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Les dues administracions signaran properament un conveni per 
a la construcció d’un edifi ci després de 10 anys en barracons

La Generalitat i l’Ajuntament arriben 
a un acord sobre l’Escola del Bosc

«A vegades una batalla ho decideix tot, y a vegades la cosa més insignifi cant decideix la sort d’una batalla» (Napoleó Bonaparte, emperador francès del s.XVIII-XIX).
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ha una moratòria relacionada 
amb les acti vitats extracti ves; 
que diverses insti tucions han 
qualificat el terreny com a 
sòl protegit; que la zona està 
adjacent al corredor biològic 
entre Sant Llorenç i Collserola; 
que hi ha una espècie de fauna 
protegida; que no hi ha un 
estudi d’impacte acústi c i que 
l’estudi de les olors és parcial 
i orientati u.

A més, ha recordat que els 
residus que té reconeguts per 
una sentència judicial del 2012 

nou edifi ci.
L’alcaldessa, Ana M. Mar-

tí nez, i el director general de 
Centres Públics de la Gene-
ralitat, Josep González, van 
tancar l’acord en una reunió 
que va tenir lloc aquest di-
marts, després de mesos de 
negociacions.

Les dues institucions 
presentaran públicament el 
conveni i les condicions de 
l’entesa tan aviat com sigui 
possible. “Com a Ajuntament, 
ens en corresponsabilitzem i 
assumim una inversió impor-
tantí ssima per donar resposta 
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Acord entre Ajuntament i Generalitat 
per la construcció de l’Escola del Bosc
M. CABRERA

L’Ajuntament i la Generalitat 
han arribat a un acord per a 
la construcció de l’Escola del 
Bosc que es concretarà amb 
la imminent signatura del 
conveni corresponent entre 
les dues administracions, 
segons han fet públic fonts 
municipals.

L’acord estableix que 
l’Ajuntament aportarà el 10% 
del total de l’obra (projecte, 
licitació, construcció), que 
s’estima en una quantitat 
aproximada de 4 milions d’eu-
ros. Rubí abonarà aquest 10% 
en diferents terminis i segons 
la planifi cació econòmica del 
consistori. L’execució de l’edi-
fi ci anirà a càrrec de l’empresa 
pública Infracat, anti c GISA.

El nou edifi ci de l’Escola 
del Bosc ti ndrà capacitat per 
encabir una línia d’alumnat, 
però la construcció permetrà 
incorporar nous espais en 
funció de les futures neces-
sitats del centre. La redac-
ció del projecte inclourà un 
procés participatiu perquè 
la comunitat educativa de 
l’escola pugui prendre part 
en el procés de decidir com 
seran els espais educati us del 

a una necessitat urgentí ssima 
de la ciutat”, ha dit Martí-
nez.

L’Escola del Bosc té instal-
lacions provisionals en bar-
racons des de fa 10 anys. 
L’acumulació de cursos ha fet 
que els mòduls i l’espai que 
els envolta mostrin signes 
de degradació importants. 
A més, la mateixa rigidesa 
d’aquest ti pus de construcció 
ha impedit a l’escola disposar 
de tots els espais polivalents 
que necessitaria i es troba 
actualment dividida en dos 
blocs. 

La comunitat educati va de l’escola es va manifestar dijous de la 
setmana passada davant l’Ajuntament. / M.C.

Rubí sense abocadors presentarà una querella 
penal contra l’Ajuntament si autoritza l’abocador
M.CABRERA/C.CARRASCO

La plataforma Rubí sense 
abocadors ha demanat a 
l’Ajuntament que denegui 
la llicència urbanística que 
l’empresa va sol·licitar a fi nals 
del 2019 per obrir l’abocador 
de Can Balasc. Fa uns dies, 
TMA Grupo Sánchez va dema-
nar precisament una suspen-
sió en el tràmit perquè no ha 
presentat l’estudi d’impacte 
ambiental que l’Ajuntament li 
requeria i ara el consistori ha 
de decidir si accepta la suspen-
sió o bé denega la llicència.

Rubí sense abocadors ja ha 
anunciat que presentarà una 
querella tant si el consistori 
admet la suspensió, que en 
aquest cas seria de ti pus ad-
ministrati u, ja que suposaria 
donar més temps a l’empresa 
per presentar el document, 
com si acaba atorgant la llicèn-
cia urbanísti ca. En aquest cas, 
la querella seria de ti pus penal, 
per prevaricació ambiental i 
delicte ecològic. “Hi ha molts 
moti us diferents per denegar 
aquest expedient, no entenem 
per què l’Ajuntament no ho 

fa, alguna cosa se’ns escapa”, 
ha explicat Albert Calduch, 
l’advocat de Rubí sense abo-
cadors.

Entre aquests arguments 
pels quals el consistori hau-
ria d’haver denegat i arxivat 
aquesta llicència, l’advocat ha 
enumerat que l’empresa que 
ha demanat la llicència no és 
la mateixa que el ti tular dels 
terrenys de Can Balasc; que els 
drets d’acti vitats, concedits per 
silenci administrati u el 1994, 
ja han caducat; que a Rubí hi 

no són pels quals ha presentat 
el projecte. 

Pendents de la Generalitat
Al marge de la llicència ur-
banística, l’obertura de Can 
Balasc depèn de si la Gene-
ralitat accepta l’autorització 
ambiental que ha presentat 
l’empresa. De moment, ha 
fet una proposta favorable i 
considera que no és necessari 
un estudi d’impacte ambien-
tal, que tant la plataforma 
com l’Ajuntament consideren 

imprescindible. Tot i això, en 
una entrevista al programa ‘Els 
Mati ns de TV3’, el conseller 
de Territori i Sostenibilitat, 
Damià Calvet, ha afi rmat que 
el projecte “l’estem avaluant, 
des d’un punt de vista urba-
nísti c i mediambiental, és més 
complex que una declaració 
d’impacte ambiental, entre els 
serveis tècnics de l’Ajuntament 
i la Generalitat”.

Calvet ha insistit que la 
Generalitat no té responsabi-
litat en el permís d’obertura 
de Can Balasc, perquè és un 
tema que es remunta al 1994 
quan el govern català “no 
tenia competència en matèria 
d’abocadors” i ha recordat 
que és l’Ajuntament qui va 
ser obligat el 2012 a donar 
la llicència d’obertura per 
sentència judicial, després 
d’atorgar la llicència per silenci 
administrati u el 1994.

Segons Calvet, l’única 
responsabilitat de la Gene-
ralitat és comprovar, acom-
panyant l’Ajuntament, que la 
instal·lació compleix l’actual 
normati va ambiental, ja que 
aquesta ha canviat des que 

es va atorgar la sentència, pel 
que fa a la ti pologia i quanti tat 
de residus. 

Sobre el fet que si s’obre 
Can Balasc, Rubí sigui amb tres 
abocadors, el municipi de Ca-
talunya amb més instal·lacions 
d’aquest ti pus, el conseller ha 
apuntat que hi ha altres mu-
nicipis en situació similar, per-
què la seva geologia afavoreix 
la instal·lació d’abocadors. 

Membres de la plataforma amb el seu advocat, durant la roda de premsa. / M.C.
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Incidències pel fort vent
REDACCIÓ

El fort vent de dilluns i di-
marts al matí va provocar 
diverses incidències a la 
ciutat. Entre aquestes, les 
més repe� des van ser arbres 
caiguts. En aquest sen� t, van 
caure arbres a la rambleta de 
Joan Miró, al carrer Virgili, a 
l’avinguda de Catalunya, al 
carrer Compositor Chueca, 
a la plaça de Pla i Pallejà, al 
carrer de Rigoberta Menchú i 
al carrer de Can Barceló. 

En algun cas, aquests 
arbres estaven dins de pro-

pietats privades.
Segons ha informat la 

Policia Local, també van 
atendre trucades per caigu-
des o possibles caigudes de 
branques. 

A més, també es va pro-
duir un despreniment parcial 
d’una cornisa a la plaça de 
Pompeu Fabra i la caiguda 
d’alguns altres elements 
sense conseqüències desta-
cades, com ara algun cable, 
planxes o mampares d’edi-
ficis. També es van detec-
tar contenidors i tanques 
moguts.

Demanen 30 anys de presó 
per un home que abusava de 
menors a Ca n’Oriol
La Fiscalia ha demanat més de 
30 anys de presó per un home 
septuagenari que presumpta-
ment captava menors d’edat 
amb l’excusa de llegir-los el 
tarot o mantenir una con-
versa, segons informacions 
publicades al diari ABC. Per 
abusar d’aquestes noies, els 
donava pe� tes quan� tats de 
diners, roba o les convidava 
a dinar.

El depredador sexual, 
Julián C., va actuar des del 

2012 fi ns al 2015 al parc de Ca 
n’Oriol i també en altres zones 
verdes de Sant Cugat.

Segons l’acusació, en 
aquests indrets i també en el 
seu cotxe, l’acusat feia toca-
ments a les menors als pits i 
els genitals i els demanava que 
el masturbessin. Almenys, sis 
joves d’entre 12 i 14 anys van 
pa� r aquest abús.

La Fiscalia l’acusa de diver-
sos delictes d’abusos sexuals i 
corrupció de menors. / DdR

Manuel Murillo s’enfronta 
a una pena de 18 anys per 
planejar matar Pedro Sánchez
La Fiscalia de Barcelona de-
mana 18 i mig de presó pel 
rubinenc Manuel Murillo, fi ll 
del darrer alcalde franquista 
de Rubí, Manuel Murillo, 
per presumptament planejar 
l’assassinat de Pedro Sánchez, 
qui en aquell moment era pre-
sident del govern en funcions. 
Per la Fiscalia, Murillo, que 
actualment viu a Terrassa, 
va planejar l’assassinat com 
a venjança per l’exhumació 
de Franco del Valle de los 
Caídos.

Manuel Murillo feia tres 
dècades que treballava de 
vigilant de seguretat quan 
va ser de� ngut el novembre 
del 2018 després que una 
dirigent de Vox Terrassa amb 
la qual compar� a un grup de 
WhatsApp expliqués als Mos-
sos d’Esquadra la intenció de 
Murillo de matar Sánchez.

El ministeri públic, a més, 
demana que s’apliqui a la con-
demna l’agreujant de discri-
minació ideològica al proces-
sat, que presumptament va 
demanar ajut i col·laboració 
en aquest grup de missatgeria 
en línia.

Després de la seva deten-
ció, la policia va trobar en el 
seu domicili nombroses armes 
i municions, entre elles diver-
sos revòlvers, una escopeta, 
un fusell d’assalt, una ballesta 
artesanal, recipients amb 
pólvora i un artefacte explosiu 
casolà. L’acusat tenia permís 
de llicència d’armes llargues, 
espor� ves i de caça.

Murillo, que durant la 
seva joventut havia destacat 
en la seva faceta com a cor-
redor espor� u, està en presó 
preventiva des de la seva 
detenció.  / DdR

De� nguts cinc membres 
d’un grup criminal que robava 
en domicilis de Rubí
Els Mossos d’Esquadra de 
la comissaria de Rubí van 
detenir el 27 de febrer cinc 
homes d’entre 23 i 63 anys 
de nacionalitat georgiana 
i veïns de Barcelona i Rubí 
com a presumptes autors de 
fi ns a 18 robatoris amb força 
en domicilis, receptació i 
delicte de per� nença a grup 
criminal.

El modus operandi era 
sempre el mateix: els lladres 
col·locaven un fil de llana 
com a marcador a la porta del 
domicili, un cop comprovat 
que ningú no entrava al pis 
hi accedien amb el mètode 
‘bumping’.

Els robatoris s’haurien 
comès a Rubí, Sant Cugat, Sa-
badell, Sant Quirze, Terrassa 
i Mataró. La inves� gació va 
constatar que havien venut 

joies sostretes per un valor 
que superava els 20.000 eu-
ros. Un grup s’encarregava 
de fer els robatoris i l’altre 
de vendre les joies. Les in-
vestigacions van identificar 
12 membres d’aquest grup 
criminal.

El 27 de febrer es van re-
alitzar registres a Barcelona i 
Rubí, que van permetre dete-
nir cinc membres i recuperar 
una gran quan� tat d’objec-
tes. La inves� gació con� nua 
oberta i la policia autonòmica 
no descarta que hi hagi més 
detencions.

Els arrestats van passar a 
disposició del jutge de guàr-
dia de Rubí el passat 29 de 
febrer i aquest va decretar 
l’ingrés a presó per tres de� n-
guts i la llibertat amb càrrecs 
pels altres dos. / DdR

A Can Vallhonrat, va caure un arbre sobre una casa. / B. Salas
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Rubí reivindicarà el Dia de la Dona 
amb un programa farcit d’acti vitats
MARTA CABRERA

Gairebé una cinquantena d’ac-
ti vitats. Aquest és el menú que 
proposa l’Ajuntament, amb 
la col·laboració d’una vinte-
na d’enti tats, per reivindicar 
el Dia de la Dona, amb una 
programació que va arrencar 
dilluns passat i que s’allarga 
durant tot el mes de març. 
Les propostes lúdiques, ar-
tí sti ques, cinematogràfi ques, 
reivindicatives, esportives o 
divulgati ves relacionades amb 
les dones seran protagonistes 
de gairebé totes les iniciati ves 
que s’ofereixin durant el mes 
de març a la ciutat. “Es tracta 
de propostes que serveixen 
per reivindicar, sensibilitzar, 
promoure i divulgar la igual-
tat entre homes i dones”, ha 
explicat Ana M. Martínez, 
durant la presentació de la 
programació.

Per Martínez, cal seguir 
lluitant contra la discrimina-
ció “que conti nuen pati nt les 
dones pel sol fet de ser dones 
en totes les esferes de la vida” 
i apunta que és imprescindible 
“sensibilitzar per treballar 
entre tots, per fer del Dia de 

la Dona una reivindicació per 
enforti r el feminisme i ampliar 
la sororitat”.

La regidora d’Igualtat, Yo-
landa Ferrer, ha explicat que es 
tracta d’una programació que 
té un caràcter “transversal” 
i que porta a la ciutat “veus 
femenines i feministes”, i ha in-
sisti t en la importància “d’obrir 
la mirada als joves i de reivindi-
car el talent cultural i artí sti c” 
de les dones sota el lema ‘Les 
dones pintem molt’.

L’acte central de la pro-
gramació serà el 6 de març, 
quan es faran dues lectures del 
Manifest del Dia Internacional 
de les Dones. La primera serà 
a les 12 h a la plaça de Pere 
Aguilera, mentre que la se-
gona serà a les 17 h a la Torre 
Bassas.

El 6, 7 i 8 de març s’oferirà 
l’espectacle de dansa i teatre 
‘50.446’, dedicat a la rubinen-
ca Neus Català, que anirà a 
càrrec de 8 Temps Espai d’Arts 
Escèniques. També en l’àmbit 
cultural, ti ndrà lloc el festi val 
de La SoniK No Woman No 
Fest, el 7 de març a partir 
de les 12 h al Celler; i el Fem 
Graff , una intervenció artí sti ca 

per part de diverses arti stes 
rubinenques, que ti ndrà lloc 

el 14 i 15 de març al matí  a la 
pista Francesc Calvo.

El cartell, on es poden veure representades Frida Khalo, Rosa Parks, 
Clara Campoamor i Chimamanda Ngozi, és una creació artí sti ca de 
Rosa Roselló. / M.C.

Entre les xerrades i confe-
rències, destaca ‘Rubí té nom 
de dona’, a càrrec de Carmen 
Bencomo i Núria Julià, on es 
parlarà sobre les dones des-
tacades de la ciutat el 7 de 
març a les 12 h a la seu de l’AV 
de Ca n’Oriol; la conferència 
‘Noves masculinitats’, a càrrec 
de Santi ago Luque, el 10 de 
març a les 18 h al Rubí Forma; 
o la xerrada-debat ‘Sempre 
han parlat per nosaltres’, amb 
Najat El Hachmi el 18 de març 
a les 18 h a l’Ateneu.

Ball de dones
A banda, un any més hi tornarà 
a haver-hi el Ball de les dones 
al Celler, el 20 de març a les 
22 h, que aquesta vegada no 
inclou el sopar. Les invitacions 
es podran recollir a parti r del 
10 de març a les ofi cines del 
carrer Prim. Altres acti vitats 
destacades són un videofòrum 
el 16 de març a les 15.30 h al 
Rubí Forma amb la pel·lícula 
‘Sufragistes’, la jornada de 
portes obertes a la BJC el 17 de 
març o la cursa de la dona, que 
ti ndrà lloc el 12 de març.

Posa’t a les meves calces
Pel que fa a la Torre Bassas, ha 
programat un conjunt d’acti -
vitats sot el tí tol ‘Posa’t a les 
meves calces’, que comptarà 
amb una exposició sota el tí tol 
‘Superdones’, tallers de twerk, 

estampació de bosses, confec-
ció de compreses de tela i de 
Drag-King. També destaquen 
dues xerrades que s’oferiran 
als insti tuts de secundària de 
la ciutat i la donació per part 
de l’Ajuntament del llibre ‘Tot-
hom hauria de ser feminista’, 
de Chimamanda Ngozi.

Manifestació
El programa d’acti vitats també 
recull una convocatòria a la 
plaça de l’Estació a les 15.45 
h aquest diumenge per totes 
aquelles persones que vulguin 
anar a la manifestació convo-
cada pels col·lecti us feministes 
a la plaça d’Universitat. 

Jornada de vaga del col·lecti u feminista
El Comitè de Vaga Feminista ha organitzat diverses acti vi-
tats coincidint amb el 8 de març. A les 5.30 h faran una acció 
sorpresa a l’Escardívol i a les 9 h ti ndrà lloc un esmorzar 
popular a la plaça de la Nova Estació per preparar la gran 
acti vitat que faran a les 12 h a la plaça del Doctor Guardiet: 
la performance ‘Un violador en el teu camí’. A les 14 h hi 
haurà un dinar popular al CRAC i a les 15.30 h un taller de 
mocadors, serigrafi a i trivial feminista davant del CRAC. 
Per a les 18 h està prevista una manifestació que sorti rà 
des del Mercat.
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Una vuitantena de docents parti cipen 
en el primer Edcamp educati u de Rubí 
REDACCIÓ

Més d’una vuitantena de 
persones vinculades al món 
educatiu de Rubí i d’altres 
municipis de l’entorn van par-
ti cipar dissabte en el primer 
Edcamp educati u de Rubí. La 
sessió, que va comptar amb 
el suport de la Fundació Bo-
fi ll, va seguir la metodologia 
Edcamp, que busca que si-
guin els mateixos parti cipants 
els que triïn les temàti ques al 
voltant de les quals s’organit-
zen les taules rodones.

Sota la consigna ‘Quins 
reptes et planteges per trans-
formar l’educació?’, algunes 
de les qüesti ons que es van 
tractar van ser la inclusió, 
la coeducació, la diversitat, 
l’educació emocional, les 
metodologies, l’avaluació, 
l’educació afectivo-sexual 
i les reformes educatives, 
entre altres temes.

En cadascuna de les ses-
sions de debat, una persona 
participant va actuar com 
a relator, sent l’encarregat 
d’enregistrar totes les idees 
plantejades i de redactar les 
conclusions. Entre les idees 

més presents al debat, es 
va posar sobre la taula que 
davant de l’evident man-
ca de recursos educatius, 
els equips docents han de 
reinventar-se i apostar per 
l’educació com a element 
important de la societat. Han 
de reivindicar una millora del 
sistema, però això no els ha 
de fer aturar-se.

També es va plantejar 
que cal establir espais de 
coordinació amb totes les 
persones vinculades al món 

educati u que formen part de 
la infància i la joventut, per 
poder atendre més global-
ment infants i joves, així com 
la necessitat que els docents 
s’actualitzin i entenguin el 
món actual, i treballar temes 
com la coeducació, l’afecti vo-
sexualitat i l’acompanyament 
emocional dins de les aules i 
fora d’aquestes.

Altres temes destacats 
van ser la importància de 
crear una xarxa entre el món 
educatiu, amb espais com 

Fotografi a de família de tots els parti cipants a l’Edcamp. / Nessa Odon

L’insti tut La Serreta engega la 2a edició del projecte 
solidari ‘Per tu em pelo’ a favor dels malalts de càncer
L’institut La Serreta ha en-
gegat la segona edició del 
projecte solidari ‘Per Tu em 
pelo’, que organitza la Comis-
sió Innova FP. 

Es tracta d’una iniciati va 
que consisteix en un tall de 
cabells al qual podran apun-
tar-s’hi alumnat, professorat 
i famílies i que té la fi nalitat 
de crear dues perruques que 
es donaran a dues joves que 
lluiten contra el càncer. 

El tall de cabells solidaris 
ti ndrà lloc el dimarts 10 de 

LARA LÓPEZ

L’Iraq va ser la temàti ca prota-
gonista de la concentració de 
Rubí per la Pau que va tenir 
lloc el passat divendres a la 
plaça Pere Aguilera. Hanan 
Jasim Khammas, refugiada 
iraquiana resident a Rubí des 
del 2006, va conduir l’acte 
explicant les seves vivències 
a Bagdad, la capital de l’Iraq, 
des de la invasió dels Estats 
Units. “Disset anys després 
de la invasió dels Estats Units, 
el poble està més pobre, més 
cansat i més malalt. L’edu-
cació està més desatesa, la 
sanitat està en una situació 
catastròfica i el país ha re-
trocedit molts anys enrere”, 
afi rma Jasim.

La invasió nord-americana 
a l’Iraq es va produir l’any 
2003, amb l’enderrocament 
del govern de Saddam Hus-
sein dirigit pel llavors presi-
dent dels EUA, George Bush, 
amb l’argument de lliurar 
l’Iraq del terrorisme. Entre 
2018 i 2019, la societat ira-
quiana va “despertar” amb les 
protestes contra la corrupció 
política i la precarietat de 
serveis i laboral. 

L’octubre del 2019, les 

manifestacions es van inten-
sifi car amb el moviment de 
llicenciats i universitaris per 
la manca d’ofertes laborals 
i sous dignes. En els últims 
mesos, l’Iraq viu en un estat 
de revolta i una mobilització 
popular molt important i 
intensa a les ciutats, amb la 
plaça Tahrir de Bagdad com a 
principal símbol de reivindi-
cació: “Aquest moviment no 
està format per una ideologia 
concreta, sinó per multi tud de 
joves de formació università-
ria o inferior, que pateixen la 
precarietat laboral i no tenen 
perspecti ves de futur”. Actu-
alment, un 60% de la població 
del país té menys de 25 anys. 

La població es mobilitza 
per l’abandonament de les 
ciutats, una situació catas-
tròfi ca als hospitals i escoles 
on manca el material bàsic i 
condicions d’higiene, a més 
de la precarietat dels serveis 
d’aigua, electricitat i neteja 
als carrers. Segons la refugi-
ada iraquiana, les protestes 
han trencat barreres socials 
en la conservadora societat 
iraquiana. També diu que el 
moviment de la plaça Tahrir 
no es reti rarà fi ns que no hi 
hagi un canvi real. 

Rubí per la Pau se solidaritza 
amb la ciutadania i el moviment 
de protesta a l’Iraq

l’Edcamp per comparti r ex-
periències i créixer com a 
professionals.

Amb l’objecti u de difon-
dre les aportacions i expe-
riències sorgides en aquest 
primer Edcamp, s’organitzarà 
una exposició a la Bibliote-
ca amb les idees sorgides 
durant la trobada. També 
s’aniran publicant aquestes 
conclusions a la pàgina web 
de l’Edcamp de Rubí (edcam-
prubicity.wordpress.com) i a 
les xarxes socials.

març de 8.30 a 10.45 h als 
tallers de perruqueria de 
l’insti tut i anirà a càrrec dels 
alumnes del Cicle Formati u 
de Grau Mitjà ‘Perruqueria i 
cosmèti ca capil·lar’. 

L’any passat, amb aquest 
projecte solidari, es van acon-
seguir 39 trenes de cabell, 
que es van enviar a l’associa-
ció Pulseras Rosas de Sevilla, 
qui va confeccionar una per-
ruca que va enviar al centre 
rubinenc. Aquesta va ser 
cedida a una jove amb ma-

lalti a oncològica, derivada de 
l’enti tat Picam Molins de Rei. 
Enguany, els impulsors de la 
iniciati va esperen superar les 
39 trenes i aconseguir dues 
perruques.

El lliurament d’aquestes 
ti ndrà lloc el 29 d’abril al matí , 
si el seu estat de salut ho 
permet, durant la 2a Jornada  
‘Cura personal oncològica i 
autoesti ma’, en la qual també 
s’entregaran diplomes a totes 
les persones que hagin col-
laborat en el projecte. A més, 

durant la jornada, les enti tats 
Picam i Fundació Stanpa, col-
laboradores del projecte soli-
dari, oferiran tallers a l’alum-
nat dels cicles ‘Perruqueria i 
Cosmèti ca capil·lar’ i ‘Atenció 
a les persones en situació de 
dependència’. Aquests ta-
llers estaran relacionats amb 
mocadors i postissos per a 
malalts oncològics i sobre la 
importància de la cura per-
sonal durant el tractament 
oncològic per a l’autoesti ma 
del pacient. / DdR

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_FDF_informacioGenerica_diari.pdf   26   4/3/19   17:24

La mobilització va ser divendres passat. / L.L. 
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Con la Medicina Regenerativa 
podemos mitigar el dolor en 
rodillas, cadera o espalda
Son nuestras propias células las que nos curan
CEMU trabaja desde hace muchos años en la Me-
dicina Regenerativa, especialmente en la Artrosis, 
Artritis y otras patologías del dolor. 

Hablamos con el Dr. Miquel Utset para saber 
más sobre estos tratamiento.

¿Cuáles son los beneficios de la medicina 
regenerativa frente de los tratamientos actua-
les?
La medicina regenerativa lo que pretende es imi-
tar la función de la célula en la reparación de los 
tejidos dañados. Nosotros sólo provocamos que 
vuelva a tener su propia función de regeneración para el tratamiento de las enfermedades. 

¿Como actúan estas terapias?
Cuando tenemos una herida, nuestro cuerpo tiene una respuesta inmediata para ir a reparar el 
tejido lesionado. Normalmente esta respuesta se activa de forma automática cuando se produce 
una lesión en cualquier tejido, pero cuando no lo hace es cuando el tejido se mantiene dañado y 
provoca inflamación y dolor. Si en este momento lo podemos volver a estimular para que retome 
el poder de reparación y regeneración, el tejido vuelve a mejorar o incluso a curarse

¿En qué edad se puede aplicar este tratamiento?
El tratamiento no tiene un límite de edad.  Se le puede realizar a gente joven que han tenido 
una lesión por un accidente, como deportistas que quieren acelerar una recuperación con las 
mayores garantías, como personas mayores con una degeneración de los tejidos por la edad. 
Intentamos evitar el quirófano siempre que sea posible. 

La finalidad del tratamiento siempre es el mismo: ayudar a nuestro organismo a que acuda 
a la zona afectada y provoque la reparación del tejido mediante la activación de plaquetas, cito-
quinas o células madre.

TERRASSA - Pl. Comte Guifré n.1 al Vapor Gran - 08221
BARCELONA  - Carrer Rosselló, 224, 6è, B  - 08008

T: 937.885.395      M: 663.177.417      
 info@cemu.cat       www.cemu.cat

Regenera los tejidos y combate el dolor. Disminución de la inflamación 
de la articulación. Tratamiento ambulatorio. 

El Consell Local per la República 
es presentarà dijous vinent
El grup impulsor del Consell 
Local per la República ha 
anunciat que la presentació 
del nou òrgan, que de mo-
ment s’ha consti tuït com una 
enti tat, es farà el 12 de març 
a les 19 h en un acte al Casal 
Popular obert a tothom.

El Consell Local per la 
República és una enti tat que 
neix amb “voluntat de trans-
versalitat i de ser un movi-
ment ampli” amb “vocació 
insti tucional” i per treballar 
per “la construcció de la re-
pública”, segons han explicat 
els impulsors de la iniciati va. 
Tot i que el moviment s’ha 
creat a parti r de les sinergies 
de la plataforma U d’Octubre, 
la intenció és que no sigui 
un espai de diàleg de parti ts 
polítics i entitats indepen-
denti stes, sinó que el que es 
busca és la màxima parti cipa-
ció ciutadana. Per això, el dia 
de la presentació, es posaran 
a disposició dels assistents 
uns fulls per tal d’adherir-se 

a l’entitat. A partir d’aquí, 
s’escolliran els càrrecs del 
Consell Local per la República, 
que són els qui hauran de 
desplegar tota l’acti vitat de 
l’enti tat.

“El Consell Local per la Re-
pública té una vocació territo-
rial, de treballar per Rubí”, ha 
explicat un dels impulsors, Jep 
Quintas, i el seu objecti u fi nal 
és “materialitzar la república. 
La Casa de la República de 
Waterloo és un element sim-
bòlic i els Consells Local per 
la República han de ser el seu 
braç políti c”. Tot i això, encara 
hi ha molts interrogants sobre 
quina serà la relació d’aques-
tes enti tats amb la Casa de la 
República de Waterloo i tam-
bé entre elles: “És un procés 
que ve des de la societat civil i 
que hem de veure com acaba 
relacionant-se”. El que sí que 
ha començat a fer l’entitat 
aquests dies és treballar per 
ti rar endavant algunes comis-
sions de treball. / M.C.

L’MPPD de Rubí està for-
mat per prop d’un centenar 
de persones que durant els 
darrers dos anys no s’han 
cansat de reivindicar que les 
pensions han de pujar en rela-
ció amb l’IPC, una mesura que 
volen que esti gui recollida a 
la Consti tució. A més, també 
reclamen que la pensió míni-
ma sigui de 1.000 euros, entre 
altres propostes. “Segons el 
que faci el nou govern, així 
farem nosaltres, veurem que 
passa amb la reforma laboral 
i la reforma de les pensions, 
això segurament marcarà la 
continuïtat del moviment”, 
explica Pretel.

Activitats per celebrar els 
dos anys
Les persones que conformen 
aquest col·lecti u han iniciat 
una setmana plena d’acti vi-
tats per tal de celebrar els 

El Moviment per unes Pensions Dignes celebra 
dos anys de lluita i manté la mobilització
M. CABRERA

Dos anys després de consti -
tuir-se, el Moviment per unes 
Pensions Públiques Dignes 
(MPPD) de Rubí està en molt 
bona forma. L’assemblea del 
col·lectiu continua reunint-
se cada dimarts al matí  a la 
plaça de Pere Aguilera per 
reivindicar una millora de les 
pensions i, coincidint amb els 
dos anys des de la consti tució 
del moviment, s’han progra-
mat un conjunt d’activitats 
per celebrar tot aquest temps 
de lluita al carrer: “Conti nuem 
mantenint la pressió i la mobi-
lització davant del govern, ara 
del PSOE i Unidas Podemos, 
perquè sempre hem dit que el 
moviment no està politi tzat i 
que les pensions les defensa-
rem governi qui governi”, ha 
explicat un dels portaveus del 
col·lecti u, Martí n Pretel.

dos anys. Va arrencar amb 
una calçotada que va tenir 
lloc dissabte al Centre Cívic de 
Can Fatjó i va seguir amb una 
conferència dilluns a l’auditori 
Vallhonrat amb la presència 
dels sindicats CCOO i CGT, 
una xerrada a la qual hi van 
assistir una quarantena de 
persones. “El de les pensions 
és un problema que afecta 
tothom, tant els que estan 
jubilats com els treballadors, 
que seran futurs pensionistes, Una quarantena de persones van assisti r a la conferència. / M.C.

és un problema global. Si no 
defensem la gent gran, acaba-
rem perduts com a societat”, 
va dir Roberto Raso, secretari 
d’acció social de la CGT Rubí.

Al tancament d’aquesta 
edició, estava prevista una 
manifestació del col·lectiu 
el dijous a la tarda. A més, 
aquest divendres a les 19.30 
h al local de la CGT, a la plaça 
d’Anselm Clavé, està previst 
un concert per cloure les 
acti vitats.

L’equip del Síndic de Greuges 
de Catalunya visitarà Rubí el 
dijous 12 de març per aten-
dre les persones i entitats 
interessades. Així doncs, els 
rubinencs i rubinenques que 
ho desitgin tenen l’oportunitat 
de fer arribar les consultes i 
queixes relacionades amb la 
vulneració dels seus drets per 
part de les administracions pú-
bliques i de les empreses que 

presten serveis. Les persones 
que es vulguin dirigir al Síndic 
hauran de concertar una cita 
prèvia a través del telèfon 
900 124 124 o bé a través del 
correu sindic@sindic.cat. Les 
entrevistes ti ndran lloc a l’ofi -
cina de la Síndica de Greuges 
de Rubí, que està ubicada al 
primer pis de la Biblioteca 
Mestre Martí  Tauler, al carrer 
Aribau, 5. / DdR

El Síndic de Greuges de Catalunya 
serà a Rubí el 12 de març
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MARTA CABRERA

L’obertura de l’abocador de 
Can Balasc va ser el tema 
més polèmic del Ple de fe-
brer, que es va celebrar di-
jous de la setmana passada a 
la tarda. L’oposició va presen-
tar en nom de la Plataforma 
Rubí sense abocadors una 
moció per demanar el rebuig 
a l’obertura de l’abocador i 
el desacord per l’aprovació 
inicial de l’autorització am-
biental de la Generalitat. El 
text també demanava col-
locar una pancarta de rebuig 
a la façana de l’Ajuntament 
i mostrar la seva solidaritat 
amb les persones afectades 
per l’incendi de l’abocador 
de Zaldibar.

La moció es va apro-
var amb els vots a favor 

El Ple rebutja l’obertura de l’abocador 
de Can Balasc amb l’abstenció del govern

MOCIONS APROVADES
-[VR] Per la millora i el man-
teniment dels equipaments 
infantils.
Junta de Portaveus

-[ECP] Per a què la ciutat de 
Rubí subscrigui la Declara-
ció del Fòrum mediambi-
ental Eurocities d’Oslo per 
a reduir l’ús de plàstics i els 
seus residus.
Unanimitat

-[AUP] Per la promoció de 
les activitats extraescolars, 
com a eina per combatre la 
desigualtat des de la infància 
i adolescència.

Unanimitat.

-[ERC] Per aplicar el vot tele-
màtic a l’Ajuntament de Rubí.
Junta de Portaveus

-[ERC] Per a la creació d’una 
Comissió de seguiment de 
les licitacions i seguiment 
d’obres que depenen de 
l’Ajuntament de Rubí. 
Sí: ERC, Cs, VR i AUP
No: PSC i ECP

-[PSC i ECP] En defensa dels 
drets de les dones i suport al 
moviment feminista.
Unanimitat

MOCIONS NO APROVADES
-[ERC] Per a la creació d’una 
Comissió de seguiment de 
les licitacions i seguiment 
d’obres que depenen de 

l’Ajuntament.
Sí: ERC, Cs, VR i AUP
No: PSC i ECP

Més de 3 milions d’euros per 
millorar el polígon Rubí Sud
Entre els projectes que van 
ser aprovats durant la sessió 
plenària de dijous, destaca 
el de millora del polígon 
Rubí Sud, concretament dels 
carrers Domènec i Montaner, 
Cèsar Marti nell, Puig i Giralt, 
Josep Maria Jujol, Emili Solà i 
un tram de l’avinguda Gaudí. 
Es destinaran prop de 3,3 
milions d’euros per reparar 
i renovar els paviments, per 
adequar l’enllumenat públic, 
millorar la xarxa d’aigua pota-
ble i per introduir una xarxa 
soterrada de canalitzacions 
per a les telecomunicacions. 
També es preveu renovar la 
senyalització i arranjar les 
zones verdes. Les obres, que 
ti ndran una durada de vuit 
mesos, seran licitades durant 
els propers mesos.

També s’ha aprovat el 
projecte de millora del carrer 
Parellada, amb un pressupost 

de prop de 135.000 euros. 
En aquesta acció, es preveu 
reurbanitzar el carrer reno-
vant el paviment i millorant 
l’accessibilitat. També es fa-
ran millores de canalització 
de l’aigua pluvial i en l’enllu-
menat públic, que serà led, i 
es renovarà la senyalització, 
a més d’instal·lar mobiliari 
urbà.

Substi tució de la gespa del 
camp de Can Rosés
D’altra banda, també s’ha 
aprovat el projecte de substi -
tució de la gespa del camp de 
futbol de Can Rosés. L’estat 
actual de la gespa és defi-
cient per l’ús. Les fi bres de 
gespa estan desgastades i el 
cautxú s’acumula al camp. El 
pressupost d’aquesta obra és 
de prop de 350.000 euros i els 
treballs ti ndran una durada 
de cinc setmanes. / M.C.

Tres manifestacions a les portes del Ple
L’ambient davant de l’Ajun-
tament va ser també gran 
protagonista de la sessió 
plenària de febrer, amb tres 
manifestacions simultànies: 
la de Rubí sense abocadors, 
la de l’Escola del Bosc i la dels 
treballadors de Conti nental. 
En total, prop de 400 perso-
nes van estar protestant a les 
portes del Ple.

De les tres, la més nom-
brosa i sorollosa va ser la de 
l’Escola del Bosc, que reclama 
la construcció de l’edifi ci des-
prés de 10 anys fent classes en 
barracons: “Sabem que hi ha 
converses entre la Generalitat 
i l’Ajuntament, però no hi ha 
res signat, estem farts de 
promeses i d’esperar, per les 
eleccions municipals es va dir 
que se signaria un conveni i 
encara no s’ha fet”, va explicar 
una representant de la comu-
nitat educati va al Ple. Per la 
seva banda, l’alcaldessa, Ana 

M. Martí nez, va dir que l’Ajun-
tament no ha canviat la seva 
posició i que estan “pendents 
de signar el conveni”.

Entre el públic, també va 
intervenir un representant 

de l’Associació de Veïns de 
la Zona Mercat, que va fer 
públic que l’Ajuntament no 
vol renovar el contracte de 
lloguer de la seu de l’enti tat 
per reduir despeses: “I quina 

és la solució, que desapare-
gui l’associació de veïns?”. 
L’enti tat fa anys que reclama 
la cessió d’un dels locals de 
la plaça del Mercat que estan 
buits. / M.C.

Rubí sense abocadors, l’Escola del Bosc i els treballadors de Conti nental van fer una manifestació si-
multània durant el Ple. / M.C.

d’Esquerra Republicana, 
Ciutadans, Veïns per Rubí 
i l’Alternativa d’Unitat Po-
pular, i amb l’abstenció del 
govern, format pel PSC i En 
Comú Podem. L’executi u va 
preferir posar-se de perfil 
davant d’aquesta qüestió, 
amb l’argument de no poder 
interferir en les qüestions 
legals, ja que el consistori és 
qui ha de concedir la llicència 
urbanísti ca. “No és por, és 
responsabilitat. Estem fent 
d’àrbitres en una qüestió 
procedimental, no podem 
fer dialècti ques i posiciona-
ments, tenim altres tècni-
ques jurídiques”, va explicar 
el regidor de Medi Ambient, 
Andrés Medrano. La resta de 
grups de l’oposició, en canvi, 
van insisti r que el govern pot 
prendre un posicionament 

clar i ferm contra l’aboca-
dor, independentment de 
l’estratègia jurídica i tècnica. 
L’ambient es va caldejar tant 
que l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, va acabar tancant 
el micròfon del regidor de 
Veïns per Rubí, Toni García. 

Pla de manteniment de les 
zones infanti ls
On si hi va haver unanimitat 
va ser en l’aprovació d’un 
Pla de manteniment de les 
zones infanti ls per tal de mi-
llorar l’estat general d’aques-
tes instal·lacions. També es 
va aprovar una moció per 
avançar per tal que tots els 
infants puguin accedir a 
les acti vitats extraescolars, 
especialment els de famílies 
desafavorides.

Altres acords del Ple van 

ser adherir-se a la Declaració 
del Fòrum Mediambiental 
Eurociti es d’Oslo, per reduir 
l’ús de plàsti cs i els seus resi-
dus, donar suport al manifest 
de la vaga feminista del 8 de 
març i l’aprovació del vot 
telemàti c a l’Ajuntament.

En canvi, no es va apro-
var una moció per crear una 
comissió de seguiment de 
les licitacions i el seguiment 
d’obres, presentada per ERC. 
“El que està passant amb els 
desisti ments d’obres és pre-
ocupant, volem una comissió 
per saber perquè passa això 
i quin seguiment té”, va 
apuntar el regidor republicà, 
Xavier Corbera. Per la seva 
banda, el regidor socialista, 
Rafael Güeto, va demanar 
a Esquerra que retirés la 
moció perquè “ja tenen tota 

la informació publicada, les 
comissions i saben de la 

voluntat de transparència 
del govern”.
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La plan� lla de Con� nental surt de nou al 
carrer per defensar els seus llocs de feina
LARA LÓPEZ

Mig miler de persones van 
participar dissabte passat 
en una nova manifestació 
dels treballadors de Conti-
nental convocada pels sin-
dicats CCOO, FTC i UGT. Els 
treballadors, acompanyats 
per familiars, amics, repre-
sentants sindicals i polí� cs, 
a més de rubinencs i rubi-
nenques solidaritzats amb 
la causa, van reclamar el 
manteniment dels 760 llocs 
de treball amenaçats pels 
plans de reindustrialització 
de la mul� nacional.

Després de les primeres 
mobilitzacions dels treballa-
dors, Con� nental va aturar 
temporalment l’ERO per es-
tablir una mesa de negociació 
informal amb la plan� lla. “No 
tenim la pressió de les dates, 
però nosaltres tenim pressa 
per saber quin és el nostre 
futur per resoldre les diverses 
situacions laborals”, afi rma 
Núria Requena, presidenta 
del Comitè d’Empresa de 
Con� nental. 

La plan� lla demana infor-
mació clara sobre les opcions 
de futur de Con� nental Rubí, 
ja que, segons diuen, a les 
reunions el representant de 

l’empresa els trasllada que 
hi ha confi dencialitat sobre 
les empreses d’automoció 
que estan interessades en la 
fàbrica.

La manifestació va sor� r 
des de la carretera de Sant 
Cugat i va fi nalitzar a la pla-
ça de Pere Aguilera, on es 
va posar punt final amb la 
lectura d’un manifest. En 
el document, la plan� lla va 
reivindicar el compliment de 
l’empresa d’allò que és “just 
i digne” per a la plantilla, 
negociar les opcions per 
con� nuar o fi nalitzar la seva 

vida laboral.
Con� nental Rubí està re-

alitzant una anàlisi de sis me-
sos per decidir el futur de la 
planta, ja que l’empresa volia 
implantar-hi les noves tecno-
logies del sector de l’automo-
ció, que encara compta amb 
tecnologia analògica, però 
aquesta adaptació requereix 
una inversió molt gran que els 
direc� us no veuen fac� ble. 
Per aquest mo� u, la mul� -
nacional estaria pensant a 
reubicar la producció a països 
amb mà d’obra més barata 
com la Xina o Romania.

Segons el Comitè d’Em-
presa, s’està analitzant la 
possible reindustrialització i 
l’acord amb un inversor per 
mantenir la producció d’au-
tomoció actual o des� nar-la a 
un altre producte i, per l’altra 
banda, el pla social amb les 
condicions de sortida dels 
treballadors o les condicions 
de contracte en cas que es 
man� ngués l’ac� vitat.

La manifestació va comp-
tar amb el suport del Mo-
viment per unes Pensions 
Dignes i amb la batucada 
Rekundé Percusión. 

Els manifestants reclamen a l’empresa informació clara sobre el seu futur. / L. López

La Cambra de Terrassa presentarà a Rubí l’avantprojecte 
de llei per a la dinamització del comerç local 
La Cambra de Comerç, In-
dústria i Serveis de Terrassa 
organitza a Rubí, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, la 
Generalitat i Rubí Comerç, 
una presentació de l’avant-
projecte de llei de les àrees 
de promoció econòmica ur-
bana (APEU). L’avantprojecte 
té com a objectiu buscar i 
enfocar solucions a la proble-
mà� ca i agilitat del comerç de 
proximitat per obrir-se camí 

davant el complex i compe-
� � u entorn comercial i per 
aconseguir la dinamització i 
revitalització d’espais en els 
quals es concentren ac� vitats 
industrials, comercials o de 
serveis.

La sessió tindrà lloc el 
pròxim 19 de març a la masia 
Can Serra. Moisés Rodríguez, 
regidor de Comerç, donarà 
la benvinguda als assistents 
i Muntsa Vilalta, directora 

general de Comerç de la 
Generalitat, i Montserrat 
Gallardo, subdirectora ge-
neral de Comerç, seran les 
encarregades de presentar 
a les persones assistents el 
contingut i les possibilitats 
de l’avantprojecte de llei 
de les àrees de promoció 
econòmica urbana (APEU). 
El president de la Cambra 
de Terrassa, Ramon Talamàs, 
realitzarà la cloenda.

La presentació, d’una 
durada aproximada d’una 
hora i mitja, començarà a 
les 14.15 h per facilitar l’as-
sistència dels responsables 
d’establiments i associacions 
comercials de la ciutat, que 
disposaran d’un torn de pre-
guntes i intervencions.

Per assis� r-hi, cal forma-
litzar una inscripció a comu-
nicacio@cambraterrassa.
org. / DdR



L a ciutat viu uns mesos turbulents, 
com ho demostra el fet que la set-
mana passada, aprofi tant el Ple de 

l’Ajuntament, fi ns a tres col·lectius es van 
unir per manifestar-se a la plaça de Pere 
Aguilera. El grup més nombrós, el de la 
comunitat educativa de l’Escola del Bosc, 
reclamava que d’una vegada per totes es 
construeixi l’edifi ci, perquè l’escola fa 10 anys 
que està en barracons.

Aquesta setmana, ha transcendit que 
l’Ajuntament i la Generalitat han arribat a 
un acord per la construcció del centre. Però, 
els representants de l’Associació de Famí-
lies d’Alumnes van ser molt clars durant 
la manifestació, el que volen és un conveni 
sobre la taula i aquest, de moment, no s’ha 
produït, tot i que segons l’Ajuntament se 

Mobilitzacions
EDITORIAL
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signarà de forma imminent. L’acord està bé, 
però les paraules se les emporta el vent, així 
que la comunitat educativa resta a l’espera del 
conveni per saber quan es materialitza i es 
comença a construir el centre educatiu.

La segona de les manifestacions que es 
van concentrar dijous passat a la tarda va ser 
la de la plataforma Rubí sense abocadors, que 
aquesta mateixa setmana ha decidit apujar 
el to i ha anunciat que, si l’Ajuntament no 
desestima el tràmit urbanístic per obrir Can 

Balasc, presentarà una querella contra el con-
sistori. D’aquesta forma, els veïns posen en 
una posició incòmoda als responsables po-
lítics que saben que sigui quina sigui la seva 
decisió, la qüestió acabarà als tribunals. No 
seria el primer cop que l’empresa denuncia 
als responsables polítics del consistori, però 
si el primer cop que els veïns es querellen 
contra l’Ajuntament, ja que consideren que 
té la capacitat per aturar l’abocador.

Per últim, però no menys important, 

els treballadors de Continental continuen 
amb les seves mobilitzacions. Han passat ja 
més de tres mesos i continua sense haver-hi 
novetats sobre la reindustrialització que en 
un primer moment la multinacional alema-
nya va posar sobre la taula. L’empresa volia 
concloure tot el procés en mig any, però 
estem a mig camí i no hi ha novetats. Tot 
i que els treballadors van aconseguir aturar 
l’Expedient de Regulació d’Ocupació, la 
situació no sembla convidar a l’optimisme i 
el fantasma d’un tancament complet que pot 
deixar 760 persones al carrer sobrevola com 
una amenaça. I també continuen mobilitzats 
el col·lectiu de pensionistes, que fa dos anys 
que estan en lluita i que no tenen intenció 
d’aturar-se fi ns aconseguir les seves reivindi-
cacions: pensions dignes i garantides. 

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                       4 de març

AFARIVORUBEO
@AMPARIVORUBEO

Parc Carrer Caritat 
amb Carrer simpa� a. 
Els nous veïns del 
barri. #rubicity

ARTICLE D’OPINIÓ

“Quan els vostres fi lls i fi lles comencen la 
secundària, teniu molts dubtes. El princi-
pal neguit, que és a quin centre l’hauria de 
matricular, el podeu treure: qualsevol elecció 
serà la millor elecció.”

Així comencen les xerrades als col·legis 
les directores i directors de secundària. I 
aquest és l’objectiu de l’educació pública a 
Rubí, que tots els centres públics, de 0-3 a 
escoles artístiques, siguin excel·lents.

Les nostres escoles i instituts són centres 

A Rubí, escola pública i de qualitat (I)
Víctor García Correas 
Regidor d’ocupabilitat, educació 
i infància i escoles artístiques

al capdavant de la innovació i la qualitat 
pedagògica. Són centres de referència 
del Vallès Occidental i de tot Catalunya, 
presents a les nombroses xarxes educatives 
del territori; moltes vegades com a ponents 
i exemple de bones pràctiques: Aliances 
Magnet, Educació 360, Filoescola, i un 
llarg etcètera.

Però potser el valor més gran de les 
escoles de Rubí el trobem en una altra tasca 
més complexa, però més necessària que cap 
altra qüestió curricular: assegurar l’equitat 
educativa, garantir que ningú (alumnat i 
famílies) es quedi enrere. Això, gairebé sem-
pre, lluitant contra els elements. Direccions 

i professorat vetllen per trobar resposta a la 
diversitat del nostre alumnat, que és la imat-
ge de la diversitat de la nostra ciutat, i que 
és la nostra fortalesa com a ciutat acollidora. 
L’educació pública de Rubí 
és l’educació de tots i totes, 
i des de les administracions 
(totes les administracions) 
hem de fer inversions en la 
seva millora.

Tenim al davant reptes 
i noves realitats que neces-
siten respostes urgents: que 
l’educació vagi més enllà de 
l’horari lectiu, i per tant el 
dret de tots els infants a un 
lleure educatiu de qualitat; 
una orientació que ajudi a joves i famílies a 
escollir un camí acadèmic, que no és més (ni 
menys!) que un camí de vida en formació 
contínua; millorar les transicions escolars; 

la creació de vocacions industrials, molt 
especialment entre les noies, que sistemà-
ticament deixen d’optar per a la formació 
en famílies industrials i tècniques, la mi-

llora de l’accés a l’etapa 
0-3, tan important en 
el desenvolupament de 
l’infant...

Així, com a la ma-
joria del territori, la 
nostra escola pública té 
problemàtiques greus, 
moltes endèmiques, i 
que només es podran 
solucionar amb el tre-
ball conjunt de tots els 
agents: centres escolars, 

comunitats educatives, AFA, Ajuntament, 
Generalitat haurem de prendre decisions 
plegats i posar al centre la qualitat de l’edu-
cació dels nostres nens i nenes.

“L’educació 
pública de Rubí és 
l’educació de tots 
i totes, i des de les 

administracions (totes 
les administracions) 

hem de fer inversions 
en la seva millora”
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Més que pa, especialistas 
en productos latinos

Tenemos productos latinos como pandebono, 
buñuelos colombianos, pan de yuca y otros pro-

ductos. Además, pasteles personalizados latinos, 
también organizamos fiestas infantiles.

Gran variedad de batidos de tomate de árbol, 
maracuyá y otros sabores. Consulta nuestras ofer-
tas de lunes a viernes en pastelería y desayunos. 
Estamos en la carretera de Sabadell, 10. Ven a co-
nocernos!
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·········································
DIVENDRES 6 de març

Lectura del manifest del Dia 
Internacional de les Dones
A les 12 h a la pl. Pere Aguilera i a 
les 17 h a la Torre Bassas.

Conferència: Ayurveda
A càrrec de Sergi Salgado. A les 
18 h al c. Sant Pere, 8. Org.: So-
cietat Teosòfi ca de Rubí.

Conferència: ‘I tu, què en saps 
de l’Alzheimer?’
A càrrec de Devera Noguera i 
Anna Fito. A les 19 h a l’Espai 
l’Aurora.

Xerrada-debat: ‘Plaer femení’
A càrrec de’Irene Soriano, de Se-
xeFiltres. A les 19.30 h al CRAC.

Presentació del llibre ‘El tango 
de Dien Bien Phu’
A càrrec de David Casti llo i Edu-
ard Puigventós. A les 19.30 h a la 
llibreria El Racó del Llibre. 

Teatre: ‘50.446’
A càrrec de 8 Temps Espai d’Arts 
Artí sti ques. A les 19 h i a les 20 
h a l’Ateneu. 

Sopar femimixte
A les 21h al restaurant Cal Pako. 
Org.: En Comú Podem Rubí.

AGENDA
Dones, força, canvi. Fins al 
30 de març a la Biblioteca.

Concurs de Màscares. Fins 
al 12 de març a edRa.

Plaer femeni. A càrrec de 
Sexefiltres. Fins al 16 de 
març al CRAC.

Espais recobrats. Els nous 
usos del patrimoni indus-
trial català. Fins al 29 de 
març al Celler.

Desenterrant el silenci. Fins 
al 8 de març al Castell.

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

·········································
DISSABTE 7 de març

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h a 
la pl. Onze de Setembre. Org.: 
Centre Cultural Raja Ioga.

Hora del conte en anglès
A càrrec de Briti sh House. A les 
11.30 h a la Biblioteca. Per a 
infants d’1 a 7 anys. 

No Woman No Fest
Festival multidisciplinar amb 
actuacions musicals, exposi-
cions, tallers, taula rodona i 
performance. A parti r de les 12 
h al Celler. Org.: La SoniK.

Conferència: ‘Rubí té nom de 
dona’
A càrrec de Carmen Bencomo i 
Núria Julià. A les 12 h al local de 
l’AV de Ca n’Oriol. 

Presentació del llibre ‘El jove 
guerrer’
A càrrec de Ricadro Alcántara. 
A les 12 h a l’Espai de Llibres 
Lectors al Tren. 

Vermut del rodatge de l’InFest 
2020
Amb DJ Olito. A les 17 h a la pl. 

Pere Aguilera. Org.: InFest.

Cinefòrum: ‘La fuente de las 
mujeres’
A les 18 h a la Sala Neus Català. 

Marxa de torxes no mixta
A les 20 h a la pl. Nova Estació.  
Org.: Comitè de Vaga Femi-
nista.

Teatre: ‘50.446’
A càrrec de 8 Temps Espai d’Arts 
Artí sti ques. A les 18, a les 19 h i 
a les 20 h a l’Ateneu. 

Concert de blues
A càrrec de Chino Swingslide & 
The Jumping Cats. A les 20.30 h 
a l’Espai l’Aurora. Org.: Societat 
del Blues de Rubí.

·········································
DIUMENGE 8 de març

Acció sorpresa a l’Escardívol
A les 5.30 h a l’Escardívol. Org.: 
Comitè de Vaga Feminista.

Esmorzar popular
A les 9 h a la pl. Nova Estació. 
Taller de pancartes i assaig de 
la performance. Org.: Comitè 
de Vaga Feminista.

Audició de sardanes
A les 11.30 h a la pl. Catalunya. 
A càrrec de la cobla La Principal 
del Llobregat.

Performance: ‘Un violador al 

teu camí’
A les 12 h a la pl. Dr. Guardiet. 
Org.: Comitè de Vaga Femi-
nista.

Dinar popular
A les 14 h al CRAC. Org.: Comitè 
de Vaga Feminista.

Taller de mocadors i serigrafi a
A les 15.30 h als c. Maixmí 
Fornes i c. Sant Joan. Trivial 
Feminista. Org.: Comitè de Vaga 
Feminista.

Ball de Carnestoltes al Casal
A càrrec de Maki-Maki. A ñes 
16.30 h al Casal de la Gent Gran 
de Rubí. 

Manifestació feminista
A les 18 h al Mercat. Org.: Comi-
tè de Vaga Feminista.

Teatre: ‘50.446’
A càrrec de 8 Temps Espai d’Arts 
Artí sti ques. A les 18, a les 19 h i 
a les 20 h a l’Ateneu. 

·········································
DILLUNS  9 de març 

Tertúlia: ‘Feminisme, violències 
i vida quoti diana. En parlem?
A càrrec de Betlem Cañizar, 
acti vista feminista. A les 18 h a 
l’Ateneu. Org.: Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí.

Cinema: ‘Espies disfressats’
A les 18 h a la Biblioteca. Per a 

infants majors de 4 anys. Org.: 
Servei Local de Català.

Xerrada: ‘Construïm feminis-
me, desmuntem el patriarcat’
A càrrec de Sònia Guerra. A les 
18 h a la seu del PSC Rubí.

·········································
DIMARTS 10 de març

Consultori sexual i de parella
De 17 h a 19 h a la Torre Bassas.

Xerrada: ‘Noves masculini-
tats’
A càrrec de Santi ago Luque, psi-
còleg. A les 18 h al Rubí Forma. 

Conferència: ‘El sud, de William 
Faulkner’
A càrrec de Marina Porras, 
crítica literària. A les 19 h a 
l’Ateneu.

·········································
DIMECRES  11 de març

Hora del conte
‘Clementi na i altres contes femi-
nistes’, a càrrec de Sherezade. A 
les 18 h a la Biblioteca. A parti r 
de 4 anys.

Presentació del llibre ‘Trencant 
el silenci’
A càrrec de Mireia Boya i Elena 
Freixa. A les 19 h a l’Ateneu. 

·········································
DIJOUS 12 de març

Conferència: ‘Mercè Plantada’
A càrrec d’Eduard Puigventós. A 
les 19 h a l’Ateneu. 

Xerrada: ‘Dona i món del tre-
ball’
A càrrec de Sílvia Carrasco. A 
les 19 h al Rubí Forma. Org.: En 
Comú Podem. 

Concurs musical
Actuacions de Stringcordz i Ber-
nard Horse. A les 19 h a l’Espai 
l’Aurora.  

Teatre: ‘T’esti mo si he begut’
A càrrec de Dagoll Dagom, T de 
Teatre i La Brutal. A les 21 h a La 
Sala. Preu: 15 €.

CLASSIFICATS

POR JUBILACIÓN se vende o se alquila PK. 93.699.65.80
ALQUILO hab. grande a persona sola o pareja. 657.19.62.66

SE ALQUILA huerto 645.597.390

LLOGUER I VENDA
SE OFRECE costurera. 602.38.86.25

SE OFRECE sra. limpieza. 632.10.44.99
CHICA SE OFRECE para cuidado de ancianos o limpieza. 

633.378.509

OFERTES I DEMANDES
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Nova junta directiva a la Colla de Geganters de Rubí
cultura popular 

La Colla de Geganters de Rubí 
ha escollit una nova junta 
directiva en el transcurs de 
l’assemblea general ordinària 
de l’entitat, que va tenir lloc 
dissabte passat. Jordi Turu 
encapçala la nova junta com 
a cap de colla o president, 
mentre que Àlex Barber és el 
secretari i Jordi Ramoneda, el 
tresorer. Laia Borràs i Marcos 
Saiz són els nous vocals. La 
nova junta dirigirà la colla du-
rant els propers dos anys.

Durant l’assemblea es va 
aprovar el calendari d’activi-
tats generals per aquest 2020. 
La propera sortida de l’entitat 
serà aquest diumenge 8 de 
març per participar en la XV 
Trobada de Gegants organit-
zada per la colla gegantera 
Delta-Prat. La trobada anual 
va servir també per tractar 
altres temes com la situació 
actual de la colla, l’estat dels 
comptes o el balanç de l’últi-
ma temporada. / DdR

La celebració del Dia d’Andalusia a Rubí 
torna a ser molt participativa 
reDaCCió

La celebració del Dia d’Anda-
lusia a Rubí, impulsada per 
la Coordinadora d’Entitats 
Culturals Andaluses de Rubí 
(CECAR), ha comptat, com és 
tradicional, amb una nom-
brosa participació en les dife-
rents activitats programades 
al llarg del cap de setmana. La 
cultura andalusa, el folklore i 
la gastronomia d’aquesta co-
munitat autònoma han estat 
els grans protagonistes de la 
celebració.

Una conferència de Javier 
Contreras-Becerra, doctor en 
Història per la Universitat de 
Granada, va donar divendres 
a la tarda a la Biblioteca el 
tret de sortida als actes del 
Dia d’Andalusia. La xerrada va 
girar al voltant del moviment 
veïnal andalús i les causes 
de les mobilitzacions auto-
nomistes.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, va aprofitar aquest acte 
per assenyalar Rubí com una 
“terra d’acollida [...]. Una 
amalgama tan àmplia de 
colors que, amb el pas del 
temps, ha enriquit la nostra 

societat. Avui Rubí és el que 
és gràcies a l’esforç compartit, 
la unió i el treball col·lectiu”. 
Per la seva banda, el presi-
dent de la CECAR, Francisco 
Roldán, va palesar la forta 
vinculació del municipi amb 
la comunitat andalusa.

Ja dissabte, la jornada va 
arrencar amb la tradicional 
ofrena floral al bust de Blas 
Infante a la plaça d’Anda-
lusia. Les diferents entitats 
andaluses de la ciutat, a més 
de l’Ajuntament i de diversos 
partits polítics van participar 
en l’ofrena, que va comptar 

amb l’actuació de la ban-
da musical Rubí Segle XXI. 
Posteriorment, va tenir lloc 
una animada cercavila fins al 
parc de Ca n’Oriol, on es va 
celebrar una emotiva missa 
cantada pel cor de l’Asociaci-
ón Rociera de Rubí.

Una paella popular va ser-
vir els assistents per reposar 
forces, ja que al llarg de la 
tarda es van oferir nombroses 
actuacions de música i dansa 
tradicional andalusa a càrrec 
dels grups de les entitats 
organitzadores. L’actuació 
del grup de flamenc-fusió ‘El 

Meji & sus primos’ va posar el 
colofó musical a una jornada 
que es va tancar amb un so-
par de germanor al camp.

Diumenge va ser el torn 
de la popular jornada de 
convivència al parc de Ca 
n’Oriol, que va aplegar tots 
els socis i simpatitzants de 
les entitats andaluses locals, 
així com ciutadans a títol 
particular. De nou, la música, 
els balls i la gastronomia van 
protagonitzar la trobada. A 
més,  al matí es van oferir 
activitats i actuacions per als 
més petits.

Durant la celebració, s’han ofert diverses del folklore andalús. / J. A. Montoya

La nova junta directiva, amb els gegants de Rubí. / Cedida

breus

La Sala acull la comèdia musical 
‘T’estimo si he begut’, l’adaptació 
dels contes d’Empar Moliner
Tres de les millors companyies 
de teatre catalanes, Dagoll 
Dagom, La Brutal i T de Teatre, 
s’han unit per presentar el pri-
mer espectacle teatral escrit 
per la periodista i escriptora 
Empar Moliner: ‘T’estimo si 
he begut’, un muntatge basat 
en el seu llibre homònim, 
guardonat amb el premi Lletra 
d’or 2005. Es tracta d’un musi-
cal amb cançons a partir dels 
relats de Moliner adaptats al 
teatre per ella mateixa. 

Històries esbojarrades, 
contradictòries i singulars 
protagonitzades per perso-
natges gens carismàtics, una 
mica caòtics i fins i tot còmics, 
personatges propers amb les 

seves sorts i misèries. 
L’espectacle està dirigit 

per David Selvas i interpretat 
per les quatre actrius de T de 
Teatre, Mamen Duch, Marta 
Pérez, Carme Pla i Àgata Roca, 
a les quals s’han afegit David 
Bagés, Mercè Martínez i Er-
nest Villegas. El músic Andreu 
Gallen ha creat expressament 
la música de l’espectacle. 

La proposta es podrà veure 
dijous 12 de març a les 21 h al 
teatre municipal La Sala, abans 
que el proper 20 de març 
s’instal·li al Teatre Poliorama 
de Barcelona per fer tempora-
da. El preu de l’entrada és de 
15 euros i d’11,25 euros amb 
descompte. / DdR

Nausicaa Bonnín i Mar Coll 
expliquen al Pau Casals els 
secrets del cinema
Els infants del cicle mitjà i 
superior de l’escola Pau Casals 
van participar en una trobada 
amb la cineasta Mar Coll i 
l’actriu Nausicaa Bonnín, que 
van explicar els secrets del 
cinema a través de preguntes 
que els infants havien preparat 
a classe. Més d’un centenar 
de persones, entre alumnes i 
famílies del centre, van assistir 
a la xerrada, que va tenir lloc 
dimecres a la tarda al pati del 
centre educatiu.

Per Mar Coll, el projecte 
que té el Pau Casals amb la Fil-
moteca de Catalunya és molt 
positiu, perquè els ajuda a 
apropar-se al món del cinema: 
“La imatge és un llenguatge 

audiovisual al qual estan expo-
sats els infants i és convenient 
que entenguin com funciona 
perquè són espectadors i han 
de desenvolupar un espai 
crític”.

Bonnín considera, a més, 
que apropar el món del cine-
ma als més petits és ajudar-
los a “conèixer un ofici molt 
reconegut, sobretot pel tema 
glamurós, però que per dins 
és bonic i que es treballa molt 
en grup, aquesta és una idea 
interessant per treballar-la 
amb infants”.

La xerrada s’emmarca dins 
del projecte Magnet que l’es-
cola desenvolupa amb la Fil-
moteca de Catalunya. / M.C.

La cineasta Mar Coll i l’actriu Nausicaa Bonnín. / M.C.

literatura

Audició de sardanes amb 
la cobla Principal del Llobregat
El Foment de la Sardana 
de Rubí ha organitzat per 
aquest diumenge a les 11.30 
h una audició de sardanes 
que tindrà lloc a la plaça de 
Catalunya. L’audició anirà a 
càrrec de la cobla La Principal 
del Llobregat i incorporarà 

peces com ‘Belluga, belluga’, 
d’Albert Font; ‘De puntetes i 
amb pas ferm’, de Lluís Pujals; 
‘La sirena de Palamós’, de 
Jaume Ventura; ‘Sardanistes 
de Bisaura’, de Miquel Tudela; 
o ‘Centenària’, de Francesc 
Mas. / DdR

Mireia Boya presentarà el llibre ‘Trencar el silenci’ a Rubí
L’exdiputada de la CUP Mireia 
Boya presentarà a Rubí el seu 
llibre ‘Trencar el silenci’, en el 
qual fa un relat íntim del seu 
pas per la política, principal-
ment de la seva experiència 
al Parlament i al Secretariat 
Nacional del partit. Boya va 
dimitir després de fer públic 
que havia patit assetjament 
masclista dins del partit. En 
aquest llibre, l’aranesa explica 
el dolor per no haver pogut es-
tar més a prop de la seva mare 
en els seus darrers moments, 
les actituds masclistes patides 

en primera persona, l’organit-
zació del referèndum de l’1 
d’octubre i la repressió i les 
seves conseqüències o el valor 
de la solidaritat i la sororitat. El 
retrat que fa Boya de la classe 
política catalana és la d’un món 
salvatge i masculinitzat que ne-
cessita canviar en femení i, per 
fer-ho, necessita autocrítica, 
comprensió i empatia.

La presentació comptarà 
amb la periodista Elena Freixa 
i serà l’11 de març a les 19 h a 
l’Ateneu. L’acte està organitzat 
pel Racó del Llibre./ DdR

Mireia Boya va deixar el Secretariat Nacional de la CUP després de fer 
públic un assetjament masclista. / Cedida
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tres jugades a pilota aturada 
sentencien a la UE rubí 
J. pérEz 

La Unió Esportiva Rubí es va 
enfrontar al CF Palamós, el 
degà del futbol català, en la 
darrera jornada de lliga, en un 
partit que va estar més igualat 
del que fa pensar el marcador 
final (3-0). El Rubí comptava 
amb baixes importants per 
sanció (Aitor Torres, Carles 
Montoro i Sergi Estrada), 
mentre que Edgar, que juga-
va al Manresa, va tornar a la 
disciplina rubinenca.

En la primera part, els 
d’Alberto Fernández van tenir 
molta possessió de la pilota, 
però poca profunditat. Va 
ser en el minut 36 quan el 
Palamós, que esperava la seva 
oportunitat, la va aconseguir i 
la va aprofitar fent l’1-0 en un 

córner que va rematar Toni 
Rosell, en la primera vegada 
que el seu equip va arribar 
amb perill.

La segona meitat va ser 
calcada: domini del Rubí però 
sense profunditat i un Palamós 
a l’espera d’una errada del ri-
val. En el minut 59, també de 
córner, Espuña va fer el segon 
pels locals. I quan faltaven dos 

CF PalamÓs - UE RUbÍ                 3-0
cf palamÓ: Quintí, David Cano, Biel Pla, Pere Espuña, Guillem 
Cornellà (Alejandro Delgado), Adrià Salas (Charles), Toni Rosell, 
José Martínez (Alexis), Dani Muela (Pep Vergara), Bembo (Joel) 
i Lucas Palma.
UE RUbÍ: Xavi Betran, Carles Mur, Manu, Raventós(Masip), 
Ivan, Villegas, Raul, Burgos (Aleix), Anouar (DelRio), Héctor 
(Omar) i Edgar.
Àrbitre: Garcia Peig.
Gols: 1-0 T. Rosell (’36), 2-0 P. Espuña (’59), 3-0 B. Pla  (’88), 
targetes:  Lucas Palma i Alexis; Anouar, Hector, Edgar i Omar.

minuts pel final, el Rubí va fer 
un penal que el porter Xavi 
Betran va aconseguir rebutjar, 
però Biel Pla va rematar fent el 
3-0 final. Diumenge a les 12 h 
el Rubí rebrà a Can Rosés a la 
UE La Jonquera.

Pel que fa al Rubí B, va 
guanyar per 8-1 al Matadepe-
ra i dissabte a les 17 h visitarà 
el camp del líder, el Castellar.

futbol | tercera catalana

L’olímpic es retroba amb la victòria 
i guanya al Cercle sabadellés per 3-1

Derrota inesperada del ‘Veinti’ 

José vErDE

L’Olímpic Can Fatjó va retrobar 
el camí de la victòria el passat 
cap de setmana guanyant al 
Cercle Sabadellés per 3-1. Els 
de Can Fatjó no guanyaven 
des del 12 de gener i en aquest 
temps han firmat una derrota 
i cinc empats.

Els jugadors de Juan Carlos 
Rodríguez van jugar bé i van 

El CF Juventud 25 de Septiem-
bre va arribar a la darrera jor-
nada amb la moral pels núvols 
després de guanyar al camp del 
líder, el Castellar, però va tornar 
a tocar de peus a terra. El duel, 
disputat a casa, era en principi 
assequible, contra els veïns 
de la UE Castellbisbal, però va 
acabar 0-1, trencant una ratxa 
de més de tres mesos sense 
perdre com a locals.

Un Castellbisbal ben plan-
tat defensivament va aconse-
guir materialitzar una de les 
poques ocasions que va tenir. 
Va ser en el minut 60 de partit 
i li va servir per emportar-se 

crear ocasions, malgrat que 
les baixes i les lesions van 
obligar a fer una alineació 
defensiva atípica que va donar 
bon resultat. Cal destacar que 
el Cercle Sabadellés té a les 
seves files al màxim golejador 
del grup, Jordi Grau, amb 20 
gols, que va ser substituït en 
el minut 70, perquè va estar 
molt apagat. El primer gol 
va arribar aviat, en el minut 

4, a través de Claudio, que 
va fer un partidàs. El Cercle 
va pressionar una mica més 
i va tenir alguna ocasió, però 
sense encert. Amb la mínima 
avantatge al marcador va 
arribar el descans.

En el primer minut de la 
segona part, Albert va aconse-
guir el 2-0 després de rematar 
dins l’àrea petita visitant. El 
Cercle va mirar de retallar dis-
tàncies i ho va aconseguir en 
el minut 59, quan Marc Riley 
va rebre una pilota rebutjada 
i va xutar des de fora de l’àrea 
gran, aconseguint el 2-1. Ja en 
el minut 82, de nou Claudio 
va batre al porter del conjunt 
visitant fent el 3-1 final. Diu-
menge vinent l’Olímpic anirà 
a Les Fonts de Terrasa a les 
12 h per enfrontar-se al Can 
Parellada.

OlÍmPIC CaN FaTJÓ – CERClE sabaDEllés  3-1
CD OlÍmPIC CaN FaTJÓ: Rafa, C. Gómez (Albert), Matias, 
Rubén, Alcover (Nico) , Gustavo, Aitor, Manel (Roberto), Dani 
(Juancho), Maymó, O. Molina
CERClE sabaDEllés : Serra, James, Arnella, Agui, Oscar 
(Balmes), Farrés,  Victor,  Grau (Ton), Marc Raluy, Aleix, Albert 
Raluy).      
Àrbitre: Borja Nuñez Sicilia  (Bé)
Gols: 1-0 Claudio (4´), 2-0 Albert (46´), 2-1 Marc Raluy (59´), 
3-1 Claudio (82´).
targetes: Jonathan, Creus; Arnella, Oscar i Victor. 

atletisme | CamPIONaT DE CaTalUNya

futbol | lliGa

Cinc atletes de la UAr es 
classifiquen per al Campionat 
de Catalunya de pista coberta 

resultats diversos per a la penya 
Blaugrana ramon Llorens

Cinc membres de la Unió At-
lètica Rubí van classificar-se 
el passat cap de setmana pel 
Campionat de Pista Coberta 
Sub-14, en la jornada prèvia 
disputada a Sabadell. Iván 
García es va classificar als 
60 m llisos, amb una marca 
de 7.91, i al salt de llargada, 
amb 5.38. Jordi Serra també 
es va classificar als 600 m 

llisos, amb 1:41.60 i al salt de 
llargada, amb 4.43. L’atleta 
Manuel Domínguez es va 
classificar als 60 m llisos amb 
8.53 i al triple salt amb 10.18. 
Martina Capel es va classificar 
al salt de llargada amb 4.21 i 
al triple salt, amb 9.86. 

En els 2.000 m marxa, 
María Tejero es va classificar 
amb 12:10.98. / UAR

Els equips del futbol base de 
la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens van disputar els seus 
partits de lliga amb diferents 
resultats. El Prebenjamí A va 
perdre al camp de l’Ullastrell 
per 4-2. Els gols de la Penya 
van ser de Dilan. El Preben-
jamí B va empatar a casa del 
Mira-sol per 3-3, amb gols 
d’Adam i Anas (2). 

El Benjamí A es va endur 
la victòria per 1-5 en el derbi 
jugat a casa de l’Olímpic Can 
Fatjó. Els gols van ser obra 
d’Eric, Pol, Biel Osuna i Thiago 
(2). El Benjamí B va perdre 
a casa per la mínima contra 
la PB Sant Cugat, tot i fer un 
molt bon partit. 

L’Aleví A va guanyar al 

camp del Sant Pere Nord amb 
un resultat molt contundent. 
Els gols els van marcar Jordi 
Huertas, Aria, Ismael, David, 
Izan i Anouar. L’Aleví B conti-
nua amb la seva bona ratxa 
i va aconseguir la victòria al 
seu camp contra el Joan XXIII 
per 6-2, amb gols de Thierno, 
Aislam, Erik i Sully (3). 

El Cadet A va guanyar a 
casa del Can Trias per 5-1, 
amb gols de Pau i Ian More-
no (4). El Cadet B va perdre 
al camp del Montcada per 
1-6, el gol de l’honor el va 
aconseguir Mounir. El Juvenil 
va perdre contra l’Escola Pia 
per 0-5 i l’Amateur va tornar 
a caure al camp del Can Mas 
Ripollet per 4-2. / PB

escacs | lliGa

EsP. aDaPTaT | futbol7

La rubinenca 
cau davant el 
CE Barcelona

victòria de
l’Horitzó Can Mir

L’auditori del Museu Vallhorat 
va acollir la setena jornada 
de competició a la categoria 
Preferent. El primer equip de 
l’Agrupació d’Escacs Rubinen-
ca va rebre el CE Barcelona, 
líder invicte de la categoria. Els 
rubinencs van alinear A. Na-
varro, Q. Cortés, H. Serrano, G. 
Palacios, J.M Fortes, A. Muñoz, 
M. Sierra, P. Hernández, J. 
Planellas i A. Martínez. Una 
victòria i cinc taules van ser 
insuficients per guanyar, però 
si va ser un resultat molt digne 
pels rubinencs que van perdre 
per 3,5-6,5 punts.

El segon i tercer equip de 
la Rubinenca va rebre als seus 
rivals a l’Escola d’Escacs, al 
carrer de la Creu, 25. El segon 
equip va perdre davant el Moià 
per 2-4, tot i estar a punt de 
donar la sorpresa amb un 2-3 
al marcador. A falta de finalit-
zar l’última partida, semblava 
que el jugador local podia em-
patar, però no va ser possible. 
El tercer equip, format pels 
joves del club, van rebre el Sit-
ges, un conjunt molt superior 
que va guanyar per 0-4.

D’altra banda, a l’Obert 
d’Igualada-Anoia, Jordi Arcas 
va guanyar el seu matx, men-
tre que Albert i Rafa Martínez 
van fer taules. A l’Obert d’Hi-
vern de Sabadell, victòria de G. 
Palacios, empats de M. Sierra 
i A. Martínez i derrota de R. 
Martínez. / AER

els 3 punts. La inoperància 
ofensiva de l’equip rubinenc 
durant tot el partit l’ allunya 
10 punts de la zona dels play 

off. Diumenge vinent a les 
12.15 h, visitarà Sabadell per 
enfrontar-se al Can Rull. / CF 
25 de Septiembre

Control Sub-16 i granS a Palafrugell 
Cat. sub-16
Atleta prova sèrie posició temps
Hugo G. 60 m llisos masc. 1a 3r 7.85
Ramon Bordes 60 m llisos masc. 3a 3r 8.89
Alba Rodríguez 60 m llisos femení 1a 1r 8,68
Ainhoa Cordero 60 m llisos femení 3a 2a 9,69
Hugo G. 300 m masc. 1a 1r 39.38
Ramon Bordes 300 m masc. 2a 3r 44,95
Violeta Vilches 300 m femení 1a 1a 46.02
Lucía Velázquez 300 m femení 3a 2a 56.88
Valeria Olalla 600 m femení  2a 1:45.31
Pol Cordero  60 m tanques masc.  1a 1r 9.74
Pol Cordero  Salt llargada masc.   1r 6,06 m
Violeta Vilches Salt llargada femení  2a 4,87 m
Lucía Velázquez Llançament pes  3a 6,92 m
Cat. Absoluta
Atleta prova posició           temps
Joan Antoni Segarra Llançament de pes  1r             11,41 m 

El Benjamí A de la penya Blaugrana es va imposar per 1-5 a l’olímpic 
Can fatjó. / Cedida

L’equip de futbol 7 de l’Horit-
zó Can Mir va passar la prova 
de foc més dura des de l’inici 
de la Weleague7 aquesta 
temporada. L’ADIAM de Pine-
da de Mar, segon classificat, 
va plantar cara al líder durant 
quasi tot el partit, exceptuant 
els darrers 7 minuts en els 
quals dos gols de Juan Girón 
van decidir el matx. 

El primer quart, que va 
ser de tanteig, va acabar amb 
empat a 0. En el segon van 
ser els visitants els que es 
van avançar en el marcador. 
Al cap de tres minuts Juan 
Girón, autor d’un ‘hat-trick’ 
va igualar el marcador i amb 
l’1-1 es va arribar a la mitja 
part. Ja en l’últim quart, dues 
dianes de Juan Girón van 
decidir de forma definitiva el 
guanyador d’un partit molt 
disputat en el qual, la dife-
rència final del marcador no 
reflecteix la que hi ha real-
ment entre els dos conjunts. 
/ Horitzó Can Mir

JUV. 25 DE sETEmbRE - UE CasTEllbIsbal              0-1

JUV. 25 DE sETEmbRE: Oteros, Bravo, Cissokho (Muñoz), 
Pleguezuelos, Ruben Morales, Ruben Díaz, Alejandro Perez 
(Alcarría), Kevin Lopez, Sancho (Texeira), Marc Fons (Edwin), 
Jose Javier Calvo.
ue castellbisbal: Dominguez, Campillo, Marc Ibañez, De-
fense, Sergio Perez (Ribas), Zamora, Sergi Ibañez (Aguilera), 
De Juan Ortega, Dídac Fernández (Albert Sanchez), Martín, 
Raul Fernández.
Àrbitre: Gerard Fernández Arrebola. 
Gols: 0-1 Dídac Fernández (63’).
targetes: Alejandro Pérez, Sancho, Ruben Morales, Alcarría; 
Defense, Campillo.
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RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN SANT FELIU - CN RUBÍ CADET FEMENÍ 6-8
CN PREMIÀ -CN RUBÍ MASTER 6-7
CN RUBÍ JUVENIL MASCULÍ -CN SANT FELIU A 10-9
CN RUBÍ ALEVI A -CN POBLE NOU 4-3
CN BARCELONA VISTA B -CNR CADET MASC. 11-15
CNR INFANTIL FEMENÍ -AE SANTA EULÀLIA 13-1
CN RUBÍ BENJAMÍ A -CN POBLE NOU 3-4
CN RUBÍ CADET MASCULÍ -CN GRANOLLERS 16-9
CN RUBÍ BENJAMÍ A -CE MEDITERRANI A 3-6

El 42è Cros Escolar de Rubí 
incorpora la 1a Cursa de la Dona

El president de la UAR i els regidors i l’alcaldessa amb la samarreta 
especial de la cursa de la dona. / M.C.

M. CABRERA

Un any més la Unió Atlè� ca 
Rubí (UAR), amb el suport de 
l’Ajuntament, ha organitzat 
el Cros Escolar, que arriba 
a la 42a edició, i que té per 
objectiu promocionar i di-
vulgar l’atletisme entre els 
infants rubinencs. L’ac� vitat 
incorpora enguany una no-
vetat destacada i és que, 
per primera vegada, el Cros 
inclourà específi cament una 
Cursa de la Dona, en la qual 
podran par� cipar tant dones 
com homes. “Volem donar 
més visibilitat a les dones es-
por� stes. Ens agradaria molt 
que fos exitós i que moltes 
dones i homes s’inscriguin”, 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez. Els 400 primers 
par� cipants que s’inscriguin 
en la Cursa de la Dona rebran 
una samarreta commemora-
� va de color fúcsia.

El Cros Escolar � ndrà lloc 
el 15 de març pels circuits del 
bosc de Ca n’Oriol i comen-
çarà a les 9.15 hores amb la 

cursa de la categoria oberta, 
de 4,5 km i on par� cipen els 
corredors del 2001 i anteri-
ors. A par� r d’aquí, comen-
çaran la resta de curses de 
les categories escolars amb 
diferents distàncies.

El límit d’inscripció tant 
pel Cros com per la Cursa de 

la Dona és el 12 de març i les 
inscripcions es podran fer a 
través del formulari que es 
pot trobar a www.inscripci-
ons.cat. En el cas de la Cursa 
de la Dona, es poden fer 
dona� us a l’en� tat Oncolliga 
Rubí.

Aquells que facin la ins-

cripció fins una setmana 
abans de la cursa disposaran 
d’un dorsal personalitzat, 
amb el nom i l’hora de sor� da 
de la prova.

Pel que fa als premis, a 
les curses escolars hi haurà 
trofeu i motxilla per als tres 
primers de la classifi cació i 
també als tres primers clas-
sificats rubinencs. També 
hi haurà un trofeu a l’equip 
classifi cat en primer lloc en 
cadascuna de les curses es-
colars. A més, els classifi cats 
entre el 4t i el 10è lloc rebran 
una cantimplora. Tots els 
par� cipants rebran una me-
dalla. Pel que fa als premis 
de la Cursa de la Dona, seran 
premiades les tres primeres 
classifi cades.

Recollida d’aliments
Com sempre, el Cros Solidari 
també té un vessant solidari i 
és que es farà una campanya 
de recollida d’aliments en 
col·laboració amb la Taula 
d’En� tats de Rubí per la In-
clusió Social.

WATERPOLO | COPA DE LA REINA

El Femení del CNR cau 
derrotat a les semifi nals 
de la Copa de la Reina

El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí (CNR) va quedar 
eliminat a les semifi nals de la 
Copa de la Reina, a les quals 
va aconseguir accedir després 
de derrotar a quarts de fi nal 
el CN Sant Andreu, el quart 
classificat de la lliga. En un 
par� t memorable i molt emo-
cionant, les jugadores de David 
Mar� n es van imposar per la 
mínima (10-11) a l’equip bar-
celoní, donant la sorpresa de 
la jornada i classifi cant-se per 
segona vegada consecutiva 
per disputar les semifi nals.

En el par� t de semifi nal, 
contra el CN Sabadell, el CN 
Rubí va perdre (19-6) i va 
quedar eliminat. El � tol el va 
aconseguir precisament el 
conjunt de Sabadell després 
d’imposar-se a la fi nal al CN 
Terrassa.

Per la seva banda, el Sèni-
or Masculí va disputar un par-
� t que tenia ajornat contra el 
CN Granollers i va perdre per la 
mínima (8-7). Tot i la derrota, 
l’equip con� nua mantenint la 
tercera posició de la lliga.

Natació
La piscina de Can Rosés va 
acollir dissabte la cinquena 
jornada de la lliga alevina de 
natació. Van compe� r un total 
de 80 nedadores de sis clubs 
de natació.

Duatló
D’altra banda, diumenge es va 
disputar el VII Duatló de Giro-
na. El club va estar representat 
per Ricard Valenzuela, quart 
en la categoria V2, Jordi Gar-
cia, 49è en V1, i Carlos Pardos, 
61è de V1. / CNR

TIR AMB ARC | LLIGA BOSC

Dos victòries per Arquers 
Rubí a la Lliga Bosc
La segona trobada d’arquers 
de la Lliga de Bosc de � r amb 
arc va tenir lloc a Santpedor, 
a les instal·lacions del club 
ArcZen l’1 de març.

En aquest par� t classifi -
catori van assis� r els arquers 
José Luis Ruiz, que va com-
pe� r en arc longbow veterà i 
Eva M. Iglesias i Valen�  Paris, 
que van participar en arc 
recorbat.

Els arquers rubinencs van 
tenir una bona par� cipació en 

la compe� ció. Eva M. Iglesias, 
que s’estrenava en aquesta 
lliga, va aconseguir la primera 
posició amb 227 punts, men-
tre que Valentí París, amb 
224 punts, va aconseguir una 
setena posició.

José Luis Ruiz, per la seva 
banda, també va aconseguir 
la victòria després de gua-
nyar en l’anterior � rada i va 
tornar a pujar al podi amb 
una puntuació de 300 punts. 
/ Arquers Rubí

ATLETISME | FONS

Fondistes Rubí par� cipa a 
la Marató de les vies verdes
La Marató de les vies verdes 
va tenir lloc aquest diumenge 
amb la participació de dos 
corredors del club. La prova 
es fa al voltant de Platja d’Aro 
per un recorregut per camins 
rehabilitats d’antics traçats 
ferroviaris i consta de quatre 
distàncies diferents: 10 km, 
21 km, 30 km i 42 km. 

Nicolás López va par� ci-
par en la prova de 30 km amb 
un temps de 2h31’, mentre 
que Francisco Tirado va com-

Fa dos anys que el club arriba a les semifi nals. / Cedida

pletar els 21 km en un temps 
d’1h58’. / Fondistes Rubí

Els dos par� cipants. / Cedida
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