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L’Ajuntament vol impulsar un alberg social 
i una promoció de 6 habitatges per a joves
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí té la 
intenció d’impulsar un alberg 
per a des� nar-lo a habitatge 
d’emergència social i una 
promoció de sis habitatges 
per a joves. Es tracta de dues 
mesures que fi guren al pres-
supost del 2019, que el go-
vern local, format pel Par� t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) i el regidor no adscrit 
Sergi García, està negociant 

pas endavant important en 
polítiques d’habitatge, una 
aposta valenta i ferma, però 
sabem que cal continuar 
treballant i el proper pas és 
ampliar aquests esforços a la 
gent gran i a les persones amb 
diversitat funcional”.

Un alberg per 34 persones
L’alberg social que l’Ajun-
tament preveu impulsar, si 
s’aproven els pressupostos 
del 2019, � ndrà capacitat per 
34 persones i estarà format 
per 7 habitacions familiars 
amb bany propi i sala d’estu-
dis, a més de zones comunes 
com ara una cuina, una sala 
de reunions i jocs infan� ls. 
El projecte compta amb un 
pressupost de 360.000 euros 
i s’ubicarà en un espai que 
Proursa té al carrer Belchite, 
a la Zona Nord.

La màxima responsable 
municipal lamenta que du-
rant el 2018 hi va haver més 
de 80 sol·licituds d’habitatge 
d’emergència, de les quals es 
va donar un informe favorable 
a una trentena, però només 
una família va ser fi nalment 
derivada a un pis. Això, afegit 
al fet que l’Ajuntament té tres 
pisos d’emergència social que 

actualment estan ocupats per 
casos que s’han cronifi cat, ha 
provocat que el consistori op�  
per aquesta nova fórmula. De 
fet, l’alcaldessa ha dit que en 
el darrer any, el consistori va 
tenir una despesa de 300.000 
euros per fer-se càrrec de 
lloguers, hotels i pensions 
per a persones que estaven 
en aquesta situació.

El projecte està pràc� ca-
ment redactat i podria veure 
la llum aquest mateix 2019.

Sis pisos de 43 m2

Pel que fa a la promoció de 
pisos, es tracta de la primera 
promoció d’habitatge públic 
que fa l’Ajuntament des que 
l’any 2012 es van lliurar els 
pisos de protecció ofi cial del 
mateix carrer Belchite. El 
projecte, que encara no està 
redactat, contempla la cons-
trucció d’un bloc de pisos al 
carrer Maria Aurèlia Capmany 
amb sis habitatges de lloguer 
des� nats a joves, cadascun 
de 43 m2, efi cientment sos-
tenibles i amb un hort urbà 
a la façana. En aquest cas, si 
tot va bé, la nova promoció 
estaria enlles� da el 2020. El 
preu aproximat del projecte 
seria de 800.000 euros.

Als baixos de la darrera promoció d’obra pública de l’Ajuntament, 
s’instal·larà l’alberg social. / Carla Abril

La Policia Local se suma a la 
campanya ‘Escuts Solidaris’ per 
la lluita contra el càncer infan� l
La Policia Local de Rubí s’ha 
adherit a la campanya ‘Escuts 
Solidaris’ amb l’objectiu de 
contribuir al fi nançament del 
centre oncològic infan� l SJD 
Pediatric Cancer Center Bar-
celona, impulsat per l’Hospital 
Sant Joan de Déu.

La campanya va néixer el 
2017 dels cossos policials de  
Sant Celoni, Caldes de Mala-
vella i Hostalric, que van im-
pulsar la idea de confeccionar 
escuts amb la imatge del cos 
de seguretat de cada població 
adherida, molt semblants als 
escuts autèn� cs, incorporant 
en groc el nom de cada muni-
cipi i l’e� queta #pelsvalents. 
Les peces porten una capa 
termo adhesiva al dors per  
poder-lo fi xar a qualsevol roba 
amb la planxa. Cada  escut 
té un preu unitari de 4 euros 
que es des� nen a la inicia� va 
solidària. 

Rubí s’afegeix a més de 
120 cossos policials i d’emer-
gències d’arreu de Catalunya 
que ja han recollit més de 
100.000 euros. Els rubinencs 
poden comprar els escuts a la 
Comissaria de la Policia Local, 
carretera de Terrassa, 118, a 

de dilluns a divendres de 8 a 
15 hores. L’estoc s’anirà ampli-
ant en funció de la demanda. 

La campanya la duen a 
terme agents voluntaris que 
també poden facilitar escuts  
a en� tats o establiments col-
laboradors que ho demanin. 
Una vegada ob� nguda la re-
captació, una part es des� narà 
al cost dels escuts i la resta es 
donarà a la causa solidària.

1.200 càncers infantils a 
l’any
Les obres del SJD Pediatric 
Cancer Center Barcelona fi na-
litzaran el primer semestre del 
2020 i està previst que el nou 
centre pugui tractar 400 nous 
pacients cada any. A Espanya, 
es diagnostiquen cada any 
1.200 casos nous de càncer 
infan� l.  / DdR

amb els grups de l’oposició.
L’alcaldessa,  Ana M. 

Martínez, reconeix que els 
resultats de les polítiques 
d’habitatge no han estat prou 
sa� sfactoris i per aquest mo-
� u han decidit � rar endavant 
aquestes dues iniciatives: 
“Són projectes ambiciosos, 
es tracta d’un espai d’atenció 
familiar per a casos d’emer-
gència residencial (...) i la 
construcció de sis habitatges 
per joves, creiem que és un 

L’escut solidari. / Ajuntament
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MARTA CABRERA

L’escola Teresa Altet, ubica-
da al barri de Ca n’Oriol, es 
transformarà en un ins� tut-
escola a partir del curs 
2019-2020, convertint-se 
d’aquesta forma en el pri-
mer centre educa� u públic 
d’aquestes caracterís� ques 
a Rubí. La no� cia ha estat 
molt ben rebuda des del 
centre, on valoren especial-
ment el fet que els alumnes 
puguin con� nuar tota l’eta-
pa d’educació obligatòria en 
el mateix centre.

“És un format que garan-
teix que l’alumnat segueixi 
un mateix projecte fi ns als 
16 anys, i és important per-
què es pot seguir el vincle 
que s’estableix a la Primària 
amb la família”, ha explicat 
la directora del Teresa Altet, 
Dolors Olivé, que considera 
que, precisament, la manca 
d’aquesta oferta educa� va 
a la ciutat, ha fet que algu-

L’escola Teresa Altet està ubicada al barri de Ca n’Oriol. / Carla Abril

El Teresa Altet serà el primer 
ins� tut-escola públic a la ciutat
El Departament d’Ensenyament ha comunicat que el proper 
curs, el centre educa� u estrenarà una primera línia de Secundària

nes famílies no apos� n per 
l’escola pública.

Actualment, l’escola, 
amb un projecte educa� u 
que se centra en el de-
senvolupament personal, 
social, motriu i intel·lectual 

dels alumnes, compta amb 
una línia de parvulari i dues 
línies de Primària. Aquesta 
oferta s’ampliarà a partir 
del curs vinent amb una 
nova línia de 1r d’ESO. 

Durant els propers me-
sos, l’escola haurà de pla-
nifi car el salt endavant que 
suposa integrar un nou 
equip de Secundària, coor-
dinat amb el de Primària. 
L’edifici té capacitat per 
acollir les noves aules de 
secundària i es treballarà 
en xarxa per tal que altres 
alumnes del barri també 
puguin accedir a l’escola 
durant els anys vinents.

De fet, aquest centre 
educa� u ja treballa habitu-
alment de forma conjunta 
amb altres escoles de la 
ciutat, especialment en 
el projecte d’inclusió del 
Centre d’Educació Especial 

de Ca n’Oriol i també amb 
l’Escola del Bosc.

El del Teresa Altet serà 
el primer ins� tut-escola de 
la ciutat, tot i que Rubí fa 
alguns anys va estar a punt 
de tenir-ne un. El Depar-
tament d’Ensenyament va 
apostar per fer un ins� tut-
escola al centre educatiu 
del 25 de Setembre, però el 
2011 fi nalment el projecte 
va quedar arraconat i es va 
optar per impulsar l’ins� tut 
Torrent dels Alous, que just 
aquest curs acaba d’estre-
nar l’edifi ci.

Segons els experts, els 
instituts-escola ajuden a 
reduir l’impacte negatiu 
que té el canvi en les eta-
pes educa� ves, redueixen 
el fracàs escolar, milloren 
la cohesió social i són més 
efec� us contra la segrega-
ció escolar.Alumnes del Teresa Altet durant una ac� vitat al pa� . / Arxiu

L’Ofi cina Municipal 
d’Escolarització entra 
en funcionament
REDACCIÓ

L’Ofi cina Municipal d’Esco-
larització (OME), ubicada 
en el 1r pis de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) del Centre, al carrer 
Narcís Menard, 13, ja està 
en funcionament. El nou 
servei obre tots els dilluns, 
dimarts, dijous i divendres 
de 9 a 14 hores.

L’OME és un instrument 
de col·laboració entre l’Ajun-
tament i el Departament 
d’Ensenyament que ofereix 
atenció personalitzada en 
el procés d’escolarització 
de l’alumnat als centres de 
la ciutat. 

Les famílies rubinen-
ques ja poden adreçar-se a 
aquest servei per sol·licitar 
plaça escolar de 3 a 16 
anys, informar-se de l’oferta 
escolar i dels centres edu-
ca� us existents al municipi, 
demanar orientació al llarg 
del procés de preinscrip-
ció i matriculació, conèixer 
els criteris dels barems o 

demanar qualsevol altra 
informació relacionada amb 
l’escolarització d’infants i 
joves.

El consistori ha desta-
cat que el fet que l’ofi cina 
funcioni durant tot el curs 
la converteix en una eina 
especialment ú� l per a la 
ges� ó de la matrícula viva, 
és a dir, aquelles incorpo-
racions als centres educa-
� us que es produeixen en 
qualsevol moment del curs, 
fora del període ordinari de 
matriculació. 

A més, es tracta d’un 
instrument que facilita una 
millor coordinació entre 
administracions i pot ajudar 
a combatre la segregació 
escolar.

Les persones interessa-
des a contactar amb l’OME 
ho poden fer trucant al 
telèfon 93 588 70 00 ext. 
2424, o adreçant un correu 
electrònic a ome@ajru-
bi.cat. Per assistir-hi, no 
és necessari sol·licitar cita 
prèvia. 



Manuela Ruiz Valderas, veï-
na de Rubí, ha fet 100 anys 
de vida. Manuela va néixer 
el 16 de gener del 1919 a 
Fuenteovejuna (Còrdova). Al 
llarg de la seva vida, i abans 
de casar-se, va treballar a 
l’Ajuntament de Granja de 
Torrehermosa, va ser comp-
table a una fàbrica de sifons 
i també va realitzar algunes 
subs� tucions de mestra. 

La nova àvia centenària 
de la ciutat es va casar amb 
José Antonio Pérez, amb qui 
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Manuela Ruiz, nova 
àvia centenària a Rubí 

va tenir dues fi lles, que els 
han donat 4 néts i 4 besnéts. 
Ja casada va treballar de 
modista. Manuela va arribar 
a Rubí l’any 2000, on viu des 
d’aleshores. 

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, acompanyada per dife-
rents regidors del govern, van 
visitar dissabte Manuela per 
felicitar-la en el seu centenari. 
Com és tradicional, la primera 
edil va obsequiar l’àvia amb 
una placa commemora� va i 
un ram de fl ors. / DdR

Manuela, al centre, amb alguns familiars, va rebre una placa i un ram 
de fl ors de mans de l’alcaldessa. / Ajuntament - Lali Puig

Un rubinenc, guanyador 
del Concurs de Menjar 
Calçots de Valls 2019

El rubinenc Carlos Fontecha 
s’ha proclamat campió del 
24è Concurs de Menjar 
Calçots de Valls que va tenir 
lloc el diumenge a la capital 
de l’Alt Camp. Fontecha ja va 
quedar en tercera posició 
l’any passat i aquest any ha 
millorat el seu registre en-
golint 184 calçots (2,245 kg) 
en 45 minuts per proclamar-
se vencedor. “Sabia que el 
guanyador de l’any passat 
–que va menjar-se 310 cal-
çots– ja no podia par� cipar i 
vaig pensar que era la meva 
oportunitat per guanyar el 

concurs”, explica.
El rubinenc ha guanyat 

un trofeu, a més d’un lot de 
vins, caves i vermuts. Con-
fessa que no es va preparar 
gaire la prova i que, tot i que 
tenia “il·lusió”, no s’esperava 
quedar vencedor. En segon 
lloc, va quedar Alexander 
Staab amb 163 calçots i en 
tercer lloc, Diana Andradé, 
amb 159.

El Concurs de Menjar 
Calçots s’organitza anual-
ment a Valls coincidint amb 
la Gran Festa de la Calçota-
da. / DdR

Carlos Fontecha, amb el trofeu de vencedor. / Cedida

Impulsen un manifest en defensa de l’atenció 
sanitària de proximitat i qualitat a la comarca
REDACCIÓ

Davant l’anunci de la Conse-
lleria de Salut de traslladar 
el servei d’oncologia pe-
diàtrica de l’Hospital Parc 
Taulí de Sabadell a la Vall 
d’Hebron, diferents en� tats 
i representants institucio-
nals del Vallès Occidental 
han impulsat un manifest en 
defensa de l’atenció sanitària 
de proximitat i qualitat a la 
comarca.

El document, que ha es-
tat signat per l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez, recull 
que el Vallès compta amb 
quatre hospitals de referèn-
cia: el Taulí, que dona servei 
als municipis de Sabadell i 
la seva àrea d’infl uència; la 
Mútua i l’Hospital de Ter-
rassa, que donen cobertura 
a Terrassa i els municipis 
de l’entorn com ara Rubí, 
Sant Cugat i Castellbisbal, i 
l’Hospital General de Cata-
lunya. “Són equipaments que 
ens permeten parlar d’una 
atenció sanitària de qualitat, 
pròxima i efi cient”, assenyala 
el manifest.

El text reconeix que la 
concentració de serveis sani-

taris pot permetre una millor 
optimització de recursos i 
més capacitat d’inves� gació 
i innovació, però apunta 
que “aquest fet ha de ser 
compa� ble amb una atenció 
propera de qualitat”.

En aquest sen� t, els fi r-
mants del manifest assenya-
len que “no volem perdre 
serveis a la comarca. Estem 
disposats a col·laborar en la 
planifi cació de serveis, però 
no a renunciar d’entrada a 
serveis que tenim i estan 

consolidats”. Així insisteixen 
que el debat de l’efi ciència 
ha de ser compa� ble amb la 
proximitat.

El document recull que la 
comarca compta amb centres 
d’excel·lència i que poden 
assumir àrees mèdiques en 
les quals � nguin expertesa. 
En aquest sen� t, demanen 
que els serveis ja existents en 
els hospitals de la comarca 
siguin de referència per tots 
els vallesans. Per exemple, 
si l’Hospital de Terrassa és 

pioner en un tractament 
com en medicina nuclear, 
pugui cobrir les necessitats 
en aquest camp de tots els 
pacients de la comarca.

Finalment, el manifest 
reclama al govern català que 
comp�  amb els municipis per 
fer front als nous reptes de la 
sanitat pública. “No es pot 
treballar d’esquena al terri-
tori, cal fer-ho amb diàleg, 
sense precipitació i de la mà 
dels professionals sanitaris”, 
assenyala.

L’Hospital Mútua Terrassa dona servei a part de la població rubinenca. / Carla Abril

El col·legi Maristes Rubí va 
organitzat dimecres al migdia 
una ac� vitat a tota la ciutat 
relacionada amb el Dia de la 
Pau i la No Violència Escolar. 
Així, totes les places de Rubí 
es van omplir d’escolars de 
Maristes que van fer diverses 
ac� vitats per reivindicar un 
món just i en pau. 

“Durant tot el ma� , hem 
treballat a classe el tema 
de la pau i la no violència, 
hem parlat dels conflictes 
al món i també de la realitat 
dels infants”, va explicar un 
dels professors de Maristes, 
Raül Cabús. Amb diversos 

Maristes Rubí omple 
les places de Rubí per 
celebrar el Dia de la Pau

eslògans i idees van sor� r al 
carrer, on van mostrar diver-
ses pancartes i van reivindicar 
un món en pau: “Els eslògans 
els han pensat ells, cada 
classe n’ha triat un, nosaltres 
hem triat un relacionat amb 
l’educació, altres grups han 
triat temes com la guerra, 
els refugiats, la desnutrició, 
etc.” La intenció de l’ac� vitat 
era “omplir totes les places 
de Rubí per fer arribar el 
missatge a més gent”.  Altres 
centres educa� us també van 
celebrar el Dia de la Pau i la 
No Violència amb diferents 
ac� vitats./ M.C.

Infants de Maristes Rubí, a la plaça Onze de Setembre. / M.C.
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L’escola Rivo Rubeo presenta més de 1.800 
al·legacions a l’abocador de Can Balasc

L’Audiència de Barcelona arxiva la querella d’Arrins contra 
l’exalcaldessa Carme García i l’exti nent d’alcalde Manuel Velasco 

REDACCIÓ

La comunitat educativa de 
l’escola Rivo Rubeo ha pre-
sentat a l’Ajuntament més de 
1.800 al·legacions contràries 
a l’obertura de l’abocador de 
Can Balasc, que està en un 
radi de prop d’un kilòmetre 
respecte al centre educa-
tiu. Fa uns dies, l’empresa 
que gesti ona aquestes instal-
lacions va presentar un pro-
jecte específi c per l’obertura 
d’un abocador, que, si no varia 
molt la situació, l’Ajuntament 
aprovarà durant les pròximes 
setmanes.

El Consell Escolar del Rivo 
Rubeo es va reunir el 23 de 
gener, en representació de 
tota la comunitat educati va, 
i va manifestar el seu rebuig 
a l’abocador de Can Balasc, a 
l’hora que va iniciar la recolli-
da d’al·legacions al projecte. 
Pel Consell Escolar, l’obertura 
d’aquestes instal·lacions –el 
projecte presentat per l’em-
presa pretén que a Can Balasc 
s’hi aboquin, més o menys, els 
mateixos residus que s’han 
dipositat a Can Carreras– ti n-
dria un impacte important en 

L’Audiència Provincial de Bar-
celona ha resolt el sobreseï-
ment i arxivament de la causa 
contra l’exalcaldessa Carme 
García, l’extinent d’alcalde 
Manuel Velasco i un tècnic 
municipal de l’àrea d’Acti-
vitats, arran d’una querella 
criminal interposada contra 
ells per l’empresa Arrins SL, 
gestora de l’abocador de 
Can Balasc, per prevaricació 
i difamació.

Els fets es remunten el 
gener del 2015 quan el go-
vern local, liderat en aquell 
moment per García, va decre-

tar la suspensió de les obres 
de Can Balasc per manca de 
llicència d’obres i va sol·licitar 
al jutge la suspensió de les 
actuacions quan l’empresa 
va negar l’entrada d’agents 
de la Policia Local. La reacció 
de TMA Grupo Sánchez, a qui 
pertany Arrins, va ser presen-
tar una querella criminal per 
prevaricació i difamació, ja 
que considerava innecessari 
el tràmit de demanar llicència 
d’obres basant-se en la sen-
tència del Tribunal Superior 
de Justí cia de Catalunya del 
2012.

El Jutjat número 7 de Rubí 
va acordar prosseguir les dili-
gències prèvies per si els fets 
imputats eren constitutius 
d’un delicte de prevaricació, 
desobediència i injúries. Els 
tres imputats van presentar 
recurs d’apel·lació sobre el 
qual s’ha pronunciat ara l’Au-
diència Provincial.

Sobre el tècnic d’Acti-
vitats, la resolució afirma 
que no hi ha cap indici dels 
presumptes delictes, ja que 
es va limitar a fer un informe. 
Pel que fa a García i Velasco, 
apunta que no hi ha indicis 

de delicte de desobediència 
ni de prevaricació, ja que la 
concessió de llicència d’acti vi-
tats no comporta automàti ca-
ment l’autorització del permís 
per a iniciar l’acti vitat, que 
resta pendent d’altres tràmits 
com la corresponent llicència 
d’obres. També assenyala que 
en les entrevistes i declaraci-
ons efectuades per aquests 
en els mitjans de comunicació 
no es detecta interès vexatori, 
ofensiu o que afectés l’honor i 
a la dignitat de l’empresa per 
la qual cosa no hi ha delicte 
d’injúries. / DdR

la ciutat i sobretot al voltant 
del centre, amb afectació per 
a la comunitat educati va, tant 
per les dimensions, com per la 
proximitat i el ti pus de residus 
que el projecte contempla.

L’entitat encarregada 
de fer la recollida de les al-
legacions ha estat l’Associació 
de Famílies d’Alumnes (AFA), 
que va lliurar les al·legacions 
a l’Ofi cina d’Atenció a la Ciu-
tadania (OAC) el dilluns. Amb 

aquesta acció, la comunitat 
del Rivo Rubeo vol deixar clar 
a l’Ajuntament la seva oposi-
ció a l’abocador.

Veïns, enti tats 
i parti ts políti cs
El centre escolar no ha estat 
l’únic que ha presentat al-
legacions contràries a l’ober-
tura de Can Balasc, ja que 
desenes de veïns de l’entorn 
també ho han fet a tí tol indi-

vidual, així com diferents enti -
tats veïnals i mediambientals 
i diversos parti ts políti cs, com 
l’Alternati va d’Unitat Popular, 
entre altres formacions.

Totes elles es basen en 
l’impacte negatiu que la 
instal·lació comportarà per 
a la zona, amb la pèrdua de 
valor de les propietats, i en 
els problemes de soroll, pols 
i vibracions que ocasionarà 
als veïns.

Membres de l’AFA del Rivo Rubeo, presentant les al·legacions a l’Ajuntament. / Cedida

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir a mitjans de gener 
un home de 32 anys de na-
cionalitat espanyola i veí de 
Rubí com a presumpte autor 
de diversos delictes d’àmbit 
sexual, delictes contra la 
salut pública, robatori amb 
violència i defraudació de 
fl uid elèctric.

L’home contactava amb 
dones que exercien la pros-
ti tució a través de pàgines 
web i un cop havia establert 
contacte les recollia en un 
punt prèviament acordat 
per portar-les al seu domi-
cili. El detingut disposava 
de dos pisos, un a Rubí, i un 
altre a Cànoves i Samalús, 
un municipi del Vallès Ori-
ental. De camí o en el pis, 
els hi subministrava drogues 
i sota els seus efectes prac-
ti cava sexe amb elles sense 
que les vícti mes poguessin 
recordar res posteriorment. 
Després de violar-les, els hi 
sostreia les perti nences i les 
deixava en algun lloc públic, 
on algun ciutadà les trobava 

i alertava el 112.
La policia va aconseguir 

detenir el presumpte vio-
lador interceptant-lo quan 
anava al seu pis de Rubí en 
companyia d’una dona que 
exercia la prosti tució i que 
anava sota l’efecte de les 
drogues. Posteriorment, 
els agents van fer escorcolls 
en els dos immobles del 
deti ngut i van localitzar tota 
mena d’objectes de caràcter 
sexual, diverses varietats de 
substàncies estupefaents, 
pasti lles esti mulants per fa-
cilitar l’erecció, roba interior 
femenina, cosmèti cs, docu-
mentació i objectes de les 
vícti mes. Al domicili de Rubí, 
també hi van trobar 330 
plantes de marihuana i van 
detectar que s’havia mani-
pulat la instal·lació elèctrica 
de forma fraudulenta.

El deti ngut va passar a 
disposició judicial i el jutge 
d’instrucció de funcions 
de guàrdia de Granollers 
va decretar el seu ingrés a 
presó. / DdR

Deti ngut un home de Rubí 
que drogava prosti tutes per 
després violar-les i robar-les

Els Mossos d’Esquadra van 
detenir el 26 de gener dos 
homes de 27 i 19 anys veïns 
de Rubí i de nacionalitat es-
panyola com a presumptes 
autors de tres delictes de ro-
batori amb força. Els agents 
van rebre un avís al voltant 
de les 3 hores indicant que 
les càmeres de vigilància 
d’un establiment del centre 
de la ciutat estaven regis-
trant dues persones forçant 
la caixa. Una patrulla va des-
plaçar-se al lloc dels fets i va 
localitzar els dos individus, 
un dels quals va intentar 
fugir corrents. Després d’una 

breu persecució a peu va ser 
interceptat pels mossos. 

Els dos van ser identi fi cats 
i escorcollats i duien a sobre 
un tornavís i guants, així com 
gran quanti tat de monedes. 
Un cop a les dependències 
policials, els agents van de-
terminar que els deti nguts 
havien participat en uns 
altres dos robatoris de ca-
racterísti ques similars durant 
el gener. Els deti nguts van 
passar a disposició judicial 
del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia de Rubí 
i van quedar en llibertat amb 
càrrecs. / DdR

En llibertat amb càrrecs dos 
rubinencs per robar comerços
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icV creu que el mandat ha estat nul pel que 
fa a la millora d’equipaments esportius
cristina carrasco

Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV) considera que 
l’equip de govern, en mans 
del Partit dels Socialistes 
(PSC), ha fet una nul·la plani-
ficació de millora i ampliació 
dels equipaments esportius 
de la ciutat. Així ho ha apuntat 
la portaveu ecosocialista, Àn-
nia García, qui creu que Rubí 
pateix un dèficit important 
d’instal·lacions esportives, 
fet que perjudica directa-
ment els clubs i entitats 
locals.

En aquest sentit, asse-
nyala que moltes entitats 
esportives disposen de poc 
espai i això els impedeix 
créixer i ampliar els serveis. 
Ha posat com a exemple 
que l’equip masculí de wa-
terpolo del Club Natació 
no va poder jugar partits a 
casa la temporada passada, 
quan estava a la màxima 
categoria nacional, per la 
manca d’una piscina amb 
les dimensions reglamen-
tàries.

Els ecosocialistes també 

han assenyalat com a greu 
mancança que només hi 
hagi una única piscina d’es-
tiu per a una ciutat de més 
de 76.000 habitants, el que 
comporta que aquesta es 
col·lapsi en els mesos de 
calor.

García creu que un altre 

dels exemples de la manca 
de planificació esportiva 
del govern és la situació del 
club de gimnàstica GAER, 
que després de reclamar un 
espai propi durant molt de 
temps, se’l va ressituar en 
una part del pavelló de Can 
Rosés. Segons ICV, la ubi-

cació de la maquinària del 
GAER, en un espai que ja és 
petit, no respon a les neces-
sitats de l’entitat i a més ha 
hipotecat els possibles usos 
per part d’altres clubs.

Per la portaveu d’Inici-
ativa, tots aquests dèficits 
són fruit “d’una mala gestió 
del pla d’equipaments de la 
ciutat, del qual es va realit-
zar una diagnosi i mai no 
s’ha executat”.

La mala gestió de l’exe-
cutiu local en l’àmbit espor-
tiu, segons els ecosocialis-
tes, es pot visualitzar també 
en el fet que el conveni de 
gestió d’equipaments amb 
l’Esportiu Futbol Sala, que 
gestiona el pavelló i la pista 
de futbol sala de Can Rosés 
i el pavelló de La llana esti-
gui caducat “des de fa més 
d’un any” o que el tema de 
la concessió del bar de La 
Llana no s’hagi resolt mai. 
També critiquen l’eliminació 
de programes d’esport com 
les caminades ‘Per fer salut, 
surt a caminar’, que s’han 
suprimit després de més de 
10 anys organitzant-se

Juan José Giner serà el candidat 
del PP a les eleccions municipals
marta cabrera

L’assemblea del Partit Po-
pular (PP) de Rubí va triar 
la setmana passada el seu 
candidat de cara a les elec-
cions municipals del maig 
i posteriorment la junta el 
va validar. Es tracta de Juan 
José Giner, de 45 anys, nas-

cut a Rubí i que té un petit 
negoci familiar a la ciutat.

La seva proposta, que 
acabarà de definir durant 
els propers mesos, implica 
crear una alternativa als 
governs d’esquerres que 
han estat dirigint la ciutat 
des de la restauració de la 
democràcia: “Estimo Rubí i 

crec en una ciutat de tots i 
per a tots, fa dècades que hi 
ha governs d’esquerres i la 
ciutadania de Rubí està tipa 
de la incapacitat d’aquests 
per tirar endavant projectes, 
volem un canvi”, va afirmar 
el candidat durant la roda 
de premsa de presentació 
de la seva candidatura.

Per a Giner, entre els 
principals problemes que 
té la ciutat ara mateix hi ha 
“la mobilitat, la neteja, l’oci, 
la cultura i l’aparcament”, 
entre altres. Davant aquesta 
situació, el candidat popular 
es mostra confiat que podrà 
treure un bon resultat i fins 
i tot aconseguir governar: 
“Volem l’alcaldia de Rubí, no 
som una marca blanca, som 
la centredreta real de Rubí, 
hi ha candidats d’altres for-
ces polítiques que es diuen 

de centredreta i que han 
estat a sou del Partit dels 
Socialistes de Catalunya, 
nosaltres no”, ha explicat 
en al·lusions a l’alcaldable 
de Junts per Rubí, Jaume 
Buscallà, exregidor socialis-
ta, i al possible alcaldable de 
Ciutadans, Roberto Martín, 
exassessor del PSC.

El darrer mandat ha 
estat difícil per als populars, 
ja que en les eleccions del 
2015 van perdre tres regi-
dors dels cinc que tenien i 
els dos que van obtenir, Jo-
natan Cobo i Noèlia Borque, 
finalment van ser expulsats 
del partit. “Els regidors del 
PP expulsats han estat la 
crossa del PSC i per això ara 
són no adscrits, però ens 
volem centrar en el nou 
projecte del PP de Rubí”, ha 
apuntat Giner. 

De moment, ja han 
avançat que faran una 
campanya molt austera, 
centrant-se a visitar les 
entitats, les associacions i 
els veïns: “Trepitjarem molt 
de carrer”.

Juan José Giner, atenent els mitjans. / mariona lópez

“som la 
centredreta real 
de rubí, no una 
marca blanca”

Juan José Giner, atenent els mitjans. / mariona lópez

el candidat de Junts per rubí amb carles Puigdemont. / cedida

buscallà es reuneix a bèlgica 
amb carles Puigdemont
Només uns dies després de 
ser escollit candidat de Junts 
per Rubí, Jaume Buscallà ha 
visitat l’expresident de la 
Generalitat de Catalunya 
Carles Puigdemont, que es 
troba exiliat a Bèlgica.

Segons ha explicat la for-
mació política, Puigdemont 
ha donat suport al candidat 
rubinenc de Junts per Rubí 
per “derrotar el bloc del 
155” en les eleccions muni-
cipals del maig. La trobada 
va tenir lloc fa uns dies al 
domicili que el diputat del 
Parlament té a Waterloo. 
L’expresident considera que 

“els ajuntaments són una 
peça clau del nou país” i 
creu que “Rubí no pot fallar 
(...) Catalunya és la suma 
d’un mosaic molt divers de 
realitats molt potents, Rubí 
és econòmicament i social 
un engranatge essencial de 
la ròtula que fa que Catalu-
nya sigui una regió potencial 
al sud d’Europa”. Carles 
Puigdemont ha donat tot el 
suport a Jaume Buscallà, de 
qui ha dit que “té una dila-
tada experiència en gestió 
municipal i representa el 
millor del projecte de Junts 
per Catalunya”. / DdR

l’espai públic centrarà la
propera xerrada del cicle ‘Pensar 
rubí’ d’en comú Podem
En Comú Podem Rubí con-
tinua les accions programa-
des per a l’elaboració del 
programa electoral de les 
municipals del pròxim mes 
de maig. Dins d’aquestes 
accions, la propera cita serà 
una nova trobada del cicle 
‘Pensar Rubí’, en aquesta 
ocasió, centrada en l’espai 
públic.

Les persones convida-
des per fer una anàlisi de 
la situació de l’espai públic 
a la ciutat, com s’ha ges-
tionat i quines accions de 
millora s’hi poden proposar, 
són Ismael Blanco i Jordi 
Verdú. Blanco és doctor 
en ciències polítiques per 
la Universitat Autònoma 
de Barcelona i treballa a 
l’Institut de Govern i Po-
lítiques Públiques (IGOP). 
Per la seva banda, Verdú 
és secretari del departa-
ment de Telecomunicació 
i d’Enginyeria de Sistemes 
de la UAB.

Entre altres qüestions, 
es reflexionarà sobre com 
són els carrers, places i 
parcs, com són els equi-

paments, i quin tipus de 
ciutat acaben conformant, 
en contrast amb ciutats 
de l’entorn o de grandària 
similar. També parlaran 
de les iniciatives d’innova-
ció urbana a través de les 
quals es posa en relleu la 
possibilitat d’una manera 
alternativa de fer ciutat: 
amb implicació ciutada-
na, afavorint pràctiques i 
usos alternatius, renovant 
espais degradats o en de-
sús, reconsiderant els usos 
d’equipaments existents, 
promovent la diversitat i 
l’equitat en l’ús de l’espai 
públic o promovent la impli-
cació de grups socials sovint 
menystinguts en el disseny 
de la ciutat.

Per últim, i amb l’ob-
jectiu de recollir propostes 
per al programa electoral, 
es proposaran idees per a 
la transformació de l’espai 
públic rubinenc. En Comú 
Podem Rubí prepararà el 
primer esborrany del pro-
grama electoral, que es po-
sarà a discussió pública de 
forma telemàtica. / DdR

Ànnia García i Pau navarro, regidors d’icV. / c.c.
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Primàries Rubí encara no 
descarta una candidatura 
independentista unitària

L’AUP critica l’anunci del govern 
sobre la compra de la Supersond 
per fer un equipament juvenil

Esquerra Republicana vol 
transformar Rubí en una 
ciutat intel·ligent

Primàries Rubí, el movi-
ment que busca formar 
una candidatura indepen-
dentista per a les eleccions 
municipals, no descarta 
encara la confecció d’una 
llista unitària o, com a 
mínim, la participació d’al-
guna formació política dins 
de Primàries Rubí. El porta-
veu del moviment, Albert 
Sorrosal, ha explicat que 
està previst un nou cicle de 

converses amb els partits 
independentistes perquè 
“d’aquí a les eleccions po-
den passar moltes coses”, 
tot i que reconeix que és 
molt difícil.

Les eleccions de Pri-
màries Rubí seran el 23 de 
febrer i els candidats es 
poden inscriure fins al 8 de 
febrer. De moment, hi ha 
inscrits 5 candidats i més 
de 400 electors. / DdR

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) no entén per 
què el govern està estudi-
ant la compra de l’antiga 
fàbrica Supersond, actual-
ment abandonada i situa-
da molt a prop del Castell, 
per fer-hi un equipament 
juvenil. “Fa 4 o 5 mesos 
es va aprovar al Ple una 
moció per unanimitat que 
instava el govern a fer una 
diagnosi dels equipaments 
en desús”, ha explicat el 
portaveu de l’AUP, Jordi 
Muntan, que també afirma 
que en l’esborrany del Pla 
d’Equipaments 2016-2019, 
que encara no està apro-
vat, “ni tan sols s’intuïa cap 
proposta per fer aquesta 
compra”.

Per Muntan, primer 
de tot caldria establir pri-

oritats al voltant d’equi-
paments que actualment 
estan en desús o infrautilit-
zats, com per exemple “els 
antics cinemes, les Torres 
Massana, l’Espai-1413 o 
el Celler”. 

D’altra banda, el porta-
veu de la formació assem-
bleària té dubtes sobre si 
“és legal comprar un edifici 
privat mentre l’Ajuntament 
té patrimoni en desús i 
en situació d’abandona-
ment”.

L’AUP afirma que si te-
nen responsabilitats de 
govern a partir del maig, 
iniciaran una Pla d’Equi-
paments a través d’una 
diagnosi i una planificació 
i restaurant el patrimoni 
que l’Ajuntament local ja 
té. / DdR

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) considera 
que durant els darrers 
anys la ciutat no ha estat 
a l’altura en l’adaptació a 
les noves tecnologies i té la 
intenció de convertir Rubí 
en una ciutat intel·ligent 
en cas que arribi al govern 
a partir del maig. “Les 
tecnologies han d’estar 
al servei de les persones, 
han de facilitar la vida de 
la gent i la ciutat ha d’anar 
encaminada cap aquest 
objectiu”, ha explicat l’al-
caldable republicà, Xavier 
Corbera.

Per treballar aquesta 
matèria, ERC incorporarà 

en els primers llocs de la 
llista Òscar Arnaiz, profes-
sional tècnic en sistemes 
de producció industrial, 
a més de president de 
l’Associació de Veïns de 
La Plana del Castell. “Cal 
apostar per la innovació 
i la tecnologia (...), millo-
ren la qualitat de vida, 
fomenten la participació 
ciutadana, proporcionen 
eines per enfortir el teixit 
industrial i possibiliten una 
gestió eficaç de la ciutat”, 
ha destacat Arnaiz.

La llista d’Esquerra en-
cara ha de ser validada per 
l’assemblea, que es reunirà 
el 5 de febrer. / M.C.

Denuncien que la cap de Recursos Humans de 
l’Ajuntament està imputada en el Cas Mercuri
C.C. / M.C.

L’Alternativa d’Unitat Popu-
lar (AUP) i la secció sindical 
de la Confederació General 
del Treball (CGT) a l’Ajunta-
ment han demanat el ces-
sament immediat de la cap 
de Recursos Humans (RH) 
de l’administració local, que 
ocupa el càrrec des del mes 
d’octubre. Tant l’AUP com 
CGT coincideixen en el fet 
que el seu nomenament ha 
estat irregular i destaquen 
especialment que està im-
putada per corrupció en el 
Cas Mercuri.

Des de l’AUP assenyalen 
que la cap, M. Ascención 
Díaz, no és membre de la 
plantilla municipal i que va 
ser reclamada per l’Ajunta-
ment per incorporar-se al 
servei de Recursos Humans. 
“No només denunciem la 
irregularitat de la seva in-
corporació com a cap de 
RH, sinó que per l’AUP és 
totalment inacceptable i 
escandalós posar una per-
sona imputada per un cas 
de corrupció al capdavant 
dels Recursos Humans de 
l’Ajuntament”, apunten.

En aquest sentit, recor-
den que la peça 31 del Cas 
Mercuri investiga les possi-
bles col·locacions irregulars 
al Consell Comarcal del Va-
llès Occidental, al Consorci 
de Residus i a l’AMB. En 
aquesta peça, hi ha diversos 
imputats, entre ells l’actual 
cap de RH i l’exalcalde de 
Sabadell, Manuel Bustos, 
acusats de presumptes de-
lictes de corrupció contra 
l’administració pública, trà-
fic d’influències, malver-
sació de cabals públics i 
prevaricació.

Per la seva banda, CGT, 
a més de mostrar la seva 
preocupació per aquest 
afer, ha denunciat que la 
contractació s’ha realitzat 
de forma “absolutament 
irregular”, ja que entén que 
l’assignació de funcions a la 
cap de Recursos Humans 
no s’ha fet conforme a la 
legislació vigent. En aquest 
sentit, assenyala que la cap 
està en comissió de serveis 
per una vacant de tècnica 
de RH del grup i subgrup 
A2, però té encomanades 
funcions de la vacant de 
cap de Recursos Humans, 
de grup i subgrup A1.

Per tot plegat, demanen 
la dimissió de la tècnica i 

que la plaça de cap de Re-
cursos Humans es proveeixi 
de forma legal per poder 
afrontar amb garanties el 

procés de consolidació de la 
plantilla municipal. L’AUP va 
més enllà i demana també 
la dimissió del regidor Moi-

La cap de Recursos Humans de l’Ajuntament està en el punt de mira. / Mariona López

El govern nega cap irregularitat en la contractació 
i defensa la pressumpció d’innocència 
L’executiu local ha negat cap 
irregularitat en la contrac-
tació de la cap de Recursos 
Humans de l’Ajuntament i 
ha assegurat que aquesta 
“s’ha dut a terme de forma 
reglada”, i que “continua 
sent un A2 i per aquest 
motiu s’usa la fórmula de 
l’assignació temporal i pro-
visional de funcions” amb 
una data de finalització. 
Una praxi, segons el con-
sistori, que és del tot legal 
i usada de forma habitual 
en les administracions i que 

s’ha adoptat “per guanyar 
temps i no desproveir el 
servei de Recursos Humans 
d’un/a cap de referència” 
davant del repte de la re-
gularització de la plantilla 
actual.

Per altra banda, i res-
pecte a la imputació de M. 
Ascensión Díaz en la peça 
31 del Cas Mercuri, l’Ajun-
tament manifesta el seu 
respecte a “la presumpció 
d’innocència de les perso-
nes, que poden ser citades 
només en una fase prèvia 

d’investigació del cas sense 
comportar cap atribució 
de responsabilitat penal, 
ni tan sols a tall d’indici”. 
L’Ajuntament de Rubí afe-
geix, a més, que la situació 
processal es troba ara pen-
dent de sobreseïment.

Finalment, demana a 
les seccions sindicals “que 
no torpedinin el treball tèc-
nic i l’ambient actual d’en-
tesa que està permetent 
aconseguir grans avenços”, 
pel que fa a la regularització 
de la plantilla municipal.

sés Rodríguez, com a màxim 
responsable de l’Àrea de 
Serveis Centrals de l’Ajun-
tament.

LA REACCió D’ALgUnS PARtitS

El portaveu d’Esquerra Re-
publicana, Xavier Corbera, 
considera “poc ètic que una 
persona imputada en el Cas 
Mercuri sigui l’encarregada 
de la planificació de Recursos 
Humans, és fàcil fer males in-
terpretacions i posar en dubte 
la seva feina”. 

Corbera ha recordat que 
aquest no és el primer cas de 
“manca d’ètica política” que 
es troben al llarg del mandat: 
“Portem un mandat complicat 
en aquest sentit, amb el cas 
del trànsfuga o la proposta del 
gerent de PROURSA que es va 
haver de tirar enrere perquè 
també estava imputat”.

ERC també reclama trans-
parència al govern, tant a 
l’alcaldessa de Rubí com al 
regidor de Recursos Humans.

ICV ha emès un comunicat  
on expressa que, de confir-
mar-se les irregularitats en la 
contractació, “estem davant 
una situació extremadament 
greu, que respondria a una 
política poc transparent pel 
que fa a la contractació al 
nostre Ajuntament”. 

La formació ecosocialista 
també creu que “és insòlit que 
s’encarregui una tasca tan 
complexa i important com la 
regularització de la plantilla 
municipal a una persona in-
vestigada, precisament, per 
presumptes contractacions 
irregulars”. 

Finalment, ICV ha de-
manat al govern local més 
informació sobre el procés 
de contractació i més trans-
parència. 

El Partit dels Socialistes de 
Catalunya ha carregat contra 
l’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP), a qui acusen de tenir 
“una doble vara de mesu-
rar” així com una estratègia 
basada en “el poc respecte” i 
“en la voluntat de destrucció” 
per intentar desacreditar el 
govern municipal.

El PSC critica que l’AUP de-
nunciï aquestes irregularitats 
i la situació com a imputada 
de la cap de RH, perquè “en 
canvi veuen amb bons ulls 
que una persona investigada 
per prevaricació, tràfic d’in-
fluències i delicte contra l’or-
denació de Territori, exerceixi 
d’alcalde d’una gran ciutat 
del Vallès”, en referència a 
Maties Serracant, edil de la 
CUP a Sabadell.



Dues notícies positives són protago-
nistes de l’actualitat de la setmana 
a la ciutat i les dues estan relacio-

nades amb la millora dels serveis públics a 
Rubí, concretament en relació a l’habitatge 
i a l’educació.

El govern ha anunciat que vol impulsar 
un projecte per obrir a la ciutat un alberg so-
cial, o el que és el mateix, un centre d’atenció 
familiar, amb una inversió raonable -300.000 
euros- per acollir famílies que són desnona-
des de casa seva. Tot i que no hi ha xifres 
ofi cials sobre el nombre de desnonaments 
a Rubí, aquesta és una realitat que s’està 
produint ara mateix, especialment en el cas 
de persones que estan de lloguer. Es tracta 
d’una situació que provoca molta angoixa i 
desesperació a les famílies, que veuen com es 

queden sense un sostre on anar. Les adminis-
tracions públiques no sempre són capaces de 
resoldre satisfactòriament aquestes proble-
màtiques. Per aquest motiu, l’obertura d’un 
centre que pugui acollir de forma temporal 
famílies que s’han quedat sense sostre és una 
notícia positiva, tot i tenir en compte, que el 
més positiu seria que aquestes situacions mai 
s’haguessin arribat a produir.

És un projecte vinculat al pressupost 
d’aquest 2019, que el govern local encara 

està negociant, ja que no es va poder apro-
var a fi nals de l’exercici anterior per manca 
de suport. Esperem que aquesta negociació 
arribi a bon port, ja que no és bo per la ciutat 
funcionar amb un pressupost prorrogat.

L’altra notícia positiva de la setmana és 
l’aposta del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat per transformar l’escola Teresa 
Altet en un institut-escola. Rubí ja va estar 
molt a prop de tenir un centre d’aquestes 
característiques, al 25 de Setembre, però amb 

l’arribada de la crisi va quedar descartat.
La creació d’un institut-escola al barri 

de Ca n’Oriol és una magnífi ca notícia i més 
tenint en compte que es produeix en una 
escola que ha demostrat que sap entomar 
els reptes: durant molts anys ha estat acollint 
alumnes del Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol, una tasca tan complexa com 
necessària per avançar cap a la inclusió social 
de les persones amb necessitats especials.

A Rubí hi ha diversos centres educatius 
concertats que ja ofereixen aquest model, 
però cap centre públic dona l’opció de fer 
tota l’escolarització obligatòria en el mateix 
centre. És doncs, una bona notícia, que con-
tribueix a enriquir un sistema educatiu públic 
que a Rubí ja compta amb molt bona salut i 
que complementa l’oferta privada.

En positiu
EDITORIAL
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Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana                 30 de gener

Gloria_Mtnz_Nrt @holafl or_
A veure, un ciutadà que viu a Rubí, que paga un IBI elevat, que viu a Sant 
Muç, es troba que ha de pagar 67 € a Correus cada any, ja que Correus 
no vol repar� r, perque és masssa gran i falta personal, i l’Ajuntament no 
fa pressió adient. Molt malament. #rubicity @Correos

Visita’ns a www.diariderubi.com

Segueix-nos a les xarxes socials

Crisis en Venezuela
La crisis provocada por el imperio norte-
americano empieza cuando Chávez asume 
el poder en Mirafl ores el 2 de febrero de 
1999.

A partir de entonces, con el apoyo de oc-
cidente, no han parado de tomar represalias 
en contra de su mandato. Cabe recordar que 
en su momento ya se tomaron represalias en 
contra de la población civil, actuaciones que 
quedaron impunes.

En la actualidad, con el pretexto de que 
haya elecciones inmediatas, tiene preparado 
un paquete de medidas de boicot econó-
mico y político con el fi n de asfi xiar a la 
población.

Con esta situación provocada por Esta-
dos Unidos, podría sin lugar a duda haber 
una guerra civil que costaría la vida a muchos 
inocentes.

Gritemos todos 
¡¡NO A LA GUERRA!!
Y sí a la convivencia

Juan Martínez Martínez, 
de IU, antifranquista

La guerra fría nuclear de hoy
Noticia no tan noticia de hace ya un tiempo: 
Estados Unidos se desvincula del Pacto Nu-
clear con Rusia, según afi rman, para rearmarse 
contra China. Me viene una cuestión a la 
cabeza: ¿Alguien se ha creído alguna vez la 
existencia efectiva y verdadera de la naturaleza 
del mencionado Pacto? 

Todos los países relacionados con el tema 
nuclear han trabajado, trabajan y trabajarán 
en la sombra. En el panorama nuclear no hay 
pactos que valgan, todo es una gran mentira, y 
la razón es que todos quieren el inmenso po-
der que otorga el desarrollo nuclear. Estados 
Unidos, Rusia, China, Irán, las dos Coreas, 
India, Japón, e incluso Francia, siempre se 
han jactado de sus ensayos nucleares de cara 
al exterior y a la opinión pública, y tienen entre 
sus habitantes a grandes cerebros encargados 
de que la carrera nuclear no pare, aunque nos 
quieran vender otra historia.

El mundo sigue y seguirá en peligro a 
causa de la gran mentira en materia nuclear, y 
a causa de la falsedad de estos gobiernos.

José A. Ávila López

Els arbres del Casino no són centenaris

Fotografi a de 1950, amb el plataner al fons. Fotografi a de la plaça del Sortidor de 1916.

Els arbres que hi ha actualment davant del Casino, a la plaça de Catalunya, abans anomenada 
plaça Francisco Calvo Sotelo i anteriorment plaça del Sortidor, no són centenaris. Després 
de la polèmica per una suposada tala d’arbres, vull aclarir que els arbres que ara hi ha allà, 
com a mínim no fa més de 70 anys que hi són. Desconec quant van ser plantats, però sí 
que sé que no són centenaris, perquè tinc una fotografi a de l’any 1950 en aquesta plaça (a 
baix a l’esquerra) on es pot apreciar que l’arbre que hi ha al darrere, davant del Casino, és 
un plataner. Als anys 50, quan veníem a jugar en aquella plaça, hi havia una bassa enmig 
de la plaça, arbusts a cada punta i tots els arbres plantats eren plataners. 

Maria Vilallonga
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L’edifi ci on es troba actual-
ment el Centre de la Dansa 
Tradicional Catalana, a la 
part alta del passeig de Les 
Torres, havia format part 
durant bona part del segle 
passat d’un centre fabril de 
gran importància a Rubí.

En un principi, ofi cial-
ment rebia el nom de Gas-
pà, Oliart i Bustindui, SL, 
encara que el propietari de 
fet era Josep Gaspà i Par-
ramon. Des de 1931, sota la 
direcció de Ricard Boldó, va 
començar a funcionar dins 
del recinte del Vapor Vell, 
a terres de Ca n’Alzamora, 
concretament en una vella 
nau que datava de 1833, és 
a dir, de quan es va crear el 
complex dirigit per Narcís 
Menard. Amb només 14 tre-
balladors en aquests primers 
anys, produïa elements de 
folreria i ornamentació per 
a vestits, gorres, boines... i 

EL RUBÍ D’ABANS
La fàbrica de Cal Gaspà

Jordi Vilalta
GCMR-CER

també sarga, alpaques i rasos. 
A la planta baixa s’ubicaven 
els telers i al pis superior, els 
ordidors. A la part exterior 
hi havia un magatzem on es 
guardava el gènere que estava 
a punt de sortir al mercat.

Als anys de la postguerra 
es va anomenar ‘Rayón y 
Mezclas Textiles’ i el 1945 

es va construir l’edifi ci que 
actualment allotja el Centre 
de la Dansa, que presenta 
un marcat estil propi de 
l’arquitectura f ranquista. 
Als 50 va adoptar el nom 
d’‘Industrias Gaspà, SA’ i 
va ser en aquests anys de 
fl oriment de l’activitat fabril 
a Rubí quan es va decidir 

buscar un nou lloc per a 
situar aquesta empresa i fou 
precisament el 1955 quan es 
va construir una nova nau 
en uns terrenys més propers 
al que ara és Rubí, a l’actual 
passeig de Les Torres, on ara 
s’ubica. En aquesta instal-
lació es trobava la secció de 
fi latures i teixits. Darrere, es 

va edifi car una casa gran amb 
piscina i una ermita de culte 
catòlic, ara desapareguda, i 
també disposava d’una gran-
ja, treballada per la família 
Mirot-Ginesta.

El 1958, any en què es 
va produir la tragèdia de 
l’explosió de la caldera de la 
fàbrica Viloca, situada molt 
a prop de cal Gaspà, va par-
ticipar, com altres indústries 
i empreses de Rubí, en la 
subscripció pro damnifi cats. 
Fins i tot molts treballadors 
havien ajudat a extreure’n 
víctimes i ferits soterrats per 
l’accident, que va commoure 
tota la població.

El 1972 va desaparèixer 
aquesta indústria i l’edifi ci 
fou adquirit per J. Espona, el 
qual va dedicar les naus no-
més a l’elaboració de fi latures, 
activitat que durà fi ns a fi nals 
dels anys 80. L’INCASOL, 
en aquells temps, va comprar 
el complex i va enderrocar 
moltes instal·lacions, entre 
elles l’església esmentada, per 

tal d’edifi car-hi habitatges.
No obstant això, l’Ajun-

tament de Rubí, entre 2005 
i 2010, va utilitzar l’edifi ci 
com a sala d’exposicions mu-
nicipals, fi ns que a partir de 
la segona dècada de l’actual 
segle XXI fou transformat 
en el Centre de la Dansa 
Tradicional Catalana.
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El polígon de Can Jardí aplega més de 150 empreses. / Mariona López

Can Jardí es conver� rà en el 
primer polígon circular de Rubí
REDACCIÓ

El Polígon d’Ac� vitat Econò-
mica (PAE) de Can Jardí serà 
el primer polígon circular de 
Rubí, a través d’una prova 
pilot que es posarà en mar-
xa al març. La proposta de 
model de ges� ó circular es 
va presentar a mitjans de 
gener davant d’una vintena 
de persones representants 
d’empreses de Can Jardí i sis 
de les companyies assistents 
es van mostrar interessades 
a par� cipar ac� vament en la 
proposta.

El projecte Can Jardí - 
Polígon Circular parteix de la 
idea que la ges� ó compar� -
da dels diferents recursos del 
polígon permetrà op� mitzar 
costos, reduir les emissions 
de CO2, crear ocupació i nous 
perfi ls professionals i millorar 
la compe� � vitat de totes les 
empreses par� cipants. Així, 
la prova pilot preveu posar 
en marxa un equip gestor del 
polígon format per especia-
listes en matèria d’energia, 

aigua, residus i mobilitat.
“Creiem que incorporar 

l’economia circular a la ges-
� ó de polígons ens ajudarà 
a millorar la compe� � vitat 
empresarial, a crear nous 
llocs de treball i, òbviament, 
a ser més sostenibles”, ha 
explicat el regidor de Desen-
volupament Econòmic Local, 
Rafael Güeto, qui considera 
que aquest model de ges� ó 
“representarà un salt quali-
ta� u importan� ssim per Can 

Jardí, i en el futur, per a tota 
la ciutat”.

Can Jardí – Polígon Cir-
cular és una proposta cofi -
nançada entre l’Ajuntament 
de Rubí i les empreses par-
� cipants durant els tres anys 
que durarà la prova pilot, 
que té per objec� u, entre 
altres, demostrar que els 
beneficis obtinguts anual-
ment són superiors al cost 
del projecte.

“Existeix associacionis-

me als polígons, però és 
poc operatiu. Creiem que 
enfocar l’associació de l’em-
presariat per proximitat i 
amb l’objectiu de reduir 
costos i millorar la gestió 
és un encert. Especialment 
a Rubí que som la segona 
concentració industrial més 
gran de Catalunya i tenim 
un potencial enorme”, va dir 
Manuel Jiménez, president 
de CECOT-Rubí durant la 
presentació.

Jornada d’FP adreçada a 
professionals al Rubí Forma

La jornada va tenir lloc al Rubí Forma. / Lali Puig-Ajuntament

Una setantena de professio-
nals, tècnics i representants 
del món de l’empresa van 
par� cipar en una jornada or-
ganitzada per l’Ajuntament 
sobre Formació Professional 
que va tenir lloc dimarts al 
ma�  al Rubí Forma.

La proposta perseguia 
mostrar als assistents l’esce-
nari en el qual s’integren els 
dos subsistemes de la for-
mació professional: la inicial 
i la des� nada a l’ocupació.

Pel regidor de Desenvo-
lupament Econòmic Local, 
Rafael Güeto, “la formació 
és la millor polí� ca d’ac� va-
ció que existeix”, i defensa 
que “amb el Rubí Forma, 
l’Ajuntament ha posat al 
capdavant de les polí� ques 

d’ocupació les polí� ques en 
formació professional”.

Per la seva banda, la 
regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García, 
considera que “ajudar a la 
capacitació de la ciutadania 
és una eina més per millorar 
la seva qualitat de vida”.

A la jornada, també hi 
va assis� r la directora de 
l’Ins� tut Català de les Qua-
lificacions Professionals, 
Núria Pi, que va afirmar 
que “el percentatge de 
persones aturades amb 
� tol d’FP és del 9%, en els 
joves en general és del 29% 
i entre la població és del 
12%. Per tant, la formació 
professional millora l’ocu-
pabilitat”. / DdR
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FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

ENTREPANS

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

15€/MES



PIZZERIA

TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

L’entrepà
c. Magí Raméntol, 11
T. 622 665 345
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QUE VAGI DE GUST!
CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 

LA RECEPTA

INGREDIENTS 

ELABORACIÓ

BATUT GREEN GLOW

- 2 branques d’api

- 2 fulles de kale

- 1/3 de cogombre

- 3 branquetes de julivert

- 1 poma

- 1 pessic de brots d’alfals

- 1 trosset de gingebre 

(de la mida de l’ungla del dit gros)

- 1 tassa d’aigua o d’aigua de coco

1- Renteu tots els ingredients. No cal 
que peleu el cogombre ni la poma si 
són de conreu ecològic. Talleu el co-
gombre a quarts verticals, i la poma, 
a vuitens, i traieu-li el cor. Deixeu les 
fulles de l’api i talleu la tija per la mei-
tat o en tres parts. Retireu la tija de 
les fulles de kale, ja que és massa 
fibrosa.

2- Aboqueu l’aigua a la batedora i 
introduïu-hi també tots els vegetals 
menys la poma i el cogombre. Bateu-
ho durant 3 segons; després, afegiu-

hi la resta d’ingredients i connecteu 
un altre cop la batedora durant 5 se-
gons més o fins a desfer tots els gru-
molls, si voleu una textura més fina.

Tòpings: herba de blat, poma a làmi-
nes, julivert i llimona.

Incorporeu-hi una culleradeta d’her-
ba de blat, verd, per seguir amb la tò-
nica, però, sobretot, perquè tingui un 
efecte més depuratiu i alcalinitzant. 

etselquemenges.cat

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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FARMÀCIES OBERTES 
TOTS ELS DIES DE L’ANY

Farmàcia Kronos: 
obert de 9 a 22 tots els dies de l’any

Farmàcia Xapellí: 
obert de 9 a 21 tots els dies de l’any

GUÀRDIES 
NOCTURNES

FEBRER 2019

DE DILLUNS A DIUMENGE 
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ MILÀ I FONTANALS, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C/ RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ VERGE DE FÀTIMA, 13

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

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

Depressió: una gàbia d’or
“Però ningú no vol parlar 
d’això. Al futbol no li inte-
ressava.”

Així ho explicava Bojan 
Krkic, actualment jugador 
d’ Stoke City, quan va par-
lar al diari ‘The Guardian’ 
sobre l’estat d’ansietat que 
va patir l’any 2007. Per a 
ell, que va debutar a la lliga 
amb només 17 anys, tot 
va ser massa ràpid, massa 
expectati ves posades en ell. 
Li deien el ‘nou Messi’ i això 
va precipitar que comencés 
a tenir atacs de pànic que li 
impedien jugar, la pressió 
mai se n’anava, i el feia 
senti r malalt, incapaç. En la 
mesura que ‘triomfava’ en 
la seva carrera la seva visió 
de si mateix empitjorava i 
el feia preocupar en excés 
sobre el seu rendiment.

El pitjor va ser el judici 
que va caure sobre ell, el 
van titllar de superb i de 
passota. Ell no podia parlar 
del que li estava passant 
perquè se senti a massa es-
pantat i malalt. Van pensar 
que menyspreava les ofer-
tes quan l’ansietat amb prou 

feines li permeti a jugar.
Sortosament va aconse-

guir suportar-ho demanant 
ajuda i prenent les decisions 
més adequades per a la seva 
salut: prendre distància, fi -
xar-se metes a curt termini 
més assequibles i rebaixar 
la pressió. Es va adonar 
que potser no era el seu 
lloc o el seu moment, 
i tot i l’opinió ge-
neral de l’afi ció 
i de la profes-
sió, va decidir 
deixar el Barça 
i la selecció i 
conti nuar sim-
plement fent 
el  que esti-
mava: jugar a 
futbol.

Un altre cas semblant va 
ser el de Gianluigi Buff on, 
el millor porter de la lliga 
italiana. En l’època de la 
seva vida en què va tenir 
major reconeixement pro-
fessional va pati r una dura 
depressió per la qual va 
haver de tractar-se. “Durant 
sis mesos vaig viure amb un 
forat a l’ànima” va confessar 

en el seu llibre autobiogràfi c 
ti tulat ‘Número1’. Per a ell 
“la gent, els afi cionats, s’ho 
prenen de broma. Et veuen 
com a futbolista, com ídol, 
i ningú et pregunta com 
estàs. Al fi nal ets esclau de 
la teva pròpia imatge”.

Molts esportistes 
d’elit de tots els esports, 
i no només del futbol, 

han passat episo-
dis de depressió 
o ansietat en 
diferents mo-
ments de les 
seves carreres. 
Encara que pen-
sem que són su-
perherois afor-
tunats ,  són 
persones com 

qualsevol dels mortals, amb 
les seves inseguretats, els 
seus problemes d’autoesti -
ma, les seves pors i els seus 
dubtes. Són suscepti bles a 
la pressió i les expectati ves 
com qualsevol altre.

És habitual que, en arri-
bar al cim de l’èxit, moltes 
persones tinguin por de 
decebre, perquè què més 

poden donar? Es comença a 
criti car els seus errors i aviat 
ells mateixos deixen de tenir 
confi ança i perden els seus 
objecti us vitals.

És necessari visualitzar 
aquest problema que sem-
bla que fa vergonya, però 
que tristament s’estén a 
la nostra societat. Ara que 
comencem un nou any, em 
sembla un bon moment 
perquè revisem els nos-
tres objecti us i ens pregun-
tem: ¿Estic on vull estar? 
¿M’agrada el que faig amb 
la meva vida? ¿M’agrada qui 
sóc? Intentar complir només 
les expectati ves alienes pot 
generar molt de pati ment. 
Pensa només quin és el teu 
projecte personal i no per-
meti s que ho jutgi ningú.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de pa-

rella. Col.legiada 16.572
KANTOR. Espai d’Atenció 

Psicològica
Llobateras  6  Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

salut: prendre distància, fi -
xar-se metes a curt termini 
més assequibles i rebaixar 
la pressió. Es va adonar 
que potser no era el seu 
lloc o el seu moment, 
i tot i l’opinió ge-
neral de l’afi ció 
i de la profes-
sió, va decidir 
deixar el Barça 
i la selecció i 
conti nuar sim-
plement fent 
el  que esti-

i ningú et pregunta com 
estàs. Al fi nal ets esclau de 
la teva pròpia imatge”.

Molts esportistes 
d’elit de tots els esports, 
i no només del futbol, 

han passat episo-
dis de depressió 
o ansietat en 
diferents mo-
ments de les 
seves carreres. 
Encara que pen-
sem que són su-
perherois afor-
tunats ,  són 
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Els nostres amics de Furinyaki Records Studio han 
organitzat un esdeveniment solidari els benefi cis 
íntegres del qual aniran desti nats a Rodamons de 
Rubí. 

ANEU RESERVANT DATA, DISSABTE 16 FEBRER A 
les 20H, US ESPEREM!

No us perdeu la primera edició del Furinyaki Fest, 
on podreu escoltar en directe a algunes de la bandes 
que han passat pel nostre estudi el 2018 com Wicked 
Dog , Musk RockBand, Murmuri i Fulla i Diazepan 
presentant els seus nous treballs. All new! 

Amb la vostra assistència estareu col·laborant 
amb 2 BONES CAUSES:

Primera la de donar suport a l’escena local i sego-
na, la de l’acte solidari d’ajudar els amiguets peluts de 
4 potes, ja que la recaptació del festi val va desti nada 
a Rodamons de Rubí.

A més, i seguint amb el Rubisound, també podreu 
escoltar els fantàsti cs amplifi cadors fets a mà a Rubí 
de Delcam Àudio que patrocinen l’esdeveniment. 
Entrepans i cosetes per a sopar a la sala per si us 
dona fam el rockanroll!

RODAMONS DE RUBÍ
www.rodamonsderubi.com

Ens veiem en el 
Furinyaki Fest
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SE OFRECE CHICA para el 
cuidado de personas mayores o 
niños. Interna 617.011.912
SRA. SE OFRECE para lim-
pieza y plancha por horas. 
654.493.444
CHICA se ofrece para limpieza, 
canguro y cuidado ancianos. 
633.378.509

OFERTES I 
DEMANDES

EN VENTA utensilios anti-
guos. 649.117.927

DIVERSOS



COMPRANT A RUBÍ TOTS GUANYEM!

ELS MILLORS REGALS PER

SANT VALENTÍ

Divendres, 1 de febrer de 2019PUBLICITAT 17
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REDACCIÓ

El Roc, la Paula, el Galde-
ric, la Laia i l’Orelletes, els 
gegants i capgrossos de la 
Colla de Geganters de Rubí, 
arrencaran aquest cap de 
setmana la temporada 2019 
amb la seva parti cipació en Gegants de Borriana i Rubí. a la plaça Pere Aguilera de Rubí. / Marc Albert López Extremera

Els Gegants de Rubí donen 
el tret de sorti da a la temporada a 
Borriana, municipi de Castelló

el XII Aplec de Gegants i 
Cabuts de Borriana, a Cas-
telló.

L’aplec geganter, que 
serà dissabte 2 de febrer, 
s’emmarca en les festes 
patronals de Sant Blai que 
se celebren a la localitat 
castellonenca.

La trobada gegantera 
s’iniciarà a les 12 hores amb 
la plantada de gegants a la 
plaça de la Mercè. Ja a la 
tarda, a parti r de les 17 ho-
res, ti ndrà lloc la desfi lada 
de gegants pels carrers del 
municipi, que fi nalitzarà a 
la plaça de l’Ajuntament, on 
es realitzarà l’acte central de 
l’Aplec. Serà el moment de 
la presentació de les colles 
parti cipants, els balls dels 
gegants i la ballada fi nal de 
comiat.

Agermanament
Cal destacar que aquesta 
sortida servirà per iniciar 
el procés d’agermanament 

entre la colla gegantera 
rubinenca i la colla de Bor-
riana. L’acte tindrà lloc a 
l’edifi ci de la Mercè dissabte 
a les 13.15 hores. L’agerma-
nament culminarà a Rubí 
durant la XXVI Trobada de 
Gegants i Capgrossos de 
Rubí, en el marc de la Festa 
Major de la nostra ciutat.

Diumenge serà el dia de 
germanor entre les dues 
colles i es dedicarà a enforti r 
les relacions entre ambdu-
es, amb diferents acti vitats 
culturals i festives que fi-
nalitzaran amb un dinar de 
germanor conjunt.

Calendari geganter
D’altra banda, la colla ge-
gantera està acabant de 
perfi lar el calendari d’acti -
vitats per aquest any, que 
es presentarà pròximament, 
un cop sigui aprovat per 
l’assemblea general de socis 
que se celebrarà durant el 
mes de febrer.

CULTURA POPULAR I TRADICIONAL 
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“Més de 40 membres de la meva família 
van ser exterminats per la màquina nazi”

MARTA CABRERA

Dory Sontheimer té 73 anys 
i en fa 17 que va descobrir 
el terrible passat de la seva 
família, amagat en set caixes 
en unes golfes de casa seva. 
Des d’aleshores, ha escrit un 
llibre, ha estat protagonista 
d’un documental i ha fet 
centenars de xerrades i de 
conferències per sensibi-
litzar la població sobre un 
tema tan traumàti c com és 
l’Holocaust.

Aquesta jueva d’origen 
alemany nascuda a Barcelo-
na i educada com a catòlica 
a l’Espanya de Franco va 
descobrir el 2002, després 
de la mort de la seva mare, 
un conjunt de documents, 
fotografi es i cartes que re-
laten la persecució als jueus 
de la seva família: “Més de 
40 membres de la meva 
família van ser exterminats 
per la màquina nazi, i quan 
dic exterminats vull dir exac-

Dory Sontheimer, a la Biblioteca de Rubí. / Mariona López

Dory Sontheimer ofereix una conferència sobre l’horror de l’Holocaust

tament que van morir dins 
les càmeres de gas”, explica 
Dory Sontheimer.

Els seus pares van tenir 
la sort de sobreviure al ge-
nocidi jueu que es va produir 
a Europa –es calcula que el 
règim de Hitler va assassinar 
entre 5 i 6 milions de jueus–. 
El 1929, Kurt Sontheimer, 
el seu pare, va arribar a 
Barcelona per treballar en 
la filial barcelonina de la 

fàbrica Lehmann, amb seu a 
Nuremberg. També va arri-
bar a Barcelona el 1933 Rosl 
Heilbruner, la seva mare, 
després de perdre la feina a 
Friburg per la seva condició 
de jueva. Es van conèixer i 
es van casar dues vegades, 
la primera una boda civil el 
1936, la segona el 1939 amb 
una cerimònia catòlica.”Als 
18 anys em van dir que 
érem d’origen jueu, però no 

em van dir res més”, explica 
Sontheimer, que creu que 
amagar-li la història “va ser 
un acte d’amor infi nit”.

El terror de la ultradreta
Un dels principals motius 
pels quals Sontheimer con-
ti nua explicant la seva histò-
ria una vegada rere l’altre és 
per la por que té que torni 
a passar una cosa similar: 
“A vegades sento terror, 
perquè penso que pot pas-
sar una altra vegada, les 
vícti mes serien unes altres, 
però en moments de crisi 
econòmica els populismes 
tenen una capacitat molt 
elevada de manipular la 
societat”.

La conferència, organit-
zada per l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí a Bi-
blioteca el dilluns a la tarda, 
va ser un èxit rotund i va 
comptar amb l’assistència 
de més d’un centenar de 
persones.

BREUS

Wenceslao Galán presenta  
el llibre ‘Tomarse la palabra’
El músic i professor rubinenc 
Wenceslao Galán ha publicat 
el llibre ‘Tomarse la palabra’, 
una obra sobre pensament, 
sociologia i políti ca. Fa uns 
dies, Galán va presentar 
la seva obra a Sant Cugat i 
aquest divendres a les 19 
hores està previst que ho 
faci a la llibreria La Central 
del Raval, ubicada al carrer 
d’Elisabets, 6. 

El músic estarà acompa-
nyat de l’escriptora Imma 
Monsó, que també és pro-
fessora a Rubí, i en aquesta 
presentació comptarà amb la parti cipació d’un trio de jazz 
format per Marc Gibert (bateria), Pep Casadó (guitarra) i 
Àlvar Taborda (contrabaix). / DdR

Portada del llibre del rubinenc 
Wenceslao Galán. 

Víctor Puertas i Balta Bordy 
oferiran una Jam Blues
La Societat del Blues de Rubí organitza aquest diumenge a la 
tarda una Jam Session amb l’actuació de Víctor Puertas i Balta 
Bordoy, a parti r de les 19 hores al Centre Cultural de la CGT, 
ubicat a la plaça Anselm Clavé. Puertas és un destacat harmo-
nicista que ha treballat amb músics importants del món del 
blues i ha fet múlti ples concerts. Pel que fa a Bordoy, és un 
dels grans guitarristes del blues de l’estat espanyol. / DdR 

Mostra de portades de Clásicos 
Alfaguara a Lectors al tren
L’Espai de Llibres Lectors 
al tren inaugurarà aquest 
divendres a les 19 hores 
una exposició de les porta-
des de la col·lecció Clásicos 
Alfaguara, una col·lecció de 
literatura juvenil dissenyada 
per Manuel Esclapez i que 
aplega grans obres literàries i 
excepcionals arti stes plàsti cs 
del moment.

La presentació comp-
tarà amb la presència del 
dissenyador de la col·lecció, 
Dani Torrent, que explicarà 
com es gesta una col·lecció 
de clàssics juvenils i com es 

treballa amb els il·lustradors. 
Entre altres tí tols, Clásicos 
Alfaguara té títols com ‘El 
mago de Oz’, ‘Tom Sawyer’, 
‘Orgullo y prejuicio’, ‘Momo’ 
o ‘Mujercitas’.

D’altra banda, en el ma-
teix espai cultural, el 9 de 
febrer a les 12 hores hi haurà 
una contacontes desti nat a 
totes les edats. Alguns dels 
contes que s’explicaran seran 
‘Elmer que comenci la cursa’, 
‘Quan les nenes volen alt’ o 
‘Ada, magnífica científica’. 
L’acti vitat requereix inscrip-
ció prèvia. / DdR

ART

‘Inquiets’, la nova 
exposició d’edRa
L’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa) inaugura el 5 
de febrer a les 19.30 hores a la Sala d’Exposicions 
una nova mostra que porta per tí tol ‘Inquiets’. Es 
tracta del treball de dos exalumnes de l’escola, 
Araceli Plata i Bryan Maykoll, dos alumnes que 
després d’acabar la seva formació a edRa han 
conti nuat creant i han ti rat endavant projectes 
artí sti cs propis. 

Araceli Plata presentarà un conjunt d’il·lus-
tracions, mentre que Bryan Maykoll exposarà les 
seves creacions de mobiliari industrial. L’exposició 
es podrà visitar de dilluns a divendres de 9 a 21 
hores fi ns al 22 de febrer. / DdR Il·lustració d’Araceli Plata, exalumne d’edRa. / Cedida
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Exposició de pintures d’Antoni Marsal

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO           
www.annatamayo.com

Representacions d’aparent 
senzillesa d’inimitable moti u, 
esdevenen poesia i màgia. 
Representacions màgiques 
que acompanyen els dies 
grisos, converti nt-los en un 
espetec de sol i llum.

La quietud d’una estança 
en la qual llueix un retrat 
signat per Marsal ens parla 
de l’ofi ci de pintor, del que 
vol dir la convencionalitat i 
del que signifi ca el presti gi 
d’assolir la signatura d’aquest 
arti sta. Aquesta mateixa cam-
bra silent desemboca en un 
ample passadís, en el qual 
s’exhibeixen unes belles te-
les representant unes fl ors. 
Magnèti ques, ens criden des 
de les parets transportant-
nos d’immediat a un civilitzat 
jardí en el qual temperar 
l’escridassament ensordi-
dor. Seguint l’ample passadís 
d’aquesta casa imaginada, 
anem a parar a una sala on 
uns imponents paisatges 
ens tempten des de la seva 
òbvia exposició als ulls i mi-
rades alienes. Són paisatges 
que representen, com si fos 
una fi nestra que s’obre, un 
exterior conegut, estimat i 
que commou a l’espectador 

en recordar-lo. Paisatges 
que signifi quen quelcom en 
la memòria de l’afortunat 
propietari de les obres pic-
tòriques.

L’ofici de pintor romà 
amagat entre els signifi cats 
que representa i l’habilitat 
pictòrica per tal de fer-los 
entenedors al públic. El ru-
binenc Antoni Marsal coneix 
l’ofi ci de pintor prou bé per 
investi gar en aquesta mostra, 
noves textures i fons per ofe-
rir als seus clients. Ampliant 
així, amb fons elaborats i ele-
ments pròxims a l’abstracció 
el seu futur i carrera artí sti ca. 
El signifi cat que l’arti sta mos-

tra en els seus llenços manté 
la fi delitat amb el seu discurs 
i obra sumant noves taques, 
dolços regalims de pintura 
tendra i masses de color en 
la llunyania del somni del 
seu epicentre. Fons de colors 
domesti cats per la mà de l’ar-
ti sta que coneix el seu ofi ci i 
que, sens dubte, enriqueixen 
tots els signifi cats presents en 
la seva llarga trajectòria.

AGENDA
···································································
DIVENDRES 1 de febrer

Observació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Associació 
d’Amics de l’Astronomia.

···································································
DISSABTE 2 de febrer

La Trocalleria
Espai d’intercanvi setmanal iti nerant d’ob-
jectes de segona mà. A les 10.30h a la pl. del 
Dr. Pearson.

Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us. A les 11h a la Biblioteca. 
Per a infants d’1 a 7 anys.

Música per a peti ta infància
‘Sonets de joguina’, a les 11h i a les 12h a 
l’Ateneu.

···································································
DIUMENGE 3 de febrer

Blues Jam Session
A càrrec de Víctor Puertas i Balta Bordoy. A 
les 19h a l’Espai Cultural CGT. Org.: Societat 
del Blues de Rubí.

···································································
DILLUNS 4 de febrer

‘Les set caixes’

Conferència sobre l’Holocaust. A les 18.30h 
a la B

···································································
DIMARTS 5 de febrer

Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a l’Espai Jove Torre Bassas.

···································································
DIMECRES 6 de febrer

Hora del conte
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 a 
8 anys.

···································································
DIJOUS 7 de febrer

‘Fem ciutats per la vida’
A càrrec de Betlem Cañizar. Dins del seminari 
Dones i Societat. A les 18h a l’Ateneu. Inscrip-
ció prèvia. Org.: AEUR. 

EXPOSICIONS
Pintures d’Antoni Marsal. A la Biblioteca 
fi ns al 29 de març.

Alfaguara Clásicos. A l’Espai de Llibres 
Lectors al tren. Inauguració 1 de febrer a 
les 19h a càrrec de Dani Torrent. 

Exposició de pintures 
d’Antoni Marsal

Biblioteca 
Mestre Martí  Tauler

Fins al 29 de març de 2019

M
ariona López
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1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA B 19 44
2 VILASSAR MAR 19 43
3 PALAMÓS 19 33
4 SABADELL NORD 19 32
5 LLORET 19 31
6 BANYOLES 19 29
7 LLAGOSTERA B 19 25
8 SANT CUGAT 19 25
9 TONA 19 25

10 EE GUINEUETA 19 24
11 RUBÍ 19 23
12 MANLLEU 19 23
13 VIC 19 20
14 LA JONQUERA 19 20
15 CAN VIDALET 19 19
16 FARNERS 19 18
17 ARGENTONA 19 17
18 SAN JUAN MONTCADA 19 15

 

UE RUbi-UE VilassaR dE MaR                1-2

UE RUbí: Uri, Kiki, Aitor Torres, Raventos, Eric (Anouar, 82), 
Tino Mendoza, Vicente (Montoro, 46), Ivan Campos (Gurrea, 
66), Oscar Uroz y Sergi Estrada
UE VilassaR MaR: Pacheco, Javi, Peña, Lobo, Gamiz, 
Edu, Alex (Cristian,90), Mendo (Bargallo, 66), Pompido 
(Granero,82), Sophiane y Ali (Nando,75)
Àrbitre: Nuñez Requena
Gols: 1-0 Sergi Estrada ‘8, 1-1 Alex ‘52, 1-2 Pompido ‘73
Targetes: Tino Mendoza(2), Kiki, Aitor Torres, Oscar Uroz 
Sergi Estrada / Edu y Nando

Dues errades defensives condemnen 
la UE rubí davant el Vilassar
José LUIs pérEZ

La UE Vilassar de Mar, se-
gon classificat del grup 1, 
va visitar Can Rosés aquest 
passat cap de setmana i, 
sense fer un futbol bri-
llant, es va endur la victòria 
aprofitant-se de les errades 
defensives del Rubí.

En el minut 8, Sergi Es-
trada avançava el conjunt 
rubinenc al marcador. El 
Vilassar, tot i el gol matiner, 
no va perdre la compostura 
i es va deixar guiar per Álex, 
qui es va fer amo del centre 
del camp. Així, l’equip del 
Maresme dominava un 
Rubí, que tot i no passava 
dificultats, no aconseguia 
quedar-se amb l’esfèric. 
De fet, el bagatge ofensiu 
del Vilassar durant el pri-
mer temps va ser un xut 
d’Álex que va ser aturat 
per Uri Antonell en una 
extraordinària intervenció 
del porter. Però el Rubí, a 
banda del gol, no va crear 
més ocasions i no va oferir 
el joc que acostuma a prac-
ticar a Can Roses.

Després del descans, 

Óscar Uroz, des de la vora 
de l’àrea, va fer un fort xut 
que va sortir fregant el 
pal. En el minut 52, Álex va 
aprofitar un mal rebuig de 
la defensa rubinenca i va 
creuar la pilota lluny del 
meta local. Era l’1 a 1.

El partit va entrar en 
una fase avorrida, amb un 
Rubí que no estava cen-
trat en el joc sinó de les 
decisions arbitrals, ja que 
l’arbitratge va ser pèssim. 
En el minut 73 va arribar 
l’1-2 definitiu en una nova 
errada defensiva. Va ser en 
un dels pocs atacs del Rubí, 
quan la defensa del Vilassar 
rebutja l’esfèric que arriba 
a Pompido, situat sol al mig 
del camp, que es planta da-

fUtbol | pRiMERa catalana

vant el porter, que dubtar a 
la seva sortida, i el supera 
per baix. Tot i que el Rubí 
va buscar l’empat, el par-
tit va finalitzar amb l’1-2. 
Diumenge vinent a les 12 
h a Can Rosés el Rubí rebrà 
el Sabadell Nord en un nou 
derbi comarcal.

altREs REsUltats UE RUbí
Amateur B Can Trias-UE Rubí  2-7 
Jordi Iglesias 3, Juanjo, Raúl Colon, Pol Ortega i 

Faie 

Amateur C UE Rubí-Cercle Sabadellenc  1-1 
Alberto Alvarez 
Juvenil A UE Rubí-UE Avia  5-0 
Javier Garrido 2, Amir Halabi, Pau Torner i Segi 
Burguillos 
Juvenil B Can Trias-UE Rubí  4-2 
Aiman Bemehimda i Javi Almonte 
Juvenil C UE Rubí-Sabadell  2-3 
Ian Corredera i Alex Cabello 
Cadet A UE Rubí-Balaguer  2-0 
Ferran Marti i Álex Palma 
Cadet B Can Parellada-UE Rubí  0-7 
Álvaro Ortiz 2, Izan Ramos 2, Bernat Cabanes 2 i 
Marc Sánchez 
Cadet C Sant Cristobal-UE Rubí  1-1 
David Callejas 
Cadet D UE Rubí-Ripollet                                   0-10 
Infantil A P.Blaugrana Sant Cugat-UE Rubí  2-0 
Infantil B UE Rubí-D’Aran Club  4-2 
Mohamed Abbou 2 i Erik Wolker 2 
Infantil C UE Rubí-OAR Gracia  1-3 
Goleador Guillermo Alvarez 
Aleví A UE Rubí-Matadepera 6-0
Angel Fernandez 2, Miguel Jaime 2, Roger En-
guix i Hugo Dilmer 

Aleví B Ullastrell-UE Rubí  3-8 
Héctor Magallón 3, Pol Vidal, Javi Vaquero, Hugo 
Collado i Derek Gonzalo 
Aleví C P.B. Ramon Llorens-UE Rubí  0-8 
Arnau Asso 3, Jordi Abad 2, Guillem Comella 2 i 
Guille Maldonado 
Aleví D UE Rubí-P.Blaugrana Castellbisbal  2-5 
Alex Mas i José Fernández de Molina 
Aleví E UE Rubí-Olímpic Can Fatjó                   1-16 
Edur Requeson 
Aleví F At.Polinia-UE Rubí                                   2-10 
Iker Monjonell 2, Ángel Gámez 2, Joel Torrescu-
sa 2, Dani Rodriguez, Marti Odena, Hugo Garcia i 
Joa Victor Sabartes 
Benjamí A Gimnastic Manresa-UE Rubí  9-1 
Brainie Osaiande 
Benjamí B UE Rubí-San Lorenzo  2-2 
Iker Gomez i Ousmane Sagna 
Benjamí C San Cristobal-UE Rubí  8-1 
Gerard Pérez 
Benjamí D UE Rubí-Juan XXIII  1-5 
Souleiman Trawalli 
Pre-Benj. A UE Rubí-Juv. 25 Septiembre  1-7 
Iker Ortega 
Pre-Benjamí B  La Farga-UE Rubí   2-4 
Álex 2, Aitor i Denis  
Patufets Espotiu FS-UE Rubí   3-3  
Marco 2 i Hugo  

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 19 42
2 MARTORELL 19 38
3 ATLÈTIC JÚNIOR 19 37
4 FONTSANTA-FATJÓ 19 34
5 JOVENTUT RIBETANA 19 33
6 SANT QUIRZE 19 32
7 UNIF. BELLVITGE 19 31
8 SAN MAURO 19 26
9 CAN TRIAS 19 25

10 ATLÈTIC VILAFRANCA 19 25
11 MOLINS DE REI 19 24
12 ATL. PRAT DELTA 19 23
13 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 19 21
14 MARIANAO POBLET 19 20
15 PRAT B 19 20
16 ESPLUGUENC 19 19
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 19 12
18 BEGUES 19 10

c.d. olíMpic can fatJÓ - atl. pRat dElta                0-1 

cd olíMpic can fatJÓ: J.Bracons, Cristian (Xavi Fdez.), 
Pablo Borges, I. Armenteros (Miró), Cabanas, Lucho, Calderón 
(Bonilla), Juanjo, Monde, Genís, Agus. Técnico: Iban Tey.
atl. pRat dElta: Iván, Guijarro, Vigaras, Javi, Carlos (Aa-
rón), Yelamos, Isma (Aleix), Moha (Gómez)(Moya), Berna, 
Sergio (Preciado), Victor. Técnico: J.Javier San Juan.
Àrbitre: González Muelas, Martín  (Malament)
Gols: 0-1 Isma (2´)
Targetes: J.Bracons, Lucho, Juanjo, Miró, Pablo B. (2) ; Victor, 
Yelamos, Moha, Javi (2)

L’Olímpic perd amb l’Atlètic Prat
Delta i es complica la permanència 

resultats diversos per a la penya 
Blaugrana ramon Llorens

José VErDE

El CD Olímpic Can Fatjó va 
caure a casa davant l’Atlètic 
Prat Delta per la mínima. 
Una derrota que li compli-
ca força la permanència a 
la categoria. Era un partit 
transcendental per als de 
Can Fatjó, ja que el rival 
també està lluitant per evi-
tar el descens, però no va 
poder ser.

Tot i les quatre impor-
tants incorporacions a 
l’equip d’aquesta setmana, 
l’Olímpic continua sense 
encert de cara al gol, amb 
només 22 dianes en les 19 
jornades disputades.

L’Atlètic Prat es va trobar 
amb un gol matiner d’Isma 
en el minut 2 de joc, en un 
embolic a l’àrea local on 
la defensa no aconsegueix 
treure l’esfèric. Amb aquest 
gol, els visitants es van fer 
forts, traient la pilota amb 
contundència de dins de 
la seva àrea i mantenint 
la seva porteria imbatuda, 
ajudats pel seu porter que 
va fer dues grans aturades.

Amb un joc avorrit, sen-
se jugades i amb moltes er-
rades en els passis, l’Olímpic 
veia com el rival, sense fer 
grans esforços, mantenien 
l’avantatge fins al descans. 

El futbol base de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens va 
disputar el passat cap de set-
mana els seus partits, amb 
resultats diferents. El Pre-
benjamí A va perdre per 2-1 
a casa del Castellar, amb gol 
de Biel Osuna, mentre que el 
partit del B va ser ajornat per 
malaltia dels jugadors. Pel 
que fa als Benjamíns, l’A va 
aconseguir la victòria a casa 
contra la Penya Blaugrana 
Vallirana per 8-1, amb gols 
d’Erik (2), Aislam (2), Hugo 
(2) i Sully (2). Amb aquest 
resultat se situen tercers a 
la classificació. Per la seva 
banda, el Benjamí B va gua-
nyar al Can Boada a casa per 
5-3, amb gols de Thierno (2), 
Thiago (2) i Pol Camacho. 
L’aleví A va caure en el derbi 
contra el Rubí a casa per 
6-0, i el B va guanyar a casa 

Cal destacar que en el mi-
nut 26 Gómez va entrar per 
Moha, lesionat i que, en el 
minut, 43 el tècnic local 
Iban Tey va ser expulsat per 
protestar reiteradament, 
especialment per dos clars 
penals per mans que l’àrbi-
tre no va xiular.

Ja a la segona part, Bo-
nilla i Miró van substituir 
Calderón i I. Armenteros 
a les files de l’Olímpic. En 
aquest temps, l’Atlètic Prat 
es va centrar a defensar el 
marcador favorable, pro-
tegint la porteria i perdent 
temps, amb caigudes i pro-
testes, fet que li va sortir 
bé amb el beneplàcit de 
l’àrbitre. Només va deixar 
en punta al veloç Berna qui 
va crear perill i fins i tot va 
tenir alguna ocasió clara 
que va desaprofitar.

Els de Can Fatjó empe-
nyien, amb més cor que 

del Mercantil per 2-5, amb 
gols de Manel (2), Zacaria, 
Ariel i Izan Pérez. En futbol 
11, l’Infantil va perdre 4-3 a 
casa del Castellar, tot i anar 
tot el partit per davant del 
marcador. Els gols van ser 
de Jean Pol (2) i Abdallah. 
El Cadet A va aconseguir 
la victòria en el derbi jugat 
a casa del Joventud 25 de 

cap, i van tenir alguna oca-
sió, però sense encert. Amb 
el 0-1 es va arribar al final 
del partit i l’Atlètic Prat es 
va endur els tres punts en 
joc.

Aquesta propera jor-
nada, l’Olímpic viatjarà a 
Begues per enfrontar-se allà 
al CF Begues. Serà diumen-
ge a les 12 h, en un partit 
on els de Can Fatjó han de 
guanyar per sortir del camí 
vertiginós del descens.

Septiembre per 1-3, amb 
gols d’Adam Soto, Joel Perez 
i Kike, mentre que el Cadet B 
va empatar a casa del Pueblo 
Nuevo 2-2. Els gols van ser de 
Mikel Vernaza i Abdallah. Per 
últim, l’Amateur va tornar a 
perdre, tot i el bon partit ju-
gat a casa del Bonaire per 3-2 
amb gols de Moussa i Anas. 
/ PB Ramon LLorens

fUtbol | sEgona catalana

fUtbol | foRMaciÓ

El Benjamí B va guanyar al Can Boada. / Cedida



Divendres, 1 de febrer de 2019 ESPORTS22
TIR AMB ARC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Grans resultats per al Club 
Arquers Rubí en el campionat 
de Catalunya de sala
Gran par� cipació del Club 
Arquers Rubí en el campi-
onat de Catalunya de sala, 
disputat diumenge passat 
a Torrefarrera. Rosa Maria 
Lucena va aconseguir la me-
dalla de plata en longbow, 
mentre que Enrique Flores, 
en la mateixa modalitat, 
va aconseguir, una vegada 
més, l’or. Carlos Cárcamo, 
que debutava en la compe-
� ció de sala, va aconseguir 
una gran estrena: meda-
lla de bronze en veterà 
instintiu en la modalitat 
longbow.

Per la seva banda, Juan 
Pedro Serrano, en arc nu, 
va con� nuar incrementant 
el seu palmarès amb una 
medalla de plata.

Un altre dels protago-

nistes de la jornada va ser 
el jove arquer Marc Lopera, 
cadet inscrit en categoria 
sènior que va compe� r en 
la modalitat compost, que 
va donar la campanada i va 
pujar al més alt del podi, 
penjant-se l’or.

A més, José Pérez també 
va debutar en arc compost 
i va aconseguir un gran sisè 
lloc, mentre que Andreu 
Ramírez, després de diver-
sos anys sense competir, 
va tornar a la compe� ció 
i va aconseguir la desena 
posició en arc corbat. Final-
ment, cal destacar que José 
Luis Ruiz no va poder fi na-
litzar la � rada i que Renato 
Peralta no va poder assis� r 
a la compe� ció per mo� us 
personals. / Arquers Rubí

El rubinenc Ferran Merino representa a la selecció 
espanyola en una cita internacional a Cardiff 

La Trobada Internacional de 
Proves Combinades en Pista 
Coberta, disputada el passat 
cap de setmana a Cardiff , a 
Gal·les, va comptar amb 
presència rubinenca, ja 
que l’atleta rubinenc Ferran 
Merino hi va par� cipar com 
a seleccionat espanyol. 

La cita internacional va 
comptar amb representants 
de les seleccions estatals 
de Gran Bretanya, França, 
la República Txeca, Polònia 
i Espanya.

Merino va aconseguir 
4.785 punts i cal dir que va 
fer una millor marca perso-
nal en 1.000 m llisos amb un 
registre de 2h45’59”. Entre 
altres atletes catalans, cal 
destacar Maria Vicente, que 
va fer nou rècord espanyol 
Sub-20 i Sub-23, amb 4.216 

ATLETISME | PROVES COMBINADES

punts.

Cros de Sant Sebas� à
Diumenge 27 es va celebrar 
el Cros de Sant Sebas� à a 
Sabadell on cal destacar 
la bona actuació d’Adrià 
Macías, que va aconseguir 
el tercer lloc a la categoria 
infantil o Sub-14, en un 
cros amb molt nivell com-
pe� � u. 

Altres atletes rubinen-
ques també van fer una 
bona marca en la mateixa 
prova. Entre ells, Judith 
Borrella, 6a a la categoria 
Sub-18; Àlex Valls i Wail 
Afallad, 8è i 9è respec� va-
ment en categoria Sub-16, i 
en categoria Sub-10, Noela 
Valera, que va ser 7a, Noa 
Macías, 11a i Ferran Mací-
as, 8è. / UAR

Ferran Merino, durant la seva par� cipació a la compe� ció interna-
cional de Cardiff . / Cedida

El primer equip de la UP Las Torres-Rubí es queda 
a només una par� da de l’ascens de categoria
No ha pogut ser. El primer 
equip de la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí tan sols 
necessitava puntuar en el 
par� t que l’enfrontava com 
a visitant a La Masia de 
Blanes, equip que es jugava 
mantenir la categoria i que 
només ha perdut un par-
� t com a local. La igualtat 
va ser la tònica del partit 
fi ns a arribar a la quarta i 
definitiva ronda, quan els 
rubinencs van acabar per-
dent el par� t per 10-6. Amb 
aquesta derrota i la victòria 
del Castelldefels es produïa 
un empat a 40 punts. En 
aquests casos, compten els 
resultats obtinguts en el 

PETANCA | LLIGA

doble enfrontament dels 2 
equips durant el campionat. 
El par� t disputat a Rubí va 
acabar amb victòria visitant 
per 6-10 i el par� t de la se-
gona volta va acabar amb 
victòria rubinenca a Cas-
telldefels per 7-9. Aquests 
resultats donen com a cam-
pió al Castelldefels, que la 
propera temporada jugarà 
a Lliga Catalana, la màxima 
categoria. Tot i aquest de-
sencís fi nal, s’ha de valorar 
de manera molt posi� va la 
temporada dels jugadors 
del primer equip de la UP, 
que tan sols han perdut 2 
par� ts i han empatat 1.

La nota positiva de la 

jornada la va protagonitzar 
el segon equip del club, 
que ha aconseguit plaça 
per disputar la promoció 
d’ascens a Segona Divisió, 
que es disputarà els dies 
10 i 17 de febrer. Van rebre 
com a locals el Sant Cugat, 
a qui van guanyar per un 
contundent 15-1.

El tercer equip es va des-
plaçar fi ns a Badia del Vallès 
amb la feina feta des de fa 
dos jornades. El partit va 
acabar amb empat a 8. Amb 
aquest resultat, acaben una 
temporada immaculada on 
han guanyat 16 partits i 
tan sols han empatat 2. La 
Quarta Divisió els hi espera 

el proper any.
El quart equip va aco-

miadar la temporada a les 
pistes de Cova Solera. Van 
rebre els líders i campions 
del seu grup, els XIII de 
Viladecavalls. Els visitants 
van guanyar el par� t amb 
un resultat de 6-10.

Per úl� m, el Femení de 
l’entitat va rebre el Sant 
Cugat, equip que es jugava 
la possibilitat de disputar la 
promoció d’ascens. El par� t 
va ser igualat fi ns a arribar 
a la darrera ronda on les 
santcugatenques van acon-
seguir un mínim avantatge 
tancant el par� t per 4-5. / 
UP Las Torres

A dalt, el Grup A de la Unió Petanca Las Torres-Rubí. A sota, el Grup 
B del club. / Cedida
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Els dos equips absoluts masculins del CNR 
se situen líders de la classifi cació

Torna la Lliga catalana en categories 
benjamina i prebenjamina

El primer equip de waterpo-
lo masculí del Club Natació 
Rubí (CNR) es va imposar 
de forma contundent al 
CW Dos Hermanas de Se-
villa, per un clar 18-8. Amb 
aquest resultat i combinat 
amb la resta de resultats 
de la jornada, el conjunt 
rubinenc torna a recuperar 
la primera posició de la 
classifi cació. 

Aquest dissabte vinent 
s’enfrontaran al CW Màlaga 

Una quarantena de neda-
dors i nedadores de les 
categories benjamina i pre-
benjamina del Natació Rubí 
es van traslladar al Club 
Natació Minorisa dissabte 
passat, per disputar la 4a i 
2a jornada de la lliga cata-
lana respecti vament.

Pel que fa als benja-
mins, que actualment ocu-
pen la 24a posició a la lliga, 
tres posicions menys que 
a la jornada anterior, van 
disputar les proves de 50 
i 100 m braça, els 100 m 
lliures i el relleu dels 4×50 
m papallona.

Per la seva banda, els 
prebenjamins, que es tro-
ben a la 30a posició, van 
nedar els 50 m esquena 
i papallona, i el relleu de 

a Can Rosés a parti r de les 
15.30h. També el segon 
equip s’ha posicionat al 
capdavant de la classifi cació 
al vèncer al CN Banyoles a 
casa seva per un clar 8-12. 

Per la seva part, l’equip 
femení s’enfrontarà també 
a la piscina de Can Rosés a 
parti r de les 19.45h al CN 
Sant Andreu, en un parti t 
que li servirà per preparar-
se la disputa dels quarts de 
fi nal de la Copa de La Reina 

4x50 m braça.
Els resultats d’aquesta 

competi ció es poden con-
sultar a www.cnrubi.cat.

Campionat de Catalunya 
aleví
Aquest divendres, dissabte 
i diumenge se celebrarà a 
Lloret de Mar el Campio-
nat de Catalunya d’Hivern 
Aleví. La nedadora Clàudia 
Gómez i els nedadors Iago 
Verdú i Hèctor Ramos s’han 
classificat per participar-
hi.

D’altra banda, també el 
proper cap de setmana els 
infanti ls, júniors i absoluts 
disputaran la 3a jornada de 
la lliga catalana a les instal-
lacions del Club Natació 
Badia. / CNR

RESULTATS CNR

CN TERRASSA - CN Rubí 12-10
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI - CN Rubí 9-7
CN TERRASSA C - CN Rubí B 2-5
CN Rubí B - A. E. SANTA EULALIA B 6-2
UE HORTA - CN Rubí 15-14
CN TERRASSA - CN Rubí 18-4

WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL NATACIÓ | COMPETICIÓ

Bon paper del triatleta del CNR Francisco Rafael 
Trenado en el II Duatló de Viladecans

El sènior de l’Handbol Rubí perd a Terrassa

Francisco Rafael Trenado, 
triatleta de la secció de tri-
atló del Natació Rubí, va 
parti cipar diumenge passat 
en el II Duatló de Viladecans. 
Amb un total de 241 parti ci-
pants, Trenado va quedar en 

L’equip Sènior Femení de 
l’Handbol Rubí va perdre en 
un parti r que va començar 
molt igualat, amb els dos 
equips atacant i defensant 
amb consistència. Es van 
fer pocs gols en els primers 
minuts del parti t, però més 
endavant, la defensa del 
Terrassa va aturar moltes 
de les accions d’atac de 
l’equip rubinenc i, mit-
jançant contraatacs, es 
va posar al capdavant del 
marcador.

A parti r d’aquí, els atacs 
de les noies del Rubí es van 
estavellar contra la defensa 
de la de Terrassa, que van 
fer un intens marcatge a la 
pivot Montse.

El Rubí, amb badades i 
passades dolentes, va per-
metre que l’equip rival fes 
molts contraatacs i s’allu-
nyés en el marcador.

A la segona part, les de 
Rubí es van organitzar tant 
en defensa com en atac 
i gairebé van empatar el 
parti t, però el moment es 
va esgotar en els minuts 
posteriors. En quinze mi-
nuts només van poder fer 
un gol, i les de Terrassa van 
aprofi tar per eixamplar el 
resultat fins a arribar al 
resultat fi nal de 21-15.

Van jugar pel Rubí: Ana, 
Anna, Campagnoli, Clara 
(5), Dori, Laura, Montse (8), 
Raquel, Rodri (2).

Diumenge vinent, el 
conjunt rubinenc rebrà a 

casa a les 10.30 h al Sant-
pedor.

Nova derrota pel masculí
Nova derrota del sènior 
masculí del club. En aques-
ta ocasió van perdre per 
26-28 davant el CEH Barce-
lona Sants. Tot i el gran joc 
demostrat manca encert en 
els minuts fi nals. Els rubi-
nencs van mostrar de nou 
com estan evolucionant 
en el joc i ja a la primera 
part es van avançar en el 
marcador per diferències 
mínimes de dos i tres gols, 
però els visitants no els van 
deixar escapar més enllà.

La defensa local en 6:0 
no donava oportunitats 
al CEH Barcelona Sants 
i les bones circulacions 
ofensives creaven espais 

TRIATLÓ | DUATLÓHANDBOL | PRIMERA CATALANA

per a un gran Titus, màxim 
golejador amb set gols, i 
amb un parcial en el minut 
20 de 12 a 8.

Un temps mort dema-
nat pels visitants va servir 
perquè aquests corregissin 
errades i assetgessin al la-
teral esquerre del Rubí José 
que estava fent una gran 
feina per superioritats. Així, 
van igualar el marcador per 
acabar el primer temps en 
13-13.

Amb una segona part 
molt igualada, es van in-
tercanviar els gols i les 
errades. Després d’algunes 
fi nalitzacions mal defi nides 
pels de Rubí, el BCN va 
aconseguir un avantatge 
de dos gols que ja no va 
deixar anar fi ns al fi nal. / 
Handbol Rubí

La prova va aplegar prop de 250 parti cipants. / Cedida

L’absolut masculí A es va imposar clarament al CW Dos Hermanas. 
/ Cedida

la 79a posició de la general i 
en la 18a posició de la seva 
categoria (V1M). 

D’altra banda, aquest cap 
de setmana el CNR disputarà 
el tradicional Duatló del Prat 
per equips, on presentarà 

tres equips. Un equip mascu-
lí que competi rà al Campio-
nat de Catalunya per equips 
i dos de mixtes que ho faran 
a la categoria OPEN. Cada 
equip estarà format per sis 
triatletes. / CNR

contra el EW Zaragoza, que 
es disputaran el cap de set-

mana vinent a Sant Feliu de 
Llobregat.  / CNR

El sènior femení durant el parti t a Terrassa. / Cedida
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