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S’inicien els tràmits per desplaçar 
la línia d’alta tensió de Can Fatjó
REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tí nez, i el regidor de Medi 
Ambient, Moisés Rodríguez, 
s’han reunit amb el delegat 
regional de Red Eléctrica 
Española a Catalunya, José 
Ignacio Lallana, i el cap de 
demarcació de transport 
nord-est de l’operadora, 
Salvador Relat, per avançar 
en el projecte de desplaça-
ment de la línia d’alta tensió 

de Can Fatjó. En aquesta 
trobada, les dues parts han 
acordat iniciar de seguida 
tots els tràmits necessaris 
per poder dur a terme les 
obres.

Així, es va decidir cons-
ti tuir una comissió tècnica, 
amb caràcter immediat, que 
s’encarregarà de redactar 
el projecte executiu del 
desplaçament de la línia, 
que haurà d’adaptar-se al 
nou reglament de les línies 
elèctriques aèries d’alta 
tensió. Paral·lelament, es 
procedirà a la sol·licitud de 
les llicències oportunes per 
poder iniciar les obres i es 
treballarà en la validació del 
traçat, que s’ha modificat 
lleugerament respecte al 
projecte original per fer-lo 
passar únicament pel terme 
municipal de Rubí i, d’aques-
ta manera, poder agilitar 
tots els tràmits.

“Confi em a tenir enlles-
tits tots aquests treballs 
previs en un termini d’un 
any aproximadament”, ha 
apuntat l’alcaldessa, qui 
ha destacat que “des de la 
primera trobada que vam 
tenir a Madrid, Red Eléctrica 
Española s’ha mostrat molt 
col·laboradora i disposada a 
avançar tan ràpidament com 
sigui possible en aquesta 
anti ga reivindicació de Rubí 
i, molt especialment, dels 
veïns i veïns de Can Fatjó”.

El passat mes de desem-
bre, l’Ajuntament va decidir 

sufragar inicialment el cost 
del projecte de desplaça-
ment de la línia d’alta tensió 
de Can Fatjó, amb vista a 
fer-lo efectiu l’any 2022. 
Amb aquest compromís, el 
consistori donava sorti da a 
una demanda històrica de la 
ciutat, el cost de la qual hau-
ria d’assumir parcialment la 
Generalitat de Catalunya, en 
virtut d’un conveni signat 
l’any 2006.

L’any 2006 l’Ajuntament 
de Rubí i l’Institut Català 
de l’Energia (ICAEN) van 
signar un conveni que con-
templava el desplaçament 
d’aquesta línia. Concreta-
ment, s’establia que el con-
sistori assumiria un 20% del 
cost d’execució del projecte 
(més les expropiacions i 
servituds) i l’ICAEN, el 80% 
restant. Paral·lelament, Red 
Eléctrica Española, ti tular de 
la línia, assumia el cost de la 
redacció del projecte.

Pels volts de l’any 2010, 
però, aquest conveni va 
quedar aturat a causa dels 
efectes de la crisi econòmi-
ca. Així, la Generalitat no 
va consignar cap partida 
en concepte de desplaça-
ment de línies elèctriques, 
argumentant que havia 
d’atendre altres prioritats. 
Ara fa tres anys, l’ICAEN va 
denunciar aquest conveni. 
L’Ajuntament va recórrer la 
denúncia i ara està a l’espera 
de resolució per part de la 
Generalitat.

L’Ajuntament calcula que el trasllat podria ser una realitat el 2022. / Mariona López

Protecció anti senglars per 
25 contenidors d’orgànica

L’Ajuntament està col·locant estructures de plàsti c reciclat 
al voltant de 25 contenidors de matèria orgànica de les 
urbanitzacions per tal de protegir-los contra les envesti des 
dels porcs senglars. Fa més d’un any, es va posar en marxa 
una prova pilot amb aquest material a un contenidor de 
Castellnou i davant el bon funcionament, el consistori 
ha decidit ampliar la instal·lació a la resta de carrers que 
pateixen aquest problema. Els contenidors disposen ara 
d’una obertura per poder accionar amb un pedal la tapa 
del contenidor. / DdR

La protecció està feta amb plàsti c reciclat i evita que els porcs senglars 
bolquin el contenidor. / Cedida
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Una rubinenca menor d’edat pateix una agressió 
sexual a prop d’una zona d’oci de Sant Cugat
MARTA CABRERA

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut un home de 19 
anys i veí de Terrassa per 
una presumpta agressió se-
xual a una menor rubinenca 
durant la mati nada del 20 
de gener en les proximitats 
del local d’oci que hi ha a 
la carretera de Rubí, a Sant 
Cugat, a tocar del Centre 
Comercial. El detingut ha 
ingressat a presó.

Precisament, el passat 
cap de setmana es va pro-
duir un altre cas d’agressió 
sexual a una menor de 16 
anys a la mateixa zona de 
Sant Cugat. L’agressor, tam-
bé de 16 anys, va ser deti n-
gut la mateixa nit. A més, 
a Sabadell, diumenge una 
noia de 18 anys va pati r una 
agressió sexual múlti ple en 
una nau ocupada. La policia 
ha deti ngut vuit homes rela-
cionats amb aquest cas.

Concentració de rebuig
Davant de tots aquests fets, 
l’Ajuntament va convocar 

dimecres al migdia una con-
centració a la plaça de Pere 
Aguilera a la qual hi van 
assisti r una seixantena de 
persones. Els concentrats, 
entre els quals hi havia l’al-
caldessa, Ana M. Martí-
nez, regidors de govern i de 
l’oposició, el cap de la Policia 
Local i el cap de Mossos 
d’Esquadra de la comissaria 
de Rubí, van guardar silenci 
en rebuig a les agressions.

La màxima responsable 
municipal va condemnar i 
rebutjar “aquest ti pus d’ac-
tes que suposen un asset-
jament a dones” i va afegir 
que l’Ajuntament està com-
promès en l’impuls de cam-
panyes amb el lema ‘No és 
no’ a les diferents acti vitats 
organitzades a la ciutat.

A les xarxes, alguns ciu-
tadans van criticar que el 
consistori hagués convocat 

la concentració amb només 
una hora i mitja d’antelació, 
ja que molta gent no es 
va assabentar. Per la seva 
part, l’Assemblea Feminista 
de Rubí va organitzar ahir 
dijous al vespre una con-
centració davant dels Jutjats 
de Rubí sota el lema ‘Cap 
agressió sense resposta. 
No esteu soles’, de la qual 
us informarem a la propera 
edició.

Augmenten els casos d’agressió 
sexual durant el 2018

L’Ajuntament de Rubí va convocar una concentració de rebuig a les agressions dels darrers dies el dime-
cres al migdia. / Lali Puig-Ajuntament

Durant el 2018 van augmen-
tar els casos d’agressió sexual 
comesos a l’àmbit d’actuació 
de la comissaria de Mossos 
d’Esquadra de Rubí, és a dir 
a la zona de Rubí, Sant Cugat 
i Castellbisbal. En canvi, el 
nombre de casos d’abús 
sexual va ser exactament el 
mateix. La diferència legal 
entre agressió sexual –que 
pot ser o no una violació–  i 
abús sexual –delicte pel qual 
es va condemnar els mem-
bres de ‘La Manada’– és que 
en el primer cas s’uti litza la 
violència o la inti midació i en 
el segon, no. 

Així, a l’àrea de la co-
missaria de Rubí, el 2018 es 
van produir 15 agressions 
sexuals i 23 abusos sexuals, 
mentre que el 2017, les 
dades van ser de 7 i 23, 
respectivament. Pel que 
fa al nombre de deti nguts, 
sumant els dos tipus de 
delictes, durant el 2018 es 

van detenir 12 persones i el 
2017, 11.

Actualment, l’abús sexu-
al comporta penes de presó 
de 4 a 10 anys, mentre que 
l’agressió sexual està casti ga-
da amb penes entre 12 i 15 
anys de presó. / DdR
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REDACCIÓ

El Consorci Sanitari de Ter-
rassa (CST), que gestiona 
l’Hospital de Terrassa, un 
dels centres hospitalaris 
de referència per als rubi-
nencs, ha posat en marxa un 
nou dispositi u assistencial, 
l’Hospitalització Domiciliària. 
Aquest servei permet que un 
pacient que requereix aten-
ció en l’àmbit hospitalari 
pugui ser atès a casa seva per 
professionals de l’hospital.

Segons el CST, l’hospita-
lització a domicili té diversos 
avantatges respecte a la 
convencional, com que els 
pacients poden gaudir de les 
comoditats del seu domicili, 
sense renunciar a una aten-
ció mèdica especialitzada. 
A més, contribueix a una 
recuperació més ràpida, dis-
minueix el risc d’infeccions 
hospitalàries, i en malalts 
d’edat avançada pot evitar 
situacions potencialment 
greus, com els períodes de 
desorientació i agitació, evita 
els desplaçaments als fami-
liars, per fer l’acompanya-
ment i rebre la informació 
mèdica i en defi niti va aporta 
millor qualitat de vida durant 
el procés de la malalti a.

Tot i estar a casa, el paci-
ent es considera ingressat a 
l’hospital a tots els efectes, 
de manera que l’Hospital de 
Terrassa és el seu responsa-
ble i ha de garanti r l’efi càcia i 

la qualitat de l’assistència. En 
aquest senti t, segons explica 
el CST, es disposa de tota la 
infraestructura diagnòsti ca i 
terapèuti ca de l’hospital, i les 
proves es realitzen de la ma-
teixa manera que es farien 
per a un malalt ingressat.

Quins tipus de pacients? 
L’hospitalització domiciliària 
està indicada, per exemple, 
en pacients que estan ingres-
sats en un llit de l’hospital i 
que, donat que presenten 
una millora clínica, es con-
sidera que poden marxar 
a casa si se’ls visita i se’ls 
administra el tractament 
que precisen, com pot ser 
tractament anti biòti c endo-
venós, oxigenoteràpia, etc. 
També es podrà fer servir 
en pacients que arriben a 
Urgències i que, després de 
ser atesos a l’hospital, poden 
rebre l’atenció hospitalària 
a casa; pacients dels Hospi-
tals de Dia que precisarien 
ingrés a l’hospital si no se’ls 
anés a visitar i a tractar al 
domicili; pacients que viuen 
en llars residencials, que per 
un procés agut requeririen 
trasllat i ingrés a l’hospital, 
o pacients per a qui el seu 
metge d’atenció primària 
ha demanat aquesta atenció 
perquè presenten un procés 
agut.

Els requeriments per po-
der optar a l’hospitalització a 
domicili són que el pacient 

i familiars esti guin d’acord i 
pertanyin a l’àrea de referèn-
cia del Consorci Sanitari de 
Terrassa (Terrassa, Rubí, Ma-
tadepera, Castellbisbal), que 
el diagnòsti c de la patologia 
que origina l’ingrés esti gui 
ben establert, que el pacient 
es manti ngui estable clínica-
ment i hemodinàmicament 
i disposi d’una persona que 
pugui ajudar en les tasques 
del dia a dia.

La plataforma Zeo recull
125 kg d’escombraries als 
voltants de Sant Muç

A fi nals de gener, un grup de 17 voluntaris de la platafor-
ma Zeo van parti cipar en una recollida d’escombraries per 
l’entorn de Sant Muç. En total, van recollir 41 kg de plàsti c, 
11 kg de vidre, 3,5 kg de paper i 69 kg de residus abando-
nats, com ara para-xocs, joguines, mobles, roba, aerosols 
i una gran quanti tat d’envasos i plàsti cs. Les deixalles van 
ser portades als contenidors corresponents. Es tracta de la 
primera neteja de boscos que fa la plataforma i que està 
previst repeti r en un futur a la ciutat. / DdR

Fotografi a dels parti cipants en l’acció. / Plataforma Zeo

El CST posa en marxa 
l’hospitalització domiciliària

Equip del dispositi u assistencial d’hospitalització domiciliària. / 
Cedida



El centre d’imatge Ponsico, situat a la plaça de Catalunya, ha 
arribat al mig segle de vida. Pere Ponsico i Inés Martí n són 
els directors d’aquest centre que va obrir les seves portes 
el desembre de 1968 com a perruqueria. Des d’aleshores, 
ha anat ampliant la seva cartera de serveis, que actualment 

també inclou bellesa, 
psicoestèti ca i asses-
soria d’imatge.

L’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez, i el re-
gidor de Comerç, Ra-
fael Güeto, van visitar 
dilluns l’establiment i 
van lliurar una placa 
als directors com a 
reconeixement a la 
seva tasca durant tots 
aquests anys. / DdR
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Obres d’adequació al
Centre Cívic de Ca n’Oriol

L’Ajuntament va iniciar fa 
uns dies les obres d’ade-
quació del Centre Cívic de 
Ca n’Oriol, que permetran 
condicionar l’espai interior 
de l’edifici per adaptar-lo 
als usos que en fan les dues 
enti tats veïnals del barri.

A la planta baixa, es col-
locarà un nou paviment de 
fusta a l’escenari i s’instal·larà 
un nou revestiment. Tam-
bé es canviaran els focus i 

s’instal·larà un envà mòbil 
acústi c a la sala de jocs per 
possibilitar la divisió de 
l’espai. A la primera planta, 
es pintaran els paraments 
interiors, s’instal·larà un 
altre envà mòbil i es trans-
formarà la sala d’informàti ca 
o gimnàs en un vesti dor, on 
es col·locarà una dutxa.

Les obres, a càrrec d’Ar-
terdi Profull, tenen un cost 
de 60.316,25 euros. / DdR

Rubí lliura els sis primers 
certi fi cats de primera acollida

Les sis primeres persones que han aconseguit el certi fi cat, amb la regidora Marta García. / Carla Abril

L’Ajuntament de Rubí ha 
lliurat els sis primers certi -
ficats de primera acollida 
a sis persones immigrants 
que han completat aquesta 
formació que va establir la 
Generalitat el 2014 i que és 
un document amb validesa 
legal que pot ajudar a reno-
var el permís de residència o 
a aconseguir la nacionalitat 
espanyola.

Christiana Booakye, 

Hanan Rahmouni, Issam 
Benhari, Juana Elida Aguilar 
Chori, Oscar Alexis Argueta 
del Cid i Saida Esamsi són 
les sis primeres persones 
nouvingudes a Rubí que han 
aconseguit aquest certi fi cat: 
“Volem donar oportunitats 
als nouvinguts per millorar 
la convivència, la cohesió 
social i que tothom esti gui a 
gust a la ciutat”, va explicar 
la regidora de Serveis a les 
Persones, Marta García, 
just abans de fer entrega 
dels certi fi cats, el dimecres 
de la setmana passada a la 
tarda a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament.

Per aconseguir el certi fi -

cat de primera acollida, els 
estrangers han de comple-
tar tres mòduls: el primer 
consisteix a fer 90 hores de 
català i 90 hores de castellà; 
el segon és una formació de 
15 hores en coneixements 
laborals; mentre que el dar-
rer són 15 hores de coneixe-
ment de la societat catalana 
i el seu marc jurídic.

En el cas dels sis certi -
fi cats que s’han atorgat a 
Rubí, les persones van co-
mençar a fer la formació el 
2016 i, per tant, està previst 
que en els propers mesos i 
anys, el nombre de certi fi -
cats de primera acollida vagi 
en augment. / M.C.

Un operari realitzant treballs a l’interior de l’edifi ci. / Mariona López

Ponsico compleix 50 anys

Inés Martí n i Pere Ponsico, amb la placa que 
els ha lliurat l’Ajuntament. / Carla Abril
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Esquerra Republicana (ERC), 
l’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) i Convergència 
Democrà� ca (CDC) van pre-
sentar una moció en suport 
als alcaldes, periodistes i 
ac� vistes independen� stes 
de� nguts el 16 de gener. Pel 
regidor de l’AUP, Albert Gi-
ménez, es tracta d’una greu 
vulneració de drets, ja que 
“les detencions policials no 
tenien ordre judicial” i “cor-
responien a un cas tancat”. 
El portaveu de CDC, Víctor 
Puig, va comparar la situa-
ció a l’estat espanyol amb 
Turquia i el Brasil; mentre 
que el portaveu republicà, 
Xavier Corbera va afirmar 

que “la justícia espanyola 
està podrida”. Des d’Inicia� -
va (ICV), Pau Navarro també 
va lamentar que “s’estan 
vulnerant drets”.

Per part del Par� t dels 
Socialistes (PSC), el portaveu, 
Rafael Güeto, va insis� r que 
“les detencions estan empa-
rades per la llei”, mentre que 
el portaveu de Ciutadans 
(C’s), José Abadías, va acu-
sar els independen� stes de 
“manipular els fets”. Es van 
produir 10 vots a favor, 10 
en contra i dues abstencions, 
la de Veïns per Rubí i Sergi 
García. El vot de qualitat de 
l’alcaldessa va fer que la mo-
ció fos rebutjada. / M.C.

MARTA CABRERA

El Ple de gener, celebrat di-
jous de la setmana passada, 
va servir per retre compte 
de les despeses ocasiona-
des per l’episodi de pluja 
i inundacions que va pa� r 
Rubí el 15 de novembre de 

l’any passat. El consistori ha 
decretat la zona d’emergèn-
cia, fet que li permet licitar 
i adjudicar obres de forma 
immediata per solucionar 
la situació. Així, l’Ajunta-
ment destina un total de 
916.641,33 euros a corregir 
els danys que la pluja va 

ocasionar a la ciutat, especi-
alment a les urbanitzacions. 
La majoria dels treballs 
es van realitzar durant les 
setmanes posteriors a l’epi-
sodi. Per exemple, es van 
inver� r 87.663,51 euros a 
re� rar fangs, pedres i terres 
de 75 carrers i carreteres; i 

37.747,78 euros en corregir 
afectacions en torrents i 
camins de la ciutat, entre 
moltes altres actuacions. 
Però la major part del pres-
supost des� nat a l’episodi 
de pluges està reservat per 
restablir la seguretat en 
tres carrers de la ciutat, els 
carrers Puigmal, Mar� nes i 
Cirerers. En total, la inversió 
suposa 569.260,11 euros 
i les obres tot just han co-
mençat fa unes setmanes.

L’Ajuntament ha comp-
tabilitzat 406 incidències 
relacionades amb les pluges 
d’aquells dies, entre les 
quals prop de 200 eren es-
llavissades de terres o runa 
a la via pública.

Prorroga del pressupost
La manca de suport a la 
proposta de pressupost del 
2019 ha obligat el govern 
local, format pel Par� t dels 
Socialistes i el regidor Sergi 

El govern s’ha vist obligat a prorrogar el pressupost perquè no te prou suports. / Carla Abril

Més de 900.000 euros per pal·liar 
les destrosses de les pluges de novembre

MOCIONS APROVADES
-[AUP] Per a la creació i implan-
tació d’una xarxa de lavabos 
públics a Rubí.
Junta de portaveus

-[ERC] Per promoure l’educació 
emocional
Junta de portaveus

-[PSC i C’s] En suport al cos 
de Bombers de la Generalitat 
de Catalunya en les seves rei-
vindicacions laborals i per la 

dotació adequada de recursos 
humans i materials al parc de 
bombers de Rubí-Sant Cugat-
Castellbisbal
Junta de Portaveus

-[ICV] Sobre el desbloqueig im-
mediat del vaixell d’Open Arms 
retingut al Port de Barcelona.
Sí: PSC, ERC, l’AUP, ICV, CDC, VR, 
Sergi García, M. Dolores Marín 
i José M. Mateo.
Abst.: C’s

MOCIONS NO APROVADES
-[ERC, AUP I CDC] Pel rebuig a 
les detencions arbitràries con-
tra independentistes.
Sí: ERC, l’AUP, ICV i CDC

No: PSC, C’s, José M. Mateo i M. 
Dolores Marín
Abst.: VR i Sergi García
Vot de qualitat de l’alcaldessa

Tomben la moció de rebuig a la 
detenció d’alcaldes independen� stes

Rubí reclama al govern que desbloquegi 
el vaixell de rescat Proac� va Open Arms
El Ple del consistori rubi-
nenc va donar clarament 
el seu suport a la tasca del 
vaixell de rescat Proac� va 
Open Arms, que treballa 
en tasques de salvament al 
Mediterrani rescatant per-
sones que busquen refugi 
a Europa.

Tots els grups, a excep-
ció de Ciutadans (C’s), que 
es va abstenir, van donar 
suport a una moció pre-
sentada per Iniciativa per 
Catalunya Verds (ICV) per 
demanar al Ministeri de 
Foment que desbloquegi 
de forma immediata el vai-
xell Open Arms, re� ngut al 
Port de Barcelona, per tal 

que pugui seguir fent les 
tasques de salvament al 
Mediterrani.

La proposta també insta 
el govern espanyol a denun-
ciar al Tribunal Internacional 
del Mar els incompliments 
del Dret Marí� m de Líbia, 
Itàlia i Malta; i a oferir vies 
legals i segures per a les per-
sones refugiades en el marc 
dels compromisos de l’estat 
i la Unió Europea.

Des de les ONG que 
treballen amb refugiats, 
es� men que cada dia moren 
sis persones ofegades al 
Mar Mediterrani intentant 
arribar al continent euro-
peu. / M.C.

El Ple reivindica millores i més 
efec� us al Parc de Bombers de Rubí
El Ple de Rubí va aprovar 
una moció per donar suport 
a les reivindicacions que fa 
setmanes que estan fent els 
Bombers de la Generalitat de 
Catalunya. En el cas del Parc 
de Rubí, que també dona 
cobertura a Castellbisbal i 
Sant Cugat, els agents reivin-
diquen més personal, millor 
equipament i un camió esca-
la que fa anys el govern es va 
comprometre a dotar.

La proposta, presentada 
pel Partit dels Socialistes 
(PSC) i Ciutadans (C’s), va 
ser aprovada en Junta de 
Portaveus i al fi nal de la ses-
sió, dos agents de bombers 
van intervenir per explicar la 

seva situació: “Cada dia som 
quatre bombers de guàrdia 
en comptes de cinc”, va ex-
plicar Marc Guix, que també 
va destacar “la mancança de 
material i equipament” i va 
insis� r que és una qües� ó de 
“voluntat polí� ca”.

També es van aprovar 
dues mocions més en Junta 
de Portaveus. La primera 
presentada per l’Alterna� va 
d’Unitat Popular (AUP) per 
tal d’establir una xarxa de 
lavabos públics a la ciutat i 
la segona, a instàncies d’Es-
querra Republicana (ERC), 
per impulsar l’educació a 
través de les emocions a col-
lec� us d’adults. / M.C.

García, a prorrogar el pres-
supost, un tràmit que es 
va produir durant el Ple de 
gener. L’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, va explicar que 
encara hi ha negociacions 
per aprovar els comptes i 
que està previst que aquests 
puguin passar pel Ple al fe-
brer. La prorrogació va ser 
criticada pel portaveu de 
Veïns per Rubí (VR), Antoni 
García, qui considera que 

aquest fet evidencia “la 
incapacitat del govern per 
ges� onar el municipi”.

D’altra banda, en la ses-
sió plenària es va aprovar 
una pròrroga del contracte 
del transport públic. El por-
taveu de VR va lamentar 
que ara “hi ha caducats 
els contractes de neteja 
i residus, zones verdes, 
serveis de comunicacions i 
deixalleries”.
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VR denuncia la manca de serveis i 
manteniment a les urbanitzacions
MARTA CABRERA

Veïns per Rubí (VR) ha criti cat 
l’Ajuntament per la “manca 
de manteniment de les ur-
banitzacions en relació a la 
neteja, els serveis públics 
i els equipaments”, segons 
ha explicat el portaveu de la 
formació, Antoni García. El 
dirigent políti c ha lamentat 
que a Sant Muç encara no 
arribi el servei postal uni-
versal, que a Can Barceló no 
arribi el transport urbà i què 
en algunes urbanitzacions 
no s’hagi desplegat encara la 
fi bra òpti ca.

En el cas de Can Barceló, 
García diu que “té problemes 
de manteniment, de neteja, 
poca freqüència de recollida 
de residus, manca d’equipa-
ments, amb un parc infanti l 
ridícul per tota la urbanit-
zació i, a més, el transport 
públic urbà no hi arriba”. En 
aquest senti t, el regidor de 
Veïns per Rubí ha criti cat la 
proposta que va fer fa uns 
mesos l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, per tal que el bus 
urbà fos gratuït per tothom. 
“El que s’ha de fer és millorar 
les rutes i veure si es poden 

millorar les freqüències, la 
proposta ens sembla una 
irresponsabilitat populista 
sobretot tenint en compte 
que hi ha llocs on no arriba el 
transport públic”, afi rma.

Sonia Gómez, portaveu 
d’un grup de veïns de Can 
Barceló que s’autoorganit-
zen a través d’un grup de 
WhatsApp, ha demanat a 
l’Ajuntament que faci arribar 
una línia de transport públic 
per garantir les comunica-
cions: “Tenim una distància 
mitjana de 2 km caminant 
fi ns a la parada més propera, 
amb una freqüència d’una 
hora, calculem que podem 
trigar dues hores a arribar a 

La urbanització presenta algunes mancances des de fa anys. / M.C.

la ciutat”, ha explicat. 
A més, Gómez també ha 

demanat al govern més equi-
paments, especialment una 
ampliació del parc infanti l ac-
tual: “Ara mateix hi ha un sol 
tobogan per a tots els nens de 
la urbanització, ens agradaria 
tenir un parc que fes de punt 
de trobada de tots els veïns”. 
També ha demanat un millor 
manteniment i sobretot una 
resposta a les incidències 
detectades, com ara arbres 
que estan a punt de caure a 
la carretera, sots al ferm de la 
via que impliquen un risc per 
a la seguretat viària i millores 
generals en el manteniment 
dels carrers.

CECOT Rubí arrenca les trobades amb 
alcaldables amb una reunió amb ERC
C. CARRASCO

El Fòrum Empresarial CECOT 
Rubí ha iniciat una ronda de 
trobades amb els alcaldables 
dels parti ts que es presenten 
a les eleccions municipals. 
La primera reunió ha estat 
amb el candidat d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC), Xavier Corbera, qui ha 
escoltat les demandes dels 
empresaris i els ha exposat 
algunes propostes del seu 
parti t.

Segons Manuel Giménez, 
president de CECOT Rubí, una 
de les principals preocupaci-

ons del teixit empresarial és 
que la ciutat encara no ha 
aconseguit aprovar un nou Pla 
d’Ordenació Urbanísti ca Mu-
nicipal (POUM) i el que està 
vigent és del 1986, fet que 
crea incertesa entre els em-
presaris i limita el creixement 
i l’acti vitat empresarial.

Corbera ha assenyalat que 
mentre no s’aprova un POUM 
nou, es poden fer modifi-
cacions parcials per facilitar 
l’acti vitat empresarial. Unes 
modifi cacions que, segons el 
republicà, es poden fer més 
ràpidament del que es fan 
ara, si es compta amb “una 

gesti ó molt més efi cient de 
l’Ajuntament i uns lideratges 
nous després de 20 anys go-
vernant d’una determinada 
manera”.

L’alcaldable d’ERC també 
s’ha referit al repte de man-
tenir la indústria actual i al-
hora atraure noves empreses, 
amb valor tecnològic afegit 
que generin més dinamisme 
econòmic i llocs de treball, i 
que siguin efi cients i soste-
nibles amb el medi ambient. 
Corbera creu que per assolir 
aquests reptes cal consensuar 
un model de ciutat amb la 
parti cipació de tots els actors 
implicats, així com estabilitat 
políti ca i bones relacions amb 
la Generalitat.

En aquest senti t, Manuel 
Giménez ha coincidit que 
la situació políti ca a Rubí, a 
Catalunya i a l’estat no afa-
voreix l’estabilitat i l’acció de 
govern. Per això, ha demanat 
que el mandat que finalit-
za serveixi d’aprenentatge i 
que, si les eleccions tornen a 
deixar un ple fragmentat, els 
partits deixin de banda els 
seus interessos parti culars i 
aposti n pel consens en favor 
de la ciutat.Representants de CECOT i membres d’ERC, durant la trobada. / C.C.
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Muntan (AUP): “L’Ajuntament no pot ser el
refugi dels militants del PSC amb problemes”
L’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP) insisteix en el fet que 
“col·locar” com a cap de 
Recursos Humans (RH) de 
l’Ajuntament una persona im-
putada per corrupció en el cas 
Mercuri –un cas de corrupció 
al voltant de l’exalcalde de 
Sabadell Manuel Bustos– “no 
és è� c”. Segons el portaveu 
de la formació, Jordi Muntan, 
“l’Ajuntament no pot ser el 
refugi dels militants del PSC 
amb problemes, no és nor-
mal delegar funcions a una 
persona que té imputacions 
relacionades amb aquestes 
funcions en una altra admi-
nistració pública”.

L’AUP ha assenyalat 

que no és el primer episodi 
d’aquest � pus durant aquest 
mandat. Segons recorda 
Muntan, “un conserge que 
anava a les llistes del PSC ara 
és tècnic d’infraestructures 
sense que ningú més pogués 
optar a aquest càrrec o el 
germà de la regidora Maria 
Mas, que també ha passat de 
ser conserge a treballar al ga-
binet de Comunicació, sense 
que hi hagi ni un decret que 
doni validesa al trasllat”.

A banda, ha insis� t que 
“s’han pagat cursos de for-
mació a càrrecs de confi ança, 
un fet que és il·legal” i que fa 
uns mesos ja es va nomenar 
com a gerent de Proursa un 

regidor socialista de Barberà 
imputat al cas Pokémon, que 
fi nalment va renunciar.

En el cas concret d’aques-
ta plaça de cap de RH, l’Alter-
na� va no comprèn per què 
no es va optar o bé per con-
vocar la plaça amb un concurs 
públic o bé per confi ar en un 
tècnic de la plan� lla que ja 
té la qualifi cació per exercir 
aquest lloc de feina: “En 
canvi, es tria una persona de 
fora que no té la categoria i, 
a més, està imputada”.

Davant d’aquesta situa-
ció, Muntan ha dit que l’AUP 
prendrà les mesures oportu-
nes i creu que tots els grups 
polí� cs que creuen que hi ha 

indicis d’irregularitats, tenen 
l’obligació de “prendre mesu-
res, sinó són còmplices”.

VR se suma a les crí� ques
Veïns per Rubí (VR) també 
ha mostrat la seva discon-
formitat pel nomenament a 
l’octubre de la nova cap de 
RH: “És una manca d’è� ca to-
tal”, creu el portaveu, Antoni 
García, que considera que és 
una acció que “va lligada al 
clientelisme i l’amiguisme, 
tot això s’ha d’acabar al maig, 
qualsevol opció de govern de 
canvi, sigui la que sigui on no 
es� gui el PSC, serà millor o 
menys dolent que el que hi 
ha ara”. / M.C.

ICV cri� ca el desequilibri de les inversions 
al centre respecte als barris i urbanitzacions 
CRISTINA CARRASCO

Inicia� va per Catalunya Verds 
(ICV) considera que en els 
úl� ms quatre anys el govern 
local ha fet una gran inversió 
al centre, en l’ampliació de 
l’illa de vianants, actuació 
que ha valorat posi� vament, 
però que ha suposat “un 
greu desequilibri” entre la 
inversió pública al centre i a 
la de la resta de barris i urba-
nitzacions.

Per la portaveu d’ICV, 
Ànnia García, durant aquest 
mandat “els barris han que-
dat totalment desatesos, no 
s’han fet accions estratègi-
ques per a la connexió dels 
barris amb el centre o amb 
punts d’interès, no s’han cre-
at pols d’atracció comercial i 
tot el que es refereix al man-
teniment de la via pública 
està molt més deteriorat que 
no pas al centre”.

De fet, García cri� ca que 
la planifi cació de l’execu� u 

local pel que fa a l’espai públic 
i al manteniment de la ciutat 
ha estat nul·la, en referència a 
“serveis i inicia� ves que s’han 
posat en marxa però que, 
posteriorment, no se n’ha fet 
el manteniment adequat”. A 
tall d’exemple, l’ecosocialista 
s’ha referit a zones d’esbarjo 
per a gossos, on en algunes, 
com en la de la Zona Nord, 
hi ha tanques metàl·liques 
en lloc de portes, els bancs 

estan destrossats i no es fa un 
manteniment periòdic.

Segons ICV, tot plegat 
està motivat per aquesta 
“greu manca de planifi cació” 
i la mala ges� ó dels diferents 
contractes públics, la majoria 
dels quals estan en pròrroga 
forçosa, com el de mante-
niment de la via pública, el 
de ges� ó de residus i neteja 
viària o el de transport públic. 
“Quan fi rmes un contracte, 

saps quin dia finalitza, per 
això no entenem per què 
tots aquests contractes estan 
caducats”, apunta la portaveu 
d’ICV, qui lamenta que “hem 
perdut una gran oportuni-
tat d’aprofitar la renovació 
d’aquests contractes per fer 
millores per a la ciutat”.

Iniciativa també critica 
que no s’hagi pressionat 
suficient a la Generalitat 
per aconseguir les millores 
que demanen els usuaris de 
FGC, que la llicència del taxi 
adaptat no s’ha pogut � rar 
endavant, ni s’ha estudiat la 
targeta bonifi cada pels acom-
panyants dels � tulars de la 
T-12 o la T-16 ni pels acom-
panyants de persones amb 
mobilitat reduïda.

“Ha estat un mandat per-
dut que manifesta la incapaci-
tat de planifi cació i la falta de 
model de ciutat”, sentencia 
García, qui conclou que “en-
tenem que no saben cap a on 
anem o la ciutat que volen”.

Estat de la zona d’esbarjo de gossos de la Zona Nord. / Carla Abril

El CDR reparteix fems 
a la porta dels jutjats de Rubí

El Comitè en Defensa de la 
República (CDR) a Rubí va 
fer dilluns al ma�  una acció 
reivindicativa coincidint 
amb el fet que falten pocs 
dies per iniciar el judici 
contra els líders indepen-
den� stes per l’1 d’Octubre. 
El col·lec� u va abocar fems 
sota un cartell on es podia 

llegir #merdadejusticia i 
#judicifarsa a la porta dels 
jutjats de Rubí, al carrer 
Pere Esmendia. Els presos 
independen� stes catalans 
ja han estat traslladats a 
Madrid, on s’espera que 
el 12 de febrer comenci el 
judici contra 12 líders inde-
penden� stes. / DdR

Acció de protesta del CDR contra el judici. / Cedida

Els comuns refl exionen sobre 
com millorar l’espai públic

En Comú Podem va orga-
nitzar la darrera conferèn-
cia dins del cicle ‘Pensar 
Rubí’ amb l’espai públic com 
a gran protagonista. Dos 
membres del Col·lec� u Rubí 
Espai Comú, Jordi Verdú i 
Ismael Blanco, van explicar 
en què consisteix l’espai 
públic, com està a Rubí i que 
es pot fer per millorar-lo. Per 
Verdú, l’espai públic és una 
qüestió “transversal”, que 
té en compte la mobilitat, 
l’educació, els equipaments, 

etc., i considera que a Rubí 
“està malament perquè mai 
s’ha � ngut en compte aquest 
aspecte de la ciutat”. Blanco 
va afegir que “a ciutats com 
Rubí ha de preocupar molt 
més tenir un espai públic de 
qualitat per incrementar la 
qualitat de vida de la gent, 
el benestar personal i la 
cohesió social”.

D’aquest cicle, han de 
sorgir propostes que s’incor-
poraran al programa electo-
ral dels comuns. / M.C.

Jordi Verdú, Andrea de Pablos i Ismael Blanco van ser els par� -
cipants de la conferència. / Carla Abril



Diversos casos d’agressions i abusos 
sexuals ens han retratat aquesta 
setmana la dura realitat que es 

viu als nostres carrers i a casa nostra des 
de sempre: la cultura de la violació està 
impregnada a la nostra societat. Només així 
es pot explicar que a Espanya es produeixi 
una violació cada 8 hores o cosa que és el 
mateix, quatre violacions diàries, i això sen-
se tenir en compte les dades sobre abusos 
sexuals, que no inclouen penetració.

Una violació en grup fa escassos dies 
a Sabadell, els dos casos d’agressions se-
xuals a Sant Cugat –un contra una menor 
rubinenca–, les recents denúncies d’abusos 
sexuals a menors per part de capellans, un 
menor que va violar sis dones a Barcelona 
o la condemna infame de dos anys de 
presó a un home que va violar una dona 
discapacitada perquè aquesta “no es va 

resistir prou”. Sí, prou! Això és el que hem 
de dir tots i totes, començant pels òrgans 
de poder, tribunals i legisladors.

Tribunals que només fan que culpabi-
litzar les víctimes: ‘No et vas resistir prou’, 
‘Ho vas fer malament’, ‘T’hauries d’haver 
resistit més’, alguns fi ns i tot han arribat a 
dir que algunes de les víctimes ‘semblava 
que estaven gaudint’. Repugnant. Legisla-
dors: quina mena de codi penal discrimina 
un delicte per si hi va haver o no resistèn-
cia? En una relació sexual, només hi pot 
haver consentiment, si no és així hauríem 

de parlar sempre d’agressió sexual. I el més 
trist és que fi ns que no vam tenir el cas 
mediàtic de La Manada molts ni tan sols 
vam ser conscients d’aquesta trampa legal, 
que només es pot entendre perquè les lleis 
les han redactat sempre els homes.

Però cal que anem molt més enllà, quan 
arriba el Dia de la Violència Masclista, la 
societat sencera es consterna per les dones 
mortes a mans dels homes, però els col-
lectius feministes no es cansen de repetir 
que això és tan sols la punta de l’iceberg.

Si rasquem una mica en aquesta societat 

patriarcal nostra, trobem una estructura 
opressora que mata les dones, les viola, 
les sotmet, les agredeix, les discrimina, les 
menysté... i això s’ha d’acabar. 

Les dones han començat a rebel·lar-
se contra el sistema, les víctimes ja no 
tenen por de denunciar perquè han après 
que no són culpables, alguns mitjans de 
comunicació –cada cop amb més dones 
a les redaccions– s’esforcen per fer visible 
el greu problema social i les institucions, 
sempre a remolc, comencen a implementar 
polítiques de sensibilització.

Però on queda més camí per recórrer 
és en el camp de l’educació i la cultura de 
la igualtat: a les aules, als patis, als carrers, 
a la família, als llocs de feina, als espais 
socials, en el llenguatge. Sense això, serà 
impossible revertir una estructura social 
que té el masclisme en el seu ADN.

Prou!
EDITORIAL
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Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana                 6 de febrer

Laia Vicens @laiavicens
Només avui a Catalunya:
-2 mossens acusats d’abusos
-Un menor de� ngut per 6 violacions
-Un noi de 24 anys de� ngut per abusar una nena d’11
-Un condemnat a 2 anys per abusar en grup una noia discapacitada
-El vuitè de� ngut per la violació múl� ple a Sabadell

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

Ambulàncies i empatia
Els serveis d’emergència del SEM van 
ser requerits al carrer Torrijos, concreta-
ment es van desplaçar dues ambulàncies. 
Malauradament, carrers estrets plens de 
pals, impossible parar sense interferir al 
trànsit. Mentre estaven atenent el pacient 
a casa seva, venia l’autobús de Rubí, que va 
començar a tocar el clàxon insistentment, 
demanant de males maneres la retirada de 
les ambulàncies, cosa que el tècnic no va fer, 
perquè el primer era atendre el pacient.

El que em va sorprendre va ser que el 
conductor del bus va anotar la matrícula per 
fer una denúncia. Un fet que van confi rmar 
els sanitaris de les ambulàncies, que molt 
sovint els hi posen denúncies per fer la seva 
feina. Trobo tan denigrant denunciar el 
servei d’emergències... Carrers estrets just 
perquè passin autobusos, a vegades fent girs 
que ocupen voreres i llavors ni un simple 
pas per aturar un cotxe, una ambulància.

Els veïns que tenim avis amb difi cultats, 

per deixar-los a la porta casa, hem d’anar a 
correcuita per parar el cotxe, baixar-los, i si 
tenen mobilitat reduïda, quasi arrossegar-
los a lloc.

Sé que l’autobús és un servei públic i 
té els seus horaris, però no hauríem de ser 
tots una mica més empàtics amb els altres, 
saber tenir més paciència i posar-nos en la 
pell dels altres?

Pilar. O.

Montserrat Bertral i el seu acomiadament 
improcedent
Avui volem parlar-vos de la nostra cantant 
Montserrat Bertral, i dic nostra perquè 
fa ja molts anys que a Rubí en gaudim 
les seves virtuts, a la Cantada Popular, en 
diversos concerts a La Sala, a la Biblioteca 
i altres espais de la ciutat, i com a solista 
en molts dels concerts del nostre Obrador 
Coral, però també, i això és important, 
com a professora de Cant de l’Escola de 
Música, on des de fa ja uns anys ha des-

pertat un especial entusiasme i un interès 
creixent per la música entre el col·lectiu 
dels seus alumnes, que en poc temps han 
fet progressos notables, que, els que heu 
seguit els seus concerts heu pogut percebre 
i sorprendre-us-en.

Però això no hauria de representar cap 
sorpresa, ja que els més versats saben de la 
seva vàlua i el seu prestigi, fi ns i tot en els 
circuits internacionals.

I per què us volem parlar d’ella ara? 
Doncs perquè estem en trànsit de perdre-
la per la nostra ciutat, ja que per motius 
probablement administratius que se’ns es-
capen, l’Ajuntament va decidir acomiadar-
la en un procés judicial que fi nalment ha 
acabat donant la raó a la Montserrat Bertral 
i ara l’Ajuntament l’ha de readmetre o bé 
indemnitzar.

En el moment del seu comiat, el disgust 
del col·lectiu dels seus alumnes, una notable 
colla, va fer que la immensa majoria, també 
com a protesta, abandonés l’Escola. Es va 

manifestar aquest disgust a bastament, 
però no sembla que arribés gaire amunt. 
Ens sembla que no s’ha fet prou refl exió 
en aquest afer per part de les autoritats, i 
seria molt trist i negatiu que permetéssim 
aquesta pèrdua per Rubí.

Per tant, demanem que en aquest 
punt d’inflexió en què ara ens trobem, 
es faci aquesta refl exió i es valori molt 
acuradament la decisió que li pertoca a 
l’Ajuntament, i esperem de tot cor que 
sigui la de readmissió. Creiem a més que 
serà profi tosa per tothom, perquè ja podreu 
comprovar que la quantitat de noves ins-
cripcions a l’Escola serà prou notable.

La Cultura s’ha aprimat molt a tot 
arreu, probablement també a Rubí, i no 
ens podem permetre perdre ningú i menys 
si parlem d’una persona de la vàlua de la 
Bertral. No ens ho perdonarem ni ens ho 
perdonaran. Moltes gràcies.

Immaculada Capellas
i 15 persones més



COMPRANT A RUBÍ 
TOTS GUANYEM!

ELS MILLORS REGALS PER

SANT 
VALENTÍ
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CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

Cristalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

DECORACIÓ LLAR               

Divendres, 8 de febrer de 2019 GUIA DE SERVEIS12

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         

ACUPUNTURA

ACADÈMIA

Kumon English

www.kumon.cat
Descobreix el seu potencial.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21
617 920 121

*Fins al 30 de juny del 2019. 
Consulta’n les condicions i la 

disponibilitat.

A Kumon English,  
15 dies de prova de franc 

sense compromís.*

I també Kumon Matemàtiques 
i Kumon Lectura

Learning time!

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES



FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

MÀRMOLS

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

TELEFONIA
 

Smarttech
T. 93 145 09 81
c. Cervantes, 55

ROBA                           

TALLERS COTXES                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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FARMÀCIES OBERTES 
TOTS ELS DIES DE L’ANY

Farmàcia Kronos: 
oberta de 9h a 22h tots els dies de l’any

Farmàcia Xapellí: 
oberta de 9h a 21h tots els dies de l’any

GUÀRDIES 
NOCTURNES

FEBRER 2019

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

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

10.
11.
12.
13.
14.

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ MILÀ I FONTANALS, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C/ RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ VERGE DE FÀTIMA, 13

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

Superar la depressió: 
l’exemple d’Andrés Iniesta
Estar buit. El buit és la sen-
sació que millor explica la 
depressió. Tot i semblar que 
tens moltes coses o molts 
moti us per estar content la 
sensació és d’insati sfacció. 
S’ha perdut el signifi cat, el 
moti u per fer el què fas.

Moltes vegades comen-
ça com un malestar difús, es 
busca resposta en anàlisis 
de sang, escàners, radio-
grafies ... hi ha un dolor 
difí cil d’explicar al qual no 
es troba causa fí sica. La ma-
joria de les vegades s’altera 
el son (es dorm molt, poc, 
malament, amb malsons, 
entretalladament, etc.) i 
també la gana (falta o ex-
cés). Es busquen respostes 
en la medicina, però al fi nal 
només queda una pregunta, 
què m’està passant?

La depressió segueix 
sent una gran desconeguda, 
tot i la divulgació que s’in-
tenta fer sobre ella. Segueix 
sent una cosa molt difí cil de 
comprendre. Per què ens 

deprimim? No hi ha un únic 
moti u, no hi ha un virus que 
la causi. Per això, crec que és 
tan important que persones 
properes a la societat pu-
guin donar el seu testi moni 
i deixar de silenciar una 
realitat que és gairebé una 
epidèmia. En aquesta ocasió 
es tracta d’Andrés Iniesta. 
Un esporti sta d’elit reeixit 
que, a la cresta de l’onada, 
pateix la crisi vital més gran 
de la seva vida. Us deixo uns 
talls de l’entrevista que Jordi 
Évole li va fer recentment: 
“Desitjava que arribés la 
nit per poder agafar-me 
una pastilla i descansar”, 
“vaig estar en tractament 
un període amb la psicò-
loga, sempre recordaré les 
ganes que tenia de tenir la 
consulta, arribava fins 15 
minuts abans”, “quan pa-
teixes depressió, no ets tu, 
quan estàs tan vulnerable 
és difí cil controlar moments 
de la vida”.

Desesperança, desmo-

ti vació, idees de mort, falta 
d’interès general per viu-
re. Aquest és el símptoma 
principal de la depressió. És 
important no confondre-la 
exclusivament amb la triste-
sa que es genera davant de 
situacions de pèrdua. Com 
Iniesta bé explica, a ell li 
sobrevé en el moment més 
reeixit de la seva carrera. Va 
acabar senti nt la seva vida 
emocional segrestada, es 
va quedar aïllat en un món 
que no li deia res.

La depressió té un moti u 
i un signifi cat dins de la his-
tòria de cada persona i n’és 
el resultat. Entendre què 
ens hi ha portat és una clau 
important per poder trac-
tar-la, donar noves pautes, 
signifi cats i senti t a la nostra 
vida. Pot ser que no esti-
guem preparats per a l’èxit, 
pot ser que no puguem 
abastar el que els esdeve-
niments suposen, podem 
perdre algú que era un pilar 
important per a suportar 

l’estrès ... Qualsevol pèrdua 
d’una situació de seguretat 
pot fer-nos trontollar.

L’important és que si 
estàs passant per un episodi 
d’aquest ti pus, sàpigues que 
no hi ha res de ‘defectuós o 
feble’ en pati r una depres-
sió. En les circumstàncies 
adequades tots som suscep-
ti bles de caure-hi. Així que 
no dubti s a demanar suport 
i ajuda. Moltes persones 
han passat per processos 
similars, com Andrés Iniesta 
en aquest cas, i han pogut 
superar gràcies a la seva 
obsti nació i l’ajuda que han 
demanat. De la depressió 
es surt.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de pa-

rella. Col.legiada 16.572
KANTOR. Espai d’Atenció 

Psicològica
Llobateras  6  Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701
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Plats i safates de pissarra
Els plats i les safates de pissarra s’han con-
vertit en un dels utensilis de la decoració 
de la cuina més demanats darrerament.

Però la utilització de la pissarra no és 
només una moda, sinó que pot convertir-se 
en un article més que interessant en la cui-
na per diverses raons: és fàcil de netejar, és 
resistent, millora la presentació dels plats, 
és fàcil de guardar i emmagatzemar.

Per exemple, el contrast del formatge 
amb el color de la pissarra fa que el plat 
guanyi moltíssim més, continua important 
la qualitat del producte i les olors que 
despertaran la resta dels nostres sentits, 

però per la vista podem dir que entra 
directament, anima a assaborir el menjar.

A més, la pissarra no només pot ser 
una magnífi ca safata sinó que també pot 
convertir-se en un estalvi de taula per 
evitar tacar part de la taula.

Hi ha diversos tipus de plats i de safates 
de pissarra, podeu trobar safates (petites, 
mitjanes i grans) de pissarra natural, plats 
rodons, plats quadrats, plats de postres, 
sotagots, torres de tres alçades.

Per Redacció / AMIC
espaciohogar.com
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REPARO persianas 694.506.473
SRA. SE OFRECE para lim-
pieza y plancha por horas. 
654.493.444
CHICA se ofrece para limpieza, 
canguro y cuidado ancianos. 
633.378.509

OFERTES I 
DEMANDES
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Els nostres amics de Furinyaki Records Studio han 
organitzat un esdeveniment solidari els benefi cis 
íntegres del qual aniran desti nats a Rodamons de 
Rubí. 

ANEU RESERVANT DATA, DISSABTE 16 FEBRER A 
les 20H, US ESPEREM!

No us perdeu la primera edició del Furinyaki Fest, 
on podreu escoltar en directe a algunes de la bandes 
que han passat pel nostre estudi el 2018 com Wicked 
Dog, Musk RockBand, Murmuri i Fulla i Diazepan 
presentant els seus nous treballs. All new! 

Amb la vostra assistència estareu col·laborant 
amb dues BONES CAUSES:

Primera, la de donar suport a l’escena local, i 
segona, la de l’acte solidari d’ajudar els amiguets 
peluts de 4 potes, ja que la recaptació del festi val 
va desti nada a Rodamons de Rubí.

A més, i seguint amb el Rubisound, també podreu 
escoltar els fantàsti cs amplifi cadors fets a mà a Rubí 
de Delcam Àudio que patrocinen l’esdeveniment. 
Entrepans i cosetes per a sopar a la sala per si us 
dona fam el rockandroll!

RODAMONS DE RUBÍ
www.rodamonsderubi.com

Ens veiem en el 
Furinyaki Fest

Em dic Carles Llau-
radó, i us presen-
to en Messi. És un 
Bullddog Francès 
de 9 anys, el passat 
18 de gener va ser 
el seu aniversari i 
sempre té la llen-
gua fora per una 
malformació quan 
era cadellet.

Les mascotes de Rubí



Divendres, 8 de febrer de 2019 Cultura18

Divendres, 8 de febrer de 2019 PubliCitat18

AgendA
···································································
DivenDres 8 de febrer

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

···································································
Dissabte 9 de febrer

la trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà. A 
les 10.30h a la pl. Nova del Mercat. 

‘Fem el bosc net’
Taller d’estampació amb pintura. A les 11h a 
la Biblioteca a càrrec de Catàrtic. Per a infants 
de 5 a 10 anys. 

‘la química del moc’
Ciència i tecnologia per a infants de 6 a 11 
anys. A càrrec d’Explorium. A les 11.30h a 
l’Ateneu. Inscripció prèvia.

Hora del conte

exposicions
Sergi Muñoz. Obra pictòrica. A l’Aula Cultu-
ral. Inauguració 14 de febrer a les 19.30h. 

inquiets. A l’Escola d’Art i Disseny. Fins al 
22 de febrer.

Pintures de Miquel aguilera. A l’Antiga 

Estació fins al 23 de febrer.

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

alfaguara Clásicos. A l’Espai de Llibres Lec-
tors al tren!. C. Magí Raméntol, 3.

M. Cabrera

El Centre Excursionista de 
Rubí (CER) va acollir la pre-
sentació del llibre ‘3 nits 
de torb i un Cap d’Any’, 
una obra de Jordi Cruz que 
narra els fets que van passar 
al Pirineu oriental a finals 
del 2000, quan un episodi 
de torb i unes condicions 
climàtiques extremes van 
provocar la mort de 12 
persones. 

Més d’una vintena de 
persones van assistir a la 
presentació, organitzada 
pel Racó del Llibre, en la 
qual l’autor va explicar al-
guna de les històries que es 
reprodueixen al llibre. “La 
intenció és explicar què és 

Jordi Cruz, durant la presentació. / Mariona lópez

Més d’una vintena d’assistents 
a la presentació del llibre ‘3 
nits de torb i un Cap d’any’

el que va passar perquè no 
torni a ocórrer, la gent ha de 
prendre consciència que el 
Pirineu, encara que no sigui 
l’Himàlaia, pot registrar 
condicions molt extremes, 
amb sensació de 30 o 40 
graus sota zero i episodis de 
torb que redueixen moltís-
sim la visibilitat”, va explicar 
el meteoròleg. 

Cruz considera que actu-
alment les previsions mete-
orològiques i la tecnologia 
és més eficient ara que 
abans, però insisteix que és 
necessàri anar ben equipats 
a la muntanya, fer cas de les 
alertes meteorològiques i 
comunicar amb antelació 
a amics o familiars el lloc 
on anem. 

Literatura

A càrrec de Sherezade. A les 12h a l’Espai de 
Llibres Lectors, al tren. Inscripció prèvia. 

Premis Santa Águeda
A les 19h a la Biblioteca. Org.: Centro Aragonés 
de Rubí.

Concert de blues
A càrrec d’Iker Piris Organ Trio. A les 20h a 
l’Espai Cultural CGT. Org.: Societat del Blues 
de Rubí. 

···································································
DiUMenGe 10 de febrer

Concert de blues
A càrrec de Tall Dagger, Tota Blues Band i JL 
Pardo. A les 12h al Celler. Org.: Societat de 
Blues de Rubí. 

···································································
DiMarts 12 de febrer

Curs de manipulació d’aliments
De 17.30h a 20.30h a l’Espai Jove Torre Bassas. 

Dels 16 als 29 anys. Inscripció prèvia.

Hora del conte
‘La maleta de Lili’, a les 18.15h a la Biblioteca. 
Inscripció prèvia. 

···································································
DiMeCres 13 de febrer

‘Responsabilitat política dels partits polítics 
a espanya’
A càrrec de Joan Botella, degà de la Facultat 
de Ciències Polítiques i de Sociologia de la 
UAB. A les 18h a la Biblioteca. Org.: Associació 

Amics de la UAB.

‘Quadres d’una exposició. Modest Mus-
sorgsky’
Cicle d’audiovisuals. A les 19.30h a l’Escola de 
Música Pere Burés. 

···································································
DiJOUs 14 de febrer

taller de cuina semifreda
A càrrec de Montse Deza. A les 17h a la Bibli-
oteca. Activitat per a infants de 7 a 12 anys. 
Inscripció prèvia.

art

Miguel Aguilera exposa a l’Antiga Estació
L’Antiga Estació acull fins 
al 23 de febrer més d’una 
trentena de pintures de 
l’artista rubinenc Miguel 
Aguilera. La mostra es va 
inaugurar divendres amb 
la presència de l’artista, el 
regidor de Cultura, Moisés 
Rodríguez, el director del 
Museu Municipal Castell 
(MMUC), Joan Gallisà, i el 
director de l’Escola d’Art i 
Disseny de Rubí (edRa), Pep 
Borràs.

Miguel Aguilera, de 67 
anys, és un pintor rubinenc 
autodidacte que, fins fa 
poc, compaginava la feina 
de mecànic industrial amb 
la seva afició per l’art. Un 

L’artista, durant la presentació de la mostra. / Lali Puig-Ajuntament

Mostra d’il·lustració i mobiliari a 
edra per part d’exalumnes de l’escola
L’Escola d’Art i Disseny de Rubí 
(edRa) ha inaugurat una mos-
tra de dos exalumnes de l’esco-
la: Araceli Plata i Brian Maykoll. 
En el primer cas, es tracta d’un 
conjunt d’il·lustracions relacio-
nades amb el mar, la natura i 
la muntanya, temàtiques que 
inspiren a la il·lustradora. 

Pel que fa a l’obra de 
Maykoll, que és dissenyador 
d’interiors, es tracta d’un con-
junt de peces de mobiliari amb  
tocs industrials: “La meva idea 
és fer mobles com si fossin 
escultures, però que siguin 
funcionals”. La mostra es po-
drà visitar a edRa fins al 22 de 
febrer. / M.C. L’exposició es pot visitar fins al 22 de febrer. / Mariona López

música
antonio Orozco 
oferirà un concert 
a la Sala al maig 
El cantant Antonio Orozco, 
qui va ser pregoner de la 
Festa Major 2016 i va oferir 
el concert inaugural a l’am-
fiteatre del Castell, tornarà 
a la ciutat ben aviat per 
oferir una nova actuació als 
seus fans.

Serà el proper 7 de maig 
quan l’artista pujarà a l’es-
cenari del teatre municipal 
La Sala, un concert que 
s’inclou en la gira ‘Único 
– segunda temporada’, en 
la qual Orozco reprèn la 
gira ‘Único’, amb la qual va 
recórrer tot l’estat amb un 
gran èxit de públic entre el 
2013 i el 2016.

Aquesta segona tempo-
rada del show, amb la qual 
també està recollint grans 
crítiques, “és el millor que 
he fet a la meva vida”, apun-
ta l’artista, qui defineix el 
concert com un espectacle 
totalment diferent del que 
estem acostumats.

El concert compta amb 
el patrocini de les empreses 
rubinenques Gestoria Cap-
many, Legna Vallès-Servicios 
y Mantenimientos i MAAB 
Consulting Advocats.

El preu de les entrades 
pel concert a La Sala és 
de 25 euros i aquestes es 
podran adquirir de forma 
avançada a través de Ticke-
tea o a la taquilla del teatre 
municipal a partir d’aquest 
divendres. / DdR

cop jubilat, Aguilera es va 
inscriure a l’edRa per per-
feccionar la seva tècnica de 
dibuix, pintura i escultura. 
Les seves obres aborden 
diverses temàtiques però hi 
abunden el paisatge rural, 

els bodegons i les figures.
L’exposició ‘Miguel Agui-

lera. Obra pictòrica’ està 
formada per una trentena 
de pintures a l’oli sobre fusta 
i tela, a més de dos dibuixos 
a llapis i un pastel. / DdR
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La companyia La Tal estrenarà 
el seu nou espectacle ‘Italino 
Grand Hotel’ al teatre La Sala

‘Italino Grand Hotel’, creada i interpretada per Jordi Magdaleno, s’estrenarà a La Sala. / Cèsar Font

CRISTINA CARRASCO

La companyia rubinenca La 
Tal, reconeguda i premiada 
internacionalment, presen-
tarà el 17 de març al teatre 
municipal La Sala el seu nou 
espectacle ‘Italino Grand 
Hotel’. Després d’anys sense 
estrenar a casa, La Tal torna 
a presentar una de les seves 
creacions al públic rubinenc 
i ho farà en el marc de la 
temporada d’espectacles 
per a un públic familiar que 
organitza La Xarxa Rubí.

‘Italino Grand Hotel’ és 
una idea original de Jordi 
Magdaleno, qui dona vida 
al protagonista de l’obra, i 
està dirigida per Tolo Ferrà, 
en el primer muntatge en 
el qual treballen junts. Es 
tracta d’una història “tendre 
i còmica alhora”, segons ex-
plica el mateix Magdaleno, 
qui confessa que per ell està 
sent tot un repte, ja que 
està sol a l’escenari.

L’obra situa l’espectador 
en la bugaderia d’un gran 
hotel de Nova York, a l’últi m 
soterrani de l’edifici. Allà 

hi treballa un personatge 
solitari, que es passa el dia 
rebent els llençols bruts, 
que renta, planxa i perfuma, 
per tornar-los després. Viu i 
somia entre ells i amaga la 
solitud conversant amb les 
màquines de la bugaderia i 
jugant amb la seva ombra. 
La seva connexió amb el 
món és a través dels alta-
veus de les màquines per 
on els treballadors de l’hotel 
es comuniquen amb ell. Hi 
ha dues veus que el salven 
del tedi i la indiferència, 
una amb la qual comparteix 
camaraderia, humor, confi -
dències i una altra tendra, 
dolça, plena de llum, que és 
una promesa d’amor.

La responsable de La 
Xarxa a Rubí, Carme Poma-
reda, s’ha mostrat molt il-
lusionada que La Tal estreni 
aquest espectacle a Rubí i 
ha animat tota la ciutadania 
a gaudir del muntatge.

Molta qualitat i diversitat
La programació d’especta-
cles per a un públic familiar 
a Rubí, promoguda per La 

Xarxa, es caracteritza per la 
diversitat i l’alta qualitat de 
les obres seleccionades.

Carme Pomareda també 
ha ressaltat que, enguany, 
algunes de les obres es po-
saran en escena en horari 
de tarda i no al migdia.

ESPECTACLES FAMILIARS TEATRE LA SALA
- ‘Ludo Circus Show’
Reconegut amb el Premi FETEN 2018. 
Un muntatge sobre l’esperit del joc a través del circ que desperta 
moltes emocions. Està promogut per cinc companyies andaluses 
que  van unir esforços per fer-ho realitat. 
Diumenge 17 de febrer a les 18.30 h 

- ‘Italino Grand Hotel’
Companyia La Tal
Diumenge 17 de març a les 18.30 h

- ‘Adéu Peter Pan’
Companyia Festuc Teatre
Un tendre i divertit espectacle de titelles i actors que parla de l’es-
pecial relació entre avis i nets. 
Diumenge 7 d’abril a les 12h

- ‘Mare Terra’
Companyia Totilau
Una obra que intenta donar respostes a aquelles preguntes dels 
infants que sovint els pares no saben com respondre.
Diumenge 12 de maig a les 12 h 

- ‘El Monstre de Colors’
Companyia Tutaquis
Muntatge de titelles, música i colors que fa viatjar als infants pel 
món de les emocions. 
Diumenge 6 d’octubre a les 12 h

- ‘L’aventura d’avorrir-se’
Companyia de titelles L’Estaquirot
Una obra sobre una nena que tot i tenir moltes joguines sempre 
s’avorreix i no sap jugar sola. 
Diumenge 10 de novembre a les 12 h 

- ‘La Marató de contes’
Espectacle amb la participació de contacontes i entitats locals 
solidari amb La Marató de TV3
Diumenge 15 de desembre a les 11h



Divendres, 8 de febrer de 2019 ECONOMIA20

Divendres, 8 de febrer de 2019 CULTURA20

L’Asociación Rociera Andaluza 
de Rubí va celebrar diumen-
ge la ‘Fiesta de la Candela-
ria’ amb una missa rociera 
a l’església de Sant Pere i 
un vi d’honor. 
L’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, així 
com diversos re-
gidors del govern 
i de l’oposició van 
assistir a l’activi-
tat.

La missa va 
ser cantada pel 
cor de l’Asociación 
Rociera  i durant 
l’acte, l’en� tat va 
fer una ofrena 

d’aliments. Un cop acabada 
la missa, els socis de l’en� tat 
i les autoritats es van dirigir al 
Centre Cívic de Can Fatjó per 
gaudir d’un vi d’honor. / DdR

ENTITATS

L’Asociación Rociera celebra 
la Fiesta de la Candelaria

La missa va tenir lloc a l’església de Sant Pere 
de Rubí. / Lali Puig-Ajuntament

Cinc rubinenques rebran els Premis 
Santa Águeda per la seva tasca
El Centro Aragonés de Rubí lliura cada any els Premis Santa 
Águeda que dis� ngeixen rubinenques que hagin destacat per 
la seva tasca a la ciutat. En aquesta edició, l’en� tat guardonarà 
Montse Marcet, propietària de Lectors, al tren!; la futbolista 
juvenil del FC Barcelona Aida Esteve; la periodista de Ràdio 
Rubí Lídia Mar� n; Rosalia Franquesa, empresària d’Autocars 
Franquesa; i Montse Masip, per la seva tasca a l’Associació 
de Persones amb Diversitat Intel·lectual de Rubí (APDIR). 
L’entrega dels premis serà aquest dissabte a les 19 hores a la 
Biblioteca. / DdR

CULTURA POPULAR BREUS

Els Gegants de Rubí s’agermanen 
amb els geganters de Borriana

El Gegants de Rubí, el Roc, 
la Paula, el Galderic, la Laia 
i l’Orelletes, acompanyats 
pels membres de la Colla 
de Geganters de Rubí, van 
participar el passat cap de 
setmana al XII Aplec de Ge-
gants i Cabuts de Borriana, 
a Castelló, organitzat en el 
marc de les festes de Sant 
Blai. La trobada va servir per 
iniciar l’agermanament entre 
les colles de Rubí i d’aquesta 
localitat castellonenca.

Dissabte va tenir lloc 
l’Aplec, amb la plantada de 

gegants i la desfi lada de les 
diverses colles par� cipants 
pel centre de la localitat. Al 
matí, mentre els gegants 
estaven plantats a la plaça 
de la Mercè, va tenir lloc un 
taller infan� l de cabuts. Un 
dels moments més emo� us 
va ser el bateig del nou cap-
gròs de Borriana, el Rafelet, 
acte que va servir per iniciar 
l’agermanament entre les 
dues colles, que a par� r d’ara 
col·laboraran en els actes de 
promoció de la cultura gegan-
tera que organitzi qualsevol 

de les dues.
Després de la passejada, 

va tenir lloc la presentació de 
les colles, els balls de cada co-
lla i el ball conjunt de comiat. 
L’acte va fi nalitzar amb una 
foto de família de les colles 
de Borriana i Rubí. Diumenge 
va ser el dia de germanor de 
les dues colles, amb la par� -
cipació en diferents actes fes-
� us i un dinar de germanor. 
L’agermanament culminarà a 
la XXVI Trobada de Gegants i 
Capgrossos de Rubí a la Festa 
Major de Sant Pere. / DdR

Els gegants de Borriana i els de Rubí, durant l’Aplec de la localitat castellonenca. / Marc Albert López

El rubinenc Joan 
Díez exposa
imatges en 3D de la 
Patagònia a Ripoll
Les fotografies en 3D del 
rubinenc Joan Díez són les 
protagonistes d’una expo-
sició a la Biblioteca Lambert 
Mata de Ripoll, ubicada a 
la plaça de l’1 d’Octubre, 
1, de Ripoll. Es tracta d’una 
exposició de fotografies 
d’un viatge que Díez va fer 
per la Patagònia. La mostra 
es podrà visitar fi ns al 28 de 
febrer. / DdR

Ac� vitats de 
l’Aula d’Extensió 
Universitària
L’Aula d’Extensió Universi-
tària ha arrencat el febrer 
amb una conferència di-
mecres a càrrec de l’ac� -
vista Betlem Cañizar, una 
ac� vitat a la qual li seguirà 
una visita guiada al voltant 
de la fi gura de Mercè Ro-
doreda el 13 de febrer. Les 
ac� vitats con� nuaran  el 19 
de febrer a les 18 hores a la 
Biblioteca amb una xerrada 
sobre protestan� sme a Ca-
talunya a càrrec de Josep 
Lluís Carod-Rovira. / DdR
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El CpA organitza el primer trofeu 
de Patinatge Artístic Ciutat de Rubí
El pavelló de La Llana va 
acollir dissabte el 1r Trofeu 
de Patinatge Artístic Ciu-
tat de Rubí, organitzat pel 
Club de Patinatge Artístic 
de Rubí (CPA), que va ser 
un èxit de participació. En 
l’esdeveniment esportiu, 
hi van participar cinc clubs 
convidats,  a més del club 
rubinenc, que van oferir 12 
hores de patinatge artístic 
en una jornada per donar a 
conèixer aquest esport.  

Els clubs participants 
van ser l’EPA Sant Cugat, 
el CP Badia, l’Esplu-Artístic 
Club Patí, el CPA Esplugues, 
l’AE Sant Andreu, i el club 
amfitrió. El festival va arren-
car a les 9 hores i durant el 
matí van anar passant per 
la pista els diferents grups: 
Iniciació B menors, Iniciació 
B majors, Iniciació C majors, 
Iniciació C menors, Pre D 
i Pre B. A les 13 hores, va 
tenir lloc el lliurament dels 
trofeus de la competició, 
acte que va comptar amb la 
participació de l’alcaldessa, 

Ana M. Martínez, el regidor 
d’Esports, Juan López, i un 
dels membres més antics 
del club, Juan Francisco 
Quero. 

La competició es va re-
prendre a les 15 hores amb 
els nivells d’Iniciació D me-
nors, D majors, Iniciació A, 
Pre-C, Pre Certificats, Certi-
ficats, Minis i Cadets. El fes-
tival va finalitzar cap a les 20 
hores amb el lliurament de 
trofeus, en aquesta ocasió, 

Fotografia dels participants al torneig. / Cedida

Patinatge | entitat

per part dels membres més 
antics del club. A més, es va 
repartir medalles per tots 
els patinadors i una bossa 
del club amb diversos regals 
oferts pels patrocinadors 
del festival. 

Durant tota la jornada, 
es van realitzar sortejos 
entre el públic, com tres cis-
telles donades per Farmàcia 
Xapelí, British House i Artis-
tic Rolling o premis cedits 
per Catalana Occident. 

El club rubinenc espera 
que el festival tingui conti-
nuïtat i en properes edicions 
es pugui ampliar els dies de 
competició i el nombre de 
clubs participants. 

Exàmens
D’altra banda, diumenge 
10 patinadores del CPA 
Rubí van pujar a examen 
de diversos nivells. Cinc van 
aprovar i, per tant, pugen de 
nivell. / CPA

entitats | informació

Rubí comptarà amb una
oficina d’atenció als clubs
L’Ajuntament i la Unió de 
Federacions Esportives de 
Catalunya (UFEC) treba-
llaran conjuntament per 
oferir millor assessorament 
i formació a les associacions 
esportives de la ciutat. La 
iniciativa es vehicularà a 
través de l’Oficina d’Aten-
ció i Suport a les Entitats 
(OASE).

La col·laboració es con-
cretarà a partir de tres línies 
de treball. La primera consis-
tirà a posar a disposició del 
teixit associatiu esportiu de 
la ciutat el Servei d’assesso-
rament de l’Oficina d’Atenció 
als Clubs que ofereix la ma-
teixa UFEC. Aquest servei es 
pot materialitzar en la realit-
zació de consultes puntuals, 
així com en iniciar processos 
d’acompanyament de la mà 
dels seus especialistes, per 
a qüestions concretes que 
l’entitat esportiva interes-
sada desitgi abordar.

D’altra banda, també 
s’impartiran tres formacions 
adreçades específicament a 
les entitats esportives, que 
giraran al voltant de la gestió 

del voluntariat, l’aplicació de 
les normatives vinculades a 
la protecció de dades de ca-
ràcter personal i, per últim, 
la gestió fiscal.

La darrera línia de treball 
es traduirà en un seguit de 
trobades que, de manera 
periòdica, es realitzaran 
entre l’Oficina d’Atenció als 
Clubs de la UFEC i l’OASE, 
per part de l’Ajuntament, 
per tal de valorar els usos 
i el funcionament dels ser-
veis oferts a les entitats, 
així com cercar noves vies 
de col·laboració per prestar 
uns millors serveis d’asses-
sorament i informació a 
les entitats esportives del 
municipi.

La sessió de presenta-
ció es durà a terme el 13 
de febrer, a les 19 hores, a 
l’Ateneu. Les entitats inte-
ressades a assistir a aquesta 
sessió han d’escriure un cor-
reu a l’adreça oase@ajrubi.
cat indicant el nom del club 
al qual pertanyen. El termini 
per a realitzar la inscripció 
finalitzarà aquest divendres 
8 de febrer. / DdR
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1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 VILASSAR MAR 20 46
2 GIRONA B 20 44
3 PALAMÓS 20 34
4 SABADELL NORD 20 32
5 LLORET 20 31
6 BANYOLES 19 29
7 SANT CUGAT 20 28
8 EE GUINEUETA 20 27
9 RUBÍ 20 26

10 TONA 20 26
11 LLAGOSTERA B 20 25
12 MANLLEU 20 24
13 VIC 20 21
14 FARNERS 20 21
15 LA JONQUERA 19 20
16 CAN VIDALET 20 20
17 ARGENTONA 20 18
18 SAN JUAN MONTCADA 20 15

 

UE  RUBÍ-CF SABADELL NORD                 1-0

UE RUBÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Raventós, Eric (Anouar ‘82), 
Tino Mendoza, Vicente (Montoro ‘46), Ivan Campos (Gurrea  
‘66), Óscar Uroz i Sergi Estrada.
FC SABADELL NORD: Lluri, Isaac (Juancho ‘71), Alegria 
(Peña ‘36), Luque, Anzo, Vadillo, Omar, Marc (Piñol ‘67), 
Alan (Muela), Kevin i David.
Àrbitre: Molina Martínez.
Gols: 1-0 Montoro ‘54.
Targetes: Kiki, Eric, Gurrea, Oscar Uroz i Silva / Lluri, Luque, 
Vadillo, Kevin, David i Peña i Piñol (V).

La Unió Espor� va Rubí guanya 
per la mínima al Sabadell Nord
JOSÉ LUIS PÉREZ

El derbi vallesà entre la Unió 
Espor� va Rubí i el Club de 
Futbol Sabadell Nord va su-
posar la primera victòria del 
2019 per al conjunt d’Alberto 
Fernández.

El par� t no va ser senzill 
per als rubinencs, ja que el 
conjunt de Sabadell, quart 
classifi cat, va demostrar ser 
un equip dur i molt lluitador. 
En aquesta situació, el Rubí 
va controlar el par� t en tot 
moment, amb una defensa 
molt sòlida, un mig del camp 
que va treballar de valent, 
amb Edgar com a motor del 
joc, i un atac que va tenir 
en Òscar Uroz la seva millor 
arma i un mal de cap per al 
conjunt visitant.

Durant la primera mei-
tat, la Unió Esportiva va 
tenir tres clares ocasions 
de gol, però el travesser i 
la falta d’encert van fer que 
el marcador al descans fos 
de 0-0. A la segona meitat, 
va augmentar la pressió 
sobre el porter sabadellenc 

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 20 45
2 MARTORELL 20 41
3 ATLÈTIC JÚNIOR 20 37
4 JOVENTUT RIBETANA 20 36
5 FONTSANTA-FATJÓ 20 35
6 SANT QUIRZE 20 33
7 UNIF. BELLVITGE 20 31
8 CAN TRIAS 20 28
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 20 28

10 SAN MAURO 20 27
11 MOLINS DE REI 20 25
12 ATL. PRAT DELTA 20 23
13 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 20 22
14 PRAT B 20 21
15 MARIANAO POBLET 20 20
16 ESPLUGUENC 20 19
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 20 13
18 BEGUES 20 11

CF BEGUES - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                               0-0 

CF BEGUES: Cristian, Tutu, Esteban, Ortega, Ernest, Morata 
(Joel), Aranda (Adri), Luís (Damián), Rubén (Martí), Ramiro 
i Edgar.  
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Jaume B., Christian (Loncan), Pol 
(Miró), I. Armenteros, Cabanas (Bonilla), Álvaro, Xavi Fdez., 
Lucho, Monde (Calderón), Juanjo i Pozzo.  
Àrbitre: Juangran Muela, Guillem  (Bé).
Targetes: Tutu, Ernest i Rubén / Álvaro. 

L’Olímpic no passa de l’empat al 
camp del Begues tot i ser superior
JOSÉ VERDE

L’Olímpic només va poder 
arrencar un punt de la seva 
visita al Begues. El conjunt de 
Can Fatjó va ser molt superi-
or al rival, però no va poder 
materialitzar cap gol, tot i 
tenir ocasions claríssimes.

El tècnic, Iban Tey, va 
decidir comptar per aquest 
par� t amb el darrer fi txatge, 
Pol Menéndez, un lateral 
que ja havia militat a les 
files de l’equip rubinenc, i 
que va completar una bona 
actuació, amb incorporaci-
ons atacants per la banda 
esquerra.

Als 34 minuts de joc, 
Monde va haver de ser 
subs� tuït per Calderón per 
una lesió muscular. Des de 

l’inici, l’alterna� va la va te-
nir l’Olímpic, que va dur el 
Begues a remolc. Després 
de tres ocasions clares que 
els visitants no van saber 
aprofi tar i dos xuts a Jaume 
Bracons es va arribar al fi nal 
de la primera meitat.

La segona part va ser una 
còpia del primer temps, amb 
més domini visitant i seguint 
els de Can Fatjó sense apro-

FUTBOL | SEGONA CATALANA

PETANCA | TORNEIG

FUTBOL | TORNEIG

El Club Petanca Santa Rosa disputa 
el II Obert d’Hivern Ciutat de Rubí

Bona jornada pels interessos de 
la Penya Blaugrana Ramon Llorens

El II Obert d’Hivern Ciutat de 
Rubí va omplir durant tot el 
cap de setmana les instal-
lacions del parc de Ca n’Oriol 
de tripletes de petanca. El 
torneig ha comptat amb la 
par� cipació de més de 190 
jugadors entre els quals hi 
havia espor� stes reconeguts 
internacionalment, proce-
dents de França i el Marroc, 
com Patrick Messonier, José 
Luis Guasch o Joel Marchen-
dise.

Els guanyadors de la ca-
tegoria general va ser la 
tripleta formada per Jordi 
Armada, Raúl Lao i José 
Mercado, que es van endur 
un premi de 2.000 euros. El 
torneig va tenir lloc a portes 
obertes en la modalitat de 
tripletes muntades.

La primera fase es va 
jugar segons el sistema suís, 

és a dir formant 16 grups de 
quatre tripletes. De cadas-
cuna de les categories, la 
general i la de consolació, 
van quedar 32 tripletes, que 
van disputar una segona fase 
en modalitat de par� da di-
recta. Així es van decidir les 
8 tripletes que van compe� r 
els quarts, les semifi nals i la 
fi nal el diumenge. Les par-
tides es van disputar amb 
límit de temps de 50 minuts 
i una mà addicional.

L’alcaldessa,  Ana M. 
Martínez, va felicitar els 
guanyadors del torneig i 
al club per l’organització 
d’aquest esdeveniment es-
por� u. Mar� nez també va 
tenir unes paraules per a 
les jugadores del club, que 
s’han proclamat campiones 
de lliga i han assolit l’ascens 
a Tercera Divisió. / DdR

El Prebenjamí A va guanyar 
a casa del Terrassa per 3-0 
(Izan, Redwan i Biel Osuna). El 
Prebenjamí B va perdre amb 
la Maurina per 6-1 (Mark). 
El Benjamí A va empatar 2-2 
a casa de la PB Castellbisbal 
(Erikr i Aislam). 

L’Aleví A va perdre tot 
i jugar un molt bon partit 
contra el Mercan� l per 6-4 
(Ian 4) i l’Aleví B va empatar 

6-6 (Aria, Jordi B., Jordi H. 
2 i Mumuni 2). L’Infan� l va 
guanyar al Jabac per 2-1 (Jean 
Pol i Dionisio). El Cadet A va 
guanyar al Sant Quirze per 4-2 
(Adam, Kike, Oliver i Joel). El 
Cadet B va aconseguir la vic-
tòria contra l’Escola Europa 
per 1-2 (Mikel i Michel). Per 
úl� m, el Sènior va guanyar 
contra l’Spor� ng Vallès per 
3-2 (Chei i Anas 2). / PB

El torneig va tenir lloc al parc de Ca n’Oriol. / Lali Puig-Ajuntament

i en el minut 54, Montoro 
va aconseguir l’1-0 després 
d’un refús del porter Lluri en 
una rematada d’Òscar Uroz. 
El porter visitant, amb tres 
aturades de mèrit, va evitar 
que els locals ampliessin el 
marcador.

Va ser una victòria me-

rescuda i treballada per la 
Unió Esportiva, que es va 
mostrar molt superior da-
vant d’un rival molt lluitador. 
Amb aquests tres punts, els 
d’Alberto Fernández es col-
loquen en novena posició i 
poden afrontar els pròxims 
partits amb més tranquil-
litat.

El proper enfrontament 
de lliga serà el 10 de febrer 
a les 12 hores amb la visita a 
Girona per jugar contra el FC 
Girona B, segon classifi cat.

fi tar les ocasions que se li 
presentaven. Fins i tot una 
pilota es va estavellar contra 
el travesser del porter local. 
Loncan va subs� tuir Chris� -
an Gómez, que va haver de 
marxar per qües� ons labo-
rals, mentre que pels locals 
Damián i Adri van entrar per 
Luís i Aranda. Als minuts 
fi nals, Bonilla i Miró van fer 
el mateix per Cabanes i Pol 

a l’Olímpic.
El Begues va tenir possi-

bilitats de guanyar el par� t 
en una jugada molt clara al 
fi nal del par� t, però la de-
fi nició no va ser encertada. 
D’aquesta forma, el duel va 
acabar amb empat a zero 
gols i un repartiment de 
punts que no va deixar sa� s-
fets a cap dels dos equips.

En la propera jornada, 
l’Olímpic s’enfrontarà a casa 
contra el Can Trias, el dissab-
te a les 17 hores.
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La Rubinenca par� cipa en 
el Campionat de Catalunya
Diversos equips de la Rubi-
nenca van par� cipar en una 
doble jornada del Campio-
nat de Catalunya. El primer 
equip va sumar la primera 
victòria de la temporada per 
6-4, mentre que el segon va 
sumar dues victòries, una per 
6-0 i l’altra per 4-2, i d’aquesta 
forma es manté als primers 
llocs de la classificació. El 
tercer equip també va acon-
seguir dues victòries, totes 
dues per 3-1.

D’altra banda, els més 
menuts del club van par� ci-
par en el Campionat d’Edats 
i van complir les expecta� ves 
després de tres jornades de 

compe� ció. En la categoria 
Sub-10, Joan Vilarasau i René 
Laplacé van fer taules en 
una par� da molt disputada, 
mentre que Daniel Serrano, 
Aitor Dublinio i Emma Or� z 
no van poder superar els 
seus rivals.

Pel que fa al Campionat 
Escolar, després de quatre 
jornades de compe� ció, con-
� nua la igualtat al capdavant 
de la compe� ció amb Diego 
Alameda en primera posició 
i Carlos García a només mig 
punt. Per darrere, hi ha Álva-
ro Capilla, Emma Or� z, Joan 
Vilarasau, Daniel Serrano i 
René Laplacé. / AER

RESULTATS CNR 

CN Sant Feliu - CN Rubí Cadet Femení 10-10
CN Rubí Alevi B - CW SANT ADRIA B 4-3
CN Barcelona Vista - CN Rubí Cadet Masculí 18-8
CN Sabadell A - CN Rubí Benjamí A 5-0
CN Catalunya - CN Rubí Juvenil Femení 14-12
CE  MEDITERRANI A - CN Rubí Benjamí A 5-0
CN Rubí Infantil Femení - CN Atlètic-Barceloneta 6-13

WATERPOLO | COPA DE LA REINA ESCACS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

L’Op� ms suma 50 punts a la Lliga de Clubs

Tres victòries dels equips de relleus de 
la Unió Atlè� ca Rubí en el Trofeu de Promoció

El Sènior Femení del Natació Rubí comença 
la fase fi nal de la Copa de la Reina

L’Op� ms Club Triatló va acon-
seguir sumar 50 punts en 
la Lliga de Clubs després de 
participar en el Campionat 
de Catalunya de Duatló per 
equips distància Esprint, que 
va tenir lloc al Prat. 

L’equip rubinenc va estar 
format per Enoc Navarro, 
Albert Muñoz, San�  Sánchez, 
Fede Haba i Frank García. 
Els par� cipants, excepte un 
que no va poder acabar la 
prova per una avaria a la 
bicicleta, van acabar amb un 
temps d’1h 06’ 25”. Amb la 
suma d’aquests 50 punts, el 

Els equips de relleus de la Unió 
Atlè� ca de Rubí (UAR) van acon-
seguir el dissabte al Trofeu de 
Promoció disputat a Sabadell tres 
triomfs destacats en el 4x200 m 
relleus. El Sub-12 femení (Mar� na 
Capel, Lucía García, Maria Tejero 
i Meritxell Llort) va fer un temps 
de 2’12”. El Sub-14 masculí (Adrià 
Macías, Jordi Sierra, Iván García 
i Aketza Sumell) va fer un temps 
d’1’54”; i el Sub-14 femení (Alba 
Rodríguez, Valeria Olalla, Marta 

Tomey i Paula Haba) va fer un 
temps d’1’58”. En categoria Sub-
16 femenina (Anna Blasco, Ona 
Gombau, Ainhoa Cordero i Violeta 
Vilches) van quedar segones en el 
4x300 m relleus amb 3’08”54.

D’altra banda, Adrià Macías va 
quedar en 8a posició en Sub-14 
en el Campionat de Catalunya de 
Cros, disputat a Vic, amb un temps 
de 12’01”. El rubinenc Jan Badia, 
amb el Cornellà, també va ser 8è, 
en aquest cas en Sub-18. / UAR

El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí arrenca la fase 
fi nal de la Copa de la Reina 
2019 aquest divendres a les 
instal·lacions del CN Sant 
Feliu, amb motiu del 50è 
aniversari del club.

El conjunt rubinenc s’en-
frontarà en els quarts de fi nal 
a l’EW Saragossa, en un par� t 
que es disputarà a les 18.10 
hores. Es preveu que sigui 
un enfrontament igualat, ja 
que en el par� t de lliga les de 
Rubí es van imposar per 7-8. 
El conjunt vencedor disputarà 
les semifinals el dissabte a 
par� r de les 13 hores contra 
el guanyador del duel entre 
el CN Sant Feliu i el CN Sant 
Andreu.

Per la seva banda, el Sè-
nior Masculí es va impo-
sar a Primera Nacional al 

ATLETISME | RELLEUS

Els par� cipants del club rubinenc. / Cedida

club Op� ms se situa en una 
còmoda onzena posició a la 

general de Primera Divisió 
Catalana. / OCT

Victòria del Femení de l’Handbol 
Rubí contra el Santpedor

El Sènior Femení de l’Handbol 
Rubí va aconseguir la victòria 
a casa contra el Santpedor, 
en un par� t marcat més per 
bones accions defensives que 
no pas ofensives.

La primera meitat va co-
mençar amb un ritme lent i 
els equips es van concentrar 
en defensar-se bé. Després de 
quinze minuts de par� t, tots 
dos equips con� nuaven em-
patats, fi ns que les bones ac-
tuacions defensives de Laura, 
la portera local, que fi ns i tot 
va aturar penals, va permetre 
que les de Rubí es posessin al 
capdavant en el marcador.

A la segona part, les rubi-
nenques van sor� r amb molta 

Una acció del par� t entre el Rubí i el Santpedor. / Cedida

força en atac i van augmentar 
la diferència de gols, però 
les de Santpedor van saber 
reaccionar i defensar-se. Això 
va fer que en els cinc minuts 
següents el marcador canviés, 
fi ns i tot hi va haver un penal a 
favor de cada equip. Més tard, 
però, les santpedorenques ja 
no van poder parar l’atac local 
i el Rubí es va allunyar en el 
marcador fi ns a arribar al fi nal 
del par� t.

Pel Rubí van jugar Anna, 
Campagnoli, Clara (3), Dori 
(2), Laura, Montse (9), Raquel 
(5) i Rodri (4). A la propera 
jornada, les rubinenques ju-
garan dissabte a Mataró a les 
16 hores. / CHR

HANDBOL | PRIMERA CATALANA

CW Màlaga a Can Rosés per 
14-5. Amb aquest resultat, 
l’equip con� nua encapçalant 
la classificació, empatat a 
punts amb el CN Sant Feliu. 
Els de Rubí juguen a Madrid 
aquest dissabte contra el CN 
La La� na amb l’objec� u de 
continuar liderant la taula 
classifi catòria.

Campionat de Catalunya 
d’Hivern aleví
Entre els dies 1 i 3 de febrer, 
els alevins del club Iago Ver-
dú, Héctor Ramos i Clàudia 
Gómez van disputar a Lloret 
de Mar el Campionat de Ca-
talunya d’Hivern.

Héctor Ramos va ser 6è en 
els 200 m esquena (2’34”93), 
establint un nou rècord del 
club, i 7è en 400 m estils 
(5’46”13). Iago Verdú, per la 

seva banda, va ser quart en 
400 m es� ls (5’37”09), esta-
blint el rècord del club.

Pel que fa a la classifi cació 
per clubs, el CN Rubí va ser 
42è en la classifi cació feme-
nina de 12 anys, 11è en la 
classifi cació masculina de 13 
anys i 47è en la classifi cació 
total.

D’altra banda, l’equip de 
natació, quatre nedadores i 
quatre nedadors, va par� ci-
par dissabte en la tercera jor-
nada de lliga sènior i infan� l 
a la piscina del CN Badia. Els 
resultats van ser posi� us, ja 
que un elevat percentatge 
dels nedadors van millorar 

els seus registres.

Duatló del Prat
Tres equips del club van estar 
presents al Duatló del Prat, 
un par� cipant en el Campi-
onat de Catalunya i els altres 
dos en la modalitat Oberta. 
L’equip que compe� a al cam-
pionat català va aconseguir 
la 42a posició, mentre que 
un dels dos equips mixts que 
van compe� r en la modalitat 
Oberta no va poder puntuar 
perquè la component feme-
nina de l’equip va pa� r una 
lesió i no va poder acabar la 
prova. L’altre equip va quedar 
en 136è lloc. / CNR

Iago Verdú, Clàudia Gómez i Héctor Ramos. / Cedida

Un dels equips femenins de relleus que va guanyar. / Cedida




	080219_diariderubi_01
	080219_diariderubi_02
	080219_diariderubi_03
	080219_diariderubi_04
	080219_diariderubi_05
	080219_diariderubi_06
	080219_diariderubi_07
	080219_diariderubi_08
	080219_diariderubi_09
	080219_diariderubi_10
	080219_diariderubi_11
	080219_diariderubi_12
	080219_diariderubi_13
	080219_diariderubi_14
	080219_diariderubi_15
	080219_diariderubi_16
	080219_diariderubi_17
	080219_diariderubi_18
	080219_diariderubi_19
	080219_diariderubi_20
	080219_diariderubi_21
	080219_diariderubi_22
	080219_diariderubi_23
	080219_diariderubi_24

