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La Guàrdia Civil desar� cula 
una organització criminal 
que tenia la seva base a Rubí

REDACCIÓ

La Guàrdia Civil ha desar� -
culat una organització cri-
minal dedicada a robatoris 
en l’interior de camions 
quan aquests estaven atu-
rats a diferents àrees de 
servei. Tota la mercaderia 
robada es dipositava en 
una nau d’un polígon in-
dustrial de Rubí, per a ser 
venuda posteriorment. 

Per cometre els roba-
toris feien servir turismes 
de la seva propietat. Per 
carregar la mercaderia ro-
baven furgons comercials 
als quals canviaven la ma-
trícula, ja que disposaven 
d’un taller per fabricar i 

col·locar-ne. 
En total hi ha 11 de� n-

guts, i una altra persona in-
ves� gada, acusats de com a 
mínim 37 robatoris en àrees 
de servei de les autopistes 
A-2 i AP-2 en les províncies 
d’Osca, Saragossa i Lleida. 
Tots els de� nguts, d’entre 
20 i 42 anys, resideixen a 
la província de Barcelona, a 
les poblacions de Barcelo-
na, Terrassa i Santa Coloma 
de Gramenet i se’ls imputa 
delictes de pertànyer a una 
organització criminal, roba-
tori amb força i falsifi cació 
documental. El jutge ha 
decretat presó per a quatre 
d’ells i la resta ha quedat en 
llibertat amb càrrecs.

Impulsen la Setmana de 
la Diversitat, per desmuntar 
estereo� ps i prejudicis
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha impulsat per 
primer cop la Setmana de les 
Diversitats, una programació 
d’ac� vitats amb l’objec� u de 
combatre tot � pus d’estere-
o� ps i prejudicis i reivindicar 
la diversitat com un valor 
positiu i enriquidor de la 
ciutat.

La Setmana de les Di-
versitats s’ha iniciat amb 
el disseny i producció d’un 
videoclip del raper Jeebli, 
conegut per les seves lletres 
de denúncia contra la xeno-
fòbia. En les darreres setma-
nes, joves de la ciutat han 
treballat en la preparació 
de la cançó i de la gravació 
juntament amb el cantant. 
Dimecres es va iniciar la 
gravació amb el jovent i dis-
sabte s’ha programat una 
segona sessió de gravació 
de 10 a 13 hores a la plaça 
de Josep Tarradellas oberta 
a tothom.

La programació conti-
nuarà el mateix dissabte a 

les 21 hores, amb la repre-
sentació de l’obra ‘El metge 
de Lampedusa’, a La Sala. El 
muntatge relata el drama 
dels exiliats que arriben a 
aquesta illa des de les costes 
africanes.

Del 12 al 16 de novembre, 
entre les 17.30 i les 19.30 
hores, � ndrà lloc la proposta 
‘Mems per les diversitats’, 
que planteja l’humor com 
a eina de lluita contra el ra-
cisme. Les places del Doctor 
Pearson, de Catalunya i de 
Salvador Allende acolliran 
tallers de creació de mems 
reivindica� us, així com una 
exposició fotogràfi ca de SOS 
Racisme.

El 14 de novembre, de 
17.30 a 20.30 hores, l’Ateneu 
acollirà el taller d’expressió 
corporal ‘Diàleg Intercultu-
ral’, on, a partir del propi 
cos, es treballaran prejudicis 
de � pus racial, de gènere i 
sexual, entre altres.

El dia 16, l’estació de 
Ferrocarrils acollirà l’ac� vitat 
‘Biblioteca Vivent’, dinamit-

zada per ACATHI Migració, 
Refugi i Diversitat LGTBI+. La 
proposta consisteix en una 
biblioteca a l’aire lliure on els 
llibres han estat subs� tuïts 
per persones que expliquen 
les seves respec� ves històri-
es. L’espai estarà en funcio-
nament de 16 a 18 hores.

La Setmana de les Diver-
sitats es tancarà el 17 de no-
vembre amb dos espectacles 
didàc� cs. De 10 a 13 hores, 
la Biblioteca serà l’escenari 
del teatre fòrum ‘E� quetes 
cap a la gent gran’, dirigit pel 
grup de la Xarxa An� rumors, 
Teatre Social Primer de Maig. 
Es representaran diferents 
escenes, en relació amb els 
estereo� pis, prejudicis i ru-
mors envers la gent gran. 

A més, d’11 a 13 hores, 
l’Ins� tut Diversitats dirigirà 
un espectacle de clown � tu-
lat ‘El planter an� rumors’ al 
Mercat. En el marc d’aquesta 
ac� vitat, els clients de l’equi-
pament estaran convidats a 
xutar en una porteria molt 
peculiar.

El fi ll de l’exalcalde Murillo, de� ngut per 
voler atemptat contra Pedro Sánchez
REDACCIÓ

Manuel Murillo Sánchez, fi ll de 
l’úl� m alcalde del franquisme a 
Rubí, Manuel Murillo Iglesias, 
va ser de� ngut el 19 de setem-
bre pels Mossos d’Esquadra 
per planificar un atemptat 
contra el president del govern, 
Pedro Sánchez.

El de� ngut, que es troba 
actualment a la presó de Can 
Brians 2, va manifestar per un 
grup de WhatsApp la seva vo-
luntat d’assassinar el president 
socialista després de conèixer 
la decisió del govern d’ex-
humar el dictador Francisco 
Franco del Valle de los Caídos, 
segons recull el diari Público. 
Murillo va demanar ajuda 
a través d’aquest grup per 
conèixer l’agenda i saber els 
moviments de Sánchez amb la 
intenció d’atemptar contra ell. 
Va ser precisament una perso-
na d’aquest grup qui va alertar 
els cossos de seguretat.

Segons aquestes mateixes 
informacions, el de� ngut era 
un expert � rador i prac� cava 
el � r olímpic. Feia anys que fre-
qüentava cercles d’ultradreta, 
però no tenia cap antecedent 
penal.

Durant la detenció, els 
Mossos d’Esquadra van trobar 
a casa seva, a Terrassa, un 
arsenal de 16 armes de foc 
curtes i llargues, entre les quals 
diversos fusells i quatre rifl es, 
alguns modifi cats per ell ma-
teix. L’acusat va confessar les 
seves intencions just després 
d’ingressar a presó incondici-
onal. L’Audiència Nacional ha 
refusat imputar-lo per terro-
risme i la causa judicial està 
oberta per delictes contra 
l’autoritat amb ús d’arma, 

Murillo, que està a la presó, va demanar ajuda per WhatsApp per assassinar el president. / Moncloa

delicte d’amenaces greus, de-
licte de � nença il·lícita i dipòsit 
d’armes, municions i explosius 
i un delicte d’odi.

Reconegut a Rubí per la seva 
faceta espor� va
El fi ll de Manuel Murillo Igle-
sias, l’alcalde franquista que 
va governar Rubí des del 1962 

Part del material recuperat per la Guàrdia Civil. / Cedida

fi ns al 1977 i que va morir el 
2001, vivia a Rubí i va treballar 
de mecànic fi ns fa alguns anys, 
quan es va traslladar a Terras-
sa. Actualment, treballava com 
a vigilant de seguretat. 

El de� ngut va ser nomenat 
millor espor� sta de Rubí els 
anys 1994 i 1996 per la seva 
afició a l’atletisme. Murillo 
Sánchez va ser quatre vegades 
campió d’Espanya dels 100 
km en ruta i va par� cipar en 
sis campionats del món d’at-
le� sme.

El de� ngut ha 
confessat que volia 
matar el president
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Xavier

Carme Forcadell, Diputada del 
Parlament de Catalunya i Expresidenta 
de la institució. PRESA POLÍTICA.

     Dijous, 

15 novembre, 19.00 h
Rubí, Biblioteca Mestre Martí Tauler

Presència de Roger Torrent, 
President del Parlament de Catalunya.

Presentació de Xavier Corbera, candidat a l’alcaldia de Rubí.

Rubí, ciutat sostenible, agradable per 
viure-hi, i eficient per treballar-hi.

REDACCIÓ

El procés parti cipati u sobre la 
reforma del parc de Ca n’Oriol 
impulsat per l’Ajuntament 
inclou una jornada partici-
pati va presencial que ti ndrà 
lloc aquest dissabte al mateix 
parc. Segons el consistori, 
es tracta d’una cita oberta 
a tota la ciutadania, infants 
i adults, dissenyada perquè 
els assistents coneguin millor 
l’entorn i aporti n noves idees 
i propostes de futur.

La jornada arrancarà a les 
10 del matí  i s’allargarà fi ns a 
les 18 hores i serà com un ta-
ller de treball obert dividit en 
diferents espais parti cipati us 
reparti ts en diferents ubicaci-
ons del parc. La parti cipació 
girarà al voltant de diferents 
eixos temàti cs sobre els quals 
es recolliran les aportacions 
ciutadanes.

Aquests eixos seran ‘Un 
parc amb projecció de ciutat: 
Acti vitat i equipaments’; ‘Un 
parc accessible i connectat’; 
‘Els valors del Parc: Paisatgís-
ti cs i patrimonials’; ‘Un Parc 
Sostenible: Eficiència ener-
gèti ca i materials ecològics’; 

i ‘Cuidem el Parc: Civisme i 
convivència’.

Aquests conceptes també 
es treballaran a través de 
dues sessions dinamitzades, 
una al matí  i una altra a la 
tarda. Aquí és on s’exposa-
ran els objecti us i mètodes 
del procés participatiu per 
després recollir les idees de 
les persones que hi parti-
cipin. Les sessions estaran 
conduïdes per membres de 
la Fundació Ferrer i Guàrdia, 
entitat dinamitzadora del 
procés parti cipati u.

La jornada també comp-
tarà amb diferents tallers de 
participació per a infants i 
adolescents, a càrrec del des-
patx d’arquitectes Urbanins, 
especialitzat en processos 
parti cipati us infanti ls. 

Tot això anirà acompanyat 
d’un seguit d’acti vitats pensa-
des per a tota la família amb 
la intenció d’ampliar el conei-
xement sobre el territori.

Entre aquestes acti vitats, 
s’ha organitzat un peti t re-
corregut per la història de 
Ca n’Oriol amb l’historiador 

Imatge del bosc del parc de Ca n’Oriol. / Mariona López

Convoquen una jornada parti cipati va 
sobre la reforma del parc de Ca n’Oriol

local Eduard Puigventós. Es 
faran 4 sorti des des del Punt 
d’Informació: a les 11, a les 
11.30, a les 16 i a les 16.30 
hores. També s’oferirà una 
fideuada popular a les 14 
hores amb el ritme de Jazull 
Triu. Durant tota la jornada 
hi haurà animació, jocs i es-
pectacles musicals per a tots 
els públics.

Aquesta sessió presencial 
de dissabte es combina amb 
la parti cipació per internet a 
través de l’espai web Parti ci-
pa Rubí.

Millorar l’accessibilitat, mantenir 
el bosc i ampliar-lo, entre les 
primeres propostes ciutadanes
Fins aquest dimecres, a tra-
vés de la plataforma en línia 
Parti cipa Rubí, una quinzena 
de ciutadans havia parti cipat 
fent les seves aportacions 
sobre com hauria de ser el 
parc de Ca n’Oriol o sobre 
com millorar-lo. La majoria 
de les propostes passen per 
la preservació de les zones 
verdes, de l’espai agrari i 
especialment del bosc, sobre 
el qual es proposa la seva 
ampliació.

Altres propostes coin-
cidents són la millora dels 
camins i de la senyalització de 
la totalitat del parc, així com 
la dotació de mobiliari, instal-
lant papereres i bancs, fonts i 
una millor il·luminació.

Millorar l’accessibilitat 
al parc, o bé creant nous 
accessos o bé millorant-ne 
els actuals és una altra de les 
aportacions ciutadanes.

L’estat de les zones d’es-
barjo per a gossos del parc 
preocupa als rubinencs, com 
demostra el fet que alguns 
demanen millorar i condici-
onar aquests, i altres, el seu 
trasllat. També preocupa 
l’incivisme existent, per la 
qual cosa hi ha qui proposa 

incrementar la vigilància, es-
pecialment durant les festes 
i l’oci nocturn, a través de la 
policia o amb càmeres de 
vigilància.

La instal·lació de lavabos 
i d’un servei de bar són altres 
aportacions ciutadanes, així 
com la reconversió de la bom-
bonera, retirant el ciment. 
Hi ha qui també proposa un 
parc infantil amb tobogans 
gegants, una zona d’actes o 
nous espais esporti us. / DdR
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Homenatge del Casal de la Gent Gran 
a Dolors Mumany i Leandre Pons
M. CABRERA

Els rubinencs Dolors Mumany 
i Leandre Pons han estat ho-
menatjats per l’Associació del 
Casal de la Gent Gran, l’Ajun-
tament i la Generalitat de 
Catalunya. Cada any, l’en� tat 
local tria dues fi gures desta-
cades de la seva història –per-
sones que hagin col·laborat 
amb l’associació– i els dedica 
un homenatge al casal, situat 
al carrer Magallanes.

en Comerç i Comptabilitat i 
va treballar a una empresa 
elèctrica de Rubí fi ns que es 
va casar. Després de tenir dos 
fi lls va iniciar una correspon-
dència amb l’escriptora Olga 
Xirinacs, que la va animar a 
fer un curs de català. Al vol-
tant del 1979 va aconseguir el 
� tol de mestra i va començar 
a treballar, primer a l’Escola 
Montserrat i després al Re-
gina Carmeli. Va escriure el 
llibre ‘Entre Verdaguer i el 
Palau Nacional’ i actualment 
escriu ar� cles pel butlle�  del 
Casal.

Pel que fa a Leandre Pons, 
va néixer el 1932 a Barcelona, 
on va cursar el Batxillerat. 
Tot i que va començar Me-
dicina va acabar sent � tulat 
en Peritatge Professional 

Dolors Mumany i Leandre Pons, homenatjats al Casal de la Gent 
Gran. / Mariona López

Mercantil i posteriorment 
en Magisteri. Va treballar al 
Liceu Politècnic, on va conèi-
xer la seva dona i va venir a 
viure a Rubí.

A l’acte hi va assis� r l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
que va destacar el fet que els 
dos homenatjats fossin mes-
tres: “Per les vostres mans 
han passat moltes personetes 
de la ciutat i han gaudit del 
regal que fan els professors 
cada dia, que és ensenyar allò 
que han après”.

A més, la màxima respon-
sable municipal va demanar 
a la Generalitat que millori 
la imatge exterior del casal: 
“Des de l’Ajuntament si cal, 
podem ajudar, perquè l’edi-
fi ci per fora fa una mica de 
pena”.

L’emblemà� c i històric co-
merç Confecciones Juanita 
posa punt fi nal a una etapa 
important per Joana Mén-
dez, la carismà� ca propie-
tària d’aquesta bo� ga on les 
textures i els colors de les 
teles es barregen amb les 
il·lusions, el treball i els con-
sells de tantes dones que 
durant anys hi han acudit 
buscant materials per cosir 
tota mena de ves� mentes.

La Juanita, com se la 
coneix popularment, va 
viure una infància dura i 
per mo� us familiars, des de 
ben pe� ta, no va tenir altra 
opció que deixar els estu-
dis i amb 13 anys treballar 
en les fàbriques tèx� ls en 
condicions molt precàries. 
Però ella sempre ha estat 
una dona posi� va, valenta i 
amb empenta que ha lluitat 
per aconseguir millorar les 
perspectives laborals. Du-
rant un temps va treballar 

al despatx de la coneguda 
fàbrica tèxtil Linden and 
Gerhard.

El 1964 i arran de l’opor-
tunitat de vendre retalls so-
brants de roba, va començar 
un negoci exitós a casa seva, 
ajudada per la seva mare, 
però la demanda sobrepas-
sava l’estoc i va decidir obrir 
una botiga i dedicar-se al 
món de la confecció.

Després de 54 anys, Con-
feccions Juanita ha servit a 
milers de dones i entitats 
que han precisat dels seus 
serveis. Anys d’anècdotes, 
d’emocions, de coneixences 
i de comerç local de proximi-
tat, que ha estat un exemple 
quant al tracte, la profes-
sionalitat, la confi ança i la 
qualitat dels productes. Ara 
ha arribat el moment d’aco-
miadar-se i de traspassar o 
tancar portes d’un negoci 
que és un èxit assegurat. / 
Núria Julià Fosas

L’emblemà� c comerç 
Confeccions Juanita posa 
punt fi nal a la seva història

Juanita Méndez, que ara es jubila, ha estat al capdavant del negoci 
durant 54 anys. / Cedida

L’acte va consis� r en una 
presentació de la vida i fets 
dels dos protagonistes i l’en-
trega de plaques i obsequis 
tant per part de l’en� tat com 
de les dues administracions. 
“Aquest és un homenatge 
pel bé que feu al Casal i a la 
vostra vida, sou un exemple a 
seguir”, va dir el president de 
l’Associació Casal de la Gent 
Gran, Jordi Canal.

Dolors Mumany, nascuda 
el 1928 a Rubí, es va formar 
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Un pe� t cul� u de blat i guixes retorna 
Can Xercavins a l’Edat Mitjana

El Teresa Altet, reconegut per Unicef 
per l’educació en drets infan� ls

Un estudiant sabadellenc de 
la Universitat de Barcelona, 
Ferran Ruz, impulsarà durant 
el pròxim any un pe� t cul� u 
de blat i guixes –un � pus de 
llegum– a Can Xercavins com 
a part d’un estudi d’arqueo-
logia experimental. Amb el 
suport del Museu de l’Es-
querda (Osona), del pagès 
rubinenc Francesc Bancells, 
de la Unió de Pagesos i de la 
masia de Can Xercavins, Ruz 
pretén observar la produc� -
vitat que presenten aquestes 
plantes en relació al clima, 
fongs o males herbes que 
puguin aparèixer i comparar-
ho amb les produc� vitats que 
s’obtenen normalment amb 
les varietats actuals.

D’aquesta forma, els re-
sultats serviran per fer apro-
ximacions sobre la super� cie 

de sòl que necessitava una 
família vallesana durant l’Alta 
Edat Mitjana per poder sub-
sis� r en relació a les rendes o 
censos que havien de pagar 
o a les possibles pèrdues per 
mala collita. La informació 
que es podrà extreure del 
camp donarà una aproxima-
ció de la vida pagesa valle-
sana durant aquella època, 
recuperant la memòria d’un 
percentatge molt important 
de la població oblidat per la 
historiografi a.

El pe� t cul� u consis� rà 
a sembrar varietats vegetals 
an� gues, fer� litzar amb fems 
provinents de ramaderia eco-
lògica i u� litzar un mètode el 
més proper possible al qual 
s’u� litzava durant l’Edat Mit-
jana, amb sembra, control i 
recol·lecció manuals. / DdR

Unicef ha reconegut l’escola 
rubinenca Teresa Altet com 
a centre educa� u referent 
en Educació en Drets d’in-
fància i Ciutadania Global. 
A més del Teresa Altet, 
també l’han rebut les esco-
les Nou Patufet i Encants, 
de Barcelona. Amb aquests 
reconeixements, ja són 
quatre els centres catalans 
reconeguts. El reconeixe-
ment s’emmarca dins de 

la col·laboració d’Unicef 
Comitè Catalunya amb la 
Conselleria d’Educació per 
impulsar l’educació en drets 
d’infància, com marca la 
Convenció sobre els Drets 
de l’Infant.

La coordinadora d’Uni-
cef Comitè Catalunya, Qui-
ma Oliver, ha ressaltat que 
per a Unicef el treball edu-
ca� u des de l’enfocament 
de drets és “clau”. / DdR

L’estudi es realitzarà durant el proper any a Can Xercavins. / Cedida

Caçadors de 
Trastets obre 
un procés de 
par� cipació 
L’associació Ran de Terra, 
més coneguda com a Ca-
çadors de Trastets, enge-
garà el 12 de novembre un 
procés par� cipa� u per tal 
que els ciutadans que hagin 
par� cipat en alguna de les 
seves ac� vitats o bé es� -
guin interessats a fer-ho, 
puguin aportar propostes 
i idees. Les trobades seran 
quinzenament els dilluns de 
19 a 21 hores a l’Ateneu.

Per a l’en� tat, és molt 
important el treball en 
equip i, per aquest mo� u, 
obre aquesta possibilitat 
de participar en el pro-
jecte i així fer un pas més 
en la millora de l’entorn 
natural. En els darrers 6 
anys, s’han fet més d’una 
vintena de trastejades i la 
inicia� va ha rebut diversos 
reconeixements fi ns i tot a 
Europa. A més, ja estan tre-
ballant en un nou projecte, 
el ‘TrastLab’, on col·laboren 
la Biblioteca, el Centre de 
Recursos Pedagògics de la 
Generalitat, l’Ajuntament 
i una vintena d’ar� stes lo-
cals. / DdR

El Pau Casals organitza la Bricofesta 
per seguir renovant el pa� 
L’AMPA de l’escola Pau Ca-
sals ha organitzat una nova 
edició de la Bricofesta, una 
jornada popular i partici-
pa� va per tal de con� nuar 
renovant el pa�  de l’equi-
pament educa� u.

La iniciativa permetrà 
la instal·lació de nous ele-
ments al pati de l’escola: 
es col·locarà una graderia 
a la pista, es construirà un 
sorral al pati dels petits i 
també dels grans, s’ubi-
carà un laberint de caixes 
i s’envernissaran diversos 
elements de fusta, entre 
altres millores.

A banda, hi haurà ac� -
vitats per als infants relaci-
onades amb la millora del 
pa� , però tots els menors 
han d’anar acompanyats 
d’un adult. També s’oferirà 
un aperi� u a tots els par-
� cipants i hi ha l’opció de 
portar el dinar de casa i fer 
un àpat popular.

La jornada tindrà lloc 
aquest dissabte de 9 a 14 
hores i hi està convidada 
tota la comunitat educa� -
va. Els par� cipants hauran 
d’anar amb roba que es 
pugui embrutar i calçat 
adequat. / DdR

Acte per conscienciar 
sobre les difi cultats 
per aconseguir
la nacionalitat
espanyola

La Biblioteca acull una
mostra sobre els refugiats

‘Una selva com la teva’ és 
el � tol de la nova exposició 
de la Biblioteca, impulsada 
per la Fundació Manuel de 
Pedrolo, que es pot trobar 
a la Sala d’Exposicions de 
l’equipament. La mostra 
pretén crear un espai de 
reflexió sobre les xarxes 
socials, concretament Face-
book, en l’onada migratòria 
de refugiats cap al con� nent 

europeu.
L’exposició il·lustra com, 

en poques hores, es pot 
trafi car amb desplaçats de 
la guerra de Síria seguint els 
passos del ‘Manual per al tra-
fi cant de persones en línia’, 
creat a par� r de la inves� -
gació i la documentació del 
procés migratori. La mostra 
es podrà visitar fi ns al 30 de 
novembre. / DdR

L’exposició pretén crear una refl exió sobre el paper de les xarxes 
socials en l’onada migratòria. / Mariona López 

Rubí Acull ha organitzat una 
ac� vitat aquest dissabte per 
conscienciar la població so-
bre les difi cultats que troben 
molts immigrants que volen 
aconseguir la nacionalitat 
espanyola. En aquest sen� t, 
la plataforma denuncia el 
fet que s’hagi de passar un 
examen per obtenir la naci-
onalitat i que, a més, s’hagin 
de complir tot un seguit de 
requisits per poder accedir 
a l’examen.

Des de Rubí Acull, ressal-
ten que moltes de les per-
sones nascudes a Espanya, 
i que per tant tenen auto-
mà� cament la nacionalitat, 
no serien capaços d’aprovar 
aquest examen. 

Dissabte, d’11 a 13 hores 
al carrer Magí Raméntol, 
l’entitat oferirà als ciuta-
dans que passin pel carrer la 
possibilitat de fer un model 
d’examen per aconseguir la 
nacionalitat espanyola, que 
dissenya cada any l’Ins� tuto 
Cervantes, on s’avaluen co-
neixements de la Cons� tució 
i de la realitat social, així com 
aspectes culturals. / DdR



La Fundació Naturgy activa un fons solidari 
per a la rehabilitació energètica d’habitatges 
de famílies en situació de vulnerabilitat

Pla de Vulnerabilitat Energètica

- L’objectiu és assumir millores 
d’aquests habitatges en matèria de 
rehabilitació, equipament i eficièn-
cia energètica per donar suport a 
les llars i les famílies que més ho 
necessiten.

- Les actuacions procedents d’aquest 
Fons Solidari es posen en marxa inici-
alment a Catalunya, Galícia i Madrid, 
però és extensible a tot Espanya.

- El Fons Solidari de Rehabilitació 
Energètica és obert a la contribució 
ciutadana i també dels empleats 
i clients. La Fundació Naturgy es 
compromet a aportar-hi el mateix 
import que el públic interessat doni 
a aquesta iniciativa. 

La rehabilitació exprés d’habitatges 
per millorar l’eficiència energètica, 
així com la millora de l’equipament 
a les llars (frigorífics, cuines, escal-
fadors, calderes i deshumidificadors) 
de les famílies més vulnerables 
poden suposar un estalvi de fins a 
650 euros anuals, segons l’estudi 
“Re-habilitación exprés en hogares 
vulnerables. Soluciones de bajo cos-
te”, realitzat per la Fundació Naturgy 
i que recull 76 solucions de baix 
cost per fer les llars més eficients 
energèticament. 

Amb l’objectiu de dur a terme 

aquestes millores, la Fundació Na-
turgy ha posat en marxa el Fons 
Solidari de Rehabilitació Energètica, 
que es destinarà tant a intervencions 
directes en els habitatges per incre-
mentar l’eficiència energètica com a 
la reparació i/o substitució d’equipa-
ments que ho requereixin. Es tracta, 
en tot moment, d’obres ràpides i que 
es poden realitzar, preferentment, 
des de l’interior de l’habitatge, per 
no afectar elements comuns de les 
finques i per a les que no cal sol-
licitar llicència d’obres ni permisos 
de la comunitat de propietaris.

D’aquesta manera, es treballa 
per esmenar la manca d’aïllament, 
una insuficient protecció contra el 
sobreescalfament solar i l’ús de ma-
terials inadequats en la construcció, 
que són les grans mancances dels 
habitatges que ocupen les famílies 
més vulnerables. “Un dels grans 
problemes del parc d’habitatges és 
que més del 70% es van construir 
abans de l’any 1978, que va ser quan 
va entrar en vigor l’obligació d’aïllar 
tèrmicament les cases. I gran part 
d’aquests pisos són habitats actual-
ment per persones en situació vulne-
rable”, afirma el director general de 
la Fundació Naturgy, Martí Solà. 

Qui se’n pot beneficiar?
Els principals beneficiaris són les 

persones en situació de vulnerabili-
tat que siguin propietaris o llogaters 
dels habitatges que s’han de rehabi-
litar. Com a pas previ, hauran de ser 
atesos per entitats del Tercer Sector 
amb les que la Fundació Naturgy té 
acords de col·laboració (Fundació 
Foment de l’Habitatge Social, Càri-
tas, Habitat3, Creu Roja, Fundació 
Roure, Fundación Constructora 
Benéfica). També es podran acollir 
a aquestes ajudes les entitats del 
Tercer Sector o administracions 
titulars d’habitatges que gestionen 
llars habitades per persones en si-
tuació de vulnerabilitat energètica, 
i amb qui la Fundació Naturgy signi 
un conveni de col·laboració per a 
la utilització dels recursos del Fons 
Solidari.

Com es finança?
Segons els càlculs realitzats per 
l’estudi de la Fundació Naturgy, una 
rehabilitació energètica integral tin-
dria un cost d’entre 20 mil i 35 mil 
euros, mentre que amb l’aplicació de 
mesures de baix cost es pot reduir 
fins als 5.000 i 7.000 euros. Aquests 
recursos surten del fons solidari que 
ha creat la Fundació.

«La nostra Fundació és la donant 
principal d’aquest fons que ara 
comença a funcionar i amb el qual 
confiem que podrem ajudar els col-

lectius més vulnerables i mantenir 
activa la nostra línia d’acció per llui-
tar contra la pobresa energètica», ha 
declarat Solà. 

Per una banda, hi pot contri-
buir qualsevol persona: clients, 
empleats, proveïdors, ciutadans en 
general, associacions o altres tipus 
d’entitats, amb aportacions des d’1 
fins a 10.000 euros, a través del web 
www.fondo.fundacionnaturgy.org. A 
més, també tindran l’opció de gaudir 
de la desgravació fiscal correspo-
nent. D’altra banda, la Fundació 
Naturgy farà una aportació inicial i 
es compromet a contribuir al Fons 
Solidari amb el mateix import que 
hagin aportat desinteressadament 
els donants.

Què inclouen els ajuts?
Les despeses que assumeix el Fons 
són els materials, mà d’obra i projec-
te tècnic i llicències, si són necessa-
ris, en el cas de les rehabilitacions. 
Compra de nou equipament, trasllat 
a l’habitatge i mà d’obra d’instal·-
lació, per les substitucions d’equi-
paments. I finalment, materials i 
mà d’obra, en el cas d’adequació 
d’instal·lacions.

Contingut elaborat 
amb la informació de 
la Fundació NATURGY
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Els comuns aspiren a ser la llista 
més votada a les municipals
MARTA CABRERA

La candidatura de Catalunya 
en Comú (CeC) Rubí con� nua 
treballant per confeccionar 
el seu programa electoral de 
cara a les eleccions municipals 
del 2019 amb la intenció de 
ser la llista més votada dels 
comicis: “Volem l’alcaldia 
de Rubí, les grans majories 
absolutes han marxat i no tor-
naran en molt temps, per això 

creiem que tenim possibilitats 
de ser la força més votada a 
Rubí”, ha explicat Ànnia Gar-
cía, membre del Grup Motor 
de CeC a Rubí. Un altre inte-
grant d’aquest òrgan, Mar� n 
Pretel, explica que la candida-
tura dels comuns “té una base 

social darrere” i que l’objec� u 
és “guanyar les eleccions per 
aconseguir un canvi en l’Ajun-
tament de Rubí”.

Pel que fa a la llista elec-
toral que es presentarà i a qui 
l’encapçalarà, els portaveus 
del Grup Motor han afi rmat 
que aquest tema no depèn 
d’aquest òrgan i que està pen-
dent de futurs acords a escala 
nacional entre Catalunya en 
Comú i Podem.

Cicle de converses per confi -
gurar el programa
Després de la primera fase 
d’elaboració del programa, 
amb aportacions de les for-
macions que integren CeC 
–Iniciativa per Catalunya 
Verds, Esquerra Unida i Al-
terna� va i persones properes 
a Podem– i altres aportacions 
a � tol individual, el proper pas 
és iniciar un cicle de converses 
amb la ciutadania. “Volem 
eixamplar la base, sumar per-
sones, recursos, idees, recollir 
suports i tenir ‘feedback’ de 
les nostres propostes”, apunta 
Elena Montesinos, del Grup 
Motor.

La primera de les conver-
ses serà aquest divendres a 
les 19 hores a la Biblioteca i 
girarà al voltant de l’ensenya-
ment, amb la par� cipació de 
Jéssica Albiach, presidenta del 
grup parlamentari Catalunya 
en Comú Podem, i Eulàlia 
Formiguera, rubinenca rela-
cionada amb l’ensenyament. 
Posteriorment, se’n faran 
sobre la indústria i l’ocupació i 
sobre habitatge i urbanisme.

De fet, els comuns han 
estructurat els seus eixos 
fonamentals en 5 temes de 
gran interès: ‘Una ciutat per 
viure-hi’ (urbanisme, medi 
ambient, habitatge); ‘Al servei 
de qui?’ (ciutadans); ‘Ciutat 
ac� va’ (ocupació, indústria, 
emprenedoria, treball); ‘Ciu-
tat ben ges� onada’; i Radica-
litat democrà� ca (bon govern, 
transparència i participació 
ciutadana).

Un cop fi nalitzi la ronda 
de converses, abans de tan-
car el programa electoral, 
el proper pas serà fer tallers 
par� cipa� us, en els quals s’in-
clourà un espai de propostes 
virtuals.

L’ANC farà 
primàries per 
fer una llista 
independen� sta 
a Rubí
L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) ha decidit 
en assemblea impulsar 
primàries republicanes 
per tal de confeccionar 
una llista independen� sta 
a les eleccions municipals 
del maig del 2019. Tot i 
que Esquerra Republicana 
de Catalunya i l’Alterna� va 
d’Unitat Popular han des-
cartat la llista unitària i 
només el Par� t Demòcrata 
Català hi està a favor, l’ANC 
ha decidit seguir endavant 
amb el projecte, com a 
altres pobles i ciutats del 
territori. El sí a les pri-
màries republicanes va 
obtenir 20 suports, 4 vots 
en contra i 2 abstencions. 
Segons l’ANC, les primàries 
tenen com a objectiu la 
regeneració democrà� ca 
i aconseguir un alcalde o 
alcaldessa independen� s-
ta a Rubí. Durant aquests 
dies, l’ANC ha creat un 
comitè impulsor, un òrgan 
que serà l’encarregat de la 
ges� ó i l’organització de 
les primàries. / DdR

Mar� n Pretel, Elena Montesinos i Ànnia García, tots tres del Grup 
Motor de CeC Rubí. / Mariona López

Josep Puigventós, escollit nou
president del PDeCAT a Rubí

La secció local del Par� t De-
mòcrata de Rubí (PDeCAT) 
ha renovat aquest dilluns el 
seu òrgan de direcció amb 
l’objec� u d’afrontar la pre-
paració a les eleccions mu-
nicipals del maig del 2019. 
Josep Puigventós, president 
del Foment de la Sardana, 
substitueix Miquel Rubio 
a la presidència. La llista 
encapçalada per Puigventós 
s’ha imposat per unanimitat 
dels vots a l’assemblea local 
del par� t. 

El nou president, qui 
estarà acompanyat per Ivan 
Vila com a vicepresident, ha 
destacat la importància de 
“la necessària unitat de les 
forces independen� stes per 
encarar el futur”. En aquest 
sen� t, Puigventós ha asse-
gurat que “el par� t marcarà 

la seva agenda buscant el 
consens per a configurar 
una llista unitària i trans-
versal per a les pròximes 
eleccions”. A més, la nova 
junta també treballarà per 
“desplegar la marca Junts 
per Rubí, per recuperar la 
presència del par� t al carrer 
i per col·laborar amb les en-
� tats socials de la ciutat”. 

El nou comitè incor-
pora nous perfils, alhora 
que manté els vincles amb 
membres de l’anterior co-
mitè. Entre aquests, s’in-
corporen Sandra López, 
Xavier Naches, M. Àngels 
Ruiz, Núria Antón i Arnau 
Domènech, mentre que 
segueixen Jaume Buscallà, 
Èric Zaldívar, Mireia Giralt, 
M. Àngels Rufé i Eva Fernán-
dez. / DdR

El nou comitè direc� u incorpora nous perfi ls i manté vincles amb 
membres de l’anterior. / Cedida

CeC està centrada 
en l’elaboració del 
programa electoral

El regidor Joan Pun�  s’afi lia 
a Esquerra Republicana

El regidor d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC), 
Joan Pun� , s’ha fet militant 
de la formació republicana 
després de tres anys i mig 
com a regidor independent 
de la segona força polí� ca de 
l’Ajuntament de Rubí.

“Prenc la decisió perquè 
Esquerra és l’únic projecte 
alternatiu en aquesta ciu-
tat, absolutament necessari, 
per encapçalar i arribar a 
consensos amplis que és el 
que la ciutat requereix”, ha 
explicat Puntí. Pel regidor 
d’ERC, aquest ha estat “el 
pitjor mandat democrà� c de 
la història”, i afegeix que “és 

di� cil trobar un Ajuntament 
que hagi viscut tanta vergo-
nya com el de Rubí”.

Pel que fa al seu futur dins 
del par� t i la possibilitat de 
tornar a ser escollit regidor, 
Pun�  ha assenyalat que no 
sap què passarà el 2019: “Cal 
parlar amb els companys, jo 
treballo per tenir una llista el 
més plural possible, però el 
fet si em presentaré o no, no 
està sobre la taula”.

El portaveu de la formació 
i candidat a l’alcaldia per Es-
querra, Xavier Corbera, s’ha 
mostrat agraït pel gest de 
Pun�  i considera “un honor” 
la seva militància. / M.C.

Jordi Pun� , acompanyat pels seus companys Montse Solé i Xavier 
Corbera. / Mariona López



Torres Massana, a més, la for-
mació denuncia que l’estat 
actual provoca una situació 
de degradació en un entorn 
on hi ha una escola.

Dues cases en ruïnes i una 
ocupada
Les cinc construccions de les 
Torres Massana, ubicades a 
Ca n’Alzamora, es van cons-
truir el 1920 per iniciativa 
dels Massana, una família 
benestant de Barcelona. Eren 
cases de segona residència 
d’es� l racionalista alemany 
i a la fi nca hi van construir 
jardins, piscines i pistes de 
tenis. Més tard, durant la 
Guerra Civil, es van fer servir 
per acollir infants refugiats i 
amb el triomf dels nacionals, 
durant una temporada, es 
van allotjar membres de la 
Legió Còndor nazi.

Actualment, una d’elles 
és un restaurant, mentre que 
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En una parcel·la 
municipal, han 
instal·lat una 

granja d’animals

L’AUP denuncia la situació de les Torres Massana: 
abocaments, animals de granja i edifi cis en runes

M. CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular (AUP) ha carregat 
per enèsima vegada contra 
l’Ajuntament per la gestió 
del patrimoni local, aquesta 
vegada per l’estat ruïnós de 
les Torres Massana: “Aquest 
mandat hem aprovat ja tres 
mocions sobre patrimoni i no 
s’ha complert cap ni una, no 
sabem si és que l’equip de go-
vern no li dona importància al 
patrimoni o directament que 
no saben que fer-ne amb ell”, 
ha explicat el portaveu de la 
formació, Jordi Muntan.

El regidor considera que 
el consistori és “qui té el 
patrimoni més descuidat de 
la ciutat, aquestes torres, 
els antics cinemes, la casa 
de la plaça del Doctor Pear-
son... algun dia algú haurà de 
prendre decisions i redactar 
un pla de restauració de pa-
trimoni, perquè cada vegada 
es degrada més”. La proposta 
de l’AUP és “rehabilitar el 
patrimoni amb un calendari 
i sobretot tenir un projecte 
al darrere”. En relació a les 

l’altra acull l’escola Torre de la 
Llebre. Les altres tres, la Tor-
re Salduba o Torre Giner, la 
Casa Massana i la Casa Arís, 
estan abandonades o s’hi han 
instal·lat ocupes.

La llei estableix que les 
administracions locals han 
d’assumir les propietats de 
les zones verdes fi xades en 
els plans d’ordenació urba-
nística. Per aquest motiu, 

A la Torre Salduba, rehabilitada el 2010 i actualment en ruïnes, hi ha un abocador de runa. / M. López

l’Ajuntament ha hagut d’as-
sumir les tres propietats 
a través de l’expropiació 
forçosa.

La Torre Salduba, just 
davant de l’escola Torre de la 
Llebre, va ser la primera que 
va comprar l’Ajuntament i es 
va gastar més de mig milió 
d’euros per rehabilitar-la. El 
2010 es va iniciar un projecte 
i l’edificació es va conver-

� r en un Centre d’Energies 
Renovables, amb plaques 
solars i caldera de biomas-
sa. El projecte va fi nalitzar 
pocs anys després i l’edifi ci 
va quedar tancat. Durant la 
campanya per les munici-
pals, el Par� t dels Socialistes 
de Catalunya va proposar 
conver� r-lo en un espai jove 
amb bucs d’assaig, però han 
passat gairebé quatre anys 

i la fi nca con� nua en estat 
ruïnós, l’edifi ci està tapiat, 
amb tanques provisionals, i 
a més hi ha un abocador de 
runa al pa� .

L’adquisició de les altres 
dues torres és més recent. El 
2014, l’Ajuntament va com-
prar per 1,5 milions d’euros 
una de les dues, va expulsar-
ne els ocupes –que van mar-
xar a la torre del costat– i la 
va tapiar. L’edifi ci segueix en 
ruïnes i a la fi nca hi ha instal-
lada una granja d’animals, 
amb dos porcs, un ase, ca-
bres, ovelles i xais i oques. En 
el cas d’aquest segon edifi ci, 
que està habitat per ocupes 
des de fa anys, l’Ajuntament 
té una pe� ta part de la propi-
etat i està previst que en els 
propers mesos acabi adqui-
rint totalment la torre.

Les Torres Salduba, Casa 
Arís i Casa Massana estan 
incloses dins les Torres Mas-
sana i per tant, catalogades 
com a edifi cis d’interès espe-
cífi c i amb nivell de protecció 
ambiental.

A la fi nca de les Torres Massana hi ha diversos porcs, ovelles i cabres. / Mariona López En un tancat, hi viu un ase. / Mariona López

Dues de les tres torres són de propietat municipal i estan dins del catàl·leg de patrimoni



F a uns dies, una sentència dels magis-
trats experts en impostos del Tribunal 
Suprem va canviar la jurisprudència 

en relació a l’impost d’actes jurídics docu-
mentats, és a dir, l’impost que paguen les 
persones que signen una hipoteca. A partir 
d’aquesta sentència, l’impost l’havien de pagar 
els bancs. La notícia va ser molt ben acollida 
per la ciutadania, tot i que faltava per veure 
si la resolució es podia aplicar amb caràcter 
retroactiu.

Aquesta possibilitat va provocar un ensor-
rament de les accions de les entitats fi nanceres 
a la borsa i, en una decisió inèdita, el Tribunal 
Suprem va decidir deixar sense efecte la 
sentència i reunir-se per revisar-la. Dimarts, 
la Sala del Contenciós-Administratiu de 
l’alt tribunal va dictaminar, per una mínima 
majoria i després de tres dies deliberant, que 

l’impost l’havien de seguir pagant les persones 
que signen la hipoteca. La reacció tampoc 
es va fer esperar i les accions dels bancs van 
tornar a pujar. Tot això ha succeït sota l’atònita 
mirada dels ciutadans, que encara no acaben 
d’entendre perquè s’ha hagut de ‘corregir’ una 
sentència dictada per experts en la matèria.

Fa molts anys que es parla del descrèdit 
de la política, del poder legislatiu i del poder 
executiu i de la seva subjugació al poder de la 
banca, i l’aparell judicial no és aliè a aquesta 

dinàmica. Els ciutadans prenen consciència 
cada vegada més que és el capital –i els bancs 
com el seu màxim exponent, juntament amb 
les grans companyies, recordem el projecte 
Castor o l’abús de les elèctriques– qui pren les 
grans decisions a l’estat: polítiques, judicials i 
econòmiques.

Arran d’aquest escàndol, el president 
del govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que 
aprovarà un decret per tal d’establir per llei 
que siguin les entitats fi nanceres qui es facin 

càrrec d’aquest impost. Si realment és tan 
senzill, perquè no s’ha legislat abans sobre 
aquesta qüestió? Per què tampoc es va legis-
lar per evitar les clàusules sòl, l’estafa de les 
preferents o altres abusos hipotecaris? Qui 
legisla realment? Els poders polítics o les elits 
fi nanceres? Qui té el poder? La ciutadania, a 
través del Congrés, o les empreses que cotit-
zen a l’Ibex 35? Lamentablement, cada dia 
més, i per diversos motius, tenim la certesa 
que a l’estat espanyol hi ha poders ‘intocables’ 
a l’ombra.

Amb l’aplicació del decret, els bancs 
trobaran la forma de fer pagar l’impost amb 
altres clàusules abusives, mentre que totes les 
persones que ja han signat una hipoteca mai 
podran recuperar el pagament d’aquest im-
post. Al fi nal, la sensació global és que davant 
la ciutadania, la banca sempre guanya.

La banca guanya
EDITORIAL
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Moltes gràcies!
La tardor de 1964, la meva mare Pepita i jo 
mateixa vam iniciar un petit negoci de venda 
de retalls de roba en el pis on ella vivia, perquè 
tothom es pogués fer els seus propis vestits. La 
idea va ser un èxit i aviat es van fer llargues 
cues de clientes, fet que ens va animar a obrir 
un petit local al carrer Balmes i en poc temps, 
vam haver de buscar un espai més gran al 
carrer Llobateras.

Als anys vuitanta, es va incorporar al ne-
goci la meva germana, Maria. La botiga es va 
fer petita i del carrer Llobateras vam passar al 
magatzem del carrer Monturiol on us hem 
atès fi ns ara.

Darrere el taulell, hem estat testimonis 
d’intenses emocions, hem pogut compartir 
records amb vosaltres i ens heu fet partícips 
de diversos esdeveniments de les vostres vides. 
Agraeixo la confi ança i el reconeixement que 
ens heu demostrat durant tots aquests anys, 
és el millor exemple del que crec ha de ser la 
relació entre els botiguers i els seus clients.

Us vull dir que em sento orgullosa d’haver 
gaudit de la passió per aquesta feina i d’haver-

Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana            7 de novembre

Josep M. Pijuan Utge @JosepMPijuanUtg

La banca sempre 
guanya? Diguem prou! 
Concentració contra la 
sentència del Tribunal 
Suprem a l’impost de les 
hipoteques dissabte 10
de novembre a les 18h. Al 
c. Pere Esmendia (davant 
els Jutjats) Rubí.

Vull denunciar aquest fet, que des de fa 
força temps estic patint a casa meva.

Des de l’última ordenació del trànsit 
tots els vehicles que entren a Rubí en arribar 
a la Plaça Pearson s’han de dirigir pel carrer 
General Prim.

En direcció plaça Progrés, no hi ha cap 
vehicle aparcat, de manera que la circula-
ció és fàcil. Però en direcció de baixada, la 
primera casa de la dreta i el primer balcó 
és casa meva, hi ha tres cotxes aparcats al 
costat esquerre en zona blava i com el carrer 
no és pla i és molt estret les furgonetes i 
camions s’inclinen i cada setmana queda 
algun vehicle encallat al meu balcó.

En moltes ocasions, ni es preocupen 
de mirar o avisar, però per sort sempre hi 
ha algun veí que pren nota de la matrícula. 
A més, la vorera és molt estreta amb el 

perill que això comporta pels vianants que 
caminen per aquest lloc.

La foto que adjunto és com ha quedat 
en l’últim accident. Tot i tenir la matrícula 
del vehicle, la companyia d’assegurances no 
es fa càrrec si el vehicle no fa el comunicat 
d’accident i reconeix el fet. En tots el carrer 
dels voltants (c. Menard, Colom, Méndez 
Núñez, Cervantes, Murillo, Virgili i Lloba-
teras) no es pot aparcar, tot i ser carrers més 
amples i amb molt menys trànsit des de la 
implantació de l’illa de vianants.

En diverses ocasions, he exposat aquesta 
situació de paraula i per escrit a diverses 
àrees de l’Ajuntament i als diversos par-
tits polítics però no se soluciona aquest 
problema, que a més és un perill per als 
vianants.

Joan Garsaball

Fotodenúncia

vos pogut atendre amb l’atenció, el respecte i 
la professionalitat que us mereixeu.

Ara, després de 54 anys, feliç en recordar el 
llarg recorregut i alhora amb el cor encongit, 
arriba el moment d’acomiadar-se del que fi ns 
ara ha ocupat la major part de la meva vida.

En nom de totes les dones que hem format 
part d’aquest ‘família’, donar-vos el nostre més 
sincer agraïment, per haver-nos acompanyat 
tots aquests anys, per donar-nos l’oportunitat 
de servir-vos i fer realitat el somni d’aquest 
comerç conegut popularment com ‘La Juanita’. 
Fins sempre!

Pepita (mare), Juanita i Maria (germana)
Carme, Consol, Juani, Mercedes, Regina, 

Yolanda i altres col·laboradores més

Empreses que aporten
Si hi ha un tret que diferencia les empreses 
punteres de les de tota la vida és la capacitat 
d’innovar, d’anar més enllà.

Actualment, cal que emprenedors donin 
exemple i tinguin amplitud de mires en qües-
tions de medi ambient.

Un exemple: un amic m’explicava, després 

de tornar d’un viatge a la seu de l’empresa on 
treballa (a Los Angeles), que planten arbres 
fruiters al voltant de les ofi cines i reparteixen 
gratuïtament, cada dia, fruita als seus treba-
lladors (ja de pas, fomentant els bons hàbits 
alimentaris). 

Penso que és una iniciativa molt simple, 
una acció ben senzilla, però totalment dife-
renciadora. 

Des de fa un temps, van sorgint també 
iniciatives empresarials sostenibles i molt 
potents, com és el cas d’Ecosia: un buscador 
(tipus Google) que planta un arbre per cada 
recerca que fas al buscador. 

En el seu blog: blog.ecosia.org/ expliquen 
a on fan les plantacions i també es pot fer el 
seguiment dels seus projectes, des de fertilitzar 
una zona desèrtica, fi ns a ajudar a replantar 
arbres en pobles de l’Àfrica. 

Per ara, han plantat 40.000.000 arbrés més 
al món. Increïble, oi?

Hem de pensar que accions d’aquest 
tipus, esdevindran un fet més que habitual en 
el futur. Tot plegat, ja hauria de formar part 
de la nostra cultura i de la nostra forma de 
pensar i fer.

Innovar no costa tant, de vegades.
Cristina Gómez i Garcia
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Les enquestes publicades el 
passat mes de setembre so-
bre resultats de les properes 
municipals de 2019 tenen al-
menys dues coses en comú. La 
primera és que qui l’encarrega 
i la paga apareix com a gua-
nyador, i la segona és que el 
plenari municipal continuarà 
amb 7 o 8 grups municipals i 
que l’opció de formar govern 
serà múltiple.

Aquesta situació que 
apunten les enquestes no és 
cap novetat. Ja les municipals 
del 2015 van evidenciar que 
ens trobàvem amb un escenari 
que va venir per quedar-se, i 
que desterrava les grans ma-
jories i els governs que només 
es necessiten a si mateixos 
per executar el seu progra-
ma. Com alguns politòlegs 
van afi rmar, “la qüestió clau 
del proper mandat no serà 
tant qui governarà, sinó amb 
qui governaran aquells que 
tindran la responsabilitat de 
fer-ho”. S’imposava el que 
alguns ja anomenaven el mu-
nicipalisme relacional, “una 
nova forma de governar que 
no s’esgota en la necessitat 

dels pactes entre partits, sinó 
que afecta el conjunt dels 
processos d’elaboració de les 
polítiques públiques” (Ismael 
Blanco, revista Treball).

La diversitat d’opcions 
per conformar el nou govern 
municipal i qui l’havia de 
liderar, van estar molt pre-
sents en les converses de juny 
de 2015. Diferents factors, 
que no són l’objecte d’aquest 
article, van determinar que 
fi nalment l’alcaldia recaigués 
en la cap de la formació amb 
més regidors i regidores, però 
molt lluny del nombre mínim 
de 13, per a poder governar 
amb una majoria sòlida. 

Què ha succeït des de llavors 
i com caldrà afrontar la go-
vernabilitat de Rubí a partir 
de juny de 2019?
Si convenim, com indiquen 
les enquestes, que continuarà 
l’atomització del plenari, 
l’exercici per disposar de la 
majoria suficient per con-
formar govern no s’afrontarà 
de la mateixa manera que el 
juny de 2015. Som a poc més 
de 6 mesos de les eleccions i 
en aquests quasi 4 anys han 
passat moltes coses que de 
ben segur faran que l’exer-
cici de conformar una nova 

governabilitat a Rubí, no es 
produeixi de la mateixa ma-
nera que el 2015.

El PSC de Rubí ha go-
vernat aquests anys amb el 
suport inicial de 2 grups 
municipals (C’s i PP) i un 
trànsfuga de CDC. Un su-
port que ha suposat trencar 
per la meitat el grup de C’s i 
expulsar del partit als 2 regi-
dors del PP, conformant un 
plenari únic a la història del 
municipalisme rubinenc amb 
5 regidors no adscrits, gairebé 
el mateix nombre que el del 
primer grup de l’oposició.

Per contra, què s’ha fet des de 
l’oposició? 
Potser el més important que 
hem fet l’oposició, des de la 
perspectiva de la governabi-
litat, és una lectura adequada 
de la nova realitat política 
que s’obria el 2015 i de la 
necessitat de començar a 
fer camí en aquesta política 
relacional que no s’esgota 
en els pactes entre partits, 
sinó que afecta el conjunt 
dels processos d’elaboració 
de polítiques públiques. S’ha 
treballat col·laborativament 
i cooperativament en la re-
alització de propostes, en la 
confecció d’alternatives, tant 

en l’espai institucional com 
en els espais de relació no 
institucional amb la ciuta-
dania. S’ha treballat partint 
del que tenim en comú però 
també reconeixent on està 
la discrepància i la forma de 
gestionar-la. S’ha posat per 
damunt els interessos de la 
comunitat als dels propis 
partits. 

Possiblement no s’ha en-
certat en tot, però sí que s’ha 
creat un espai de confi ança 
que, a diferència dels partits 
que “han governat”, permet 
pensar en opcions de go-
vernabilitat per Rubí que 
defugin mantenir la cadira 
per sobre de qualsevol altre 
interès i que comptin amb els 
ciutadans en l’elaboració de 
les polítiques públiques, amb 
transparència, honestedat i 
solvència.

Nosaltres hem dedicat 
bona part de la nostra feina 
en aquest mandat a fer-ho 
possible i ens sentim molt 
orgullosos dels resultats i de 
les complicitats que s’han ge-
nerat i que fan veure un futur 
alentidor. Ara ve la campanya, 
de ben segur que tothom sa-
brà cuidar aquest intangible 
que obre les portes a un canvi 
transformador a Rubí. 

Davant de les gravíssimes acu-
sacions als dirigents indepen-
dentistes i líders socials que 
han formulat tant la Fiscalia 
com l’Advocacia de l’Estat 
en relació a la causa de l’1 
d’octubre, la direcció del Partit 
Demòcrata a Rubí manifesta 
el següent:

1.- Expressem la més rotunda 
disconformitat i rebuig a unes 
qualifi cacions que res tenen 
a veure amb els fets que van 
tenir lloc a Catalunya la tardor 
de 2017.

2.- Denunciem l’actitud hostil, 
agressiva, injusta i venjativa per 
part de la judicatura espanyola 
i molt particularment de les 
forces de seguretat espanyoles, 
la jutgessa Lamela i el jutge 
Llarena que han inventat un 
relat fals qüestionat i invalidat 
cada vegada més dins i fora de 
l’Estat espanyol.

3.- Lamentem la incapacitat 
del govern de Pedro Sánchez 
de reconduir al terreny polític 

un conflicte polític. El plet 
català demana solucions dialo-
gades i basades en el respecte 
a la voluntat de la societat 
catalana expressada democrà-
ticament a les urnes, no en les 
togues ni en els tribunals.

4.- Reiterem que sense l’abor-
datge en clau política de la 
situació catalana i amb el 
manteniment de l’assetja-
ment judicial al moviment 
independentista serà impos-
sible mantenir cap mena de 
col·laboració amb el govern 
espanyol.

5.- Traslladem tot el suport, 
solidaritat i escalf als presos 
polítics, als exiliats i a les seves 
famílies. Avui més que mai 
tenen al Partit Demòcrata al 
seu costat.

6.- Donem suport a totes les 
actuacions que conjuntament 
amb la resta de partits, les 
entitats i de la societat civil 
rubinenca es facin en suport 
als presos polítics i exiliats.

Fem una crida a la unitat de 
partits, entitats i societat.

Enquestes, eleccions i governabilitat El Partit Demòcrata de Rubí 
fa una crida a la unitat dels 
partit independentistesÀnnia García

Portaveu grup 
municipal ICV

PDeCAT



FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

ARROSSERIA

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

BAR MUSICAL

BRASERIA

Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei, 
Km. 7,8

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

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

ENTREPANS

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

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

CUINA 

CASOLANA

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

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

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

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

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES



PIZZERIA

TAPES

Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87

La Rambla
c. Francesc Rovira, 10

Aguila Roja
Av. Estatut, 169
T. 93 027 00 42

Medina Azahara
c. Topacio, 49
T. 606 075 751
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QUE VAGI DE GUST!

CUINA 

URUGUAIANA

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58 

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

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

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DESDE

4€/MES
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

NOVEMBRE 2018

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.
15.

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

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

Les mares i els pares podran accedir a 
les dades sanitàries dels seus fi lls i fi lles 
a través de La Meva Salut 
La Meva Salut (LMS) és un 
espai digital segur que permet 
a la ciutadania, a través d’una 
identi fi cació digital, accedir a 
la seva informació personal 
de salut, fer consultes i rea-
litzar tràmits electrònics de 
forma segura i confi dencial. 
A parti r d’avui s’amplien les 
funcionalitats que ofereix, ja 
que permet l’accés de mares i 
pares o responsables legals de 
menys de 16 anys. Una altra 
de les novetats és que l’edat 
per poder accedir s’avança, 
passant dels 18 anys als 16.

Per demanar l’accés a LMS 
dels menors de 16 anys cal-
drà anar al centre d’atenció 
primària (CAP) o als hospitals 
acreditats per fer el tràmit, 
presentant la documentació 
necessària. Pel que fa als me-
nors d’entre 16 i 18 anys serà 
necessari que aquests auto-
ritzin l’accés als progenitors 
o tutors.

 
L’espai personal en línia per 
a tràmits, consultes i altres 
serveis
Des de la posada en marxa 

de La Meva Salut, 557.994 
persones s’hi han acreditat i 
disposen de l’accés a les seves 
dades de salut i a serveis com 
ara la informació generada per 
l’atenció sanitària prestada 
en els centres assistencials 
públics, el pla de medicació vi-
gent, les voluntats anti cipades 
i donacions. També s’hi pot 
consultar l’agenda personal 
amb la informació sobre el 
procediment quirúrgic pel qual 
s’està en llista d’espera, o les 
visites i proves diagnòsti ques 
programades pendents.

La Meva Salut també 
compta amb serveis com ara 
l’eConsulta, una eina que per-
met al ciutadà consultar el 
seu professional de l’atenció 
primària de salut en qualsevol 
moment del dia i des de qual-
sevol dispositiu, de manera 
no presencial. Es pot demanar 
cita prèvia i canviar de metge 
d’atenció primària (Insti tut Ca-
talà de la Salut) o sol·licitar cita 
per a vacunes internacionals, 
entre d’altres.

Des del Servei Català de la 
Salut (CatSalut) s’està treba-

llant per incorporar progres-
sivament altres funcionalitats 
orientades a la interacció i 
transacció amb el sistema de 
salut, amb l’objecti u de per-
sonalitzar-la amb conti nguts 
específi cs segons els interes-
sos personals. La Meva Salut 
és un projecte estratègic del 
Sistema Nacional de Salut 
que afavoreix la parti cipació 
i la corresponsabilitat de la 
ciutadania en la prevenció i 
cura de la pròpia salut.

Generalitat de Catalunya
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Un any més, Rodamons de Rubí posa a la vostra disposició 
calendaris i parti cipacions de Nadal, de venda als nostres 
centres col·laboradors, els benefi cis íntegres dels quals 
estan desti nats a ajudar als animals desemparats.

VENDA DE CALENDARIS I LOTERIA
MOLLET DEL VALLÈS: 
·TERRANOVA CNC 12 - Av. d’Antoni Gaudí, 53 
 RUBÍ: 
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de Sant Cugat, 5 
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs, 15 (Es-
cardívol) 
·URBAN24 - Passeig Francesc Macià, 24 
·SWEET DOGGY - C. Sant Jaume, 32 
·PLA PERRUQUERS - C. Llobateras, 95 
·MUEBLES LOZANO - C. de la Creu, 1 (esq. Rafael Casanova) 
SANT CUGAT DEL VALLÈS: 
·DON CANINO - Davant del Centre Comercial EROSKI 
·DON CANINO - Centre Comercial Mira-Sol Centre 
·CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av. Graells, 7 
TERRASSA: 
·EL RACÓ DE LA LOLA - C. Tarragona, 96 
·DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
·LA XURRE DEL MERCAT - Mercat del Triomf

VENDA ÚNICAMENT DE LOTERIA
RUBÍ: 
·DIGITAL6 COPISTERIA - C. Torrent de l’Alba, 3 
·FERRETERIA PALOMA - Pg. de Francesc Macià, 15 
·FERRETERIA RUMA - C. Nostra Senyora de Lourdes, 7
TERRASSA:
·ESMUT Espai Musical - Ramón y Cajal, 60-62

Per un Nadal solidari

Aquest any, per molt poc, pots fer possible que ti nguin 
una oportunitat. No et quedis sense el teu calendari o 
parti cipació de loteria i fes-ho possible.
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La Companyia Tafanera 
porta al teatre municipal La 
Sala un espectacle familiar 
de la mà de La Xarxa: ‘Des-
perta bruixeta!’. Es tracta 
d’un muntatge teatral que 
reflexiona al voltant del 
món oníric: una bruixa es 
desperta sola al bosc sobre-
saltada pel cant d’un gall. 

A partir d’aquí arrenca una 
història màgica que trans-
portarà els espectadors a 
un món imaginari.

‘Desperta bruixeta’ es 
representarà aquest diu-
menge a les 12 hores i el 
preu serà de 6 euros i de 
5 euros per als socis de La 
Xarxa. / DdR

Divendres, 9 de novembre de 2018Cultura 17
teatre

‘El metge de lampedusa’, un 
muntatge sobre els refugiats

Xicu Masó és l’únic interpret de l’obra, que es va representar al teatre lliure. / Cedida

rEDaCCió

El teatre municipal La Sala 
acull el muntatge teatral 
‘El metge de Lampedusa’, 
un espectacle dirigit per 
Miquel Gorriz i original de 
Pietro Bartolo i Lidia Tilotta. 
‘El metge de Lampedusa’ 
retrata la vida a Lampedusa, 
una illa que s’ha convertit 
en el port d’entrada a Euro-
pa per a milers de refugiats. 

De fet, l’espectacle és una 
adaptació del llibre ‘Llàgri-
mes de sal’, escrit per Pietro 
Bartolo, metge d’aquest 
petit territori insular que 
és més a prop de la costa 
tunisiana que de Sicília.

Concretament, l’obra 
se centra en la figura del 
metge de Lampedusa, que 
encarna Xicu Masó i que 
és l’únic intèrpret de l’es-
pectacle. Aquest metge de 

poble –l’illa té només 20 
km²– és el primer que acull 
les persones que arriben a 
través del mar Mediterrani i, 
sobretot, més que curar-los, 
els escolta.

L’espectacle, que va es-
tar al cartell del Teatre Lliure 
de Montjuïc, es represen-
tarà a les 21 hores aquest 
dissabte. El preu de les 
entrades és de 15 euros i 
d’11,50 amb descompte.

‘Entre gallos y 
medias noches’, 
una obra 
representada 
per invidents
El Celler acollirà aquest 
dissabte a les 20.30 ho-
res un espectacle dins 
de la Setmana de les 
Diversitats: ‘Entre gallos 
y medias noches’. Es 
tracta d’un muntatge 
teatral que va a càrrec 
de la companyia Teatro 
para Todos, formada per 
persones cegues, amb 
baixa visió, invidents i 
també amb trastorn de 
l’espectre autista.

El text, de Mercedes 
Rein i Jorge Curi, és una 
reflexió sobre la lluita 
entre la força i l’astú-
cia, representades, en 
aquest cas per la lluita 
entre el tigre i la guineu. 
‘Entre gallos y medias 
noches’, que comptarà 
amb la col·laboració de 
l’escola de ball 8 Temps, 
és un espectacle gratuït 
i té una durada de 60 
minuts. / DdR

Espectacle familiar amb 
‘Desperta bruixeta!’

la Companyia tafanera posarà en escena l’obra. / Cedida



Divendres, 9 de novembre de 2018 Cultura18

ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Cultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

AgendA
································································
DivenDres 9 de novembre

-Trobada infantil i juvenil de la Setmana de la 
Ciència
A les 17h a l’Ateneu. Org.: TRI-A.

-Conferència sobre teosofia
A càrrec d’Àngels Torra. A les 19h a la seu de la 
Societat Teosòfica de Rubí.

-Literatura i jazz
A càrrec de Xavi Demelo i el trio de jazz. A les 20.30h 
a l’Espai Cultural de la CGT.

-Nits d’observacions astronòmiques
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: TRI-A.

································································
Dissabte 10 de novembre

-Bricofesta al Pau Casals
De 9h a 14h a l’escola Pau Casals. 

-Mercat veïnal de segona mà a Les Torres
A les 10h a la pl. Constitució.

-Taller de pintura
A càrrec de Catàrtic Art. A les 11h a la Biblioteca.

-Performance sobre les dificultats d’aconseguir la 
nacionalitat espanyola
D’11h a 13h al c. Magí Raméntol. Org.: Rubí Acull.

-Robòtica familiar
‘La base lunar’, a les 11.30h a l’Ateneu. A partir d’11 
anys. Inscripció prèvia. 

-‘Propera parada’
Teatre a càrrec dels mestres de l’escola Joan Mara-
gall. A les 18h al Casal Popular. Preu: 3€.

-‘Flamenco de ayer y de hoy’
A les 18.30h a la Casa de Andalucía. Org.: Peña 
Calixto Sánchez.

-Concert de blues
A càrrec de The Royal Melon Orchestra. A les 
20.30h a l’Espai Cultural CGT. Org.: Societat de 
Blues de Rubí. 

-‘Entre gallos y medias noches’
Espectacle teatral. A les 20.30h al Celler.

-‘El metge de Lampedusa’
Espectacle teatral. A les 21h a La Sala. Preu: 
15€/11,25€ amb descompte.

································································
Diumenge 11 de novembre

-Diada sardanista
A les 10.30h audició de sardanes a la pl. Catalunya. 
A les 18.30h concert a La Sala (6€). A càrrec de la co-
bla Ciutat de Girona. Org.: Foment de la Sardana.

-‘Desperta bruixeta’
Espectacle familiar. A les 12h a La Sala.
Org.: La Xarxa. Preu: 5€ socis / 6€ no socis.

-‘Les índies galants’
Música clàssica a càrrec de l’Orquestra de l’Escola 
de Música Pere Burés. A les 12h al Celler. 

-Jam session blues
A les 19h a l’Espai Cultural de la CGT. Org.: Societat 
de Blues de Rubí. 

································································
Dilluns 12 de novembre

-‘Les colònies tèxtils amb veu de dona’
A les 18h a l’Ateneu. Inscripció prèvia. Org.: AEUR. exposicions

-L’art d’il·lustrar amb els altres. Originals de 
‘La carta’ i les ‘Africanes’ de Pep Borràs. A 
Lectors al tren. 

-Una selva com la teva. A càrrec de la Funda-
ció Manuel de Pedrolo. A la Biblioteca fins al 
30 de novembre.

-Exposició d’obres artístiques. Del col·lectiu 
Mujeres Creativas del Vallès. Fins al 20 de 
novembre a l’Ateneu. 

breus

Josep Alaball regala a Rubí 
un quadre sobre l’atemptat 
terrorista de Les Rambles

El pintor Josep Alaball, de Sant Climent de Llobregat, ha fet 
donació a la ciutat de la seva obra ‘Acto Terrorista Ramblas-
Barcelona’, una edició única de la pintura de 61x81 cm que 
barreja l’aquarel·la i el collage. L’entrega s’ha fet a l’alcaldes-
sa de Rubí, Ana M. Martínez, i també hi ha assistit l’alcalde 
de Sant Climent, José Antonio Monteagudo. / DdR

Art i sentiment en la inauguració 
de l’exposició ‘Rubí vibra’
REDACCió

Mujeres Creativas del Vallès 
ha inaugurat la mostra ‘Rubí 
vibra’ a l’Ateneu, una exposi-
ció artística de les sòcies de 
l’entitat que s’emmarca dins 
dels actes del Dia internaci-
onal contra la violència mas-
clista i que es podrà visitar 
fins al 20 de novembre.

La inauguració, que va 
ser multitudinària, va ser 
molt emotiva i va tenir en 
l’art el seu principal pro-
tagonista. La presidenta 
de Mujeres Creativas del 
Vallès, Montse Clemente, 
va llegir un manifest sobre 
la violència masclista en 
el qual va fer una crida a 
reivindicar amb energia po-
sitiva una acció comuna per 
erradicar la violència envers 
les dones.

Els escriptors locals Juan 
Carlos Fernández, Julio Tor-
nés, Francisco Rueda i Cris-
tian Ruiz, la periodista Nan-
cy Carrillo i la regidora de 
Polítiques d’Igualtat, Maria 
Mas, van llegir els poemes 

L’Ateneu es va quedar petit per assistir a la presentació. / Cedida

-Jornada participativa Caçadors de Trastets
De 19h a 21h a l’Ateneu.

································································
Dimarts 13 de novembre

-BiblioLab
A càrrec de Ments Creatives. A les 18h a la Biblio-
teca. Per a infants de 12 a 14 anys.

································································
Dimecres 14 de novembre

-Taller d’expressió corporal 
A les 17.30h a l’Ateneu.

-‘Adolescents i drogues’
A càrrec de Jordi Royo. A les 19h a la Biblioteca. 
Org.: Amics de la UAB.

································································
Dijous 15 de novembre

-Cloenda de la Setmana de la Ciència
A càrrec de Xavier Arís. A les 17h a l’Ateneu. Org.: 
TRI-A.

i textos escrits per les dife-
rents sòcies de l’entitat.

Durant la inauguració, hi 
va haver moments emotius 
com per exemple la lectura 
de dos textos: ‘Soy una 
divina que venció a su mal-
tratador’ i ‘El monstre de la 
foscor’, de Mer Lòpez i Mont 
Gelada, respectivament, 
dues víctimes d’una situació 
de maltractament. També va 
ser emotiva la lectura del 
microrrelat ‘Les ulleres de 
sol’, de Montse Clemente, 
finalista al certamen sobre 
la violència masclista Dones 
amb Veu i Lletra. El recital va 
finalitzar amb l’actuació del 
cantautor local Ivan.

A la mostra, es poden 
trobar obres de Rosario 
Jiménez, Malud Alcázar, 
Virginia Rizzo, Mariana Trini-
dad, Isabel Miguel Valverde, 
Carmen Pelegrín, Blanca 
Sanz, Mireia García, Montse 
Olaria, Montse Nogueira, 
Conchi Cano, María Román, 
Pilar Arraz, Rosy García, 
Sukyi Yu, Ángela Ariño i 
María Rosa Ramal.La mostra es pot visitar fins al 20 de novembre. / Mariona López

Visita a Barberà del Vallès 
i a Santiga del GCMR-CER

L’alcalde de Sant Climent, l’alcaldessa de Rubí i l’autor del quadre, 
en l’acte de donació. / Cedida

El Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre d’Es-
tudis Rubinencs (GCMR-CER) ha organitzat, dins del cicle 
‘Conèixer Catalunya’, una sortida matinal el 18 de novembre 
a Barberà del Vallès. En aquesta activitat, els participants 
visitaran l’església de Santa Maria de Barberà i l’antic castell 
i posteriorment aniran a visitar el nucli de Santiga, a Santa 
Perpètua de Mogoda, amb el castell i l’església de Santa 
Maria. La sortida es farà a les 9 hores a l’Escardívol en cotxes 
particulars. Els interessats poden trucar a 300 793 022 o 
enviar un correu electrònic a gcmr.cer@gmail.com. / DdR
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MÚSICA

Arriba la 16a Diada Sardanista 
amb la Cobla Ciutat de Girona
REDACCIÓ

El Foment de la Sardana de 
Rubí ha preparat per al 18 de 
novembre una nova edició de 
la Diada Sardanista, que es 
realitza a la ciutat des de fa 16 
anys. Com sempre, la jornada 
estarà dividida en dos grans 
esdeveniments: l’audició de 
sardanes, que serà al matí , i 
el concert, que serà a la tarda. 
En tots dos casos, la cobla 
encarregada de la música 
serà Ciutat de Girona, una de 
les més importants del món 
sardanista. 

L’audició de sardanes ar-
rencarà a les 10.30 hores a 
la plaça de Catalunya. Entre 
les sardanes que es podran 
ballar, gairebé una desena, hi 
ha ‘L’encís de Rubí’, de Sigfrid 
Galvany. 

Pel que fa a la programa-
ció del concert, que tindrà 
lloc a parti r de les 18.30 hores 
a La Sala, estarà dividit en 
dues parts i ti ndrà un cost de 
6 euros. En la primera s’es-
coltaran les peces ‘El Refugi’, 
de Fèlix Martí nez; ‘La sardana 
de l’Avellana’, de Frederic 
Sirés; ‘Maregassa’, de Josep 

Grup de sardanistes, durant una audició a Rubí. / Arxiu

Gisbert; ‘Girona 1808’, de 
Ricard Viladesau; ‘Un Rubí 
com un robí’, de Pere Fontàs; 
i ‘Xaloc’, de Jordi Molina. En 
la segona part, les cançons 
seran ‘Rubí, 75 gemmes’, 
de Jaume Cristau; ‘Estels’, 
de Jaume Roca; ‘Les goges 
dansaires’, de Miquel Serra; 
‘Tossa, fl or de mar’, de Vicenç 

Bou; ‘Enyorada alosa’, de Lluís 
Buscarons; i Fragància’, de 
Ricard Viladesau. 

La direcció de la cobla 
anirà a càrrec de Jesús Ven-
tura i els solistes seran Òscar 
Sànchez (fl abiol), David Plans 
i Felip  Morales (ti bles), Josep 
Coll (tenora) i Enric Estrada 
(fi scorn).

Ritmes de jazz 
a la presentació 
del nou llibre 
de Xavi Demelo
El rubinenc Xavi Demelo 
presentarà un nou llibre 
aquest divendres a par-
tir de les 20.30 hores a 
l’Espai sociocultural de la 
CGT dins del nou cicle de 
la Zejeté Jazz. L’obra porta 
per tí tol ‘Cómo converti rse 
en un maestro espiritual 
en seis dias (y al sépti mo 
descansó)’, una sàti ra so-
bre la nova espiritualitat, 
les teràpies de creixement 
i el discurs d’autoajuda. 
Anteriorment, Demelo 
havia escrit ‘El camino 
del perdedor’, ‘Hadas del 
presente’ o el recull de 
contes ‘La trobada’.

E n  s i n t o n i a  a m b 
aquest ambient, un nou 
trio de jazz, format per 
Tarik Smith amb la trom-
peta, Àlex Climent amb 
el piano, i Àlvar Taborda 
amb el contrabaix, repli-
carà cada intervenció de 
Demelo amb un tema 
igualment ple d’humor i 
lleugeresa per recordar 
l’amplitud de motius i 
emocions que nodreixen 
el jazz. / DdR

Concert de blues amb The 
Royal Melon Orchestra

La Societat de Blues de Rubí 
ha preparat per a aquest 
dissabte a les 20.30 hores un 
concert a càrrec de The Royal 
Melon Orchestra. Es tracta 
d’un projecte musical iniciat 
recentment per tres amics 
i anti cs companys del blues 
que compten amb diverses 
col·laboracions.

La nova banda interpreta 
música calypso del Carib i 
goombay i swing de Les Ba-
hames. A Rubí, actuaran Oriol 

Fontanals amb el contrabaix, 
Ilya Matveev amb el saxo, Pol 
Jubany amb la guitarra i la 
veu, i Quico, amb la percussió 
i la veu. El concert serà a l’Es-
pai Sociocultural, ubicat a la 
plaça Anselm Clavé, 4-6.

En el mateix espai, ti ndrà 
lloc l’11 de novembre a les 19 
hores una nova jam session 
organitzada per la Societat de 
Blues de Rubí, amb l’actuació 
de Víctor Puertas i un arti sta 
convidat. / DdR

Espectacle fl amenc de 
la Peña Calixto Sánchez
La Peña Calixto Sánchez 
organitza aquest dissab-
te a les 18.30 hores un 
espectacle de flamenc al 
carrer Orso, 2. Sota el tí tol 
‘Flamenco de hoy y de 
ayer’, actuaran les arti stes 
Estrellita de Graná, Ma-
nuel el Lagareño i Cristi an 
Cosano, que presentarà 
el seu darrer disc. També 
actuaran Loli Reyes i Jessy, 

amb el seu nou flamenc 
d’esti l anti c.

L’espectacle ti ndrà com 
a convidat especial el CCA 
Virgen de Gracia de Saba-
dell, que vindrà a Rubí amb 
els seus quadres de ball.

L’acte estarà presen-
tat per Manuel Martín i 
comptarà amb el guitarrista 
Juan Gallardo i Rubén, a la 
percussió. / DdR

La formació actuarà disabte a les 20.30 hores. / Cedida

Mitja dotzena d’actuacions 
al Kastanyasso Festi val
L’enti tat juvenil La SoniK va 
organitzar divendres passat a 
la tarda el Kastanyasso Festi -
val Vol. II, que estava previst 
per dimecres 31 d’octubre, 
però que es va ajornar per 
la pluja. 

El canvi de darrera hora 
va provocar algunes baixes 
en les actuacions musicals 
previstes. Així, Cris Blasco 
& Pat Sol, Adala i Soak in 
Bleachs van ser substi tuïts 
en el festival pels grups I 
& Innocent Sound System, 

Chapaos a la nueva, Fack i Sr. 
Chen. Els que sí que es van 
mantenir van ser Bounti es 
Fack, DJ Parti sana i el ‘warm 
up’ dels DJ de La SoniK.

El festi val, que va tenir 
lloc a la plaça del Doctor 
Guardiet i es va allargar 
durant unes 7 hores, va 
comptar amb l’assistència 
d’un públic majoritàriament 
jove que es van congregar 
per celebrar la castanyada 
amb grups de música locals 
i de la comarca. / DdR

Un dels grups que van actuar durant el Kastanyasso Festi val de La 
SoniK. / J.A. Montoya
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MÚSICA

El 5è Fes� val Voces del Alma torna a
cap� var el públic assistent a La Sala
REDACCIÓ

Promogut per l’Associació 
de Veïns Zona Mercat, el 
cinquè Festival Voces del 
Alma va tenir lloc dissabte 
passat a la tarda al teatre 
municipal La Sala. El fet de 
coincidir amb un pont fes� u 
va fer baixar lleugerament 
l’assistència respecte a altres 
edicions, però, tot i això, la 
cita va aplegar gairebé 300 
persones a La Sala que van 
gaudir d’una gran vetllada de 
música i dansa.

La cantant Ana Sánchez 
La parella de ball Jose & Mery. / J. A. Montoya

Escultures i il·lustracions 
a la nova exposició de l’espai 
Lectors al tren!
La llibreria Lectors al tren! 
ha inaugurat una nova expo-
sició en el marc de la Setma-
na de l’Àlbum a Barcelona. 
Es tracta d’una doble mostra 
que, per una part recull les 
il·lustracions originals de 
‘La carta’, un llibre de Rocío 
Araya i Roser Rimbau; i de 
l’altra escultures de la sèrie 
‘Africanes’, de Pep Borràs. 

La inauguració va tenir 
lloc el dimecres a la tarda, 
amb la par� cipació de Roser 

Rimbau, autora del text de 
‘La carta’, que va explicar 
el conte, i del grup Cap 
de Pardals, que va oferir 
la representació de teatre 
d’ombres que va ser la llavor 
del llibre. De fet, el llibre 
conté dibuixos dels infants 
d’un poble senegalès, on 
Cap de Pardals va fer una 
estada per fer l’espectacle. 
La inauguració va ser molt 
màgica i emo� va i va cap� -
var els assistents. / DdR

va ser l’encarregada de pre-
sentar l’esdeveniment, que 
va arrencar amb una actuació 
de la parella de ball José & 
Mery per escalfar motors.

Tot seguit, va ser el torn 
de l’Escola de Dansa 8 Temps, 
que va oferir una gran exhibi-
ció i que va donar pas al fl a-
menc en estat pur amb la veu 
del ‘cantaor’ Cris� an Cosano, 
qui va estar acompanyat a la 
guitarra pel mestre Juan Ga-
llardo i Rubén al calaix.

Per l’escenari de La Sala 
van con� nuar passant grans 
artistes, com la professora 

El cantautor rubinenc Jere, acompanyat del saxofonista Miki, va 
tancar el fes� val. / J.A. Montoya

de ball Verónica Herraiz, que 
va oferir una exhibició de 
Flamenco Dance Fitness’ o 
la dolça i profunda veu de la 
cantant Carmen Valenzuela. 
També van actuar Jessy, ar� s-
ta de fl amenc, acompanyada 
per Juan Gallardo i Rubén, la 
jove parella Alba & Alex i el 
cantautor andalús Leo Rubio. 
Tots ells van cap� var el públic 
per la seva expressivitat i 
interpretacions.

La vetllada va cloure amb 
l’actuació del cantant rubi-
nenc Jere, qui va estar acom-
panyat pel saxofonista Miki, 
que va interpretar alguns te-
mes del seu darrer disc, que 
van fer vibrar el públic.

A més dels agraïments, 
durant el festival es va re-
cordar la jove cantant de Jazz 
Àngels Vilaró, gran cantant i 
gran persona, que ha mort 
recentment.

La mostra combina il·lustració i escultura. / Mariona López

HISTÒRIA

LITERATURA

La Biblioteca acull la presentació de l’obra ‘El poder del sen� r’
Prop d’una cinquantena de persones van 
aplegar-se dimecres passat a la Biblioteca per 
assis� r a la presentació del llibre ‘El poder del 
sen� r’, una obra dels rubinencs Montse Cle-
mente i Francisco Rueda. Es tracta del segon 
llibre que escriuen tots dos junts i que és un 
assaig sobre com enfocar la vida d’una altra for-
ma. L’obra està farcida de consells i pràc� ques 
senzilles que qualsevol persona pot aplicar. La 
presentació va comptar amb la col·laboració 
de Mujeres Crea� vas del Vallès, en� tat de la 
qual Clemente és la presidenta. També hi van 
par� cipar la pianista Laura Rueda, la pintora 
Mariana Trinidad i la ballarina Malud Alcázar. 
A l’acte hi va assis� r l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Mar� nez. / DdR

BREUS

TRI-A organitza la Setmana 
de la Ciència a Rubí
L’Associació Amics de l’As-
tronomia TRI-A ha preparat 
per als pròxims dies un 
conjunt d’activitats a l’Ate-
neu per celebrar la Set-
mana de la Ciència a Rubí. 
Aquest divendres, entre les 
17 i les 19 hores hi ha una 
trobada amb les famílies 
d’infants i joves interessats 
en la ciència, durant la qual 
es faran experiments.

L’activitat més destaca-

da serà el 15 de novembre 
a les 19 hores amb l’activi-
tat ‘3 conferències-articles 
breus sobre filosofia de la 
ciència’, a càrrec de Xavier 
Arís, llicenciat en Ciències 
Físiques de la UAB i presi-
dent de l’entitat. Per tancar 
la Setmana de la Ciència, el 
16 de novembre de 17 a 19 
hores hi haurà una activitat 
addicional amb les famílies 
dels infants i joves. / DdR

Xerrada sobre les dones a les colònies tèx� ls
L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí ha orga-
nitzat una conferència a càrrec de l’escriptora i 
historiadora Assumpta Montellà sobre el paper 
de les dones a les colònies tèx� ls catalanes. El 
80% de la producció requeia en aquest col·lec� u, 
tot i que la història generalment únicament 
ha recollit els tes� monis dels grans industri-
als com Fabra, Güell, Pons o Viladomi, alguns 
encarregats de les colònies i els capellans. La 
conferència serà el 12 de novembre a les 18 
hores a l’Ateneu i es complementarà amb una 
sor� da a les colònies tèx� ls del Berguedà el 15 
de novembre. La sor� da té un cost de 6 euros 
per a les persones associades a l’en� tat i de 7 
euros per aquells que no ho són. / DdR

Grup de dones treballant en una colònia tèx� l 
catalana. / Cedida

Clemente i Rueda van presentar el seu darrer llibre. / Mariona López
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Víctor Sánchez, un dels capitans de l’Espanyol, 
serà un dels protagonista de la Nit de l’Esport

ENTITATS | RECONEIXEMENTS

REDACCIÓ

El futbolista rubinenc Víc-
tor Sánchez, un dels capi-
tans del primer equip del 
RCD Espanyol, serà un dels 
protagonistes de la Nit de 
l’Esport de Rubí. El rubinenc 
serà un dels esportistes 
que pujarà a l’escenari del 
teatre municipal La Sala 
per recollir el Rubeo d’Or, el 
trofeu que s’ha dissenyat de 
reconeixement de la ciutat 
a l’esport local.

En total, seran una cin-
quantena els esportistes 
que rebran un guardó, sigui 
a � tol individual o com a in-
tegrants d’un equip, pel seu 
paper en les diferents com-
pe� cions federades durant 
la temporada 2017-2018 en 
l’àmbit de l’esport de base o 
en el professional.

L’Ajuntament de Rubí ha 
treballat juntament amb les 
en� tats perquè tots aquells 
que van aconseguir algun 
èxit durant la temporada 
passada es� guin en la festa 
esportiva. De fet, estan 

convidats tots els clubs de 
la ciutat, així com espor� s-
tes nascuts o empadronats 
a Rubí que opten a aquest 
reconeixement.

Els premis inclouran al-
gunes dis� ncions de renom, 
com el que s’atorgarà al Real 
Club Betis Balompié per 

la seva col·laboració amb 
l’Olímpic Can Fatjó durant la 
celebració del 50è aniversa-

El jugador rubinenc Víctor Sànchez, durant un par� t amb l’Espanyol. / RCD Espanyol

La rubinenca Claudia Agua-
do, integrant del Club de 
Pa� natge Ar� s� c de Ripo-
llet, ha aconseguit penjar-se 
la medalla de bronze en la 
Copa d’Europa de pa� natge 
ar� s� c, compe� ció que es 
va disputar a Fuengirola 
(Màlaga) del 30 d’octubre 
al 3 de novembre. 

Aguado, amb una puntu-
ació de 314.700, va quedar 

en tercera posició per White 
–un sistema de puntuació– 
i després de fer una gran 
remuntada, ja que sortia 
des de la cinquena posició 
provisional després de la 
jornada prèvia. La medalla 
d’or va ser per a la càntabra 
Pilar Crespo, del Club Alex-
mar, mentre que en segona 
posició va quedar la italiana 
Giula Poleto. / DdR

PATINATGE | COPA D’EUROPA

La pa� nadora rubinenca
Claudia Aguado, medalla de
bronze en la Copa d’Europa

Aguado, amb la seva entrenadora. / Cedida

ri del club rubinenc, així com 
a altres esportistes d’elit 
rubinencs. El periodista de 
TV3 i Catalunya Ràdio Ber-
nat Soler serà el conductor 
de la gala, que se celebrarà 
aquest divendres a par� r de 
les 19 hores.

L’Ajuntament 
reconeixerà 
altres espor� stes 
destacats
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2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 10 23
2 MARTORELL 10 22
3 ATLÈTIC JÚNIOR 10 21
4 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 10 18
5 FONTSANTA-FATJÓ 10 17
6 SANT QUIRZE 10 17
7 CAN TRIAS 10 16
8 ATL. PRAT DELTA 10 15
9 ESPLUGUENC 10 14

10 UNIF. BELLVITGE 10 13
11 MOLINS DE REI 10 12
12 JOVENTUT RIBETANA 10 12
13 OLÍMPIC CAN FATJÓ 10 11
14 SAN MAURO 10 10
15 BEGUES 10 9
16 PRAT B 10 8
17 MARIANAO POBLET 10 7
18 ATLÈTIC VILAFRANCA 10 6

PUD MALAGA - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                            0-1

PUD. MALAGA: Jesús, Uri, Chita (Dani), Molina (Aldo), 
Peralta (Aitor), Alvaro (Xavi), Abel, David, Leiva (Santi), 
Diego, Josán. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J.Bracons, A.Campos, I.Armenteros, 
P.Borges, A.Ruíz, El Asri, Mauri (Vázquez), Calderón, Pau 
Gené, Genís (Kada), A.Peñarroya. 
Àrbitre: Pallarés, Semente, Xavi (Bé)
Gols: 0-1 Pau Gené (2´)
Targetes: Uri, Chita, Alvaro, Leiva, Josán, Xavi; P.Borges, El 
Asri, Mauri, Vázquez.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

BÀSQUET | LLIGA

Victòria de l’Olímpic per la mínima 
al camp de la Peña Unión Málaga
JOSÉ VERDE

Completíssim partit de 
l’Olímpic Can Fatjó que va 
fi rmar una important victò-
ria al camp de la Peña Unión 
Málaga (0-1) al Municipal 
Dani Jarque de Sant Boi de 
Llobregat. Abans de l’inici 
del partit, es va guardar 
un minut de silenci per la 
mort de l’avi del capità de 
la l’equip local.

El par� t va arrencar bé 
per als jugadors de Josep 
M. Gené, ja que només 
iniciar-se el par� t van tenir 
una ocasió. El gol va arribar 
en el minut 2 de joc, en una 
jugada elaborada de Pau 
Gené, qui amb un fort xut 
va fer el 0-1.

El domini de l’Olímpic 
va ser aclaparant i va poder 
marxar al descans amb més 
avantatge, ja que va dispo-
sar de nombroses ocasions 
gràcies al seu domini del 
centre del camp a través 
d’El Asri i Calderón. La Peña 
Unión Málaga es va dedicar 

a enviar pilotes llargues, 
intentant buscar l’àrea con-
trària, cercant centres i 
faltes a l’àrea, però sense 
gaire èxit.

Ja a la segona part, Aitor 
i San�  van subs� tuir Chita i 
Álvaro a les fi les del conjunt 
rubinenc. En aquest temps, 
el domini va con� nuar sent 
per a l’Olímpic, que va tenir 
diverses ocasions que van 
conver� r Jesús, el porter del 
rival, en el millor jugador del 
seu equip.

L’Olímpic es va relaxar 
cinc minuts, fet que va apro-
fi tar la Peña Unión Málaga 
per pressionar, però el con-

junt de Josep M. Gené va 
estar perfecte i va anul·lar 
qualsevol ocasió del rival 
amb una defensa millora-
da, el domini del centre 
del camp i un atac al qual 
només li va faltar una mica 
de sort.

Va ser una victòria im-
portant pels de Can Fatjó, 
que ara hauran d’aconseguir 
guanyar dissabte a casa a les 
19 hores contra l’AE Prat B.

Torneig de Veterans
El camp del Olímpic Can 
Fatjó acollirà dissabte un 
quadrangular solidari de 
futbol en el marc dels actes 

del 50è aniversari del club. 
Els diners que es recap� n 
durant el torneig, que en-
frontarà els equips veterans 
de l’Olímpic, la UE Rubí, el 
Juventud 25 de Sep� embre 
i el Real Be� s Balompié, es 
destinaran a les entitats 
Oncolliga i Rubí TEA. 

Entre l’expedició del club 
andalús, hi fi guren futbolis-
tes com Antonio Álvarez 
Pérez, més conegut com a 
Ito, Achille Emaná Edzimbi, 
Washington Tais o Alfonso, 
qui va arribar a jugar al FC 
Barcelona i al Reial Madrid, 
entre altres equips.

Jornada agredolça per al CEB Sant Jordi
La darrera jornada de la 
compe� ció va ser agredolça 
per al CEB Sant Jordi, amb 
una victòria i una derrota 
per als sèniors del club.

El Sènior Femení es va 
tornar a trobar amb la vic-
tòria en un treballat par� t 
contra l’AESE, a qui es va 
imposar per 56-70. L’equip 
dirigit per Sisco Poy con� nua 
ferm, tot i les baixes, i con� -
nua lluitant per les primeres 
posicions de la taula.

D’altra banda, el Sènior 
Masculí va caure per primer 
cop a la seva pista en un par-
� t que el va enfrontar a l’Eu-
ropean Interna� onal School 
per 77-83. Una mala defen-
sa durant la primera meitat 
del par� t va complicar molt 
la resta de l’enfrontament 
i tot i el canvi d’ac� tud, els 
jugadors no van tenir temps 
de capgirar el marcador.

L’altre partit de la jor-
nada, ja que les categories 

inferiors descansaven, va 
ser el que va enfrontar el 
Júnior Masculí Llefi à al camp 
d’aquest equip. El Sant Jordi 
va guanyar per 48-38.

Presentació oficial de la 
temporada
El club realitzarà aquest diu-
menge 11 de novembre una 
jornada solidària en el marc 
de la presentació ofi cial de 
la temporada 2018-2019.

A les 17.45 hores arren-

carà la presentació de tots 
els equips que integren el 
CEB Sant Jordi enguany. 
Posteriorment, tindrà lloc 
un berenar popular, que 
compta amb la col·laboració 
de Toppizza i Bodegues Ro-
sàs.

Com cada any, els diners 
recaptats pel bar seran do-
nats a La Marató de TV3, 
que enguany està dedicada 
a la investigació contra el 
càncer. / CEB Sant Jordi

ATLETISME | FONS

ATLETISME | FONS

Membres de Fondistes Rubí 
par� cipen en la 13a Cursa 
Atlè� ca del Pont de Vilomara
Nicolás López i Francisco Ti-
rado, de Fondistes Rubí, van 
par� cipar diumenge en la 
13a Cursa Atlè� ca del Pont 
de Vilomara i Rocafort, una 
prova mixta de 10 km per 
asfalt i muntanya. López va 
fer un temps de 47’ 39”, una 
marca que el va fer pujar a 
la segona posició del podi 
en la seva categoria, mentre 
que Tirado va fer un crono 
de 51’ 18” i va quedar en 
24a posició. 

D’altra banda, Lorenzo 
Mar� n, també del club, va 
disputar a Terrassa la cursa 
popular de les ciutats con-
tra el càncer de pàncrees, 

Bona actuació d’Adrián 
Macías, de la UAR, en la 39a 
edició del Cros dels Arenys

Adrián Macías, de la Unió 
Atlè� ca Rubí (UAR), va fer 
un bon paper en el 39è 
Cros dels Arenys, disputat 
dissabte al parc de Can Jalpí 
d’Arenys de Munt. Macías va 
quedar segon a la categoria 

infan� l amb un temps de 7’ 
33”. També hi va par� cipar 
Valeria Olalla, que també va 
fer una bona actuació acon-
seguint la 5a posició amb un 
crono de 4’ 41”.

Diumenge, els corredors 
de la secció de fons van rea-
litzar la 33a pujada i baixada 
de Guanta a Sentmenat. 
Una bona cursa de munta-
nya amb un total de 12,3 km 
i en la qual cal destacar la 3a 
posició de Núria Segura en 
categoria F45 amb un temps 
de 58’ 03. En categoria 
masculina, José M. Segovia, 
qui va fer un temps de 50’ 
26”, assolint la 40a posició 
de la general i l’11a de la 
categoria M-45. Toni Navas 
va quedar el 58è i el 23è a 
la categoria M-35, amb un 
temps de 51’ 46”. / UAR

amb més de 1.300 inscrits. 
Mar� n va fer els 5 km de la 
prova en un temps de 24’ 
22”. / Fondistes Rubí 

Nicolás López i Francisco Tira-
do, durant la cursa. / Cedida

Macías va quedar en segona 
posició al campionat. / Cedida
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La nedadora Sílvia Mar�  es classifi ca per 
la 2a etapa del Circuit Català de Trofeus
La secció de natació del 
Club Natació Rubí (CNR) 
va estar present diumenge 
a la segona jornada del 
Circuit Català de Trofeus, 
el trofeu Fèlix Serra San-
tamans, que va tenir lloc a 
les instal·lacions del Club 
Natació Minorisa. La sego-
na etapa del XX Gran Premi 
Diputació de Barcelona, 
que forma part del calen-
dari de la Lliga Europea de 
Natació (LEN), va comptar 
amb la par� cipació de 317 
nedadors catalans i inter-
nacionals.

La nedadora sènior del 
Club Sílvia Mar�  va ser la 
representant local classifi -
cada per disputar aquesta 
jornada. Martí va nedar 
la preliminar dels 200 m 
lliures amb un temps de 
2’12”52 i la 31a posició i la 
preliminar dels 50 m lliures 
amb un registre de 28”22 i 

la 20a posició. Els resultats 
i classifi cacions complerts 
es poden consultar a www.
cnrubi.cat.

La setmana vinent, la 
secció de natació con� nua-
rà amb les seves ac� vitats. 
Els prebenjamins disputa-

ran la segona jornada de 
la lliga per equips, mentre 
que els màsters es despla-
çaran fi ns al Club Natació 
Catalunya, on se celebrarà 
el VI Open Combo, la terce-
ra etapa del Circuit Català 
de Trofeus Màster. / CNR

La nedadora rubinenca Sílvia Mar� . / Cedida

EL CLUB NATACIÓ RUBÍ INFORMA
La Junta Directiva del Club Natació Rubí convoca a tots els socis compromissaris i sòcies com-
promissàries el proper dijous 29 de Novembre de 2018 a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 
amb el següent ordre del dia:
1. Obertura de l’Assemblea pel President del Cub, Sr. David Ortiz Esteban.
2. Elecció de dos membres de l’Assemblea per aprovar-ne l’acta.
3. Lectura dels acords de l’anterior Assemblea General de Socis i Sòcies.
4. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats socials i esportives de la temporada  
2017-2018.
5. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament 
de balanç i compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica i informe d’auditoria.
6. Proposta de quotes per l’any 2019.
7. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici econòmic de la temporada 2018-
2019.
8. Torn obert de paraules.

L’Assemblea tindrà lloc al LOCAL SOCIAL del Club (Actual Sala de spinning), Piscina Municipal 
de Can Rosés,  08191, Rubí. La primera convocatòria serà a les 19.30h i la segona a les 20.00h. 
Us recordem que normalment a la primera convocatòria no tenim el quòrum necessari i per tant, 
es començarà puntualment a les 20.00h

Pensant en el medi ambient, la documentació amb els temes que es tractaran a l’Assemblea 
no es lliurarà en paper. En aquest sentit, podeu revisar tota la documentació a la web del Club 
(www.cnrubi.cat) a partir del dia 16 de Novembre de 2018, i decidir quina voleu imprimir. També 
hi haurà un exemplar imprès a l’administració del Club per a consulta.

Segons els Estatuts del Club, al tenir més de 3000 socis, integren l’Assemblea General de 
socis tots els socis que reuneixin els següents requisits: 
a) Ser soci numerari de ple dret, protector o d’honor. 
b) Ser major d’edat civil el dia de l’Assemblea.
c) Tenir el dia de l’Assemblea una antiguitat igual o superior a 1 any 
d) No tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatòria. 
e) Que el darrer dígit de número de soci coincideixi amb el darrer dígit de l’any en curs el dia de 
la convocatòria de l’Assemblea. Aquest any serà el número 8.

També podran assistir a l’Assemblea els 50 socis més antics, els socis integrants de la Junta 
Directiva amb mandat vigent i tots els socis que hagin estat presidents en mandats anteriors, 
socis d’honor i els que hagin format part d’anteriors Juntes Directives.

El socis i sòcies que ho desitgin podran consultar a l’administració del Club del 9 de novembre 
al 29 de novembre de 2018 si tenen dret a assistir a l’Assemblea com a socis compromissaris o 
sòcies compromissàries.

La JUNTA DIRECTIVA

TAEKWONDO | CAMPIONAT D’EUROPA

La rubinenca Sílvia Boix disputarà aquest 
cap de setmana el Campionat d’Europa
La jove esportista Sílvia 
Boix,  del  Club Balmes 
Rubí, està representant la 
selecció espanyola en el 
Campionat d’Europa de 
taekwondo que es disputa 
a Varsòvia, a Polònia, fi ns 
al 10 de novembre. Boix, 
de només 17 anys i amb un 
palmarès impecable, s’ha 
consolidat com a membre 
de la selecció catalana i 
ara també del combinat 

NATACIÓ | COMPETICIÓ

Empat del primer equip de la 
Unió Petanca Las Torres a Igualada
El primer equip de la Unió 
Petanca Les Torres-Rubí es 
va desplaçar fi ns a Igualada 
per enfrontar-se al Santa 
Lucía, conjunt de la zona 
alta que ja va ser rival dels 
rubinencs la temporada 
passada. El par� t no va ser 
gens fàcil pels jugadors de 
la UP, que van haver de 
remuntar l’avantatge inicial 
amb que van començar els 
igualadins. No va ser fi ns a 
la darrera ronda quan els 
rubinencs van aconseguir 
igualar el par� t per arribar al 
8-8 fi nal. Amb aquest empat, 
els rubinencs con� nuen a la 
part alta de la taula.

El Femení, per la seva 

banda, es va desplaçar dis-
sabte al ma�  fi ns a Caste-
llbisbal per a disputar el 
par� t, que van haver de sus-
pendre la jornada anterior 
per la pluja. S’enfrontaven a 
les fi ns ara úl� mes classifi -
cades, però con� nuen amb 
l’assignatura pendent de 
guanyar com a visitants. No 
es van poder desfer de les 
seves rivals i van perdre per 
la mínima 5-4. Diumenge no 
van jugar.

El segon equip va rebre 
a les pistes de Cova-Solera 
al Montcada. La primera 
ronda va acabar amb empat, 
però aviat van començar a 
desplegar el seu joc fi ns a 

aconseguir una victòria con-
tundent per 13-3 davant un 
equip que només ha acon-
seguit una victòria en el que 
portem de campionat.

El quart equip de l’en� ta 
va aconseguir la segona vic-
tòria de la temporada. Rebia 
com a local el Tiana, l’úl� m 
classifi cat del grup. Des de la 
primera ronda, els de Rubí 
van mostrar les ganes que 
tenien de tornar a retrobar-
se amb la victòria i no van 
deixar passar l’oportunitat 
de guanyar els 3 punts amb 
un resultat fi nal d’11-5.

Per úl� m, al tercer equip 
li va tocar jornada de des-
cans. / UP Les Torres-Rubí 

PETANCA | LLIGA

Resultats diversos per a la Penya Blaugrana
Els equips de la Penya Blau-
grana han obtingut resul-
tats diversos en la darrer 
jornada de lliga. Tant el 
Prebenjamí A, el Prebenja-
mí B com el Benjamí B van 
descansar. El Benjamí A va 
perdre la imba� bilitat a casa 
del líder, la PB Cervelló, per 
5-2. Els gols van ser d’Aislam 
i Erik. Per part dels alevins, 
l’A va perdre a casa per 0-2, 
un resultat injust pel par� t 

que van fer els locals, i el B 
va caure al camp del Caste-
llbisbal per 4-3, en un par� t 
molt disputat. Els gols de la 
Penya van ser d’Ariel, Izan 
i Aria. L’Infan� l va caure a 
casa de la Roureda per 5-1, 
amb gol de Dionisio, tren-
cant la bona ratxa que por-
tava l’equip. Els cadets van 
caure els dos, l’A a casa en el 
derbi contra el Rubí per 1-4 
amb un gol de Joel Pérez, i el 

B va perdre al camp del Bo-
naire per 6-1, amb un gol de 
Michel. Per úl� m, el Sènior 
no es va poder endur la vic-
tòria a casa de l’Olímpic, tot 
i buscar-la fi ns al fi nal jugant 
amb un jugador menys tota 
la segona part. El resultat 
fi nal va ser de 2-1 favorable 
a l’Olímpic i en un partit 
intens i disputat. El gol de la 
penya el va fer Anas Douif. / 
PB Ramon Llorens

FUTBOL | FORMACIÓ

espanyol gràcies a la seva 
dedicació i constància.

La presidenta del Club 
Balmes, Yolanda Cortés, el 
seu entrenador, José Luis 
Prieto, i tots els seus com-
panys han mostrat el seu 
orgull i li han volgut donar 
tot el seu suport davant el 
repte d’aconseguir un bon 
resultat en una compe� ció 
d’àmbit internacional. / 
Balmes Rubí Sílvia Boix. / Arxiu
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