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Rubí acull un emo� u homenatge a 
les víc� mes del franquisme
LARA LÓPEZ

La rambla del Ferrocarril va 
ser l’escenari dissabte passat 
al migdia de l’acte d’home-
natge als rubinencs i rubinen-
ques víc� mes de la repressió 
franquista, organitzat per la 
Mesa de Catalunya d’En� tats 
Memorialistes, que, amb 
mo� u del seu 10è aniversari, 
ha decidit descentralitzar les 
concentracions que habitual-
ment fa a la plaça Sant Jaume 

dones i homes d’idees pro-
gressistes, persones exiliades 
que van acabar en camps de 
concentració com Neus Ca-
talà, combatents del bàndol 
republicà, o alguns regidors 
republicans com Miquel Se-
gura, Joan Marcet, Jaume 
Mar�  o Antonio Vilardell.

Els protagonistes de l’acte 
van ser Paquita Cruz, absent, 
i el seu company Juan Mar� -
nez. Paquita Cruz va ser em-
presonada per la dictadura 
amb la seva mare quan era 
molt pe� ta, passant per di-
ferents presons d’Espanya. El 
seu company Juan Mar� nez 
va ser de� ngut i torturat fi ns a 
13 ocasions per les forces del 
règim de Francisco Franco. 
Juan Mar� nez sí que va estar 
present a l’acte i, molt emoci-
onat, va defensar la República 
i va llegir el poema ‘Muerte 
en Granada’ de Federico Gar-
cía Lorca. Durant la trobada 
es van recitar diversos poe-
mes de Miguel Hernández, 
el poeta preferit de Paquita 
Cruz i Juan Mar� nez.

També es va recordar a 
Neus Català, qui va estar al 
camp de concentració nazi 
de Ravensbrück (Alemanya) 
i que posteriorment va viure 
a Rubí, a més dels familiars 
assassinats pels franquistes 
de la rubinenca Carmen Con-
tero. L’acte també va servir 

per destacar el paper de Rubí 
com a ciutat acollidora durant 
els anys de la Guerra Civil, 
moment en què es va passar 
de 6.600 a 9.000 habitants al 
cens a causa de l’arribada de 
refugiats.

Des de la Mesa de Cata-
lunya van realitzar un discurs 
per defensar “els drets soci-
als, humans i de la llibertat 
davant la violació sistemà� ca 
dels drets humans de les 
víctimes del franquisme”. 
Alhora van mencionar que 
el creixement de l’extrema 
dreta exemplifi cat en el par-
� t polí� c Vox, tercera força 
polí� ca a l’estat espanyol, és 
resultat de la normalització 
de la seva presència en el 
Parlament per part de mit-
jans de comunicació i par� ts 
polí� cs. Segons el manifest 
que van llegir, “la nostra rà-
bia construc� va esdevindrà 
un edifi ci de memòria de la 
qual no es podrà desallotjar 
mai la veritat, la jus� cia ni la 
repressió, ni amb lleis ni amb 
porres”.

El regidor de Memòria 
Històrica, Pau Navarro, va 
agrair aquest homenatge 
als rubinencs represaliats i 
assassinats pel franquisme, 
destacant la lluita de Juan 
Mar� nez i Paquita Cruz en les 
accions locals i nacionals en 
defensa de la República.

L’acte va tenir lloc a la rambla del Ferrocarril. / Lara López

de Barcelona. Uns murals 
estesos a terra amb fotos i 
texts sobre les víc� mes del 
franquisme, les persones 
desaparegudes i la repressió 
durant el franquisme  van fa-
cilitar informació sobre l’acte 
a la ciutadania.

Durant la concentració, 
representants d’associacions 
per la memòria històrica i 
algun representant polític 
van recordar veïns de la ciutat 
oprimits pel règim franquista: 

El Moviment per unes pensions 
dignes mostra el seu suport a 
la plan� lla de Con� nental
El Moviment per a 
unes Pensions Públi-
ques Dignes de Rubí 
ha portat a terme 
aquest dimarts al 
ma�  una nova assem-
blea oberta a la plaça 
Pere Aguilera. Durant 
la trobada, els assis-
tents han mostrat de 
nou el seu suport a la 
plan� lla de la planta 
rubinenca de la mul� nacional 
Continental, sobre la qual 
planeja un futur incert davant 
l’anunci de reestructuració de 
la direcció de l’empresa. 760 
llocs de treball podrien estar 
en perill.

Els pensionistes han re-
cordat que cada lloc de tre-
ball que es perd és un ingrés 
menys per la Seguretat Social 
i un mo� u de precarització 
dels llocs de treball. A més, 
consideren que Con� nental 
està fent “un inacceptable 
xantatge als treballadors 
amb l’argument que tancarà 
la fàbrica si la seva imatge 

El col·lec� u ha mostrat el seu suport a la 
plan� lla de Con� nental. / Joaquin Gracia

surt perjudicada, quan la 
plan� lla té dret a mobilitzar-
se per defensar els seus llocs 
de feina”.

D’altra banda, el col·lec� u 
també ha anunciat que el 
proper 13 de desembre a 
les 18 hores es tornaran a 
manifestar pel centre de la 
ciutat per tal de reclamar 
unes pensions públiques 
dignes i per animar altres 
ciutadans a unir-se a la seva 
lluita, ja que els treballadors 
d’ara seran els pensionistes 
del futur si s’aconsegueix 
salvar el sistema públic de 
pensions. / DdR
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Les obres per reparar el col·lector 
de Can Xercavins s’iniciaran el 2020

MARTA CABRERA  

Les obres de reparació del 
col·lector de Can Xercavins 
es posaran en marxa l’any 
vinent, segons ha informat 
l’Ajuntament. Es tracta d’una 
actuació que ha de servir 
per condicionar una infraes-
tructura que fa anys que té 
problemes de funcionament 
i que provoca que hi hagi ves-
saments d’aigües residuals al 
torrent de Can Xercavins, que 
posteriorment van a parar a la 
Riera de Rubí, contaminant el 
medi. La reparació d’aquest 
col·lector ha estat reclamada 
pels veïns de la zona des de fa 
molts anys, però aquesta s’ha 
dilatat en el temps.

Un col·lector és una infra-
estructura que transporta les 
aigües residuals recollides en 
el clavegueram fi ns a la depu-
radora. El problema del col-
lector de Can Xercavins, que 
recull les aigües residuals de 
Can Solà, Castellnou, Can Mir, 
una part de Sant Muç i una 

part de Sant Jordi Parc, és que 
en episodis de pluja no dona 
abast i l’aigua vessa al torrent. 
A més hi ha obstruccions per 
l’entrada de sorra i d’arrels, 
avaries puntuals de pous i del 
col·lector i té trams en què no 
és possible accedir.

El col·lector, que va ser 

construït per l’Ajuntament 
el 1992, va començar a do-
nar problemes el 2004. Des 
d’aquell moment, veïns i con-
sistori van demanar a l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), 
qui té la competència del seu 
manteniment, una actuació.

Amb la crisi econòmica 

Fa més d’una dècada que els veïns demanen la reparació de la 
instal·lació perquè hi ha vessaments d’aigües residuals al torrent

El col·lector de Can Xercavins fa més d’una dècada que no funciona 
correctament i contamina el medi. / Arxiu-Mariona López

pel mig i el fort endeutament 
que va pa� r l’Agència Catala-
na de l’Aigua, no va ser fi ns a 
principis del 2018 que es va 
aconseguir signar un conveni 
entre les dues administra-
cions.

Ara, està previst signar un 
nou conveni per qüestions 
de forma i es començaran a 
executar les expropiacions 
de terreny necessàries. Un 
cop això estigui llest, l’ACA 
haurà de començar les obres 
que tenen un pressupost de 
més de 2 milions d’euros. 
La previsió és que comencin 
el mateix 2020, segons ha 
explicat l’Ajuntament.

L’actuació se centrarà en 
un tram de 5 km del col·lector. 
A la part baixa, més propera 
a la masia de Can Xercavins, 
hi haurà un canvi de traçat 
d’1 km i s’instal·larà una nova 
xarxa amb un emplaçament 
accessible. Pel que fa als 4 
km restants d’actuació, seran 
rehabilitats interiorment amb 
màniga.

Inversió de la Generalitat 
pel manteniment de la 
C-58, la C-1413a i la C-16
El Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha iniciat el 
procés de licitació de dos 
contractes corresponents a la 
conservació integral de carre-
teres de Barcelona, Penedès i 
Catalunya Central, integrades 
en els àmbits a l’est i a l’oest 
de Barcelona.

Pel que fa a la zona oest, 
s’inclouen millores a l’auto-
pista C-58, entre Terrassa i 
Barcelona, la C-16, que va 
des dels Túnels de Vallvidre-
ra fi ns a Berga, i la comar-
cal C-1413a, que va des de 
Molins de Rei fi ns a Caldes 
de Montbui i que travessa 
Rubí.

Les tasques que es duran 
a terme durant els propers 
quatre anys inclouen el se-
guiment de l’estat del ferm, 
la senyalització, les barreres 
de seguretat, l’abalisament, 
els talussos o elements de 
drenatge.

L’objectiu de les actua-
cions són garan� r un nivell 
òp� m de servei a la xarxa de 
carreteres i millorar la segu-
retat viària.

Entre els dos contractes, 

la inversió està al voltant dels 
500 milions d’euros i les car-
reteres en les quals s’actuarà 
conformen una xarxa de prop 
de 500 km. La majoria són 
vies que registren un volum 
de trànsit molt elevat.

A més d’aquestes tres 
carreteres que afecten la 
zona de Rubí, també es millo-
raran la C-17, la C-32, la N-II, 
la C-55 o la C-31. / DdR
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Fridays for Future protesta contra el consumisme 
massiu en la seva primera manifestació a Rubí
LARA LÓPEZ

Una quarantena de joves va 
protestar contra el consumis-
me massiu i el canvi climà� c 
el passat divendres al vespre 
a Rubí, en la primera manifes-
tació de Fridays for Future a la 
nostra ciutat. El moviment Fri-
days for future Rubí, iniciat fa 
dues setmanes, va convocar 
la seva primera manifestació 
coincidint amb el Black Friday 
i va comptar amb el suport 
de companys de Sabadell i 
Sant Cugat.

Els manifestants van inici-
ar la protesta a la plaça de la 
Nova Estació, on van llegir un 
manifest contra el consumis-
me massiu del Black Friday, 
que consideren “un model 
de consum imposat per les 
mul� nacionals, des� nades a 
generar benefi cis i que sen-
tencia la vida al nostre plane-
ta”. Tot seguit, van iniciar una 
marxa per l’illa de vianants 
amb pancartes amb lemes 
com ‘Emergència climà� ca’ o 
‘Hi ha més plàs� c que sen� t 
comú’ fi ns a arribar a la Plaça 
Doctor Guardiet, punt on va 
acabar la mobilització.

Clàudia López, represen-
tant de Fridays for Future 
Rubí, va assenyalar que “el 
Black Friday promou un con-
sum massiu innecessari que 

té un gran impacte mediam-
biental i això ens repercu� rà 
en un futur”. En aquest sen� t, 
Roger Miralles, de Fridays for 
Future Sabadell, afegeix que 
aquesta campanya comercial 
genera molts més residus i 

Els joves es van manifestar pel centre de la ciutat. / L.L.

El moviment ecologista cri� ca la despesa 
en l’enllumenat de Nadal a Rubí

‘Contes per a la no discriminació’ per celebrar a la ciutat 
el Dia Internacional dels Drets Humans

La manifestació va coincidir amb la inaugura-
ció de la pista de gel i l’encesa dels llums de 
Nadal a Rubí, tema sobre el qual van opinar 
des de l’en� tat. “A tothom li agrada veure 
llums de Nadal, però creiem que és inneces-
sària aquesta gran despesa que es podria 
centrar en altres coses que la ciutadania 
necessita”, va afi rmar Clàudia López. La rubi-
nenca considera que les llums nadalenques 
i la pista de gel són molt contaminants per 
l’energia que requereixen.

A Fridays for Future Rubí han decidit con-

vocar una manifestació al mes, igual que fan a 
Sabadell, per tal de reunir el nombre més gran 
de persones. Alhora volen emprendre accions 
per conscienciar la ciutadania sobre el canvi 
climà� c, que és el seu principal objec� u. El 
col·lec� u es reunirà quinzenalment a l’espai 
Lectors al Tren! per celebrar assemblees i ja 
estan preparant xerrades a escoles i mani-
festacions per la ciutat. Conviden a qualsevol 
nen, jove o adult a par� cipar amb ells a través 
del seu Instagram, Twi� er o enviant un correu 
a fridaysforfuturerubi@gmail.com. / DdR

REDACCIÓ

El Servei de Cooperació de 
l’Ajuntament i la Sindicatura 
de Greuges de la ciutat orga-
nitzen un taller familiar amb 
mo� u del Dia Internacional 
dels Drets Humans, que se 
celebra el 10 de desembre. 
A Rubí, l’efemèride es com-
memorarà dijous 12 de de-
sembre amb una lectura de 

contes par� cipa� va que � n-
drà lloc a  la Biblioteca (17.30 
h). La proposta, dirigida a 
famílies amb infants entre els 
6 i 12 anys, inclou un berenar 
saludable i l’ac� vitat ‘Contes 
per a la no discriminació’ 
a càrrec d’una formadora 
d’educació en drets humans 
de la companyia Gecko con 
Botas.

A través dels contes es 

vol apropar els Drets Humans 
i, concretament el dret a 
la no discriminació per raó 
d’origen nacional, ètnic o 
social, a la ciutadania d’una 
manera original i pràctica. 
Els textos explicaran a les 
famílies què són els drets 
humans i perquè cal garan-
� r-los. Gràcies a la dinàmica 
par� cipa� va de la sessió, els 
pares i mares aprendran a 

introduir la literatura infan� l 
entorn dels Drets Humans 
en el quo� dià de les famílies 
com a eina educa� va i sensi-
bilitzadora.

El Dia dels Drets Humans 
se celebra el 10 de desembre 
i es commemora des del 
1948, en què l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides 
va aprovar la Declaració Uni-
versal dels Drets Humans.

El cotxe de Som Mobilitat 
porta més de 30.000 km
El vehicle elèctric de la coo-
pera� va Som Mobilitat, pro-
pietat del grup de Rubí, ja 
ha completat més de 30.000 
km. A principis del 2018, el 
grup local de Som Mobilitat 
va adquirir un vehicle elèctric 
per compar� r entre tots els 
membres de la coopera� va.

Per tal d’incen� var l’ús en-
tre la població, l’Ajuntament 
de Rubí va adquirir 3.600 ho-
res de conducció del vehicle 
elèctric amb la intenció de 
regalar codis promocionals 
de 5 hores gratuïtes de con-
ducció.

Gairebé dos anys després, 
el vehicle ha registrat 484 llo-
guers amb 3.050 hores d’ús, 

de les quals 1.405 són provi-
nents dels vals del consistori i 
1.645 de pagament dels socis 
de Som Mobilitat. Els vals es 
reparteixen al Rubí Forma, així 
com en comerços, empreses 
i en� tats i el vehicle es troba 
estacionat habitualment a la 
fotolinera del Rubí Forma.

Aquestes dades les ha fet 
públiques l’Ajuntament de 
Rubí en una trobada tècnica el 
29 de desembre man� nguda 
entre els consistoris de Rubí, 
Santa Perpètua, Castellbisbal 
i Torelló i la coopera� va Som 
Mobilitat, amb l’objec� u de 
crear sinergies per promoure 
la mobilitat elèctrica compar-
� da. / DdR

emissions de CO2 a causa de 
la mul� plicació d’enviaments 
exprés.

Orla Perry, de Fridays for 
Future Sant Cugat, va reco-
manar comprar roba només 
quan sigui necessari i no fer 

grans compres en un mateix 
dia, i des de la plataforma 
també recomanen prac� car 
l’intercanvi de roba i la com-
pra en bo� gues de segona mà 
per promoure un consum de 
proximitat més sostenible.

El cotxe de la coopera� va Som Mobilitat de Rubí està a la fotolinera del 
Rubí Forma. / Arxiu

Ens va deixar el passat dilluns 
dia 2 a l’edat de 89 anys.

E.P.D.

Montserrat Piera Comas
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L’illa de llum i el laberint, principals atrac� us de 
l’encesa de l’enllumenat de Nadal a Rubí
LARA LÓPEZ

La festa de l’encesa de llums 
de Nadal va reunir centenars 
de persones divendres pas-
sat entre la plaça de Pere 
Aguilera i el carrer Maximí 
Fornés. En aquest carrer, s’ha 
instal·lat per segon any con-
secu� u un túnel format per 
leds que realitza cada dia dos 
espectacles de llum i música 
(18.30 h i 20 h). La il·luminació 
nadalenca es complementa 
enguany amb el laberint de 

llum a la plaça de l’Onze de 
Setembre i dos arbres gegants 
transitables ubicats a les 
places de Catalunya i de Pere 
Esmendia.

L’acte d’encesa dels llums 
va començar amb una xoco-
latada popular i després es va 
projectar un vídeo mapping a 
la façana de l’Ajuntament que 
va mostrar colorits mo� us na-
dalencs. També hi va aparèi-
xer el Mag Rubisenc, que va 
desitjar bones festes a tots els 
rubinencs i rubinenques. Des-

prés va arribar el Tió Gegant 
a la plaça, moment en què va 
començar el compte enrere 
per encendre l’enllumenat 
nadalenc. El Consell d’Infants 
i l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, van ser els encarre-
gats de donar el tret de sor� -
da a la il·luminació nadalenca 
a la façana de l’Ajuntament i 
el gegant arbre de Nadal que 
engalana la plaça.

Després, el Tió de Nadal 
va encapçalar una rua per 
guiar el públic fi ns al carrer 
Maximí Fornés, on centenars 
de persones ja esperaven des 
de feia estona l’encesa del 
túnel, que va fer les delícies 
de famílies i infants acompa-

nyant l’espectacle de colors 
amb música nadalenca. El 
passadís lluminós compta 
amb més de 33 metres de 
longitud, 6 metres d’amplada 
i 4,6 metres d’alçada.

Posteriorment, desenes 
de famílies i infants es van 
acostar als arbres gegants de 
la plaça de Catalunya i la plaça 
Pere Esmendia i al laberint de 
la plaça de l’Onze de Setem-
bre per jugar i fer-se fotos.

L’Ajuntament preveu que 
la il·luminació nadalenca, 
amb un cost de 336.000 eu-
ros, animi les compres de 
Nadal al centre de la ciutat 
i atregui visitants d’altres 
municipis.

El laberint de llum de la plaça d’Onze de Setembre és la principal 
novetat de l’ornament nadalenc. / L.L.

Torna la pista de gel i el 
trenet dels comerciants
La pista de gel i el tre-
net dels comerciants 
són dues de les ac� -
vitats del Nadal a Rubí 
que més èxit tenen en-
tre la població. La pista 
de gel es va estrenar 
el divendres i estarà 
oberta entre setmana 
de 17 a 21 hores fi ns 
al 22 de desembre; i 
els caps de setmana i 
a par� r del 23 de de-
sembre d’11 a 21 hores fi ns al 
7 de gener. El preu per pa� nar 
és de 6 euros per 30 minuts i 
és necessari portar guants o 
adquirir-los per un euro. Els 
comerços associats a Comerç 
Rubí ofereixen als seus clients 
descomptes del 50% per poder 
pa� nar.

Pel que fa al trenet dels 
comerciants, es posarà en fun-
cionament aquest divendres i 
fi ns al 4 de gener. L’horari és 
d’11 a 13.30 hores i de 17 a 

La pista de gel porta una setmana oberta 
a la plaça de l’estació. / M.C.

Arrenca una nova campanya 
comercial nadalenca
L’Ajuntament i Comerç Rubí 
han presentat una nova cam-
panya comercial per Nadal. 
Sota l’habitual eslògan ‘Rubí, 
on visc, on compro’, els comer-
ciants i el consistori han volgut 
posar l’accent en els valors 
iden� taris i de per� nença a 
la ciutat. Un dels plats forts 
de la campanya és un audio-
visual que reforça la idea de 
comunitat i de coneixença dels 
botiguers respecte als seus 
clients. La campanya també 
es promocionarà a través de 
cartells al carrer i al transport 
públic.

Per l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, “ja que durant el Na-
dal és una època de consum, 

és millor que aquest es faci 
a les bo� gues i establiments 
de la ciutat”. El president de 
Comerç Rubí, Miquel Ortuño, 
ha destacat que “la campanya 
de Nadal és la més important 
de l’any” i que els rubinencs 
han de tenir present que el 
comerç local és “un comerç 
de proximitat, en alguns casos 
ecològic, i ofereix un tracte 
personalitzat”.

Enguany, les bo� gues as-
sociades a l’en� tat comercial, 
llueixen un arbre de Nadal de 
fusta a la porta de les seves 
bo� gues. En total, s’han col·lo-
cat 172 arbres, que han estat 
elaborats per usuaris de Font 
del Ferro. / M.C.

20 hores, a excepció del 24 i 
31 de desembre, que oferirà 
servei fi ns a les 19 hores. Es 
podrà agafar habitualment a 
la parada de Maximí Fornés. 
Els comerciants associats a 
Comerç Rubí són els encarre-
gats de repar� r vals per poder 
agafar el trenet.

D’altra banda, també cal 
destacar l’ac� vitat del Tió Ge-
gant dels Comerciants, que 
voltarà els carrers de la ciutat 
els dies 7, 8, 13, 14, 21, 22, 23 
i 24 de desembre. / DdR
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Montverd i La Tata, premi a les 
millors inicia� ves comercials
M. CABRERA

L’Ajuntament de Rubí va lliu-
rar dimarts els premis a les 
millors inicia� ves comercials 
del 2019 i els guanyadors han 
estat la fruiteria Montverd, 
ubicada al carrer Maximí 
Fornés, i la bo� ga de cuina i 
rebosteria La Tata, que està 
al carrer Rafael Casanova. Ca-
dascun d’ells ha estat premiat 
amb 5.000 euros, que l’Ajun-
tament atorga amb l’objec� u 
de fomentar la implantació 
de noves ac� vitats comercials 
i l’emprenedoria comercial, 
promoure l’ocupació de locals 
buits, dinamitzar les diferents 

zones comercials de la ciutat 
i potenciar el comerç de 
proximitat.

Amb els 5.000 euros de 
premi, Rafa Montosa, de 
Montverd, té previst instal·lar 
una porta al local i posar aire 
condicionat. “Montverd és 
una bo� ga que ven produc-
tes de proximitat i ecològics, 
sobretot dels pagesos de la 
zona”, ha explicat el seu pro-
pietari. Montosa, que abans 
tenia l’establiment al barri 
del 25 de Setembre, destaca 
que la nova ubicació en un 
carrer més comercial l’ha 
ajudat molt.

Pel que fa a La Tata, es 

tracta d’un comerç de nova 
implantació que ofereix ta-
llers de cuina i productes de 
rebosteria casolana. Maria 
Ruiz, que va deixar enrere 28 
anys com a administra� va per 
obrir aquest negoci, ha expli-
cat que “a vegades les ganes 
perquè una cosa sur�  bé fan 
que tot sigui més posi� u”. So-
bre el des�  dels 5.000 euros, 
Ruiz explica que els farà servir 
per acabar de fer front a la 
inversió inicial per obrir. Maria Ruiz i Rafa Montosa, amb l’alcaldessa. / M.C.

Polèmica pel canvi d’ubicació del 
club de lectura Veus de Dona per 
l’acte del Dia de la Cons� tució 

L’acte per celebrar la Cons� tu-
ció que va tenir lloc el dimarts 
a la tarda a la Biblioteca va 
estar envoltat de polèmica 
entre l’Ajuntament, que im-
pulsava l’activitat, i el Club 
de Lectura Veus de Dona, 
format per una quarantena 
de persones. Segons fonts 
de la Biblioteca, l’auditori de 
l’equipament estava reservat 
dimarts a la tarda per aquest 
club, que havia de servir per 
organitzar una trobada de 
clubs de lectura comarcals 
que � ndrà lloc a Rubí el di-
mecres vinent. L’Ajuntament, 
però, va comunicar que el 
mateix dia a la mateixa hora 
la sala havia d’acollir una 
conferència de Joan Botella, 
catedrà� c de Ciència Polí� ca 
de la UAB per celebrar el Dia 
de la Cons� tució. “La Bibliote-
ca és pública i l’Ajuntament no 
té dret a dictaminar que pot 
agafar una sala perquè li surt 
dels nassos. No hi ha dret, la 
Biblioteca és del poble, no 
dels polí� cs”, va explicar in-
dignada la directora del club, 
Gracia Pérez.

La protesta de les inte-
grants del club de lectura va 
consis� r en unes pancartes 

en les quals es reclamava a 
l’Ajuntament que respectin 
les reserves i assenyalava la 
importància de les ac� vitats 
culturals. Finalment, el club 
de lectura es va haver de fer 
a la Sala d’Exposicions del 
mateix equipament.

Pel que fa a la xerrada, 
que va acollir un públic molt 
reduït, el catedràtic va ex-
plicar que “la reforma de la 
Constitució és molt difícil, 
però és viable i indispensa-
ble”. També va argumentar 
que la Carta Magna “és de les 
més progressistes de la zona 
geogràfi ca, perquè imposa a 
les administracions públiques 
l’obligació de lluitar contra les 
desigualtats socials que afec-
ten persones o col·lec� us”, 
però destaca, per contra, que 
és “molt rígida”.

Per aquest motiu creu 
que s’ha de reformar, en part 
perquè les noves generacions 
no han pogut par� cipar, però 
també perquè a Espanya ja no 
hi ha bipar� disme: “Potser es 
podrien aplicar lleis comple-
mentàries, com passa als Es-
tats Units”, una drecera que, 
segons el catedràtic, faria 
viable una reforma. / M.C.

Par� cipants del club protestant contra l’Ajuntament. / Ràdio Rubí
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Alumnes de La Serreta engegaran una campanya 
de recollida d’aliments per als més necessitats
REDACCIÓ

‘Aliments per a tothom’ és 
el títol del projecte solidari 
i educatiu en el qual estan 
treballant alumnes de 2n i 4t 
d’ESO de l’insti tut La Serreta. 
La iniciati va té com a objecti us 
bàsics dissenyar i realitzar una 
campanya de recollida d’ali-
ments per part dels alumnes 
i alhora que l’alumnat prengui 
consciència del malbarata-
ment alimentari i de les desi-
gualtats socials.

Els aliments recollits a la 

campanya es faran arribar a 
les persones i famílies més 
vulnerables de la ciutat a 
través de les enti tats socials 
Càritas, Frater Nadal i ASAV. 
L’alumnat que participa en 
el projecte serà l’encarregat 
de muntar la campanya i de 
conscienciar i encoratjar els 
seus companys per aconseguir 
un gran recapte.

A més, els estudiants re-
fl exionaran sobre el problema 
del malbaratament alimentari 
i els desequilibris existents a 
la societat, i sobre el model 

agroalimentari actual i els 
impactes socials, ambientals 
i econòmics que comporta 
aquest. Per complementar 
l’acti vitat, els alumnes assisti -
ran a xerrades d’experts.

D’altra banda, des de 1r i 
3r d’ESO treballaran un mercat 
de cultures del món, a parti r 
de la diversitat multi cultural 
del centre, centrant-se en la 
recerca i l’aprenentatge de les 
cultures que més representen 
l’alumnat. Així, aprofi tant el 
projecte del curs passat de 
decorar l’insti tut per les festes 

El professorat de l’Escola 
Mare de Déu de Montser-
rat, per segona vegada, està 
elaborant el projecte d’Eras-
mus+ (2018-2020) ‘Enriching 
lives, opening minds’. Aques-
ta iniciativa, finançada per 
la Unió Europea, ha donat 
l’oportunitat a sis professors 
de l’escola de marxar a An-
glaterra durant l’esti u per fer 

cursos de perfeccionament 
de la llengua anglesa i l’apre-
nentatge de noves metodolo-
gies per ensenyar-la en altres 
assignatures. Tanmateix, ha 
permès als docents conèixer 
professorat d’arreu d’Europa 
per desenvolupar projectes 
de col·laboració i innovar en 
els recursos didàcti cs i en les 
metodologies. / DdR

L’Escola Montserrat parti cipa 
per segona vegada en un 
projecte europeu de formació

Les persones amb diversitat funcional 
reclamen respecte i igualtat
REDACCIÓ

La plaça Doctor Guardiet va 
acollir diumenge la celebra-
ció del Dia Internacional de 
les Persones amb Diversitat 
Funcional, que va comptar 
amb una alta participació 
en les diferents activitats 
lúdiques i reivindicatives 
organitzades.

La jornada es va celebrar 
sota el lema ‘Així és com vull 
que em tractis!’, proposat 
pels mateixos col·lecti us par-
ti cipants. Amb aquesta frase, 
les persones amb diversitat 
funcional van reclamar a la 
societat empati a, respecte i 
igualtat de drets. La idea va 
impregnar moltes de les ac-
ti vitats organitzades i també 
va ser present en el mani-
fest unitari elaborat per les 
enti tats i serveis de l’àmbit. 
El text recollia la necessitat 
de tractar la diferència amb 
respecte i de saber posar-se 
en el lloc de l’altre.

Durant el seu discurs, l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez, 
va destacar la voluntat d’apo-
derament de les persones 

amb diversitat funcional i els 
va agrair la seva implicació 
en totes les accions impul-
sades per l’Ajuntament per 
millorar la seva atenció, entre 
les quals va ressaltar el Pla 
d’atenció integral a les perso-
nes amb diversitat funcional, 
recentment aprovat.

La commemoració del 
Dia Internacional de les Per-
sones amb Diversitat Fun-
cional va aplegar membres 
d’APDIR, l’AMPA del Centre 
Especial d’Educació de Ca 
n’Oriol, AVAN, el Club Esco-

la de Futbol Can Mir, Rubí 
TEA, l’ONCE, el Club Esporti u 
Horitzó 1994, el Servei de 
Rehabilitació Comunitària, 
Font del Ferro, DAPSI Rubí i 
la Llar Ca n’Alzamora.

Entre les diferents pro-
postes programades, cal 
destacar l’exposició ‘La saba-
ta de l’altr@’, realitzada per 
edRa amb la col·laboració de 
membres dels col·lectius i 
serveis de l’àmbit. En el marc 
d’uns tallers previs, els parti -
cipants van elaborar sabates 
de fang que simbolitzaven 

Martí nez, amb representants d’enti tats i serveis de l’àmbit de la 
diversitat funiconal. / Localpres

de Nadal, enguany fan un pas 
més en les cultures del món 
en aquesta època de l’any amb 
un mercat amb els productes 
de les diferents cultures que 
l’alumnat haurà fabricat.

Des de l’insti tut, assenya-
len que amb aquests projectes 
volen que l’alumnat entengui 
la diversitat al voltant de l’au-
la, al centre i a la ciutat i que 
sigui conscient del món en el 
que viuen per fer-lo una mica 
més humà, respectuós amb 
les diversitats i socialment una 
mica més just.

Professors del centre rubinenc parti cipants en el projecte europeu 
de formació. / Cedida 

l’empati a necessària a l’hora 
de tractar les persones amb 
discapacitat. Entre aquestes 
obres, se’n va escollir una 
perquè edRa la reproduís en 
gran format. La sabata es va 
poder veure a la plaça del 
Doctor Guardiet al costat de 
la resta de peces originals. 
Molta gent es va interessar 
en la iniciati va i es va fi car 
dins la sabata per fer-s’hi una 
foto, palesant així el seu su-
port simbòlic a les persones 
amb diversitat funcional.

També es va poder gau-
dir de la parti cipació de Les 
Anades d’Olla amb el Bòjum; 
de l’Esbart Dansaire i de 
l’Orquestra de la Diversitat 
Funcional de l’Escola Muni-
cipal de Música Pere Burés, 
així com de diferents parades 
informati ves.

A més, dimarts, el pro-
grama Rubí al Dia de Ràdio 
Rubí va estar dedicat al Dia 
de les Persones amb Diver-
sitat Funcional i La Sala va 
acollir l’obra ‘Aquí no paga 
ni Déu!’, a càrrec de l’enti tat 
d’integració social i laboral 
Femarec.

Sota el lema ‘Minories que fan 
una majoria’, els alumnes de 
4t d’ESO de l’insti tut JV Foix, 
amb la col·laboració d’altres 
alumnes de 2n i 3r de l’optati -
va de dibuix, han confeccionat 
un mural al centre educati u 
per parti cipar en el concurs 
Pinta La Marató de TV3. El mu-
ral ha estat seleccionat com a 
una de les 8 composicions fi -
nalistes del certamen. El mural 
representa el cos humà, que 

a vegades pateix alteracions 
genètiques que deriven en 
anomalies. Per escenifi car-ho, 
el dibuix mostra una neurona 
i l’ADN desglossat en colors. 
També representa la cèl·lula 
eucariota amb els seus or-
gànuls cel·lulars. Tot conclou 
amb un embrió que ja es de-
senvolupa alterat com les fl ors 
deformades que l’envolten, 
demanant ajuda a la investi -
gació cientí fi ca. / DdR

L’insti tut JV Foix, fi nalista 
al concurs Pinta La Marató

Mural dibuixat pels alumnes del JV Foix. / Cedida 
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MARTA CABRERA

El desacord al voltant de la 
possible obertura de l’abo-
cador de Can Balasc va ser el 
més destacat del Ple de no-
vembre, que es va celebrar 
dijous de la setmana passa-
da a la Sala Enric Vergés de 
l’Ajuntament. L’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP) va 
portar a la sessió una moció 
per demanar al consistori 
una campanya informa� va 
al voltant de les afectacions 
que pot tenir la possible 
obertura de l’abocador de 
Can Balasc. Un text que 
també sol·licitava que, un 
cop obert l’abocador, l’Ajun-
tament destinés tots els 
recursos necessaris a vigilar 
que complís les norma� ves. 
La moció va ser tombada 
amb els vots en contra del 
govern, format pel Partit 
dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC) i En Comú Podem 
(ECP), i els vots a favor de 
la resta de forces polí� ques 
del Ple.

El regidor d’En Comú 
Podem, Andrés Medrano, 

va jus� fi car el vot en contra 
afi rmant que “l’Ajuntament 
no pot fer un exercici de 
parcialitat”, per “respecte a 
les lleis”. Va acusar l’AUP de 
fer un “ús par� dista amb la 
moció” i va subratllar que 
l’Ajuntament “exercirà el 
control de l’abocador dins de 
les seves competències”.

En aquest sen� t, Xavier 
Corbera, portaveu d’Esquer-

ra Republicana de Catalunya 
(ERC), va demanar que s’in-
corporin “tècnics de medi 
ambient per poder fer con-
trols de forma exhaus� va”, 
mentre que el portaveu de 
Veïns per Rubí (VR), Toni 
García, va recordar el cas 
de Can Carreras, lamentant 
que “no hi ha inspeccions ni 
controls sufi cients i és una 
qües� ó que afecta la salut 

de tothom”.
Pel que fa a la portaveu 

de l’AUP, Betlem Cañizar, va 
mostrar la seva preocupació 
pel fet que “informar a la 
població es vegi com un fet 
parcial davant d’un procés 
legal” i va recordar que 
l’Ajuntament té l’obligació 
de “vetllar per la salut i el 
medi ambient”. Pel que fa 
a les crítiques d’ús parti-
dista del govern, Cañizar 
va recordar que va ser el 
PSC qui va dir abans de les 
eleccions que “l’abocador 
no obriria”.

Al fi nal del Ple, Joaquim 
Gracia, de la plataforma 
Rubí sense abocadors, va 
demanar a tots “un esforç 
per lluitar perquè no obrin 
l’abocador i, si cal, anar a 
judici”.

Suport a la plan� lla
de Con� nental
L’altre tema destacat del Ple 
de novembre va ser el suport 
a la plan� lla de Con� nental 
a través d’una moció apro-
vada per Junta de Portaveus. 
Un text a través del qual 

Imatge de la sessió plenària del novembre. / M.C.

Divisió al Ple davant la possible 
obertura de l’abocador de Can Balasc

MOCIONS APROVADES
-[VR] En suport de les entitats 
del municipi.
Junta de Portaveus

-[AUP] Per a la implementació del 
Centre d’Apoderament Feminista 
i la inclusió de la participació en 
el protocol per a l’abordatge de 
la violència masclista.
Junta de Portaveus

-[ERC] En representació del 
Jovent Republicà pel respecte 
dels drets democràtics i polítics 
durant els períodes electorals.
Junta de Portaveus

-[ECP] D’adhesió de l’Ajuntament 
de Rubí a la ‘Xarxa de memòria 

i de prevenció del feixisme. Mai 
més’
Junta de Portaveus

-[Cs] Per a la defensa de la igual-
tat de tracte entre les parelles de 
fet i els matrimonis en l’accés a 
la pensió de viduïtat
Sí: PSC i Cs
No: AUP
Abst.: ERC, ECP i VR

-[JP] De suport al col·lectiu de 
treballadors i treballadores de la 
planta de Continental Automoti-
ve Spain SA de Rubí.
Junta de Portaveus

MOCIONS NO APROVADES
-[Cs] Per impulsar una xarxa 
per a la protecció d’animals 
domèstics.
Sí: Cs i VR
No: PSC, ECP i AUP
Abst.: ERC

-[AUP] Per la transparència res-
pecte a la imminent obertura de 
l’abocador de Can Balasc.
Sí: ERC, Cs, VR i AUP
No: PSC i ECP

Aprovada una nova moció que demana 
la redacció del Pla d’Equipaments
El Ple va aprovar una nova 
moció que demana redactar 
el Pla d’Equipaments, un 
document que fa anys que 
l’Ajuntament diu que treballa, 
però que encara no s’ha apro-
vat. La inicia� va, acordada en 
Junta de Portaveus a proposta 
de Veïns per Rubí, també pre-
tén millorar la relació de les 
en� tats amb el consistori.

També es va donar llum 
verda per Junta de Portaveus 
a la implementació d’un cen-

tre d’apoderament feminista, 
una proposta de l’AUP aprova-
da pel Ple el 2015, però sense 
executar.

Altres mocions aprovades 
per unanimitat van ser l’adhe-
sió del consistori a la ‘Xarxa de 
memòria i de prevenció del 
feixisme. Mai més’, impulsada 
pels comuns; i una moció de 
Ciutadans per demanar la 
igualtat de tracte entre les 
parelles de fet i els matrimo-
nis en l’accés a la pensió de 

viduïtat. En aquest cas, l’AUP 
va votar en contra perquè el 
text també dona suport al 
Pacte de Toledo. Esquerra i 
ECP es van abstenir per mo-
� us similars.

Per úl� m, la moció de Cs 
per impulsar una xarxa de 
protecció dels animals no va 
prosperar pels vots en contra 
del govern, que va explicar 
que està elaborant un Pla 
de benestar animal i � nença 
responsable. / M.C.

l’Ajuntament se solidaritza 
amb els treballadors i insta 
a l’empresa a dur a terme 
les inversions necessàries 
per garan� r la con� nuïtat de 
l’ac� vitat. També es demana 
a la Generalitat que desple-
gui polí� ques industrials per 
garan� r la con� nuïtat de la 
planta. Quan va acabar el 
Ple, Edu Lucas, representant 
del sindicat FTC-IAC, va expli-
car que aquest mateix 2019, 

Con� nental va explicar als 
treballadors que la con� nu-
ïtat de la producció estava 
garan� da fi ns al 2023: “Ens 
agradaria que l’Ajuntament 
fos garant que quan l’empre-
sa es compromet a alguna 
cosa, ho compleixi”.

Més de 700 persones 
estan afectades per la rein-
dustrialització de la planta, 
sobre la qual planeja la 
venda o el tancament.

L’Ajuntament des� narà 2,4 milions 
d’euros més per equipar el Casino
L’Ajuntament de Rubí va apro-
var al Ple una modifi cació de 
crèdit per tal de des� nar 2,4 
milions d’euros a equipar 
el Casino i 786.000 euros a 
millorar el paviment d’un 
tram del polígon Rubí Sud. 
Els grups de l’oposició van 
cri� car que aquests diners es 
treguin d’altres par� des que 
ja s’haurien d’haver executat, 
com la millora dels antics 
cinemes i de la plaça de la 
Cons� tució, la millora de les 

parades de bus, la millora de 
l’espai públic i manteniment 
de zones verdes o la millora 
de l’espai exterior del Celler.

D’altra banda, es va apro-
var també el projecte per 
renovar la gespa del camp 
de futbol de Can Rosés, amb 
un pressupost de 345.000 
euros i el projecte de repa-
ració i adequació de diversos 
sectors del polígon Rubí Sud, 
amb un pressupost de 3,3 
milions d’euros.

El Ple també va donar 
llum verda al Pla d’Ordena-
ció de Recursos Humans, 
que ha de posar ordre a la 
consolidació de la plantilla 
municipal, actualment en 
situació d’interinatge. Per 
úl� m, es va aprovar el canvi 
dels consellers del Consell 
Assessor de Ràdio Rubí. Irene 
Aguilar serà la representant 
del PSC, José Luis Navarro, 
d’ECP, Josep Calvet, d’ERC i 
Laura Arias, de Cs. / M.C.



El canvi climàtic s’ha ‘colat’ en els darrers 
anys al centre de l’agenda política i so-
cial. Finalment, institucions i col·lectius 

han pres consciència que cal fer alguna cosa per 
frenar l’increment de la temperatura al planeta, 
que la humanitat fa dècades que accelera. I no 
només això: calen polítiques serioses per evitar 
l’emissió de gasos contaminants a l’atmosfera, 
com el CO, el NO3 o les partícules provinents de 
la combustió de materials fòssils que provoquen 
la mort prematura de milers de persones cada 
any. També per evitar la contaminació marina 
–el principal pulmó i generador d’oxigen al 
planeta– actualment assetjat per tota mena de 
materials contaminants, entre ells el plàstic; o per 
minimitzar la producció de residus –a Catalunya 
es generen més de 3 milions de tones anuals de 

Rubí Brilla molt
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana              3 de desembre

JordiMuntan
@JordiMuntan

autoges� ó o demanda ciutadana amb 
certa dosi d humor? homenatge a 
berlanga a #rubicity

Segueix-nos a les xarxes socials

deixalles–.
Moviments com el Friday for Future, inspi-

rats en la jove activista Greta � unberg, lluiten 
per conscienciar la resta de la població que cal 
avançar cap a un món més sostenible. A Rubí, 
divendres passat coincidint amb el Black Friday 
va tenir lloc la primera manifestació d’aquestes 
característiques. El moviment va criticar la febre 
consumista i la despesa excessiva dels llums de 
Nadal. Curiosament, la mobilització contra el 

canvi climàtic va coincidir amb una gran festa 
d’encesa de llums de Nadal, protagonitzada per 
un espectacular túnel de llum, un laberint i dos 
arbres gegants, a més de la pista de gel.

A tots ens agrada que els carrers estiguin 
guarnits i que hi hagi activitats, però potser no 
són necessaris tants elements lumínics, alguns 
dels quals es podrien repensar en activitats més 
sostenibles i igual d’entretingudes. O la pista de 
gel, que es podria substituir per una pista sin-

tètica que imita el gel –la mateixa empresa que 
instal·la la pista a Rubí ofereix la possibilitat–. 
Tot plegat no dona exemple d’estalvi energètic. 
De fet, és incongruent amb la mateixa política 
del consistori durant la resta de l’any.

Per una banda, l’Ajuntament promociona 
sota el paraigua del Rubí Brilla tallers i iniciatives 
per incentivar l’estalvi energètic, algunes de reco-
negut prestigi, fet que els ha portat a oferir una 
conferència a la cimera mundial del clima que se 
celebra a Madrid. Però arriba el Nadal i el mateix 
consistori promociona una despesa energètica 
elevada respecte a la resta de municipis: en cost 
energètic i econòmic. Així no es consciencia a la 
ciutadania que cal un canvi cultural energètic per 
preservar el planeta. I per unes setmanes Rubí 
Brilla... molt, però potser massa.

Visita’ns a www.diariderubi.com

ARTICLES D’OPINIÓ

Caminando por las calles de Rubí ves caras 
nuevas. Son personas que participan en las 
actividades que se realizan en el pueblo, que 
van a la biblioteca o frecuentan diferentes 
asociaciones, que están en la mesa contigua a la 
tuya cuando estás tomando un café o en el bar. 
Compran en el mercado o en los supermerca-
dos. Algunas van a la iglesia, bien sea católica 
o protestante, algunas otras van a la mezquita. 
Sin embargo, aunque los ves, son invisibles. 
Para el ayuntamiento no existen.

Estas personas visibles, pero invisibles para 
el gobierno local, pueden ser tanto nacionales 
como extranjeras que residen en Rubí y que, 
por diversos motivos, no pueden demostrar al 
ayuntamiento un contrato de propiedad inmo-
biliaria o de alquiler de una vivienda, requisitos 
indispensables para poderse empadronar. Si 
bien la ley contempla que una persona puede 
demostrar su residencia con otras pruebas, en 
nuestra ciudad sólo se puede con alguno de 

Los visibles invisibles
Rubí Acull un mecanismo de control de las viviendas ni 

de la inmigración. El padrón municipal es el 
registro administrativo en el que se inscriben 
todas las personas que residen en el municipio, 
sean nacionales o extranjeros. Esto permite 
una acción de gobierno más efi ciente, puesto 
que facilita la planifi cación. Además, tener el 
número ofi cial de habitantes es el punto de 
referencia para recibir recursos externos tanto 
en forma de fi nanciación como en previsión de 
servicios, cosa que a todos nos benefi cia.

Las personas inscritas en el padrón muni-
cipal son vecinos/as en la población y conlleva 
la condición política de catalanes2, con deberes 
y derechos.

Rubí per l’Empadronament, una plata-
forma integrada por varias entidades como 
la Asociación de vecinos de Las Torres, Rubí 
Acull, Rubí Solidari, ASPROSC, ARSI, Cá-
ritas, está trabajando en varios aspectos para 
buscar soluciones y dar a conocer el problema 
que representa para las personas el no estar 
empadronadas.

1 Ley 7/1985 de 2 de Abril. Arts.15, 16 y 17
2 Decreto Legislativo 2/2003 de 28 de Abril. 

Art.39

estos documentos más el último recibo de pago 
del alquiler o de algún servicio público que debe 
estar a tu nombre.

¿Te imaginas no poder renovar tu DNI o 
sacar tu pasaporte por no estar empadronado? 
¿Tener que pagar a las mafi as por un derecho 
y un deber ciudadano?

¿Enfermarte y no poder tener un segui-
miento médico? Estos son algunos de los 
casos de las personas que viven en Rubí sin 
posibilidad del padrón.

La imposibilidad que tienen las personas 
de obtener el padrón por no poder demostrar 
documentalmente su lugar de residencia, o 
no tener un domicilio fi jo, han dado lugar a 
la proliferación de las “mafi as del empadro-
namiento”. Estas pueden llegar a cobrar hasta 
300 € por el padrón, si se paga de una sola vez, 
y en los últimos días hemos tenido noticias de 
que hay quien paga mensualmente para seguir 
empadronado.

Empadronarse es un derecho y una obli-
gación para todos1. El padrón municipal no es 

¿De verdad que son muchas las personas que 
creen que el Estado le va a conceder la auto-
determinación a alguna comunidad autónoma 
actualmente?

Creo que hay que ser realista y hablar de 
los presos y de los exiliados y claro está, de 
economía…

¿Por qué el País Vasco no parece que tenga 
mucha premura por autodeterminarse?

No existe ninguna ideología que tenga 
más valor que la vida de una persona.

Quisiera que Madrid y Barcelona llegaran 
a un acuerdo justo y estable y duradero, las dos 
partes, Catalunya y España.

Los gobiernos funcionan mejor cuando 
hay seguridad, entendimiento y estabilidad.

Comprendo la importancia de la eco-
nomía para las personas, las familias, las 
empresas, los ayuntamientos, las comunidades 
autónomas, el estado, etc.

No obstante, alguien dijo: “La raíz de 
todos los males es el amor al dinero”

Temo que todo esto pueda acabar mal.
Pero también confío que entre todos 

podemos evitarlo.
Bon Nadal!
Visca Catalunya! ¡Viva España!

 Jesús García 

Autodeterminación
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Aquestes Festes regala ioga

PACKS regal de NADAL 

Diferents estils  i nivells de ioga per a tothom:
Hatha, Yin, Restauratiu, Vinyasa, Power,  YogaKids, Yoga

Prenatal,  Kundalini, Yoguilates, Yoga aeri (gravity), ...

C/ Sant Sebastià,41  937427418( davant col.legi Regina)   www.yogaone.es/rubi              
yogaonerubi              
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Plats tradicionals del Nadal a Catalunya
Arriba el Nadal, unes 
festes associades amb 
família, regals, il·lusió 
i bons àpats. A Cata-
lunya, s’acostumen a 
degustar els plats na-
dalencs més tradicio-
nals. Aquests són els 
més populars.
- Sarsuela: una bona 
sarsuela de marisc ens 
ajudarà a aguantar fins 
a la mitjanit gràcies a 
un plat  contundent.
- Suquet de peix: per 
amenitzar la sarsuela 
el suquet de peix és el plat ideal. Un àpat més aviat 
lleuger, que farà que l’endemà estiguem en plena 
forma pel dinar de Nadal.
- Escudella i carn d’olla de Nadal: és l’àpat més obli-
gatori del Nadal. Amb galets o sense, l’escudella 
s’erigeix com un plat troncal i imprescindible a les 
nostres taules.
- Rostit d’ànec: el plat mare dels excessos nada-
lencs. Especialment calòric, és un d’aquells plats 
contundents a base d’ànec i condiments com les 
prunes o els pinyols.
- Rostit de pollastre: és exactament la mateixa re-
cepta que el rostit d’ànec tot i que, en aquest cas, 
canvia el tipus de cocció de la carn.
- Torró, pinya i neules: clau única i indivisible de la 
tradició de Nadal. De Xixona, de xocolata o d’amet-
lles, el torró no pot faltar en cap sobretaula festiva. 
La pinya, d’altra banda, és equiparable al sorbet 

dels grans àpats —molt 
clàssic, sobretot, entre 
plat i plat a les bodes— 
i és el complement 
ideal per ‘fer baixar’ el 
dinar o el sopar. Tam-
bé ho són les neules, 
un dels postres per 
excel·lència del Nadal 
català. 
- Canelons: la tradi-
ció indicava que tot el 
menjar que sobrava 
per Nadal es trinxava 
i es feien canelons. Si  
bé és cert que aquesta 

tradició ha canviat ostensiblement, també ho és que 
el fet de menjar canelons per Sant Esteve continua 
sent una jugada tant clàssica com mestre.
- Garrinet al forn: el garrí és un altre dels plats més 
tradicionals del Nadal. Tot i que la tradició va més 
enllà i no es tracta d’un àpat nostrat, sí que és cert 
que aquest s’ha instal·lat amb força a la nostra gas-
tronomia.
 - Tronc de Nadal: es tracta del postre més decoratiu 
de les festes. Acostuma a ser un producte casolà 
i que, a través de massapà, ens permet ser d’allò 
més imaginatius per sorprendre tota la nostra famí-
lia.
- Tortell de Reis: la cirereta del pastís. El tortell de 
reis i la tradició de la fava tampoc pot faltar en cap 
sobretaula. Un postre, així mateix, que compta amb 
un rerefons nostàlgic, ja que es tracta de l’últim gran 
àpat de les festes nadalenques.
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Recepta Nadalenca: Galetes Veganes 
amb forma d’Arbret de Nadal

PREPARACIÓ:
1. Col·loca els ingredients secs en un bol 
i barreja’ls força. Utilitza una altre bol per 
barrejar els ingredients humits i batre’ls per 
aconseguir una barreja uniforme. Afegeix 
els ingredients secs, barrejant-ho tot fins 
aconseguir una massa densa. Utilitza les 
mans per barrejar millor la massa (sense 
amassar). Fes una bola amb la massa, co-
breix-la amb paper film transparent i deixa-la 
refredar a la nevera durant 3 hores, com a 
mínim.
2. Pre-escalfa el forn a a 180º C.
3. Aixafa la massa fins a obtenir una làmi-
na d’uns 3 mm d’espessor. Utilitza un motlle 
amb forma d’arbret de Nadal per fer galetes i 
col·locales en una safata amb paper de forn. 
Nota: si vols utilitzar galetes per penjar-les a 
l’arbre, no oblidis fer un foradet a la galeta.
4. Forneja les galetes de 10 a 14 minuts fins 
que estiguin daurades, i l’aroma del Nadal 
invaeixi casa teva!
5. Dóna un toc final a les teves galetes amb 
una capa de glasejat. Et venen de gust uns 
dolços d’origen vegetal? 

gerd.cat

INGREDIENTS:
· 500 g de Farina d’Espelta
· 210 g de Sucre de Canya
· 100 g de Sucre
· 1 culleradeta de Bicarbonat
· 1 culleradeta de Llevadura en pols
· 1 culleradeta de Sal
· 1 culleradeta de Nou Moscada
· 1 culleradeta de Clau
· 1/2 cullerada de Canyella
· 1/2 cullerada de Gingebre
· 1 mica de Pebre Blanc
· La pela d’una Llimona
· 150 ml de Llet
· 120 ml de Melassa
· 120 ml de Beguda d’Arròs d’Ametlla 

ANUNCIA’T 
EN

AQUESTA 
SECCIÓ 

DES DE

15€
AL MES
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Que no hi falti el pessebre
Recreeu el famós escenari 
bíblic i decoreu la vostra llar 
aquest Nadal d’una forma 
especial.

A l’hora de muntar un 
pessebre, podeu recórrer al 
més bàsic o bé al més elabo-
rat. És a dir, podeu col·locar 
les fi gures fonamentals de 
la Mare de Déu, Sant Josep 
i el nen Jesús, o podeu anar 
afegint-hi fi gures i tota la 
cerimònia.

Figures clau que podeu 

trobar? N’hi ha algunes 
com el caganer i els tres 
Reis d’Orient muntats en 
camell. I després hi podeu 
afegir més personatges: des 
de les dones que van al riu a 
recollir aigua, els pelegrins 
que van a veure el nen, els 
animals de granja... Si a això 
hi afegiu les casetes, el molí, 
els arbres, el riu i les parets 
muntanyoses, al fi nal recre-
areu un escenari de l’Orient 
Pròxim a començaments del 

segle I.
El pessebre s’acostuma 

a muntar al rebedor, ja que 
està exposat per als nostres 
visitants.

Alguns trucs: el riu 
podeu crear-lo amb paper 
d’alumini, col·locant a les 
vores unes pedretes i po-
sant-hi un pont a sobre. 
La foguera, per fer-la més 
realista, ha de tenir a sota 
una llumeta vermella. Per 
realçar l’efecte visual de 

l’escena, podeu deixar caure 
uns quants fl ocs de neu de 
suro blanc. Els Reis d’Orient 
van al fi nal de tot i cada dia 
que passa de les festes de 
Nadal es van apropant cap 
al portal, de forma que el 6 
de gener els hàgiu situat just 
a temps davant del portal de 
pessebre.

Per Redacció / AMIC
www.vivirhogar.es
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E S P E C I A L M O T O R
Quan plou hi ha més 
embussos

Preparar el cotxe per a 
l’hivern

Conduir sota la pluja pot 
convertir-se a vegades en un 
risc, però també en un verita-
ble problema i més quan hem 
d’anar en cotxe a la feina i 
ens veiem atrapats a meitat 
d’un embús.

Potser pugueu arribar a 
pensar que el motiu pel qual 
es produeixen aquests em-
bussos és que la pluja fa que 
circulem molt més lents, i 
encara que això és cert, no és 

Quan arribi l’hivern es farà 
de nit més aviat i les condi-
cions climàtiques seran més 
adverses, per això convé que 
prepareu el vostre vehicle 
per poder conduir amb major 
seguretat. Així, haureu de re-
visar l’estat dels pneumàtics, 
llums, frens, escombretes, el 
nivell dels líquids...

Però també convé que 
preneu algunes precau-
cions.

Si conduïu en un dia plujós
Si passeu per un bassal, 
circuleu lentament posant 
la primera marxa per evi-
tar que es mulli el motor 
i s’aturi. A més, teniu en 
compte que es pot pro-
duir l’efecte aquaplaning, si 
això passa, no trepitgeu el 
fre, aixequeu lentament el 
peu de l’accelerador mentre 
aguanteu el volant amb fo-
rça. També és important que 
augmenteu la distància de 
seguretat amb el vehicle de 
davant i reduïu la velocitat, 
ja que els frens no funcionen 

l’únic motiu.
La pluja provoca embussos 

principalment a causa del fet 
que hi ha una major a� uència 
de cotxes. La gent acostumada 
a anar a peu o en transport 
públic, opta per treure el 
cotxe quan arriba una forta 
tempesta, la qual cosa pro-
voca que hi hagi molts més 
cotxes circulant en carretera 
i, per això, que es provoquin 
llargues cues de cotxes.

igual de bé quan les rodes 
estan molt mullades. 

Si els vidres se us ente-
len, poseu en marxa el clima-
titzador o aire condicionat 
amb aire calent.

Si hi ha bancs de boira
És important que augmenteu 
la distància de seguretat, 
també heu de reduir la velo-
citat i circular guiant-vos per 
les línies de la carretera. No 
oblideu encendre els llums 
antiboira de darrera perquè 

La velocitat és un altre 
factor de perquè quan plou hi 
ha més embussos, ja que els 
vehicles acostumen a anar 
molt més lents fent que es 
generi un embús i més en els 
punts d’entrada i sortida a les 
ciutats o si estem arribant a 
un peatge. Aquesta reducció 
de velocitat no es deu no-
més al fet que la visibilitat 
és menor, sinó que, a més, 
pot ser que l’asfalt estigui 
relliscós i per culpa de córrer, 
acabem tenint o provocant un 
accident.

A aquests dos motius li 
afegim a més que a vegades 
amb la pluja fallen algunes 
infraestructures: quantes ve-
gades heu estat a la carretera 
sota la pluja i s’han apagat els 
semàfors?

Amb els embussos i la 
pluja la principal recomanació 
és prendre-s’ho amb paciència 
i tranquil·litat i sobretot no 
arriscar amb la velocitat.

Per Redaccio / AMIC
espaciocoches.com

us vegin, i els de davant no-
més si la visibilitat és molt 
escassa.

Si fa molt de vent
Convé que reduïu la velocitat 
i que agafeu el volant amb 
força, sobretot quan avanceu 
a un vehicle gran. A més, si 
manteniu el nombre de re-
volucions elevat la força del 
motor us ajudarà a mantenir 
la trajectòria.

Per Redaccio / AMIC



EdRa parti cipa en la creació d’un 
‘escape room’ del festi val de 
videojocs NiceOne Barcelona
REDACCIÓ

L’alumnat de Cicles Formati us 
del Grau Superior d’Espais 
Interacti us de l’Escola d’Art 
i Disseny de Rubí (edRa) ha 
participat en la creació de 
l’espai experiencial del vide-
ojoc ‘Man of Medan’, que es 
va exposar al festi val de l’en-
treteniment digital NiceOne 
Barcelona fins a l’1 de de-
sembre. Es tracta d’un ‘escape 
room’ basat en el videojoc del 
mateix nom, ambientat en 
un vaixell enfonsat, que han 
realitzat 650 alumnes d’arts 
plàsti ques, disseny i Formació 
Professional de 32 centres de 
tot Catalunya, entre ells l’Es-
cola d’Art i Disseny de Rubí.

La iniciati va neix del pro-
grama Talent ART, Innovació 
pedagògica creat pel Servei 
d’Ordenació d’Ensenyaments 
de Règim Especial del De-
partament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya. Els 
joves de primer i segon curs 
de l’escola municipal d’art 
han treballat amb estudiants 
d’altres centres la interacció 

Entrada a l’experiència ‘Man of Medan’. / Ajuntament-Rubén Cabús
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MÚSICAVIDEOJOCS
L’associació l’Aurora 
organitza aquest 
divendres una nit 
de jazz entre amics
L’Associació Espai Socio Cul-
tural l’Aurora ha programat 
per aquest divendres 6 de de-
sembre a les 21 hores ‘Entre 
amics’, la jam session de CGT-
Jazz. Es tracta d’una trobada 
oberta, lliure i parti cipati va. 
Amb aquest esperit, la sessió 
comptarà amb la parti cipació 
dels músics Sergi Castejón 
(bateria), Joan Humet (con-
trabaix) i Sergi Boqué (piano) 
i també de Wenceslao Galán 
(saxo). L’actuació ti ndrà lloc a 
la plaça Clavé, 4-6. / DdR

MÚSICA

Dones de Cor oferirà el 13 de desembre 
el tradicional Concert de Santa Llúcia
Dones de Cor torna a oferir 
el seu tradicional concert 
de Santa Llúcia, que serà el 
divendres 13 de desembre 
a les 20 hores a l’església de 
Sant Pere.

El concert anirà precedit 
per la interpretació de ‘La Rei-
na de Saba’ de G. F. Händel, a 
càrrec de Maria Lafuente, Dà-
maris Méndez (violí) i Rafael 
Russinyol (violoncel).

En aquest concert, Dones 
de Cor, sota la direcció de 
Joaquim Sabater, interpretarà 
cançons del barroc centreeu-
ropeu del cançoner d’Upsala i 
del segle XX. L’actuació comp-
tarà amb la col·laboració de 

Laura Taulé al piano i amb 
les veus masculines de Pep 
Campos, Salvador Jovell, En-
ric Carreras i Jordi Boltes.

La segona part del con-
cert, estarà dedicada a na-
dales populars i tradicionals 
europees interpretades a 
cappella i amb l’acompanya-
ment instrumental per a trio 
de corda. Entre aquestes, 
s’oferirà la nadala catalana 
‘Cançó de l’infant’, harmo-
nitzada expressament per 
al grup per Josep Vila, com-
positor, director i fundador 
de Lieder Càmera. El públic 
podrà parti cipar en el fi nal 
del concert. / DdR

CLASSIFICATS

SRA. SE OFRECE para cuidado 
de ancianos y niños. Con exp. y 
honradez. 633.557.284

JOVEN RESPONSABLE Y PUN-
TUAL busca piso en alquiler, 

OFERTES I DEMANDES
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
COMPREM llibres, còmics, 
cromos, Scalextric, joguines, 

DIVERSOSLLOGUER I VENDA
antiguitats. També restes pisos 
i cases. 679.736.491

CHICA SE OFRECE para lim-
pieza y cuidado de ancianos. 
633.378.509

trato directo. 602.438.309 - 
633.557.284

d’un maniquí amb aspecte 
de zombi de mida humana 
que detecta la presència dels 
visitants i hi reacciona amb 
vibració, llum i so. EdRa s’ha 
encarregat del disseny de la 
interacció i de la integració 
dels efectes per a proporci-
onar una experiència inte-
ractiva aterridora al públic. 
L’escola també ha sincronit-
zat els automati smes de les 
portes del vaixell amb un 

audiovisual que es mostra a 
través d’una pantalla de leds 
trepitjable en un ascensor. 
La producció disposada a 
terra i acompanyada de so 
aconsegueix una experiència 
immersiva sorprenent.

El festival NiceOne Bar-
celona és l’esdeveniment de 
referència per al sector dels 
videojocs i enguany ha arribat 
a la 4a edició amb la presència 
de 31 empreses catalanes. 

La plaça Catalunya acollirà 
aquest diumenge 8 de de-
sembre a parti r de les 11.30 
hores una audició de sarda-
nes organitzada pel Foment 
de la Sardana de Rubí, amb 
el suport de l’Ajuntament. 
L’audició anirà a càrrec de la 
reconeguda cobla La Principal 
del Llobregat.

El programa inclourà te-
mes com ‘Aires garriguencs’ 
de Conrad Saló; ‘A temps’ 

d’Anna Abad; ‘Amics de Rubí’ 
de Carles Rovira; ‘Gresca, 
tabola i ball de rams’ de Jordi 
León i ‘Encara més saltadora’ 
de Pau Marons.  

Altres peces de les quals 
els assistents podran gaudir 
són ‘Santa Creu d’Anglesola’ 
de Josep Saderra; ‘El parc de 
les aigües’ de Carles Santi ago; 
‘L’esperxador de somnis’ de 
Joan Jordi Beumala i ‘Centenà-
ria’ de Francesc Mas. / DdR

El Foment de la Sardana organitza 
una nova audició a la plaça Catalunya

Documental sobre 
agricultura orgànica 
a l’Ateneu
L’Ateneu acull el 12 de desem-
bre a les 19 hores la projecció 
del documental ‘Els tomà-
quets escolten Wagner’, un 
fi lm de Marianna Economou 
sobre dos germans que culti -
ven tomàquet orgànic per ex-
portar-lo a tot el món. A parti r 
d’aquest projecte agrícola, 
els protagonistes recuperen 
l’activitat econòmica en un 
peti t poble de Grècia. El docu-
mental es projectarà en versió 
original subti tulada. / DdR
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El món de l’espectacle i la màgia ret un emoti u 
homenatge a Selvin pels 50 anys de professió 
REDACCIÓ

El mag rubinenc Selvin, qui 
enguany celebra els seus 50 
anys dalt dels escenaris, va 
rebre un emoti u i emocionant 
homenatge dilluns passat 
a l’Espai Brossa de Barcelo-
na. Més d’un centenar de 
persones, entre familiars, 
amics i arti stes de diferents 
disciplines, van sorprendre 
Selvin, que desconeixia el que 
l’esperava.

El mag Lari, el mag Haus-
son, Magoo, el mag David 
Stromboli, el xouman Joan 
Gimeno, la cantant Monica 
Green, en Pepe Sala, en Jordi 
LP o el fakir Kirman van ser 
alguns dels assistents que van 
col·laborar en l’homenatge 
oferint diverses actuacions.

La majoria de les ajudants 
que ha ti ngut Selvin durant 
aquest mig segle de màgia 
i ventrilòquia van reunir-se 
en l’homenatge i van ser les 
encarregades de concloure 
l’espectacle.

Selvin també va poder 
veure un vídeo amb missat-
ges i felicitacions arribats 

d’arreu del món d’artistes 
com Juan Tamariz, Jorge 
Blass, Jandro Miguel Muñoz, 
Jade dels EUA, la cantant Gi-
sela, el director teatral Ricard 
Renguant, els italians Arturo 
Brachetti  , Maga Gilly o Gabri-
ele Merli o l’holandesa Laura 
Rosillo, del Ballet Nacional 
d’Holanda.

El mag rubinenc reconeix 
que va ser molt emocionant i 
ha agraït les mostres d’afecte 
rebudes.

El mag Selvin, amb alguns dels arti stes que van actuar a la gala d’homenatge. / Localpres

50 anys de trajectòria de 
màgia i ventrilòquia
Andreu Llorens, conegut com 
a mag Selvin, és l’il·lusionista 
més veterà de Catalunya re-
conegut amb diferents guar-
dons. Ha actuat a les millors 
sales i teatres, ha fet gires a 
l’estranger, ha confeccionat 
nombrosos espectacles per-
sonalitzats per a convencions 
i festes d’empresa, i fi ns i tot 
shows educati us. 

En aquests 50 anys de 

··················································
DIJOUS 5 de desembre

Taller de sabons artesanals i eco-
lògics
A les 18h a l’AV Les Torres. 

Presentació dels llibres ‘La mujer 
de dos corazones’ i ‘Relaciones 
fatales’
A càrrec de Julián Sánchez i Juan Car-
los Fernández. A les 20h al CRAC.

··················································
DIVENDRES 6 de desembre

Conferència: ‘Masculinitats diverses 
i dissidents’
A càrrec de Ruben Sánchez, psicòleg. 
A les 18.30h al CRAC. A les 21h festa 
amb PDotes i PDpEnTa. Org.: CUP, 
Arran i l’AUP.

Cine: ‘El peral salvaje’

AGENDA EXPOSICIONS
Exposició col·lecti va d’El Gra
A l’Escola d’Art i Disseny de Rubí 
(edRa) fi ns al 20 de desembre. 

Exposició d’il·lustracions de 
Zuzanna Celej
Fins al 29 de gener a l’Espai de 
Llibres Lectors al Tren. 

Pedres i barraques
Exposició sobre barraques de 

pedra seca. Fins al 22 de desembre 
al Celler.

Retrats d’Antoni Marsal
A la Biblioteca fins al 31 de 
gener.

Fotografi a de moda. Maria Illa 
Gumà. L’alta costura a Rubí.
Fins al 15 de desembre al Museu 
Municipal Castell.

A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

Jam Session Entre Amics
Reunió oberta, lliure i parti cipati va de 
la millor tradició del jazz. A les 21h a 
l’Espai l’Aurora.

Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec de l’Associació d’Amics de 
l’Astronomia TRI-A Rubí. A les 21.30h 
a l’Ateneu.

··················································
DISSABTE 7 de desembre

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. De 9h a 10h a 
la pl. Onze de Setembre. 

··················································
DIUMENGE 8 de desembre

Audició de sardanes
A les 11.30h a la pl. Catalunya. A càr-
rec de la cobla Principal del Llobregat. 
Org.: Foment de la Sardana.

Ball al Casal
A càrrec de Maky-Maky. A les 16.30h 
al Casal de la Gent Gran de Rubí. 

Jam Blues
A les 19h a l’Espai l’Aurora. Org.: 

Societat del Blues de Rubí.

··················································
DILLUNS 9 de desembre

Cine infanti l: ‘Com ensinistrar un 
drac 3’
A les 18h a la Biblioteca. 

··················································
DIMARTS 10 de desembre

Taller d’art nadalenc
A càrrec de NarrArt. A les 18h a la 
Biblioteca. Per a infants de 5 a 10 
anys. 

Conferència: ‘Henry James, entre 
Europa i Amèrica’
A càrrec de Marina Porras. A les 19h 
a l’Ateneu. 

··················································
DIMECRES 11 de desembre

Sorti da a Palafrugell 
Sorti da cultural al Museu del Suro de 
Palafrugell i dinar a Platja d’Aro. A les 
8h al Casal de la Gent Gran de Rubí.  

Masterclass de zumba per La Ma-
rató
A càrrec d’estudiants del Regina Car-

meli. A les 12h al pavelló del Regina 
Carmeli. Aportació: 1€.

Club del Llibre
Trobada dels clubs de lectura del 
Vallès. A càrrec d’Anna Punsoda. A 
les 19h a la Biblioteca. 

‘Coses de la vida: a ritme de bolero’
A càrrec de Celeste Alías, Dani Pé-
rez i Xavier Serrano. A les 19.30h a 
l’Ateneu. 

Club de lectura: ‘L’analfabeta’
A càrrec de Miquel Adam, editor. A 
les 19h a la llibreria L’Ombra. 

··················································
DIJOUS 12 de desembre

Taula rodona: ‘Migració a Catalunya: 
entre el discurs de l’odi i l’acollida’

trajectòria, ha presentat es-
pectacles de màgia i de ven-
trilòquia; va crear i presentar, 
juntament amb Juan Tamariz, 
la primera sèrie setmanal de 
màgia per a televisió, ‘Por 
arte de magia’; ha col·laborat 
en tots els programes de TV3 
del Màgic Andreu; a més d’ac-
tuar com a guionista màgic 
i ajudant de direcció i fent 
d’assessor de màgia d’alguns 
dels mags més importants 
del país.

A càrrec d’Andreu Domingo, inves-
ti gador de la UAB, i Amadou Bocar,  
mediador intercultural. A les 18h 
a l’Ateneu. Org.: AEUR. Inscripció 
prèvia.

Taller de sabons artesanals i eco-
lògics
A les 18h a l’AV Les Torres.

Trobada amb Mario Satz
Espai de recomanacions literàries. A 
les 18.30h a la Biblioteca. Per a joves 
d’11 i 13 anys. 

Cine documental: ‘Els tomàquets 
escolten Wagner’
A les 19h a l’Ateneu. 

Jam Session
A les 19h a l’Associació Espai l’Au-
rora.

Pista de gel. El 5, 9, 10, 11 i 12 
de desembre de 17h a 21h; el 6, 
7 i 8 de desembre d’11h a 21h. 
A la pl. Nova Estació.
Trenet. El 6, 7 i 8 de desembre 
d’11h a 13.30h i de 17h a 20h.
Tió gegant. El 7 i 8 de desembre 
d’11h a 14h i de 17h a 20.30h.
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La rubinenca Marina Porras publica 
‘L’enveja’ dins de la sèrie ‘Pecats capitals’
REDACCIÓ

La rubinenca Marina Porras 
ha publicat el llibre ‘L’enveja’, 
dins de la sèrie ‘Pecats Capi-
tals’ de l’editorial Fragmenta. 
Es tracta d’un assaig sobre 
l’enveja, a la qual Porras 
s’aproxima a través de veus 
de la literatura com Dante, 
Cervantes, Austen, Proust, 
Pla, Rodoreda o Ferrater, 
entre altres, i afegeix altres 
referents culturals com Kant 
o Nietzsche. 

“L’enveja t’empeny a de-
sitjar sense aconseguir. És 
un pecat buit que no s’acaba 
mai. També és el pecat més 
secret i, per tant, el més te-
mible. No hi ha gairebé cap 
senyal que et delati quan 
l’enveja t’ha temptat”, expli-
ca l’escriptora.

Publicat en català i en 
castellà, l’assaig es pot trobar 
a les principals llibreries i 
forma part d’una sèrie sobre 
pecats capitals que l’editor 
de Fragmenta, Ignasi Moreta, 
explica que “són enfoca-
ments més o menys interdis-
ciplinaris, amb llibertat per a 
cada autor perquè accentui 

BREUS
LITERATURA

Marina Porras, durant la jornada de refl exió sobre l’edició en català. / Editors.cat

l’enfocament més a�  a la seva 
especialitat i més idoni per al 
tema tractat”.

A més de ‘L’enveja’, dins 
d’aquesta sèrie l’editorial 
ja ha publicat ‘La mandra’, 
d’Oriol Quintana, i té previst 
publicar durant les properes 
setmanes ‘L’avarícia’, d’Ori-
ol Ponsa� -Murlà; ‘La gola’, 
d’Adrià Pujols; ‘La luxúria’, 
d’Anna Punsoda; ‘La supèr-
bia’, de Jordi Graupera; i ‘La 

Montse Clemente par� cipa al Cercle Internacional 
de Poesia i Art Mujeres Puño Violeta
REDACCIÓ

La rubinenca Montse Clemen-
te ha estat la representant 
catalana al Cercle Internaci-
onal de Poesia i Art Mujeres 
Puños Violeta, en el qual van 
participar 11 països. L’acte 
cultural va tenir lloc el dis-
sabte a la tarda a la Biblioteca 
Tecla Sala de L’Hospitalet de 
Llobregat.

Es tracta d’un esdeve-

niment que, a més de tenir 
referències feministes, també 
s’emmarca dins del marc del 
Dia Internacional del Migrant, 
del Dia universal dels Drets 
Humans i del Dia per l’abolició 
de l’esclavitud.

Clemente, escriptora i 
poeta, va ser la represen-
tant catalana de la trobada 
inaugural, on van par� cipar 
nombrosos poetes com Jael 
Uribe, creador del moviment 

internacional ‘Grito de Mu-
jer’.

Els objectius d’aquesta 
primera edició del cercle in-
ternacional, coordinat per Fri-
das Barcelona, són promoure 
la poesia ac� vista i feminista, 
apoderar la dona poeta i crear 
xarxes entre poetes de tot el 
món. Rosy Suñé, coordinado-
ra de l’esdeveniment, apunta 
que el cercle és un espai on 
“es poden verbalitzar les ide-

es, emocions o sen� ments a 
través de la poesia i l’art”, a 
més de “compar� r i créixer 
com a persones i artistes i 
amb l’objec� u fi nal d’enviar 
un missatge al món sobre els 
drets humans”.

Clemente, a més de ser 
la representant catalana, va 
col·laborar en la lectura del 
manifest inaugural d’aquest 
cercle internacional sobre 
poesia i art.

ira’, de Raül Garrigasait. “És 
una aposta generacional de 
Fragmenta pel talent d’assa-
gistes de menys de 45 anys, 
als quals hem convidat a 
refl exionar sobre els pecats 
capitals”, destaca l’editor.

Assagista, investigadora i 
llibretera
Marina Porras és graduada 
en Història de l’Art i Filolo-
gia Catalana i té un màster 

Colles de diables catalanes par� cipen 
a Rubí en una trobada sobre la 
seguretat en l’ús de la pirotècnia
Rubí va ser dissabte l’amfi -
triona d’una jornada sobre 
mesures de seguretat en 
l’ús de la pirotècnia que va 
aplegar 130 responsables 
de colles d’arreu de Catalu-
nya vinculades als diables 
i al bes� ari fes� u i que fan 
servir pirotècnia en les seves 
ac� vitats. Durant la jornada, 
que va tenir lloc a l’auditori 
del Castell, es van impar� r 
con� nguts relacionats amb 
la composició i les propietats 
del material de pirotècnia, la 
legislació sobre el seu ús, 
les mesures de seguretat o 
la impar� ció de la formació 
per als experts de la colla. A 
l’acte, també hi van assis� r 

membres de la Colla de Dia-
bles de la Riera, en� tat que 
va fer possible que aquesta 
trobada fos a Rubí.

La jornada va ser coorga-
nitzada per l’Àrea d’Indústria 
i Energia de la Subdelegació 
del govern, la Direcció Ge-
neral de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural del 
Departament de Cultura de 
la Generalitat, l’Agrupació 
del Bes� ari Fes� u i Popular, 
i la Federació de Diables i 
Dimonis de Catalunya, en la 
qual hi va col·laborar també 
l’Associació de Professionals 
de Tècnics de Protecció Civil 
de Catalunya i l’Ajuntament 
de Rubí. / DdR

en Teoria de la Literatura i 
Literatura Comparada. És 
investigadora en formació 
del grup de recerca Literatura 
Comparada en l’Espai Intel-
lectual Europeu i treballa en 
una tesi sobre els assaigs de 
Gabriel Ferrater.

A més de col·laborar com 
a periodista cultural en diver-
sos mitjans de comunicació, 
treballa de llibretera a la 
llibreria L’Ombra.

Taller de Castellers de Rubí en una 
ma� nal a l’ins� tut L’Estatut a favor 
de la Marató de TV3
L’ins� tut L’Estatut va orga-
nitzar dissabte una jornada 
solidària amb La Marató de 
TV3, que aquest any està 
destinada a la recerca de 
les malal� es minoritàries. 
Entre les ac� vitats diverses, 

Castellers de Rubí va oferir 
un taller, que va carregar 
diversos pilars de 2 i de 3 i 
alguns castells de 3, a més 
de mostrar al públic com 
es feien les construccions 
humanes. / DdR
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3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 13 34
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 13 32
3 PD PAJARIL 13 25
4 CAN RULL RT CFU 13 25
5 BADIA DEL VALLÈS CD 13 24
6 JUV.25 SEPTIEMBRE 13 24
7 LLANO SABADELL CD 13 22
8 LA ROMANICA CF 13 20
9 MARINA-C. GAMBÚS CE 13 18

10 CAN PARELLADA CD 13 16
11 UE RUBÍ B 12 15
12 CASTELLBISBAL UE 13 13
13 MIRASOL-BU CF 13 12
14 SAN LORENZO UD 12 10
15 C. SABADELLÉS 1856 12 9
16 EF PLANADEU 13 9
17 MATADEPERA FC 13 7
18 JUAN XXIII CS 12 6

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’Olímpic remunta un 2-0 i acaba 
golejant a la Peña Depor� va Pajaril 
JOSÉ VERDE

Una nova golejada de l’Olím-
pic Can Fatjó per emmarcar. 
Després de rebre dos gols en 
contra en només 20 minuts, 
els jugadors de Juan Carlos 
Rodríguez van despertar i van 
començar a jugar amb tocs 
i parets arribant amb perill 
sobre la porteria de la Peña 
Depor� va Pajaril, que es va 
veure sorpresa pel canvi del 
rival.

El Pajaril va obrir el marca-
dor en el minut 8 i en el minut 
21 va fer el 2-0. Tot apuntava 
que els de Can Fatjó s’enfons-
arien, però va ser el contrari. 
Amb lluita i entrega, l’Olímpic 
va reaccionar i en el minut 
35, Albert va fer el primer gol 
dels visitants en un fort xut. El 
segon va arribar en el minut 
41, obra d’Òscar Molina en un 
córner. Els locals van acusar 
l’empat i estaven passant di-
fi cultats pel perill dels de Can 
Fatjó. En el minut 44, Rubén 
Ruiz donava la volta al marca-
dor amb un gol de cap deixant 
liquidat el primer temps amb 
un sorprenent 2-3.

A l’inici de la segona part, 
en el minut 50, Rubén Ruiz 
va rebre una centrada des 
de la dreta i amb mestratge 

va rematar de cap. Va ser el 
2-4. El Pajaril va acusar aquest 
nou gol i també l’expulsió per 
doble amonestació del lateral 
Jordi Moreno.

L’Olímpic s’animava, però 
una jugada aïllada dels locals 
va acabar amb un penal a 
favor, que va ser transformat 
per Hamzaoui, que deixava el 
marcador en el 3-4. De nou els 
de Can Fatjó van reaccionar i 
en el minut 74 Claudio des-
prés d’una gran jugada amb 
passada de banda a banda, va 
aconseguir marcar. Era el 3-5. 
Per arrodonir la golejada, Aitor 
va culminar la seva magnífi ca 
actuació rebent una passada 
a la vora de l’àrea, deixant 
enrere el seu marcador i ba-
tent el porter del Pajaril. Amb 
el defi ni� u 3-6, va fi nalitzar el 

P.D. PAJARIL - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                 3-6
PD PAJARIL: Houssam, Gónzalez, Moreno, Miguel, Genís 
(Diego), Eloy (Moussa), Hamzoui, Fresneda (Martín), Iván, 
Alexis i Angel.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Rafa, C. Gómez, Matías, Rubén 
Ruíz (Manel), Juancho, Gustavo (Dani), Claudio, Aitor, Albert 
(Roger), Maymó i O. Molina.  
Àrbitre: Victor Pérez Batllé  (Bé).
Gols: 1-0 Gónzalez (‘8) 2-0 Hamzaoui (‘21) 2-1 Albert (‘35) 
2-2 O. Molina (‘41) 2-3 Rubén R. (‘44) 2-4 Rubén R. (‘50) 3-4 
Hamzaoui (‘60) (p) 3-5 Claudio (‘74) 3-6 Aitor (‘81). 
Targetes: Houssam, Gónzalez, Genís, Joan, Moreno (2) (‘63); 
Matías, Gustavo, Maymó. 

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

J. PÉREZ 

Treballada victòria de la Unió 
Espor� va Rubí davant un dels 
equips amb més pressupost 
de la categoria i ple de vete-
rans amb gran experiència 
en categories superiors, la 
Fundació Espor� va Grama. 
El Rubí, encara amb un pa-
rell de baixes, va fer un gran 
treball conjunt, en un equip 
format per veterans i joves, 
que va donar una barreja 
excel·lent, amb l’ímpetu de 
la joventut i la confi ança dels 
veterans. 

El Rubí va donar així una 
imatge molt diferent de la 
mostrada els úl� ms tres par-
� ts. En el minut 34, Villegas, 
de cap, va avançar el conjunt 
rubinenc al marcador. Aquest 
primer gol feia jus� cia a allò 
que passava al terreny de 
joc.

Va arrencar la segona part 
amb un canvi a la porteria. El 
jove Xavi Betran, que havia 
resolt amb encert la poca 
feina que havia � ngut, va ser 
subs� tuït per lesió. Juanmi 
va entrar per ell i també va 
resoldre correctament les si-

El Rubí guanya 2-1 a la Grama i 
retroba el camí de la victòria

UE RUBÍ-FUNDACIÓ ESPORTIVA GRAMA                       2-1

UE RUBÍ: Xavi Betran (Juanmi ‘ 46),  Carles Mur,  Aitor 
Torres,  Manu,  Joan Raventos,  Villegas,  Montoro,  Masip,  
Estrada (Hector ‘78),  Raul Perez (Alex ‘84) i Anouar (Charly 
Lumbreras ‘56)
FUNDACIO ESPORTIVA GRAMA: : Caleb,  Juan Carlos,  Rojas,  
Edu Soler,  Marçal (Eric ‘54),  Oscar Muñoz,  Jorge Omar (Peña 
‘18),  Roger Garcia (Cristobal ‘62),  Liebanas (Edgard ‘62),  
Angel (Jonathan ‘62) i Peris.
Àrbitre: Barnils Delgado.
Gols: Villegas 1-0 (‘34),  Anouar 2-0 (‘64),  Peris 2-1 (68‘)
Targetes: Joan Raventos,  Masip,  Estrada i Raul Perez; Oscar 
Muñoz, Roger Garcia i Peña.

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA FC B 11 31
2 VIC UEC 12 28
3 PALAMÓS CF 12 23
4 EE GUINEUETA CF 13 22
5 EF MATARÓ CE 12 22
6 FUNDACIÓ E. GRAMA 13 20
7 MOLLET UE CF 12 17
8 SABADELL NORD CF 12 17
9 MANLLEU AEC 12 16

10 LLORET CF 12 15
11 JÚPITER 12 15
12 LA JONQUERA UE 12 15
13 L'ESCALA FC 12 13
14 UE RUBÍ 11 13
15 TONA UE 13 11
16 PARETS CF 13 7
17 LLAGOSTERA UE B 12 5
18 REUS DEPORTIU CF B 0 0

 

tuacions de perill. A la segona 
meitat, la Grama va anar a pel 
par� t, però es va trobar amb 
una defensa molt forta al da-
vant. En el minut 54, Anouar 
va culminar una gran jugada 
local i va col·locar el 2-0 per 
als d’Alberto Fernández.

Fins al final del partit, 
la Grama va dominar i en 
el minut 68 va obtenir la 
recompensa amb un gol de 
Peris, el gol de l’honor per 
als de Santa Coloma, que no 
van poder fer més per la bona 
actuació defensiva local.

Aquest dijous 5 de de-
sembre a les 20.30 hores es 
jugarà el par� t ajornat davant 

el FC Girona B a Can Rosés.
Pel que fa al segon equip, 

va perdre 5-4 en la seva visi-
ta a Badia del Vallès, en un 
par� t boig.

par� t. Aquesta victòria con-
solida l’Olímpic com a segon 
de grup a l’espera que el líder 
punxi. La propera setmana 
no hi haurà jornada ofi cial pel 
Pont de la Cons� tució, però 
el 15 de desembre l’Olímpic 
rebrà el Mira-sol al Municipal 
de Can Fatjó.

FUTBOL | FORMACIÓ 

Resultats diversos per a la Penya Blaugrana
Jornada amb resultats diver-
sos per als diferents equips 
de la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens. El Prebenjamí A va 
guanyar 0-5 al Castellbisbal, 
amb gols de Said, Guillem, Ge-
rard i Dilan (2). El B també va 
imposar-se al Natació Terrassa 
per 0-3 amb gols d’Anas i Elias 
(2). El Benjamí A va guanyar 
al Jabac per 3-2 amb gols 
de Thierno, Eric i Thiago, un 
resultat que consolida l’equip 
com a tercer a la taula. El Ben-

jamí B va perdre 2-1 contra la 
Penya de Cervelló, amb gol 
de Rahal. 

L’Aleví A va guanyar al Sant 
Llorenç per 5-1, amb gols de 
Jordi, Aria, Izan i Anouar (2), 
mentre que el B va perdre al 
camp del Mira-sol per 5-1, tot i 
fer un bon par� t. El Cadet A va 
caure a casa davant el Terrassa 
per 3-4, en un par� t que es va 
decidir en els minuts fi nals. El 
Cadet B va aconseguir la pri-
mera victòria en lliga, davant 

l’EF Ripollet amb un resultat 
de 3-2, amb gols de Mounir i 
Wallid (2). Cal destacar la bona 
feina de l’equip, que comença 
a donar els seus fruits. 

Finalment, el Juvenil va 
perdre al camp del 25 de Sep-
� embre per 3-1, amb gol de 
Michel, mentre que l’Amateur 
va perdre a casa contra el Sant 
Quirze per 2-3 amb gols d’Anas 
i Chei, en una primera part 
molt dolenta de l’equip local. 
/ PB Ramon Llorens
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En un par� t que no passarà 
a la història pel seu bon joc, 
l’Horitzó-Can Mir de futbol 
7 es va endur els tres punts 
del complicat camp de la 
Unió Esportiva Sitges i ara 
és encara més líder de la 2a 
Divisió de la Weleague7 i es 
proclama virtualment campió 
d’hivern.

L’equip rubinenc va plan-
tejar el seu par� t des d’una 
defensa consistent i sense 
donar massa concessions a 
l’atac de l’equip local. Com 
sempre, la línia de tres de la 
part del darrere de l’equip va 
ser pràc� cament inexpugna-
ble i Carlos Pino va ser el rei 
d’aquesta part de l’equip. Així 
va ser com va caure el primer 
gol obra del ‘caçador’ Ayoub 
el Kassah, que marca pràc� -
cament en cada par� t.

La sorpresa va venir en 
el segon quart quan un mal 
rebuig del porter rubinenc 
Miquel Patón va suposar 
l’empat per la UE Sitges. Amb 
la incertesa en el marcador, 
es va arribar a la mitja part 
del par� t. Aquesta incertesa, 
però, va durar pocs minuts 
perquè Ayub el Kassah va 
marcar de nou i poc després 
va arribar un gran gol de Ru-
bén Mar� n, que va fer pujar 
al marcador l’1-3 en un vist 
i no vist. 

En el darrer quart de l’en-
frontament, l’equip rubinenc 
va rematar la feina amb un 
tercer gol d’Ayoub i un altre 
de Juan Girón. En resum, 
partit espès dels jugadors 
dirigits per Xavier Mas, però 
un gran resultat davant d’una 
UE Sitges que va intentar-ho 
tot per endur-se el par� t. 

Ara, més líder que mai, 
l’equip arribarà a l’any vinent 
com a campió d’hivern de 
la Weleague7 en la seva 2a 
Divisió. / Horitzó Can Mir

E. ADAPTAT | FUTBOL 7

L’Horitzó-Can Mir 
de futbol 7 venç 
a Sitges 1-5 i és 
encara més líder

Les notables absències de 
Toni Torres i Pablo Plaza per 
lesió van ser una llosa massa 
pesada pel primer equip de 
bàsquet del CE Horitzó i van 
propiciar la seva primera der-
rota en la Lliga Catalana de la 
Federació ACELL.

Tot i el resultat final, 
l’equip de Sara Zabalgo va 
aguantar els dos primers 
quarts del par� t en un frec a 
frec en el marcador i va acon-
seguir arribar a la mitja part 

amb un resultat desfavorable 
de 13-14. Però en la represa, 
les absències en l’equip va-
llesà van decantar el partit 
pels barcelonins d’una forma 
defi ni� va.

Pel CE Horitzó van jugar 
Joan Lupión (9), José Roldán 
(7), Efraín Escalona (2), Hele-
na Corbella, Isaac Mar� nez 
i Julen Vergara. Malgrat la 
derrota, l’equip es classifi ca 
per jugar al gener els play-off  
pel � tol.

Mala sort pel B
L’equip B de l’Horitzó va tor-
nar a caure derrotat en la Lliga 
Catalana de 4a Divisió de la 
Federació ACELL. Aquest cop 
davant l’Encert Gràcia i per un 
tanteig clar i contundent.

Els jugadors d’Esther Ra-
mos no van entrar mai en 
la dinàmica del par� t i, des 
d’un bon principi es van veu-
re dominats en el marcador 
per un Encert Gràcia que va 
jugar molt còmode durant els 

quatre quarts.
L’equip del Vallès va notar 

les absències de Cristobal i 
Raquel Galán en les posicions 
de bases i va tenir moltes difi -
cultats per fer arribar la pilota 
a la zona d’atac i poder trobar 
llançaments clars.

Pel CE Horitzó van jugar 
Daniel Latre (6), Enric Largo 
(2), Albert Almirall (2), Alex 
Fortea, Yerai Asensio, Fidel 
Peña i Sergi Andreu. / CE 
Horitzó

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

L’equip A de bàsquet del CE Horitzó cau per primera 
vegada en un par� t de la Lliga Catalana

ENTITAT | LLIGA

Nova victòria del Sènior de Maristes Rubí, 
que s’imposa al Vendrell per 35-20
Nova victòria del Sènior 
d’Handbol del CE Maristes 
Rubí davant un equip de la 
part baixa de la classifi cació, 
el Club Escola Handbol Ven-
drell. Els rubinencs van sor� r 
concentrats, com tocava, i 
van imposar el seu joc a la 
primera meitat.

Amb una dura defensa i 
una transició ofensiva ràpi-
da, van poder obrir forat en 
la primera part, marxant al 
descans amb un 20-11 al mar-
cador. En el començament 
de la segona part, el par� t 
va baixar una mica el ritme, 
i ja al fi nal es va acusar l’alt 
ritme de joc i els pocs canvis 
que va poder fer el Vendrell 
i la diferència va augmentar 
fi ns al 35-20 fi nal.

Bàsquet
Pel que fa al Sènior de bàs-
quet del CE Maristes Rubí, 
aquest va caure derrotat de 
forma contundent a la seva 

pista contra el Gramenet BC 
per 57-78.

Després d’un mes sense 
jugar a casa, els de Rubí vo-
lien retrobar-se amb l’afi ció 
i fer un bon par� t per con-
fi rmar la bona dinàmica de 
l’úl� m mes. Tot i això, es va 
trobar amb un rival que, des 
de l’inici, va plantejar un par-
� t molt intens amb defenses 

molt fortes i amb una sor� da 
molt ràpida al contraatac.

D’altra banda, el poc en-
cert dels locals durant tot 
el par� t no els va permetre 
compe� r, tot i realitzar alguns 
trams de bon bàsquet.

Després de la derrota, 
l’equip ja pensa en el proper 
par� t per donar-li la volta a la 
situació. / CE Maristes Rubí

El Sènior va fer un bon par� t imposant el seu joc i guanyant amb 
claredat. / Cedida

BÀSQUET | LLIGA

El CEB Sant Jordi recapta 832 euros en una 
jornada solidària amb la Marató de TV3
El CEB Sant Jordi va aprofi tar 
diumenge passat la coinci-
dència de diversos par� ts al 

seu pavelló per a recaptar di-
ners per a La Marató de TV3, 
que aquest any es dedica a 

les malal� es minoritàries.
Des de les quatre de la 

tarda, quan va arrancar el 
primer par� t, i fi ns a les nou, 
quan fi nalitzaven els úl� ms, 
hi va haver un servei de bar 
solidari, amb el qual es van 
aconseguir recaptar 508 
euros. A més, l’anotació en 
els par� ts dels equips locals, 
també es va transformar 
en euros per a aportar a la 
caixa, una inicia� va batejada 
pel club com a cistella soli-
dària. Els locals van anotar 
en els diferents par� ts 324 
punts, així que la cistella 
solidària es va transformar 
en 324 euros. En total, el 
club donarà 832 euros a La 
Marató de TV3. / CEB

Tots els punts anotats pels equips locals es van conver� r en euros 
que es donaran a La Marató. / Cedida

El Sènior Masculí del Cent Pa� ns cau 
davant el Molina, líder indiscu� ble
El Sènior Masculí del Cent 
Pa� ns, a la categoria Elit, va 
disputar el seu par� t de lliga 
davant el Molina, ferm candi-
dat a guanyar la lliga i actual 
líder indiscu� ble. El par� t va 
començar trepidant i després 
de dues ocasions dels canaris, 
va arribar el primer gol dels de 
Rubí. L’equip local va seguir 
assetjant la porteria d’Arnau, 
que a causa de la humitat se li 
feia molt complicat mantenir 
la porteria a zero. Dos gols 
dels illencs els van posar per 
davant en acabar la primera 
part.

La segona part va comen-
çar amb la mateixa intensitat i 
difi cultat i fi ns i tot els àrbitres 
van consultar la possibilitat 
de suspensió de la trobada 
per salvar la integritat dels 
jugadors. Però va con� nuar 
el par� t i un gol del Molina 
va obtenir resposta dels rubi-
nencs. Finalment, el conjunt 
canari,amb dues línies fetes 
a base de jugadors professio-
nals i amb 5 estrangers en les 
seves fi les, va imposar la seva 
experiència per aconseguir 
una distància insalvable per 
als espartans, que tot i no 
haver fet un mal par� t, van 
encaixar un 8-3 defi ni� u.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí B, en categoria Nacional 
Or, va perdre per un clar 12-2 
contra l’Arona Guanches HC 
de Tenerife. Els de Rubí van fer 
front a una plan� lla semipro-
fessional i, malgrat donar-ho 
tot a la pista, no va ser sufi ci-
ent per aturar a un rival més 

experimentat i amb força més 
veterania. Tot i la superioritat 
del Guanches i la seva facilitat 
anotadora, no es van estar 
de protagonitzar una jugada 
prepotent i no gaire ètica. 
Amb un marcador de 9-1, no 
era necessari clavar un gol de 
cullereta des del darrere de la 
porteria, amb la consegüent 
picabaralla posterior.

Èxit de l’Infan� l
Trepidant cap de setmana 
per als infan� ls de Rubí amb 
9 punts de 9 possibles. El 
primer i el tercer par� t van 
ser sense gaires dificultats. 
En el primer, el Cent Pa� ns 
es va imposar 12-1 a l’Alas 
de Sagunto, mentre que en 
el tercer van guanyar 0-13 a 
l’Halcones Torrevieja.

El segon par� t, que els va 
enfrontar al Fénix de Madrid, 
va ser trepidant. L’enfron-
tament va estar igualat i, 
pocs minuts abans del fi nal, 
el marcador assenyalava un 
empat i els rubinencs tenien 
un jugador menys. El Fénix va 
treure el seu porter per jugar 
una falta que li havien xiulat al 
Cent Pa� ns, però amb molta 
mala sort es van marcar en 
pròpia porteria; un gol legal 
que l’àrbitre va anul·lar i que 
semblava que deixaria un 
resultat d’empat. Però els dos 
espartans que quedaven a la 
pista més el porter, ho van do-
nar tot i quan només faltaven 
7 dècimes pel xiulet fi nal van 
anotar el gol de la victòria. 
(3-4). / HCR Cent Pa� ns

HOQUEI LÍNIA | LLIGA
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WATERPOLO | LLIGA

Victòria molt treballada de l’absolut 
masculí del Club Natació Rubí

El primer equip masculí de 
waterpolo del Club Natació 
Rubí (CNR) es va imposar 
dissabte passat al CW Mà-
laga per 15-14. Va ser un 
enfrontament molt disputat i 
emocionant, que es va decidir 
durant l’últi m quart del parti t. 
Els rubinencs, després d’asso-
lir un lleuger avantatge en el 

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN Rubí - CN Mataró ‘A’ 7-15
CN Rubí - CN Mediterrani 9-8
CN Rubí - CN Granollers / CN Badía 9-5 
CN Barcelona Vista A - CN Rubí 20-6 
CN Mataró ‘B’ - CN Rubí B 16-2
UE Horta - CN Rubí 12-7
CN Rubí - CN Granollers 13-7
CN Rubí - CN Sant Andreu 14-12

L’absolut masculí A va guanyar per la mínima al Màlaga. / Cedida

marcador durant la primera 
part del parti t, vau veure com 
aquest es reduïa durant la se-
gona meitat arribant a posar 
en perill la victòria. Així i tot, 
els jugadors de Dani Gómez 
van saber gesti onar el mar-
cador fi ns a poder assolir tres 
punts més que els permeten 
continuar en una meritòria 

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Sílvia Boix, del Balmes Rubí, medalla de bronze al 
Campionat de Catalunya absolut de taekwondo

La rubinenca Sílvia Boix, inte-
grant del Club Balmes Rubí, 
va aconseguir la medalla 
de bronze en el Campionat 
de Catalunya absolut de 
taekwondo, que va tenir lloc 
diumenge. Boix va perdre per 
un ajustat 6-3 en la semifi nal 
de la categoria pesat femení 
+73kg. El podi es va comple-
tar amb Mariona Leyes (or) 
i Judit Ruiz (plata). Es tracta 
d’un nou èxit de la rubinenca, 

que compta amb un palma-
rès impecable i que forma 
part de la selecció catalana i 
del combinat espanyol.

D’altra banda, el Balmes 
Rubí participarà pròxima-
ment en la lliga d’Espanya de 
Taekwondo, que es disputarà 
del 5 al 8 de desembre a Ala-
cant, i en els campionats de 
Catalunya Júnior i Promoció, 
que seran a Barcelona el dia 
15. / Balmes RubíSílvia Boix va ser tercera de la categoria. / Cedida

tercera posició.

Natació
També dissabte es van ce-
lebrar dues competicions 
de natació amb parti cipació 
del club rubinenc. Al matí , a 
Manresa, es va disputar la 3a 
Jornada de la Lliga Catalana 
Alevina i, a la tarda a Caldes 
de Montbui, l’equip absolut 
va disputar el Trofeu de Tardor 
organitzat pel CN Caldes.

11a Duatló de muntanya 
d’Òdena
L’11a Duatló de muntanya 
d’Òdena es va disputar diu-
menge amb tres membres 
del club: Eduard González 

(114G/50ABS), José Méndez 
(128G/15V2M) i José Luis Ló-
pez (132G/17V2M). Tots tres 
van acabar la prova. / CNR

L’equip del CNR que va disputar el Trofeu Caldes. / Cedida

Els tres representants del club al 
Duatló d’Òdena. / Cedida
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