

Sabadellenca UE B 7 10

EF Base Ripollet 7 10

Montcada CD B 7 8

Castellar UE B 6 7

D’Aran CAC 6 8

Rubí UE C 8 0

WATERPOLO

Divisió Honor Masc. P.J. Pts.

CN Sabadell 7 14

Zodiac CNAB 7 13

CN Mataró 7 13

CN Barceloneta 7 12

CN Terrassa 7 12

SC Tenerife 6 11

CE Mediterrani 7 10

Real Canoe 7 8

CN Catalunya 7 8

CN Caballa 7 8

CN Sant Andreu 6 7

CN Rubí 7 7

Divisió Honor Fem. P.J. Pts.

CN Sabadell 8 16

CE Mediterrani 8 14

CN Mataró 7 13

CN Sant Andreu 7 12

SC Tenerife 7 11

CN Catalunya 7 11

CN Terrassa 6 9

CN Rubí 7 9

CN Sant Feliu 7 9

CN Atl. Barceloneta 6 8

EW Zaragoza 8 8

CDN Boadilla 6 6

Elit Iberdrola Fem. P.J. Pts.

HCR Cent Pati ns 4 12

SAB Tucans 4 10

CP Vila-Real 4 9

CPLV Panteras 4 8

CPH Almàssera 4 6

Tres Cantos PC 3 0

CB Tsunamis 3 0

CPL Madrid 3 0

Elit MasculÍ P.J. Pts.

Club Molina Sport 5 14

CPLV Caja Rural 5 14

Espanya HC Palma 5 9

HC Castellón 5 9

Tres Cantos PC 5 9

HCR Cent Pati ns 5 6

Arona Tenerife 5 5

CHC Las Rozas 5 5

HC Playas Oropesa 5 4

CPH Almàssera 5 0

HOQUEI LÍNIA PETANCA

CLASSIFICACIONS

Divisió d’Honor Masc. P.J. Pts.

Prat CP 11 27

Castelldefels CP 11 21

Les Torres-Rubí UP 11 21

La Palmera 11 21

Gran Via CP 11 15

Sant Pol de Mar 11 15

Camps Blancs CP 11 12

Quatre Barres CP 11 0

Primera Div. Fem. G.2 P.J. Pts.

Nova Lloreda Sud 11 27

Las Torres-Rubí UP 11 24

Hospitalet CP 11 18

Santa Susanna 11 15

Pineda de Mar CP 11 15

Malgrat de Mar CP 11 12

Canyado CP 11 12

Polinyà CP 11 9

Primera Div. Masc. G.2 P.J. Pts.

Las Torres-Rubí CP 11 26

Sant Bartomeu CP 11 21

Can Bassa CP 11 19

Polinyà CP 11 18

Roca-Palmera CP 11 13

Santa Rosa CP 11 11

Santa Lucía CP 11 10

Montcada CP 11 6

ESPORTS

El Veinti  guanya el derbi 
contra el fi lial del Rubí

Convocada l’assemblea 
general de l’Olímpic
L’Olímpic Can Fatjó ha con-
vocat tots els socis a l’as-
semblea general prevista 
pel 23 de desembre a les 
20.30 h en la primera con-
vocatòria. La reunió ti ndrà 

llec al local social del camp 
municipal de Can Fatjó. 
D’altra banda, el primer 
equip del club va caure en el 
darrer parti t de lliga contra 
el Can Rull per 1-2. / DdR

En un ambient extraordinari 
a la graderia de l’estadi 25 
de Setembre, el Veinti es 
va imposar al fi lial del Rubí 
en el derbi local de Tercera 
Catalana. El Juventud 25 de 

Septi embre va aconseguir 
guanyar de forma còmoda, 
per 3-0, i consolidar el seu 
liderat en solitari en el grup 
amb els gols de Marçal, Roli 
i Younes. / J. González

Jugadors del Veinti  celebran el triomf. CEDIDA

El CN Rubí celebrarà l’assemblea 
general de socis compromissaris
La Junta Directi va del Club 
Natació Rubí ha convocat 
tots els socis compromis-
saris a l’Assemblea General 
Ordinària, que se celebrarà 
el 15 de desembre.

L’orde del dia arrencarà 
amb l’obertura a càrrec del 
president de l’enti tat, David 
Orti z, i la rati fi cació de Fredi 
Fernández com a vocal de la 
junta. A banda de l’aprova-
ció de l’acta de l’assemblea 
anterior i l’aprovació de la 
memòria de l’entitat, es 
donarà compte de l’exercici 
econòmic i es debatrà la 
proposta de quotes de cara 
a l’any vinent, a més d’apro-
var si s’escau el pressupost 
del 2023. També hi haurà 
un torn obert de preguntes.

L’assemblea ti ndrà lloc 
al local social del club, dins 
del complex esporti u de Can 
Rosés. La primera convo-
catòria és a les 19.30 h i la 
segona mitja hora més tard. 

El club ha comunicat 
que enguany no aportarà la 

documentació en paper als 
socis per ser més respectu-
osos amb el medi ambient. 
Els socis poden sol·licitar 
tota la documentació a 
través del correu electrònic 
cnr@cnrubi.cat. També es 
podrà consultar a l’adminis-
tració del club.

El CN Rubí és l’entitat 
amb més socis de la ciutat, 
més de 3.000, motiu pel 
qual l’assembla integra tots 
els socis que reuneixin els 
següents requisits: ser so-
cis numeraris de ple dret, 
protectors, majors d’edat, 
tenir una anti guitat major 
d’un any, no tenir suspesa 
la condició de soci i que el 
darrer dígit del número de 
soci coincideixi amb el dar-
rer digit de l’any en curs, en 
aquest cas el 2. 

També poden assistir 
a l’assemblea els 50 socis 
més anti cs del club, els inte-
grants de la junta i els socis 
que hagin estat presidents 
o que hagin format part de 

juntes anteriors.
Els socis que vulguin 

consultar la seva condició 
de compromissaris poden 
adreçar-se al correu elec-
trònic cnr@cnrubi.cat o 
bé trucar al telèfon 93 606 
40 97. 

Segon triomf del Femení
Pel que fa a la competi ció, 
el Femení del CN Rubí va 
aconseguir el segon triomf 
a la lliga i ara se situa vuitè a 
la classifi cació. Pel que fa al 
Masculí, de moment encara 
no ha sumat cap triomf. 

En natació, es va dispu-
tar a Rubí la tercera jornada 
de la lliga catalana aleví. 
Tots els nedadors del club 
van aconseguir millorar les 
seves marques. 

Pel que fa al triatló, Sergi 
Saura, Rafael Hierro i Xavier 
Rodríguez van parti cipar en 
el V Duatló de Muntanya del 
GEiEG i van acabar en la 16a 
posició de la classificació 
per equips. / CN Rubí
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Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

28 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí.

Des de 1993 al teu costat!
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