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La Generalitat només invertirà
1,1 milions d’euros a Rubí el 2020
Els nous pressupostos catalans, que actualment estan en tràmit al
Parlament, deixen la ciutat a la cua de les inversions de la comarca
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El Pla de Mobilitat del Vallès
preveu l’estació de La Llana

L’atur es redueix
de forma
considerable a
Rubí durant
el darrer mes
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local Roger
Margarit
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Rubí desplega
una xarxa de
desﬁbril·ladors
per tota la
ciutat
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Campionat de
lliga pel primer
equip
de la Unió
Petanca Las
Torres-Rubí
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AL COR, SEMBRA-HI
INCLUSIÓ SOCIAL
Els dies 13 i 14 de febrer serem al Mercat Municipal de Rubí, des
de les 8 ﬁns a les 13 hores, amb la millor oferta de plantes i cors
fets a mà que podràs comprar per regalar als teus éssers estimats.
Vine, t’hi esperem!
TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.

C/ Càceres, s/n. 08191 Rubí | Telèfon: 93 588 75 75. www.fontdelferro.org

2

ACTUALITAT

Divendres, 7 de febrer de 2020

El Pla de Mobilitat del Vallès vol potenciar
el transport públic a la comarca
REDACCIÓ

El document contempla crear una xarxa d’autobusos entre ciutats
importants de la comarca. / Arxiu

El Departament de Territori
i Mobilitat de la Generalitat
de Catalunya ha iniciat el
procés d’informació pública
del Pla Especíﬁc de Mobilitat
al Vallès Occidental i Oriental
(PEMV), un document que
pretén ser una guia mestra per millorar la mobilitat
a les dues comarques durant els pròxims sis anys. Un
dels aspectes més destacats

d’aquest document en relació
amb Rubí és la recuperació
del projecte de l’estació RubíLa Llana de Ferrocarrils de la
Generalitat, després de molts
anys amb el projecte en un
calaix. Aquesta és una gran
no�cia per la ciutat, que fa
anys que reclama una segona
estació de ferrocarrils. També
es preveu construir una nova
estació a Terrassa Sud i incrementar la freqüència de trens
en tota la línia del Vallès.

A banda d’aquest projecte, també s’incorporen
altres mesures que poden
millorar la xarxa de transport
ferroviari de la ciutat, com ara
l’increment de freqüències
de la línia R8 –la que passa
per Rubí–, així com el seu perllongament ﬁns a Sant Celoni
i Vilafranca. En aquesta línia,
es projecta construir dues estacions més: Santa Perpètua i
Baricentro.
El pla també contempla la
construcció de tres intercanviadors entre Renfe i FGC, a
Hospital General, Volpelleres
i Riu Sec.
En relació amb el transport públic per carretera, es
vol promoure una xarxa de
serveis d’autobús, en la qual
hi haurà la línia Rubí/Sant
Cugat-Cerdanyola, TerrassaSabadell-Granollers o Sabadell-Castellar. Aquesta xarxa
ha d’anar acompanyada per
millores en les infraestructures, com ara carrils bus o
elements per donar-los prioritat. El Pla de Mobilitat recull
la futura implantació de la
T-Mobilitat, que ha de portar
una regulació dels �tols i les
tarifes del transport públic
més eﬁcient, justa i equita�va, ja que actualment aquesta
és clarament deﬁcient.
Les millores relacionades
amb la mobilitat a peu i en
bicicleta inclouen ampliar la
xarxa interurbana d’i�neraris
amb 120 km de noves vies
pedalables, entre les quals
hi haurà un i�nerari TerrassaRubí i un altre Rubí-Sant
Cugat-UAB.
Xarxa de carreteres
Pel que fa a la xarxa viària, el
pla preveu l’ampliació de la
capacitat de vies com la C-58,
la C-17 i el corredor AP-7/B30. A més, per millorar les comunicacions transversals es
proposa construir una ronda
nord de Terrassa i Sabadell,
desdoblar la B-124 entre
Sabadell i Castellar i millores
puntuals en la xarxa comarcal,
per exemple a la C-1413a entre Rubí i Sant Quirze o la via
interpolar entre Castellbisbal

i Sant Cugat. El pla aposta per
la implantació de la vinyeta
com a tarifació viària i preveu
que això fomen� la circulació

Es preveu
connectar Rubí
amb Sant Cugat,
la UAB i Terrassa
en bicicleta i una
nova línia de bus
amb Cerdanyola
per la C-16, descarregant
de trànsit el nucli urbà de
Rubí. També s’aposta per la
promoció del vehicle elèctric
i els punts de recàrrega i la
regulació de l’aparcament,
amb la incorporació de Zones
Urbanes d’Atmosfera Protegida i superilles.
El pla preveu una disminució del pas de camions pel
Vallès pel desenvolupament
del corredor del Mediterrani
i contempla implantar una
nova estació intermodal de
mercaderies a la Llagosta.
Objec�us
Els objectius que es marca
el pla són incrementar en un
7% l’ús del transport públic
en els desplaçaments interns
del Vallès i en els desplaçaments a Barcelona; doblar
la demanda de les principals
connexions interurbanes amb
bus a través de corredors
BRCAT –infraestructures com
els carrils bus–; augmentar un
35% la demanda de transport
ferroviari i reduir un 10% el
trànsit amb vehicles. A més,
també es proposa com a
objec�u reduir la conges�ó
viària; millorar la infraestructura per anar en bici i a peu
entre nuclis urbans; i reduir
en un 9% les emissions gasos
contaminants.
El PEMV s’ha redactat
amb la col·laboració dels
consells comarcals, ajuntaments i en�tats i un procés de
par�cipació ciutadana. Ara, el
document es presentarà en
diverses sessions informa�ves pel territori.

PRINCIPALS PROJECTES AMB AFECTACIÓ A RUBÍ
-NOVA ESTACIÓ D’FGC RUBÍ-LA LLANA
-INCREMENT DE FREQÜÈNCIES A LA LÍNIA BARCELONAVALLÈS
-NOU INTERCANVIADOR RENFE-FGC A L’ESTACIÓ D’HOSPITAL
GENERAL I AMPLIACIÓ DE L’APARCAMENT
-INCREMENT DE FREQÜÈNCIES DE PAS A L’R8
-XARXA D’INTINERARIS DE VIANANTS I BICICLETA ENTRE
RUBÍ-SANT CUGAT-UAB I TERRASSA-RUBÍ
-MILLORA DE LA C-1413a
-NOVA LÍNIA D’AUTOBÚS PREFERENT ENTRE RUBÍ/SANT
CUGAT-CERDANYOLA
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El nou pressupost català s’oblida de Rubí
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La inversió prevista a la ciutat és de les més baixes de la comarca, molt lluny de Sant Cugat o Cerdanyola
MARTA CABRERA
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Fa uns dies, els responsables
d’Esquerra Republicana, Junts
per Catalunya i En Comú Podem van anunciar que havien
arribat a un acord per aprovar
el pressupost de la Generalitat
de Catalunya del 2020. Després de dos anys de pròrrogues
pressupostàries, el govern va
explicar que els nous comptes
–que actualment estan en
tràmits d’aprovació parlamentària– des�naran 2.003 milions
d’euros a inversions, el que suposa més d’un 25% d’augment
en aquest capítol.
Malauradament, aquest
augment no es veurà traduït
en una major inversió a Rubí,
ja que dels 125 milions d’euros
que s’inver�ran al Vallès Occidental, Rubí rebrà poc més
d’un milió, molt lluny d’altres
ciutats com Sant Cugat (8,2)
o Cerdanyola (7,7) i ﬁns i tot
per darrere de municipis més
pe�ts com Sant Quirze (8,8) o
Castellbisbal (5,2).
Això es tradueix en una
molt baixa inversió per habitant, concretament de 14,9
euros d’inversió per habitant

16,0

Inversió absoluta en milions d'€ al Vallès Occidental

0

Font: Generalitat de Catalunya.

L’única inversió
destacable és la
promoció de 26
habitatges de
protecció oﬁcial

a Rubí, per sota de la mitjana
comarcal (121,2). Una xifra
que a la baixa només supera
Matadepera, Polinyà i Ripollet.
El municipi que rep més inversió per habitant és Sant Quirze
(440,7), seguit de Castellbisbal

(422,6).
Destinació del pressupost
2020 a Rubí
Els 1.160.727 euros que la
Generalitat invertirà a Rubí
es destinaran principalment
a construir els 26 habitatges
de protecció oﬁcial a Can Sant
Joan que el govern català va
prometre el 2017. El pressupost per iniciar aquesta promoció és de 697.224 euros i
està previst que es destinin
més de 2 milions d’euros més
ﬁns al 2022.
L’altra gran partida està
relacionada amb millores en
el sanejament de l’aigua, especialment a la depuradora
de Rubí, amb una inversió de
193.924 euros. En aquest cas,
també es preveuen inversions
futures per millorar aquestes
instal·lacions, concretament
de més de 6 milions d’euros.
Altres par�des molt menors són els 93.259 euros
des�nats al pagament de les
obres del pavelló de La Llana
a l’Ajuntament de Rubí i la
millora de la seguretat viària
als accessos de la C-243C, de
només 3.754 euros.

INVERSIÓ DE LA GENERALITAT A RUBÍ 2020
CAN SANT JOAN - RUBÍ ‘R’ I ‘I’
RUBÍ-CAN SANT JOAN (26 HABITATGES)
PAVELLÓ HOQUEI LA LLANA-AJ. RUBÍ
MILLORES TRACTAMENT EDAR RUBÍ
MILLORES COL·LECTOR XERCAVINS
REORDENACIÓ ACCESSOS C-243C

TOTAL

Crida l’atenció que, tot i ser
els pressupostos més elevats
de la història del Departament
de Salut, a Rubí no es des�ni
ni un sol euro en millorar
els equipaments sanitaris. El
pressupost sí que inclou una
par�da de 2,8 milions d’euros
d’inversions per al Consorci
Sanitari de Terrassa, que podrien repercu�r indirectament
en millores a l’Hospital de
Terrassa o als CAP Anton Borja
o Sant Genís.
Pel que fa a l’educació,
tampoc hi ha cap par�da prevista, el que suposa que no
es contempla la construcció
d’un ediﬁci per a l’Escola del
Bosc, ubicada en barracons
des que es va crear fa 10 anys.
Els comptes tampoc preveuen
inversió en protecció social,
però sí que preveuen una in-

122.564€
697.224€
93.259€
193.924€
50.000€
3.757€

1.160.727€

versió de 38 milions d’euros en
la línia de FGC entre Barcelona
i el Vallès.
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L’Ajuntament i Ecovidrio
Rubí
compta
amb
una
trentena
de
promouen el reciclatge de
desﬁbril·ladors repar�ts pel municipi
vidre a l’hostaleria local
REDACCIÓ

L’Ajuntament i Ecovidrio,
l’en�tat sense ànim de lucre
que gestiona el reciclatge
dels envasos de vidre a l’estat espanyol, han iniciat una
campanya per impulsar el
reciclatge de vidre al sector
hostaler de la ciutat. La inicia�va va arrencar dilluns amb
la realització d’entrevistes
als establiments par�cipants
—bars, restaurants, hotels i
empreses de càtering— per
conèixer de primera mà els
seus hàbits i necessitats a
l’hora de separar els residus
que generen.
L’objec�u d’aquesta campanya és conscienciar el
sector hostaler de la ciutat
de la importància de reciclar
el vidre, un �pus de residu
que es pot reciclar inﬁnites
vegades. Durant les entrevistes, es recordarà als comerciants que estan obligats per
llei a separar correctament
la fracció del vidre i que,
en cas de no fer-ho, estan
subjectes a sancions. Els informadors també explicaran
com separar correctament el

vidre. Aquells establiments
que ho sol·licitin rebran
gratuïtament un cubell de
reciclatge per poder transportar aquests envasos còmodament ﬁns al contenidor
més proper.
La iniciativa té com a
principal objectiu aconseguir un increment de la taxa
de reciclatge de vidre a la
localitat. Per això és clau
abordar el sector de l’hostaleria i la restauració, ja que
en aquests establiments s’hi
consumeixen prop del 50%
dels envasos de vidre d’un
sol ús que es produeixen a
tot l’estat.
Amb el reciclatge de vidre
s’estalvien recursos naturals,
es redueixen la quan�tat de
deixalles que van als abocadors, es redueixen les emissions de CO2 a l’atmosfera i
s’estalvia energia. A més, el
reciclatge té altres beneﬁcis
socials i econòmics, com per
exemple, la generació de
llocs de treball.
El 2019, Rubí va reciclar
un total d’1.275.240 kg d’envasos de vidre, un 13,4% més
que l’any anterior.

REDACCIÓ

Rubí és una ciutat cardioprotegida gràcies a la xarxa de 34
desﬁbril·ladors (DEA) repar�ts
en punts estratègics per tota
la ciutat. Es tracta d’aparells
electrònics que d’una manera
senzilla poden diagnos�car i
tractar una aturada cardiorespiratòria o una taquicàrdia.
Tots els desﬁbril·ladors estan
a l’abast de qualsevol persona i ofereixen una explicació
senzilla dels passos a seguir
en cas d’ús.
Els desfibril·ladors són
gestionats per l’empresa
Caryosa, que se’n fa responsable del manteniment i
reposició, en cas de ser necessari. Es tracta d’una empresa
especialista del sector que
ofereix aquest servei a diferents ciutats de l’estat.
Els aparells estan ubicats
en zones de pas habituals per
a molts rubinencs i rubinenques i en punts estratègics
per facilitar-ne l’accés des
de qualsevol punt del municipi. D’aquesta manera, la
ciutat posa a disposició de la
ciutadania eines que poden

salvar vides en situacions
d’emergència.
Són aparells fàcils d’u�litzar, ja que un cop oberts
indiquen a l’usuari quins són
els passos a seguir d’una manera senzilla.

 Ajuntament (Plaça Pere Aguilera)
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Com actuar?
Cal comprovar si la víc�ma
està conscient i si respira i
trucar al telèfon d’emergències: el 112, a més de localitzar
el desﬁbril·lador més proper.
Hem d’agafar-lo i portar-lo
ﬁns on és la víc�ma, un cop
allà, cal obrir la tapa de l’aparell i seguir les instruccions
que ens dona la locució.
El primer pas és descobrir
el pit de la víc�ma. Després,
cal agafar els pegats (els elèctrodes), desenganxar-los i
col·locar-los sobre el tors
de l’afectat. Un, el que es
prefereixi, s’ha de posar a la
part dreta, sobre el pit (per
sobre el mugró). L’altre, va a
l’esquerra, per sota el pit, a
la zona de les costelles. Quan
l’aparell ho indiqui, ens hem
d’apartar de la víc�ma perquè
el DEA doni la descàrrega
elèctrica.
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Mapa de localitzacions dels desﬁbril·ladors. / Ajuntament

Si la persona recupera la
consciència, només ens queda esperar els serveis mèdics.
Si no és així, el DEA segueix
monitorant el pacient i indi-

cant-nos els passos a seguir.
L’aparell determina si calen
noves descàrregues i, de ser
així, les va administrant, sempre amb previ avís.

L’Ajuntament estudiarà col·locar
un semàfor a la cruïlla del pont
del carrer Sant Joan
a les urbanitzacions de Can
Barceló i Can Solà s’iniciaran
al març.

L’Ajuntament reconeix que aquest punt de la ciutat és insegur. / M.C.

L’Ajuntament de Rubí estudiarà la implantació d’un o més
semàfors a la cruïlla entre el
pont del carrer Sant Joan i
l’avinguda de Castellbisbal. Es
tracta d’un encreuament que
el consistori reconeix que té
una concentració d’accidents
i per on circulen diàriament
més de 10.000 vehicles.
Així ho van explicar els
tècnics en la darrera Taula
d’urbanitzacions, que va
tenir lloc el dilluns a la tarda
a l’Ajuntament amb la presència d’un destacat nombre

de veïns.
La solució provisional de
l’Ajuntament per reduir la
sensació d’inseguretat a la
zona serà eliminar el gir cap
al carrer Font de la Via venint
des del centre de la ciutat
i reforçant la senyalització
horitzontal. També es planteja ampliar la vorera entre
el pont de la Font de la Via
i l’avinguda Castellbisbal per
augmentar la seguretat.
A la trobada amb el veïnat, també es va explicar que
les obres de millora previstes

Preocupació pels incendis
Els veïns que van assistir
a la reunió van mostrar la
seva preocupació pel risc
d’incendis i van demanar
al consistori que netegi els
boscos i els torrents. El tècnic
responsable de les franges
perimetrals va explicar que
una part es faran durant
l’hivern i la primavera i l’altra part a la tardor i aniran
a càrrec de Font del Ferro.
També va explicar que s’ha
cons�tuït l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) a Rubí,
que està previst actualitzar el
Pla de prevenció d’incendis i
que la neteja de torrents ja
s’ha iniciat.
Per últim, l’Ajuntament
va explicar als assistents que
s’ha habilitat una adreça
de correu electrònic per tal
de recollir les consultes i
demandes del veïnat de les
urbanitzacions: urbanitzacions@ajrubi.cat./ M.C.
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Canvis en la circulació per la creació
de dues ‘placetes’ en l’illa de vianants
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha anunciat
el canvi en el sentit de la
circulació d’alguns carrers
de l’illa de vianants i els seus
voltants per tal d’ubicar dues
placetes interiors al carrer
Maximí Fornés, una en el
tram entre plaça Catalunya i
carrer Montserrat i la segona,
entre el carrer Sant Joan i Pere
Esmendia.
La creació d’aquestes placetes comporta que no es pot
creuar amb el cotxe pel carrer
Maximí Fornés perquè s’han
instal·lat jardineres que ho
impediran, tal com es va fer a El carrer Montserrat ha passat a ser de baixada des del passeig Francesc Macià. / A. Domingo
la plaça d’Onze de Setembre.
Segons ha explicat el con- M. Martínez.
carrer Montserrat i el veïnat la plaça Salvador Allende ara
sistori, l’objectiu d’aquesta
La incorporació d’aquests del carrer Rafael Casanova, serà unidireccional, en direcmesura és pacificar encara nous espais suposa canvis (dels números 1 al 9 i del 2 ció al carrer Sant Joan.
més l’illa de vianants, re- en el sentit de la circulació al 4) tampoc poden utilitzar,
Les persones que dispocuperant espai públic per a d’alguns carrers de l’illa de com ﬁns ara, els carrers Doc- sen d’un habitatge als carrers
les persones que van a peu vianants. El carrer Riera es tor Robert i Maximí Fornés Sant Francesc i Sant Ignasi han
i guanyar espais per gaudir i manté com a via d’entrada, i han de circular per l’avin- d’accedir-hi pel carrer Riera.
compartir. “Volem que els i les però el carrer Montserrat guda Barcelona i el passeig Els vehicles que ja estiguin auvianants siguin els protagonis- ha passat a ser de baixada Francesc Macià. A més, els toritzats no hauran de fer cap
tes dels carrers i que aquests a partir del passeig Francesc vehicles que hagin d’accedir gestió per actualitzar el seu
es converteixin en llocs de Macià i s’ha ampliat la zona al carrer Doctor Turró, ho permís i només han de tenir
trobada i de joc, d’intercanvi de càrrega i descàrrega.
hauran de fer pel carrer Tor- en compte els nous itineraris
cultural, econòmic i social”, ha
Les persones residents rijos, que canvia el sentit de la per sortir i entrar dels seus
1 28/1/2020 16:03:11
assenyalatdiarirubi_258x162,5.pdf
l’alcaldessa, Ana
entre els números 1 i 8 del circulació. A més, el carrer de aparcaments o comerços.

Dues comissions treballen per
aplicar el Decret llei de mesures
urgents per l’habitatge
El Servei d’Habitatge de l’Ajuntament ha posat en marxa
dues comissions de treball
per garantir l’èxit en l’aplicació del Decret llei 17/2019
de la Generalitat de mesures
urgents per millorar l’accés a
l’habitatge.
El decret té implicacions
en diverses àrees municipals,
afectant per exemple la mediació amb grans tenidors, els
processos de llançament, la
qualiﬁcació dels usos del sòl o
les possibilitats d’expropiació.
Per a la regidora d’Habitatge, Ànnia García, “es tracta
d’una qüestió complexa, que
hem d’abordar amb solvència tècnica i compartint el
coneixement des del primer
moment”.
Per aquest motiu, s’han
creat dues comissions: una
enfocada en les qüestions
legals, que s’encarregarà d’estudiar les implicacions del
decret pel que fa a l’acompanyament de la ciutadania
en casos de llançament i de
mediació amb grans tenidors;
i una altra centrada en l’àmbit
urbanístic, que treballarà en
els efectes del nou text sobre
el planejament de la ciutat. A

Entra al web

Introdueix la teva matrícula
a la plataforma

Descobriràs si el teu vehicle
està afectat per la ZBE
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Et proposem la millor
alternativa en transport
públic!

més, hauran de deﬁnir i concretar els protocols d’actuació
en aquells àmbits en què el
decret modiﬁca la normativa
anterior.
Les comissions de treball
estan integrades per personal
del Servei d’Habitatge i de
Proursa, així com de les àrees
de Drets Socials, Planiﬁcació
Urbana i Secretaria. Les reunions es van iniciar a ﬁnals
de gener i es repetiran de
manera periòdica. / DdR

6

POLÍTICA

Divendres, 7 de febrer de 2020

L’AUP publica una revista bianual
per arribar a més rubinencs
M. CABRERA

‘L’Alterna�va’ és la nova revista de la formació polí�ca
Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP), una publicació bianual
que arribarà a les cases de
tots els rubinencs amb informació sobre la feina que fa
l’AUP i altres temes d’actualitat i municipalisme. “És una
oportunitat per analitzar els
temes profundament i amb
tranquil·litat”, ha explicat Eu-

làlia Formiguera, membre de
la formació assembleària.
L’objec�u d’aquesta publicació és “arribar a la ciutadania, les xarxes, les mocions
i les rodes de premsa no són
suﬁcients per explicar tot allò
que volem, és una qüestió
que ja teníem pendent de
l’anterior mandat”, afegeix
Marina Dolset, també integrant de la formació. Amb
aquesta inicia�va, l’Alterna�va busca apropar-se a nous
públics i donar a conèixer la
seva marca entre la ciutadania de Rubí.
La publicació té una �rada
de 28.000 exemplars, 25.000
dels quals es repartiran a
domicili per totes les llars de
la ciutat i la resta es podran
trobar en diversos locals i
establiments de la ciutat.
Pel que fa al contingut
de ‘L’Alterna�va’, hi ha una

primera part relacionada amb
la tasca del grup municipal,
concretament de la regidora Betlem Cañizar, hi ha un
apartat dedicat a entrevistar
una en�tat local i hi ha altres espais per tractar temes
d’actualitat i drets socials. En
aquesta primera publicació,
la revista tracta temes com el
feminisme, els equipaments,
l’abocador de Can Balasc,
la política d’habitatge, les
pensions i l’entrevista a Rubí
Acull.
El pressupost de la revista
és de 5.800 euros i s’imprimeix en una impremta coopera�va amb paper reciclat.
El repar�ment s’ha fet a través de Correus però, segons
ha explicat l’AUP, l’objec�u és
buscar col·laboracions amb
persones aturades i coopera�ves per portar la revista a
totes les llars.

Membres de l’Alterna�va, amb el primer número. / M.C.
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Continental posa una primera oferta sobre la taula Important reducció de
per abordar els acomiadaments dels treballadors
l’atur a Rubí al gener
peticions que els represen- l’oferta, de moment, no han trobar una solució satisfactòREDACCIÓ

Continental ha fet una primera oferta als treballadors
de la multinacional per si el
procés de reindustrialització
fracassa o per si qui adquireixi
les plantes no es vol fer càrrec
de la totalitat de la plantilla,
formada per 760 treballadors, segons ha anunciat la
mateixa companyia a través
d’un comunicat.
Començar a negociar els
acomiadaments és una de les

tants dels treballadors han fet
a la direcció de l’empresa des
que es va saber la voluntat de
Continental de desfer-se de
la fàbrica.
L’oferta de Continental
es va posar sobre la taula
el dilluns en una reunió que
van mantenir la direcció de
la multinacional alemanya,
representants dels treballadors de les plantes de Rubí i
representants del govern de
la Generalitat. Els detalls de

transcendit.
En paral·lel, l’empresa
continua buscant un possible
comprador per tal de reindustrialitzar la fàbrica. Segons el
comunicat de l’empresa, s’estan produint avenços positius
en el diàleg i la negociació
amb possibles compradors
de les instal·lacions de Rubí,
però l’empresa afirma que
no pot anunciar resultats
vinculats a aquest procés i
que necessita més temps per

ria pels treballadors.
De fet, segons ha informat l’agència EFE, hi ha cinc
grups d’inversió interessats, a
més d’un inversor coreà que
s’ha interessat per la fàbrica
de Rubí a través de la Generalitat, però tots són perﬁls
no industrials, per la qual
cosa no són els més idonis
per assumir la totalitat de la
plantilla que la multinacional alemanya té a la nostra
ciutat.

Primeres passes per instal·lar de forma comuna
plaques solars en sòl industrial a Rubí
REDACCIÓ

Un conjunt d’empreses de
Rubí fa mesos que treballen
en una prova pilot d’autoconsum solar compartit en
l’àmbit industrial. Es tracta
del primer projecte d’aquestes característiques a l’estat
espanyol i és una iniciativa
de l’Ajuntament , a través del
Rubí Brilla. La prova pilot, que
porta per títol Rubí Indústria
Circular (RIC), ha arribat a la
fase de dotar d’instal·lacions

fotovoltaiques els sostres de
les empreses que participen
en el projecte. Per fer-ho, s’ha
impulsat un concurs privat
obert a totes les empreses
instal·ladores, enginyeries,
consultores o empreses de
serveis energètics interessades en la instal·lació de
sistemes d’autoconsum solar
individuals o compartits per
les diferents empreses rubinenques que formen part
del RIC.
La idea que hi ha darrere

d’aquest projecte és la gestió
compartida dels diferents
recursos dels polígons per
tal d’optimitzar costos, reduir
les emissions de CO2, crear
ocupació i nous perﬁls professionals i millorar la competitivitat de les empreses que hi
participen. Per desenvolupar
tota aquesta feina, s’ha posat
en marxa un equip gestor del
polígon format per especialistes en matèria d’energia,
aigua, residus i mobilitat.
L’autoconsum compartit

és la principal eina per canviar l’actual model energètic,
que es basa en un sistema
centralitzat, fòssil i ﬁnit. La legislació permet l’autoconsum
de repartiment estàtic, que
obre la porta a les comunitats
energètiques i dona solucions
a les empreses que disposen
de molt d’espai en coberta i
poc consum.
Les empreses participants
en aquest projecte estan ubicades a Can Jardí, Rubí Sud,
Cova Solera i Ca n’Alzamora.

Bones notícies en el tancament de l’índex de persones desocupades al gener
a Rubí, segons les dades
del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC). La ciutat
registra un fort descens, el
més elevat de la comarca,
amb 170 persones menys
inscrites en la llista d’aturats.
Amb aquesta reducció del
nombre d’aturats, la xifra se
situa en les 4.513 persones
inscrites a l’atur.
La disminució del nombre de persones aturades a
Rubí contrasta amb la situació a la resta de municipis,
que baixen però no tant,
com ara Terrassa (-48) o Sant

Cugat (-39). Mentre que
altres pobles i ciutats veuen
com augmenta el nombre
de persones sense feina,
com és el cas de Sabadell
(+42) o Cerdanyola (+44).
Pel que fa a la mitjana de
la comarca, l’atur s’ha reduït
en -56 persones i actualment hi ha 49.477 persones
sense treball.
Pel que fa a la taxa d’atur
registral del mes de desembre, que s’ha fet pública
ara, Rubí, amb un 12,47%,
continua per sobre de la mitjana de Sabadell (11,85%),
Terrassa (12,27%), Sant Cugat (6,25%) i Cerdanyola
(9,04%). / DdR

Taxa d'atur registral desembre 2019
Sant Cugat

6,25%

Cerdanyola
Vallès Occ.
Sabadell
Terrassa
Rubí

Font: Servei d’Ocupació de Catalunya.

9,04%
10,97%
11,85%
12,27%
12,47%
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esprés de dos anys de pressupostos
prorrogats a la Generalitat, per
fi sembla que estem molt a prop
de l’aprovació d’uns nous comptes gràcies a l’acord entre el govern i els comuns.
S’anuncia a bombo i platerets que són uns
pressupostos que deixen enrere els períodes
de la crisi, que tindrà el pressupost més alt
de la història en sanitat i 400 milions d’euros
extra per a inversió.
I Rubí, què? Doncs més del de sempre:
inversió mínima. No hi ha notícia de cap inversió en matèria de salut i tenint en compte
com està el mapa sanitari a la ciutat, és per
fer-s’ho mirar. Que l’atenció sanitària a la
nostra ciutat és precària és una evidència,
les hores als metges de capçalera es demoren
mesos i mesos, una situació que acaba col-

D

EDITORIAL

I Rubí, què?

lapsant les urgències. Seguim sense urgències
pediàtriques, per no parlar de l’hospital de
Rubí/Sant Cugat, que depèn de l’època i del
govern de torn.
Tampoc hi ha notícies d’inversió en educació, si bé és cert que en els darrers exercicis
s’ha construït l’institut Torrent dels Alous.
L’Escola del Bosc està a la cua –un projecte
al qual es va comprometre l’Ajuntament tot
i que no li correspon– i si les coses continuen
així, com ja va passar amb l’escola Pau Casals,
el consistori també s’haurà d’acabar fent

càrrec de les millores de l’escola Schola, que
fa temps que necessita una rehabilitació.
Els rubinencs ens haurem de conformar
amb una promoció d’habitatge de 26 pisos
a Can Sant Joan, una promesa que el govern
va fer el 2017 i que sembla que ara començarà a complir. Es tracta d’una necessitat
urgent per a la ciutat, així que celebrem
que almenys per aquest 2020 es pressuposti
aquesta acció. Però no és presentable que la
mitjana d’inversió a Rubí sigui de 14 euros
per habitant, mentre que la mitjana comarcal

és de 112 euros.
No és casualitat que Rubí sigui una ciutat
amb un dèficit d’infraestructures i equipaments molt important i part de la culpa la té
l’oblit, històric d’altra banda, de la Generalitat envers Rubí, però també de l’estat.
Per exemple, en mobilitat: Sant Cugat té
fins a 7 estacions de FGC, Rubí en té una.
Esperem que, com a mínim, això canviï en
el futur, perquè el Pla de Mobilitat del Vallès
contempla que es construeixi una segona
estació a La Llana abans del 2026. És una
magnífica notícia, però cal recordar que
l’estació fa molts anys que està projectada i
que abans s’han construït diverses estacions,
a Sant Cugat, Terrassa i Sabadell.
Les idees i els propòsits són bons, però el
que Rubí necessita són inversions.

ARTICLES D’OPINIÓ

Cuando los ciudadanos hablan, los que gobiernan deben escuchar. No al
vertedero de Can Balasc. No a la impunidad del dinero sobre la salud
Manuel Velasco
Exregidor PSC
Me atrevo hoy a escribir estas líneas. Desde
que dejé la política local en 2015 no lo había
hecho pero creo que la situación bien se merece una excepción. Desde 2007 a 2015 tuve
que luchar y lidiar con el gestor del vertedero
de Can Carreras (y actual propietario de Can
Balasc). Fueron muchos recursos, denuncias
ante la Fiscalía, ante la Agencia de Residuos
de Catalunya, ante la Unión Europea. Denuncias contra una licencia otorgada por la
Generalitat en 2012, denuncias por olores,
limitar los camiones largos para mejorar la
seguridad de la Ctra. Ullastrell. Complicidad
con la Plataforma Rubí sense Abocadors, con
los Joaquines, con José Luis, con Montse...
Complicidad que, dicho sea de paso, he
mantenido entre algún café y alguna cerveza
que otra.
Una querella criminal contra mi persona
(entre otros) por parte de TMA por no dejar

que el vertedero de Can Balasch fuera, allá
por el 2015, una realidad. En definitiva, una
lucha siempre al filo de la legalidad, pero
siempre dentro de ella.
La lucha contra los vertederos en Rubí siempre ha sido cosa de tres: la Generalitat, los
vecinos y el Ayuntamiento. Y se conseguirá
aquello que quieran dos de estas tres patas, ya
sea para cerrar como para abrir el vertedero
de Can Balasch. La Generalitat siempre ha
jugado, desde tiempos inmemoriales y con
colores políticos diversos, a la ambigüedad, la
responsabilidad territorial, intereses globales
y variando el color del prisma según quien
tenia delante. Los vecinos se han mostrado
siempre reivindicativos y luchadores, cada
vez con más argumentos a su favor, con la
ley de urbanismo en una mano, las leyes de
residuos en la otra y el código penal en la
cartera.
Finalmente el ayuntamiento de Rubí ha
sido (hemos sido) el Dragon Khan del Vallés.
Desde silencios administrativos antaños que
abrieron las puertas de Can Carreras hasta

El Tuit de la setmana
Joaquin Gracia Casas
@JoaquinGraciaCa
De vergonya el que s’està fent amb Rubí.
@totrubi #rubicity @DIARIDERUBI
@AjRubi @inforadiorubi @rubitv_cat
@tv3cat @EDirectoTVE @sextaNo�cias

5 de febrer

controles de camiones que retrasaban su
llenado por unas horas. Desde vista gorda
viendo máquinas mover tierras sospechosas
hasta pedirle a un juez que nos dejara entrar
para parar unas obras que no tocaban en
Can Balasc.
Ahora ya dos de tres han dicho lo que
piensan. La Generalitat ha dicho que Can
Balasc no le parece tan mal como vertedero.
Los vecinos seguimos diciendo que Can
Balasc no es el sitio adecuado para llenarlo
de basura. Ni por su proximidad a zona residencial, ni por su cercanía al colegio Rivo
Rubeo, ni por la nula confianza en la empresa
que lo tiene que llenar, ni por estar al lado de
un torrente, ni por tener al lado una subestación eléctrica, ni por el peaje que Rubí ya
ha pagado custodiando basuras.
Solo queda el ayuntamiento por hablar, y
espero que esté a la altura de las circunstancias, en ello confío. Ahora toca mente fría para
valorar la respuesta, pulso firme para acordar,
dentro de la ley, lo que los ciudadanos reclaman y mirada alta para aguantar posibles

coacciones que puedan venir de aquellos que
no tienen más que dinero.
Tan cierto es que hay una sentencia que
obliga a dar una licencia para vertedero en
Can Balasc como cierto es que hay margen
para ejecutar esta sentencia con un vertedero
que sea tan, tan, tan restrictivo que no sea ni
atractivo de abrir. Ahora toca, como dice Jordi Cuixart: “Llum als ulls i força al braç”.
No nos queda más que seguir luchando.
14 de febrero. 17:30. Estación FGC Rubí.
Ahí estaremos. Como siempre le digo a
Montse, a José Luis, a los Joaquines, luchemos para que no se abra. El día que entre
el primer camión a vaciar la basura en Can
Balasch, ese día la lucha estará casi perdida.
Después todo seran protestas, recursos, denuncias, apelaciones... pero mientras tanto
los camiones seguirán entrando.
No te quedes en casa, nos vemos el 14
de febrero en la estación de Rubí!!! No
dejemos que lo que hoy es una amenaza,
mañana se convierta en un lamento.

MASCOTES
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Quan un gat
es fa gran
A partir dels 7 anys podem
dir que el nostre gat ja és
sènior i a partir dels 10, que
és d’edat molt avançada.
Fer-se vell no és una
malaltia, però per millorar
la qualitat de vida dels
nostres felins, val la pena
tenir presents algunes recomanacions:
Un aspecte fonamental
per a la salut del gat gran
és la nutrició i el control
del pes. Proporcionar-li
aliments especíﬁcs d’acord
amb la seva edat ens ajudarà a controlar que no s’engreixi i farà que estigui més
sa. Si prefereix els aliments
humits als sòlids, serà imprescindible controlar la
salut dental i raspallar-li les
dents després dels àpats.
Un altre problema habitual és que faci les seves necessitats fora de la
safata. En primer lloc caldrà comprovar que pugui
accedir-hi amb facilitat i,
si no li és possible fer-ho,
posar-li una rampa o un
lloc amb sorra amb la vora

més baixa.
La vista i l’oïda del gat
gran són menys ﬁnes i el
seu cos es torna menys
àgil. Tot això pot provocar
accidents, per la qual cosa
intentarem eliminar qualsevol element perillós de
les seves zones preferides.
Amb l’edat, els gats van
perdent pèl de manera
normal. I sovint deixen
d’empolainar-se correctament. Aleshores, es fa
imprescindible un raspallat
diari i un bany mensual, si
fos necessari.
Finalment, ajudar-lo a
mantenir una vida activa i
que estigui correctament
vacunat i que prengui les
seves medicines, en cas de
prescripció veterinària, és
ara més important que mai.
Una revisió anual preventiva pot servir per detectar
les malalties del nostre gat
sènior.
Per Redacció / AMIC
elsecretodelosgatos
felices.com

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat
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CLASSIFICATS

OFERTES I DEMANDES
CHICA SE OFRECE para cuidado de ancianos o limpieza.
633.378.509

SRA. SERIA Y RESPONSABLE
busca trabajo de limpieza.
681.173.424

PUBLICITAT

Butlletí informatiu de Rubí Solidari

Febrer de 2020, número 30

SOM S LIDARIS
www.rubisolidari.com
facebook.com/rubisolidari

C/ Orso, 2 · 08191 RUBÍ
info@rubisolidari.org

Rubí Solidari, premiat per I’Iltre.
Col·legi d’Advocats de Terrassa

Sebastià Colomer recull el premi atorgat a Rubí Solidari acompanyat de socis i sòcies de l’entitat, així com Milagros Calleja,
Sindica de Greuges de Rubí i els regidors del equip de govern de l’Ajuntament de Rubí Annia Garcia i Pau Navarro.
Foto: Cedida per ICATER (Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa).

L½

’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa,
en data 27 de novembre de 2019, ens va
remetre una carta en la qual exposava:
“Cada any, el Col·legi d’Advocats de Terrassa commemora el dia, de la Declaració
Universal dels Drets Humans, aprovada per l’ONU
el dia 10 de desembre de 1948, amb l’entrega de
HYIW HMWXMRGMSRW LSRSVæ¦UYIW EHVIàEHIW E YRE
advocat/da del seu partit judicial, i a un/a persona
o Entitat domiciliada a la seva demarcació. Aquest
any, el nostre Col·legi té l’honor d’informar-vos que,
després d’un procés de proposta per part del nostre col·lectiu d’advocats, i d’elecció, per part de la
'SQMWWMëHI(VIXW,YQERWTSWXIVMSVQIRXVEXM¦GEX
per la Junta de Govern, l’Entitat que representeu
ha estat la mereixedora del Premi a la Solidaritat,
per la tasca que des de fa anys desenvolupa a favor de les persones més necessitades.”
En data 13 del passat Desembre tingué lloc en
l’excel·lent marc de la Masia Freixa, dins del Parc
St. Jordi de Terrassa, l’entrega del guardó que reconeix Rubí Solidari per la seva Iluita contra les injustícies socials i a favor de la pau, la solidaritat i la
igualtat entre humans dels pobles del món sencer.
L’advocada rubinenca Sílvia Capmany, que
forma part de la Comissió de Drets Humans del
Col·lectiu d’Advocats del Col·legi de Terrassa, fou
la que va fer aquesta proposta en favor de Rubí So-

lidari, i també la que feu en aquesta ocasió, a tall
de presentació, una extensa i detallada descripció
de les múltiples activitats que la nostra Entitat ha
desenvolupat durant els 25 anys, que precisament
l’any 2019 va commemorar la seva Constitució
com a Entitat Solidària a Rubí.
El Degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, Sr.
Ignasi Puig, fou qui feu entrega del guardó al soci
i co-fundador Sebastià Colomer, en representació
de la nostra Entitat.
De fet, el mateix Col·legi d’Advocats de Terrassa, no ha sigut la primera vegada que ha col·laborat amb la nostra Entitat, puix el Juliol del 2001, ja
havia recolzat un projecte organitzatiu i jurídic del
Consell de Lonkos i Comunitat Mapuche-Huilliche,
IRGSR§MGXIIRPETVSZæRGMEHI:EPHMZME <MPI %73PXI aportant la quantitat 147.881 Ptes. segons
consta en els nostres arxius, i, així els ho vàrem
comunicar en aquest acte, mostrant el nostre més
sincer agraïment per la seva sensibilitat solidària
cap als Països del 3r Món.
A l’acte, que es va iniciar amb un parlament de
la Presidenta de la Comissió de Drets Humans de
l’ICATER, Dolors Teulé, seguit d’una introducció del
Degà del Col·legi d’Advocats Ignasi Puig, hi varen
assistir un bon Grup de socis de Rubí Solidari, entre els quals destaquen la presència de la segona
Tinent d’alcalde Ànnia Garcia i el Regidor de Coo-

peració Internacional de l’Ajuntament de Rubí, Pau
Navarro, ambdós membres actius durant anys de
l’Entitat Rubí Solidari. També la Síndica de Greuges de Rubí, Milagros Calleja, i un nombrós grup
d’Advocats i amics i parents de les Advocadesses
Pilar Mateo Lisa i la iletrada Rosa Cuadra que també foren guardonades, la primera amb el premi a
l’Advocacia Compromesa, i la segona amb el diploma de Justícia Gratuïta. Ambdues varen fer un
parlament exposant les seves experiències en les
tasques que durant anys han desenvolupat en els
respectius destins, el que els ha fet mereixedores
de la distinció rebuda per part del Col·legi d’Advocats de Terrassa.
En rebre el guardó, el representant de Rubí Solidari, després d’agrair la distinció rebuda, va exTSWEV EPW EWWMWXIRXW E PEGXI PE WIKòIRX VI§I\Më
“Algú dels presents ha fet quelcom per a néixer on
hem nascut? Oi que no? Aquest és el motiu que
ens iguala a tots els humans, i és la base essencial de la solidaritat, perquè desitjaríem que tothom
pogués gaudir de les oportunitats que hem tingut
els nascuts al primer món. RUBÍ SOLIDARI Gener
del 2020.

Assemblea de Rubí Solidari

El dia vinent 8 de febrer a les 18 h i al local de
l’entitat, C/ Orso, 2 farem l’assemblea general
ordinària que celebrem cada any.
Aquesta Assemblea ens serveis per fer
YR FEPERà HI PIW EGXMZMXEXW VIEPMX^EHIW PER]
ERXIVMSV EM\æ GSQ TPERM¦GEV PIW EGXMZMXEXW TIV
aquest any 2020, aprovar les comptes, el nou
pressupost i escollir a la nova junta directiva.
Aquesta assemblea i són convidats tots
els socis, sòcies de l’entitat amb veu i vot, al
mateix temps en aquesta assemblea és oberta a tots els amics i simpatitzants de Rubí Solidari amb dret a veu.
Ens agradaria comptar amb tots vosaltres.
Rubí Solidari
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Vacances en pau

V
½

acances en Pau és un projecte que es
duu a terme a la ciutat de Rubí des de
l’any 2015. Els infants sahrauís que
que resideixen als camps de refugiats
al desert, venen a passar els mesos
d’estiu (juliol i agost) a diferents ciutats acollidores
com Rubí.
Aquest estiu, en concret, van venir 5 infants i
van estar amb diferents famílies de la nostra ciutat;
la Maimuna (que fa 3 anys que ve a Rubí), el Sidi i el
Brahim (el segon estiu que venen) i la Dagna i l’Alia
que va ser el primer estiu que venien a Rubí.
:EQGSQIRàEVPIWXMYYRER]QâWGIPIFVERXPE

festa de benvinguda dels infants sahrauís, on es
van fer diferents activitats de tastet de la cultura
sahrauí dirigides a les famílies durant la tarda i nit.
També vam poder fer la benvinguda institucional
amb els parlaments de l’alcaldessa i del delegat
sahrauí de Catalunya.
Es va fer un seguiment i una adaptació d’aquests
infants tant a les famílies com a les activitats que
realitzàvem a la ciutat, com el casal d’estiu que,
aquest any, vam comptar amb l’escola del Bosc on
els van acollir i integrar gràcies al seu equip de monitors. També van realitzar algunes activitats extraescolars que van preparar alumnes de l’escola d’art

EDRA de Rubí, que estan implicats activament amb
IP GSR§MGXI UYI NE WEPPEVKE QâW HI  ER]W TIV PE
lliuta del Sahara Occidental.
Durant l’estiu, l’equip de pediatria del CAP Mútua
fa les visites mèdiques a aquests infants per saber
els possibles problemes de salut que poden ocasionar la vida en el camp de refugiats, com l’anèmia,
que va ser el cas d’un dels infants de la nostra ciutat.
També vam comptar amb la col·laboració d’un
dentista de Rubí, Bocas Clínica Dental Rubí. Van
realitzar una revisió exhaustiva i van realitzar les
mesures necessàries per millorar i conservar la
salut bucal dels infants, la qual tots d’ells tenen
problemes a causa de l’alimentació i higiene dels
campaments de refugiats.
Cal destacar que actualment les mateixes famílies acollidores són les responsables de tirar
endavant i poder fer realitat aquest projecte. Estem molt contentes de com ens podem organitzar
entre totes i de la xarxa que creem durant l’estiu
TIVENYHEVRSWIRUYEPWIZSPHIPWGSR§MGXIWUYITSX
portar l’adaptació de l’infant. També és una xarxa
UYIIRWEGSQTER]EHYVERXQSQIRXWQSPXJIPMàSW
de l’estiu com les excursions i les tardes a la piscina. Cada cop estem aprenent més per tal de millorar com portem a terme el projecte a Rubí.
Els objectius que ens proposem per a l’estiu
2020 són que puguem involucrar a més població
HIPERSWXVEGMYXEXIRIPGSR§MGXIMIPTVSNIGXIIWtem col·laborant amb diferents escoles de Rubí
(INS La Serreta i EDRA). També hi ha altres escoles
(Maristes i Estatut) on alguns dels alumnes col·laboren amb el Sàhara amb l’APS (Aprenentatge i
Servei). I a més, fer créixer tant la xarxa de famílies
acollidores com de persones solidàries amb el projecte que vulguin participar.

EMPADRONAMENT
Tothom que viu a Rubí té el dret
d’estar-hi empadronat

J½

a fa un any que es va constituir la Plataforma de Rubí per a l’Empadronament,
formada per diverses entitats Associació
de Veïns de les Torres, Rubí Acull, Amics
de la Parròquia de Sant Pere, Rubí Solidari,
ACSPROC, ARSI, Rubí Solidari, i, una mica més endaZERXXEQFâPE4%,4PEàE'PEZâ)RZÚVMIWGSRZIVWIW
informals entre membres de diverses associacions
havíem constatat la magnitud del problema a Rubí,
on a moltes persones se’ls negava el dret a empadronar-se. Aquestes persones no podien:
•
•
•

Obtenir moltes de les ajudes dels Serveis Socials.
Tenir dret a alguns cursos de formació.
Comptabilitzar el seu temps de residència
(dels tres anys a partir dels quals els serà permès demanar el permís de residència).

(IW HEPIWLSVIW ¦RW EVE LIQ IWXEX PPYMXERX EQF
l’objectiu d’aconseguir que l’empadronament sigui una realitat per tot aquell que visqui a Rubí. La
lluita ha seguit diferents camins, des d’un primer
cens i constatació de les moltes persones (quasi
300) que no es podien empadronar tot i portar foràE XIQTW VIWMHMRX EP QYRMGMTM ¦RW E PIW VIYRMSRW
amb la Síndica de Greuges, passant per l’apertura
d’expedients individuals de cada un de l’agreujats
per part d’aquesta.
Tampoc no han faltat mobilitzacions al carrer ni
reunions amb tècnics i polítics de l’ajuntament. A
l’octubre, es varen presentar un plec d’instàncies
individuals a la OAC, cada una d’elles reclamant
PIQTEHVSREQIRXRIKEX¦RWEPQSQIRX(IPPEZSVW
IRàÚ LIQ XMRKYX YR TEVIPP HI VIYRMSRW EQF YRE
comissió que s’ha format, des del consistori, per

XVIFEPPEVIPXIQE7IQFPEUYIERIQEZERàERXLMLE
un gruix dels demandants que ja han estat empadronats i, esperem, que en pocs mesos us puguem
MRJSVQEV UYI E 6YFæ ¦REPQIRX PIQTEHVSREQIRX
és un dret real.

SOM S LIDARIS · any 2020 · N.30 | 03

RESUM DE LES
ACTIVITATS DE
RUBÍ SOLIDARI
DURANT EL 2019
Gener

Abril

Setembre

Durant tot l’any 2019, participació en les reunions de
la plataforma Aturem la guerra en l’àmbit general de
Catalunya.

Concentració de Rubí per la Pau davant l’ajuntament
de Rubí per denunciar “Les Armes que alimenten la
guerra al Iemen” amb la intervenció de Lourdes Verges
de Fundipau i Júlia Serramitjana d’Oxfam Intermón.

Concentració davant l’ajuntament de Rubí, “la pau
només és possible preservant el planeta i els seus
recursos”.

Suport a la plataforma d’Unitat contra el Feixisme i el
Racisme (UCFR).
Edició de la revista Som Solidari número 29 encartada dins del diari de Rubí.
Concentració de “Rubí per la Pau”, davant l’ajuntament de Rubí, Dia de la no-violència i la Pau, amb la
intervenció d’Arcadi Oliveres.
Suport a entitats i plataformes de la ciutat Rubí Acull
i al Moviment per “Unes pensions públiques dignes
de Rubí”.

Febrer
9 de febrer, realització de l’Assemblea anual de l’entitat amb aprovació dels comptes, pressupost 2019,
resum activitats 2018 i pla d’activitats 2019. Elecció
parcial de la nova junta.
Participació en el “Dictat Solidar” i 18 de febrer, organitzat pel Consorci de Normalització Lingüística de
Rubí conjuntament amb altres entitats de la ciutat.
Concentració de Rubí per la Pau davant l’ajuntament
de Rubí a favor del “Sàhara, un poble refugiat, amb
GSR§MGXIWMWEUYINEX

Març
Campanya sobre “DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ”,
participació amb les activitats realitzades en el marc
del Saló de l’Ensenyament de Barcelona, així com en
tot el treball preparatori. Presentació d’una moció al
Ple municipal de l’ajuntament de Rubí, aportació de documentació a les escoles e Instituts de la nostra ciutat
per treballar el tema a l’aula.
Concentració de Rubí per la Pau, davant l’ajuntament
de Rubí en suport a l’ACCIÓ A FAVOR de L’ACOLLIDA i
L’EMPADRONAMENT A RUBÍ.

Maig
Manifest de presa de possessió com a Rubí Solidari davant la proposta d’ubicar a Rubí un “centre per
atendre a menors no acompanyats”. Participació en
les reunions de coordinació amb altres entitats de la
ciutat, responsable legal de petició de la manifestació
realitzada el 23 de maig amb la participació de 900
persones.
Participació conjuntament amb Rubí Acull amb els
treballs de mediació entre entitats a favor i en contra
de la instal·lació del centre a petició del MMEE . Cal
destacar l’absència de les entitats en contra dels veïns i de l’ Ajuntament de Rubí.

Juny
Gestió de la convocatòria de subvenció a l’Ajuntament de Rubí.
Documental, FUSELLS O PINTADES, la lluita no violenta del poble sahrauí, 7 de juny.

Juliol-Agost
Aportació de 228 dòlars al premi, “Desarrollo humano
con solidaridad” MARTHA ADRIANA PERALTA a Nicaragua.
Col·laboració amb altres entitats en la celebració del
Dia Mundial del Refugiat.
Per cinquè any consecutiu es fa l’acolliment de cinc
infants sahrauís amb famílies d’acollida durant els mesos de juliol i agost. Festa de benvinguda als infants
sahrauís el 5 de juliol. Activitats diàries durant els mesos de juliol i agost. Participació en els casals d’estiu
de la ciutat.

Octubre
Participació en el Consell de Cooperació Municipal
19-9-2019
Incorporació a Rubí Solidari del grup d’alfabetització
de Rubí.

Novembre
Concentració davant l’ajuntament de Rubí, Crisis Social al planeta: Mobilitzacions contra els poderosos.
Participació Grup de Treball de Migració i DDHH, presentació de la Guia Educativa 2018-2019 sobre Educació en DDHH i per la Pau
Realització del XVIII curs de Cooperació i Solidaritat internacional sobre “DIFICULTATS DE MOBILITAT EN UN MÓN DE FRONTERES”, dies 22,23 i 24
de novembre.

Desembre
Reconeixement a Rubí Solidari de la seva activitat solidaria i de defensa dels DDHH i per la Pau per part
de l’Il·lustríssim Col·legit d’Advocats de Terrassa (ICATER).
Creació de quatre murals sobre diferents articles dels
DDHH a dos indrets de Rubí, Les Torres i Pl. Figueres,
a càrrec d’activistes i artistes locals, dies 12, 13 i 14
de desembre.
Signatura del conveni de col·laboració entre l’adminisXVEGMëHIPE+IRIVEPMXEXHI'EXEPYR]EQMXNERàERXIP(Ipartament d’educació i Rubí Solidari en relació amb el
projecte de servei comunitari.
Rubí, desembre 2019
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Los derechos lingüísticos
y los derechos sociales

C
½

ambiar de país implica muchos retos,
tanto para las personas que llegan como
para la sociedad que les acoge. Uno de
los muchos obstáculos que algunas
personas adultas confrontan cuando
deciden dejar su país de origen para establecerse
en Rubí es la barrera lingüística. Saber la lengua o
lenguas de uso cotidiano en la sociedad de acogida
es importante para poder ejercitar derechos
fundamentales como el de acceso a asistencia
sanitaria, asistencia social, educación y empleo.
Además, tener unas competencias comunicativas
básicas en la lengua o lenguas de la sociedad de

acogida/llegada facilita la comunicación con sus
conciudadanos y la participación en la sociedad de
que forman parte.
Desde Rubí Solidari reconocemos que el acceso
a medios de aprendizaje de la lengua o lenguas del
entorno es un derecho de las personas que llegan a
la ciudad y un deber de la sociedad que las acoge.
Por este motivo este año Rubí Solidari y el “Grup
Voluntari per a l’Alfabetització i la Llengua de Rubí”
han acordado la colaboración e incorporación del
grupo de voluntarios a la entidad.
El “Grup Voluntari per l’Alfabetització” es un
grupo autogestionado, formado actualmente

por 8 personas, que lleva funcionando desde
hace varios años y que ha atendido a unas 60
personas en cursos anteriores. Actualmente
unas 40 personas que provienen de Marruecos,
Paquistán, Georgia y Senegal asisten a sesiones
para practicar y consolidar sus competencias
comunicativas básicas en español y catalán.
Aunque algunos grupos están compuestos
exclusivamente de mujeres, otros incluyen tanto
hombres como mujeres. Un grupo adicional se
dedica a desarrollar competencias básicas de
informática. La biblioteca Martí i Mestres de
Rubí, la Asociación de Vecinos de las Torres,
y el Ateneu de Rubí han cedido espacios para
realizarlas.
Los objetivos globales del grupo incluyen:
• Capacitar al alumno para una comunicación
oral básica para desarrollarse en diferentes
ámbitos de la vida cotidiana: la compra, visitar
al médico, rellenar formularios de trámites
administrativos, utilizar transporte público.
• Reconocer palabras y expresiones cotidianas,
saber escribir sus datos personales.
• Saber plantear quejas y sugerencias.
• Adquirir habilidades para poder afrontar una
entrevista laboral
En pasados cursos las voluntarias han
asistido a esta formación, subvencionada por el
ayuntamiento y tienen programado continuarla
este semestre.
Desde Rubí Solidari, reconocemos en este
tipo de actividad no sólo el valor de su objetivo,
enseñar y aprender lenguaje, sino también que
es un espacio de contacto entre personas de
diferentes culturas, con la potencialidad de crear
lazos y entendimiento intercultural, tanto para
los “alumnos” como para las “profesoras” que
participan como voluntarias. Con esta idea se está
organizando la incorporación de alumnos de IES
Estatut como “ayudantes” en algunas sesiones, en
el marco del Servicio Comunitario que realizan los
alumnos de 4º de ESO.

Rubí Solidari és una Organització no Governamental (ONG) que treballa per la
defensa i el desenvulupament dels valors de la cooperació, la solidaritat, la justícia,
la pau, la convivència i la sostenibilitat en el món. Per això fem campanyes de
sensibilització i informacií a Rubí. Els nostres objectius son:

SI, VULL ASSOCIAR-ME A RUBÍ SOLIDARI

·

Població:........................................................................C.P.: ........................

·
·
·
·
·

Treballar per a la solidaritat i la cooperació amb els pobles del tercer món junt amb els
altres grups i persones de rubí que estiguin interessades en aquesta tasca.
Sensibilitzar la ciutadania de rubí sobre la situació de desigualtat, catàstrofes
naturals i vulneracions dels Drets Humans que pateix la humanitat.
Potenciar els agermanaments que hi ha entre Rubí i altres ciutats del món:
Ocotal (Nicaragua), Güelt (Sàhara Occidental), padahuel (Xile) i Boyeros (Cuba).
Promoure la informació a un millor coneixement de l’estat del món.
Augmentar la conciència i les actituts solidàries de la ciutadania de Rubí.
Donar suport a les actuacions a favor de la solidaritat, la justícia, la convivència i
la defensa dels drets humans arreu del món.

Nom i cognoms: ............................................................................................
Adreça: .........................................................................................................
Telèfon: ........................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................
núm. de compte:_____/ ________/ ________/ ______________________________________
Titular del compte: ........................................................................................
Banc/Caixa:...................................................................................................
Vull fer una aportació única de ..........................euros
Vull fer una aportació anual de ..........................euros

Rubí Solidari, C/ Orso, 2 · 09191 Rubí (Bcn) · info@rubisolidari.org · www. rubisolidari.org
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Com treure adhesius
del cotxe

El sistema de direcció
El sistema de direcció d’un
vehicle serveix per poder
canviar la trajectòria.
Generalment, aquest sistema està format per uns
elements que treballen a
la vegada, com el volant,
la columna de direcció, les
articulacions i l’engranatge
de direcció, però perquè
funcionin de manera correcta és necessari comptar
amb una bona adherència,
força d’operació, seguretat i
capacitat.
Si l’adherència és estable,
quan un cotxe acaba de passar per un revolt només cal-

dria deixar anar el volant una
mica perquè ell sol tornés a
la posició inicial i les rodes
també tornessin a la seva
posició i força original.
La força d’operació ha de
ser estable i quan circulem en
línia recta la direcció s’ha de
poder maniobrar fàcilment
per agafar un revolt.
El sistema de seguretat
ha de permetre que el vehicle
es deformi en cas de col·lisió,
per absorbir l’impacte i evitar
que el volant es pugui incrustar al conductor.
De l’evolució d’aquest
sistema va sorgir la direcció

assistida, que facilita girar
el volant havent d’exercir
menys força. Hi ha diferents
tipus de direccions assistides:
la hidràulica, l’electrohidràulica i l’elèctrica o EPS. Aquesta darrera és la que més
avantatges proporciona, ja
que un motor elèctric ajuda
a maniobrar més fàcilment,
de manera lleugera i efectiva,
la direcció.
En definitiva, els sistemes
de direcció han de proporcionar seguretat i comoditat als
conductors.
Per Redacció / AMIC

A vegades ens agrada decorar el cotxe
amb adhesius, però al cap del temps
ens en cansem i decidim treure’ls,
per això us volem donar una sèrie
de consells a l’hora d’eliminar-los. És
important saber quant temps porta enganxat l’adhesiu a la xapa del vehicle,
ja que com més temps porti, més difícil
serà eliminar-lo i pot ser que fins i tot
quedin restes d’adhesiu a la carrosseria. Una manera senzilla i econòmica
d’eliminar-lo és utilitzant un assecador
de cabells i alcohol. La majoria de les

vegades no serà necessari utilitzar els
dos elements de manera combinada,
ja que amb l’alcohol n’hi haurà prou,
però si l’adhesiu està molt adherit
necessitarem escalfar prèviament la
zona perquè la cola s’estovi. Una vegada que l’adhesiu ha estat eliminat,
les restes que han quedat a la xapa
del vehicle les eliminarem passant un
drap amb alcohol.
Per Redacció / AMIC
espaciocoches.com
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SI SOU SERVITS:
Tapes, quines tapes?
C

ANUNCIA’T
EN
AQUESTA
SECCIÓ
DES DE

15€
AL MES

rec recordar que
era el mític i gadità Doctor Thebussem,
el primer gastrònom de
l’estat espanyol que gosava fins i tot esmenar-li
la plana al cuiner de la
casa reial, que explicava l’origen de les “tapas”
en el prosaic costum de
cobrir, a les tavernes
andaluses de finals del
XIX, les copes de fino servides als clients, amb una
rodella d’embotit o un tall de pernil per evitar que les
mosques del vinagre s’abraonessin cap al vi. Una
etimologia que Maria Moliner dona per bona en el
seu “Diccionario de uso del español”, tot limitant-lo,
també, a la regió andalusa.
Explico això perquè veig, amb certa estupefacció, que el govern de l’estat espanyol està fent gestions al més alt nivell per tal que les “tapas” siguin
incloses en el Catàleg de Patrimoni Cultural Immaterial de la Unesco, al costat del Cant de la Sibil·la
de Mallorca o les Falles de València.
No serè jo qui tregui valor a aquesta mostra de
convivialitat gastronòmica tan arrelada a casa nostra i que, a més, està servint per introduir la nostra
cuina en ambients fins ara més partidaris del menú
degustació, encotillat, formal i, si em permeteu, tan

poc mediterrani.
Però crec que les
coses s’han de fer ben
fetes. I, per tant, no es
poden donar l’específic
“pincho” (amb l’escuradents recomptable inclòs) o el genèric “aperitivo” com a sinònims de
“tapa”. Com tampoc es
pot, com fa l’argumentari oficial de la petició del
govern, donar al “tapeo” o al “irse de pinchos” la finalitat única de “consumir bebidas, bàsicament vino
y cerveza”. Cert que Maria Moliner dona a les “tapas” la funció de “acompañar las bebidas”. Però una
cosa és acompanyar i l’altra impulsar-ne el consum.
O algú diria que la “tamborada”, ja element d’aquest
patrimoni immaterial, té com a objectiu fer el màxim
soroll possible?
Per tant, potser convindria revisar aquesta proposta sorgida de la Real Academia de Gastronomia
de l’ínclit Rafael Ansón, per ajustar-la més a la realitat. No fos que, en el fons, la maniobra busqui subsumir el “pintxo” en un concepte més genèric que
inclouria les bosses de patates i similars que, en els
“botellons”, ajuden a “consumir bebidas, bàsicament
vino y cerveza”.
Per Francesc Murgadas / AMIC

GUIA GASTRONÒMICA
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Com fer pancakes saludables
U

na bona forma de gaudir dels
dies de fred i pluja és fer de
cuinetes a casa. Els caps de setmana o els dies de festa podem aprofitar per llevar-nos i fer un esmorzar
elaborat i saludable, amb aliments
sans i nutritius, però alhora gustosos sobretot pels més petits.
Una bona idea és preparar uns
pancankes i substituir els aliments
menys saludables, com el sucre i el
gluten, per aliments dolços i sans,
com la fruita i la farina d’ametlla.
COM ES PREPARA?
1. Poses tots els ingredients en el
got de la batedora i els tritures fins
a tenir una massa homogènia
2. Escalfes una cullerada d’ oli a
una paella – si és antiadherent no
fa falta – i fiques la barreja. Deixes quallar la base i
posteriorment es gira perquè es faci de l’altre costat. Retirar i reservar.
3. Cobreix i condimenta el pancake al teu gust. Pels
petits es pot fer una “nutela” casolana i saludable
amb ½ plàtan congelat, 2 cullerades de cacau en
pols, 15 avellanes, una mica de llet d’avellanes i 1
cullerada de mel.
El resultat és un esmorzar amb un índex glucèmic baix, amb aliments complets i nutritius.
Per AMIC (Alba Martos)

INGREDIENTS:
· 1 ou
· 1 cullerada de farina d’ametlles
· 2 cullerades de farina de civada
· 1 cullerada de mel
· ½ cullerada de llevat
· 1 got de llet de civada, coco o ametlla
· 1 cullerada de cacau pur o 1 plàtan o 1
pastanaga (depenent si volem fer uns pancakes dolços o salats).

17

18
LITERATURA

MÚSICA

Olga Xirinacs presenta ‘El Rec’, un
llibre on recull els records d’infantesa
i joventut dels es�us a Rubí
La reconeguda escriptora Olga
Xirinacs estarà aquest divendres 7 de febrer a l’auditori
de la Biblioteca Municipal per
presentar el seu llibre ‘El rec.
Memòries de vint-i-sis es�us’.
L’acte de presentació �ndrà
lloc a les 19 h i comptarà amb
la par�cipació de Lídia Juste i
Marga Or�z.
Vint-i-sis es�us llargs poden ser tota una vida. L’Olga els
va passar a Rubí, amb la seva
àvia Lola, la Lola gran, que era
del poble. Vivien a Tarragona,
però la Lola tenia parents,
amics i casa a Rubí. L’Olga pe�ta, als 11 anys, va viure per
sempre amb la Lola gran, i cada
es�u s’instal·laven a Rubí, ﬁns
a la gran catàstrofe.
El traçat de la conducció
d’aigües de Rubí portava un
pe�t rec al jardí i a l’hort de
la Lola gran. Aquest rec era
l’artèria principal del petit
paradís de l’Olga. A diferència

CULTURA
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El cantautor rubinenc Roger
Margarit presenta ‘Blau’ a La Sala
REDACCIÓ

Xirinacs és autora d’una vuitantena d’obres. / Cedida

del Danubi, de Claudio Magris,
el domini del rec només s’estenia a dos carrers per banda.
N’hi havia prou per al joc i la
fantasia.
Olga Xirinacs és una escriptora reconeguda i prolíﬁca
que ha guanyat els principals
premis en llengua catalana.
Entre altres, té la Medalla de
plata de l’Ajuntament de Tarragona o la Creu de Sant Jordi.
La presentació del llibre a Rubí
compta amb la col·laboració
de la llibreria El Racó del Llibre. / DdR

PREMIS

Després de gairebé cinc anys
de silenci discogràﬁc, el cantautor rubinenc Roger Margarit acaba de publicar ‘Blau’,
el seu tercer disc d’estudi en
el qual ha estat treballant
dos anys. Una nova i atrevida
proposta de l’ar�sta local que
presentarà aquest divendres
7 de febrer a La Sala en un
concert que dona el tret de
sor�da a la nova temporada
del teatre municipal.
Segons Margarit, ‘Blau’ és
un disc conceptual pop amb
pe�tes referències al rock progressiu dels 70’s, un autèn�c
viatge poè�c i musical. Un pas
més després del seu anterior
disc ‘El Secret del Bàrman’.
L’àlbum està format per
deu temes, entre els quals
hi ha ‘El teu dibuix’, que és
el primer single, ‘30 dies de
pluja’ o ‘Blau’, que dona nom

L’ar�sta rubinenc durant la gira del seu segon disc. / Arxiu

al disc.
El cantautor explica que
l’actuació anirà un pas més
enllà d’un concert de rock
tradicional, apostant per un
espectacle ar�s�c que girarà
entre el rock, el pop i l’experimentació. El concert de
presentació comptarà amb
l’acompanyament d’una ban-

da formada per Albert Solà,
Albert Domènech, Esteve
Mar�nez, Gerard Tort i el propi Sergi Estella. A més també
par�ciparà en l’espectacle la
ballarina de dansa contemporània Marta Santacatalina.
L’actuació serà a les 21 h i
les entrades ja estan a la venda al preu de 10 euros.

TEATRE

Els Premis Santa Águeda reconeixen ‘Baobab’, un muntatge familiar sobre els conﬂictes
la tasca de cinc dones a la ciutat
El Centro Aragonés de Rubí
ja ho té tot a punt per a una
nova edició dels Premis Santa
Águeda, uns guardons que
reconeixen la tasca de dones
en diferents àmbits com
la comunicació, la cultura,
l’esport, el món empresarial
o el social. El lliurament dels
premis tindrà lloc aquest
dissabte 8 de febrer a les 19
h a la Biblioteca Mestre Mar�
Tauler.
Entre les guardonades
d’aquesta edició, hi ha la periodista de Ràdio Rubí Pamela
Mar�nez, que rebrà el guardó
en la categoria de comunicació. En l’àmbit cultural, la
premiada serà Abril García,
autora del llibre ‘El mechero

de la vida’, mentre que en
la categoria empresarial, el
guardó serà per a Silvia Gaju,
adjunta a direcció a l’empresa
Sonder Regulación. A més,
Mercè Ametller, jugadora del
CEB Sant Jordi, rebrà el premi
en la categoria esportiva,
mentre que Cris�na Roman
serà reconeguda en l’àmbit
social per la seva tasca com
a cuidadora de persones amb
diversitat funcional, treballant en pisos tutelats.
L’acte també servirà per
presentar el llibre ‘Dones de
Rubí’, de la rubinenca Núria
Julià, que recull una petita
biograﬁa de totes les dones
que han rebut el premi al llarg
de la seva història. / DdR

armats que no renuncia a l’humor
La Sala acull aquest diumenge
9 de febrer a les 12 h un nou
espectacle familiar programat
per La Xarxa. Es tracta de ‘Baobab’, un muntatge dirigit per
Toni Albà, que tracta sobre
els conﬂictes armats i els refugiats però sense renunciar
a l’humor i la diversió.
A ‘Baobab’, dos venedors
ambulants que es refugien
d’una gran tempesta expliquen la història d’un bolet i
un esquirol, que a causa de
la guerra emprenen una gran
aventura per trobar un nou
arbre on poder viure, ja que
es veuen obligats a abandonar el seu arbre, Baobab, i a
buscar una nova casa. Una

Imatge del muntatge de ‘Baobab’. / Cedida La Pera Llimonera

història tràgica, però esperançadora i que no deixa de
banda l’humor.
L’espectacle va a càrrec de
la companyia La Pera Llimonera, amb Pere Romagosa i

Sergi Casanovas, que també
són coautors de l’obra juntament amb Toni Albà. El preu
de l’entrada és de 6 euros i
de 5 euros per als socis La
Xarxa. / DdR

BREUS
L’Aula d’Extensió
Universitària
organitza la
tertúlia ‘El Barça i
la seva economia’
L’Aula d’Extensió Universitària
de Rubí (AEUR) ha organitzat
pel dilluns 10 de febrer la
tertúlia ‘El Barça i la seva economia’, que comptarà com
a ponent al rubinenc Josep
Capmany, economista i president de la Penya Blaugrana
Ramon Llorens.
L’ac�vitat �ndrà lloc a les
18 h a l’Ateneu Municipal i és
exclusiva per a les persones
sòcies de l’AEUR.
D’altra banda, dilluns 17
de febrer, l’en�tat ha programat la conferència ‘La medicina i la música: malal�es dels
grans compositors’, que anirà
a càrrec de Carles Paytubí,
metge especialista en medicina interna. Paytubí explicarà
els trets històrics i biogràﬁcs
de grans compositors, associats a les seves malalties,
com ara la diabe�s Mellitus
de Bach o la ﬁbrosi quís�ca
de Chopin. La xerrada serà a
les 18 h a la Biblioteca Mestre
Mar� Tauler. / DdR

Sor�da cultural
per conèixer la
ciutat de Manlleu
La propera sor�da del Cicle
‘Conèixer Catalunya’ del Grup
de Col·laboradors del Museu
de Rubí-Centre d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER) �ndrà
lloc el 16 de febrer i serà a la
població de Manlleu, on es visitaran, entre altres elements
d’interès, el Museu del Ter,
l’església de Santa Maria, l’ermita de Sant Jaume i el santuari de Puig-agut. La sor�da
serà de l’Escardívol a les 8.30
h. Els interessats poden contactar per telèfon 600793022
o per mail gcmr.cer@gmail.
com (Jordi). / DdR

CULTURA
CARNESTOLTES

La popular rua de comparses de
Carnaval serà el 22 de febrer
REDACCIÓ

Entre el 20 i el 26 de febrer, la
ciutat de Rubí tornarà a viure
la popular festa de Carnestoltes, amb una programació
d’ac�vitats que compta amb
la implicació de diversos
serveis municipals i del teixit
associa�u de la ciutat.
El moment culminant
serà la rua de Carnaval, que
�ndrà lloc el dissabte 22 de
febrer i que tornarà a acollir
el tradicional Concurs de
Comparses de Carnaval. Està
previst que aviat s’obrin les
inscripcions per a par�cipar
en el certamen, segons ha
informat l’Ajuntament. La
data límit d’inscripció, que
es farà a l’Oﬁcina d’Atenció
a la Ciutadania, serà el 17
de febrer.
El concurs està obert a
qualsevol col·lectiu format
per un mínim de cinc persones. El jurat, integrat per
diverses persones vinculades
al món de la cultura, puntuarà
les comparses segons els
següents criteris: el conjunt
del col·lectiu, la creativitat
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La data límit d’inscripció al Concurs de comparses serà el 17 de
febrer. / Arxiu

del vestuari, l’ambientació
musical i el suport d’elements
com ara vehicles i carrosses.
El jurat es passejarà per la rua
d’incògnit.
La rua arrencarà a la plaça
del Doctor Pearson i con�nuarà per l’avinguda de Barcelona, el passeig Francesc
Macià, el carrer Montserrat i
la plaça del Doctor Guardiet,
punt ﬁnal del recorregut.
El 23 de febrer tindrà

lloc la rua ma�nal, especialment pensada pels infants.
El recorregut, en aquest cas,
s’iniciarà a la plaça de Pere
Aguilera i passarà pels carrers
General Prim, Cal Príncep i la
rambla del Ferrocarril, on es
faran diverses activitats de
caràcter familiar. L’Ajuntament
donarà a conèixer la resta
d’ac�vitats de la programació
de Carnestoltes 2020 en els
propers dies.

EXPOSICIONS

Les obres de l’ar�sta rubinenc Salvador Arís
contribueixen a la tasca de Càritas
La sala Els Suris del Centre
Cultural El Social de Terrassa
acollirà des del dissabte 8
de febrer i ﬁns al dia 21 una
mostra del llegat de l’ar�sta
rubinenc Salvador Arís, que va
morir ja fa gairebé 24 anys. La
sala estarà oberta al públic de
dilluns a dissabte de 19 a 21 h
i tothom qui ho desitgi podrà
adquirir una obra de l’ar�sta,
custodiada per l’Arxiprestat de
Terrassa, a canvi d’un dona�u,
que anirà des�nat a Càritas.
D’aquesta manera, les obres

d’Arís con�nuen contribuint
amb la tasca solidària de Càritas en favor de les persones
més vulnerables.
Nascut a Rubí el 1919,
Salvador Arís va estudiar a
l’Escola Industrial de Terrassa abans de ser cridat a
ﬁles. En tornar, va centrar la
seva pintura en paisatges de
Catalunya, sobretot de Rubí,
Terrassa i Mura. Arís va fundar
l’Escola d’Art i Disseny de Rubí
(edRa) i va ser una persona
molt compromesa amb la vida

associa�va del municipi.
En les seves obres, fetes a
l’oli, destaquen els colors vius
i naturals. Va rebre diversos
reconeixements com ara la
medalla a l’Exposició Nacional
d’Art ‘Educación y Descanso’
el 1945 i el 1946, i el segon
premi de la 3a edició dels
Jocs Florals de Rubí el 1957.
El 2016 ja es va organitzar una
mostra a edRa, per divulgar
l’obra de l’artista rubinenc
i alhora recaptar fons per a
Càritas. / DdR

Una mostra a la Biblioteca posa de relleu la
cooperació amb el Senegal impulsada des de Rubí
‘Senegal: Terra fèr�l. Cul�vant
oportunitats’ és una exposició
fotogràﬁca que ha obert les
seves portes aquest dimarts al
ves�bul de la biblioteca Mestre Mar� Tauler i que es podrà
visitar ﬁns al 18 de febrer. Es
tracta d’un recull d’imatges
que reﬂecteixen la feina feta
per l’Assemblea de Cooperació
per la Pau (ACPP) en l’àmbit
de la seguretat alimentària al
país africà.
L’en�tat ha desenvolupat
durant el 2018 un projecte de

cooperació internacional que
busca millorar les condicions
de seguretat alimentària de la
comunitat rural de Casamance al Senegal. La inicia�va ha
comptat amb una subvenció
municipal i s’ha vehiculat a través de l’organització d’agricultors senegalesos Kalounaye.
La mostra posa en context
aquest projecte de cooperació
en el marc de la situació del
país africà en diferents àmbits
com són la pesca, la ramaderia, el mercat, la cuina i els

costums.
La inauguració va comptar
amb la presència del regidor
de Cooperació Internacional,
Pau Navarro, que va dir que
“és necessari que la ciutadania
tingui retorn dels projectes
que es ﬁnancen des de l’àrea
de Cooperació Internacional
per tenir coneixement de les
realitats a països i territoris
on els Drets Humans i les
necessitats bàsiques, que tan
consolidades tenim aquí, s’han
de lluitar dia a dia”. / DdR
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·········································
DIVENDRES 7 de febrer

Cinefòrum: ‘Biografia de
Krishnamur�’
A les 18h al c. Sant Pere, 8.
Org.: Societat Teosòfica de
Rubí.
Presentació del llibre ‘El rec’
A càrrec d’Olga Xirinacs. A les
19h a la Biblioteca.
Contacontes per adults
A càrrec de Yeni cuentacuentos. A les 21h al CRAC.
Concert de Roger Margarit
A les 21h a La Sala. Preu:
10€.
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 8 de febrer

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9h a
la pl. Onze de Setembre. Org.:
Centre Cultural Raja Ioga.
Espai literari
A càrrec de La maleta de la Lili.
A les 10h a la Biblioteca.
Manualitats en anglès
‘Disfresses de Carnaval, a càrrec Bri�sh House. A les 11h a
la Biblioteca. Per a infants d’1
a 7 anys.
Construïm joguines. Art i
reciclatge
A càrrec de Alexander Calder.
A les 11.30h a l’Ateneu. Per a
infants de 6 a 12 anys.
Vermut musical
A càrrec de Quantum Blues. A
les 12h al CRAC.
Premis Santa Águeda
A les 19h a la Biblioteca. Org.:

CULTURA

Divendres, 7 de febrer de 2020
Centro Aragonés de Rubí.
Drink&Draw
A càrrec del col·lectiu No
hacemos radio. A les 20h al
CRAC.
Concert de jazz
A càrrec de Delson. A les 21h
a l’Espai l’Aurora.
Concerts de heavy
A càrrec de Lyra Mortem i
Dhaliax. Al Centre Cívic del
Pinar a les 22h. Preu: 8€.

·········································
DIUMENGE 9 de febrer

Monogràﬁc de Krav Maga
A les 10h al CRAC. Preu:
10€/15€.
Vermut ﬂamenc
A les 12h al c. Orso, 2. Org.:
Casa de Andalucia de Rubí.
Espectacle familiar: ‘Baobab’
A càrrec de La Pera Llimonera.
A les 12h a La Sala. A par�r
de 3 anys. Preu: 6€/5€. Org.:
La Xarxa.
Torneig de butifarra i jocs
de taula
A les 17h al CRAC.

·········································
DILLUNS 10 de febrer

Tertúlia: ‘El Barça i la seva
economia’
A càrrec de Josep Capmany.
A les 18h a l’Ateneu. Org.:
Aula d’Extensió Universitària
de Rubí.

·········································
DIMARTS 11 de febrer

Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a la Torre Bassas.
Francis Scott Fitzgerald i
l’Amèrica moderna
A càrrec de Marina Porras. A
les 19h a l’Ateneu.

·········································
DIMECRES 12 de febrer

Hora del conte
‘Món de contes’, a càrrec
d’Ingrid Domingo. A les 18h
a la Biblioteca. Per a infants
de a 8 anys.

·········································
DIJOUS 13 de febrer

Taller de rebosteria crea�va
i modelat de figures amb
pasta de sucre
A càrrec de Claudia Viviana. A
les 18h a l’Ateneu.
Concert de Flor de Bach
A les 19h a la Biblioteca.
New Orleans, bressol del
jazz
A càrrec d’Andreu Fàbregas. A
les 19.30h a l’Ateneu.

EXPOSICIONS
Abismes. Sergi Marcos.
Del 13 de febrer al 14 de
març a l’Espai Lluís Ribas
de Sant Cugat. Inauguració
13 de febrer a les 20h.
Ocasos y amaneceres.
Mujeres Crea�vas del Vallès. A l’Ateneu ﬁns al 15
de febrer.

CULTURA TRADICIONAL

Els Gegants de Rubí apadrinen
un gegantó de Sant Llorenç Savall
REDACCIÓ
La colla gegantera de Rubí,
encapçalada pels gegants
Roc i Paula i els gegantons
Laia, Galderic i l’Orelletes,
es van desplaçar diumenge
ﬁns a Sant Llorenç Savall per
participar en el bateig del
nou gegantó de la població,
el Mestre Gras.
Els gegants de Rubí van
exercir, amb els gegants de
la colla d’Ullastrell, com els
padrins de la nova figura,
dedicada a un an�c mestre
del municipi recordat pels
seus mètodes pedagògics. La
festa del bateig va arrencar a
les 11 h a la plaça de la Casa
de Cultura amb la plantada dels gegants amﬁtrions
–Joan Muntada i la Guida de
Savall i els gegantons Tin-�n i
la Nena del Set–, els padrins
d’Ullastrell –la Serra Vella i
el Deu Bacus– i els gegants i
gegantons de Rubí.
Cap a les 11.45 h es va celebrar el bateig, amb un ball

Els gegants rubinencs, durant el bateig a Sant Llorenç / Marc Albert
López

de benvinguda dels gegants
locals i la presentació del
Mestre Gras, qui va oferir al
públic present el seu primer
ball. Tot seguit es va iniciar
una cercavila pel poble que
va acabar a la plaça de l’escola Mestre Gras.
Allà van tenir lloc els balls
protocol·laris de l’estrena de
la nova ﬁgura, els parlaments

Els gegantons del Teresa Altet, a Gualba

Senderos de almas y cantos. A càrrec de Rosa Otero. A la Biblioteca ﬁns al 30
de febrer.
Senegal. Terra fèr�l. Cul�vant oportunitats. A la
Biblioteca fins al 18 de
febrer.
Espais recobrats. Els nous
usos del patrimoni industrial català. Fins al 29 de
març al Celler.
Desenterrant el silenci.
Antoni Benaiges. El mestre que va prometre el
mar. Fins al 8 de març al
Castell.

oficials i el lliurament de
regals entre les colles par�cipants. També es va lliurar
un record dels descendents
del Mestre Gras.
Finalment, es va realitzar
el ball ﬁnal conjunt de totes
les figures i les fotos dels
padrins amb el seu fillol i
de tots els gegants par�cipants.

La colla gegantera del Teresa Altet, a Gualba. / Cedida

Els gegantons de l’Escola
Teresa Altet, la Teresina i
l’Oriol, van ser convidats a
la Festa major d’Hivern de

Sant Vicenç de la localitat de
Gualba, al Vallès Oriental,
per par�cipar en la trobada
gegantera. L’ac�vitat, en la

qual també hi van par�cipar
les colles de Breda, La Garriga, Santa Eulàlia de Ronçana
i Sant Llorenç Savall, es va
iniciar amb la tradicional
plantada de gegants per
després iniciar una passejada
pel centre de Gualba. Un cop
a la plaça de nou, van tenir
lloc els balls geganters, els
parlaments i el lliurament
del recordatori. La trobada va
ﬁnalitzar amb el ball conjunt
de germanor.
D’altra banda, des de diumenge passat i ﬁns divendres
7, els gegantons estan exposats al Pa� Manning de Barcelona i dissabte par�ciparan
en la Trobada de les Festes de
Santa Eulàlia. / DdR

MÚSICA

Vermut ﬂamenc de la Casa de Andalucía
La Casa de Andalucía de Rubí
organitza per aquest diumenge a les 12 h una vetllada
ﬂamenca a la seu de l’en�tat,
al carrer Orso, 2.
L’ac�vitat comptarà amb
la par�cipació de la Casa de
Andalucía de Castellbisbal,
a més del grup Un domingo
por la tarde. Al cant, hi haurà
Saray Gómez, àlias ‘La niña
de Rubí’, i Manuel Gómez ‘El
Lantejuela’. A la guitarra, hi
haurà Eric Marín.
També està previst que

actuïn els grups de ball de
l’en�tat rubinenca: Azabache, Desireé i Nuevos Horizontes. L’espectacle estarà
presentat per José López
‘El Willy’. Després, es podrà
gaudir d’una bo�farra amb
mongetes per 3 euros.
Flamenc de la Peña Calixto
D’altra banda, la Peña Calixto Sánchez ha programat
un espectacle de ﬂamenc el
15 de febrer a les 19 hores.
Està prevista la par�cipació

d’Estrellita de Graná, Manolo
el Lagareño, Jessy, José María
Gómez, Cristóbal del Marquesado, Alba Flores i Loly
Reyes. L’espectacle comptarà amb la visita del cor
Sueño Rociero i del grup de
ball Flamenco por derecho,
del Centro Cultural Andaluz
de Granollers. L’acte estarà
presentat pel president de
la Peña, Manuel Martín, i
la guitarra anirà a càrrec de
Juan Gallardo. L’ac�vitat serà
al carrer Orso, 2. / DdR

ESPORTS
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El Rubí i el Mollet empaten L’Olímpic cau contra el Rubí B
en un par�t molt defensiu en el derbi a Terrassa
J. PÉREZ

La Unió Esportiva Rubí i la
Unió Esportiva Mollet van
empatar a zero en un par�t
sense més història, en el qual
les defenses dels dos equips
van superar les dues línies
atacants. Va ser un enfrontamentmolt defensiu, en el qual
el Mollet va comptar amb
més oportunitats, ja que va
fer dos pals, un a cada part,
i el porter Xavi Betran va fer
dues bones intervencions.
Aquest va ser l’únic bagatge
ofensiu visitant. El Rubí va
llençar el seu únic xut a porta
en el minut 40 de la primera
meitat. I això va ser tot.
A escala defensiva, els
dos equips van mostrar un
gran nivell, d’aquí que els
d’Alberto Fernández fa dos
par�ts que no encaixen cap
gol, mostrant una gran seguretat. Amb les úl�mes incorporacions i quan es�gui tota

UE RUBÍ - CF MOLLET

0-0

UE RUBÍ: Xavi Betran, Carles Mur, Manu, Joan Raventos,
Ivan (Hector), Aitor Torres, Raul (Aleix), Villegas, Anouar
(Burgos), Sergi Estrada (Aleix) i Carles Montoro (Omar)
CF MOLLET: Pol, Adria, Jordi, Arnau (Miguel), Victor,
Joshua, Chipi (Brian), Marti, Jose (Sergi), Negro i Castro
(Cadmo)
Àrbitre: Creus Soler
Targetes: Ivan, Villegas i Omar; Joshua i Marti

la plan�lla disponible, el Rubí
pujarà el seu nivell ofensiu.
De moment, la seva posició
a la taula és tranquil·la, però
dues derrotes consecu�ves et
poden portar al pou.
No va ser un par�t bonic
de futbol, però es va aconseguir un punt que va fer que
el Mollet segueixi darrere la
UE Rubí.
La propera jornada,
l’equip viatjarà a l’Escala per
enfrontar-se a l’equip local.
Serà diumenge a les 16 h.
Pel que fa al Rubí B, dissabte a les 17 h rebrà al CD

1a Catalana Grup 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GIRONA FC B
FUNDACIÓ E. GRAMA
VIC UEC
EF MATARÓ CE
PALAMÓS CF
MANLLEU AEC
EE GUINEUETA CF
UE RUBÍ
SABADELL NORD CF
L'ESCALA FC
LLORET CF
MOLLET UE CF
JÚPITER
LA JONQUERA UE
TONA UE
PARETS CF
LLAGOSTERA UE B
REUS DEPORTIU CF B

J Pts.
18 50
18 33
18 32
18 32
18 31
18 31
18 28
18 24
18 22
18 21
18 21
18 20
17 19
18 19
18 17
18 13
17 11
0
0

Can Parellada a Can Rosés
després d’imposar-se en el
derbi a l’Olímpic.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Vein� es queda sense premi
Derrota del CF Juventud 25
de Sep�embre per 4-2 en la
seva visita a La Romànica en
el partit de la 19a jornada
de la Tercera Catalana. Un
gol abans i un altre després
del descans va posar l’equip
local per davant. Tot feia
pensar que el partit estava
sentenciat, però el Vein� no
va deixar caure els braços i
va aconseguir remuntar ﬁns
a empatar 2-2.
Era el minut 30 del segon
temps, en un par�t complicat,
en un camp de dimensions
petites i amb molta pressió ambiental. Precisament,
aquesta pressió va recaure en
l’àrbitre, que va penalitzar el

LA ROMÀNICA - JUV. 25 DE SETEMBRE

4-2

LA ROMÀNICA: David Perez, espadas, vigueras, Conde
(Carlos), Hernández, Benavente (Vázquez), Rafael Moreno,
Pedragosa, Ferrando, Resquin José Juan Moreno.
JUV. 25 DE SETEMBRE: Alexis Perez, Bravo, Cissokho,
Pleguezuelos, Morales, Alejando Perez, Díaz, Montesinos,
Sancho, Muñoz (Fons) i Kada.
Àrbitre: Juan Francisco Castillo.
Gols: 1-0 Rafael Moreno (42’), 2-0 Benavente (48’), 2-1
Bravo (62’), 2-2 Alejandro Perez (74’), 3-2 Juan José Moreno
(85’), 1-0 Hernández (89’).
Targetes: Espadas, Benavente, Vázquez, Juan José Moreno
(2), Ferrando; Montesinos, Alexis Perez, Alejandro Perez.

Vein� amb dos penals en els
úl�ms 5 minuts, dues penes
màximes que van decantar
la balança per al conjunt de
Barberà. El conjunt de Gabriel Bravo es queda a la 8a

posició de la classiﬁcació, però
s’allunya una mica més de
les posicions capdavanteres.
Aquest diumenge a les 12.05
h, el Vein� rebrà al seu camp
el Matadeperea FC. / DdR

JOSÉ VERDE

Al municipal de Can Parellada
de Terrassa, l’Olímpic Can
Fatjó va complir el seu par�t
de sanció pel tancament del
camp de Can Fatjó. Va ser en
una jornada de derbi local,
que enfrontava els de Can Fatjó
amb la UE Rubí B. Prèviament
al par�t, sí que va tenir lloc
al municipal de l’Olímpic el
tradicional esmorzar entre les
directives de tots dos clubs,
una trobada que va comptar
amb la presència dels regidor
Juan López i Marta Oliva.
Després d’esmorzar, un
autocar gratuït a càrrec de
l’Olímpic va sortir del camp
per desplaçar-se fins a Can
parellada.
En el primer temps va dominar més el Rubí, que va arribar més a porteria contrària.
Fruit d’aquest atac, va arribar
l’únic gol del partit, que va
aconseguir Marc en el minut
44 de joc. Va ser en una jugada
poc encertada de la defensa de
l’Olímpic, que no va saber treure la pilota fora de l’àrea.

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ – UE RUBÍ B

0-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, Matías, Rubén, Juancho,
Gustavo, Aitor, Dani Delgado (Roger), Nico, Maymó, O. Molina, Bryan (C. Tidularu)
UE RUBI : Aitor, Romero, Igor, S. Castro, Marc (Alberto),
Alex, Rolando (Carranza), Miguel Angel, Sidiky (Roger),
Faye (Alejandro), Palmero (Arellano).
Àrbitre: Guillermo García García (Regular)
Gols: 0-1 Marc (44´).
Targetes: Matías, Aitor, Nico; S. Castro, Roger.

Els de Can Fatjó van tornar
a notar les baixes per sanció de
Fode i Claudio i les de Jonathan, Cris�an Gómez, Alcover
i Albert Sánchez per lesió.
El Rubí B, dirigit per Richard
Giménez, va crear i va tenir
més ocasions de gol que els
d’homes de Juan Carlos Rodríguez, que tocaven l’esfèrica
però sense profunditat.
En la segona meitat, el
par�t va canviar i l’Olímpic va
començar a dominar més i a
crear més ocasions de gol, com
una rematada al travesser de
Rubén Ruiz i un altre xut que
va evitar Aitor, porter del Rubí,
que acabés en gol amb una
magníﬁca aturada.

La pressió dels de Can Fatjó
va obligar els de Can Rosés
a endarrerir les seves línies i
aproﬁtar contracops per posar
en perill la porteria de l’Olímpic. De fet, Estepa va evitar el
segon gol del Rubí poc temps
abans del ﬁnal. Després de 4
minuts afegits, es va arribar al
ﬁnal del par�t, amb la victòria
d’un Rubí B que li va tornar la
moneda als de Can Fatjó que
van guanyar a Can Rosés per
2-4 a l’anada.
Dissabte a les 18 h l’Olímpic
anirà a Sabadell per enfrontarse al Marina Can Gambús. Per
la seva banda, el Rubí B rep a
Can Rosés dissabte a les 17 h
al Can Parellada.

FUTBOL | FORMACIÓ

Resultats diversos per a la Penya Blaugrana
en la darrera jornada de lliga
A la darrera jornada, els
equips del futbol base de
la Penya Blaugrana Ramon
Llorens van jugar els seus
par�ts de lliga amb diferents
resultats. El Prebenjamí A va
caure 4-2 en un par�t amistós
disputat al camp del Rubí.
Van marcar per la Penya Said
i Gerard. El Prebenjamí B va
perdre 2-3 davant La Farga,
amb gols marcats per Elias.
El Benjamí A manté la
seva bona ratxa i va aconseguir la victòria a casa davant

del Cerdanyola per 5-0, consolidant la tercera posició a
la classiﬁcació. Els gols van
ser obra de Thierno, Eric, Pol
Camacho (2) i un en pròpia
porteria. El Benjamí B va
perdre a casa de la PB Collblanc Sants per 5-0. Tot i el
resultat van lluitar ﬁns al ﬁnal
del par�t.
L’Aleví B continua amb
la seva progressió i va aconseguir la tercera victòria seguida contra el Sant Cugat
amb un resultat de 3-6, amb

gols d’Erik, Aislam, Alex, Sirvent i Sully (2). El Cadet A va
guanyar a casa de la PB Sant
Cugat per 7-0, amb gols de
Walid, Dionisio, Pau (2) i Ian
(3), que con�nua com màxim
golejador de la lliga.
El Cadet B va completar
un molt bon par�t, tot i que
va caure a casa contra el Mercan�l per 1-3, amb un golàs
de falta d’Alhadji. Per úl�m, el
Juvenil va caure a casa contra
el Terrasa per 2-5, amb gols
de Jeremi i Joel. / PB
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HOQUEI LÍNIA | COPA DE LA REINA

El Femení del Cent Pa�ns no arriba
a la ﬁnal de la Copa de la Reina

Imatge del partit que va enfrontar les rubinenques contra les
Kamikazes Tres Cantos de Madrid. / Cedida

Oropesa de Mar va acollir
dissabte passat la Copa de
la Reina 2020 d’hoquei línia.
L’equip femení de l’HCR Cent
Pa�ns es van enfrontar al conjunt Kamikazes Tres Cantos de

Madrid, actuals campiones
de la copa, en els quarts de
final. El partit va ser molt
igualat, amb ocasions per
part dels dos equips, però
l’equip madrileny, amb més

efec�vitat anotadora, va arribar al descans amb el marcador favorable de 2-0. A la
segona part, l’equip rubinenc
va augmentar la intensitat
del seu joc, aconseguint un
marcador de 2-1 a la represa.
Amb l’empat a tocar, l’encert
de la portera madrilenya i el
desgast per l’intens joc de
les rubinenques, van fer que
el partit finalitzés amb un
3-1 a favor de les de Madrid.
D’aquesta forma, el Cent
Pa�ns es va quedar fora de
la ﬁnal de la Copa de la Reina
per primer cop en 9 anys. /
HCR Cent Pa�ns

HOQUEI GEL | INTERNACIONAL

Judit Pareja es proclama campiona del món
en la Divisió B Sub-18 amb la selecció
La rubinenca Judit Pareja
s’ha proclamat campiona del
món en la Divisió B Sub-18
d’hoquei gel amb la selecció espanyola. Pareja ha
aconseguit aquest triomf
amb les seves companyes
al Mundial de Santa Fe, a

ESPORTS
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Mèxic, després de derrotar
els tres equips rivals: Mèxic, Nova Zelanda i Turquia,
aconseguint un total de 27
gols a favor. La victòria de la
selecció espanyola Sub-18
suposa l’ascens d’Espanya
ﬁns a la Divisió A.

D’altra banda, Pareja,
criada espor�vament al Cent
Pa�ns, està entrant amb la
selecció absoluta espanyola
per preparar el Mundial
d’aquesta disciplina, que
tindrà lloc a Jaca entre el
març i l’abril. / DdR

La 9a Travessa Rubí-Montserrat
augmenta el quilometratge
M.C.

El Centre Excursionista de Rubí
(CER), amb la col·laboració de
l’Ajuntament i de la Federació
d’En�tats Excursionistes, torna a programar un any més
la Travessa Rubí-Montserrat,
que enguany arriba a la novena edició.
La principal novetat de
la travessa és que augmenta el seu quilometratge i
passa dels 42 km habituals
als 46 km, un fet que també
comporta un canvi en el
recorregut. El desnivell serà
de 2.400 m posi�us i 1.800
m nega�us: “Esquivarem les
obres del quart cinturó a l’alçada d’Ullastrell, anant ﬁns a
Can Bogunyà i després quan
arribem al coll de Brams, en
comptes de baixar a Sant
Salvador de les Espases, anirem pel coll de les Bruixes”,
ha explicat Ramon Puig, que
espera que s’inscriguin prop
de 300 par�cipants, tot i que
s’ofereixen 400 places.
La travessa es farà l’1 de
març i els participants que
vagin caminant sor�ran a les
6 h, mentre que els que vagin
corrents, sor�ran a les 8 h.

La Travessa Rubí-Montserrat té llarga tradició a Rubí. / Arxiu

La travessa és una caminada no compe��va i presenta quatre avituallaments: a
Ullastrell es repar�rà beguda
calenta i algun aliment dolç,
al coll d’Olesa es donaran
entrepans per agafar forces,
a l’aeri de Montserrat els par�cipants trobaran un sandvitx
i a l’arribada al mones�r de
Montserrat es repar�rà coca
amb xocolata.
La travessa ﬁnalitzarà al
mones�r després de l’ascensió ﬁns al cim de Sant Jeroni.
Aquells que arribin més tard
de les 15 h, però, no podran

pujar i baixar el cim.
Per dotar de seguretat
tota la travessa, els organitzadors han previst 14 punts
de control. A més, una altra
de les novetats d’enguany és
que el control es farà a través
del telèfon mòbil.
Per tal de fer possible
l’ac�vitat, hi col·laboraran un
centenar de voluntaris, a més
de la Policia Local i Protecció
Civil. Les inscripcions es poden fer ﬁns al 27 de febrer a
través del web www.rubicer.
cat. De moment, ja hi ha un
centenar d’inscrits.

ATLETISME | JORNADA DE CONTROL

ESCACS | LLIGA

Bons resultats per a la UAR

Derrotes per als
tres equips de
La Rubinenca

La Unió Atlè�ca Rubí (UAR) va
par�cipar dissabte a la segona jornada de control d’aire
lliure, disputada a Santa
Coloma, obtenint bons resultats. En categoria Sub-12, cal
destacar que, en llançament
de pes masculí, Didac Vila va
quedar primer amb 8,32 m.
En categoria Sub-14, en
els 150 m llisos, en la primera
sèrie, Ivan Garcia va quedar
primer amb 19.50; Jordi Serra
va quedar primer amb 21.40
en la desena sèrie i Manuel
Domínguez va quedar també primer amb 21.40 en
l’onzena sèrie. En categoria
femenina, en la dotzena sèrie Mar�na Capel va quedar
segona amb 22.80 i, en la
tretzena sèrie, Meritxell Llort
va ser tercera amb 23.40. En
salt d’alçada, Ivan García va
quedar primer amb 1,52 m
i va millorar la seva marca
personal.
D’altra banda, la UAR va
par�cipar diumenge en la 5a
jornada de Trofeu Promoció
a Pista Coberta de Sabadell. Entre els resultats, cal
destacar que en categoria
Sub-10, Andrés Aguilera va
quedar primer amb 1:23.09
en la segona sèrie dels 400

m llisos. En els relleus 4x200
m llisos, l’equip de la UAR va
par�cipar en la tercera sèrie
i va quedar segon amb un
temps de 2:40.88. L’equip
estava format per Andrés
Aguilera, Nil Félez, Oriol Navarro i Mauro Serrano.
En categoria Sub-12, en
els 600 m llisos, en la primera
sèrie, Ivan Molina va quedar
primer amb 1:58.06 i en
salt de llargada Ivan Molina
va quedar segon amb 3.68,
mentre que en llançament
de pes, Didac Vila va quedar
primer amb un llançament
de 8,56 m.
Als relleus 4x200, l’equip
format per Francisco Aguilera, Xavi Borrella, Ivan Molina
i Pedro Takatsu, va córrer
en la primera sèrie i va quedar quart amb un temps de
2:13.21, mentre que l’equip
format per Mar Jiménez, Alba
Sanjust, Abril Segovia i Noelia
Valera va córrer en la primera
sèrie i va quedar primer amb
un temps de 2:13.44.
Cal destacar que en categoria Sub-14, en els 600
m llisos, en la sisena sèrie,
Martina Capel, va quedar
primera amb 1:58.70. / Unió
Atlè�ca Rubí

Nova jornada de compe�ció
per a l’Agrupació d’Escacs La
Rubinenca i, en aquesta ocasió, sense bons resultats, ja
que tots tres equips s’enfrontaven als líders de les seves
respec�ves categories.
El primer equip va jugar
a casa contra el Mollet, un
dels favorits i empatat al capdavant de la classiﬁcació. Els
rubinencs van disputar cada
un dels punts en joc i el matx
es va perllongar el màxim del
temps previst, però ﬁnalment
van perdre 3,5-6,5 punts. El
segon equip, amb tres infants
de la pedrera, va visitar Sant
Cugat, on va perdre per 4-2,
resultat més ajustat del que
sembla i en el qual es va imposar la veterania dels locals.
Finalment, el tercer equip va
visitar l’equip del Maragall
a Barcelona. Els rubinencs,
amb un equip inferior en tots
els taulells, van caure per un
ajustat 2,5-1,5 punts.
D’altra banda, recordar
que l’escola està disputant la
fase local de l’escolar que classiﬁca per les fases provincial i
nacional. / DdR

ESPORTS
WATERPOLO | COMPETICIÓ

Important victòria del Sènior
Femení del Club Natació Rubí
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) va assolir
una victòria molt important en
una piscina complicada com
és la del Complex del CN Sant
Feliu (10-12) i davant un rival
igualat fins al moment a la
classiﬁcació. Amb la victòria,
les rubinenques avancen les
santfeliuenques en la taula
classiﬁcatòria.
Durant l’enfrontament, hi
va haver igualtat total en els
tres primers quarts (2-2/3-2
/3-3), però va ser en l’úl�m i
deﬁni�u quart, quan amb un
parcial de 3-5, les jugadores
de David Mar�n van capgirar
el marcador a favor seu amb
un parcial de 0-3 i una gran
actuació d’Amanda Triviño,
capitana del CN Rubí i autora
de cinc gols.
Aquesta setmana no hi
haurà compe�ció. Serà a la
següent quan les rubinenques
es desplaçaran ﬁns a Saragossa per disputar un altre par�t
força complicat.
Per la seva part, l’equip
masculí va perdre contra el
CN Sant Feliu en un altre enfrontament molt igualat (9-7).
Ara la distància amb la segona
i primera posició és de quatre i
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Les rubinenques es van imposar al CN Sant Feliu. / Cedida
xxxxxxxx

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR

CN MATARÓ “B” - CNR ABSOLUT MASCULÍ B
8-14
CN SANT ANDREU -CNR MÀSTER MASCULÍ
2-6
CN ATLÈTIC BARCELONETA -CNR CADET FEMENÍ 10-6
CLUB NATACIÓ BADIA A -CNR ABSOLUT MASCULÍ B 11-14
UE HORTA -INFANTIL
11-10
CNR ALEVI-B -CE MEDITERRANI B
0-11
CNR INFANTIL FEMENÍ -CN SANT FELIU
7-6
CNR JUVENIL FEMENÍ -CN SANT FELIU
13-5

cinc punts respec�vament. Tot
i la derrota, l’equip con�nua
en la tercera posició de la
classiﬁcació.
Cita important en natació
A partir d’aquest divendres
i fins diumenge es disputa-

rà a Manresa el Campionat
de Catalunya d’Hivern aleví
de Natació. El club rubinenc
par�ciparà amb els nedadors
Lucía Latorre, Iago Verdú, Hèctor Ramos, Òscar van Doorn,
Nil Monleón, Daniel Jurado i
Joaquim Teixidor. / CNR

PETANCA | CAMPIONAT DE LLIGA

El primer equip de la UP Las Torres es
proclama campió de la Lliga Catalana
El primer equip de la Unió
Petanca Las Torres-Rubí s’ha
proclamat campió de la Lliga
Catalana en imposar-se als
seus rivals al play-oﬀ pel �tol
disputat diumenge.
Per primera vegada, el
�tol de la Lliga Catalana de
petanca es decidia en un
play-off, pel qual s’havien
classiﬁcat els quatre millors
equips de la fase regular:
Gran Via de L’Hospitalet,
Castelldefels, Badalona i Las
Torres-Rubí.
Els rubinencs es van haver
d’enfrontar en les semiﬁnals
al campió de la lliga regular,
el Gran Via de L’Hospitalet,
fet que li donava l’avantatge
de decidir a quines pistes
es jugava el play-oﬀ. La primera ronda va permetre els
jugadors de la UP posar-se
pel davant per 1-2. Aquest
avantatge va ser anul·lat a la
segona ronda pels jugadors
riberencs, que van aconseguir empatar a tres. La tercera i deﬁni�va ronda va ser a
cara o creu i ﬁnalment va resultar favorable als de Rubí,
que es van classiﬁcar per a la
ﬁnal després de guanyar per
un ajustadíssim 4-5.
L’altra semifinal la van
disputar el Castelldefels i

Els jugadors després de guanyar el campionat. / Cedida

el Badalona, on els de Castelldefels van guanyar amb
claredat per 5-1.
Amb aquests resultats,
la primera ﬁnal amb aquest
nou format de compe�ció la
van disputar el Castelldefels
i la UP Las Torres-Rubí, segon
i quart classiﬁcats a la lliga
regular respec�vament.
Com a la primera ronda
de les semifinals, els rubinencs es van posar per
davant en el marcador per
2-1. Però en aquesta ocasió
no es van deixar remuntar
i, demostrant que és un
equip que ha sabut lluitar i
pa�r tota la temporada, van
guanyar les tres par�des de
la segona ronda, fet que els
atorgava el �tol després de

guanyar el seu rival per 5-1.
Sis temporades després
de perdre la Lliga Catalana
als despatxos, els jugadors
de la UP Las Torres-Rubí es
treien un pes del damunt. Cal
recordar que com a protesta
els jugadors van renunciar
a la categoria i van passar
a jugar a la Quarta Divisió.
Totes les temporades han
anat pujant de categoria
ﬁns a arribar la temporada
passada a Lliga Catalana i
culminar la remuntada amb
aquest �tol.
Bona manera de començar la temporada del 25è
aniversari de la fundació de
la UP Las Torres-Rubí, fruit
de la fusió del Rubí i Las
Torres. / UP

TIR AMB ARC | C. ESP.

ENTITAT | LLIGA

Montse Muñoz
és setena al
Campionat
d’Espanya de
precisió

Triomfs dels equips d’handbol El CNR, al Duatló del Prat per equips
El Duatló del Prat per equips
i bàsquet de Maristes Rubí

Montse Muñoz, del Club d’Arquers de Rubí, va acabar en
setena posició en el Campionat d’Espanya de precisió,
que va tenir lloc a Castelló.
Muñoz, que compe�a en la
modalitat d’arc compost sènior, va aconseguir 551 punts en
la primera ronda i va accedir a
les eliminatòries.
Va aconseguir superar totes les rondes ﬁns a arribar als
quarts de ﬁnal, on va fer 139
punts, sis menys que la seva
rival, María Gómez. El resultat
li va permetre classiﬁcar-se en
setena posició.
D’altra banda, José Luis
Ruiz i Valen� Paris van par�cipar en la Lliga Bosc a La Llacuna. Paris es va classiﬁcar en la
quarta posició amb 271 punts
en arc recurvat veterà, mentre
que Ruiz va guanyar amb 324
en la categoria de longbow
veterà. Aquesta competició
suposa el tret de sor�da de la
Lliga Bosc. / Arquers de Rubí

Els equips d’handbol i bàsquet de Maristes Rubí van
aconseguir guanyar els seus
respec�us par�ts de lliga.
El Sènior de la secció
d’handbol va aconseguir vèncer el CH Martorell B per 2829 en un par�t molt treballat.
El duel va començar igualat,
encara que a la primera part
es va veure la diferència més
gran en el marcador, amb un
12-9 favorable als del Baix
Llobregat. Gràcies a un temps
mort, el conjunt rubinenc va
reaccionar i al descans es va
arribar amb el marcador de
15-14.
La segona part va seguir
amb la mateixa tònica i diferències mínimes en el resultat. Però als instants ﬁnals, el
Maristes va tenir més encert i
quan faltaven 20 segons per
acabar el par�t va aconseguir
dos gols d’avantatge. Un fet
que els va permetre endur-se
el triomf.
Victòria del bàsquet contra
el CB Cabrils
Pel que fa al Sènior de la

ATLETISME | DUATLÓ

secció de bàsquet del Club
Esportiu Maristes Rubí, es
va retrobar amb la victòria
després de guanyar a la pista
del CB Cabrils per 58-72.
Amb el triomf, els rubinencs
aconsegueixen trencar una
dinàmica nega�va amb tres
derrotes consecu�ves.
Els jugadors dirigits per
David Méndez van realitzar
un partit molt seriós, amb
un bon inici i un gran ﬁnal de
segon quart que va permetre
que marxessin al descans
amb un avantatge de 13
punts.
A la represa, els locals van
pujar la intensitat i l’agressivitat defensiva i es van apropar,
però els de Rubí van saber
pa�r i amb un triple d’Àlex
Arús des dels 9 metres al
ﬁnal del quart, van acabar el
tercer període guanyant de
7 punts.
Finalment, en el darrer
quart, els de Maristes van
acabar de trencar el partit
fins a aconseguir marxar
14 punts amunt. / Maristes
Rubí

es va disputar diumenge
passat. Es tracta d’una de
les proves més consolidades
dins del calendari de duatlons. En aquesta prova del
Prat, el Club Natació Rubí va
competir amb tres equips,
dos masculins i un mixt. Un
dels masculins va disputar la
prova elit puntuable per la
lliga assolint la 32a posició i
els altres dos van compe�r en

L’equip que va compe�r en la prova elit. / Cedida

la modalitat Oberta. L’equip
mixt va assolir la 19a posició

de la seva categoria i l’altre
equip masculí, la 77a. / CNR

