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MARTA CABRERA

Una vegada més, el Moviment 
per unes Pensions Públiques 
Dignes (MPPD) ha estat l’im-
pulsor d’una mobilització a la 
ciutat per reivindicar millores 
per als jubilats i pensionistes, 
així com altres demandes 
socials com ara més recursos 
per resoldre les mancances de 
la sanitat pública a Rubí.

El col·lec� u ha celebrat un 
any de mobilitzacions i lluita al 
carrer amb una nova manifes-
tació dimecres a la tarda que 
va comptar amb la par� cipa-
ció d’uns 300 ciutadans, entre 
els quals també hi havia altres 
col·lec� us com Rubí Sanitat 
o la plataforma Rubí Sense 
Abocadors. “Estem contents 
de la lluita de tot aquest any, 
hem aconseguit avenços que 
són defi ni� us, però cal acon-
seguir més, sobretot perquè 
ara venen unes eleccions i no 
sabem què pot passar”, va 
explicar un dels portaveus del 
col·lec� u, Josep M. Pijuan.

Entre les demandes dels 
pensionistes, hi ha la d’esta-
blir la pensió mínima en 1.084 
euros o ajustar els augments 
de les pensions a l’IPC anual, 
reivindicacions que, segons 
Pijuan “no són de màxims, 
sinó de pura lògica”. De fet, 
algunes de les reivindicaci-
ons que es fan actualment, 
com per exemple vincular 

l’augment de les pensions a 
l’IPC, “han estat presents a 
l’estat espanyol i s’han perdut 

Unes 300 persones van par� cipar en la manifestació dels pensionistes. / Mariona López

El Moviment per unes Pensions Dignes ha volgut celebrar el primer aniversari amb una mobilització

aprofi tant la desmobilització”, 
assenyala.

La marxa va sor� r des de 
la plaça de Pere Aguilera i va 
enfilar el passeig Francesc 
Macià i l’avinguda Barcelona. 
En aquests carrers, els mani-
festants es van aturar en les 
seus de les en� tats fi nanceres 
per denunciar els fons de 
pensions, que consideren 

Rubí Sanitat i la 
plataforma Rubí 
Sense Abocadors 
també par� cipen 

en la marxa

El Sindicat del Lloguer de Rubí diu 
que “no hi ha voluntat polí� ca” per 
augmentar el parc d’habitatge social
Tres mesos després que el Ple 
de Rubí aprovés per unanimi-
tat una moció per demanar 
que es destini el 30% dels 
nous habitatges i grans reha-
bilitacions a habitatge públic, 
el Sindicat del Lloguer denun-
cia que l’Ajuntament encara 
no ha fet res. Segons l’en� tat, 
el consistori els ha dit que 
s’han d’abordar uns canvis 
normatius que ara mateix 
no es poden � rar endavant 
perquè el Pla d’Ordenació Ur-
banís� ca Municipal (POUM) 
s’està a punt d’aprovar. 

Tot i això, el Sindicat del 
Lloguer ha dit que hi ha mol-
tes mesures englobades dins 
la moció que es va presentar 
el novembre que es poden 
� rar endavant independent-
ment del que passi amb el 
POUM i creuen que és una 
“excusa” per part del go-
vern. “Hi ha aspectes de la 
moció que no necessiten una 
modifi cació de la norma� va 
actual, la moció es va aprovar 
per unanimitat al novembre i 
demanem a tots els par� ts i 
al govern que siguin respon-
sables de les seves decisions”, 

ha explicat un dels portaveus 
de l’en� tat, Carlos Águila.

Després d’assis� r a la re-
unió de la Taula d’Habitatge, 
els membres del Sindicat del 
Lloguer consideren que no 
és l’espai adient per tractar 
aquesta qües� ó tan específi ca 
i demanen crear una comissió 
de treball. “Volem que es creï 
aquesta comissió i es comen-
cin a executar els aspectes de 
la moció”, ha afi rmat Laura 
Pérez, del Sindicat. Per la seva 
banda, Albert Casado, també 
de l’entitat, considera que 
l’Ajuntament no està tirant 

endavant la moció perquè 
“no hi ha voluntat polí� ca” i 
assenyala que Barcelona ha 
estat la primera ciutat que 
ha fet efec� va aquesta me-
sura i que va trigar 8 mesos a 
executar-la. 

Segons les dades del Sin-
dicat del Lloguer, Rubí va ser 
la ciutat catalana on més 
va augmentar el preu del 
lloguer, al voltant del 20%. A 
més, es van registrar 250 des-
nonaments durant el 2018, 
el 75% dels quals estaven 
vinculats a habitatge de llo-
guer. / DdR

Nova manifestació per reivindicar unes pensions 
dignes i en defensa dels drets socials

Laura Pérez, Carlos Águila i Albert Casado, durant la roda de premsa 
del Sindicat del Lloguer. / Mariona López

“una estafa, perquè només 
benefi cien a les persones que 
tenen un sou de 60.000 euros 
anuals”.

La mobilització va prosse-
guir amb crits reivindica� us 
com ara ‘Gobierne quien 
gobierne, las pensiones se 
defi enden!’, fi ns que els mani-
festants van arribar a la plaça 
de la Nova Estació, on es va 
llegir un manifest i van inter-
venir altres col·lec� us.

Ana Rosa Zahíño, de Rubí 
Sanitat, va explicar que la 
ciutat “necessita un hospital i 
especialistes, urgències pedi-
àtriques les 24 hores del dia, 
alleugerir les llistes d’espera 
per a proves i per la visita al 
metge de capçalera, eliminar 
el copagament dels malalts 
crònics, millorar el trans-
port públic fi ns als hospitals 
de Terrassa i la gratuïtat de 
l’aparcament de l’Hospital de 
Terrassa”.

Per la seva banda, Joa-
quim Òdena, de la plataforma 
Rubí Sense Abocadors, va 

insis� r a con� nuar la lluita per 
evitar l’obertura de Can Balasc 
o, com a mínim, per tal que la 
instal·lació obri amb les con-
dicions que té establertes en 
una sentència judicial. També 
va alertar de la contaminació 
que el futur abocador pot 
provocar en l’aire.
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Ressò posa en marxa un procés 
par� cipa� u per millorar l’edifi ci
L’associació Ressò, formada 
per veïns i veïnes de Sant 
Muç, ha posat en marxa un 
procés par� cipa� u per decidir 
conjuntament com s’inver-
teixen els 1.000 euros de 
pressupost de l’en� tat, que 
ha aportat el veïnat. Un cop 
tancada la fase de recepció 
de propostes, en total s’han 
presentat 12 aportacions.

Les propostes són molt 
variades. Entre aquestes, hi ha 
la de comprar equipaments 
per a l’edifi ci Ressò com un 
panell informatiu exterior, 
un projector, un equip de so i 
mobiliari exterior per a les tro-
bades, la creació d’un servei 
de maquinària de jardineria, 
crear una comissió de festes, 
ac� vitats diverses i millores en 
la visibilització d’aquestes.

Fins al 10 de març s’ha 

obert el període per votar les 
propostes presentades. Tots 
aquells usuaris que vulguin 
par� cipar han de registrar-se 
a la plataforma h� p://par� ci-
pa.desantmuç.com

L’edifici Ressò, situat a 
l’avinguda de Can Tapis de 
Sant Muç, és un prototip 
solar autosuficient i soste-
nible dissenyat per alumnes 
de l’Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès de 
la Universitat Politècnica de 
Catalunya. 

La construcció respon a 
principis d’equilibri i sosteni-
bilitat ambiental, social i eco-
nòmica, amb una arquitectura 
de baix impacte ambiental i 
amb estructures i materials 
per afavorir un baix consum 
energè� c. L’edifi ci és d’ús col-
lec� u i comunitari. / DdR

Rubí reclamarà a la Generalitat que es comprome�  
amb la millora de l’edifi ci de l’escola Schola
REDACCIÓ

El Ple de març de l’Ajunta-
ment debatrà una moció en 
la qual demanarà a la Gene-
ralitat que es comprometi 
a dur a terme la millora de 
l’edifi ci de l’escola Schola. La 
presentació d’aquesta moció 
es va acordar durant una 
trobada que van mantenir la 
regidora de l’Àrea de Serveis 
a les Persones, Marta García, 
el regidor d’Obra Pública, 

Juan López, i diversos res-
ponsables tècnics municipals 
amb la direcció i les famílies 
de l’escola Schola per pre-
sentar-los l’avantprojecte de 
modernització del centre.

Segons el consistori, el 
document ha estat redactat 
per un arquitecte extern a 
par� r d’una diagnosi de les 
mancances i les necessitats 
de l’escola, i contempla una 
proposta de millora prioritza-
da en funció de les defi cièn-

cies més urgents.
La regidora Marta García 

ha assenyalat que “hem tre-
ballat per poder impulsar un 
bon pla de millora que ens 
ajudi a posar fi  a les evidents 
deficiències que pateix la 
Schola, però cal que aquest 
compromís es faci extensiu 
a la Generalitat”. Segons 
García, “anirem plegats amb 
la comunitat de l’escola per 
exigir-li la màxima implica-
ció”.

L’Ajuntament també va 
explicar les ges� ons realit-
zades per corregir les man-
cances del centre. Entre 
aquestes, el seguiment diari 
que s’està fent des de fa 
unes setmanes per garan� r 
el correcte funcionament de 
la calefacció de l’escola i que 
ha permès que, des del 12 
de febrer, dia en què es va 
registrar l’úl� ma incidència, 
l’equip hagi funcionat amb 
total normalitat. Segons el 
regidor d’Obra Pública, Juan 
López, “els problemes de 
manteniment existeixen, 

Es reprenen les obres d’enllaç 
entre l’AP-7 i l’A-2
La representant del govern a 
Catalunya, Teresa Cunillera, 
va anunciar dimarts que els 
treballs de construcció de 
l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7 
es reiniciaran de manera 
immediata i que es preveu 
que l’obra es� gui enlles� da 
en 19 mesos.

Cunillera va fer l’anunci 
durant una trobada que va 
mantenir amb representants 
dels municipis propers a la in-
fraestructura, entre els quals 
hi havia el regidor d’Obra Pú-
blica de Rubí, Juan López.

Aquesta connexió, con-
cretada amb la construcció 
d’un pont a Castellbisbal, és 
una infraestructura d’una 
gran complexitat. Són 2,4 
km que han d’unir l’AP-7 i 
l’A-2 per tal de permetre que 
els vehicles que hi circulin 
s’estalviïn un trajecte de 12 

km per carreteres comarcals 
com la C-1413. El trànsit per 
aquest tram de carreteres és 
de 200.000 vehicles diaris, 
segons dades de Foment.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, considera que la re-
presa de les obres, que es 
van iniciar l’any 2005 i que 
han pa� t diverses aturades, 
és “una gran no� cia per a la 
ciutat”. Per Mar� nez, quan 
les obres es� guin acabades 
la connexió tindrà un im-
portant impacte tant per la 
ciutadania com per l’ac� vitat 
econòmica de Rubí, ja que 
“representa un accés més 
directe i ràpid per a les perso-
nes i pel transport terrestre 
de mercaderies”. 

La primera edil també es-
pera que l’actuació “perme�  
reduir el trànsit de vehicles 
per la C-1413”. / DdR

però l’Ajuntament arreglarà 
les defi ciències i l’escola no-
tarà una clara millora”.

La reunió ha servit per 
resoldre els dubtes de les fa-
mílies i aclarir el procediment 
de comunicació i reparació 
d’incidències. A més, la di-
recció de l’escola s’ha pogut 
endur tota la informació per 
escrit per poder-la fer exten-
siva a altres membres de la 
comunitat de la Schola. Les 
trobades informa� ves entre 
l’Ajuntament i l’escola es re-
pe� ran per fer un seguiment 
dels acords presos.
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Deti ngut un rubinenc que mentre 
treballava de fuster en una casa va 
intentar robar l’habitatge del costat

Detenen un home que va assaltar 
violentament una perruqueria de Rubí
Els Mossos d’Esquadra van 
detenir entre dimarts i di-
mecres vuit membres d’una 
organització criminal que 
havien assaltat el domicili 
d’un empresari de Salou tot i 
que fi nalment no havien po-
gut completar el robatori. Els 
agents de policia van com-
provar, a més, que el líder de 
la banda havia protagonitzat 
en solitari un robatori amb 

violència i intimidació en 
una perruqueria de Rubí el 
novembre de l’any passat. 
El deti ngut presumptament 
va assaltar l’establiment 
amb un ganivet i es va endur 
5.200 euros. 

Dues de les detencions 
es van produir a Rubí i la 
resta a Molins de Rei, Mar-
torell, Barcelona, Badalona i 
Reus. / DdR

Més d’una desena d’enti tats col·laboren 
amb la programació del Dia de la Dona
M. CABRERA

La regidora de Polítiques 
d’Igualat, Maria Mas, ha pre-
sentat la programació del Dia 
de la Dona, que s’estendrà 
durant pràcticament tot el 
mes de març. L’Ajuntament 
de Rubí impulsa prop d’una 
trentena d’acti vitats amb la 
col·laboració d’una desena 
d’enti tats, entre les quals hi 
ha La SoniK, el Grup Feminista 
les Rebel, l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí o les 
associacions veïnals de Ca 
n’Oriol i Les Torres. “Les en-
ti tats són un pilar essencial, 
com també ho és el paper 
dels joves, no només per 
la commemoració del 8 de 
març, sinó també pel seu 
important activisme”, ha 
explicat la primera tinent 
d’alcalde.

Programació molt variada
Acti vitats lúdiques, culturals, 
familiars, reivindicatives i 
divulgati ves seran les prota-
gonistes de la ciutat durant el 
mes de març, però tampoc no 
faltarà la commemoració més 
insti tucional, amb la lectura 

del manifest a la plaça Pere 
Aguilera el 8 de març a les 
12 hores.

Entre les activitats més 
destacades n’hi ha diverses 
de l’àmbit juvenil, com l’es-
cape room ‘El castell de les 
princeses lliures’ a la Torre 
Bassas el 7 de març de 17 a 21 
hores, o bé el festi val musical 
‘No woman no fest’ de La 
SoniK, que ti ndrà lloc el 9 de 
març al Celler. També ti ndrà 
com a protagonista la mú-

sica el festi val Fempop, que 
portarà a Rubí les cantants 
Liz Lawrence, Eliza Shaddad 
i Aisha Burns.

Pel que fa a la progra-
mació més cultural, s’ha or-
ganitzat un recital poèti c a 
l’Anti ga Estació el 15 de març, 
la representació de l’obra ‘Ot-
hello’ a La Sala el 8 de març i 
l’acti vitat familiar ‘M’agrades 
igualment’, el 23 de març a 
l’Ateneu.

També s’oferiran xerrades 

sobre temàti ques concretes, 
per exemple sobre el sexisme 
als mitjans audiovisuals (5 de 
març), sobre les dones al món 
educati u (6 de març), sobre 
migració i feminisme (13 de 
març), sobre la separació (19 
de març), sobre la cura de 
malalts (26 de març) i sobre 
la diversitat en les famílies (18 
de març).

A més, s’han programat 
dues exposicions: el 4 de 
març s’inaugurarà una mostra 
sobre drets sexuals i repro-
ductius a l’Índia rural a la 
Biblioteca i el 7 de març una 
de Mujeres Creativas del 
Vallès sota el tí tol de ‘Vida’ a 
l’Anti ga Estació.

Ball de Dones
Per últi m, la programació del 
Dia de la Dona es tancarà 
amb el Ball de les Dones, 
que enguany es realitzarà al 
Celler, perquè el Casino està 
tancat. S’organitzaran dues 
sessions, el 29 i el 30 de març 
a les 21 hores. En poc temps, 
es lliuraran dues invitacions 
per persona a la regidoria de 
Políti ques d’Igualtat per tal de 
poder assisti r.

La regidora de Políti ques d’Igualtat, Maria Mas, durant la presentació 
de les acti vitats.  / Mariona López

Els Mossos d’Esquadra de 
la comissaria de Sant Cugat 
del Vallès han deti ngut un 
veí de Rubí, de nacionalitat 
espanyola i de 37 anys, com 
a presumpte autor d’un 
robatori amb força en grau 
de temptati va a una casa del 
barri de Valldoreix a Sant 
Cugat del Vallès. 
Els fets van tenir lloc dimarts 
al migdia quan els agents 
van rebre un avís a través 
del 112 informant que un 
treballador que estava re-
alitzant unes obres en una 
casa havia saltat a la del cos-
tat i es trobava dins el jardí 

observant les fi nestres per 
intentar accedir a la fi nca. 
El treballador, que es va 
veure sorprès per un tes-
timoni, va tornar a saltar 
ràpidament cap a la casa 
on feia obres. En arribar al 
lloc, la patrulla va localitzar 
l’home treballant a la casa 
del costat i va ser deti ngut 
com a presumpte autor d’un 
robatori amb força en grau 
de temptati va. L’arrestat va 
passar a disposició judicial 
dimecres i va quedar en 
llibertat amb càrrecs per 
ordre del Jutjat de Guàrdia 
de Rubí. / DdR

Consti tuïda la Taula local de la Memòria Històrica
El consistori rubinenc ha 
impulsat la constitució de 
la Taula local de la Memòria 
Històrica, una demanda que 
el Ple va aprovar el febrer 
del 2017, juntament amb la 
peti ció de col·locar a les cases 
dels 11 rubinencs que van ser 
deportats Stolpersteine, uns 
cubs que homenatgen les 
persones deportades a camps 
de concentració nazi.

L’Ajuntament va explicar 
que ja s’ha fet la sol·licitud 
al Memorial Democràtic 
de Catalunya per col·locar 

aquestes peti tes llambordes 
a terra, però que no es po-
dran instal·lar durant aquest 
any, ja que l’alemany Gunter 
Demnig, que és qui realitza 
a mà cadascuna d’aquestes 
plaques, no pot assumir més 
encàrrecs durant el 2019. No 
obstant això, segons ha expli-
cat el regidor de Cultura, Moi-
sés Rodríguez, l’Ajuntament 
“pressionarà” perquè les Stol-
persteine es col·loquin a Rubí 
“com més aviat millor”.

A la Taula, també es van 
abordar altres qüesti ons, per 

exemple el nomenclàtor de 
la ciutat. La Direcció Gene-
ral de la Memòria Històrica 
va enviar una carta a Rubí, 
entre altres municipis, per 
tal que eliminessin símbols 
franquistes. L’Ajuntament ha 
confi rmat que a la ciutat no 
hi ha carrers ni places relacio-
nats amb la dictadura, però sí 
que ha detectat dues plaques 
amb simbologia franquista. 
La intenció del consistori és 
posar-se en contacte amb 
les comunitats de veïns per 
reti rar-les. / DdR

La Taula està confi gurada per representants dels grups municipals, 
enti tats, historiadors locals i tècnics municipals. / Carla Abril
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Rubí acollirà la presentació d’una guia que 
té l’objec� u de prevenir el suicidi juvenil

REDACCIÓ

Rubí acollirà el 5 de març 
la presentació de la guia 
de prevenció del suïcidi i 
acompanyament del dol 
‘Encarem el suïcidi juvenil’. 
L’acte, organitzat pel Consell 
Nacional de la Joventut de 
Catalunya (CNJC) i amb el 
suport de l’Ajuntament de 
Rubí, � ndrà lloc a la Biblio-
teca a les 18 hores.

El suïcidi juvenil és la 
primera causa de mort en-
tre les persones joves a 
Catalunya, per sobre dels 
accidents de trànsit. Segons 
dades de l’Ins� tut Hospital 
del Mar d’Investigacions 
Mèdiques (IMIM) publica-
des el 2018, un de cada deu 
estudiants universitaris té 
pensaments suïcides durant 
el primer any de carrera.

El CNJC considera el 

suïcidi un fenomen social i 
mul� factorial que es mani-
festa individualment i que té 
les seves causes i expressió 
en arrels culturals i socials. 
Sota aquesta premissa, el 
Consell ha elaborat una 
guia de prevenció d’aquesta 
problemàtica i d’acompa-
nyament del dol que vol 
fer-ne una radiografia de 
l’estat actual i abordar-lo 
amb profunditat. El recurs 
es divideix en dos grans 
blocs: el primer, centrat en 
la sensibilització i la preven-
ció, posant el focus en la 
salut mental i emocional; i 
el segon, dedicat a l’acom-
panyament i el dol.

La presentació d’aques-
ta guia s’acompanyarà el 
proper dimarts d’una tau-
la rodona que comptarà 
amb la par� cipació de Mar-
ta Ballesta, psiquiatra de 
l’equip del Centre de Salut 
Mental d’Adults de Rubí; 
Anna Garcia, psicòloga del 
Centre de Salut Mental 

Infantil i Juvenil de Rubí; 
Cecília Borràs, membre de 
Després del Suïcidi – Asso-
ciació de Supervivents DSAS 
i col·laboradora de la guia 
‘Encarem el suïcidi juvenil’; 
i Anna Plaza, coordinado-
ra de la Unitat de Crisis i 
Prevenció del Suïcidi de la 
Dreta de l’Eixample. CPB 
– Serveis de Salut Mental 
i col·laboradora també del 
recurs.

El debat estarà moderat 
per Carles Alastuey, director 
de l’Àrea de Serveis a les 
Persones de l’Ajuntament 
de Rubí.

El suïcidi juvenil 
és la primera 

causa de mort 
entre les persones 
joves a Catalunya, 

per sobre dels 
accidents de 

trànsit

El suïcidi té arrels culturals i socials, segons els experts. / M.C.

El projecte Pesa i Pensa, 
promogut per l’empresa 
Campos Estela, és un dels 
133 projectes que formen 
part del Pla de prevenció del 
Malbaratament Alimentari a 
Catalunya 2019-2020, pre-
sentat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat, amb l’objec� u 
de reduir el malbaratament 
d’aliments en tots els sectors 
de la cadena alimentària.

Pesa i Pensa es desen-
volupa durant l’espai de 
migdia en cinc escoles de 
Rubí: Maria Montessori, el 
25 de Setembre, la Torre 

de la Llebre, Joan Maragall 
i Mossèn Cinto Verdaguer. 
Des que es va posar en 
marxa, ara fa cinc anys, el 
Pesa i Pensa ha aconseguit 
una reducció del 70% en el 
malbaratament d’aliments 
als menjadors escolars que 
desenvolupen aquest pro-
jecte educa� u amb els in-
fants. A més, la reducció en 
el malbaratament d’aigua 
se situa entre el 50 i el 60%, 
segons les dades registrades 
a l’aplicació web del projec-
te, mentre que la reducció 
en generació de residus ha 
estat de la meitat.

Pesa i Pensa és un pro-
jecte educa� u que vol sen-
sibilitzar els infants sobre el 
malbaratament d’aliments 
durant l’espai de migdia a 
l’escola. 

L’objec� u és canviar la 
mirada dels nens i nenes per 
tal que valorin els aliments 
i siguin conscients que, si 
van a la brossa, també es 
malbaraten els recursos 
necessaris per a produir-los, 
transportar-los o cuinar-los. 
El projecte va quedar fi nalis-
ta dels Premis de la Setmana 
Europea de Prevenció de 
Residus. / DdR

Els horts de Cova Solera 
s’inauguraran ofi cialment amb 
una calçotada de collita pròpia
Els horts municipals de Cova 
Solera ja estan opera� us des 
de fi nals de desembre, quan 
es van concedir les autorit-
zacions d’ús a aquelles per-
sones que van presentar la 
corresponent sol·licitud. El 
630 de març, l’equipament 
s’inaugurarà oficialment 
amb una calçotada pels 
usuaris, on se serviran els 
calçots que s’estan cul� vant 
a l’hort comunitari.

La instal·lació compta 
amb 56 parcel·les individu-
als de 40 m2 cadascuna ─de 
les quals n’hi ha 49 d’ocupa-
des─ i dues parcel·les de 300 
m2 reservades per a dues 
entitats ─de les quals de 
moment només se’n cul� va 
una─. Cada usuari escull què 
vol plantar a la seva parcel-
la i compta en tot moment 
amb l’assessorament de la 
Cooperativa L’Ortiga, l’en-
carregada de gestionar i 
dinamitzar l’equipament.

Les persones a qui se’ls 
ha concedit l’autorització 
per a l’autoconsum d’alguna 
d’aquestes parcel·les po-
dran u� litzar la super� cie de 
conreu durant tres anys.

El projecte impulsat per 
l’Ajuntament persegueix 
diversos objectius. Així, 
pretén oferir una ac� vitat 
d’oci que millori el benes-
tar personal de rubinencs 
a l’atur o en risc d’exclusió; 
millorar l’alimentació i el 
subministrament d’aliments 
a través de l’autoconsum, 
i oferir un entorn de rela-
ció social sa i col·labora� u 
on tots els usuaris puguin 
par� cipar del projecte i de 
les decisions. Pel que fa a la 
inserció laboral, es vol donar 
eines i suport a la ciutadania 
en àmbits relacionats amb 
l’agricultura, el processat i la 

distribució d’aliments. Paral-
lelament, es busca fomentar 
la producció de verdures 
ecològiques a la ciutat.

Horts per a l’autoconsum i 
l’aprenentatge
El recinte també disposa 
d’un hort pedagògic que, 
a banda d’acollir les pràc� -
ques de les formacions que 
es fan els dimarts ─com ara 
com passar el multicultor 
o com instal·lar el sistema 
de reg, etc.─ també permet 
que els usuaris vegin com 
la formadora de L’Ortiga 
cultiva la parcel·la i, així, 
puguin conèixer diverses 
tècniques.

L’Or� ga també és la res-
ponsable de dur a terme la 
instal·lació del reg a tot el re-
cinte, tot i que després cada 
usuari s’ha d’encarregar de 
col·locar els tubs de gota a 
gota a la seva parcel·la.

D’altra banda, l’equipa-
ment compta amb espais 
diversos com una zona de 
lleure amb taules i bancs 
i la zona comunitària, on 
s’emmagatzema el material i 
hi ha els ves� dors. El recinte 
també compta amb un ho-
tel d’insectes, instal·lat pel 
servei de Medi Natural de 
l’Ajuntament, per facilitar 
la introducció d’insectes 
pol·linitzadors. Enguany, en 
el marc de la celebració de 
la Setmana de la terra, el 
29 d’abril s’organitzarà una 
jornada de portes obertes, 
en el marc de la qual es 
plantaran tomaqueres de 
la varietat tres caires, es-
pècie autòctona de Rubí. 
També es farà un papallo-
nari per atraure insectes 
pol·linitzadors als cultius. 
/ DdR

El projecte Pesa i Pensa redueix en un 70% el 
malbaratament d’aliments en menjadors escolars

La inicia� va es desenvolupa durant l’espai del migdia a les escoles. / Cedida

L’entitat Rubí TEA torna a 
organitzar la Cursa solidària 
per l’Autisme el 7 d’abril. 
Les inscripcions, que es po-
den formalitzar enviant un 
correu a info@rubitea.org, 
ja estan obertes. L’ac� vitat 
solidària, que ajuda a dona 
visibilitat a aquesta malal� a, 
compta amb el suport de 
l’Ajuntament i la UAR. / DdR

S’obre el període 
d’inscripció a la 
Cursa per l’Au� sme

L’Ajuntament ha comuni-
cat que, a causa d’unes 
obres relacionades amb el 
manteniment de la xarxa 
de clavegueram, el carrer 
Floridablanca es tallarà de 8 
a 18 hores el 4 i el 5 de març. 
El tram afectat és entre els 
carrers Ulloa i Plana de Can 
Bertran. / DdR

Tall de trànsit 
al carrer 
Floridablanca

Es tallarà el carrer el dilluns i el 
dimarts. / Mariona López
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setmilionsimig.gencat.cat

L’Agència Tributària 
de Catalunya recupera 
en tres anys 557 milions 
d’euros que es pretenien 
evadir fiscalment, xifra 
quatre vegades més 
elevada que el seu cost 
de funcionament. 
#Setmilionsimig 

Font: Agència Tributària de Catalunya, març 2018.
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Lluís Roset, escollit el candidat 
de Primàries Rubí a les municipals
La candidatura independen� sta confeccionarà 
durant els propers dos mesos el programa electoral
REDACCIÓ

Lluís Roset és la persona que 
encapçalarà la llista de Pri-
màries Rubí a les eleccions 
municipals. Així ho han escollit 
les 240 persones que van par-
� cipar dissabte en la jornada 
de primàries convocada per 
aquest col·lectiu indepen-
den� sta que impulsa candi-
datures arreu del territori de 
Catalunya.

Roset va guanyar de forma 
clara amb 139 vots i per tant 
serà el cap de llista de Primà-
ries Rubí. Anirà acompanyat 
en els primers cinc llocs de la 
llista de M. Cris� na Álvarez, 
Imma Tamame, Miquel Rubio 
i Jordi Joan García. “Es� c molt 
content, em vaig presentar 
perquè volia guanyar i fer el 
màxim possible per al poble, 
em sento honrat i ple de res-
ponsabilitat”. 

Del projecte de Primàries 
Rubí, Roset ha destacat que 
“és un projecte nou, obert 

Lluís Roset, el tercer des de l’esquerra, ha guanyat les primàries de 
la candidatura. / Cedida

a tothom i transversal, on la 
gent que s’ha presentat té 
una ideologia molt diversa” i 
que els uneix el fet que “tots 
defensen la independència”. 

Roset té 58 anys, és nebot 
del prestigiós fotògraf rubi-
nenc Josep M. Roset i durant 

molts anys va treballar en el 
món comercial i de màrque-
� ng d’una mul� nacional. Amb 
la crisi, es va quedar sense 
feina, es va haver de reciclar 
i actualment es dedica com 
a ‘freelance’ al disseny de 
pàgines web.

Redacció del programa 
electoral
A partir d’ara, la formació 
començarà a organitzar-se per 
elaborar el programa electoral 
amb el qual es presentaran a 
les eleccions del 26 de maig. 
El portaveu de la formació, 
Albert Sorrosal, ha explicat 
que en els dos propers mesos 
es formaran diverses trobades 
temà� ques obertes a la par-
� cipació de la gent per tal de 
posar sobre la taula propostes 
concretes: “Crearem unes 6 
o 7 trobades amb els eixos 
bàsics del programa i també 
habilitarem un espai web 
perquè la gent ens enviï totes 
les seves propostes”. A banda, 
Primàries Rubí també oferirà 
formació als candidats que 
s’han presentat, per tal que 
rebin “assessorament sobre 
determinats temes” i acabarà 
de confeccionar la llista, ja que 
actualment només hi ha 7 can-
didats, que són els que es van 
presentar a les primàries.

El PP proposa incorporar la 
fi gura del vigilant nocturn

El candidat del Par� t Popular, Juan José Giner. / Mariona López

El Par� t Popular (PP) proposa 
que a Rubí s’introdueixi la fi -
gura del vigilant nocturn, una 
espècie d’agent cívic en torn 
de nit que podria “fer rondes 
pels diferents barris de la ciu-
tat per evitar l’elevat incivisme 
i donar més seguretat als 
rubinencs”, segons ha explicat 
el candidat popular, Juan José 
Giner. L’alcaldable considera, a 
més, que aquesta fi gura, que 
hauria d’estar present al car-
rer entre les 23 i les 7 hores, 
“podria servir com a reinserció 
social per a persones d’edat 
mitjana avançada” i hauria de 
tenir alguna vinculació amb 
la Policia Local o els Mossos 
d’Esquadra.

Aquests agents, que hau-
rien d’anar “uniformats amb 
armilles reflectants i iden-
tificats”, farien tasques de 
“vigilància i prevenció”.

Segons les recents en-
questes, el 38% del veïnat 
de Rubí està preocupat per 
la seguretat a la ciutat i, per 
això, Giner considera que cal 

incorporar aquesta fi gura, que 
afi rma que s’ha implementat 
amb èxit en altres municipis. 
A més, considera que cal re-
forçar la plan� lla de la Policia 
Local per tal de complir la 
rà� o de 100 agents per a una 
ciutat com Rubí, ja que diu que 
actualment hi ha només una 
vuitantena.

A més, el dirigent del PP 
també proposa ubicar instal-
lacions de la Policia Local a 
les urbanitzacions, ja que 
creu que algunes estan molt 
allunyades del nucli urbà.

Pel que fa a la Junta de 
Seguretat, el popular ha de-
nunciat que no es reuneix des 
del 2017 i que no es coneix el 
balanç dels fets delinqüencials 
ni del 2017 ni del 2018. L’Ajun-
tament, però, ha informat que 
la Junta de Seguretat es va 
reunir el 18 d’abril del 2018. 

El Partit Popular també 
considera que la Junta de Se-
guretat ha de ser un òrgan on 
també hi par� cipi la Guàrdia 
Civil. / M.C.

JxRubí vol ubicar un parc de 
5.000 m2 a la plaça Salvador Allende
La proposta contempla enderrocar l’edifi ci dels jutjats
M. CABRERA

Una zona espor� va per als 
joves, un espai de jocs in-
fan� ls, un racó amb un bar 
i wifi  gratuïta. Aquesta és, 
a grans trets, la proposta 
de la candidatura Junts per 
Rubí (JxRubí) per reformar la 
plaça Salvador Allende i que 
contemplaria l’enderroca-
ment de l’edifi ci dels jutjats. 
“És fonamental que la gent 
pugui sor� r al carrer en un 
espai cívic, de convivència, 
digne, de qualitat i ben pen-
sat i realitzat. Per nosaltres 
aquest és un espai clau”, ha 
explicat el candidat de JxRu-
bí, Jaume Buscallà.

El dirigent de la candi-
datura, impulsada pel Par� t 
Demòcrata Europeu Català 
(PDeCAT), ha explicat que la 
proposta consisteix a ubicar 
un “parc central que � ndria 
al voltant de 5.000 m²”, i 
que inclouria unes barres 
espor� ves i mobiliari “pen-
sat expressament per a la 
gent jove”, així com un pe� t 
escenari, mentre que en el 

cas de la part més 
infantil, proposa 
que es� gui pensat 
per dissenyadors i 
il·lustradors per tal 
que no siguin “els 
clàssics gronxadors 
i prou”.

La remodela-
ció proposada per 
Junts  per  Rubí , 
que afectaria tota 
la plaça i el lloc 
que ara ocupen els 
jutjats, també � n-
dria incidència en 
el trànsit, tot i que 
respectaria l’apar-
cament subterrani. 
Així, Buscallà creu 
que fi ns i tot es podria res-
tringir el trànsit del carrer 
Torrijos i eliminar un dels dos 
carrils que hi ha ara mateix 
entre la plaça i el pavelló del 
Regina Carmeli, que actual-
ment és d’un sol sen� t.

“Lideratge” per traslladar 
els jutjats
Fa anys que la Generalitat 
de Catalunya es mostra in-

teressada a trobar una nova 
ubicació dels jutjats de Rubí, 
per tal d’agrupar-los en un 
mateix espai –actualment 
estan dividits entre la plaça 
Pere Esmendia i la carretera 
de Sant Cugat–. De fet, el 
2018 el Departament de 
Jus� cia va fer una licitació 
per buscar un equipament 
de lloguer que acollís els 
òrgans judicials i va quedar 

desert.
Per Buscallà, aquesta fei-

na l’ha de liderar l’alcalde o 
alcaldessa i creu que aquesta 
tasca no s’ha fet. L’alcalda-
ble diu que ha mantingut 
converses amb dos gestors 
de grans ofi cines –un ubicat 
a la carretera de Sant Cugat 
i l’altre situat al polígon del 
Molí de la Bas� da– que hi 
estarien interessats.

Infografi a de la proposta de Junts per Rubí. / Cedida
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ERC presenta la seva llista a les municipals 
com la millor opció pel canvi a la ciutat
LARA LÓPEZ

La secció local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) va presentar diumenge 
al migdia a Can Ramoneda la 
seva llista per a les eleccions 
municipals, una candidatura 
amb una trentena de noms 
formada per 16 dones i 14 
homes (12 d’ells indepen-
dents) i encapçalada per Xa-
vier Corbera, Montse Soler i 
Xavier Cots. 

Segons el parti t, han apos-
tat per persones amb un co-
neixement i bagatge professi-
onal en àrees com l’educació, 
indústria, sanitat, tecnologia, 
empresa i del món de l’as-
sociacionisme. Al capdavant 
de la llista conti nuen Xavier 
Corbera (mestre i regidor) i 
Montse Soler (regidora i pro-
fessora de cicles de Formació 
Professional) i incorpora com 
a número 3 Xavier Cots (for-
mador de gestió de l’espai 
públic i president de l’AV del 
carrer Sant Jaume).

Conti nuen la llista Marta 
Esparza (responsable provin-
cial del Departament d’Agri-
cultura), Robert Masalias 
(comptable), Sandra Casas 

(regidora i comerciant del 
sector de la restauració), Òs-
car Arnaiz (tècnic en sistemes 
i processos industrials de 
robòti ca i president de l’AV La 
Plana del Castell), Lídia Calvet 
(treballadora de RH i jugadora 
del CEB Sant Jordi) i els actuals 
regidors Joan Puntí  i Ariadna 
Martí n.

Xavier Corbera va defen-
sar la candidatura d’ERC com 
la millor opció per canviar el 
projecte de ciutat i va des-
cartar un possible pacte amb 
els socialistes, apostant per 
aliances amb partits com 
l’AUP o ICV. En aquest senti t, 
el presentador de l’acte, el 

periodista Jordi Margarit, 
va criti car la candidatura de 
Primàries Rubí, que compta 
amb el suport de l’Assemblea 
Nacional Catalana, perquè 
que no concorda amb els 
ideals de l’expresidenta de 
l’ANC Carme Forcadell, que no 
contemplava l’enti tat com una 
candidatura políti ca.

Per la seva banda, Ariad-
na Martín va enumerar els 
reptes de cara al jovent: crear 
ocupació, facilitar l’accés a 
l’habitatge; formar en l’educa-
ció en valors per acabar amb 
l’assetjament escolar i el sis-
tema patriarcal; i empoderar 
el jovent per decidir sobre el 

lleure, equipaments i fer pro-
postes en aquests àmbits.

Tot seguit, la jove musul-
mana Hanna va realitzar un 
discurs en català i àrab, on va 
reclamar la necessitat d’una 
societat democràti ca i digna 
que la candidatura republica-
na vol fer efecti va; i, fi nalment, 
la salmanti na Miryam Isern 
va defi nir Rubí com a ciutat 
acollidora, amb habitants de 
procedències i llengües molt 
diferents, i va afi rmar que la 
població té molt potencial i 
aspectes per millorar, com el 
deteriorament i la manca d’in-
fraestructures, equipaments, 
espais verds, etc.

Xavier Corbera, davant dels seus companys de candidatura. / Mariona López

Veïns per Rubí desconfi a de la gesti ó 
del govern en el Pla d’Ordenació 
de Recursos Humans
REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) ha ma-
nifestat la seva preocupació 
per la forma en què està 
actuant el govern munici-
pal en relació amb el Pla 
d’Ordenació de Recursos 
Humans (PORH). Segons 
un comunicat del partit, VR 
creu que l’executiu local vol 
forçar, abans de les elecci-
ons municipals i amb acord 
o sense dels sindicats dels 
treballadors, l’aprovació de 
l’Oferta Pública del 2019, 
amb unes 400 places de 
la plantilla municipal que 
es volen regularitzar al Pla 
d’Ordenació de Recursos 
Humans (PORH). 

La formació explica que 
hi ha temps per fer-ho fins 
a finals d’any i que es podria 
aprofitar aquests mesos de 
marge per aconseguir un 
acord amb els treballadors 
municipals i els seus repre-
sentants. 

Per a VR,  en aquest 
temps, a més, es podria 
negociar amb els treballa-
dors un Pla de Formació que 
ofereixi totes les garanties 
legals possibles per aju-

dar a consolidar les seves 
places. 

El partit considera que, 
amb la informació feta pú-
blica pels representants dels 
treballadors, “entenem que 
no es donen les circumstàn-
cies per realitzar un procés 
transparent i amb garanti-
es”. Una situació que tam-
poc facilita “la desconfiança 
que ha generat el govern 
municipal amb les seves 
actuacions”, entén VR. 



El Celler acollirà aquest dissabte a la 
nit una festa de Carnaval. Després 
de l’èxit inqüestionable de la festa de 

Cap d’Any en aquest mateix equipament, el 
consistori ha optat per repetir l’aposta de nou. 
És evident que la ubicació del Celler és idònia, 
està en el centre i és de fàcil accés. El centre 
no disposa des de fa anys de cap equipament 
adient, com ara pavellons per acollir festes i 
balls d’ocasions especials com aquestes i la 
darrera experiència a Can Rosés, on l’accés és 
més complicat, no va ser molt satisfactòria.

El Casino, un edifi ci que va ser concebut 
com a espai d’esbarjo, serà una bona opció quan 
el projecte de rehabilitació, encara pendent 
de licitar, estigui enllestit, però de moment es 
manté fora d’ús fi ns d’aquí a uns anys quan 
estigui a punt per reobrir-lo.

La centralitat del Celler, edifi ci modernista 

obra de Cèsar Martinell, és inqüestionable i la 
manca d’alternatives també. El que sí que toca 
preguntar-se és si aquest equipament és ade-
quat per a aquest tipus d’actes multitudinaris, 
on la gent va a passar-s’ho bé i no sempre es 
té cura de l’entorn. Siguem sincers, el Celler 
no és un pavelló pràcticament nu d’elements 
de valor ni va ser concebut per a festes, i té un 
valor patrimonial, ja que és un immoble pro-
tegit com a bé cultural d’interès local. La sala 
de tines, amb les aixetes que sobresurten, o els 

lavabos no estan pensats per a festes amb molta 
assistència. Un vidre del terra s’ha trencat, no 
se sap com.

La rehabilitació del Celler, un d’aquells 
edifi cis coneguts com a catedrals del vi per la 
magnifi cència de la seva construcció, va costar 
1,6 milions d’euros i va ser realitzada per l’ar-
quitecte Joan Albert Adell, arquitecte especia-
lista en edifi cis històrics. Segons la pròpia web 
de l’Ajuntament, el projecte estava pensant per 
acollir propostes de creació i difusió contempo-

rànies, convertint el Celler en un pol d’atracció 
del món cultural de la ciutat sense obviar, però, 
el seu marc i el seu passat vinícola.

Hi ha activitats culturals que s’han consoli-
dat en el Celler i que tenen una gran acceptació 
del públic. És el cas de les propostes de circ per 
Festa Major, del festival Infest, de les propostes 
familiars i vermuts musicals d’alguns caps de 
setmana, o, indiscutiblement, la Fira del Vi, que 
no podria tenir un marc millor.

Els usos lúdics, a manca d’alternatives, 
s’han d’acceptar perquè la demanda ciutadana 
existeix, però caldria anar pensant en altres 
espais més adequats. Una refl exió consensuada 
que s’ha de fer en el marc de l’elaboració del 
llargament reivindicat pla d’equipaments, cada 
dia més necessari. Com també caldria plante-
jar-se com dinamitzar el Celler i incorporar-lo 
realment a la vida cultural diària a la ciutat.

El Celler
EDITORIAL
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Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

Carta abierta a la Sra. Ana María Martínez, 
alcaldesa de Rubí
Mi nombre es Joana Roch Vila, vivo en Can 
Vallhonrat, un lugar donde los problemas 
medioambientales crecen, entre otras causas, 
por el abandono de los dirigentes de este mu-
nicipio. Por eso me dirijo a usted una vez más 
para hacer de éste, nuestro pueblo, un lugar 
digno donde vivir y evitar su degradación.

Me dirijo a usted con esta carta abierta 
para que los vecinos que también soportan 
las plagas que voy a mencionar sepan que no 
están solos y que sí tiene solución.

Quiero centrarme en este escrito en los 
insectos, concretamente en los mosquitos, 
que nos mantienen la mayor parte del año 
encerrados en nuestros domicilios. Yo diría 
que principalmente por tres causas a las que 
les doy la misma importancia.

La primera es las condiciones del torrent 
dels Alous que desde hace años es una cloaca 
a cielo abierto y en el que solamente en una 
ocasión, hace más de 10 años, se hizo una 
intervención de limpieza. En cuanto llega el 
buen tiempo es un criadero de mosquitos por 
lo que debiera ser tratado periódicamente.

La segunda es la latente desaparición de 
las poblaciones de los insectívoros: empeza-
mos a carecer de murciélagos, vencejos, go-
londrinas… Por el contrario, soportamos una 
plaga de cotorras que matan los árboles pico-
teando los brotes, imposible aprovechar nada 
de fruta y todo está sucio de sus excrementos. 
Sé que las cotorras no son depredadoras de los 
insectívoros, pero éstos, ante su presencia, se 
desplazan a otros lugares. Lo cierto es que allí 
donde hay cotorras sólo conviven las palomas, 
las pegas o las merlas.

La tercera causa son las malas costumbres 
de algunos vecinos y propietarios que hacien-
do oídos sordos a las recomendaciones que 
ustedes dieron al respecto para controlar las 
plagas de mosquitos convierten sus terrenos 
en un criadero de los mismos. La suciedad de 
los terrenos sin construir y el almacenamiento 
de envases de plástico abiertos a la intemperie 
propician la plaga que evidentemente ellos no 
sufren pues no viven allí.

Por todo ello propongo:
-Que los torrents se mantengan limpios 

y se fumiguen si fuese necesario.
-Que se controle la plaga de cotorras eli-

Cartes de la Ciutadania

El Tuit de la setmana                 25 de febrer

Ramon Pardina @RamonPardin

Jo no m’hi vull fi car, però no sé si la millor persona per inaugurar una 
fi ra d’innovació i úl� mes tecnologies és algú que escriu el seu nom 
amb números romans.

minando las zonas donde pernoctan y/o con 
los medios que los especialistas propongan.

-Que se inste a los propietarios a mantener 
los terrenos en condiciones para no causar 
molestias.

-Que se vuelva a recordar a todos las me-
didas y recomendaciones para evitar dichas 
plagas.

 Joana Roch

Societat i tecnologies
En els temps que corren, amb l’ús de les noves 
tecnologies que ens allunyen de les relacions 
afectives, els llargs horaris laborals i la vorà-
gine social que comporten temes tan sensibles 
com la immigració, l’incivisme, la política, la 
salut, l’economia, etc. la majoria de persones 
s’han tancat en si mateixes, pateixen més per 
tot, es troben esgotades i el seu caràcter s’ha 
tornat més apàtic, agressiu, irritable... s’han 
agreujat les malalties, han augmentat les vi-
sites mèdiques, les inscripcions al gimnàs, els 
menjars ràpids on s’aprofi ta per seguir parlant 
de feina i malauradament, les pantalles han 
donat prioritat a les mirades personals.

Parlem per telèfon o per vídeo conferèn-

cies, ens comuniquem per missatges, viatgem 
constantment per negocis, pengem imatges 
del nostre dia a dia, treballem davant d’un 
ordinador hores i hores, atenem per telèfon, 
fem gestions en caixers automàtics... i cert és 
que la tecnologia va bé per algunes coses, però 
hem deixat que controli massa la societat i a 
les persones, oblidant el gaudi d’altres aspectes 
importants, gratuïts i indispensables pel nostre 
desenvolupament intel·lectual i personal.

Aprofi tem doncs per trencar en algun 
moment aquesta rutina i caminem per la 
platja, pels boscos, per les muntanyes, respi-
rant tranquil·lament. Quedem amb els amics, 
amb la família per menjar o simplement, per 
passar una estona xerrant. De vegades no cal 
fer res: quedar-se assegut i contemplar una 
bonica vista també serveix. No per això es 
perd el temps, al contrari, l’invertim en la 
nostra salut i benestar, i si nosaltres ens sen-
tim bé, el que ens envolta serà millor encara 
i la nostra actitud serà més positiva. Per això, 
és clau regalar-se aquests moments i encara 
que siguin pocs, fem que siguin intensos i ens 
permeten desconnectar.

Núria Julià
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Rubí serà industrial o no serà 
Rubí. Amb aquesta claredat 
hem d’afrontar el nostre futur 
com a ciutat. I també traient-
nos del cap alguns clixés que 
històricament, i amb raó, 
han identifi cat la indústria i 
la seva relació amb l’entorn. 
Quan parlem d’indústria ens 
ve al cap una indústria bruta, 
sorollosa, contaminant i que 
viu d’esquena al seu entorn, 
i això ha de formar part del 
passat.

L’any 2050 la població 
mundial viurà majoritària-
ment en entorns metropoli-
tans, i Rubí formarà part d’un 
d’ells, ja sigui amb la infl uèn-
cia de l’àrea de Barcelona o 
amb l’àrea del Vallès.

Per tant, si hem de conser-
var la nostra indústria, aquella 
que genera llocs de treballs di-
rectes i indirectes, que vitalitza 
l’economia i garanteix el futur 
de Rubí, hem de fer-ho amb 
els següents objectius.

Garantir que aquesta in-
dústria sigui una indústria 
amb valor afegit, tecnològi-
cament avançada, sostenible, 

Rubí serà industrial o no serà Rubí
no contaminant, que generi 
llocs de treball i que tingui 
un encaix territorial adequat 
al seu entorn, fent-la amable 
i respectuosa amb el nostre 
entorn natural i paisatgístic.

Arribar a aquest objectiu 
no es fa només posant per 
escrit les intencions sobre el 
paper, es fa, en primer lloc, 
prenent consciència de la seva 
importància. I amb una dada 
ho entendrem: el 40% de les 
persones que treballen a Rubí 
ho fa als nostres polígons. 
Imaginem, doncs, l’impacte 
que té això a la vida del nostre 
comerç, i és que el comerç és 
també un dels eixos principals 
que donen vida i futur a la 
ciutat.

Conscients de la seva 
importància, hem de treba-
llar en la direcció adequada 
per garantir que d’aquí a vint 
anys siguem sent unes de les 
concentracions industrials 
més potents del sud d’Europa, 
garantint que estem preparats 
com a ciutat, i facilitant les 
eines per tal que la indústria 
sigui competitiva com indús-
tria 4.0 i dins de l’economia 
circular.

Com i qui ho fa això? Ho 
fan les persones, i es fa pen-

sant, planifi cant i començant 
a actuar des d’ara mateix per 
resoldre, també, alguns dels 
problemes més bàsics que 
tenim, com per exemple el 
manteniment i la inversió en 
els polígons. Els responsables 
d’assolir aquest objectiu han 

de ser persones amb conei-
xements en diversos àmbits, 
amb experiència i honestedat, 
que pensin en el bé comú.

Només existeix la via del 
consens, la transparència i 
el diàleg per fer-ho possi-
ble. Així doncs, tot el sector 
econòmic, els sindicats, els 
responsables de la formació, 
els experts en l’ordenació del 
territori, els paisatgistes i la 
ciutadania en general, han de 
participar en aquesta decisió 
que marcarà el ser o no ser de 

la nostra ciutat.
Esquerra ens prenem se-

riosament la gestió pública i, 
concretament, un dels béns 
més preuats que tenim, la ge-
neració de llocs de treball. Per 
això, al capdavant de la llista 
electoral disposem de perso-
nes preparades per afrontar 
aquests reptes de ciutat, amb 
experiència professional, amb 
coneixements en sectors es-
tratègics per a la ciutat i amb 
capacitat de liderar equips i 
projectes.

Xavier Corbera 
alcaldable d’ERC

El 40% de les 
persones que 
treballen a Rubí ho 
fa als polígons
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Els representants municipals amb els nous treballadors a Rubí Forma. / Lali Puig-Ajuntament

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
contractat 61 persones per 
fer diverses tasques a l’ad-
ministració a través de dos 
plans d’ocupació ─‘Treball i 
Formació’ i ‘Enfeina’t’─, en 
col·laboració amb el Servei 
Públic d’Ocupació de Catalu-
nya (SOC). Aquestes contra-
ctacions, que oscil·len entre 

L’Ajuntament de Rubí, a tra-
vés del projecte Rubí Brilla, 
reprèn l’oferta de tallers per 
a estalviar fi ns a la meitat de 
la factura elèctrica. Totes les 
sessions ti ndran lloc a les 18 
h a l’auditori de l’edifi ci Rubí 
Forma, a la rambleta de Joan 
Miró s/n. Rubí Brilla oferirà 
un taller cada mes fi ns a fi nals 
d’any, tret dels mesos d’esti u. 
La primera sessió va ser di-
mecres i les pròximes seran 
dimarts 12 de març (18 h) i 
dilluns 29 d’abril (18 h).

En aquests tallers, dirigits 
exclusivament a particulars, 
s’expliquen els conceptes bà-
sics de la factura elèctrica i 
els assistents reben eines per 
reduir l’import de la factura 
que impliquen opti mitzar el 
contracte elèctric, modifi car 
hàbits per tal de no malbaratar 
energia i fórmules per consu-
mir l’energia de manera més 
eficient. També s’explica en 
quins casos es pot demanar 
el bo social. Tots els tallers 
són gratuïts i estan oberts a 
tothom. Per assisti r-hi cal for-

malitzar una inscripció prèvia a 
través de l’adreça rubi_brilla@
ajrubi.cat o al telèfon 93 581 
39 00 ext. 115. El dia del taller 
cal portar la factura elèctrica.

En dos anys, Rubí Brilla 
ha format 376 persones que 
han rebaixat la seva factura 
elèctrica fi ns a la meitat. Els ta-
llers de factura s’emmarquen 
en la línia estratègica número 
4 del Pla director Rubí Brilla 
que afecta l’àmbit domèsti c. 
L’assessorament energèti c a 
famílies té per objectiu fo-
mentar els bons hàbits d’ús 
de l’energia per a la reducció 
del consum i l’increment de 
l’eficiència energètica. “Un 
cop més el nostre millor aval 
són les opinions dels assistents 
que sempre valoren molt bé 
que s’expliqui tot de manera 
tan clara i senzilla. El 70% dels 
veïns i veïnes que hi ha anat 
han descobert que tenien una 
tarifa més cara de la que en 
realitat necessitaven”, diu el 
regidor de Desenvolupament 
Econòmic Local, Rafael Güeto. 
/ DdR

Els plans d’ocupació donen feina 
a una seixantena de rubinencs  
en risc d’exclusió social

els 6 mesos i l’any de durada 
amb una jornada completa, 
pretenen oferir experiència 
laboral a aquests rubinencs 
i evitar-ne el risc d’exclusió 
social. 

El pla d’ocupació ‘Treball 
i Formació’ ha donat feina a 
50 persones (13 dones i 37 
homes) en la categoria d’ope-
rari de manteniment i jardi-
neria. En el cas de l’Enfeina’t 
ha ocupat a 11 persones (4 
operaris de manteniment i 
jardineria i 7 administrati us). 
Totes aquestes persones van 
començar a treballar entre el 
31 de gener i el 20 de febrer. 
El mes de març, es contracta-
ran 13 persones més a través 
d’un pla d’ocupació de la 
Diputació.

Els nous treballadors i 
treballadores contractats 
responen a diferents perfi ls: 
homes i dones preferent-
ment de més de 45 anys 
que no reben cap prestació 
(19 tenen un contracte de 6 
mesos i 8 més d’un any de 
durada); persones benefi ci-
àries de la renda garanti da 
de ciutadania (12 amb un 
contacte de 6 mesos i 2 amb 
un contracte d’un any); i 
dones ─algunes vícti mes de 
violència de gènere─, totes 
amb contractes d’un any.

Per aquesta edició del 

programa ‘Treball i Forma-
ció’, el Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya atorga 
a Rubí una subvenció de 
696.703,52 euros, que es 
complementa amb l’aporta-
ció de 151.699,79 euros de 
l’Ajuntament. En el cas del 
programa ‘Enfeina’t’, el SOC 
ofereix al consistori una sub-
venció de 307.757,67 euros, 
als quals cal sumar l’apor-
tació municipal de 8.980,93 
euros.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tí nez, va donar la benvinguda 
als treballadors dilluns i va 
destacar que “amb aquests 
plans d’ocupació, que al llarg 
de tot el mandat han donat 
feina a 261 persones, s’acon-
segueix la reinserció de rubi-
nencs al mercat laboral amb 
difi cultats especials per tro-
bar feina, com ara els majors 
de 45 anys o les dones”. 

Per la seva banda, el 
regidor de Desenvolupa-
ment Econòmic Local, Rafael 
Güeto, ha assegurat que el 
govern local aposta decidida-
ment per les políti ques d’ocu-
pació, mentre que el regidor 
d’Obra Pública, Juan López, 
ha traslladat als assistents la 
seva convicció que “la ciutat 
estarà més neta gràcies a la 
feina de tots els nous treba-
lladors i treballadores”. 

Els tallers per reduir la factura 
elèctrica se centralitzen al Rubí Forma
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MARÇ 2019

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

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

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

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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



ENTREPANS

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

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

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

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

Cal Gori
Av. Barcelona, 66 
T. 93 699 10 27

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 93 588 95 74

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU

30€
/MES



TAPES

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

L’entrepà
c. Magí Raméntol, 11
T. 622 665 345

PIZZERIA

Toppizza
Av. de l’Estatut, 28-38 L6
T. 93 588 60 20
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CUINA 

URUGUAIANA

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

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SE BUSCA TRABAJO. Limpie-
za, cuidado niños y ancianos. 
692.869.810 - 603.324.282
REPARO persianas 694.506.473

OFERTES I 
DEMANDES
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Com ens agradaria que en aquests casos les pro-
tagonistes poguessin parlar, però estem segurs 
que tan sols observant-les les seves mirades 
parlen en silenci.

Són ROVI i FORKI, dues germanes d’amb prou 
feines cinc mesos que després d’estar a la vora 
de la mort i havent superat febres molt altes, el 
seu futur es va parar al costat d’un test. Positi ves 
a leucèmia, en el primer test, negati us en els 
posteriors realitzats.

Estan aïllades i creixent en solitud, com 
aquells “nens bombolla” que tenen de tot però 
els falta el més important, el contacte d’una mà 
amiga, poder fer una vida normal passejant per 
tota una casa sense portes, sense reixes i sense 
barreres.

Perquè elles no necessiten cap cura especial, 
perquè fi ns i tot no sabem si en un futur molt 
proper, sent tan joves, els seus propis organismes 
podrien immunitzar-se, ja que actualment estan 
lluitant. I encara que no fos així, elles han batallat 
per viure des que eren dues boletes i ara no és just 
que passin els seus dies sense tenir una família.

Perquè igual que elles, nosaltres no ti rarem 
la tovallola fi ns que no vegem a ROVI i FORKI 
en una casa dormint damunt de la falda de qui 
vulgui donar-los una oportunitat, en acolliment 
o adopció.

Si vols conèixer-les, contacta de dilluns a di-
vendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 
o bé a través del correu, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Ànimes positi ves en la vida
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REDACCIÓ

El Museu Municipal Castell 
(MMUC) exposa ‘El sexe a 
l’època romana’, una mostra 
produïda per l’Arqueoxar-
xa, la Xarxa de Museus i 
Jaciments Arqueològics de 
Catalunya, i que impulsa 
el Museu d’Arqueologia de 
Catalunya. 

El sexe a l’època romana 
recull diferents pintures i 
objectes que desvetllen els 
aspectes més ínti ms de la 
vida dels romans des de la 
República fi ns al segle IV. 

La mostra recorre di-
ferents àmbits temàtics, 
com el sexe dins i fora del 
matrimoni, amb referències 
a les pràcti ques homosexu-
als, la prosti tució i també 
les relacions amb animals; 
els diferents recursos de 
seducció de l’època; o el 
protagonisme del sexe en 
la mitologia. 

Diversos textos, entre els 
quals fi guren escrits d’autors 
clàssics com Ovidi o Sèneca, 
ajuden a contextualitzar les 

REDACCIÓ

La Biblioteca ha posat en 
marxa un nou servei als 
usuaris, el préstec a l’equi-
pament de tauletes tàcti ls. 
Es tracta d’un servei, que 
també acaba de posar en 
funcionament en altres 
centres de la Xarxa de Bi-
blioteques de la Diputació i 
que ofereix als usuaris amb 
carnet de la Biblioteca una 
tauleta digital per navegar 
per internet i accedir alhora 
a tots els recursos bibliote-
caris en línia que ofereix la 
Xarxa. 

Així, des de les tauletes 
es pot accedir al servei 
gratuït eBiblio (préstec de 
documents digitals), el ca-
tàleg Aladí, l’aplicació bi-
blioteques XBM, l’aplicació 
Bibliojuga amb Gènius o el 
Trencadís (fons locals digi-
talitzats). 

La Biblioteca disposa de 
tres tauletes i per uti litzar-
les l’usuari s’ha d’adreçar al 
taulell de la segona planta. 
Les tauletes estan confi gu-
rades i es poden connectar a 

Les pràcti ques sexuals dels anti cs romans, tema 
de la nova mostra al Museu Municipal El Castell

Nou servei a la Biblioteca de Rubí: 
préstec a l’equipament de tauletes tàcti ls

peces mostrades: objectes 
de ti pus religiós o amb fi -
nalitat ritual, elements de 
la vida quoti diana, peces de 
l’àmbit públic i també de la 

internet a través de la xarxa 
wifi. Duen instal·lades di-
verses aplicacions i no se’n 
poden descarregar altres. 
Cada usuari haurà de tancar 
la seva sessió en acabar, 
perquè s’eliminin les seves 
dades personals. 

El nou servei s’afegeix 
als serveis d’internet i ofi -

inti mitat domèsti ca.
La mostra, dirigida a un 

públic adult, es pot visitar 
a la planta baixa del Castell 
i serveix per inaugurar la 

màtica que ja ofereix la 
Biblioteca, amb diversos 
ordinadors d’ús públic per 
a adults i infants, la possibi-
litat d’imprimir documents 
des de qualsevol dispositi u 
mòbil i el wifi. També es 
disposa d’un ordinador amb 
lector de DNI electrònic i 
servei de reprografi a. 

EXPOSICIÓ

EQUIPACIÓ

L’exposició es pot visitar fi ns a fi nals de març. / Carla Abril

L’Escardívol acollirà el 18 de maig 
el festi val Los 40 Primavera Pop
Rubí tornarà a ser la seu del 
festival Los 40 Primavera 
Pop, organitzat per l’emis-
sora de ràdio Los 40 amb el 
suport de l’Ajuntament. El 
macroconcert se celebrarà 
el dissabte 18 de maig a l’Es-
cardívol i, com en les dues 
primeres edicions, l’accés 
serà gratuït.

S’espera que durant les 
properes setmanes l’emis-
sora de ràdio vagi desvet-
llant el cartell 
d’arti stes que 
hi actuaran. 
Un cop més, 
el festi val ti n-
drà lloc en tres 
úniques ciu-
tats de l’estat 
espanyol: el 
divendres 17 
de maig a Ma-
drid, el dissabte 18 a Rubí i 
el diumenge 19 a Màlaga. 
Com ja va passar l’any pas-
sat, el concert de Madrid 
serà l’únic de pagament.

Al voltant de 20.000 
persones van passar el 2018 
pel festi val musical, que va 
reunir en un sol escenari 

una vintena d’artistes de 
gran èxit comercial. Pablo 
López, Aitana i Ana Guerra, 
Álvaro Soler, Adexe & Nau 
i Blas Cantó van ser alguns 
dels cantants que van ai-
xecar més expectació en la 
passada edició.

L’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, s’ha mostrat molt 
satisfeta que Rubí torni a 
acollir el festival musical. 
“Després de dues edicions 

d’èxit, podem 
dir que aques-
ta és una cita 
molt esperada 
per una part 
important dels 
rub inencs  i 
rubinenques, 
especialment 
pels més jo-
ves però no 

només per ells; altres anys 
hem pogut veure com el 
concert reunia un públic 
molt familiar”. La primera 
edil ha emmarcat aquest 
esdeveniment musical en 
una políti ca cultural “diver-
sa i oberta a tota mena de 
gent”.

CONCERT

temporada expositiva de 
l’equipament. 

L’exposició al MMUC es 
podrà visitar fi ns al 31 de 
març.

L’any passat 
l’esdeveniment 

musical 
va reunir 

unes 20.000 
persones

La Biblioteca disposa de tres tauletes. / Cedida
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CARNESTOLTES

El Celler acollirà el Ball de Carnaval
Quinze grups s’han inscrit al Concurs de comparses, que 
� ndrà lloc durant la Rua de Carnestoltes el dissabte a la tarda

L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, amb el regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez, darrere dels premis del Concurs de comparses. / C. Abril

MARTA CABRERA

El Carnestoltes a Rubí va 
arrencar aquest dijous amb 
la inauguració de la tradici-
onal exposició de màscares 
de l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí, que ja fa més de 
trenta anys que s’organitza, 
i un taller de creació ar� s� ca 
per tal de realitzar la clàssica 
sardina.

El gruix de les ac� vitats 
del Carnestoltes a la ciutat 
està previst, com és habitu-
al, per aquest dissabte a la 
tarda amb la Rua i el Concurs 
de comparses, que compta 
amb la participació d’una 
quinzena de grups inscrits. 
La cercavila s’iniciarà a les 
18.30 hores des de la plaça 
Doctor Pearson amb la rua de 
les comparses, que desfi laran 
per l’avinguda Barcelona, 
passeig Francesc Macià i 
el carrer Montserrat fins 
a la plaça Doctor Guardiet 
acompanyades pels Diables 
de la Riera, la Bandarra Street 

que enguany deixa l’escenari 
de la plaça Salvador Allende 
i es trasllada al Celler. L’alcal-
dessa, Ana M. Mar� nez, ha 
explicat que després de la 
bona acollida que va tenir en 
aquest equipament la festa 
de Cap d’Any, han decidit 
ubicar-hi també el ball de 
Carnestoltes. També ha expli-
cat que hi haurà un punt per 
prevenir la violència masclis-
ta i de prevenció de consum 
de drogues. Per entrar, caldrà 
mostrar el DNI i els menors 
de 16 anys només podran 
accedir acompanyats per 
tutors. La música de la festa 
anirà a càrrec de DJ Amorós i 
DJ Uri Farré.

A banda, el Centre Ru-
binenc d’Alterna� ves Cultu-
rals (CRAC), juntament amb 
l’en� tat juvenil La SoniK, ha 
organitzat una festa de Car-
nestoltes el dissabte a par� r 
de les 23 hores al CRAC. Hi 
haurà concurs de disfresses 
i música a càrrec de PD Pe-
luda, DJ Moya i La SoniK DJ. 
L’entrada serà gratuïta amb 
aportació voluntària.

Com cada any, diumenge 
al ma�  hi haurà diverses ac-
� vitats familiars a les places 
Doctor Guardiet, Catalunya i 
a la rambla del Ferrocarril, on 
a les 12 hores està previst que 
comenci la Rua infantil de 
Carnaval, que arribarà fi ns a 
la plaça de Pere Aguilera.

Dimecres de cendra
Dimecres � ndrà lloc la Crema 
de la Sardina. El seguici fúne-
bre sor� rà a les 18.30 hores 
de la plaça Doctor Pearson 
fi ns a l’Escardívol, on � ndrà 
lloc la Crema de la Sardina, 
donant així per liquidat el 
Carnaval 2019.

Orkestra i Xanqués.
Tot seguit, a les 19.30 

hores s’oferirà una xocola-
tada calenta i � ndrà lloc una 
guerra de confe�  a la plaça 
del Doctor Guardiet per posar 
punt fi nal a la Rua. Després hi 
haurà música amb el concert 
a càrrec de DJ Enka.

Com ja es va fer l’any 
passat, el jurat del Concurs de 
comparses anirà d’incògnit 
per tal que els grups durant 

tot el recorregut ofereixin la 
seva millor versió. Els guanya-
dors es faran públics en un 
acte el 5 de març a les 19.30 
hores al Castell. Els premis 
són de 700, 400 i 200 euros 
pel primer, segon i tercer 
classifi cats, respec� vament.

Ball de Carnaval
Per tancar la disbauxa del 
dissabte, l’Ajuntament ha 
organitzat el Ball de Carnaval, 

Imatge guanyadora del Concurs de Carnaval 2019. 

CARTELL GUANYADOR
El cartell  guanyador 
del Concurs de Cartells 
de Carnaval, impulsat 
entre  l ’a lumnat  de 
l’Escola d’Art i Disseny 
de Rubí  (edRa) ,  ha 
estat obra de Nerea 
Carreras, alumna del 
Grau Superior d’Espais 
Interac� us d’edRa. En la 
seva composició es pot 
veure el disseny d’un 
cos amb una túnica rosa, 
un cap de conill i un fons 
taronja, realitzat a par� r 
d’un treball previ de 
collage dels infants de 
plàs� ca del centre.

EXPOSICIONS

L’Ajuntament inver� rà mig 
milió d’euros en la reforma 
de l’An� ga Estació

L’Ajuntament de Rubí té 
la voluntat d’impulsar una 
gran obra a l’An� ga Estació 
per tal de conver� r l’equi-
pament en una moderna 
sala d’exposicions. L’An� ga 
Estació és un edifi ci de dues 
plantes que com indica el 
seu nom an� gament servia 
com a estació de Ferrocarrils. 
L’equipament està protegit 
per les caracterís� ques de la 
seva façana, pròpia de l’es� l 
neoclàssic. 

La intervenció que vol 
impulsar l’Ajuntament, que 
afi rma que té el vis� plau de 
la Generalitat, és una actu-
ació centrada en l’interior 
de l’edifi ci, que es buidarà 
totalment per aconseguir un 
espai diàfan. Hi haurà una es-
cala central que comunicarà 
les dues plantes. A baix, hi 
haurà la recepció, un punt 
d’informació i un espai per 
a exposicions i a la segona 
planta, una segona sala i 
serveis. Pel que fa a l’exterior, 
la intervenció serà mínima i 
únicament s’incorporarà un 
pòrtic d’accés per fer més 
evident l’entrada a la sala. 
També es col·locaran cartells 
a les obertures de la façana.

Al tancament d’aquesta 
edició, el projecte estava 
pendent de la seva aprovació 

en el Ple de febrer i la inten-
ció del consistori és executar 
les obres a par� r de setem-
bre. El cost dels treballs és de 
539.342,15 euros i la durada 
prevista de les obres és d’un 
any aproximadament.

Ara falta per saber què 
passarà amb el Grup Foto-
gràfi c El Gra i l’Associació de 
Pessebristes de Rubí, que 
fi ns ara tenien la seva seu 
a la segona planta d’aquest 
edifi ci. L’Ajuntament diu que 
està treballant per trobar un 
espai adient a aquestes dues 
en� tats. / DdR

Imatge virtual sobre l’aspecte que � ndrà l’An� ga Estació.



Divendres, 1 de març de 2019 Economia20

Divendres, 1 de març de 2019 cultura20
cultura popular

Els Geganters de Rubí participaran 
en una quinzena d’activitats 
rEDacció

La Colla de Geganters de 
Rubí ha aprovat el seu ca-
lendari d’activitats gegan-
teres per aquest 2019, una 
programació que inclou la 
participació en una quinze-
na d’activitats i festes tant 
en l’àmbit local com fora de 
la ciutat. L’aprovació del ca-
lendari va ser un dels punts 
que l’entitat va tractar en el 
marc de la seva assemblea 
general ordinària anual, que 
va tenir lloc dissabte passat 
a la tarda.

Entre les sortides i activi-
tats a la ciutat, els Geganters 
van acordar que participari-
en en la Festa dels Xatos (10 
de juny), la Festa Major de 
Rubí (27-30 de juny), la Fes-
ta Major Petita de Sant Roc 
(7-8 de setembre) i Sant Gal-
deric (19 d’octubre). A més, 
organitzaran la XXVI Troba-
da de Gegants i Capgrossos 
de Rubí, que tindrà lloc el 
6 de juliol i que enguany 

AgendA
·····················································
DivenDres 1 de març

Festa de carnestoltes. A les 18h a 
Torre Bassas. Concurs de balls del 
Fornite i de Cosplay. 

Jam Session. A les 20.30h a l’Espai 
Cultural CGT. Org.: Zejeté Jazz.

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

·····················································
Dissabte 2 de març

Música per a petita infància
A les 11h i a les 12h a l’Ateneu. 

manualitats en anglès
A les 11h a la Biblioteca. 

rua de carnaval
Cercavila de comparses. A les 18.30h. 
Sortida des de la pl. Pearson fins a la 
pl. Dr. Guardiet.

comparses a l’olla
Xocolatada calenta i guerra de confe-
ti. A les 19.30h a la pl. Dr. Guardiet. 

Concert de Carnaval
A càrrec de Dj Enka. A les 20h a la pl. 
Dr. Guardiet. 

exposicions
Vine a veure la Sardina de car-
naval. Fins al 6 de març a la 
Biblioteca.

Exposició de màscares de Carna-
val. Fins al 15 de març a edRa.

Les dones fem barri. Al local El 
Triangle del pg. Les Torres. Inau-
guració 7 de març a les 19h. 

Vicente Ferrer. Exposició sobre 
drets sexuals i reproductius a 
l’Índia rural. A la Biblioteca fins 
al 30 de març. Inauguració 6 de 
març a les 18h. 

Vida. Exposició de Mujeres Crea-
tivas del Vallès. A l’Antiga Estació 
fins al 30 de març. Inauguració 7 
de març a les 19.30h. 

Sergi Muñoz. Obra pictòrica. A 
l’Aula Cultural. Fins al 13 d’abril.

Pintures d’antoni marsal. A la 
Biblioteca Municipal fins al 29 
de març. 

Ball de carnaval
A càrrec de DJ Amorós i DJ Uri Farré. 
De 22h a 3.30h al Celler. 

carnestoltes al crac
A càrrec de PD Peluda, DJ Moya i La 
SoniK DJ. Amb concurs de disfresses. A 
les 23h al CRAC. Entrada gratuïta amb 
aportació voluntària. 

·····················································
DiUMenGe 3 de març

Apicirc
A càrrec de Pessic de Circ. Per a infants 
de 3 a 6 anys a la pl. Dr. Guardiet. 

Instal·lació lúdica i pintacares de 
carnaval
A les 11h a la pl. Catalunya. 

Ecojuga
Espai de jocs a càrrec de La Residual. A 
les 11h a la rambla del Ferrocarril.

Rua infantil de Carnaval
A les 12h sortida de la pl. Pere Aguilera 
fins a la rambla del Ferrocarril.

Ball infantil
A càrrec de DJ La Puça. A les 13h a la 
rambla Ferrocarril. 

·····················································
DillUns 4 de març

Voluntariat per la llengua
Presentació de la 29a edició del pro-
grama. A les 18h a la Biblioteca. 

‘Cercle mixt, recuperant l’energia 
femenina’
Taller a càrrec de Montse Clemente. 
A les 19h a l’Ateneu. Org.: Mujeres 
Creativas del Vallès.

·····················································
DiMarts 5 de març

‘Encarem el suicidi juvenil’
Taula rodona a càrrec de Marta Ba-
llesta, Anna García, Cecilia Borràs, 
Anna Plaza i Carles Alastuey.  A les 
18h a la Biblioteca. 

‘Sexisme i mitjans audiovisuals’
Taller a càrrec de l’Observatori de la 
Dona dels Mitjans Audiovisuals. A les 
17h a l’Ateneu.

Taller de poesies i il·lustració
De 19h a 20.30h al local social del 
carrer Joan Puig, s/n. Org.: AV Les 
Torres.

·····················································
DiMecres 6 de març

Concert de jazz
A càrrec d’Eloi Raso. A les 18h a la 
Biblioteca.

Concentració del Seguici Fúnebre
A les 18h a la pl. Pearson.

crema de la Sardina de carnaval
A les 19h amb Diables de la Riera. A 
l’Escardívol.

Les dones al món educatiu
A càrrec de Dolors Oliver, del Teresa 
Altet, i Dolors Castaño, de CEE Ca 
n’Oriol. A les 18h a la sala d’actes del 
c. Sòria, 5. Org.: AV Ca n’Oriol. 

Taller de poesies i il·lustració
De 19h a 20.30h al local social del 
carrer Joan Puig, s/n. Org.: AV Les 
Torres.

·····················································
DijoUs 7 de març

Programa de suport a l’autonomia a 
la pròpia llar 
A càrrec de Sergi Torrent. A les 17h 
a la Biblioteca. Org.: Font del Ferro i 
Atenció a la Diversitat.

El castell de les princeses lliures
Escape room de 17h a 21h a l’Espai 
Jove Torre Bassas. Org.: Grup Femi-
nista les Rebel.

‘medi ambient i salut’
A càrrec de Carme Valls, metge i 
exdiputada al Parlament. A les 18h 
a l’Ateneu. Inscripció prèvia. Org.: 
AEUR.

Taller de poesies i il·lustració
De 19h a 20.30h al local social del 
carrer Joan Puig, s/n. Org.: AV Les 

Torres.

Anglès per la feina 
A càrrec de British House. A les 
19.30h a la Biblioteca.

L’espai de llibres 
Lectors, al tren! ofe-
reix aquest dissabte 
2 de març un taller 
d’iniciació a l’estam-
pació i la il·lustració 
per a joves a partir 
de 12 anys i adults. 

El taller perme-
trà als assistents il-
lustrar en grup i de 
manera fàcil i diver-
tida una historieta 
o conte, mitjançant 
la tècnica de l’estampació 
en linogravat. El preu del 
taller és de 15 euros i cal 
inscripció prèvia. 

El taller anirà a càrrec de 
La Modesta, una fanzino-
teca -arxiu de fanzins i pu-
blicacions autoproduïdes a 
petita escala- i un col·lectiu 
amb seu a Barcelona, que 
va néixer l’any 2016 com a 
projecte pedagògic a l’Es-
cola Massana. La Modesta 
va sorgir després de veure 
la necessitat de preservar i 
donar difusió a les edicions 
més experimentals que es 

Taller d’estampació i il·lustració 
amb la modesta a l’espai de 
llibres Lectors, al tren!

desenvolupen, en gran part, 
dins de l’escola. Actualment, 
el projecte està autogestio-
nat per Sara Álvarez, Dave 
MG, Karoline Buer, Judit 
Cuadros i Clara-Iris Rmos, 
de manera totalment ho-
ritzontal. 

A més, des de dilluns 
i fins al 2 de març es pot 
gaudir a Lectors al tren!, 
situat al carrer Magí Ramén-
tol, 3, de la petita Maleta 
de La Modesta per tal que 
el públic pugui descobrir 
i tafanejar la fanzinoteca. 
/ DdR

tallEr

Sara Álvarez, de La modesta, amb els fan-
zins i publicacions. / Cedida

inclourà l’agermanament 
amb la Colla Gegantera de 
Borriana.

Pel que fa a les sortides 
fora de Rubí, els Geganters 
de Rubí visitaran els barris 
de Sant Josep de L’Hospi-
talet de Llobregat i el del 
Guinardó de Barcelona; La 
Llacuna, el Pont de Viloma-

ra, les Borges Blanques, Ca-
laf, Sentmenat i Sant Llorenç 
Savall. En aquesta tempora-
da, la colla també ha previst 
dues sortides més especials 
com són la participació en la 
XII Fira del Món Geganter 
a Castellterçol (27 d’abril) i 
en la XXII Ciutat Gegantera 
2019, a Castellbisbal, (9 de 

juny).
L’assemblea també va 

servir per aprovar de ma-
nera provisional el calendari 
de l’exposició itinerants ‘Ge-
gants de paper’ de l’entitat 
rubinenca. La mostra restarà 
exposada al Centre Cultural 
La Violeta del barri de Grà-
cia de Barcelona del 4 al 30 
de març (inauguració dia 4 a 
les 19.30h) i posteriorment 
visitarà Agramunt, on es 
mostrarà de l’1 al 7 de juny. 
També podria exposar-se a 
Vinaròs (Castelló) pels volts 
de Festa Major.

Durant la trobada, els 
socis també van debatre 
altres punts com la situació 
actual de la colla, la valora-
ció de la passada temporada 
i es van retre comptes. Fi-
nalment, es va acordar que 
Francesc Hinojosa ocupi la 
secretaria de la junta fins 
a la propera assemblea, ja 
que l’actual secretària no 
disposava de temps per 
motius personals.

Imatge de l’assemblea ordinària de l’entitat. / Cedida



L’autor del documental, Vicente Holgado, al costat del protagonista 
de l’audiovisual, Carlos Ernesto García. / Carla Abril

Es projecta un documental sobre la 
vida del rubinenc Carlos Ernesto García
M. CABRERA

Carlos Ernesto García és el 
protagonista del documen-
tal ‘A quemarropa el amor’, 
realitzat pel també rubi-
nenc Vicente Holgado. L’es-
criptor i promotor cultural 
va arribar a l’estat espanyol 
el 1980 fugint de la guerra 
civil d’El Salvador després 
que un escamot assassinés 
a la seva família.

L’audiovisual, que es va 
estrenar al gener al Cinema 
Catalunya de Terrassa, es va 
poder visualitzar dimarts al 
vespre a l’auditori de la Bi-
blioteca, amb una assistèn-
cia de més d’una trentena 
de persones.

“Vull a agrair a Vicente 
Hidalgo el fet d’haver-se 
fixat en la meva història 
personal i en les obres 
que he escrit”, va explicar 
el salvadoreny, que porta 
vivint a Rubí des del 1998. 
Holgado, que ha estudiat 
un Màster sobre el gènere 
documental i la fi cció a Sant 
Francisco, ha centrat el seu 

AUDIOVISUAL

migmetratge en dos as-
pectes de la vida de Carlos 
Ernesto García: “Vaig voler 
enfocar la seva història 
en el conflicte que ell va 
viure a El Salvador i en el 

moment en el qual arriba a 
Barcelona, quan va comen-
çar a desenvolupar la seva 
literatura”.

Emissió per La2
El documental dirigit per Vi-
cente Holgado s’emetrà l’1 
de març a les 20 hores per 
La2 de Televisió Espanyola 
dins del programa de la 
graella ‘Punts de vista’.

El salvadoreny va 
fugir fa 30 anys del 
seu país per culpa 
de la guerra civil
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1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 VILASSAR MAR 22 48
2 GIRONA B 22 46
3 PALAMÓS 22 36
4 SABADELL NORD 22 35
5 LLORET 22 34
6 BANYOLES 21 33
7 TONA 22 32
8 SANT CUGAT 22 29
9 EE GUINEUETA 22 29

10 RUBÍ 22 28
11 MANLLEU 22 28
12 LLAGOSTERA B 22 27
13 VIC 22 23
14 LA JONQUERA 21 23
15 CAN VIDALET 22 23
16 FARNERS 22 21
17 ARGENTONA 22 19
18 SAN JUAN MONTCADA 22 17

 

Manlleu  - ue Rubí                 2-2

ue Rubí: Uri, Aitor Torres, Tino Mendoza, Bacha, Eric, Juli, 
Edgar, Gurrea, Sergi Estrada, Ivan Campos (Óscar Uroz, 60’) 
i Carles Montoro (Silva, 80’).
Manlleu: Guillem, Puntí, Raul, Criado (Adriel, 82), Balagué, 
Frederic (Campallo,60’), Crivillé (Josep Maria, 65’), Marti 
Soler, Isaac, Payan (Angulo,46’) i Caco
Àrbitre: Van Esso Castellet
Targetes: Criado, Isaac i Caco. / Tino Mendoza, Edgar i 
Silva

Repartiment de punts entre la UE 
Rubí i el Manlleu (2-2)

Un golàs de Cristian Pereira dona 
tres punts vitals per a l’Olímpic

JOsé LUIs PéREZ

La UE Rubí va aconseguir 
endur-se un punt en la seva 
visita al difícil camp del 
Manlleu, en un partit que 
va finalitzar 2-2. El conjunt 
rubinenc va arrencar de for-
ma fulgurant, i en 15 minuts 
va poder deixar sentenciat 
el partit. De fet, van dispo-
sar de fins a quatre ocasi-
ons clares de gol. En una 
d’aquestes, Sergi Estrada va 
avançar als rubinencs en el 
marcador, després d’enviar 
al fons de la xarxa un rebuig 
de la defensa local.

Passat el primer quart 
d’hora, el Manlleu es va anar 
ficant en el partit i va comen-
çar a crear ocasions de perill 
sobre la meta defensada per 
Uri Antonell, però aquesta 
estava ben custodiada per 
aquest i la seva defensa. En 
aquest primer temps, el Rubí 
va dominar el mig camp i 
això es va notar.

La segona part va tenir 
més color local, tot i que els 
d’Alberto Fernández no li van 
perdre la cara al partit. Fruit 

José VErDE

L’Olímpic va aconseguir la 
mala ratxa de resultats grà-
cies a un golàs de Cristian 
Pereira que li va donar la 
victòria a l’Olímpic davant 
la F.E. Atlètic Vilafranca, que 
també es jugava tres punts 
importants. El tècnic Iban Tey 
va haver de recórrer al juvenil 
Castillo i a diversos jugadors 
de l’Olímpic B com ara Cristi-
an Pereira, Marc Maymó, Pau 
Torrescusa, Moix i Aboubacar 
Sylla ‘Buba’, qui va debutar 
amb nota molt alta. Es trac-
tava de suplir a Carricondo, 
Monde, Pozzo i Cabanas, que 
han estat donats de baixa a la 
plantilla, així com als absents: 
el recent fitxatge Samu per 
sanció federativa, o Mau-
ri, Jaume Bracons i Agustín 
Peñarroya per lesió.

Abans de l’inici del par-
tit, es va guardar un minut 
de silenci per la mort del 
pare del secretari del club, 
José Antonio Montoya. Va 
començar bé el partit pels 
locals que van dominar tota 
la primera part i fins i tot l’1-0 
va semblar un resultat curt. El 
golàs de Cristian Pereira en el 
minut 27, amb un llançament 
des de fora de l’àrea que es va 
colar al fons de les malles per 
l’esquadra esquerra.

L’equip rubinenc va domi-
nar de forma clara, amb una 

d’aquest domini, el Manlleu 
va aconseguir l’empat a tra-
vés de Caco en el minut 53. 
El partit es va convertir en 
un estira-i-arronsa per fer-se 
amb el domini de l’esfèric. 

En el minut 68, aprofi-
tant una mala sortida de la 
pilota per part de la defensa 
del Rubí, Martí Solé acon-
seguia fer el 2-1, donant-li 
la volta al marcador. Va ser 
un gerro d’aigua freda per 
al Rubí, que tot i això no va 
abaixar els braços.

De fet, en el minut 76, 
de nou Sergi Estrada va 
aconseguir el gol de l’empat 
per al Rubí, després d’una 
magnífica jugada d’Óscar 

defensa ferma, un centre del 
camp controlat i pressionant 
a dalt amb Pereira i Buba 
que incomodaven la sortida 
de la pilota a la defensa de 
l’Atlètic Vilafranca. L’Olímpic 
va comptar amb noves i clares 
ocasions de gol, però el por-
ter rival va fer grans aturades. 
Amb l’1 a 0 es va arribar al 
descans.

La segona es va iniciar 
sense canvis i va ser similar a 
la primera amb domini abso-
lut dels de Can Fatjó. Els dos 
tècnics van moure la banque-
ta. Així, Pau, Bonilla i Pol van 
substituir a Xavi Fernández, 

futbol | pRiMeRa catalana futbol | segona catalana

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 22 49
2 MARTORELL 22 45
3 JOVENTUT RIBETANA 22 40
4 ATLÈTIC JÚNIOR 22 38
5 SANT QUIRZE 22 37
6 FONTSANTA-FATJÓ 22 36
7 UNIF. BELLVITGE 22 34
8 CAN TRIAS 22 32
9 MOLINS DE REI 22 29

10 ATLÈTIC VILAFRANCA 22 29
11 SAN MAURO 22 28
12 ATL. PRAT DELTA 22 27
13 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 22 25
14 MARIANAO POBLET 22 23
15 PRAT B 22 22
16 ESPLUGUENC 22 22
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 22 16
18 BEGUES 22 11

Uroz. Amb el 2-2 i el conse-
güent repartiment de punts 
va finalitzar un partit, en el 
qual el Rubí va millorar molt 
respecte al partit anterior 
davant el Llagostera.

Lucho i Buba a les files de 
l’Olímpic. Els canvis no van 
fer variar la marxa del partit, 
però, tot i les ocasions, no va 
haver-hi més gols.

Amb la victòria de l’Olím-
pic gràcies al golàs de Cristian 
Pereira, l’Olímpic trenca el 
malefici de tantes derrotes 
consecutives i la plantilla 
agafa moral i confiança per 
al pròxim partit, que serà 
diumenge 10 de març a les 17 
h a Sant Pere de Ribes, davant 
la Joventut Ribetana. Aquest 
cap de setmana hi ha descans 
pel Carnaval.

futbol | teRceRa catalana

Important victòria del CF Juventud 25 de septiembre 
en el sempre difícil camp de la Romànica (2-3)
El CF Juventud 25 de Sep-
tiembre va aconseguir una 
important victòria per 2 a 3 
en el sempre difícil camp de la 
Romànica. La primera meitat 
va ser força igualada i els dos 
equips van disposar de bones 
ocasions de gol per tenir un 
marcador favorable, però la 
igualtat va fer que s’arribés 
al descans 2-2.

A la segona meitat, a poc 
a poc, el ‘Veinti’ es va anar 
fent amb el domini del joc i, a 

altRes Resultats ue Rubí
Amateur B-Can Boada 2-1 

Sta. Maria de Montcada-Amateur C 0-2 

Sant Cugat-Juvenil A  2-1 

Juvenil B-Fund Terrassa 6-2 

Cercle Sebadellenç-Juvenil C 1-1 

Cadte A-Sant Cugat 1-2 

Cadete B-Viladecavalls 4-1 

Cadete C-Sant Pere Nord 9-0 

Cerdanyola-Cadete D 5-1 

Gimnàstic Manresa-Infantil A 3-1 

Infantil B-Juv 25 Septiembre 1-0 

Roureda-Infantil C   2-0 

San Lorenzo-Aleví A 2-3 

Aleví B-Mirasol Baco 1-1 

Mercantil-Aleví C 3-4 

Aleví D  UE Rubi-Natacio Terrassa 6-0 

Aleví E-Juv 25 Septiembre 3-4 

Fundacio Terrassa-Aleví F 1-9 

Juv 25 Septiembre-Benjamí A 4-1 

Benjamí B-Sabadell 3-1 

Sant Cugat-Benjamí C                       1-12 

cD olíMpic can fatJÓ - f.e. atl. VilafRanca         1-0

cD olíMpic can fatJÓ: Fonti, Cristian Gómez, Miró, Iván 
A., Pablo B., Álvaro, Xavi Fdez. (Pau), Lucho (Bonilla), Buba 
(Pol), Cristian Pereira, Maymó.    
f.e. atl. VilafRanca: José María, Max, Carlos (Martí), 
Pol, Gerard (Víctor), Boada (Jaume), Eric, Taye (Arnau), 
Pau, Franc, Yamine.
Àrbitre: El Bakkali Bakkali (Bé).
Gols: 1-0 Cristian Pereira (27´).
Targetes: Álvaro, Fonti, per a l’Olímpic, i Arnau, Max i Eric, 
per a l’Atl. Vilafranca.

Cristian Pereira va ser determinant en el partit. / J. A. Montoya

la RoManica - JuVentut 25 De septieMbRe         2-3
la RoMÀnica: Pérez A., Espadas (Aguilar), Jarque, Olomo 
(Gil), Resquin, Dominguez, Real Moya, Hernández, Perez P., 
Diaz (Vázquez), Quesada (Paspuel)
JuVentut 25 De septieMbRe: García, Bravo, Romero, 
Leoncio, Cissokho, Díaz, Kada, Andreu (Suarez), El Mektami 
(Cervantes), López (Bodian), Calvo (Eziyati)
Àrbitre: Oriol Paris Fandos
Gols:  0-1 Calvo (6’), 0-2 Calvo (6’),  1-2 Dominguez (8’),  2-2 
Real Moya (35’), 2-3 Bravo68’)
Targetes: Espadas (26’), Real Moya (44’), Dominguez (66’), 
Vazquez (80’), Romero (84’), Real Moya 88’), Resquin (89’), 
Olomo. / El Mektami (58’)Els juvenils saul i Bakari van debutar amb el primer equip. / Cedida

punt de finalitzar el partit, va 
aconseguir el 2-3, amb el qual 
va finalitzar el partit.

Després d’aquesta vic-
tòria, el conjunt rubinenc 
aconsegueix apropar-se als 
llocs de dalt de la classifica-
ció. Cal destacar el debut, en 
aquest partit, dels juvenils 
Saul i Bakari, amb només 17 
anys, fet que demostra una 
vegada més la gran aposta 
del club pel futbol base. / 25 
de Septiembre
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El sènior femení del CV Rubí 
s’imposa amb claredat al Lleida en 
la lliga d’ascens a Primera Catalana

El Club Ciclista Rubí arrenca 
la challenge 2019 aquest diumenge 
i amplia els grups a tres

El sènior femení del Club 
Voleibol Rubí  es va desplaçar 
diumenge fins a Lleida per 
disputar contra el Motocar 
Balàfi a Vòlei Lleida el parti t 
corresponent a la quarta jor-
nada de la Lliga d’ascens a 
Primera Catalana. El conjunt 
rubinenc, dirigit per Gabriel 
Quirós, s’enfrontava a un Llei-
da que venia invicte aquesta 
temporada, per la qual cosa el 
parti t no s’esperava fàcil per a 
les rubinenques. 

Tot i això, el CV Rubí es va 
imposar per 0-3 a les lleidata-

El Club Ciclista Rubí (CCR) 
començarà aquest diumenge 
3 de març la challenge 2019, 
amb una novetat: s’incorpora 
un nou grup a les sortides 
setmanals. Els tres grups sor-
ti ran cada diumenge des de 
la plaça del Doctor Guardiet, 
però el grup A realitza més 
quilòmetres i amb un ritme 
d’intensitat alta.

Els grups B i C comparti ran 
recorregut i distància, però el 
B serà d’una intensitat mitjana 
i el grup C més baixa. Els ci-
clistes podran escollir en quin 
grup sorti r en funció del seu 
estat de forma. Una altra de 
les novetats és que també s’ha 
renovat l’equipació del club.

nes amb un joc molt seriós i 
comptades errades. El primer 
set el va guanyar remuntant 
un 17-10 per acabar-lo amb 
un 20-25. Les rubinenques 
van fer un segon i un tercer 
set impecables, jugant molt 
tàcticament i treballant les 
cobertures per no deixar cap 
jugada per perduda. El segon 
i tercer set van acabar 18-25 
i 22-25. 

Aquest dissabte a les 
17.45 h rebran al Tarragona 
SPSP al Municipal de Can 
Rosés. / CV Rubí 

Diumenge, el grup A sor-
ti rà a les 8 h i realitzarà un 
iti nerari de 120 km fi ns a Sant 
Pere de Ribes. L’anada serà per 
Molins de Rei, Sant Boi, Caste-
lldefels i Sitges, la tornada per 
l’Olivella, Sant Cugat Sesgarri-
ges, Sant Sadurní i Martorell 
fi ns a arribar a Rubí.

Els grups B i C també sor-
ti ran a les 8 h i faran un recor-
regut de 80 km fi ns a Caste-
lldefels, anant per Molins, El 
Pla i Viladecans i tornant pel 
mateix itinerari a la inversa 
fi ns a Rubí.

El Club anima als afi cionats 
al ciclisme de carretera a pro-
var algun diumenge i parti ci-
par de les sorti des. / CCR

RESULTATS CNR 

CN  Atlètic-Barceloneta - Cadet Masculí 16-5
Club Natació Sabadell - Cadet Femení 15-9
Absolut Masculí B - CW Sant Adria A -  8-6
Club Esportiu Mediterrani A - Benjamí A 6-0
Club Natació Sabadell A - Benjamí A 3-3
Club Natació Sant Feliu - Juvenil Femení 12-11
Infantil Masculí - Club Natació Sant Feliu A 8-9
UE Horta - Juvenil Masculí 7-17

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

ATLETISME | DUATLÓ

VOLEIVOL | LLIGA

CICLISME | TEMPORADA

L’absolut femení del CNR i l’EW Zaragoza disputen 
dissabte a Can Rosés el parti t de la jornada
L’equip absolut femení del 
Club Natació Rubí s’enfron-
tarà dissabte a Can Rosés a 
l’EW Zaragoza a parti r de les 
19.45 h. Aquest parti t ha es-
tat considerat com a parti t de 
la jornada i serà retransmès 
per streaming, en directe. pel 
canal “laligasports”.

El CNR convida l’afició 
a assistir per animar en la 
que serà una jornada molt 
important pel club.

De fet, aquest dissabte 
l’absolut masculí també dis-
putarà un parti t clau a Can 
Rosés. El conjunt rubinenc, 
que va guanyar 3-7 al CW 
Sevilla dissabte passat, con-
ti nua líder de la classifi cació 
a l’espera de dues jornades 
molt intenses contra el tercer 
i segon classifi cats.

Així, dissabte, s’enfron-

Sergio Fernández, de Fondistes 
Rubí, a la Mitja de Granollers
El corredor de Fon-
distes Rubí Sergio 
Fernández va par-
ticipar diumenge 
passat a la 33a edi-
ció de la Mitja Ma-
rató de Granollers, 
que es va disputar a 
parti r de les 10.30 h 
del matí . Fernández 
va fer un bon paper 
a la prova, regis-
trant un crono d’ 
1’37’39. / Fondistes 
Rubí Sergio Fernández, durant la carrera. / Cedida

ATLETISME | MITJA MARATÓ

tarà al CN Molins de Rei (3r 
classifi cat i a un punt en la 
classificació) a Can Rosés 
a parti r de les 16.15 h, i la 
setmana vinent, visitarà la 
piscina del segon classifi cat 
el CN Sant Feliu. Dues cites 
molt importants per mesu-
rar les opcions de l’equip de 
proclamar-se vencedor de la 
competi ció.

Lliga catalana de natació
Dissabte una trentena de 
nedadores i nedadors ben-
jamins i prebenjamins del 
CNR es van desplaçar fi ns a 
Cardedeu per disputar la 5a 
jornada de la lliga catalana i 
la 3a respecti vament. 

Els més peti ts de l’escola 
esporti va van demostrar que 
continuen progressant en 
tots els elements necessaris 

ATLETISME | TRIATLÓ

Gran actuació 
del CNR a 
Pineda de Mar
L’equip del CNR format per 
Alejandro Delgado, Edu Gon-
zález i Xavier Matarín va par-
ti cipar diumenge en el III Du-
atló Trirelay Pineda de Mar, 
puntuable pel Campionat 
de Catalunya de relleus per 
equips. El conjunt rubinenc 
va quedar en una meritòria 
18a posició. Actualment, 
l’equip ocupa la 7a posició en 
la classifi cació de 2a Divisió a 
la Lliga de Clubs de Duatlons 
de Carretera. Els triatletes del 
club estan lluitant per pujar a 
1a Divisió Masculina. A man-
ca de dues proves i per assolir 
aquest objecti u, l’equip ha de 
quedar dins dels 5 primers a 
la classifi cació general i haver 
puntuat en set proves del 
calendari. / CNR

Bona actuació dels infanti ls de la UAR  a la prèvia 
de Catalunya d’atleti sme en pista coberta
Una desena d’atletes de la Unió 
Esporti va Rubí, aquells que tenien 
mínimes acreditades, va parti cipar 
dissabte passat en la prèvia de 
Catalunya Sub-14. Els resultats van 
ser positi us. 

Cal destacar l’atleta Estefany 
Ba Moreta, qui va aconseguir el 
millor registre en llançament de 
pes amb una marca de 12,29m, 
superant en més de dos metres la 
segona classifi cada. A més, Ivan 
García, va ser segon en salt de 
llargada (4,69m) i sisè en els 60m 
llisos, mentre que Valeria Olalla va 
situar-se en cinquena posició en 
els 600m (1’43’’81). A més, Alba 
Rodríguez va ser sisena en els 60 
metres llisos (8’’38); Adrià Macías, 
5è en els 2000m (6’47’’85) i Martí  
Ardévol, 11è en llançament de pes 
(8,24m). / UAR Ivan García, durant la competi ció. / Miquel Merino

per fer front a la propera 
cita important, la prova de 
nivell benjamina, on s’avalua 
l’assoliment dels diferents 
elements tècnics i els donarà 
opcions per participar a la 
Final Territorial (Campionat 
de Catalunya).

Actualment, els benja-
mins es troben a la 24a po-
sició a la lliga baixant tres 
posicions, mentre que els 
prebenjamins ocupen la 
28a, la millor posició de les 

últimes 4 temporades. Els 
resultats complets es podran 
consultar properament a 
www.cnrubi.cat.

D’altra banda, aquest cap 
de setmana l’equip aleví i in-
fanti l estan citats a Badia del 
Vallès on se celebrarà la 5a i 
4a jornada respecti vament 
de la Lliga Catalana, mentre 
que els júniors i absoluts dis-
putaran el Trofeu de Prima-
vera a la mateixa instal·lació. 
/ Club Natació Rubí

El conjunt rubinenc va guanyar l’equip lleidatà. / Cedida
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