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Les obres de millora a l’illa de vianants
transformaran el centre de la ciutat
Configurar una illa 

de vianants més 
accessible, amb 
un entorn urbà 

de qualitat, i incrementar la 
seguretat de la ciutadania 
que hi transita. Aquest és 
l’objectiu de les obres que 
s’han iniciat recentment a 
diversos carrers que inte-
gren aquesta zona cèntrica 
de la ciutat. 

Els treballs consistei-
xen principalment en dotar 
de plataforma única algu-
na d’aquestes vies, fet que 
permetrà marcar encara 
més el seu caràcter d’illa 
de vianants. “Volem una 
ciutat pensada i ideada 
per als infants. I aques-
tes obres lliguen per-
fectament amb aquest 
objectiu que ens hem 
marcat com a ciutat”, ha 
assegurat l’alcaldessa, Ana 
María Martínez. “Un espai 
lliure de circulació és un 
espai ocupat per la ciu-
tadania. I alhora també 
és un espai que els nens 
i nenes faran seu. El fet 
de convertir aquests 
carrers en vies de pla-
taforma única acabarà 
definint-los com el que 
són: espais de prioritat 
per a les persones”. 

Les obres han comen-
çat als carrers Maximí 
Fornés, Doctor Robert i 
Unió. L’actuació es planteja 

des d’una doble necessitat: 
la definició d’espais d’ús per 
a vianants i la voluntat d’in-
troduir nou enllumenat que 
doti aquests carrers d’una 
millor qualitat lumínica. Les 
tasques s’han dividit en tres 
fases per reduir les molèsties 
als veïns i veïnes del centre 
i a la ciutadania en general, 
cadascuna de les quals és 
previst que duri uns tres 
mesos. 

Dins d’aquest paquet de 
millores, al febrer l’Ajunta-
ment també impulsarà les 
obres a l’entorn del Mercat 
Municipal. 

A la plaça Onze de 
Setembre es crearà pla-
taforma única i es renovarà 
l’enllumenat. A l’espai cen-

Així quedarà el carrer Maximí Fornés un cop s’hagin dut a terme aquestes obres. 

tral de la plaça s’eliminarà 
un parterre per facilitar 
la circulació amb el carrer 
Llobateras i se solidificarà el 
sauló de l’espai central. 

El projecte al carrer 
Magí Raméntol també 
contempla crear plataforma 
única al tram entre la pl. 
Onze de Setembre i el c. 
Cal Gerrer, renovar l’arbrat 
i la xarxa d’il·luminació i 
crear zones d’estar per als 
vianants. 

Fora de l’illa de vianants, 
però molt proper a aquest 
espai, es remodelarà el car-
rer Torrent de l’Alba. 
D’una banda, s’ampliaran les 
actuals voreres per millorar 
l’accessiblitat i, de l’altra, 
es crearà una nova xarxa 

d’embornals i es millorarà 
la il·luminació. 

Per últim, a la plaça Bo-
naventura Josa s’ubicarà 
un nou parc accessible, en 
un espai d’uns 2.900 m2 en 
un únic nivell, amb elements 
que permetin el joc inclusiu i 
l’accessibilitat universal. 

“Es tracta del paquet 
d’obres més important 
que s’ha fet al centre 
en els darrers anys”, 

ha comentat l’alcaldessa. 
“Creiem que aquesta ac-
tuació representarà una 
autèntica transformació 
a la ciutat, ja que homo-
geneïtzarem aquests 
carrers amb altres vies 
del centre incorpora-
des fa temps a l’illa de 
vianants”. A la vegada, 
però, Martínez ha parlat dels 
inconvenients dels treballs: 
“Som coneixedors de 
les molèsties que unes 
obres d’aquestes carac-
terístiques poden ocasi-
onar entre el veïnat i al 
conjunt de la ciutadania. 
Per això hem dividit les 
obres en diferents fases, 
per intentar minimitzar 
els seus efectes”. 

L’alcaldessa també s’ha 
mostrat convençuda que 
“aquestes obres acaba-
ran repercutint en una 
millora notable per als 
comerços de Rubí. Men-
trestant, però, -ha dit- és 
obvi que una actuació 
d’aquest tipus pot gene-
rar molèsties també als 
propis botiguers”. Ana 
María Martínez ha lamentat 
les incomoditats que puguin 
ocasionar aquestes obres, i 
ha assegurat: “Estem tre-
ballant per fer de Rubí 
una ciutat accessible, 
segura, sostenible, co-
mercialment activa i on 
les persones i, especial-
ment els infants, siguin 
els protagonistes”.

Alternatives d’aparca-
ment
Aquestes obres comporta-
ran que les persones que 
tenen un aparcament en 
un dels trams afectats no 
puguin estacionar-hi els seus 
vehicles durant part dels 
treballs. En aquest sentit, 
l’Ajuntament els ofereix com 
a alternativa la possibilitat 
d’aparcar als pàrquings del 
Mercat Municipal i de Salva-
dor Allende fent ús d’un un 
abonament a un preu reduït 
que el consistori ha negociat 
amb les empreses que explo-
ten aquestes instal·lacions. 

Paral·lelament, l’entitat 
Comerç Rubí posarà a dis-
posició dels clients de les 
botigues associades 4.000 
tiquets de pàrquing de 30 
minuts, acumulables fins a 
un hora als aparcaments de 
Salvador Allende i Onze de 
Setembre i fins a dues hores 
al pàrquing del Mercat. 

“Volem una ciutat 
on les persones, 
especialment els 
infants, siguin els 
protagonistes”

“Aquesta actuació 
representarà 
una autèntica 
transformació 

a la ciutat”

Imatge virtual del tram del carrer Doctor Robert proper a la plaça de l’Ajuntament. La plaça Onze de Setembre també es millorarà en el marc d’aquesta actuació.
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Comerç Rubí reparti rà ti quets per aparcar 
grati s durant 2 hores als pàrquings del centre

CRISTINA CARRASCO

Coincidint amb l’inici aquest 
dilluns de les obres d’ampli-
ació de l’illa de vianants, a 
l’entorn del carrer Maximí 
Fornés i del Mercat, l’enti tat 
Comerç Rubí ha engegat 

una campanya per facilitar 
l’aparcament al centre de la 
ciutat i  minimitzar les afec-
tacions comercials. Segons 
ha explicat el president de 
l’associació, Miquel Ortuño, 
es reparti ran 4.000 ti quets 
d’aparcament gratuït durant 

30 minuts a través dels co-
merços associats. Els ti quets 
es podran acumular fi ns a 
sumar 2 hores grati s. 

Cada comerç determi-
narà quina és la despesa 
mínima que ha de fer el 
client per poder obtenir un 

d’aquests ti quets d’abona-
ment. Segons Ortuño, de 
moment l’aparcament dis-
ponible serà el del Mercat, 
ja que encara s’està negoci-
ant amb les empreses que 
gesti onen els pàrquings de 
la plaça Salvador Allende i 
Onze de Setembre, que de 
moment només accepten 
descomptar una hora. 

El dirigent de l’enti tat co-
mercial s’ha mostrat sati sfet 
per l’ampliació de l’illa de 
vianants, una actuació que 
Ortuño espera que servei-
xi per reactivar el comerç 
local, converti nt-se així en 
“un nou motor econòmic” 
a la ciutat. A més, considera 
que l’ampliació de l’illa serà 
el primer pas per a afavorir 
la instal·lació de franquícies 
importants a Rubí. Segons 
Ortuño, les franquícies de-
manen requisits com que 
sigui una zona comercial a 
cel obert, amb un trànsit de 
vianants important, amb un 

mobiliari urbà atracti u, amb 
carrers nets i ben il·luminats. 
El president de Comerç Rubí 
considera que les actuacions 
de millora de l’illa de via-
nants facilitaran aconseguir 
tots aquests requisits.

El govern demana paciència 
als veïns
L’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, ha apuntat que les ac-
tuacions, que han començat 
aquest dilluns, “és el paquet 
d’obres més important dels 
darrers anys” i ha apuntat 
que l’objectiu és disposar 
“d’una ciutat més amable” 
i on “la prioritat siguin les 
persones”. 

Martínez ha demanat 
paciència a la ciutadania i ha 
assegurat que el govern tre-

balla per minimitzar les mo-
lèsti es als veïns. En aquest 
sentit, ha recordat que el 
veïnat que no pugui accedir 
al seu pàrquing durant les 
obres disposarà d’un abona-
ment reduït per una plaça a 
l’aparcament del Mercat o al 
de Salvador Allende. 

L’enti tat considera que l’ampliació de l’illa de vianants servirà per reacti var el comerç

L’accés a l’aparcament de Salvador Allende. / Arxiu-Ferran Ybargüengoiti a

Els comerciants 
reparti ran els vals 
mentre durin les 
obres del centre



Divendres, 2 de febrer de 2018 ActuAlitAt4

Rubinencs opinen sobre l’ampliació de 
l’illa de vianants després de 6 mesos
lARA lópez

A principis de febrer es compliran 
sis mesos de l’ampliació de l’illa 
de vianants al centre de Rubí, una 

mesura amb la qual es va restringir 
la circulació de vehicles de forma 
permanent en els carrers Maximí 
Fornés, Pere Esmendia i Doctor 
Turró, a més de la incorporació 

de la plaça Onze de Setembre, 
els trams entre el carrer García 
Lorca, Magí Raméntol i Llobateras, 
per incorporar aquestes vies a la 
zona prioritària per a vianants. 

El govern de l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va complir així un dels 
objectius del seu mandat: conver-
tir el centre urbà en un espai més 
tranquil per afavorir el passeig dels 

ciutadans pel centre. Descobrim 
què n’opinen les escoles, els veïns 
i els comerciants després de gaire-
bé mig any d’aplicació d’aquest tall 
de trànsit de vehicles.

Els COMERCIANTs

lEs EsCOlEs
Des de l’AMPA del Pau Casals valoren positivament 
l’ampliació de la zona de vianants al centre de la ciutat. 
Jordi Verdú, un dels seus membres, explica que aquesta 
mesura afavoreix l’arribada a peu a l’escola i opina que 
“la zonificació escolar hauria de tendir 
a què la gent portés els seus fills a les 
escoles al costat de casa, afavorint el 
camí d’aquests infants i famílies a peu”. 
Segons el representant de l’AMPA, l’ideal 
seria que totes les famílies i els infants 
poguessin anar caminant a l’escola.

Quant a l’afectació pel que fa a l’arribada en cot-
xe al centre, les famílies del Pau Casals no s’han vist 
afectades de forma greu, ja que només són una part 
minoritària –un 30%– els que utilitzen els seus vehicles 
com a mitjà de transport per acompanyar els alumnes, 

respecte al 70% que arriben a peu. Entre les famílies 
que utilitzen el cotxe, sí que reconeixen que s’escolten 
alguns comentaris negatius a la porta de l’escola, ja 
que, per algunes persones, el tall del trànsit “dificulta 

la gestió de la mobilitat”.
Des de l’escola es mostren més 

crítics amb la difusió de l’Ajunta-
ment sobre l’ampliació de l’illa. 
El govern local va convocar una 
reunió abans d’aquesta última 
remodelació per donar informació 

general dels canvis. Tot i això, Verdú considera que 
l’Ajuntament hauria d’haver fet una pedagogia molt 
més intensa: “El consistori hauria d’haver tingut un pla 
per explicar en profunditat què impliquen les àrees de 
vianants i els beneficis que comporten”.

Albert Batllori, treballador del 
centre de repàs escolar Apunts, 
ubicat al carrer del Doctor Turró, 
explica que han rebut queixes 
d’usuaris que tenen dificultats 
per arribar al centre: “Els familiars 
acostumen a portar els seus fills 
en cotxe, marxen i tornen una 
hora després. Ara ja no poden 
deixar els fills a la porta”. Batllori 
afirma que amb la incorpora-
ció d’aquesta via a l’illa, l’espai 
d’estudi “té menys visibilitat, ja 
que abans hi havia molt trànsit 
de vehicles”, tot i que creu que 
és massa d’hora per valorar si 
l’ampliació de l’illa els ha afectat 
a nivell comercial. D’altra banda, 
des del centre opinen que no han 
notat un increment del pas de 
vianants. 

Més crítica es mostra Imma Ca-
sanovas, dependenta de la llibreria 
El Borinot, entre els carrers Cal 
Gerrer i Magí Raméntol. “Sobretot 
els bars i restaurants mostren més 
concurrència de gent al carrer. 
Entre els comerciants es comenta 
que ha davallat la venda”. Segons 
Casanovas, sí que hi ha vianants 
passejant amb tranquil·litat per 
tota la via, però no hi ha hagut 
un augment de la circulació de 
persones, ja que no és una zona 
de passeig habitual. “Aquí la gent 
ve al Mercat o a alguna tenda i 
se’n torna”, sentencia. També hi 
ha botigues on no han experi-

mentat gairebé canvis. La Marina, 
dependenta de Bolsos Serra, del 
carrer Pere Esmendia, afirma que 
veuen “més moviment de gent 
passejant al tram del carrer on hi 
ha més concentració de comerç, 
però de la primera cantonada de 
Pere Esmendia fins al Casino sí que 
es veu una baixada de trànsit i és 
un carrer més trist”. 

La principal preocupació tant 
pels comerciants com pels seus 
usuaris és la dificultat per aparcar. 
En aquest sentit, la Marina afirma 
que reben queixes dels clients 
que venen d’altres zones de Rubí, 
acostumats a aparcar pel centre i 
que ara han de buscar pàrquings 
de pagament o més llunyans. 
Imma Casanovas explica que ella 
s’ha vist afectada per aquesta si-
tuació, ja que ara ha de recórrer al 
pàrquing de pagament. “Al mateix 
carrer sempre hi havia algun lloc 
d’aparcament i ara totes aquestes 
places s’han perdut”. Com a part 
més positiva, Albert Batllori, del 
centre Apunts, considera que el 
tall al trànsit és un gran avantatge 
per als vianants i usuaris del local. 
“El fet que els nens i nenes, adults 
i gent gran puguin sortir a la via 
sense perill de trobar-se cotxes 
és un gran avantatge per la seva 
seguretat. Ara tens la tranquil-
litat que només passen cotxes de 
forma puntual i a més no hi ha 
pràcticament soroll al carrer”. 

Albert Batllori, del centre Apunts.

Marina, de Bolsos Serra.

entre alguns 
botiguers, no hi ha 
la percepció que la 
restricció de trànsit 
els hagi servit per 

millorar les vendes

El VEÏNAT
L’ampliació de l’illa ha afectat en 
diferents graus la rutina diària dels 
rubinencs i rubinenques, alguns 
dels quals veuen la decisió amb 
bons ulls i altres hi estan en con-
tra. Ramón Andreo, veí del carrer 
Magí Raméntol explica que el tall 
de trànsit no l’ha perjudicat, ja que 
pot circular amb cotxe pels carrers 
habituals. Segons Andreo, la inclu-
sió del carrer dins l’illa de vianants 
ha estat positiva, “ja que la gent 
pot caminar pel mig del carrer sen-
se perill, els nens i els pares i mares 
amb cotxets poden 
caminar per enmig 
de la via sense estar 
pendents de la cir-
culació, etc”. 

D’altra banda, 
el veí del carrer de 
Xile Marc López no 
creu que aquest 
canvi sigui avantatjós, ja que amb 
“l’eliminació de les parades de 
bus més properes a casa meva, he 

deixat de ser usuari del servei, que 
utilitzava regularment, i ara opto 
per anar en cotxe”. A més, conside-

ra que “el tall del 
trànsit d’alguns 
carrers complica 
la circulació i és 
un obstacle que 
obliga a donar 
voltes per Rubí”. 
Altres veïns del 
centre com la 

jove Ibis Rosell consideren que 
l’ampliació de l’illa de vianants té 
la seva part positiva i negativa. “Ho 
veig positiu per als vianants, ja que 
aquests poden transitar lliurement 
i sense cap perill per qualsevol via. 
Però la part negativa és pels con-
ductors, ja que redueix la mobilitat 
i ens priven l’accés a molts carrers”. 
Segons opina Rosell, amb aquesta 
remodelació urbana “l’Ajuntament 
mira més pels vianants i deixa a 
un costat les facilitats per a una 
millor mobilitat dels conductors i 
conductores”.ibis Rosell.

Marc lópez.

els veïns veuen 
el canvi de forma 

positiva, però 
lamenten dels 
problemes de 

mobilitat

Els centres, satisfets 
amb la mesura: “els 
infants han de poder 

anar caminant a escola”

l’escola pau casals és una de les afectades per l’ampliació. 
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MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha 
rebut 76 al·legacions, a falta 
que pugui arribar alguna 
més per correu ordinari, al 
text refós del Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal 
(POUM) que va aprovar de 
forma provisional el Ple de 
l’Ajuntament a finals del 
2017. Ara, el consistori té 
fi ns al maig d’aquest any per 
valorar les al·legacions, deci-
dir si les incorpora, si les ac-
cepta parcialment o bé si les 
deses� ma. Les al·legacions 
han estat presentades per 
entitats, ciutadans i par-
� ts polí� cs. Un cop superat 
aquest tràmit, es remetrà la 
documentació del POUM a 
l’Agència Catalana de l’Ai-
gua i se sol·licitarà l’informe 
per� nent.

El consistori preveu que 
el text refós es pugui tornar 
a presentar al Ple per a la 
seva aprovació al juliol i, 
posteriorment, trametre’l 
a la Comissió de Territori 
i Urbanisme de Barcelona 
(CTUB). Segons els càlculs de 
l’Ajuntament, la CTUB dictarà 
una primera resolució l’octu-
bre del 2018, a par� r de la 

El text refós del POUM rep 76 al·legacions

L’actual Pla General d’Or-
denació va entrar en vigor 
el 1981 i va ser modifi cat 
el 1986. Des d’aleshores, 
Rubí no ha aconseguit � -
rar endavant cap nou pla 
general d’ordenació. Pri-
mer ho va intentar l’alcalde 
d’Inicia� va per Catalunya 
Verds (ICV) Eduard Pallejà, 
el 1997. Però davant la pro-
posta del govern d’urbanit-
zar Can Ramoneda, que fi ns 
i tot va crear un confl icte 
intern a ICV, Pallejà es va 
veure obligat a convocar 
una ponència per buscar 
el consens entre partits 
i en� tats i � rar endavant 
una revisió del PGO. Les 
negociacions van fracassar 
i el projecte va quedar con-
gelat i al fons d’un calaix.

Amb l’entrada a l’alcal-
dia del Par� t dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), l’opció 
d’impulsar una nova orga-
nització urbanís� ca es va 
tornar a reac� var. El 2005, 
sota el mandat de Carme 
García, van començar els 
treballs de redacció d’un 
nou POUM, que havia de 
ser aprovat defi ni� vament 

l’any 2010. Quan semblava 
que Rubí estava a punt de 
tenir un nou pla general 
d’ordenació, la Comissió 
de Territori i Urbanisme 
de Barcelona (CTUB) va 
suspendre el document. 
L’organisme que s’encarre-
ga de validar els projectes 
urbanístics va dictaminar 
que calia corregir múl� ples 
prescripcions i presentar un 
nou text refós.

El POUM va tornar a 
quedar en suspens fi ns que 
un nou relleu a l’alcaldia, 
aquest cop amb Ana M. 
Mar� nez, va tornar a reac-
� var-lo. Dos anys després 
de l’inici del mandat, el 
30 d’octubre, l’alcaldessa 
actual va aconseguir apro-
var el text refós de forma 
provisional. Ho va fer per la 
mínima, per només un vot 
i sense un consens polí� c 
ampli. A partir d’aquí, la 
CTUB serà l’encarregada 
de dictaminar si la nova 
ordenació urbanística de 
Rubí comença a veure la 
llum al fi nal del túnel o bé 
si con� nua perduda en el 
laberint. / M.C.

qual caldrà introduir alguns 
canvis en el text i, per tant, 
la versió defi ni� va del text 
refós del POUM no podria 
passar pel plenari local fi ns 
al març del 2019.

A par� r d’aquí, la CTUB 
podria adoptar una resolució 
el maig del 2019, tot i que 
aquesta es podria retardar 
per no interferir en les elec-
cions municipals. En cas que 
el dictamen fos positiu, la 
publicació definitiva i, per 
tant, l’entrada en vigor del 
POUM no seria fi ns a la tar-
dor del 2019.

Aquest seria el càlcul del 
consistori en cas que la CTUB 
aprovés el POUM, un fet que 
diversos par� ts de l’oposició 
qüestionen, principalment 
per la seva obsolescència. A 
més, formacions com ICV ja 
han avisat que tenen inten-
ció de portar el text refós al 
jutjat si les seves al·legacions 
no es resolen de forma fona-
mentada.

El POUM és el document que planifi ca el desenvolupament territorial 
del municipi. / Arxiu

El laberint del POUM

Segons les 
previsions, el 
pla no entraria 
en vigor fi ns la 
tardor del 2019
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Rubí millora de forma notable 
la recollida selecti va de residus
M.C.

La recollida selecti va de re-
sidus a Rubí ha tancat l’any 
2017 amb un increment de 6 
punts respecte l’any anterior. 
Si en 2016, el percentatge 
de recollida selectiva era 
del 29,7%, ara se situa en el 
35,4%, una millora notable, 
però encara insufi cient per 
arribar als objecti us marcats 
pel 2020 del 50%.

“Les dades són per estar 
contents, haurien de ser 
molt millors, però el camí 
que hem encetat és bo”, 
ha explicat l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martí nez. Fa 
prop d’un any, el consistori 
va impulsar la campanya 
‘Recicla! Posa colors a la 
ciutat’ i l’executi u local creu 
que l’increment està relaci-
onat amb aquesta iniciati va 
de conscienciació. “Ara, cal 
mantenir i millorar aquests 
registres, cal que la gent 
generi menys residus i que 
recicli més”, afi rma el regidor 
de Medi Ambient, Moisés 

Rodríguez.
Per la màxima responsa-

ble municipal, el reciclatge 
és fonamental “per cuidar 
el món” i forma part “dels 
deures i responsabilitats que 
té el ciutadà”.

Fins al 2016, Rubí estava 
a la cua en relació a la resta 
de ciutats de la comarca i per 
sota de la mitjana catalana. 
Ara, els responsables políti cs 
confi en haver inverti t la ten-
dència, tot i que les dades 
catalanes i comarcals, enca-
ra no estan disponibles.

Fraccions que han millorat
Pel que fa a la millora en la 
recollida selectiva, segons 
les dades que aporta el 
govern local, la més desta-
cable ha estat l’increment 
de la recollida selecti va de 
l’esporga i el cartró i el paper, 
amb un 26% d’augment. En 
2017 també es va recollir un 
10,4% més de vidre, un 9,7% 
més d’envasos i un 4,5% 
d’orgànica. Això ha suposat, 
per una altra banda, que la 

fracció de resta, ha disminuït 
un 5%.

Una de les conseqüèn-
cies directes de l’increment 
de la recollida selecti va i la 
disminució de la fracció resta 
ha estat un estalvi econòmic 
del 4,5% en el tractament 
al Centre de Tractament de 
Residus del Vallès.

Però no tot són bones 
notí cies, pel que fa a la ge-
neració de residus, aquesta 
no ha descendit i s’ha situat 
en l’1,16 kg per habitant al 
dia, exactament la mateixa 
dada que l’any 2016. Això 
vol dir que els rubinencs 
han generat prop de 32.000 
tones de residus municipals, 
de les quals 11.300 tones 
són de recollida selecti va i 
20.700 tones són de la frac-
ció resta, les que van a parar 
a l’abocador.

El porta a porta, un model 
a estudiar
Pel que fa al model porta a 
porta, que s’ha debatut els 
darrers dies entre diferents 

formacions polítiques de 
la ciutat, l’actual govern 
pretén “estudiar” un in-
crement d’aquest sistema 
-actualment només es du a 
terme a través d’una prova 
pilot en restaurants i grans 
equipaments a polígons. 
Moisés Rodríguez considera 
que seria un model que “fa-
ria millorar més la recollida 
selecti va”.

No obstant això, l’execu-
ti u no té al cap “generalitzar 
el porta a porta”, ja que, 
segons Ana M. Martínez, 
“segurament es milloraria 
en alguns espais, però, si 
s’apliqués de forma genèri-
ca, tampoc funcionaria”. La 
màxima responsable apos-
ta per un model de “dife-
rents sistemes que permeti n 
apropar-se a l’objectiu de 
la UE”.

La taxa de 
recollida selecti va 
s’incrementa sis 
punts, fi ns al 35,4%

Una dona introdueix un envàs al contenidor groc. / M.C.

Un rubinenc queda tercer al 
Concurs de Calçots de Valls

Poc més de 2 kg o el que és 
el mateix, uns 172 calçots, 
en 45 minuts. Aquesta va 
ser la quantitat que va 
ingerir el rubinenc Carlos 
Fontecha per quedar ter-
cer al Concurs de Calçots 
de Valls. Era el primer cop 
que el rubinenc parti cipava 
en aquest certamen, que 
l’any passat, quan va anar 
a Valls coincidint amb la 
Festa de la Calçotada, es va 
quedar “amb el cuquet”.

Fontecha va beure un 
raig de vi al principi i va 
començar amb el primer 
paquet de 50 calçots, però 
va tenir alguns proble-
mes per pelar-los “perquè 

estaven massa fets”. Va 
intentar seguir el ritme 
del concursant que tenia al 
costat i va menjar el segon 
paquet de 50, el tercer de 
25 i un quart també de 25 
que ja no va es va poder 
acabar: “Vaig parar quan 
ja no podia més i en 30 
segons va sonar el fi nal”.

El guanyador, Adrià 
Wegrzyn, va batre el rè-
cord del concurs engolint 
310 calçots (5,8 kg), men-
tre el segon, Constanti no 
Wegrzyn, va menjar-ne 
183 (2,3 kg). El rubinenc 
té clar que l’any vinent hi 
tornarà amb la intenció de 
guanyar el concurs. / M.C.

Carlos Fontecha, durant el Concurs de Calçots. / Cedida
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La Mútua i l’Hospital de Terrassa compleixen el 
pla de xoc del CatSalut per reduir les llistes d’espera
REDACCIÓ

Tant l’Hospital Universi-
tari Mútua Terrassa com 
l’Hospital de Terrassa, els 
dos centres hospitalaris de 
referència per als rubinencs, 
han complert el pla de xoc 
implementat pel CatSalut 
l’abril del 2016 amb l’ob-
jec� u d’alleugerir les llistes 
d’espera.

L’Hospital Universitari 
Mútua de Terrassa ha reduït 
un 8,2% les llistes d’espera 
per cirurgia, segons les da-
des publicades pel Servei 
Català de la Salut corres-
ponents al 2017. Des de la 
direcció del centre hospi-
talari han mostrat la seva 
sa� sfacció per aquest fet i 
han assegurat que “és l’únic 
centre de la comarca que ha 
aconseguit una reducció de 
les llistes quirúrgiques res-
pecte a l’exercici 2016”.

El 2017, els casos d’in-
tervencions per cataractes, 
pròtesi de maluc i pròtesi de 
genoll han � ngut una espe-
ra màxima de dos mesos i 

mig, per sota dels sis mesos 
establerts al pla de xoc im-
plementat pel CatSalut. En 
la resta d’intervencions, no 
s’ha registrat cap pacient 
amb una espera superior als 
7 mesos, quan el pla esta-
bleix que no podrà superar 
els 12 mesos.

Pel que fa a les llistes 
de pacients oncològics, cap 
ha superat el llindar dels 45 

dies d’espera.
En relació a la resta d’in-

tervencions, el cateterisme 
cardíac és la intervenció que 
té menys llista s’espera, per 
sota de les dues setmanes. 
En canvi, la cirurgia vascular, 
procediments de trastorns 
de la conducció cardíaca, 
intervencions de fetge, pàn-
crees i vies biliars i operaci-
ons hematològiques o de 

re� na i iris presenten entre 
un i dos mesos d’espera.

Hospital de Terrassa
En el cas de l’Hospital de Ter-
rassa, ges� onat pel Consorci 
Sanitari de Terrassa, tots els 
pacients en llista d’espera 
per a una intervenció qui-
rúrgica estan dins del temps 
de garan� a que determina 
el CatSalut. A més, la llista 

Segons les dades del CatSalut, els hospitals de referència dels rubinencs no superen els terminis màxims 
establerts per les llistes d’espera. / Cedida

d’espera de proves diag-
nòs� ques ha disminuït un 
30% i s’han fet més de 6.000 
proves complementàries 
més que l’any 2016. Així, per 
exemple, s’han incrementat 
un 100% les ressonàncies 
magnètiques amb 2.200 
més que l’any anterior i un 
90% els ecocardiogrames, 

amb 760 proves més.
Pel que fa a la llista 

d’espera de consultes ex-
ternes, aquesta ha dismi-
nuït un 49% i s’han realit-
zat 6.688 primeres visites 
més que l’any 2016. Entre 
aquestes, 2.454 primeres 
visites a oftalmologia i 
1.100 a traumatologia.

“Les llistes d’espera maten”
Marea Blanca de Catalu-
nya i la Plataforma en De-
fensa de la Sanitat Pública 
a Terrassa, amb el suport 
de la Federació d’Associa-
cions Veïnals, i els comitès 
d’empresa de Mútua i de 
l’Hospital no es creuen 
aquestes dades i dijous 
de la setmana passada van 
assis� r a una concentració 
davant Mútua de Terrassa. 
Una concentració que es 
va produir alhora davant 
13 centres sanitaris de 
Catalunya. Un centenar 
de persones van assis� r 
a la concentració, on es 

va llegir un manifest, en 
el qual, entre altres, de-
nunciaven que “les llistes 
d’espera maten” i exigien 
una atenció sanitària de 
qualitat, així com un sis-
tema públic que garanteixi 
el dret a la protecció de la 
salut de tota la ciutadania, 
en contra de la priva� tza-
ció de la sanitat. 

En aquest sen� t, van 
insis� r que els problemes 
derivats de les retalla-
des en salut pública, no 
només no s’han rever� t 
sinó que, al contrari, s’han 
agreujat. 
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Marta cabrera

El govern local, format pel Par-
tit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) i el regidor no adscrit 
Sergi Garcia, ha aconseguit 
finalment aprovar la licitació 
del nou contracte de recollida 
de residus i neteja viària.

Aquest servei, ara en mans 
de FCC, està en pròrroga forço-
sa des de l’agost del 2015, quan 
va caducar la concessió de 8 
anys. Es tracta del contracte 
econòmic més important del 
consistori, ja que es preveu 
que en els 6 anys de duració 
del contracte –3 anys fixos 
més 3 prorrogables– costi a la 
ciutat 54 milions d’euros, 14 
milions més que en la darrera 
concessió.

La licitació va tirar endavant 
amb els vots favorables del PSC, 
Ciutadans (C’s), el Partit Popu-
lar (PP) i Sergi García, M. Dolo-
res Marín i J. Manuel Mateo. 
Es van abstenir Convergència 
Democràtica de Catalunya 
(CDC) i Veïns per Rubí (VR) i hi 
van votar en contra Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
(ERC), l’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP) i Iniciativa per 
Catalunya Verds (ICV).

El regidor de govern Moi-
sés Rodríguez va defensar que 

el nou contracte inclourà, d’una 
banda, millores en la recollida 
de les escombraries, i de l’altra 
una intensificació de la neteja a 
la ciutat. A més, va defensar la 
inclusió de clàusules socials i de 
campanyes de sensibilització 
ambiental.

Ciutadans va justificar el 
vot a favor al plec de clàusules 
“perquè no inclou el porta a 
porta” i va preguntar sobre 
els resultats de l’auditoria que 
s’havia de fer a FCC a l’estiu, 
qüestió que també van dema-
nar altres partits. Per part del 

PP, cap dels dos regidors va 
intervenir, ni en aquest punt, ni 
en cap altra qüestió del plenari. 
Tampoc ho van fer M. Dolores 
Marín i J. Manuel Mateo, exre-
gidors de C’s.

Entre els grups que es van 
abstenir, el portaveu de CDC, 
Víctor Puig, va destacar que 
el contracte “conté millores 

substancials”, però no impulsa 
mesures com ara una prova 
pilot de porta a porta en zones 
residencials. El regidor de VR, 
Antoni García, va criticar el re-
tard en la licitació del contrac-
te, però va insistir que no es pot 
“allargar més l’anomalia”.

Poc ambiciós
Moltes de les crítiques que 
va recollir el nou plec entre 
els grups que hi van votar en 
contra van ser per la “manca 
d’ambició”, tant per imple-
mentar clàusules socials, com 
per desplegar nous models de 
recollida.

“Cal una aposta clara per la 
reutilització de residus”, va afir-
mar el portaveu d’Esquerra, Xa-
vier Corbera, que va lamentar 
que la licitació no s’hagi fracci-
onat per permetre l’entrada a 
empreses petites. L’Alternativa 
va recordar que Rubí està en 
la cua en reciclatge i que cal 
aplicar “mesures contundents”. 
També va criticar el fet que les 
clàusules socials incloses “que-
den en mans de l’empresa”. Per 
últim, la regidora ecosocialista, 
Ànnia García, va insistir en la 
“manca d’ambició de les clàu-
sules socials” i va lamentar que 
la licitació arribi abans que el 
Pla Local de Residus.

la licitació va ser aprovada tot i l’oposició d’alguns grups. / M.c.

llum verda a la licitació del contracte de neteja viària 
i recollida d’escombraries amb més de 2 anys de retard

MOCIONS APROVADES
-[AUP i ERC] Per configurar 
una oferta d’activitats comple-
ta per a infants i joves durant 
les vacances de Nadal  
Sí: ERC, C’s, AUP, ICV, PP, CDC, 
VR, M. Dolores Marín i J. Manuel 
Mateo
No: PSC i Sergi Garcia

-[AUP] Per la finalització del 
Pla Local de Residus i el des-
plegament del programa porta 
a porta.
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC, VR, 
M. Dolores Marín i J. Manuel 
Mateo
No: C’s
Abst.: PSC, PP i Sergi Garcia

-[PSC, ERC, AUP, ICV, PP, CDC i 
VR] Per resoldre els problemes 

de soroll a Can Vallhonrat.
Unanimitat

-[CDC] Introducció de canvis 
en la campanya de Nadal per 
beneficiar el comerç local
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV, PP, CDC, 
VR, Sergi García, M. Dolores 
Marín i J. Manuel Mateo
Abst.: C’s

-[CDC] Per realitzar una audi-
toria sobre el temps de respos-
ta de les instàncies
Unanimitat

-[ICV, AUP i VR] Per instar a 
la Generalitat a resoldre el 
cofinançament de les escoles 
bressol
Unanimitat

MOCIONS NO APROVADES
-[C’s i VR] Per emprendre ac-
cions legals per garantir el 
finançament de les escoles 
bressol

Sí: PSC, C’s, PP, VR i Sergi Gar-
cia
No: ERC, AUP, ICV, CDC, M. Dolo-
res Marín i J. Manuel Mateo

el contracte actual 
està en pròrroga 
forçosa des de 
l’agost del 2015

L’AUP va aconseguir aprovar 
una moció que demana que 
es finalitzi el Pla Local de 
Residus i, tot seguit, s’iniciï el 
desplegament porta a porta 
en barris i comerços de Rubí, 
sempre que sigui viable. El 
text va aconseguir el suport 
d’ERC, ICV, CDC i J. Manuel 
Mateo i M. Dolores Marín, 
mentre que el govern, Sergi 
Garcia i el PP van optar per 
l’abstenció i C’s va votar-hi 
en contra.

El portaveu de l’AUP, 
Jordi Muntan, va defensar el 
porta a porta davant el mo-
del d’incineració i abocadors, 
va acusar C’s de “negar la 
realitat” i va insistir que can-
viar el model és una decisió 
política: “No es pot fer d’un 
dia per l’altre, però algun dia 
s’haurà de començar”. La 
regidora ecosocialista, Ànnia 
García, va defensar que “està 
demostrat que el sistema és 
més eficient”, tot i reconèi-
xer les dificultats en el cas 

d’habitatges de dimensions 
reduïdes. Des de les files 
d’Esquerra, Xavier Corbera, 
va demanar al govern que 
sigui “valent” i va lamentar 
que en el nou contracte de 
recollida de residus “el porta 
a porta no apareixi”. Per la 
seva banda, el regidor de 
Convergència, Víctor Puig, 
va lamentar que el govern 
local no tingui intenció “de 
complir a la moció”.

El PSC va justificar la 
seva abstenció perquè no 
vol “abocar la ciutat a can-
vis dràstics (...) perquè no 
està preparada”, segons va 
explicar el regidor socialista 
Moisés Rodríguez.

Per últim, des de C’s 
van mantenir durant tot el 
Ple una postura molt dura 
contra el sistema porta a 
porta: “No estem a favor del 
porta a porta, és un sistema 
que comporta problemes, 
el que cal és més educació 
mediambiental”.

El Ple de gener va discutir 
dues mocions sobre el finan-
çament de les escoles bressol 
per part de la Generalitat, 
una presentada per C’s i VR 
i l’altra per ICV i també per 
VR. En la primera moció, el 
text demanava denunciar la 
Generalitat per no finançar 
el servei d’escolarització de 
l’etapa de 0 a 3 anys entre els 
exercicis 2015 i el 2018.

El portaveu de C’s, José 
Abadías va demanar que el 
govern català “gasti menys 
en mitjans de comunicació i 
més en les escoles bressol” 
i va insistir en el fet que la 
Generalitat s’ha de fer càrrec 
del compromís de finançar 

les llars d’infants. El text va 
trobar els suports del PSC, 
el PP, VR i Sergi Garcia, però 
la moció no es va aprovar. 
Entre els grups que van votar 
negativament al text de C’s, 
es van repetir acusacions de 
“demagògia” i de voler “bus-
car el titular”.

L’altra moció, redactada 
per ICV, sí que va obtenir el 
suport unànime del plenari. 
Aquest text demana instar a 
la Generalitat a finançar les 
escoles bressol, a acordar un 
nou finançament per l’etapa 
de 0 a 3 anys i a instar l’estat 
espanyol a recuperar el finan-
çament per aquesta etapa 
educativa.

el Ple aprova impulsar 
el porta a porta amb 
l’abstenció del govern

L’Ajuntament estudiarà com 
millorar la programació de 
Nadal, tant en el seu vessant 
comercial com de programa-
ció per a joves i infants. Les 
dues mocions que es van 
presentar en aquest àmbit 
van ser aprovades. Una, la 
d’estudiar el canvi d’ubicació 
de la Fira de Nadal i de l’ar-
ribada dels Reis, per unani-
mitat. L’altra, per millorar la 
programació infantil i juvenil 
de les festes de Nadal, amb 
el vot en contra del govern 

local i el suport de la resta 
de forces.

Tot i això, el govern va 
deixar clar que no té intenció 
de canviar l’indret d’arribada 
de Ses Majestats, perquè 
argumenta que és l’únic espai 
al centre que pot acollir actes 
multitudinaris. Sobre la millo-
ra de les activitats juvenils i 
infantils, la regidora socialista 
Marta García va afirmar que 
la moció “és una carta als 
Reis”, motiu pel qual els go-
vern hi va votar en contra.

l’ajuntament estudiarà 
com millorar la 
programació de nadal

el govern va perdre una de les votacions sobre la millora de la 
programació nadalenca. / M.c.

el consistori reclamarà el 
finançament de les escoles 
bressol, però no pel jutjat

acord per intentar 
reduir el temps 
de resposta 
de les instàncies 

rubí es queixa 
pel soroll que 
suporten els veïns 
de can Vallhonrat
El Ple va ser unànime per de-
manar a l’estat espanyol que 
instal·li pantalles acústiques 
al tram de la B-30 que passa 
proper a nuclis urbans de 
Rubí, com per exemple el bar-
ri de Can Vallhonrat. Es tracta 
d’una reivindicació històrica 
de la zona, que ha de suportar 
una elevada contaminació 
acústica. Alguns grups van 
demanar que aquesta qües-
tió arribi al Congrés a través 
de les formacions polítiques 
amb representació al Ple.

La moció presentada per CDC 
per tal de fer una auditoria 
per agilitzar la resolució de les 
instàncies va tenir el suport 
de tots els grups municipals. 
La regidora socialista Maria 
Mas va explicar que actu-
alment ja hi ha un sistema 
informatitzat que permet 
fer-ne un seguiment i es va 
comprometre a treballar per 
millorar el temps de resposta. 
Mas també va reconèixer que 
algunes instàncies es queden 
sense respondre.
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Esta es una pregunta, refe-
rida al régimen económico 
del matrimonio, cuya res-
puesta es muy importante a 
la hora de divorciarse. 

A grandes rasgos, en los 
matrimonios cuyo régimen 
económico es de ganancia-
les, los bienes adquiridos 
durante el matrimonio son 
de ambos cónyuges al 50% 
(independientemente de 
si están a nombre de uno 
o de otro). Mientras que 
en el régimen de separa-
ción de bienes, los bie-
nes adquiridos durante el 
matrimonio son de aquel 
cónyuge que sea titular de 
los mismos. Por ejemplo, 
si un matrimonio compra 
una vivienda y la pone a 
nombre del marido, a la 
hora del divorcio, si están 
en separación de bienes, la 
vivienda será del marido; 
mientras que si están en 
gananciales, la vivienda 
será de los dos, al 50%.

Evidentemente, hay 
que analizar cada caso 

y aplicar la ley en su to-
talidad, con sus factores 
correctivos a la hora de 
dividir patrimonios. 

El régimen económico 
viene determinado por 
la vecindad civil en el 
momento del matrimonio, 
de modo que si los con-
trayentes tienen vecindad 
civil común, estarán en 
gananciales y si tienen 

vecindad civil catalana, en 
separación de bienes. Tam-
bién puede decidirse en 
capitulaciones, un contrato 
que puede fi rmarse antes de 
casarse o durante el matri-
monio si se desea modifi car 
el régimen económico.

Edurne Zunzunegui 
Abogada de Familia

Sant Cugat del Vallès

¿Estamos en gananciales o 
en separación de bienes?

Les JERC proposen desplegar 
una xarxa descentralitzada 
d’aules d’estudi nocturnes

El PDeCAT cri� ca “la manca 
d’aportacions” del PP i C’s al Ple 

Membres de les JERC, les joventuts d’Esquerra. / M.C.

M. CABRERA

Les Joventuts d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(JERC) han impulsat una 
campanya amb la intenció 
de millorar les aules d’es-
tudi nocturnes que s’oferei-
xen a la ciutat.

La inicia� va culminarà 
amb una proposta al Ple 
de febrer a través del grup 
municipal d’Esquerra, en el 
qual la formació republica-
na demanarà que s’impulsi 
una xarxa descentralitzada 
d’aules d’estudi nocturn 
per a joves. “Pretenem fer 
una xarxa de sales d’estudi 
nocturn i de cap de setmana 
que complemen�  la funció 
de la Biblioteca”, explica la 
regidora Ariadna Martín. 
L’objec� u és obrir pe� tes 
instal·lacions en 7 ubicaci-
ons de la ciutat per tal que 
no suposi una gran despesa 
energè� ca ni d’equipament. 
La proposta de les JERC és 
obrir aules d’estudi a l’AV Els 

C. CARRASCO

El Par� t Demòcrata Europeu 
Català (PDeCAT) considera 
que el Ple municipal està 
clarament dividit entre dos 
� pus de grups municipals, 
aquells que a cada sessió 
plenària presenten moci-
ons i propostes de ciutat, i 
aquells que aporten poc o 
res. En aquest úl� m grup, 
ha situat els grups munici-
pals del Par� t Popular (PP) 
i Ciutadans (C’s).

“No és normal que hi 
hagi partits que no obrin 
la boca al Ple, votant sense 
argumentar el sen� t del seu 
vot”, apunta Víctor Puig, 
portaveu del PDeCAT, en 
referència al PP, “o, com en 
el cas de C’s, que es limi� n 
a donar suport al Par� t dels 
Socialistes de Catalunya 
(PSC), de manera acrí� ca i 
sense argumentar cap de les 
seves votacions o fent-ho 
d’una manera molt pobre”. 
Per Puig, en les contades 
ocasions que aquests par-
� ts intervenen, ho fan “per 
traslladar el seu relat o la 

Avets, a l’Edifi ci Ressò, a l’AV 
25 de Setembre, a l’Escardí-
vol, al Centre Cívic del Pinar, 
al Centre Cívic de Ca n’Oriol 
i a la Torre Bassas.

Mar� n ha explicat que 
“el 20% dels catalans no 
té a casa les condicions 
adequades per estudiar”, 
motiu pel qual impulsen 
aquesta campanya, dirigida 
sobretot a estudiants d’ESO 
i Batxillerat, “menors d’edat 

seva demagògia a escala 
nacional al Ple de Rubí”.

El PDeCAT també ha cri-
� cat l’ac� tud de l’execu� u 
local, en mans del PSC, en-
vers les decisions acordades 
en el plenari, ja que “moltes 
de les propostes que s’apro-
ven en el Ple, després el go-
vern no les compleix”. Una 
denúncia que fa temps que 
reiteren la majoria de grups 
de l’oposició. Pel dirigent 
sobiranista, és lamentable 

que no poden agafar el cot-
xe per desplaçar-se”.

La intenció de la forma-
ció és que les aules d’es-
tudi nocturn obrint en el 
període d’exàmens a par� r 
del tancament de la Biblio-
teca, a les 21 hores i fi ns a 
la 1 de la ma� nada. També 
proposen que la Biblioteca 
no tanqui al migdia i que 
obri els dilluns i dimarts 
al ma� .

“el poc escrúpol o el poc 
respecte” que mostra l’exe-
cutiu cap a les decisions 
democrà� ques del Ple.

Tot i això, Puig ha valorat 
posi� vament que les dues 
mocions que va presen-
tar la seva formació al Ple 
de gener s’hagin aprovat 
i ha assenyalat que en la 
propera sessió plenària 
plantejaran de nou el de-
bat sobre alguns d’aquests 
incompliments d’acords 
com les beques espor� ves, 
que no són les establertes, 
ja que considera que s’han 
pressupostat de manera 
insufi cient.

Pel que fa a l’abstenció 
del seu par� t en la licitació 
del contracte de recollida de 
residus i neteja viària, Puig 
ha explicat que el contrac-
te no és el model pel qual 
hauria apostat el seu par� t, 
però que van facilitar la seva 
aprovació per coherència, ja 
que entenien que la licitació 
era urgent per poder donar 
a resposta a temes priori-
taris com la millora de la 
neteja viària.

Víctor Puig, atenent els mitjans 
de comunicació locals. / Cedida
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ICV cri� ca el govern per incomplir 
“reiteradament” els seus compromisos

MARTA CABRERA

Durant els darrers dies, diver-
ses poblacions com Sabadell, 
Girona o Granollers han in-
augurat les seves ‘stolpers-
teine’, unes pe� tes plaques 
de l’escultor alemany Gunter 
Demnig que contenen les 
dades de les persones depor-
tades als camps nazis. A Rubí, 
a principis de l’any passat, 
el Ple va arribar a un acord 
unànime per realitzar aquest 
homenatge als 11 rubinencs 
que està documentat que 
van ser deportats a camps 
nazis, entre els quals hi ha 
Neus Català.

Inicia� va per Catalunya 
Verds (ICV) lamenta que Rubí 
no es� gui al costat d’aques-
tes ciutats que fa uns dies van 
inaugurar les ‘stolpersteine’. 
Els ecosocialistes acusen el 
govern local, format pel Par� t 
dels Socialistes de Catalunya 
i el regidor no adscrit Sergi 
García, d’haver “abandonat” 
aquest tema i han recordat 
que l’Ajuntament només 
havia de fer una sol·licitud i 

una mínima inversió, ja que 
les plaques són fi nançades 
pel Memorial Democràtic: 
“La reparació de la Memòria 
Històrica és important”, ha 
explicat la regidora Ànnia 
García, que lamenta que en 
els darrers anys no s’ha fet 
res en aquest sen� t.

Les torres d’alta tensió
De fet, ICV va més enllà i cri-
� ca el govern per incomplir 
“reiteradament” els acords 
presos per unanimitat al 
Ple. En aquest sen� t, acusa 
l’execu� u d’haver desat “al 
calaix” temes tan importants 
com la re� rada i soterrament 
de les línies d’alta tensió o la 
posada en marxa del Consell 
de Salut.

“Lamentablement, el go-
vern prioritza la fotografi a i 
les obres a l’espai públic als 
problemes importants de la 
ciutat”, ha explicat el porta-
veu de la formació, Ramon 
Capolat. El regidor recorda 
que la Comissió de l’Energia 
no es reuneix des del se-
tembre del 2017 i lamenta 

que l’Ajuntament no hagi fet 
passes endavant per acon-
seguir l’objectiu de retirar 
les torres d’alta tensió: “Cal 
ser proactiu per defensar 
els interessos de la ciutat”, 
i va recordar el cas de Sant 
Cugat, molt més comba� u 
i que ha aconseguit soterrar 

les línies.
En el cas del Consell de 

Salut, Capolat retreu que 
l’òrgan es va crear l’abril del 
2016 per avaluar el Pla de 
Salut 2011-2014 i redactar-
ne un de nou, però diu que ni 
tan sols s’ha posat en marxa 
el reglament.

Els ecosocialistes lamenten que no s’hagi  complert l’acord de Ple per 
dignifi car les 11 persones rubinenques deportades als camps nazis

Catalunya en Comú es 
presentarà a les municipals
ICV ha explicat que durant aquesta primavera es confor-
marà el nou par� t Catalunya en Comú (CeC) a Rubí, el 
par� t actualment liderat per l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, i el diputat Xavier Domènech. La intenció de 
la formació, en principi, és presentar-se amb aquestes 
sigles a les eleccions municipals del 2018. CeC és un par� t 
format per ICV, EUiA i membres de l’àmbit dels comuns: 
“No sabem què faran els militants d’EUiA a Rubí, però a es-
cala nacional s’han integrat a CeC”, ja que en les darreres 
eleccions municipals, EUiA es va presentar dins de l’AUP. 
Quan es� gui conformat el nou par� t local, es plantejarà 
si a Rubí es crea o no una confl uència amb Podem.

Els regidors Ramon Capolat i Ànnia García. / M.C.



Les dades fetes públiques pels centres 
hospitalaris de referència per als 
rubinencs –Hospital Universitari 
Mútua de Terrassa i Hospital de 

Terrassa– apunten que les llistes d’espera per a 
intervencions quirúrgiques s’han reduït al llarg de 
l’any passat, complint el pla de xoc que va marcar 
el CatSalut a mitjans del 2016 amb l’objectiu de 
millorar els temps de les llistes d’espera. 

Segons aquestes dades, a Mútua les llistes 
s’han reduït en un 8,2%, mentre que a l’Hos-
pital de Terrassa, el 100% dels pacients en llista 
d’espera quirúrgica el desembre del 2017 estaven 
dins del temps de garantia que determina el 
CatSalut. 

Al mateix temps que es feien públiques 
aquestes xifres, plataformes com Marea Blanca 
de Catalunya o la Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública convocaven manifestacions 
arreu del territori, davant dels principals centres 

hospitalaris catalans, per insistir que les llistes 
d’espera a la sanitat maten. 

Una de les conseqüències de la crisi econò-
mica va ser l’aplicació d’importants retallades en 
els serveis que ha d’oferir l’administració pública. 
Les retallades econòmiques, la reducció dels 
diners destinats a oferir aquests serveis va ser 
especialment punyent en àmbits com la sanitat 
o l’educació, els dos serveis públics essencials 
universals. En matèria sanitària, les retallades es 
van traduir de forma immediata en l’empitjora-
ment del servei i en un signifi catiu augment de 

les llistes d’espera, no només quirúrgiques sinó 
de visites a metges especialistes i d’accés a proves 
diagnòstiques. 

Malgrat el pla de xoc i la reducció d’aquestes 
llistes, és evident que els usuaris i usuàries de 
la sanitat pública continuen estant insatisfets 
pel servei i que les xifres continuen sent molt 
millorables. I a més, els paràmetres establerts 
considerats com a raonables també són qüesti-
onables. Que cap pacient afectat per un càncer 
hagi sobrepassat els 45 dies d’espera per ser inter-
vingut complint així les directrius del CatSalut, 

està bé, però realment no és per tirar coets. El 
temps que passa entre que es diagnostica una 
malaltia, en aquest cas un càncer, fi ns que s’opera 
i es pot començar el tractament és important i és 
angoixant per al pacient i pels seus familiars. 

El mateix succeeix pel que fa a les llistes d’es-
pera per accedir a un especialista o a una prova 
que pugui ajudar a diagnosticar què li passa a un 
malalt. Caldria saber quins són els paràmetres 
que fan servir els centres per determinar les 
llistes d’espera dels metges especialistes, perquè 
les dades ofi cials no tenen res a veure amb les ex-
periències que s’expliquen al carrer. Que el temps 
d’espera mitjà per ser visitat a Traumatologia a 
l’Hospital de Terrassa sigui de tan sols 49 dies 
és poc creïble. 

En tot cas, és evident que els paràmetres 
són més que millorables i que l’administració 
ha de treballar i posar els recursos necessaris per 
solucionar-ho. 

Llistes d’espera
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                 27 de gener

Dani #35AnysDeRock @danicardogirona

perque mai mes es torni a 
repe� r, #rubicity � ngueu 
Memoria #DiaInternacio-
nalVíc� mesHolocaust

Cartes de la Ciutadania
Mobilitat segura i sostenible per Rubí
Acabo de llegir el Diari de Rubí de 26 de 
gener, on en diferents articles es parla de la 
mobilitat segura i sostenible per a Rubí. Que 
bonic, que bé ho expliquen, que exemplar, quin 
nivell, així dona gust fer les coses, participar-hi, 
poder el ciutadà opinar sobre els projectes que 
l’afecten... però... això es tot?

O el nostre Ajuntament i qui governa ha 
canviat molt, cosa que dubto, o la trista realitat 
és poc mes que lamentable. Parlem del carrer 
Sant Muç?... Quant fa dos anys varen fer la 
remodelació del carrer, els veïns ho vàrem 
conèixer si mal no recordo tres dies hàbils abans 
de començar les obres i si no haguéssim fet “el 
crit al cel” passaven de nosaltres... bé...varen 
passar de nosaltres igualment i ara es vanta de 
participació.

A corre cuita ens convocaren a una reunió 
a l’Ajuntament per comunicar-nos els detalls 
de les actuacions que anaven a fer, vàrem 
poder opinar i comentar el que ens va semblar, 
però vostès varen fer el que unilateralment 
havien decidit. Quant a les obres, cap dels 
suggeriments que vàrem fer el dia de la reunió 

o durant la intervenció va ser acceptat i l’oferta 
que ens feren en quant als guals, ara resulta que 
no la recorden o neguen haver-ho dit, i està 
clar, escriure els hi costa molt, i el que vàrem 
escriure nosaltres no val.

Ens fan una vorera i vorada problemàtiques, 
ens compliquen la mobilitat, ens fan uns guals 
d’una mida que ningú tenia, volia, ni havia 
demanat.... Quant els hi advertim, ens remeten 
sistemàticament sempre al fi nal de les obres. El 
nyap està servit.

 Durant aquests dos anys, ens han fet 
diverses propostes per solucionar el tema dels 
guals, els altres temes ja són fets consumats.  
Malgrat tot, cada proposta els veïns l’hem 
acceptat, però ves per on, una rere l’altra han 
estat després desautoritzades per ves a saber 
qui. Genial....

Senyors  de  l ’Ajuntament , vos tès 
s’aclareixen?

L’última, fa pocs dies, si no la desautoritzen, 
passa per aixecar els guals i refer-los.... ah.. i els 
veïns pagar un metre mes de gual...!!!!! i la  seva 
oferta.... oblidada!!!.

Senyors i senyores, puc seguir explicant 

coses... vostès ja ho diuen, queda clar, “La 
ciutadania rubinenca esta convidada a donar 
la seva opinió”. Després... amb el permís de 
les “sagrades ordenances” faran el que els hi 
vingui de gust... 

Orland Pons

Sobre el bus y la fi esta de Sant Antoni
En relación con la rua de la fi esta de Sant 
Antoni, magnifi ca por vistosidad y asistencia de 
público, me consta que muchos bajamos desde 
las urbanizaciones utilizando los autobuses 
de Rubibus, especialmente por los problemas 
de aparcamiento que hay en Rubí. Pues bien, 
muchas de esas personas, mayores, jóvenes, 
niños, familias con carritos de bebés, una vez 
habían visto el desfi le, tomaron la decisión 
de regresar en esos mismos autobuses y se 
encontraron que en muchas de las paradas 
habituales no podían coger el autobús deseado 
por que no pasaba por ellas... y en muchas no 
había el letrerito que en otras ocasiones se 
coloca avisando que esa parada estaba fuera 
de servicio de tal a cual hora.

Yo mismo estuve en las 2 paradas que hay 

antes de la parada del Escardívol (en la única 
que vi el célebre aviso de parada fuera de 
servicio), también estuve en la de la plaza del 
Castell, de cerca del Bar Vapor Nou... todas 
ellas sin ese aviso. ¿Responsables...? La regidora 
de Rubibus, la propia empresa y lógicamente 
Alcaldia. Hubo vecinos que no pudieron volver 
a sus casas hasta pasadas las 3 de la tarde. Llamé 
a la Policia Local y quien atendía el teléfono 
nada pudo informar, llamé a Rubibus pero 
como era festivo no había nadie... A ver el año 
que viene si se toman medidas,  como se había 
hecho otros años.

Otra cosa, hay poblaciones con desfi les 
con caballos que tienen la precaución de 
colocarles en la salida de excremento una 
bolsa que evita que estos caigan al suelo. La 
cabalgata fue magnífi ca... pero cuando dejaban 
de pasar los caballos, el espectáculo era oloroso 
y repugnante.

Y más, habría que pensar en otro trayecto 
con calles más anchas, porque el paso por la 
calle principal es agobiante, dada la cantidad de 
público casi encima de los que desfi laban. 

Chema Burruezo

Fa 25 anys...
Rubí celebra la 134a edició de 
la Festa de Sant Antoni Abat
A principis de febrer del 
1993, les informacions dels 
mitjans locals recollien 
la celebració de la 134a 
edició de la Festa Gran 
d’Hivern o Festa de Sant 
Antoni Abat. En aquella 
ocasió, el banderer va ser 
Lluís Ridao. Una de les 
curiositats d’aquella edició, 
va ser que a la rua dels 
Tres Tombs hi va participar 
la secció muntada de 
la Guàrdia Urbana de 
Barcelona. 

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Moren en un accident de trànsit una noia i un noi, de 16 i  20 anys, després 
de xocar contra un comboi militar a prop de Berga
-La Guàrdia Civil decomissa 4.000 muntures d’ulleres falsifi cades
-L’Hospital General afronta un deute de 13.000 milions de pessetes

Foto-Rubricata
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Hace unos días apareció un 
informe de Intermón Oxfam 
donde advertían que la des-
igualdad había crecido en 
estos años de crisis entre ricos 
y pobres. Sin embargo, a veces 
cuando leemos esto, pensamos 
como si la desigualdad fuera 
únicamente entre la gente 
común y los multimillonarios 
Bill Gates, Amancio Ortega... 
Esa gente tan lejana y que 
son más poderosos que los 
estados.

No es cierto, la desigual-
dad tiene efectos locales y 
se inicia en la vivienda y en 
los recortes de ingresos. Mu-
chas empresas han utilizado 
las reformas laborales para 
despedir, empeorar y rebajar 
los sueldos, vamos, empeorar 
las condiciones laborales de 
todas, así la ‘recuperación’ solo 
ha repercutido básicamente en 
los benefi cios de estas empre-
sas y no en los sueldos de los 
que trabajan, ni en los que no 
pueden ni trabajar.

¿Así que trabajamos en 
esas condiciones, y cómo vi-
vimos? Pues resulta que no 
vivimos en el Born donde 
hay gentrifi cación, ni los tu-
ristas hacen subir el precio 
de alquiler, ni tampoco Rubí 
está muy cotizada ni nada de 
eso, vivimos en una ciudad 
humilde de gente trabajadora 
de la segunda corona metro-
politana donde el alquiler el 
tercer trimestre de 2017 fue 
588€ (sin agua, luz ni gas) y 
subiendo, es decir, de inicio ya 
es más de lo que ingresan el 
30% de las familias que viven 
en riesgo de pobreza en Rubí, 
una ciudad que lleva 15 años 
sin incrementar el tanto por 
ciento del parque público de 
viviendas (no llega al 1%). 

Lamentablemente, el mer-

cado de alquiler está copado 
por muy pocos, en una ciudad 
de acogida donde la mayoría 
vinieron con una mano delante 
y otra detrás y que con mucho 
esfuerzo y lucha pudieron ha-
cer sus vidas aquí, una ciudad 
que ahora niega a los hijos y 
nietas de estos tener una vida 
normal, poder vivir donde 
nacieron. En 1931, cuando 
hubo la vaga de alquileres, la 
vivienda (con agua, luz y gas) 
representaba entre un 15-
30% del presupuesto familiar, 
se había doblado, pido a la 
gente que calcule cuanto de 
sus ingresos se va a pagar la 
vivienda y suministros, quizás 
se sorprende.

En 1920, con partidos 
conservadores gobernando, 
existía un decreto de alquiler 
que limitaba los incrementos 
cada 5 años a un máximo de 
un 10% (ningún regalo para 
el inquilino), en Rubí en los 
últimos 5 años se ha incremen-
tado el alquiler un 19,27%, es 
decir, el doble de lo que antes 
era legal, con un incremento 
de los salarios del 0,48% y con 
1.100 parados más. Cierto que 
esa ley era inefectiva por la 
ausencia de controles públicos 
sobre la vivienda, pero ¿qué 
control público ejerce 100 
años más tarde? Ninguno, 
ni siquiera existe la ley que 
impide aumentos abusivos e 
indiscriminados de alquiler 
como sufrimos ahora.

En Estados Unidos, Berlín, 
Londres, París y zonas limítro-
fes el precio de la vivienda está 
regulado, ¿porque aquí no? Me 
dirijo a todos los propietarios 
que también pagan cuotas de 
compra abusivas, si os parecen 
abusivas vuestras cuotas ¿no os 
lo parece también los alquile-
res para los que no tenemos 
ninguna propiedad? ¿Por qué 
según los datos de la Gene-
ralitat son más baratos los 

alquileres en el centro de Rubí 
que en los barrios? Quizás por 
la existencia de alquileres anti-
guos, bastante más justos que 
los actuales y quizás también 
porque cuando alquilamos 
a hijas, sobrinos y familiares 
no lo hacemos a precios tan 
abusivos, mi pregunta es: ¿si 
os parece abusivo para vuestros 
familiares porque no os lo pa-
rece para todo el mundo?

Realmente, la mayoría 
de pequeños propietarios no 
tienen culpa, sino que se ven 
introducidos en un sistema 
dominado por un grupo de 
inmobiliarias y bancos que 
controlan el mercado y los 
precios de alquiler. Algunas 
personas te dicen que es más 
rentable y seguro alquilar que 
poner el dinero en bolsa, me 
parece triste que la visión de 
un derecho fundamental se 
reduzca a si es rentable o no 
especular con mi vida, con la 
vida de las familias, con la vida 
de los niños que quizá tengan 
que cambiar de colegio y de 
CAP de aquí 3 años porque 
nos vuelvan a subir el alquiler 
cuando se acabe el contrato y 
tenga que cambiar de barrio 
o ciudad a pesar de haber 
pagado religiosamente cada 
mes, o a pesar de que no nos 
han querido ni arreglar una 
ventana rota de cuando alqui-
lamos o una humedad pintada 
por encima.

Administraciones del Es-
tado y la Generalitat, si quieren 
reducir la desigualdad, no 
hace falta que vayan a buscar 
la elusión fi scal de Amancio 
Ortega en paraísos fi scales, que 
también, pueden comenzar 
por regular el alquiler como ya 
hacen en muchos sitios, como 
ya se hacía aquí hace años y 
hacerle la vida más fácil a la 
mayoría de personas que vivi-
mos de alquiler, eso también es 
reducir la desigualdad.

En algunos espacios de debate 
llevamos tiempo hablando 
sobre cómo conseguir la par-
ticipación de la ciudadanía, 
cómo reincorporamos a tanta 
gente que no confía en la polí-
tica o que está agotada. Quiero 
refl exionar sobre esto. Puesto 
que la tarea de motivar en la 
implicación y la participación 
en la ciudad es compleja, es-
pero contribuir al debate entre 
fuerzas progresistas locales, 
más que llegar a una conclu-
sión fi nal.

Empiezo con dos ideas a 
analizar que pretendo que se 
comprendan de acuerdo con 
los procesos de participación 
locales. La primera idea es la 
creencia de que la educación, 
por si sola, es la gran pana-
cea para tener una sociedad 
construida en base a personas 
críticas y empoderadas. Nada 
más lejos de menospreciar la 
educación como herramienta 
fundamental, aislada no conlle-
va a procesos de cambio. Esta 
premisa que intento rebatir 
nos conduce a dejar en mano 
de las futuras generaciones los 
procesos de transformación 
social y, siguiendo esta lógica, 
nos podemos quedar sentados 
en el sofá, esperando que los 
docentes, teniendo clases de 
altas ratios y alta complejidad 
por la diversidad del alumnado, 
hagan el curro de crear la socie-
dad del futuro. Estupendo plan. 
Salvo que eso provoca falta de 
ejemplos, falta de “praxis”.

La segunda idea de análisis 
no es nueva, y la introduce Paul 
Freire, un pedagogo brasileño 
que se centró en la alfabetiza-
ción de las clases populares, 
pero no con un método de 
simple repetición de sílabas 
y palabras, sino como todo 
un proceso de concienciación 

donde el debate y el diálogo 
político eran la herramienta de 
alfabetización. Freire habla de 
la cultura letrada e iletrada, y 
aunque pueda parecer una sim-
ple diferenciación entre perso-
nas alfabetizadas y en proceso 
de alfabetización, realmente la 
diferencia es mucho más pro-
funda, es el lenguaje utilizado 
de las clases dominantes y do-
minadas, en tanto que las clases 
populares pueden comunicarse, 
lo hacen de diferente forma, 
y son las clases dominantes 
las que imponen “la manera 
correcta” del lenguaje (cultura 
letrada). Obviamente no haría 
falta mencionar que ello con-
lleva la utilización de conceptos 
ideados para la manipulación 
de las clases dominadas. Es 
por esto que la pedagogía de 
Freire asume, como eje central, 
la cultura de las minorías, (o de 
los dominados) para, a través 
de la lógica seguida por los gru-
pos minoritarios, concienciar 
mediante el diálogo colectivo 
que se va construyendo y me-
jorando sucesivamente. Aquí 
el paternalismo se desdibuja y 
permite un proceso de apren-
dizaje de tú a tú, que permite la 
retro-alimentación. Mientras 
este paternalismo exista, los 
procesos de empoderamiento 
podrán llevar a la persona, 
como mucho, a votante, es 
decir, a sujeto pasivo. Recuerdo 
que de lo que aquí hablamos 
es del sujeto como agente de 
cambio y de transformación.

Deberíamos establecer 
aquello que permitiría la cons-
trucción de nuestra identidad 
personal, en base a la interac-
ción social y a proyectos co-
munitarios.

La implicación en la ciudad 
permite la interacción que no 
permiten otros estratos, pues-
to que la proximidad genera 
interacción y humanización, 
frente a herramientas virtuales 

que, aunque sean muy útiles, 
despersonalizan y generan pa-
sividad (falta de compromiso) 
y surge, como contraposición, 
la figura dominante y pa-
ternalista (votante y político 
profesional). 

Por otro lado, puede ser “la 
vacuna” a procesos de masifi -
cación de lógica supramuni-
cipales. Me refi ero a procesos 
como el nacionalismo actual, 
que no podemos olvidar como 
una variable que difi culta la 
construcción de mayorías de-
lante de proyectos colectivos 
de ciudad. Las divisiones más 
palpables ahora mismo se están 
produciendo entre vecinos de 
la misma escalera y, al mismo 
tiempo, en muchas ocasiones 
los problemas son de proximi-
dad y pueden tener soluciones 
comunes, permitiendo el diá-
logo tan necesitado en estos 
momentos. 

La concreción de lo cerca-
no es algo que también tiene 
el municipalismo. El hecho de 
que el tema nacional triunfe no 
es por cumplir unas expectati-
vas laborales o sociales, triunfa, 
entre otras cosas, porque hay 
elementos simbólicos, pero 
concretos (banderas). Así pues, 
la concreción de los problemas, 
acompañados de la concreción 
en el lenguaje, en mi opinión, 
son elementos claves a tratar 
en el reto de volver a poner 
la lógica municipalista sobre 
la mesa. 

Para fi nalizar, enlazo con la 
primera idea. Y es que, como 
he mencionado, la educación 
(institucionalizada), por si sola, 
no será una herramienta de 
cambio; por otro lado, el muni-
cipalismo es un planteamiento 
práctico, permitiendo el diálogo 
cercano y humano, protegiendo 
de la masifi cación y reforzando 
la construcción del sujeto como 
agente transformador del lugar 
donde habita.

La desigualdad empieza 
en la vivienda

Nuevas tareas 
del municipalismo

Jordi Castillejo
PODEM RUBÍ

Carlos Águila
VEÍ DE RUBÍ



OFERTES I 
DEMANDES

Divendres, 2 de febrer de 2018 CLASSIFICATS14

Quiromassatge, Biodinàmica 
Craneosacral i Massatge Tera-
pèutic i Relaxant. 676.999.879
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SRA. PARA PLANCHA a partir 
12h. 679.276.292
SRA. RESPONSABLE. Limpieza 
casas mañanas. 645.191.214
SE BUSCA TRABAJO limpieza. 
632.740.611
SE OFRECE Chica para limpie-
za y cuidado personas mayo-
res. 690.30.33.28
SRA. RESPONSABLE. Limpieza 
por horas. 605.081.843
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Guerra, refugiats i “Rubí per la Pau”
EDITORIAL

Al gener de l’any passat vam iniciar conjun-
tament amb altres associacions una plata-

forma que definíem com a “Rubí per la Pau”, que 
organitzava concentracions mensuals a la nostra 
ciutat per expressar el nostre rebuig a les guerres 
i per mostrar la nostra solidaritat amb les perso-
nes refugiades a causa de conflictes armats i tam-
bé de les circumstàncies socials i econòmiques 
de molts països. Aquestes mobilitzacions es van 
mantenir puntualment fins al mes de juliol. Des-
prés, els mesos següents, es van veure afectades 
per la situació política que ha viscut Catalunya a 
finals del 2017.
A l’hora de fer balanç d’ aquest any ens preo-
cupa el futur ja que la majoria de conflictes i si-
tuacions de risc del 2017 estan tenint malaurada-
ment continuïtat.

Aquest any que viurem perillosament ens anun-
cia més de quaranta conflictes armats actius a tot 
el món que involucren d’una manera o altra 67 
països de tots els continents, Àfrica Àsia, Europa, 
Amèrica i Oceania,  alguns dels quals de llarga 
durada com els del Sàhara Occidental, Colòmbia, 
el Congo, el conflicte palestino-israelià (la franja 
de Gaza, Cisjordania i Jerusalem), i evidentment 
també els conflictes entre les dues Coreas, Cache-
mira-Paquistan, Iraq, Síria, Afganistan, Ucraïna, 
Iemen, la guerra civil a Sudan del Sud, Somàlia i  
Myanmar, amb els  Rohingyas, així com el con-
flicte geopolític entre Aràbia Saudita,  Iran i Tur-
quia.
L’últim Índex de Pau global de l’ Institut per 
l’Economia i la Pau (Global Peace Index de 
l’Institute for Economics and Peace) que incor-
pora dades del 2015, ens indica que vivim mals 
temps per a la pau. Durant aquell any el nombre 
de morts en combat va ser el més alt dels últims 
25 anys i hi va haver la major onada de refugiats 
i desplaçats des de la Segona Guerra Mundial. 
Aquesta violència té un alt cost econòmic que po-
dria significar uns cinc dòlars per persona i dia si 
paguéssim tots els habitants del planeta.
A aquest cost econòmic cal incorporar-hi el cost 
en vides humanes: més de 2 milions de persones 
mortes, prop de 65 milions de persones refugia-
des i mes de 50 milions que necessiten ajuda hu-
manitària bàsica, a més de tota una acceleració 
del canvi climàtic que posa en perill el futur de la 
humanitat; un dels grans desafiaments als quals 
ens haurem d’enfrontar, i la sortida dels EUA de 
l’acord de París sobre el canvi climàtic no ajuda 

a posar sobre la taula polítiques que ens portin a 
solucions globals. En canvi, aquest desafiament 
està comportant un nou ordre urbà amb polítics 
locals que estan reclamant ser quelcom més que 
mers gestors de polítiques adoptades pels go-
verns centrals. Exemples d’això serien Londres, 
Nueva York, Chicago o Nueva Orleans, que ja han 
donat un primer pas cap a la idea que les solu-
cions als grans problemes globals, com el canvi 
climàtic i l’agenda migratòria,  comencen a nivell 
local.
Els “estats fortalesa” representen una forma de 
gestionar els fluxos migratoris i un fossar que im-
pedirà immigrants i refugiats accedir al seu vol-
gut destí. I en això tant les autoritats locals com la 
ciutadania organitzada hem d’intentar guanyar la 
partida promovent mobilitzacions i noves formes 
d’acció política amb potencial transformador.
En conclusió,  aquest any serà un afegitó del que 

ha estat el 2017, amb una proliferació de símpto-
mes de crisi i esgotament de l’ordre global, però 
sense sistema alternatiu a l’actual.
Per tot això volem continuar amb el compro-
mís durant aquest 2018 de portar a terme en el 
marc de “Rubí per la Pau” la tasca de sensibilit-
zació ciutadana envers aquestes problemàtiques, 
aspirant a combinar anàlisi i propostes  per unir 
forces i articular solucions dintre de les nostres 
possibilitats.

Segurament no assistirem a un canvi profund 
de la nostra societat però això no ens ha d’impe-
dir debatre, lluitar i denunciar l’obsolescència de 
l’actual sistema que ens porta a una crisi social, 
política econòmica i de valors permanent.
En aquesta línia sempre hem defensat aquesta 
proposta que diu “Pensa en global, actua en lo-
cal”, i així ho volem continuar fent aquest nou 
any 2018.

ENS PREOCUPA EL FUTUR, JA QUE LA MAJORIA DE CONFLICTES I SITUACIONS DE RISC 
DEL 2017 ESTAN TENINT CONTINUÏTAT

AIXÒ NO ENS HA D’IMPEDIR DEBATRE, LLUITAR I DENUNCIAR L’OBSOLESCÈNCIA DE
L’ACTUAL SISTEMA QUE ENS PORTA A UNA CRISI SOCIAL, POLÍTICA,

ECONÒMICA I DE VALORS PERMANENT
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Resum activitats 2017
Revista Som Solidaris
Edició al gener de la revista núm. 27 SOM SO-
LIDARIS on es recullen les activitats realitzades 
l’any 2016 i posicions de Rubí Solidari sobre te-
mes d’actualitat.

Immigració i refugiats
• Adhesió a la plataforma Casa Nostra Casa Vos-
tra que pretén canviar les polítiques de fronteres 
de la Unió Europea i promoure l’acollida.

• Participació en el concert del 11.02.2017 orga-
nitzat per Casa Nostra Casa Vostra.

• Suport i convocatòria a la manifestació per 
l’acolliment de persones refugiades 18.02.2017.

• Suport a la presentació del recurs als tribunals 
de justícia de l’acord Unio Europea-Turquia, so-
bre les persones refugiades.

• Donació de 1.200 euros a la plataforma Rubí 
Acull per als projectes que porta a terme a Grè-
cia, als camps de refugiats d’ Eko, Elea, i Harra-
ga.

• Col·laboració amb l’AE Albada en la campanya 
sobre els refugiats, facilitant una exposició i do-
nació de material sobrant del bar de festa major. 

• Participació en la taula d’entitats d’immigració 
i refugiats Rubí, 14.03.2017

• Exposició sobre els murs al món a la Pl. Salva-
dor Allende durant la Festa Major.

Rubí per la Pau i Solidaritat amb els i les refugiades 
Rubí Solidari ha propiciat la creació d’una pla-
taforma local per mobilitzar la ciutadania en 
contra de la guerra i en solidaritat amb els i les 
refugiades. L’activitat consisteix a mobilitzar-se 
el quart dijous de mes a la pl. de l’ajuntament. 
S’han fet concentracions els dies 30/01; amb 
l’Arcadi Oliveras el 23/02; el 23/03 amb l’ac-
tuació del grup de Danses d’arreu del Món; el 
27/04 amb una manifestació per denunciar la 
situació  dels i les refugiades amb la col·labora-
ció de Rubí Acull. El 25/05 es va fer un recital de 
poemes i un taller sobre la pau a càrrec d’Orien-
tate en tu Voluntariado; el 25/06 vam comptar 
amb la col·laboració de l’Enric Majó. La situació 
política a Catalunya, amb la consegüent convo-
catòria de mobilitzacions, va fer aconsellable 
suspendre les activitats temporalment. 
En el mes de novembre s’havia de realitzar la xe-
rrada Desemmascarem el negoci de la guerra, 

?, a càrrec 
del centre Delàs. La xerrada es realitzarà el pri-
mer trimestre del 2018.   
Rubí Solidari forma part d’aquesta plataforma 
amb Òmnium Cultural, l’ANC, ICV, ARSI, Rubí 
Acull, Orientate en tu Voluntariado, Toca Te-
rra... En aquestes activitats han participat entre 
30 i 60 persones. La voluntat és continuar rea-
litzant aquestes concentracions durant el 2018.

Participació en els treballs del Consell Municipal de
Cooperació 
S’han fet dues reunions del consell: 
15.02.2017/ 13.12.201, en les quals hem par-
ticipat. També hem anat a les reunions d’ela-
boració del Pla Director de Cooperació de 
09.02.2017 i 02.03.2017.

Sàhara
Aquest any hem recuperat el programa “Va-
cances en Pau” que ha fet possible que tres 
infants sahrauís, refugiats als campaments 
de Tinduf, Algèria, hagin passat dos mesos 
acollits per famílies rubinenques. L’ajunta-
ment va col·laborar amb una subvenció i fent 
una recepció de benvinguda i de comiat, amb 
la participació d’autoritats municipals. 
El dia 31 de març es va fer una xerrada per 
explicar el programa de Vacances en Pau, a 
càrrec de Neus Bosch, responsable comarcal 
del programa i presidenta de Sant Cugat amb 
el Poble Sahrauí, i el subdelegat del govern 
de la República Àrab Sahrauí Democràtica a 
Catalunya. Es va presentar l’exposició foto-
gràfica: Sahrauís: enmig del no-res, ubicada 
a l’Ateneu Municipal i cedida per Medicus 
Mundi Mediterrània.

Assemblea de Rubí Solidari 
El 19 de febrer del 2017 vàrem celebrar l’as-
semblea general ordinària, a on fem repàs de 
les activitats realitzades l’any anterior, apro-
vem els comptes i el programa a desenvolupar 
al 2017 i s’escull o ratifica la junta directiva.

Campanya contra el TTIP i CETA
Al 2016 vam iniciar una campanya de infor-
mació per explicar què significava el TTIP i el 
CETA, a través del Curs de Solidaritat i Coo-
peració Internacional. Ens vàrem dotar d’una 
exposició centrada en el TTIP que durant el 
2017 vam ampliar amb el CETA.
• Torre Bassas, 11.03.17 xerrada. Del 3 al 22  
de març, exposició.   

• Escola d’adults, 26.04.17 xerrada; del 24 
d’abril al 22 de maig exposició.

• Ateneu Municipal, xerrada 30.05.17; expo-
sició del 22 de maig 5 de juny.

• Article sobre el TTIP i CETA als mitjans de 
comunicació local Premsa escrita, Radio i TV 

• Exposició del TTIP i CETA a la Pl. Catalunya 
29.06.2017, amb implicació dels partits polí-
tics ERC, AUP, ICV i PODEMOS. 

Acte interreligiós
S’han fet gestions per a realitzar un acte inte-
rreligiós amb les tres esglésies més implan-
tades a Rubí, la catòlica, la protestant i la is-

làmica, sense aconseguir-ho ja que les agendes 
dels tres representants no van poder coincidir. 

Venda d’armes i construcció de la Pau
Hem donat suport al Bomber del port de Bilbao 
que per objecció de consciència no va realitzar 
la supervisió d’un carregament de material pe-
rillós i armes amb destinació a l’Aràbia Saudita, 
04.04.2017. Aquesta actitud podia comportar 
una suspensió de feina i sou de 2 a 4 anys.
L’escola cultura de pau ens proposa la realitza-
ció d’uns seminaris sobre guerres i la construc-
ció de la Pau al món per aquest proper any 2018 
mitjançant un conveni amb l’Escola de Pau.

 
Dijous 11 de maig, a l’Ateneu municipal, va tenir 
lloc la xerrada “Desarma els teus impostos, fes 
objecció fiscal” a càrrec de Maria de Lluc, inves-
tigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 
amb la participació de 12 persones. Article sobre 
l’objecció fiscal a la despesa militar als mitjans 
de comunicació local premsa escrita, Radio i TV. 

Ciutats agermanades
Organitzat pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament el 27 de maig  es van fer unes 
jornades sobre les ciutats agermanades amb Ni-
caragua. D’aquesta jornada va sorgir una comis-
sió de seguiment que es va reunir el 28 de juny 
i s’està pendent de més trobades per abordar el 
futur dels agermanaments.

XVIè Curs de cooperació i solidaritat internacional, sobre la 
Pobresa Energètica. Com afrontar-la?
El tema sorgeix de l’enquesta que cada any es 
fa als participants del curs. En aquesta ocasió 
varem comptar amb l’assessorament de l’entitat 
Ecoserveis. El curs es va realitzar els dies 24, 25 
i 26 de novembre a Rubí Forma amb la partici-
pació d’unes 35 persones. Aquest curs es va fer 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí.

Giving Tuesday 
A proposta de Orientate en tu voluntariado par-
ticipem en el Giving Tuesday amb una xerrada 
sobre el terratrèmol del Nepal a càrrec de Pep 
Masip, col·laborador en la reconstrucció d’aque-
ll país desprès del terratrèmol del 2015. Partici-
pem unes 30 persones. 

Presentació a la convocatòria de subvencions 2017 
Ens presentem a la convocatòria en l’apartat de 
sensibilització de l’ajuntament de Rubí 

Radio Rubí 
El 31 d’octubre es reinicia el programa de Som 
Solidaris de Radio Rubí amb caràcter mensual.

Palestina 
Conjuntament amb l’Associació Rubí Sociocul-

CONTINUA 
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Els saharauís segueixen vivint en 
campaments de refugiats

Fa tants anys que el poble sahrauí va ser 
envaït i massacrat pel govern Marroquí, 

abandonat pel govern Espanyol que, tot i els 
lligams històrics que hi tenim, sovint ens obli-
dem de que existeix. Ens oblidem de que hi ha 
unes 200.000 persones malvivint des de ja fa 
40 anys en els campaments de refugiats, em-
plaçats a Algèria, sense perspectives de futur, 
i fora de “l’agenda” internacional.  Ens obli-
dem dels sahrauís que viuen en els territoris 
ocupats on no tenen llibertat ni d’expressió ni 
d’associació i on tot intent de defensar  la seva 
identitat com a poble és durament reprimit. 
Però dins d’aquest oblit, una flameta de soli-
daritat persisteix: és el programa “Vacances en 
Pau”. 

Aquest programa està pensat per poder do-
nar als infants, que són uns dels grans afectats 
per les difícils condicions de vida dels campa-
ments de refugiats (no tenen cobertes les ne-
cessitats bàsiques com l’alimentació, l’aigua 
potable i l’atenció sanitària i, especialment als 
mesos d’estiu han de patir unes condicions de 
calor impensables per nosaltres), un parell de 
mesos de descans, una atenció mèdica, revi-
sions dentals, de vista i de oïda,  així com la 
oportunitat de viure noves experiències que 
després al tornar podran compartir amb pa-
rents i amics. 

Tot això és possible gracies a la solidaritat 

d’algunes famílies, que durant aquests dos me-
sos és fan càrrec d’un nen o nena d’entre 10 i 
12 any, el fan partícips de les seves activitats de 
vacances,  l’acompanyen a les revisions, orga-
nitzen trobades lúdiques i reivindicatives junt 
amb altres famílies acollidores del programa i 
simpatitzants. 

Però ni nosaltres (Rubí Solidari), ni el pro-
grama volem quedar-nos només en aquest acte 
tan bonic i humanitari: també volem donar a 
conèixer una realitat, volem incidir en la visió 
que es té dels conflictes entre els països rics i 
els països pobres, és a dir, els que vam empo-
brir i dels que ens seguim aprofitant econòmi-
cament, volem explicar la historia i la situació 
actual del poble Sahrauí en el marc de la políti-
ca i l’economia internacional.

Ja hem començat! El passat estiu tres famí-
lies de Rubí van acollir a un nen i dues nenes 
(cada una un infant).  Amb el treball d’aquestes 
famílies, l’ajut d’ACAP de Sant Cugat i el su-
port de l’Ajuntament la experiència ha sigut 
un èxit. De cara a l’any que ve tenim ganes de 
fer més actes, ampliar el nombre de famílies 
acollidores i d’implicar més  a la ciutadania i 
al consell dels infants.  Molt aviat començarem 
a fer xerrades per les AMPAS i a posar alguna 
paradeta al carrer. 
Us animem a participar i a fer-nos arribar les 
vostres idees.

tural e Integració (ARSI) hem convocat els 
dissabtes de desembre i el 6 de gener, con-
centracions davant l’ajuntament de Rubí en 
solidaritat amb el poble de Palestina davant 
les greus declaracions del president dels 
EUA sobre el reconeixement de Jerusalem 
com a capital  d’Israel. S’està treballant en 
una xerrada amb el grup de BDS de Cata-
lunya, amb la voluntat de poder crear un 
grup local.

Signatures i adhesions
• Pacte Nacional pel Referèndum: desprès 
de fer una consulta online amb la junta di-
rectiva i els socis de l’entitat, totes les per-
sones que van respondre van estar d’acord 
en la signatura, per això el 14.03.2017 es va 
signar.
 
• Adhesió al manifest SOM DEFENSORES 
davant la repressió. Defensem els DDHH 
27.09.2017. El referèndum d’autodetermi-
nació a Catalunya previst per l’1 d’octubre 
i demanat per una majoria de la ciutadania 
catalana pretén determinar quina és la re-
lació de Catalunya amb l’Estat espanyol. La 
resposta repressiva de l’Estat espanyol per 
tal d’impedir-lo, amb actuacions judicials 
i policials contra les institucions catalanes 
suposa un greu retrocés en garantia de drets 
humans i llibertats individuals i col·lectives 
a Catalunya, i un deteriorament de la demo-
cràcia i de l’Estat de dret. Per això des de la 
societat civil fem una crida a la solidaritat i 
al suport nacional i internacional.

• Palestina: adhesió a la campanya defen-
sem els DDHH, campanya solidaria amb els 
encausats per la llibertat d’expressió i con-
tra la criminalització de la solidaritat amb 
Palestina. 13.02.2017

• Campanya Desmilitaritzem l’Educació. 
Les Armes No Eduquen, Les Armes Maten. 
L’objectiu és denunciar la creixent presèn-
cia de l’exèrcit en espais educatius, tant for-
mals com no formals. 

• Denuncia de d’incompliment per part de 
Fira de Barcelona de la resolució Parla-
ment de Catalunya va aprovar (14/07/2016) 
la Moció 55/XI, sobre la desmilitarització de 
Catalunya. Aquesta moció aposta pel foment 
de la pau i enumera mesures concretes cap 
aquest objectiu. Al cinquè punt de la Moció 
55/XI, s’especifica el següent contingut: e) 
Evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol 
centre educatiu i de formació i evitar també 
que sigui present a espais educatius i pro-
mocionals com el Saló de l’Ensenyament o 
el Saló de la Infància, a Barcelona (...). 

• Stop Trump: Com a membres d’Units Con-
tra el Feixisme i el Racisme, (UCFR) vam 
convocar i participar en la concentració 
STOP TRUMP davant del consolat dels EUA 
a Barcelona, el 04.02.2017
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Resum activitats 2017
Revista Som Solidaris
Edició al gener de la revista núm. 27 SOM SO-
LIDARIS on es recullen les activitats realitzades 
l’any 2016 i posicions de Rubí Solidari sobre te-
mes d’actualitat.

Immigració i refugiats
• Adhesió a la plataforma Casa Nostra Casa Vos-
tra que pretén canviar les polítiques de fronteres 
de la Unió Europea i promoure l’acollida.

• Participació en el concert del 11.02.2017 orga-
nitzat per Casa Nostra Casa Vostra.

• Suport i convocatòria a la manifestació per 
l’acolliment de persones refugiades 18.02.2017.

• Suport a la presentació del recurs als tribunals 
de justícia de l’acord Unio Europea-Turquia, so-
bre les persones refugiades.

• Donació de 1.200 euros a la plataforma Rubí 
Acull per als projectes que porta a terme a Grè-
cia, als camps de refugiats d’ Eko, Elea, i Harra-
ga.

• Col·laboració amb l’AE Albada en la campanya 
sobre els refugiats, facilitant una exposició i do-
nació de material sobrant del bar de festa major. 

• Participació en la taula d’entitats d’immigració 
i refugiats Rubí, 14.03.2017

• Exposició sobre els murs al món a la Pl. Salva-
dor Allende durant la Festa Major.

Rubí per la Pau i Solidaritat amb els i les refugiades 
Rubí Solidari ha propiciat la creació d’una pla-
taforma local per mobilitzar la ciutadania en 
contra de la guerra i en solidaritat amb els i les 
refugiades. L’activitat consisteix a mobilitzar-se 
el quart dijous de mes a la pl. de l’ajuntament. 
S’han fet concentracions els dies 30/01; amb 
l’Arcadi Oliveras el 23/02; el 23/03 amb l’ac-
tuació del grup de Danses d’arreu del Món; el 
27/04 amb una manifestació per denunciar la 
situació  dels i les refugiades amb la col·labora-
ció de Rubí Acull. El 25/05 es va fer un recital de 
poemes i un taller sobre la pau a càrrec d’Orien-
tate en tu Voluntariado; el 25/06 vam comptar 
amb la col·laboració de l’Enric Majó. La situació 
política a Catalunya, amb la consegüent convo-
catòria de mobilitzacions, va fer aconsellable 
suspendre les activitats temporalment. 
En el mes de novembre s’havia de realitzar la xe-
rrada Desemmascarem el negoci de la guerra, 

?, a càrrec 
del centre Delàs. La xerrada es realitzarà el pri-
mer trimestre del 2018.   
Rubí Solidari forma part d’aquesta plataforma 
amb Òmnium Cultural, l’ANC, ICV, ARSI, Rubí 
Acull, Orientate en tu Voluntariado, Toca Te-
rra... En aquestes activitats han participat entre 
30 i 60 persones. La voluntat és continuar rea-
litzant aquestes concentracions durant el 2018.

Participació en els treballs del Consell Municipal de
Cooperació 
S’han fet dues reunions del consell: 
15.02.2017/ 13.12.201, en les quals hem par-
ticipat. També hem anat a les reunions d’ela-
boració del Pla Director de Cooperació de 
09.02.2017 i 02.03.2017.

Sàhara
Aquest any hem recuperat el programa “Va-
cances en Pau” que ha fet possible que tres 
infants sahrauís, refugiats als campaments 
de Tinduf, Algèria, hagin passat dos mesos 
acollits per famílies rubinenques. L’ajunta-
ment va col·laborar amb una subvenció i fent 
una recepció de benvinguda i de comiat, amb 
la participació d’autoritats municipals. 
El dia 31 de març es va fer una xerrada per 
explicar el programa de Vacances en Pau, a 
càrrec de Neus Bosch, responsable comarcal 
del programa i presidenta de Sant Cugat amb 
el Poble Sahrauí, i el subdelegat del govern 
de la República Àrab Sahrauí Democràtica a 
Catalunya. Es va presentar l’exposició foto-
gràfica: Sahrauís: enmig del no-res, ubicada 
a l’Ateneu Municipal i cedida per Medicus 
Mundi Mediterrània.

Assemblea de Rubí Solidari 
El 19 de febrer del 2017 vàrem celebrar l’as-
semblea general ordinària, a on fem repàs de 
les activitats realitzades l’any anterior, apro-
vem els comptes i el programa a desenvolupar 
al 2017 i s’escull o ratifica la junta directiva.

Campanya contra el TTIP i CETA
Al 2016 vam iniciar una campanya de infor-
mació per explicar què significava el TTIP i el 
CETA, a través del Curs de Solidaritat i Coo-
peració Internacional. Ens vàrem dotar d’una 
exposició centrada en el TTIP que durant el 
2017 vam ampliar amb el CETA.
• Torre Bassas, 11.03.17 xerrada. Del 3 al 22  
de març, exposició.   

• Escola d’adults, 26.04.17 xerrada; del 24 
d’abril al 22 de maig exposició.

• Ateneu Municipal, xerrada 30.05.17; expo-
sició del 22 de maig 5 de juny.

• Article sobre el TTIP i CETA als mitjans de 
comunicació local Premsa escrita, Radio i TV 

• Exposició del TTIP i CETA a la Pl. Catalunya 
29.06.2017, amb implicació dels partits polí-
tics ERC, AUP, ICV i PODEMOS. 

Acte interreligiós
S’han fet gestions per a realitzar un acte inte-
rreligiós amb les tres esglésies més implan-
tades a Rubí, la catòlica, la protestant i la is-

làmica, sense aconseguir-ho ja que les agendes 
dels tres representants no van poder coincidir. 

Venda d’armes i construcció de la Pau
Hem donat suport al Bomber del port de Bilbao 
que per objecció de consciència no va realitzar 
la supervisió d’un carregament de material pe-
rillós i armes amb destinació a l’Aràbia Saudita, 
04.04.2017. Aquesta actitud podia comportar 
una suspensió de feina i sou de 2 a 4 anys.
L’escola cultura de pau ens proposa la realitza-
ció d’uns seminaris sobre guerres i la construc-
ció de la Pau al món per aquest proper any 2018 
mitjançant un conveni amb l’Escola de Pau.

 
Dijous 11 de maig, a l’Ateneu municipal, va tenir 
lloc la xerrada “Desarma els teus impostos, fes 
objecció fiscal” a càrrec de Maria de Lluc, inves-
tigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, 
amb la participació de 12 persones. Article sobre 
l’objecció fiscal a la despesa militar als mitjans 
de comunicació local premsa escrita, Radio i TV. 

Ciutats agermanades
Organitzat pel Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament el 27 de maig  es van fer unes 
jornades sobre les ciutats agermanades amb Ni-
caragua. D’aquesta jornada va sorgir una comis-
sió de seguiment que es va reunir el 28 de juny 
i s’està pendent de més trobades per abordar el 
futur dels agermanaments.

XVIè Curs de cooperació i solidaritat internacional, sobre la 
Pobresa Energètica. Com afrontar-la?
El tema sorgeix de l’enquesta que cada any es 
fa als participants del curs. En aquesta ocasió 
varem comptar amb l’assessorament de l’entitat 
Ecoserveis. El curs es va realitzar els dies 24, 25 
i 26 de novembre a Rubí Forma amb la partici-
pació d’unes 35 persones. Aquest curs es va fer 
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Rubí.

Giving Tuesday 
A proposta de Orientate en tu voluntariado par-
ticipem en el Giving Tuesday amb una xerrada 
sobre el terratrèmol del Nepal a càrrec de Pep 
Masip, col·laborador en la reconstrucció d’aque-
ll país desprès del terratrèmol del 2015. Partici-
pem unes 30 persones. 

Presentació a la convocatòria de subvencions 2017 
Ens presentem a la convocatòria en l’apartat de 
sensibilització de l’ajuntament de Rubí 

Radio Rubí 
El 31 d’octubre es reinicia el programa de Som 
Solidaris de Radio Rubí amb caràcter mensual.

Palestina 
Conjuntament amb l’Associació Rubí Sociocul-

CONTINUA 
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La pobresa energètica

El novembre passat, en el marc del XVI Curs 
de Cooperació i Solidaritat vam tractar el 

tema de la pobresa energètica.
Un parell de dies parlant d’aquest tema sem-

blava que no podrien ser,  però realment no ens 
vam avorrir i ens van permetre entendre més bé 
el concepte, conèixer la situació, analitzar cau-
ses i conseqüències i saber quines petites coses 
es poden fer per 
estalviar energia 
a nivell personal 
i quins progra-
mes de suport hi 
ha pels afectats, 
que en la mesura 
que es pugui val la 
pena recolzar.

Cada ponent va 
oferir-nos una 
mirada diferent: 
Joana Mundó, 
una mirada més 
estadística, analit-
zant la quantitat 
de gent a qui afecta i quines són les circumstàn-
cies que fan a les persones més vulnerables a 
aquesta pobresa; Xavi Pallarès una mirada le-
gal, explicant les lleis que tenim a Catalunya i a 
la resta d’Espanya per protegir a les persones (o 
per no protegir-les gaire i salvaguardar els bene-
ficis de les empreses); Juli Carrera, una tercera 
mirada sobre els efectes que aquesta pobresa té 
per a la salut; i per finalitzar, l’Encarna Medel, 
dels Serveis Socials de Rubí, Abdulaye Fall, ac-
tivista per la lluita contra la pobresa energètica, 
i representants d’altres col·lectius, van a apro-

par-nos a  agents i programes que treballen per 
minimitzar-la. 

Algunes idees eix que en vam extreure és que, a 
pesar de ser un concepte que va molt lligat al de 
tenir un habitatge digne, extreure dins d’aquest 
el dret a un subministrament energètic, ens fa 
tenir més clar quins són els factors i actors en 
què hem d’incidir. Entre ells les grans compan-

yies subministra-
dores.

D’altra banda 
també varem veu-
re clar els pocs re-
cursos que es des-
tinen per eradicar 
un mal que mata 
molta gent, més 
que la obesitat, 
més que l’alcohol, 
però en el cas de la 
pobresa energèti-
ca mata molt més 
selectivament als 
sectors més po-

bres de la població. A part de provocar aquestes 
morts, és una situació que empobreix la vida en 
general: l’activitat física, ja que tapat dins el llit 
és on s’està més calent, l’activitat social, perquè 
no es poden convidar amics i parents en una 
casa freda, perquè potser no es va prou net..., 
l’alimentació perquè és cuina el mínim...
En definitiva, el curs ens ha servit per fer-nos 

més conscients d’un problema que afecta a un 
percentatge molt alt de població. (entre un 15% i 
un 30% segons si els criteris són més restrictius 
o més laxes). 

Rubí Solidari també 
a Ràdio Rubí

Rubí Solidari participa un di-
marts al mes a l’espai Som Soli-
daris, de Ràdio Rubí.

Trobareu entrevistes, actualitat, 
música, debat...

Si tens idees o propostes sobre 
continguts, contacta’ns:

info@rubisolidari.org

Edita: Rubí Solidari
Col·labora: Ajuntament de Rubí
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Os presentamos a Wizz (blanco) y Cali (hembra 
gris). Aunque solo tengan 8 meses de edad, 
la vida no ha sido muy agradecida con ellos. 
Cuando la hermana de Cali fue adoptada, todas 
sus miradas y gestos de cariño los depositó 
en Wizz, un gato asustadizo y superviviente 
de la panleucopenia que tuvo que estar un 
tiempo incomunicado para poder salvar su 
corta vida. 

Wizz tan solo confía en Cali, una gatita 
amorosa que espera una familia al igual que 
él y que pasa sus días arropando y mimando a 
Wizz, porque sabe que lo único que su amigo 
necesita es tiempo para borrar un pasado nada 
fácil desde que fue rescatado del motor de 
un coche y cuando su vida pendió de un hilo 
durante semanas por la panleucopenia. Por 
suerte la vida le dio una oportunidad. 

Adoptar a Cali y Wizz es darles una segunda 
oportunidad a dos seres cuyas vidas no han 
sido un camino de rosas. ¿Te animas a escribir 
sus destinos?

Si quieres conocerlos contacta con Roda-
mons de Rubí de lunes a viernes de 18 a 20 
horas al teléfono 639 679 777 o bien a través 
de email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Un desti no todavía 
no escrito



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

La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588  47  84

Sal i Oli
c. Balmes, 25
T. 93 633  86 84

CUINA 

CASOLANA

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

El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68

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

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

El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82

Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

La iaia Terol
c. Maximí Fornés, 11

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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ANUNCIA’T 
EN AQUESTA SECCIÓ

a partir de 

4€
Telèfons 93 588 46 14 - 617 026 168



ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

CUINA 

JAPONESA

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

CUINA 

MEDITERRÀNIA

El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T.  93 697 10 21

PIZZERIA

La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11

TAPES

Bar del Moo
c. Víctor Valaguer, 20
T. 620 776 546

El Mollete del Tano
c. Lluís Ribas, 37
T. 93 193 36 15
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CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 

QUE VAGI DE GUST!
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DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 

CALSINA  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 

CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

FARELL  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 

GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 

GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PONT  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

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

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

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
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Què faig amb els 
meus problemes?

Havia contractat un fuster 
per ajudar-me a reparar 
casa meva. Ell acabava de 
fi nalitzar el seu primer dia 
de treball i s’havia trobat 
amb diversos problemes i 
difi cultats inesperats, per la 
qual cosa estava preocupat 
i de mal humor. Vaig decidir 
acompanyar-lo a casa amb 
cotxe. Durant el trajecte va 
romandre en silenci. Una ve-
gada que vam arribar, em va 
convidar a conèixer la seva 
família i jo vaig acceptar.

Ens dirigíem a casa quan 
es va aturar davant d’una 
preciosa olivera centenària. 
Abans d’entrar, va tocar el 
tronc amb les dues mans, 
tancant els ulls. Després, 
quan va travessar la porta de 
casa, va ocórrer una sorpre-
nent transformació. La seva 
bronzejada cara somreia 
plenament. L’energia ha-
via canviat completament. 

Després del sopar amb la 
família, em va acompanyar 
fi ns al cotxe, així que vam 
passar novament a prop de 
l’olivera. Vaig senti r curiosi-
tat i li vaig preguntar sobre 
el que havia vist quan vam 
entrar.

- Aquest és el meu arbre 
dels problemes -va contes-
tar. -Sé que no puc evitar 
tenir problemes durant el 
dia, com avui, però no vull 
portar aquests problemes 
a casa meva. Així que, quan 
arribo aquí a la nit, penjo els 
meus problemes a l’arbre. 
Després, al matí , quan surto 
de casa meva, els recullo una 
altra vegada. El curiós és -va 
dir somrient- que quan surto 
a recollir els problemes de 
l’arbre, ni remotament en 
trobo tants com els que 
recordo haver deixat la nit 
anterior.

I tu què fas amb els teus 

problemes? Permets que 
prenguin el control de la 
teva vida o ets tu qui els 
fa servir? Costa posar els 
problemes en un lloc de la 
nostra ment on els puguem 
reprendre quan ti nguem la 
tranquil·litat i la capacitat 
emocional necessàries per 
resoldre’ls. No obstant això, 
és important aprendre a 
fer-ho.

Quan ens enfrontem als 
problemes en el lloc i en el 
moment adequats, no no-
més podrem veure’ls d’una 
manera diferent, més objec-
ti vament, sinó que podrem 
trobar i aplicar una solució 
amb més facilitat.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga col. 16.572

KANTOR. Espai d’Atenció 
Psicològica

Tel. 93 588 1343
644 008 701
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Es presenta un nou programa en línia 
de rehabilitació cogniti va per a pacients 

amb afectacions neurològiques
L’EM-Line! Memory, concebut per dos professionals del Trueta, és gratuït i 

permet que el pacient faci exercicis des de casa sense interferir 
en les seves acti vitats habituals

El passat 18 de gener es va 
presentar L’EM-Line! Me-
mory, el primer programa 
en línia de rehabilitació cog-
niti va adreçat especialment 
a pacients amb esclerosi 
múltiple (EM), tot i que 
també pot ser uti litzat per 
persones que pateixen altres 
trastorns neurològics. La 
plataforma, que és gratuïta, 
ofereix diverses categori-
es d’exercicis per fer reha-
bilitació cognitiva des de 
casa, cosa que evita que el 
tractament interfereixi en 
les acti vitats habituals dels 
usuaris. El programa va ser 
concebut pel neuropsicòleg 
Jordi Gich i per Lluís Ramió, 
neuròleg i cap del Servei 
de Neurologia de l’Hospital 
Universitari de Girona Dr. 
Josep Trueta i de l’Hospital 
de Santa Caterina, que han 
tingut el suport de Jordi 
Freixenet i Rafel Garcia, de 
la Universitat de Girona, i de 
matemàti cs especialistes en 
la creació de jocs, lingüistes 
i enginyers informàti cs. Tot 
l’equip d’investi gadors for-
ma part de l’Insti tut d’Inves-
ti gació Biomèdica de Girona 
Dr. Josep Trueta (IDIBGI).

 El programa es presenta 
a través del web www.em-
line.com i ofereix tres ti pus 
de llicències: per a pacients, 
que s’han de registrar i po-
den gaudir de 45 minuts 
diaris de rehabilitació; per 
a professionals, que podran 
tenir un control de l’evo-
lució dels seus pacients, i 
per a investigadors, amb 
un apartat concebut per a 
professionals i centres que 
duguin a terme recerques 
basades en la rehabilitació 
neuropsicològica.

 Els conti nguts s’estruc-
turen en diverses temàti-
ques, a gust de l’usuari, que 
es divideixen en exercicis per 
a la memòria d’aprenentat-
ge i per a la de treball. Hi ha 
una gran varietat de propos-
tes entre càlcul, percepció 
d’imatges, comprensió de 
textos, jocs de paraules... 
totes amb diferents nivells 
de difi cultat per adaptar-se 
a la capacitat de cada usuari. 
Els resultats d’efi càcia clínica 
del projecte en pacients 
amb esclerosi múltiple es 
van publicar el 2015 a la 
prestigiosa revista Inter-
nati onal Multi ple Sclerosis 

Journal.
 Inicialment el projecte 

EM-Line! es va desenvolupar 
per a pacients afectats d’es-
clerosi múlti ple, però amb el 
temps els seus creadors van 
percebre que el potencial 
del programa anava més en-
llà i van aprofi tar l’innovador 
material ja creat per benefi -
ciar altres grups de pacients. 
Aleshores es va ampliar el 
rang de difi cultat d’alguns 
exercicis, per tal que molts 
més usuaris amb altres ti -
pus d’afectacions cerebrals 
també se’n poguessin bene-
fi ciar. El resultat fou aquest 
web anomenat EM-Line! 
Memory.

El trastorn cognitiu, un 
símptoma freqüent en l’es-
clerosi múlti ple
En pacients amb esclerosi 
múlti ple el trastorn cogniti u 
és un símptoma freqüent, 
que sol tenir una repercussió 
negati va en les acti vitats de 
la vida quoti diana. Tenint en 
compte les diverses fases de 
la malalti a, un 44 % de les 
persones afectades pateix 
un deteriorament cogniti u, 
de menor o major intensitat. 

Gich i Ramió van impulsar la 
creació d’aquest recurs esti -
mulador perquè molts paci-
ents, en fases inicials de la 
malalti a, no feien cap ti pus 
de tractament per intentar 
pal·liar-ne els símptomes.

 El programa es presenta 
avui en el transcurs d’una 
jornada que es celebra a 
l’Auditori Josep Irla de Giro-
na i que reuneix professio-
nals de la neuropsicologia, 
la psicologia clínica, la neu-
rologia, la medicina reha-
bilitadora, la logopèdia, la 
teràpia ocupacional i també 
representants d’associacions 
de pacients amb malalti es 
neurològiques.

 L’acte ha estat presentat 
per Albert Barberà, director 
general de Recerca de la Ge-
neralitat de Catalunya; per 
Miquel Carreras, gerent del 
CatSalut a Girona, i per Eva 
Palau, regidora de Salut de 
l’Ajuntament de Girona. L’ac-
tual director de l’IDIBGI, Jor-
di Barreti na, i la vicerectora 
de Recerca de la Universitat 
de Girona, Dolors Capella, 
faran la cloenda de l’acte.

Generalitat de Catalunya



Com donar amplitud a la teva llar?
Encara que sembli una mis-
sió impossible, la veritat és 
que decorar aquest tipus de 
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pisos resulta molt senzill, 
sempre que es tinguin en 
compte alguns trucs de de-

coració interior per donar 
amplitud a la teva llar.

La clau està a aprofi tar 
al màxim la llum natural i 
utilitzar mobles i elements de 
decoració funcionals.

A continuació, van al-
guns consells que val la pena 
tenir en compte per aconse-
guir aquests metres de més 
que tant solem necessitar.

Color
Triar el color adequat és 
fonamental per aconseguir 
que l’habitatge sembli més 
gran. Ara mateix els colors 
vibrants estan molt de moda, 
però no són els més adequats 
per a un espai petit.

El millor és apostar pels 
colors clars; per exemple, 

la combinació de blanc al 
sostre i beix a les parets 
queda molt elegant i aporta 
amplitud.

El mateix passa amb els 
mobles. Encara que sempre 
ha estat comú el marró, per 
què no optar per un mobiliari 
de color clar? Et garantim 
que la diferència és notable.

Miralls
Els miralls poden resultar 
de gran ajuda per fer que 
la llar sembli més gran. I és 
que permeten que es refl ec-
teixi la llum; un efecte que 
dóna la sensació de major 
amplitud.

És clar que cal saber 
col·locar-los al lloc adequat, 
i, sobretot, no abarrotar la 

llar amb desenes de miralls 
en cada habitació.

Il·luminació natural
És un dels millors trucs de 
decoració interior per donar 
amplitud a la teva llar i que, 
a més és totalment gratuït. Es 
tracta de potenciar al màxim 
la il·luminació natural.

Per a això, aposta per 
cortines i estors que no si-
guin massa opacs, de manera 
que la llum del sol pugui 
entrar en l’habitatge.

Mobles multifuncionals
En una casa petita és molt 
important aprofitar al mà-
xim l’espai. Actualment, en 
el mercat hi ha una àmplia 
gamma de mobles que com-
pleixen una doble funció i 
que venen molt bé com a 

espai d’emmagatzematge; 
per exemple un puf per al 
saló que també fa d’emma-
gatzematge.

No abarrotar l’espai
Aquest és un dels consells 
que més has de tenir en 
compte si vols que el teu 
habitatge tingui harmonia i 
sembli més ampli. Recorda 
que en totes les habitacions 
hi ha d’haver algun espai 
aclarit perquè no doni sen-
sació de claustrofòbia.

Els mobles han de ser 
pràctics i funcionals i, a més, 
no massa grans. Pel que fa a 
la decoració, deixa de banda 
els quadres i les escultures 
gegants; en cas contrari, et 
donarà la sensació que les 
parets s’encongeixen al teu 
voltant.



Llar, dolça llar
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teatre

unes 700 persones assisteixen a ‘una 
villa, una vida, una historia que contar’
Gran èxit de l’adaptació de la novel·la de la rubinenca Gracia Pérez
reDaCCió

L’adaptació teatral de la 
novel·la ‘Una villa, una 
vida, una història que con-
tar ’ es va estrenar a La 
Sala amb un èxit rotund. 
Gairebé 700 persones van 
gaudir de la representació 
a càrrec del grup escènic Va 
D Teatre i dirigida per Felip 
Soler i Sergi Pérez.

La història basada en 
la novel·la homònima de 
la rubinenca Gracia Pérez, 
ambientada a mitjans del 
segle passat, va captivar 
els espectadors, que van 
felicitar els responsables 
de l’espectacle. “La gent 
de forma majoritària ens va 
felicitar molt, les persones 
que han viscut aquesta 
època estaven molt emo-
cionades pels records, i els 
qui no, es van emocionar 
pel dramatisme de l’obra”, 
va explicar un dels direc-
tors, Felip Soler.

La platea va aplaudir 
llargament a l’equip de Va 
D Teatre al final de les dues 
funcions, que van tenir 
lloc dissabte i diumenge 
a La Sala. L’adaptació del 
text, que es va fer a dues 
mans entre Felip Soler i 
l’escriptora Gracia Pérez, va 
crear un espectacle teatral 

d’una durada de 3 hores 
amb entreacte, que explica 
la història d’una modista 

rubinenca, acompanyada 
d’audiovisuals que aporten 
el context històric.

Després de l’èxit de la 
representació, el grup te-
atral es planteja l’opció de 
tornar-la a portar damunt 
d’un escenari, tot i que 
de moment no hi ha data 
prevista.

els actors i actrius de l’obra, amb els directors i la creadora de la història. / Ángela Conesa

el públic viu amb 
molta emoció 
la representació 
de Va D teatre

espectacle familiar de 
màgia de Jordi Quimera

El mag rubinenc Jordi 
Quimera porta a La Sala 
‘Fascinatio’, un espectacle 
familiar de màgia que tin-
drà lloc el diumenge a les 
12 hores. Es tracta d’una 
funció teatral pensada per 
petits i grans en la qual 
el món de la il·lusió pren 
tot el protagonisme amb 

la intenció de fascinar el 
públic. L’espectacle és de 
la companyia Grup Charly 
Trama i arriba a Rubí de la 
mà de La Xarxa. 

El preu de les entrades 
és de 5 euros per al públic 
general i de 4 euros per 
als que siguin socis de La 
Xarxa. / DdR

el mag rubinenc Jordi Quimera torna als escenaris locals. / Cedida

ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino espanyol. pl. de Catalunya, 1.

Celler. c. Pintor Coello, s/n.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
escola d’art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
espai d’art la Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
espai de llibres lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
espai Sociocultural CGt. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.

Hermandad rociera de rubí. ctra. 1413, 128.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera església evangèlica. c. Colom, 6.
rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
teatre Municipal la Sala. c. Cervantes, 126. 
torre Bassas. c. Sabadell, 18.

-Las flores de Mariana
Exposició de pintures de Mariana Trinidad. 
Del 3 al 10 de febrer. Inauguració 3 de 
febrer a les 19h. A l’auditori del Museu 
Vallhonrat.

-toni Grau i els gats
Exposició de pintures i llibres a Lectors, al 
tren!. Fins al 3 de febrer.

-’Humans’ de Miquel Mas
Prorrogada fins a finals de febrer. A l’Es-
pai Gaudí Visual Gallery del Teatre Gaudí 
de Barcelona (Sant Antoni Maria Claret, 
120). Horaris: fins al 9 de febrer de dilluns 
a divendres de 9h a 14h. A partir del 10 de 
febrer de dilluns a divendres de 9.30h a 
13.30h i tardes i cap de setmana una hora 
abans de les funcions. 

Exposicions

································································
DiVEnDREs 2 de febrer

-assemblea d’Òmnium
Assemblea de socis d’Òmnium Rubí. A les 19h 
a l’Ateneu. Org.: Òmnium Rubí.

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

································································
DissABTE 3 de febrer

-Conferència sobre la llei del karma
A càrrec d’Isaac Juli. A les 10h al c. Santa Llú-
cia, 25. Org.: Societat Teosòfica de Rubí.

-la trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà. A 
les 10.30h a la pl. del Dr. Pearson.

-Disseny 3D per a joves i adults
A càrrec de RobotAcademy. A les 11h a la 

AgendA Biblioteca. Inscripció prèvia.

-Taller de titelles de gats
A càrrec de Marta, de ‘La Tribu de la Júlia’. A 
les 11h a Lectors, al tren!. Preu: 4€.

-Robòtica familiar
‘Els ponts abatibles’, a càrrec d’Inventem, 
Play&Learn. A les 11h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. Per a infants de 6 a 11 anys.

-Premis Santa Águeda
Lliurament dels premis a Rosa M. Calvo, Ana 
Minchot, Susana Cintas, Núria Julià Fosas i 
Aina Miralles. A les 19h a l’auditori del Museu 
Vallhonrat. Org.: Centro Aragonés de Rubí.

-Nit de jazz
A les 20.30h a l’Espai sociocultural de la CGT. 
Org.: CGT Rubí.

································································
DiUMEnGE 4 de febrer

-Vermut musical
A càrrec d’Asana Bollywool. A les 12h al Cen-
tre Cívic El Pinar.

-‘Fascinnatio’
Espectacle de màgia a càrrec de Jordi Quime-
ra. A les 12h a La Sala. Preu: 5€ / 4€.

································································
DiMARTs 6 de febrer

-Punt Jove lGtB+
De 16.30h a 18.30h a la Torre Bassas.

································································
DiMEcREs 7 de febrer

-Hora del conte especial
A càrrec d’alumnes de l’Escola Montserrat. 
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 
a 7 anys.

-‘Pintant amb espurnes’
A càrrec de Tangencial. A les 18h a la Bibliote-
ca. Inscripció prèvia. A partir de 7 anys.

································································
DijoUs 8 de febrer

-Jam Session
De 19h a 21.30h a l’Espai sociocultural de la 

CGT. Org.: CGT Rubí.

-‘Fes la sardina de Carnaval’
Taller a les 17h a la Biblioteca.

-‘Maria Mercè Marçal: una vida’
A càrrec de Lluïsa Julià. A les 18h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia. Org.: Aula d’Extensió Uni-
versitària de Rubí.

-Preparació del ‘first’
Taller de preparació de l’exàmen First Certi-
ficate. A càrrec de British House. A les 20h a 
la Biblioteca. 
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LARA LÓPEZ

Les Festes de Sant Antoni 
Abat han omplert de vida 
els carrers de Rubí entre 
divendres al vespre i diu-
menge a la nit, tres dies de 
celebració durant els quals 
els rubinencs i rubinenques 
han pogut gaudir de la rua 
dels Tres Tombs el diumenge 
i la plantada de la bandera o 
el ball de Societat al Casino 
Espanyol el dissabte. Com 
cada any, l’ac� vitat que ha 
atret més públic ha estat la 
tradicional rua de carrosses 
i genets, que ha agrupat 
milers de persones al centre 
de la ciutat. Una setantena 
de carrosses i desenes de 
genets van recórrer el centre 
des de la rambleta de Joan 
Miró fi ns al carrer Maximí 
Fornés durant gairebé dues 
hores. 

Diverses bandes musi-
cals van donar ritme a la 
rua amb música tradicional 
i algun gran èxit actual: la 
batucada rubinenca Tronats, 
l’Associació Musical Can Ros 
de Cabrera d’Anoia, la Banda 
Triangle de Sants, la Banda 
de cornetes i tambors Verge 
Misericòrdia de Reus, l’Asso-
ciació Musical Ciutat de les 
Roses i l’Agrupació Musical 
Costaleros de Castelldefels. 
En la 159a edició de Sant An-
toni Abat, l’organització va 
triar les quatre germanes de 
la família Pons i Paloma com 
a abanderada i cordonistes. 
Manel Bamala, president de 
la Societat Sant Antoni Abat, 
explica que les van escollir 
perquè formen part d’una 

Les Festes de Sant Antoni Abat viuen una gran 
par� cipació durant tot el cap de setmana

Milers de persones van seguir la rua dels Tres Tombs. / El Gra

CULTURA POPULAR

família amb an� ga tradició 
en l’en� tat i van accedir en-
cantats a la seva proposta. 
En paraules de Bamala, “les 
noies estan molt contentes 
del seu paper i van gaudir-ne 
molt. Aquesta experiència 
ha estat inoblidable, s’ha de 
viure per saber el què és”. 

La rua també ha tornat a 
comptar en el seu úl� m tram 
amb carrosses que exhibien 
verdures i fruites, productes 
de la terra que enguany 
han vingut de Sentmenat, 
Ripollet, Monistrol de Mont-
serrat o Aldea, entre altres 
poblacions. L’activitat va 
finalitzar amb la popular 
benedicció dels animals a 

la plaça de Catalunya, una 
de les principals atraccions 
familiars de la festa.

Les festes van donar el 
tret de sortida divendres 
al vespre amb una missa a 
l’església de Sant Pere. Entre 
els actes amb més afl uència, 
cal destacar l’esmorzar de 
traginers de diumenge al 
ma� , que ha comptat amb 
més de 2.500 persones; el 
Ball de Societat la nit de 
dissabte, amb la presència 
aproximada de 500 rubi-
nencs i rubinenques; o els 
espectacles de la tarda de 
diumenge: el concert de la 
Banda Musical Segle XXI i 
l’actuació de CasalXou del 

Casal de la Gent Gran de 
Rubí, que van reunir unes 
300 persones. L’única nove-
tat d’enguany va ser l’elecció 
de l’Orquestra Silvatana per 
al ball, un encert entre el 
públic, que ja demana que 
repeteixi per l’any vinent, 
segons explica el president.

Després d’un any a la 
presidència de la Societat 
Sant Antoni Abat, Manel Ba-
mala afi rma “estar gaudint 
mol� ssim d’aquesta respon-
sabilitat, tot i que comporta 
molta feina que s’està ges� -
onant conjuntament amb la 
Junta i els membres”. 

Rubí podria acollir la Rua 
dels Tres Tombs Nacional 
l’any vinent
D’altra banda, l’Ajuntament i 
la Societat Sant Antoni Abat 
han proposat Rubí com a 

seu el 2019 de la Trobada 
Nacional dels Tres Tombs a 
Catalunya, una possibilitat 
que s’està negociant amb 
la Federació Catalana dels 
Tres Tombs. Si s’accepta la 

candidatura de Rubí, els 
més de 100 pobles catalans 
representats a l’en� tat par-
� ciparien a la Rua de l’any 
vinent, que tindria lloc al 
mes de maig.

El carro de l’abanderada i les cordonistes de la 159a edició de Sant Antoni Abat. / El Gra

El Casino va acollir un espectacle diumenge a la tarda. / El Gra



L’escola Pau Ca-
sals, com fa tra-
dicionalment, 
va organitzar el 
26 de gener la 
festa de Sant 
Antoni Abat a 
l’escola. Es trac-
ta de l’única es-
cola rubinenca 
que manté viva 
aquesta tradi-
ció, arrelada a 
Rubí.

Al matí, els 
infants d’Edu-
cació Infantil van portar un 
animal en gàbia o de peluix 
i van fer els Tres Tombs a 
l’escola. A la tarda, la festa 
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El Pau Casals celebra la 
festa de Sant antoni abat 

Òmnium Rubí, una entitat 
amb més de 500 socis
L’entitat local Òmnium 
Rubí ha convocat una as-
semblea general de socis 
aquest divendres a les 19 
hores a l’Ateneu. L’entitat 
rubinenca compta actu-
alment amb 572 socis, 
després d’experimentar un 
increment de més de 200 
socis en els darrers mesos 
arran de la situació política 
a Catalunya.

Es tracta d’una cita 

anual per posar en comú 
i debatre els projectes del 
2018 per tal d’integrar-los 
al pla de treball nacional 
que l’entitat haurà d’apro-
var en l’assemblea general 
ordinària que tindrà lloc al 
mes de març.

A l’assemblea, està 
prevista la participació de 
Marta Garsaball, membre 
de la junta directiva de 
l’entitat. / DdR

Concert de jazz a l’Espai 
sociocultural de la CGt
La CGT de Rubí organitza un 
nou concert de jazz a l’Espai 
sociocultural. En aquest 
cas, l’espectacle musical 
anirà a càrrec del pianista 
Andrés Gil, el contrabaixista 
Àlvaro Taborda i el bateria 

Iñaki Rodríguez. També hi 
participarà un conjunt de 
saxos de Rubí, Sant Cugat i 
Terrassa. El concert de jazz 
serà aquest dissabte a les 
20.30 hores i hi haurà begu-
des i entrepans. / DdR cinema

La Sala es queda petita per l’estrena de 
la segona temporada de ‘the last Call’
Mig miler de persones visualitzen la producció de La Lombarda

l’equip de la lombarda, a l’escenari de la Sala. / Cedida

rEDaCCió

L’estrena de la segona tem-
porada de ‘The Last Call’ es-
tava destinada a ser un èxit. 
Dies abans, La Lombarda, 
productora de la websèrie 
rubinenca, va anunciar que 
s’havien esgotat les entra-
des per assistir a l’estrena 
divendres a la nit a La Sala.

Com era de preveure, 
el teatre municipal es va 
omplir de gom a gom per 
visualitzar els tres capítols 
que conformen la segona 
temporada.

Abans, el conductor de 
l’espectacle, Imanol Fernán-
dez, i els guionistes Ignacio 
Malagón, Jordi Jimeno i 
Isaac Pariente van explicar 
l’esforç per tirar endavant 
un projecte audiovisual 
amb un pressupost mínim.

Feta l’explicació, el mig 
miler d’espectadors van 
poder gaudir d’una tem-
porada que destaca per fer 
un salt endavant important 
a escala tècnica i  tenir un 

desenvolupament de la 
història més elaborat. Com 
és habitual en la sèrie, no 
va faltar l’humor ni tampoc 
el toc dels 80.

L’estrena de la tempora-
da va cloure amb una festa 
al CRAC amb els actors, 
l’equip tècnic i tots els qui 

s’hi van voler sumar.

Estrena a La Cinètika
Abans que el primer capí-
tol es publiqui a Youtube, 
‘The Last Call’ es projec-
tarà aquest dissabte a La 
Cinètika, un espai ocupat 
al barri de Sant Andreu de 

Barcelona. La projecció de 
la segona temporada es 
farà a partir de les 20.30 
hores –a les 19 hores es 
projectarà la primera tem-
porada–, amb el mètode de 
taquilla inversa i part de la 
recaptació anirà destinada 
al projecte de La Cinètik.

Concert del 
rubinenc Òscar 
alabau al Palau 
de la Música

Seminari sobre la 
llei del karma a 
càrrec del psicòleg 
isaac Jauli

El violoncel·lista rubinenc 
Òscar Alabau va oferir un 
concert al Palau de la Mú-
sica acompanyat al piano 
per Jean-Sélim Abdelmou-
la. L’actuació, que va tenir 
lloc el dimarts al vespre, 
va incloure peces de Clau-
de Debussy, Albert Gui-
novart, Robert Schuman 
i Serguei Rakhmàninov. 
Alabau ha actuat el darrer 
any a Londres, a Barcelona 
i a Mèxic. / DdR

La Societat Teosòfica de 
Rubí organitza aquest dis-
sabte a les 10 hores un 
seminari sobre el karma 
a càrrec del doctor Isaac 
Jauli, escriptor, psicòleg 
i teòsof. Jauli oferirà una 
conferència sobre la llei 
del karma, per alguns, la 
llei fonamental de l’uni-
vers i origen de les lleis 
naturals. La conferència 
tindrà lloc al local del car-
rer Santa Llúcia, 25. / DdR

art

El teatre Gaudí prorroga un mes 
l’exposició ‘Humans’ de Miquel Mas

Pintura sobre roba que es pot trobar a l’exposició del pintor Miquel 
Mas. / Cedida

rEDaCCió

La mostra de Miquel Mas 
‘Humans’, ubicada a l’Espai 
Gaudí Visual Gallery, del 
Teatre Gaudí de Barcelona, 
continuarà fins a finals de 
febrer. La direcció del teatre 
ha demanat al pintor rubi-
nenc si l’exposició es podia 
prorrogar donat la gran aco-
llida que ha tingut per part 
del públic i el fet que tingués 
moltes visites de grups que 
anaven específicament al 
teatre a veure-la.

El que es pot veure a 
l’Espai Gaudí Visual Gallery 
és una mostra de la sèrie 
‘Humans’, formada per 9 
dibuixos a llapis de gran 
format i dues pintures, una 
de les quals és un retrat del 
seu pare del 1997.

El primer cop que Mas 
va exposar la seva col·lecció 
‘Humans’ va ser a Rubír el 
2004 i, posteriorment, els 

quadres van viatjar fins al 
Centre Cultural Caixa Ter-
rassa, on van tenir una gran 
acollida. Els quadres de 
l’artista també han estat ex-
posats al Museu Diocesà de 
la Seu d’Urgell o a la localitat 
francesa de Clichy.

A la sèrie ‘Humans’, el 
pintor rubinenc exhibeix 
la seva sofisticada tècnica 
com a retratista, traslladant 
l’ànim de les persones dibui-
xades i vinculant-ho amb les 
seves tradicionals culturals.

La mostra es podrà vi-
sitar de dilluns a divendres 
fins al 9 de febrer de 9 a 
14 hores. A partir d’aquell 
dia, es podrà visitar fins a 
finals de febrer de dilluns a 
divendres de 9.30 a 13.30 
hores i les tardes i els caps 
de setmana a partir d’una 
hora abans de les represen-
tacions. El Teatre Gaudí està 
situat al carrer Sant Antoni 
Maria Claret, 120.

infants del Pau Casals, participant en la 
festa. / Cedida

va continuar amb el sor-
teig del porquet, el ball de 
gala al gimnàs i el berenar 
amb coques. / DdR
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3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 19 46
2 ATLÈTIC RUBÍ 19 36
3 JUV.25 SEPTIEMBRE 19 34
4 ESCOLA PLANADEU 19 33
5 SANT CUGAT B 19 31
6 TIBIDABO T. ROMEU 19 30
7 LA ROMÀNICA 18 30
8 CASTELLBISBAL 19 30
9 BARBERÀ ANDALUCÍA 19 29

10 BADIA DEL VALLÈS 19 26
11 MIRASOL-BACO 19 26
12 CERDANYOLA B 19 25
13 JÚNIOR B 19 23
14 LLORENÇÀ 18 19
15 ESCUELA BONAIRE 19 19
16 LLANO DE SABADELL 18 18
17 PENYA PAJARIL 19 16
18 PUEBLO NUEVO 18 9

Futbol | segona catalana

El rubí ofereix un recital de 
gols i bon joc davant del Júnior
Víctor AcEituno

La Unió Esportiva Rubí va 
oferir un recital de futbol 
diumenge al municipal de 
Can Rosés. El conjunt rubi-
nenc va enllaçar la seva cin-
quena victòria consecutiva 
i, a més, no va rebre cap gol, 
fet que els manté imbatuts 
des de la incorporació d’Al-
berto Fernández com a nou 
entrenador a l’inici d’any. 

El Rubí va rebre a domi-
cili un Júnior irregular, però 
que venia amb la moral alta 
després d’aconseguir una 
victòria en el darrer partit. 
A priori, els blanc-i-vermells 
no havien de tenir cap pro-
blema per imposar-se al seu 
rival. Una hipòtesi que es va 
convertir en realitat, ja que 
els homes de Fernández van 
ser superiors en diferents 
aspectes del joc. 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JúNIOr   1-0  U. E. rUbÍ - JUNIOr F.C.                           5-0 
U. E. rubí: Uri (P), Jaime, Aitor Torres, Raventós, Víctor, Ke-
vin (C) (Moussa), Peque (Moha), Gurrea, Oscar Uroz (Yuti), 
Vicente, Charly Lumbreras (Xavi). Alberto Fernandez (E) 
Junior F. C.: Mosquera, Kelian, Crespo, Moretones, Albert 
Sanchez (Riera), Ferrer, Chamadoira (Almansa), Garriga, 
Perez (Tarrega), Jimmy (Cacho), Kada. Hans Schonhofer
Gols: Uroz x2 (1’ i 53’), Charly Lumbreras x2 (24’ i 74’) i 
Peque (55’)
Àrbitre: Albert Garcia Bernabeu (Notable)
Targetes: Moussa (89’) / Perez (18’), Chamadoira (58’), 
Albert Sanchez (71’) i Almansa (83’)

En el primer minut, el 
Rubí ja va obrir la llauna amb 
un gol d’Óscar Uroz, qui va 
aprofitar una transició ràpida 
per xutar des de fora de l’àrea 
i batre la porteria rival. El gol 
va fer que el Júnior fes un pas 
enrere i realitzés la pressió a 
tres quarts de camp, fet que 
va permetre al Rubí tenir la 
possessió de la pilota sense 
gaire dificultats. 

Al quart d’hora de partit, 

el Júnior va gaudir d’una gran 
oportunitat per un mal refús 
defensiu del Rubí, però no la 
va materialitzar. Deu minuts 
després, Charly Lumbreras 
va aprofitar una pilota morta 
a la mitja lluna de l’àrea per 
xutar una canonada perfecta 
a l’escaire de la porteria de 
Mosquera. 

Tot i que el partit estava 
encarrilat, el Rubí no es va 
relaxar i es va anar trobant 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 19 45
2 SANT QUIRZE 19 39
3 RUBÍ UE 19 37
4 BEGUES 19 36
5 ATLÈTIC SANT JUST 19 32
6 FONTSANTA FATJÓ 19 31
7 ESPLUGUENC 19 29
8 MARIANAO 19 29
9 PRAT B 19 29

10 ATLÈTIC VILAFRANCA 19 27
11 CAN TRIAS 19 23
12 OLÍMPIC CAN FATJÓ 19 22
13 MOLINS DE REI 19 21
14 JÚNIOR 19 21
15 ATLÈTIC PRAT 19 19
16 SUBURENSE 19 19
17 SANT JOAN DESPÍ 19 14
18 GORNAL 19 6

cada cop millor sobre el 
terreny de joc. Amb el 2-0 
al marcador, va arribar la 
mitja part. 

La segona va ser pràc-
ticament una fotocòpia de 
la primera. En el minut 53, 
Óscar Uroz, tirant de físic, 
va arrencar en diagonal des 
de tres quarts de camp i va 
aprofitar la seva envergadura 
i força per fer-se pas entre 
dos defenses i col·locar la 
pilota amb calma i serenor 
on el porter no tenia res a fer. 
Uroz va tornar a aparèixer 
per encapçalar un merave-
llós contraatac que va acabar 
en un dos contra un envers 
el porter, en el qual l’ariet 
rubinenc va assistir Peque 
per efectuar el que va ser 
el quart gol i la sentència 
definitiva del partit. 

Amb el quart gol, el Júni-
or va intensificar la pressió, 

L’olímpic empata contra el sant Joan 
Despí tot i avançar-se en el marcador
José VErDE

Repartiment de punts entre 
dos equips que estaven ne-
cessitats d’una victòria, així 
es resumeix el partit entre 
l’Olímpic i el Sant Joan Despí. 
Una temporada més, els dos 
equips han tornat a empatar 
tant en el partit d’anada com 
en el de tornada. El duel es va 
iniciar amb un minut de silenci 
per la mort de Manuel Espino-
sa (pare), qui va estar vinculat 
al club durant molts anys. 

L’Olímpic va comptar amb 
dues noves incorporacions, la 
de Juan Manuel Fernández, 
procedent del Ripollet, i la de 
Claudio Escobar, arribat des 
del Sant Quirze. La sortida 
de l’Olímpic va ser fulgurant 
i en el minut 10, el debutant 
Juan Manuel Fernández va 
aconseguir el primer gol, en 
una bonica jugada. 

En aquest primer perío-
de, els locals van tenir més 
ocasions i més clares que 
els visitants i van dominar el 
centre del camp amb una gran 
actuació de Nil, que va recu-
perar moltes pilotes als seus 
rivals. Amb l’1-0 al marcador, 
es va arribar al descans. 

La segona part es va iniciar 
amb dos canvis a les files del 
Sant Joan Despí: Cristian i 
Roldán van entrar per Etaib i 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JúNIOr   1-0  CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - UE SANT JOAN DESPÍ       2-2 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Gerard, Pablo Borges, Ar-
menteros, Óscar Molina, Arnau (C.Martín), D. Vázquez (Marc 
Ruíz), Janay (Mauri), Juan Manuel, Nil i Rubén (Claudio). 
UE SANT JOAN DESPÍ: Kevin, Etaib (Cristian), Karin, Cacho, 
Matías, Tete, Alan (Dela), Pau, Iván (Roldán), Chiqui i Guillén 
(Ramiro).  
Àrbitre: Curiel Riera, Pol (Bé).
Gols: 1-0 Juan Manuel (10’); 1-1 Matías (51’); 1-2 Pau (67’); 
2-2 Pablo Borges (72’).
Targetes: Óscar Molina / Etaib, Tete i Chiqui.

Iván, mentre que l’Olímpic va 
mantenir l’onze inicial. Els visi-
tants van sortir ben col·locats 
i amb les línies més juntes, 
fet que va obligar l’Olímpic a 
treballar més. Els dos gols del 
Sant Joan Despí van arribar a 
pilota aturada. El primer, el de 
l’empat a un, en un córner que 
Matías va rematar amb encert 
en el minut 51. Poc després, 
en el 67, va arribar el segon, 
Pau va aprofitar un rebuig de 
la defensa per rematar, i amb 

tants homes dins de l’àrea, el 
porter no va poder fer res per 
evitar l’1-2, que avançava el 
Sant Joan Despí al marcador. 

Els de Can Fatjó van re-
accionar bé i en el minut 
72, un golàs de cap de Pablo 
Borges va suposar l’empat. 
Tot i els intents de l’Olímpic, el 
marcador ja no es va moure. 
Dissabte vinent a les 17 hores, 
l’equip rubinenc jugarà a Sant 
Quirze del Vallès, al CEM Can 
Casablanca. 

L’Olímpic vol donar el condol 
a la família de Manuel Espi-
nosa Mesa, que va morir la 
setmana passada, un home 
que va fer molts amics, so-
bretot en el món del futbol.

deixant una gran distància 
entre el centre del camp i la 
defensa. Una descol·locació 
tàctica que va ser aprofitada 
pel Rubí per fer la maneta a 
través de Charly Lumbreres. 

Aquesta victòria i la pun-
xada del Begues permet el 
Rubí situar-se tercer a la 
classificació i apropar-se al 
desitjat ascens. La setmana 
vinent, el conjunt rubinenc 
jugarà a Sant Joan Despí, on 
buscarà una nova victòria 
per arribar amb molts ànims 
al partit crucial davant el 

un golàs de cap de pablo Borges va suposar l’empat per a l’olímpic 
can Fatjó. / José Manuel Villena

Futbol | TErCErA CATALANA

Jornada festiva del Juventud 
25 de Septiembre per 
celebrar el 50è aniversari

El Juventud 25 de Septiembre 
està immers en la celebració 
dels seus primers 50 anys 
d’història i des del mes de 
setembre ha celebrat diversos 
actes. Diumenge va tenir lloc 
una d’aquestes iniciatives que 
va aplegar socis, aficionats i 
veïns al voltant de la taula amb 
un esmorzar, coincidint amb 
el partit de lliga a casa contra 
el Pueblo Nuevo 2000. A la 
botifarrada, hi van participar 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martínez, i els regidors Juan 
López i Moisés Rodríguez, com 
a mostra de reconeixement a 
la implicació del club amb el 
barri i amb la ciutat. Martínez 
va posar en valor el paper del 
club en la cohesió del barri: 
“Aquesta entitat és tota una 

institució en aquest barri però 
també a la ciutat”. En l’àmbit 
esportiu, el conjunt rubinenc 
va guanyar al Pueblo Nuevo 
2000 i se situa tercer a la clas-
sificació del grup 6 de Tercera 
Catalana. / DdR

L’alcaldessa va assistir a la botifarrada organitzada pel club. / Localpres

El Rubí va enllaçar la seva cinquena victòria consecutiva. / Cedida

Sant Quirze, després de la 
celebració de Carnestoltes. 

Femení-Escola Thau                  10-0 
Alba (2), Laia (2), Alexandra, Lidia, 
Daniel, Paula, Marina i Helena.
Veterans-Espluguenc    1-1 
Ullastrell-Sènior B    1-2 
En p.p. i Larrosa.  
Juvenil A-PB Sant Cugat    2-1 
Raúl i Segura.  
Juvenil B-Matadepera    4-1 
Gerard, Marc (2) i Isaac.  
Juan XXIII-Cadet A      0-5 
Isaac (2), Izan, Naim i Ayman. 
Cadet B-Escola F. Sabadell         5-0 
Luis (2), Ernesto (2) i Joel.  
Maurina Egara-Infantil A         0-14 
Ivan (3), Arnau (2), Ricard (3), Lo-
zada (2), Pozo, Adrià (2) i Rubén.
Infantil B-Juan XXIII    5-2 
Younes (2), Joel, Yeray i Figueras. 
Infantil C-Valldoreix    2-1 
Muñoz i Maíz
EF Viladecavalls-Aleví B           1-10 
Xandry (2), p.p., Kilian (2), Pol (2), 
Calvillo, Pau i Xavier.
Aleví E-Fundació Terrassa         2-3 
Axel i Joan.  
Aleví F-PB Sant Cugat    3-7 
David, Víctor i Miguel.  
Jabac Terrassa-Benjamí A          3-1 
Bilal.  
Benjamí B-Barberà Andalucía  
6-2 Maher (2), Aaron (2), Joel i 
Ángel.
Thau Sant Cugat-Benjamí C    2-3 
Iker, Biel i Rolan.  
Rubí UE-Benjamí D                     10-0

rESULTATS
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PETANCA | LLIGA

La UP Las Torres-Rubí assoleix
per fi  l’ascens a Primera Divisió

S’ha fet esperar, però l’as-
cens finalment ha arribat. 
El primer equip de la Unió 
Petanca Les Torres-Rubí ha 
pujat a Primera Divisió des-
prés de guanyar el seu rival 
més directe, el Santa Lucía 
d’Igualada.

Els rubinencs en tenien 
prou amb un empat, però no 
van voler refiar-se i des de la 
primera ronda van imposar 
el seu joc. Tot i la resistèn-
cia del conjunt local, poca 
cosa va poder fer per aturar 
l’empenta rubinenca, que 
augmentava l’avantatge en 
cada ronda fins a aconseguir 
una victòria per 6-10.

Amb aquest ascens, no-
més els queda un esglaó per 
retornar a la Lliga Catalana, 
categoria a la qual van re-

nunciar per una decisió 
injusta de la Federació Ca-
talana de Petanca que els va 
privar del títol de lliga.

El segon equip del club, 
després de proclamar-se 
campió de lliga la setmana 
passada, va jugar un partit 
sense cap transcendència 
davant del Polinyà. Va ser un 
duel de tràmit que va tenir 
lloc a les pistes de Cova So-
lera i que va servir per aco-
miadar la temporada amb 
un resultat final de 8-8.

Pel que fa al tercer equip 
de la UP Las Torres-Rubí, es 
va desplaçar fins a Esparre-
guera en un partit en què 
no hi havia massa en joc. 
Els de Rubí van aprofitar-ho 
per donar partides a aquells 
jugadors que havien tingut 

menys presència durant la 
temporada. No obstant això, 
la pugna va ser disputada i 
no va ser fins a la darrera 
ronda que l’equip local va 
aconseguir un avantatge mí-
nim que li va donar el partit 
per 9-7. Tot i la derrota en 
aquest partit, el tercer equip 
ha acabat la competició en 
quarta posició.

Per últim, l’equip femení 
tampoc va aconseguir la vic-
tòria. Va rebre com a local al 
Polinyà, el segon classificat 
i que disputarà la promoció 
d’ascens. La diferència a 
la classificació es va veure 
traduïda a les pistes i les 
visitants van aconseguir 
la victòria per un resultat 
contundent de 2-7. / UP Las 
Torres-Rubí

ATLETISME | PROVA

Fondistes Rubí par� cipa a la Cursa 
de Sant Vicenç amb cinc atletes 
Fins a cinc atletes de Fon-
distes Rubí van par� cipar el 
diumenge en la Cursa de Sant 
Vicenç de Mollet. Es tracta de 
Nicolás López, Francisco Tira-
do, Francisco Villodres, Iván 
Pizarro i Lorenzo Mar� n, que 
van prendre part en la cursa 
de 10 km.

El temps dels corredors 
rubinencs van ser 45ʹ 10ʺ 
per Nicolás López; 47ʹ 36ʺ 
i 47ʹ 37ʺ per Francisco Vi-
llodres i Lorenzo Martín, 
que van entrar pràc� cament 
junts; 47ʹ 59ʺ per Francisco 
Tirado; i 57ʹ 36ʺ per Iván 
Pizarro.

Amb aquests temps, Ni-
colás López va aconseguir el 

Els jugadors del primer equip del club, celebrant l’ascens. / Cedida

Par� cipants del club en la Cursa de Sant Vicenç. / Cedida

L’Horitzó A avança cap al � tol superant 
l’Encert Sant Mar�  en el play-off 
L’Horitzó A va aconseguir una victòria davant 
de l’Encert de Sant Mar� , de Barcelona, que 
l’apropa una mica més cap al � tol de la Lliga 
Catalana de Primera Divisió de bàsquet per a 
persones amb discapacitat intel·lectual.

El duel va ser molt renyit, però al fi nal el 
conjunt vallesà va imposar-se per 32-27, amb 
5 punts d’avantatge, en la primera jornada 
del play-off  pel � tol.

L’equip d’Enric Planas va anar per davant 

en el marcador quasi tot el par� t, però al 
fi nal del tercer quart es va deixar remuntar 
pels barcelonins, que van aconseguir anotar 
dos triples. Ja en el darrer quart del joc, 
l’Horitzó A va aconseguir imposar-se en el 
marcador.Per l’equip vallesà, van jugar Joan 
Lupión (10), Toni Torres (10), José Roldan (4), 
Jordi Aniento (4), Efrain Escalona (2), Sergi 
de la Torre (2), Helena Corbella i Gianluca 
Scatena. / CE Horitzó

ATLETISME | MARXA

Ignasi Melo bat el rècord d’Espanya 
dels 10 km marxa en M-65

Ignasi Melo, durant la prova. / Cedida

L’atleta rubinenc Ignasi Melo, 
de la Unió Atlè� ca Rubí (UAR), 
ha aconseguit a Viladecans 
un nou rècord d’Espanya de 
10 km marxa en la categoria 
M-65. Melo va aturar el cro-
nòmetre en 54ʹ 27ʺ, marca 
que li permet ser campió de 
Catalunya M-65 i quart en la 

classifi cació general.
El marxador de 65 anys 

ja compta amb tres rècords 
en aquesta distància. Actual-
ment, disposa del rècord d’Es-
panya de 10 km marxa M-50, 
amb un temps de 49ʹ 44ʺ; 
el de la categoria M-55 amb 
una marca de 51ʹ 09ʺ, i també 

el rècord d’Espanya de 5 km 
marxa en la categoria M-60 
amb un registre de 25ʹ 05ʺ.

Pista coberta
D’altra banda, les categories 
inferiors del club, de benja-
mins a juvenils, van compe� r 
en pista coberta. Cal destacar 
l’actuació d’Hugo Garcia, que 
va guanyar dos bronzes, en els 
60 m amb un temps de 7ʹ 76ʺ, 
i en llançament de pes, amb 
una marca de 10,19 m. A més, 
alguns atletes van aconseguir 
mínimes pel Campionat de 
Catalunya, com Iván García 
en salt d’alçada aleví, i Marc 
López i Violeta Vilches en 
els 1.000 m infan� l. A més, 
l’equip aleví masculí de relleus 
4x200, format per Jordi Serra, 
Iván García, Álex García i Álex 
Rius, va ser segon en la seva 
sèrie amb una marca de 2ʹ 08ʺ 
38. / UAR

quart lloc en la seva catego-
ria, mentre que Lorenzo Mar-
� n va ser vuitè de la seva.

D’altra banda, també el 
diumenge, el corredor del 
club Andrés Mar� nez va par-

� cipar en la Mitja Marató de 
Santa Coloma de Gramenet. 
El corredor local va completar 
els més de 20 km de la pro-
va en una marca fi nal d’1h 
32ʹ 49ʺ. / Fondistes Rubí

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

El pavelló de La Llana acollirà un par� t 
nacional de bàsquet en cadira de rodes
El CEB Sant Jordi organitza un par� t 
de lliga nacional de bàsquet adaptat 
aquest dissabte 3 de febrer a les 16 
hores al pavelló municipal de La Lla-
na. Es tracta d’un par� t de bàsquet 
en cadira de rodes que enfrontarà 
el Global Basquet i el CEM L’Hos-
pitalet. 

Un cop fi nalitzi el par� t, s’oferirà 
un clínic per explicar la idiosincràsia 
d’aquest esport. / DdR

El Sènior del Sant Jordi va fer una ac� vitat amb cadira de 
rodes. / Cedida



RESULTATS
Juvenil Masculí-CN Sant Feliu 11-5
Cadet Masculí-UE Horta  15-1
CN Atlètic-Barceloneta B-Aleví B 14-0
GEiEG-Sènior Masculí B  5-16
Aleví B-CN Vallirana B  2-6
CN Sant Feliu-Juvenil Femení 6-8
CN Sabadell-Juvenil Masculí  5-10

Benjamí B
1a Yaiza Miranda
2a Nora Ruiz
Benjamí A
2a Maria Mallén
Aleví B
1a Júlia Plant
2a Júlia Serra
Aleví A
2a Andrea González

Infantil B
1a Laia Bisbal
Infantil A
1a Natalia Mallén
2a Beth Lleonart
3a Aina Cánovas
Cadet B
1a Marta Coronas
2a Paula Sánchez
Cadet A

1a Ainhoa Leiva
2a Ainhoa Tiriñena
3a Jana Moreno
Juvenil B
1a Júlia Ramoneda
Sènior A
1a Georgina Melis
2a Miriam Coronas
3a Rebeca Olivencia

RESULTATS
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Masculí con� nua líder en solitari
El Sènior Masculí A del Club 
Natació Rubí (CNR), de Pri-
mera Divisió, segueix encap-
çalant la classifi cació, tot i la 
derrota a Madrid contra el 
CN La La� na (11-9). En un 
par� t amb molts alts i baixos, 
els esportistes rubinencs 
van anar sempre a remolc. 
Cal destacar el gran partit 
de Javier Carrasco, autor de 

GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | COMPETICIÓ

El Regina suma una vintena de 
podis en la primera jornada 
de la compe� ció comarcal

La secció de gimnàs� ca ar-
� s� ca del Regina Carmeli va 
aconseguir sumar 19 podis 
en la primera jornada de la 
compe� ció del Vallès Occi-
dental. La prova va tenir lloc 
al pavelló de Can Rosés, a 

Gimnastes del Regina Carmeli, durant la compe� ció.

Rubí, i va englobar des de 
les categories Benjamí fins 
a Sènior.

En la classificació indi-
vidual, es van produir vuit 
victòries per les gimnastes del 
Regina. / CE Regina Carmeli

NATACIÓ | COMPETICIÓ

Sílvia Mar�  i Júlia Guillem, 
al Campionat de Catalunya
El CN Terrassa va acollir el 
passat cap de setmana el 
Campionat de Catalunya 
Junior i Absolut Open. El CN 
Rubí va estar representat 
pe Sílvia Mar� , en categoria 
Absoluta, i Júlia Guillem, en 
Júnior.

Cal destacar el bon paper 
de les dues nedadores en la 
prova dels 50 metres lliures. 
Martí es va classificar per 
disputar la Final B fi nalitzant 
amb un temps de 27”80 i 
ocupant la 12a posició. Júlia 
Guillem va nedar la mateixa 
prova en 29ʺ85, millorant la 
seva marca personal i ocu-
pant la 14a posició.

Lliga catalana de benjamins 
i prebenjamins
D’altra banda, una vintena de 
benjamins i prebenjamins del 
CNR es van traslladar a Pa-
rets, on van disputar la quar-
ta i segona jornada de la lliga 
catalana, respec� vament. Pel 
que fa als benjamins, que ac-
tualment ocupen la 30a posi-

ció a la lliga, dues posicions 
més que a la jornada anteri-
or, van disputar les proves de 
50 i 100 m braça, els 100 m 
lliures i el relleu dels 4x50 m 
papallona. D’altra banda, els 
prebenjamins es troben a la 
48a posició i van nedar els 50 
m esquena i papallona.

Dos equips de triatló 
al Duatló de Reus
Pel que fa a la secció de 
triatló, dos equips del club, 
un masculí i un femení, van 
compe� r al duatló de Reus. 
L’equip masculí, format per 
Ricard Valenzuela, Carlos Par-
dos i Toni Tienda, va quedar 
en la 29a posició. Individual-
ment, Valenzuela va ser 77è, 
Pardos, 121è i Tienda, 171è.

Pel que fa a l’equip feme-
ní, format per Laura Pérez, 
Maria Costas i Roser Mejías, 
no va poder puntuar a causa 
d’una indisposició de Mejías. 
En l’àmbit individual, Pérez va 
acabar en 17è lloc i Costas en 
42a posició. / CNR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Empat amb regust a derrota 
pel Masculí del Cent Pa� ns
El Sènior Masculí que juga a la 
Lliga Elit va enfrontar-se en la 
passada jornada al CP Caste-
llbisbal com a local. El Sènior 
Masculí que juga a la Lliga Or, 
per altra banda, va perdre 
contra el Tsunamis a domicili 
per 3-1, mentre que les noies 
van tenir descans.

El partit dels jugadors 
de Xavi Porqueras, era en-
ganyós. Tot i jugar contra els 
cuers de la lliga, un derbi és 
un derbi, i en aquests par� ts 
no infl ueixen les posicions a 
la classifi cació. La intensitat 
augmenta pels dos costats i 
mai està clar qui s’endurà la 
victòria. En el d’aquest passat 
cap de setmana, el Rubí sem-
blava que pa� ria per sumar 
els tres punts, ja que en una 
primera part molt travada, a 

El Cent Pa� ns només va poder empatar. / Cedida

causa de la gran quan� tat de 
faltes per part dels dos equips, 
el marcador va acabar al mig 
temps 1-1. La segona part, en 
canvi, va tenir tot el ritme i la 
velocitatque no hi va haver en 
la primera. Les ocasions es van 
mul� plicar, però cap dels dos 
equips va poder materialitzar 
cap gol. El matx va anar a la 
pròrroga i allà tampoc es va 
moure el marcador. Final-
ment, una victòria als penals 
deixa el Rubí amb dos punts 
més i amb la sensació d’haver 
pogut treure més del par� t.

L’equip es queda a 6 punts 
de la cinquena posició i a 8 
dels playoff  a falta de 6 jor-
nades; per contra el Molina 
Sport ha atrapat als rubinencs 
i ja és setè empatat a punts. / 
Cent Pa� ns

Jugadores del Sènior Femení. / Cedida

VOLEIBOL | PRIMERA CATALANA

El Més Fusta Rubí haurà de 
disputar la permanència 
El CV Més Fusta Rubí no ha 
aconseguit classifi car-se en 
la primera fase de Primera 
Catalana per disputar la 
segona ronda amb els mi-
llors equips de la categoria. 
L’equip rubinenc ha quedat 
en sisena posició de 8 par-
ticipants amb un total de 
18 punts d’un registre de 5 
victòries. 

La primera jornada de la 

1a Catalana Femení B J Pts.
1 CV MOLINS 14 36
2 GET BLUME 14 30
3 CVB BARÇA 14 27
4 CV OLOT 14 24
5 VIKINGS PRAT 14 21
6 MÉS FUSTA RUBÍ 14 18
7 CV GAVÀ 14 12
8 CV SANT QUIRZE 14 0

set gols. 
Per la seva banda, el 

Sènior Femení va tenir dues 
jornades molt complicades, 
dimecres a Barcelona contra 
el CN Sant Andreu (22-4) 
i dissabte a Rubí contra el 
CN Mataró (3-18). Aquesta 
setmana, les jugadores des-
cansaran i podran preparar 
l’enfrontament contra l’úl� m 

equip de la Divisió d’Honor, 
el CD Dos Hermanas de Se-
villa del proper 10 de febrer, 

un partit molt important 
per la permanència. / Club 
Natació Rubí

segona fase serà aquest cap 
de setmana, quan les rubi-
nenques visi� n la pista del 
CV Vall d’Hebron. / CV Rubí
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