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Mesures extraordinàries per 
evitar el contagi del coronavirus

«Es necessiten dos anys per aprendre a parlar i seixanta per aprendre a callar.» (Ernest Hemingway, escriptor nord-americà del s. XX).
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MENYS CAMISES,
MÉS CAMÈLIES
El proper Dia del Pare vine a Font del Ferro i tria la planta
que més t’agradi. De dilluns a dissabte, de 9 a 14 h
Serem al Mercat Municipal de Rubí els dies 19 i 20 de març,
de 8 a 13 h. T’hi esperem!
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Nova campanya 
de civisme 

per evitar els 
excrements de 
gossos al carrer

Rubí celebra 
el Dia de 
les Dones 

reivindicant 
la igualtat
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El consistori es 
compromet a 
fer un pla de 
manteniment 
per la Schola

Es re� raran 
les plaques 

franquistes que 
encara queden 

a les façanes
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L’Ajuntament de 
Rubí suspèn totes les 
ac� vitats lúdiques i 
culturals i els clubs 
totes les ac� vitats 
espor� ves

>

Els negocis regentats 
per la comunitat 
xinesa ja han tancat 
per la por al contagi

>

La Generalitat 
anuncia el tancament  
de centres educa� us 
a par� r d’avui

>

Les precaucions es poden incrementar segons com evolucioni l’epidèmia Pàg. 2-3

Els CAP fan una crida 
a la calma i demanen 
a la gent evitar les 
visites no urgents

>

GUIA DE 
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de persones també fins al 
27 de març.

Per tant, no es realit-
zaran les proves atlèti ques 
previstes per aquest cap de 
setmana, el Cros Escolar, la 
Cursa de la Dona i la inaugu-
ració de les pistes de petanca 
de Cova Solera. També s’ha 
anul·lat el Duatló de Rubí, 
que s’havia de fer el 22 de 
març, i la resta d’acti vitats 
esporti ves, com ara les com-
peti cions de lliga. A més, la 
majoria de clubs han suspès 
els entrenaments.

Tampoc hi haurà, durant 
dues setmanes, represen-
tacions a La Sala. Per tant, 
queden ajornats els especta-
cles ‘36+1’, del 14 de març; 
‘Silenci...dansa’, del 15 de 
març; ‘El Rey Lear’, del 21 de 
març; ‘El rei lleó’, del 22 de 
març, i l’espectacle del Dia 
Mundial del Teatre, el 27 de 
març. També s’ha suspès el 
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La Generalitat 
anuncia el 

tancament de 
tots els centres 

educati us públics 
i concertats des 

d’aquest divendres

Suspeses les classes a escoles i insti tuts i les acti vitats 
amb afl uència de públic pel coronavirus
REDACCIÓ

La Generalitat de Catalunya 
ha decretat la suspensió de 
les classes per tots els alum-
nes de les escoles, insti tuts 
i universitats públiques i 
concertades per tal d’evitar 
el contagi del coronavirus 
a parti r d’aquest divendres. 
La mesura inclou les llars 
d’infants i els centres de for-
mació professional. Així, les 

Ball de Dones, previst pel 20 
de març.

Altres acti vitats previstes 
pels propers dies, com els 
concerts de jazz que s’havien 
de fer a l’Espai l’Aurora o la 
Matanza do Porco, de la Ir-
manda Galega, programada 
pel 22 de març.

Aquestes mesures es 
podrien incrementar en els 
pròxims dies depenent de 
com evolucioni la situació.

El protocol es va acti var 
dimecres a la tarda en una 
comissió de seguiment for-
mada pels regidors i respon-
sables tècnics, que s’encarre-
garà d’avaluar periòdicament 
la situació en l’àmbit munici-
pal i de prendre les mesures 
necessàries.

En aquest senti t, la co-
missió ha decidit reforçar la 
comunicació i difusió de me-
sures d’higiene i autoprotec-
ció per evitar el contagi i la 
propagació del virus. El més 
efecti u és rentar-se sovint les 
mans amb aigua i sabó i en 
cas de tossir o esternudar, 
cobrir-se la boca amb un 
mocador d’un sol ús o amb 
el colze i rentar-se de seguida 
les mans. La comissió també 
ha acordat mesures per pro-
tegir els treballadors de la 
planti lla municipal.

aules estaran buides, com a 
mínim, fi ns al 27 de març.

El dimecres, l’Ajuntament 
de Rubí ja va decidir suspen-
dre totes les acti vitats que 
organitza amb públic per 
evitar possibles contagis de 
coronavirus entre la població 
rubinenca.

Al tancament d’aques-
ta edició, les autoritats no 
tenien constància de cap 
rubinenc que hagi donat 

positi u del virus SARS-CoV-2, 
però el consistori va decidir 
acti var un protocol preventi u 
per contenir l’expansió del 
virus, unes mesures que re-
cullen les directrius emeses 
tant per la Generalitat de 
Catalunya com pel govern 
central.

Així, queden suspeses 
temporalment totes les ac-
ti vitats i esdeveniments mu-
nicipals amb concentració 

La COVID-19 és la malalti a 
que desenvolupen les per-
sones que s’infecten amb el 
virus SARS-CoV-2, un pato-
gen de la família dels coro-
naviurs (CoV). Actualment, a 
Catalunya, el risc de contagi 
és baix, inferior al de la grip 
comuna o altres infeccions 
respiratòries i segons les 
autoritats sanitàries,  en cas 
de contagiar-se, la malalti a 
molt probablement serà 
lleu. La majoria d’infectats 
la passarà a casa sense més 
complicacions.

Els símptomes més co-
muns de la COVID-19 són 
similars als d’una grip; afec-
ten un 80% de les persones i 
són malestar general, febre 
o tos. En els casos mode-
rats pot produir sensació 
de falta d’aire i, en els més 
greus, la infecció pot causar 
pneumònia i altres compli-
cacions. 

Els grups de major risc 
són les persones d’edat 
avançada i les persones amb 
malalties cròniques: les 

cardiovasculars, la diabeti s, 
les cardíaques o pulmonars i 
les que pateixen problemes 
d’immunitat.

Les autoritats han indi-
cat algunes recomanacions 
per tal d’evitar el contagi: 
rentar-se sovint les mans, 
en cas de tos o esternuts 
i tapar-se la boca amb un 
mocador d’un sol ús o amb 
la cara interna del colze i 
després rentar-se les mans 
de seguida. Cal evitar com-
parti r menjar, estris i altres 
objectes sense netejar-los 
degudament.

Les autoritats subrat-
llen que no cal uti litzar cap 
mascareta en espais públics 
si no és que ho indica un 
professional sanitari.

Si creus que pots tenir 
coronavirus, la Generalitat 
recomana trucar al 061 o 
bé fer un test en línia per tal 
de saber si hi ha algun factor 
de risc d’haver pogut ser 
infectats. L’enllaç per fer -lo 
és htt p://canalsalut.gencat.
cat/coronavirus-test. / DdR

Què és la COVID-19 
i com evitar el contagi?



d’abas� ment, ara mateix hi 
ha mascaretes per tots els 
pacients que la necessiten.

On és més complicat tro-
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Els CAP de la ciutat fan una crida a la 
calma davant l’alarma ciutadana
MARTA CABRERA

Els centres sanitaris de la ciu-
tat afronten amb tranquil·litat 
la situació de crisi sanitària 
generada arran de la propaga-
ció del coronavirus. Segons ha 
explicat la directora del CAP 
Anton Borja, Rosa M. Jurado, 
els professionals sanitaris 
“estan tranquils, quan arriba 
un cas amb clínica respiratòria 
els preguntem si han anat de 
viatge o han estat en contacte 
amb algun cas conegut de 
coronavirus, si hi ha sospites 
s’avisa l’equip de guàrdia i es 
valora ràpidament. De mo-
ment, hem valorat diversos 
casos, però tots han donat 
nega� u”.

Jurado explica que han 
detectat que “la població 
està preocupada, sobretot 
amb tota la infodèmia des 
que van començar els focus 
principals a Itàlia i Madrid”, 
però insisteix que és necessari 
“mantenir la calma i aplicar les 
mesures que puguin evitar el 
contagi, perquè la malal� a és 
similar a la de la grip, els casos 
normalment són lleus, però té 
una gran contagiositat”. Per 
això destaca que és extrema-
dament important rentar-se 
les mans sovint i evitar les 
visites als centres sanitaris si 
no és imprescindible, minimit-
zar els contactes i, en cas de 
dubte, trucar al 061.

Fonts del CAP Mútua 
apunten que ara mateix estan 
centrant tots els seus esforços 
en donar servei assistencial a 
les persones que acudeixen al 
centre sanitari.

Pel que fa a les masca-
retes, aquestes només se 
subministren als pacients que 
presenten patologies respira-
tòries i grip, com es fa habi-
tualment. Tot i que al principi 
hi va haver algun problema 

Els CAP demanen a la ciutadania que evi�  les visites que no siguin d’urgència. / M.C.

L’única clínica 
d’ortodòncia 
de Sant Cugat 
del Vallès

Patrocinadors de la UESC

bar mascaretes és a les farmà-
cies de Rubí, que estan pa� nt 
una situació de desabasti-
ment. Segons han explicat els 

En els darrers dies, hi ha ha-
gut un degoteig de negocis 
xinesos que han anat abai-
xant la persiana i ara mateix 
queden comptats establi-
ments regentats per aquest 
col·lec� u oberts. El principal 
mo� u d’aquest tancament és 
la por al contagi dels xinesos, 
que tenen molt present l’ex-
periència del coronavirus en 
el seu país, on acostumen a 
tenir familiars i amics amb els 
quals han estan en contacte. 
“A la Xina està tot tancat, a 
Itàlia també està tot tancat, 
o si no van amb mascareta, 
però aquí no, tenim por al 
contagi”, explica l’Aisun, que 
té una botiga de telefonia 
mòbil al passeig Francesc 
Macià, una de les poques que 
encara no han tancat: “No sé 
què faré encara, tenim por 
al contagi, preferim no tenir 
feina i tenir salut, potser jo 
també acabaré tancant fi ns 
que tot això passi”.

La comunitat xinesa està 
molt infl uïda per les mesures 
estrictes que s’han pres a la 
Xina i creuen que aquesta 
pot ser una forma de contenir 

l’expansió de l’epidèmia. L’Ai-
sun, per exemple, no pot en-
tendre com les autoritats van 
deixar que milers de persones 
es manifestessin pels carrers 
de Barcelona el diumenge 
passat. “Vaig parlar amb 
la família i em van dir que 
havien vist imatges de mani-
festacions... Mireu, és millor 
estar tots a casa tancats que 
al carrer”. / M.C.

Els negocis xinesos 
abaixen la persiana per 
por al contagi

farmacèu� cs consultats per 
Diari de Rubí, ara mateix els 
magatzems no estan proveint 
les farmàcies de mascaretes. 
El mateix passa amb els gels 
desinfectants, que estan es-
gotats.

D’altra banda, els darrers 
dies hi ha hagut un repunt en 
les compres bàsiques als su-
permercats, que ha provocat 
algunes imatges d’estanteries 
buides en alguns supermer-
cats.

MESURES HIGIÈNIQUES 
PER EVITAR EL CONTAGI
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L’Ajuntament dona deu dies més a 
TMA per presentar l’estudi d’impacte 
ambiental de l’abocador
La Junta de Govern Local va 
acordar divendres passat que 
l’Ajuntament donés a TMA 
Grupo Sánchez deu dies més 
per presentar la documen-
tació que falta en relació 
amb la sol·licitud d’aprovació 
prèvia del Projecte d’Actuació 
Específi ca de l’abocador de 
Can Balasc.

El 21 de novembre del 
2019, el consistori ja va acor-
dar demanar aquesta docu-
mentació i, precisament per 
aquest moti u, l’empresa va 
demanar una suspensió per 
parlar amb la Generalitat i 
aclarir si és necessària o no 
aquesta documentació. En un 

primer moment, la Generali-
tat va afi rmar que amb una 
autorització ambiental era 
suficient. Amb aquest nou 
termini de deu dies, des de la 
data de l’acord, l’Ajuntament 
resol la suspensió dema-
nada per TMA, concedint-li 
aquest termini de temps per 
presentar un document que, 
segons va explicar la mateixa 
empresa a Diari de Rubí, ja 
tenen elaborat.

D’altra banda, el consis-
tori ha analitzat el projecte i 
creu que és necessari esme-
nar-lo, tot i que no explicita 
quins són els aspectes a mo-
difi car. / DdR

L’Ajuntament es compromet a elaborar un pla 
de manteniment a l’Escola Schola

Crida a la ciutadania per sumar-se a la nova 
campanya de civisme #RubíCiutatNeta

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí s’ha 
compromès a elaborar un pla 
de manteniment immediat 
per millorar les instal·lacions 
de l’Escola Schola, en el marc 
de la darrera reunió del Con-
sell Escolar del centre educa-
ti u. El consistori, la direcció i 
l’AMPA de l’escola han acordat 
crear una comissió mixta per 
fer el seguiment de les accions 
de conservació que executarà 
l’administració local.

L’escola ha inventariat les 
actuacions de manteniment 
necessàries per garanti r el bon 

funcionament del centre i ja 
les ha traslladat a l’Ajuntament 
per tal que estableixi un pla de 
treball i les programi. Entre 
les accions plantejades hi ha 
tasques de pintura general de 
l’edifi ci, el canvi de cisternes 
antigues, la substitució de 
fi nestres de fusta i la reparació 
de goteres, entre altres.

Paral·lelament, el govern 
local seguirà reclamant a la 
Generalitat que duguin a ter-
me les inversions previstes a 
la Schola. El febrer del 2019, 
l’executi u local va presentar 
un avantprojecte de moder-
nització del centre escolar 

que mira de donar resposta a 
problemàti ques de venti lació, 
llum, humitats, evacuació, su-
perfí cie i accessibilitat. Aquest 
avantprojecte ascendeix a 
més d’1,5 milions d’euros i es 
planteja en diferents fases i 
en quatre opcions d’actuació 
i modernització. A la sessió 
plenària celebrada el 2 de 
maig, la Junta de Portaveus 
de l’Ajuntament va adoptar el 
compromís de modernitzar 
i millorar l’edifi ci de l’Escola 
Schola. Tots els grups van 
acordar instar la Generalitat a 
comprometre’s amb la millora 
de l’equipament.

El regidor d’Infància i 
Educació, Víctor García, ha 
reconegut que la Schola ne-
cessita actuacions de millora, 
que la comunitat educati va 
fa temps que reclama. “Ara 
posem fi l a l’agulla a aquestes 
demandes i, en les properes 
setmanes, durem a terme 
aquelles actuacions de man-
teniment que són de la nostra 
competència”, ha assegurat 
García, qui ha afegit que a la 
vegada “conti nuarem insisti nt 
a la Generalitat de Catalunya 
perquè executi les obres 
d’inversió a les quals es va 
comprometre”.

Programa de mobilitat entre el 
Torrent dels Alous i Grenoble
L’insti tut Torrent dels 
Alous parti cipa en el 
programa de mobi-
litat que impulsa el 
Departament de la 
Generalitat de Cata-
lunya i les Acadèmies 
Franceses de Gre-
noble i Montpeller. 
Es tracta d’un inter-
canvi de dos mesos 
de durada, que té 
com a protagonistes 
en aquesta primera 
edició a l’estudiant 
de 4t d’ESO Marina 
Vilardell i l’alumna del Lycée 
Lesdiguières Lola Creux.

En la primera fase de 
l’intercanvi, l’estudiant ru-
binenca va estar durant un 

C. CARRASCO

L’Ajuntament ha posat en 
marxa l’enèsima campanya de 
civisme per intentar mantenir 
la ciutat més neta, erradicant 
la presència d’excrements i 
orins de gos de la via pública. 
L’alcaldessa, Ana M. Martí -
nez, i els regidors de Medi 
Ambient, Andrés Medrano, 
i de Relacions Ciutadanes i 
proximitat, Miguel Ángel Ro-
mero, han presentat aquest 
dilluns la nova campanya.

La iniciativa, que s’ha 
batejat amb el hastag #Ru-
biCiutatNeta, vol aconseguir 
la complicitat de tots els 
rubinencs i rubinenques a 
l’hora d’exigir a les persones 
incíviques que respecti n les 
normes. En aquest sentit, 
s’han editat 33.000 fulletons 
informati us que es distribui-
ran per tota la ciutat. Aquests 
inclouen un cartell amb l’eslò-
gan ‘Aquest és un carrer net. 
Uneix-te al moviment #Rubí-
CiutatNeta, #recullolacaca’, 
amb l’objecti u que es pengin 

a comunitats i espais publici-
taris de tota la ciutat.

Segons Martí nez, la inten-
ció és combatre les conduc-
tes i les acti tuds incíviques 
d’aquesta minoria que em-
bruta la ciutat perquè “l’espai 
públic s’ha de cuidar entre 
tots i totes”. La primera edil 
ha afegit que aquesta campa-

nya neix amb l’esperança que 
funcioni millor que l’anterior 
i que no s’hagi d’uti litzar la 
part més sancionadora. “Cal 
que tothom entengui que 
és un deure de la ciutadania 
no embrutar més del que és 
imprescindible, perquè ja ho 
diu la dita: no és més net qui 
més neteja, sinó qui menys 

embruta”.
A més, la màxima respon-

sable municipal ha recordat 
que la presència d’excre-
ments i orins de gos a la via 
pública és un problema endè-
mic de la ciutat i que la femta 
canina és un risc per a la salut 
pública, i especialment per 
als infants, ja que juguen en 
els sorrals dels parcs infanti ls, 
on malauradament es troben 
sovint caques de gos que no 
han estat recollides pels seus 
propietaris.

Ara arrencarà la campa-
nya informati va i, posterior-
ment, s’imposaran sancions, 
que poden arribar als 900 
euros. Cal recordar, però, 
que l’Ordenança regulado-
ra de la tinença d’animals 
de companyia ja contempla 
aquestes sancions, que es 
poden aplicar durant tot l’any 
i no només en el marc d’una 
campanya.

El cost de la campanya, 
que es vol que s’allargui en 
el temps, puja fi ns ara a 4.400 
euros.

L’alcaldessa i els regidors, durant la presentació de la campanya 
de civisme. / C.C.

mes vivint a Grenoble amb la 
família francesa, mentre que 
en aquesta segona fase, és 
l’alumna francesa la que està 
a Rubí. / DdR

Les dues estudiants parti cipant en l’in-
tercanvi. / Cedida
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REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
enviat una carta a les comu-
nitats de propietaris d’onze 
edificis d’habitatges de la 
ciutat anunciant-los la prò-
xima re� rada de les plaques 
amb simbologia franquista 
que romanen a les seves 
façanes. 

La subs� tució d’aquests 
elements dona compliment a 
la Llei de memòria històrica, 
52/2007, segons la qual les 
administracions públiques 
han de prendre les mesures 
oportunes per a la re� rada 
d’escuts, insígnies, plaques 
i altres objectes o mencions 
commemora� ves d’exaltació 
personal o col·lectiva de 
la sublevació militar, de la 
Guerra Civil i de la repressió 
de la dictadura.

Rubí disposava de 36 
plaques amb simbologia 
franquista ubicades en edi-
ficis d’habitatges. La ma-
joria van ser substituïdes 
l’any 2012, però encara en 
resten algunes als carrers 
de Lumière, Miquel Servet, 
Lluís Ribas, Joan Maragall i 
Primer de Maig.

Mitjançant una carta, 
el consistori rubinenc ha 

informat els presidents i pre-
sidentes de les comunitats 
de propietaris afectades de 
la seva intenció de retirar 
aquests dis� n� us i subs� tu-
ir-los per plaques merament 
iden� fi caves, sense cap cost 
per al veïnat. Si en el termi-
ni de 30 de dies aquestes 
comunitats no responen 
per escrit manifestant-se en 
contra de l’actuació, l’Ajunta-
ment entendrà que hi estan 
d’acord i procedirà a la subs-
� tució de la simbologia.

Compromís de Memòria 
Històrica
La re� rada d’aquestes pla-
ques és un dels compromi-
sos adoptats per la Taula 
local de la memòria histò-
rica, constituïda ara fa un 
any. Més enllà d’aquests 
elements, Rubí no conser-
va cap carrer o plaça amb 
nomenclatura vinculada al 
franquisme: “Amb la subs-
titució d’aquestes últimes 
plaques donarem compli-
ment a la llei però, sobretot, 
farem un acte de jus� cia cap 
a les persones represaliades 
durant la Guerra Civil i el 
franquisme”, ha subratllat el 
regidor de Memòria Històri-
ca, Pau Navarro.

Re� raran les darreres plaques 
amb simbologia franquista 
que queden a la ciutat

Les ‘Stolpersteine’ en memòria de les víc� mes 
locals del nazisme es col·locaran a l’abril
En total s’han localitzat onze persones amb úl� ma residència 
a Rubí, quan van ser arrestats o deportats pel règim
REDACCIÓ

La ciutat retrà homenatge 
als rubinencs deportats du-
rant el nazisme amb la col-
locació, el proper 9 d’abril, 
d’onze ‘Stolpersteine’, una 
per cadascuna de les víc� -
mes que van tenir la seva 
última residència al muni-
cipi. Les llambordes seran 
instal·lades pel seu autor, 
l’artista alemany Gunter 
Demnig, en el marc d’un acte 
solemne que comptarà amb 
l’assistència de les famílies 
dels homenatjats.

El projecte de les ‘Stol-
persteine’ va néixer als anys 
90, quan Demnig es va in-
teressar per commemorar 
artísticament els homes i 
dones deportats i assassinats 
pel nacionasocialisme. L’ale-
many va crear un monument 
exhortatori, consistent en 
una llamborda cúbica amb 
la superfície de llautó, on 
consta el nom de la víc� ma 
i algunes de les seves dades 
essencials. 

Les ‘Stolpersteine’ es 
col·loquen a les voreres, en 
un espai pròxim a l’última 
residència de les persones 
homenatjades abans que les 
arrestessin o deportessin.

Actualment, hi ha més de 
60.000 llambordes d’aquest 
� pus distribuïdes en més de 
1.800 ciutats d’una vintena 
de països. Totes estan crea-
des de manera artesanal per 
Gunter Demnig i ell mateix 
s’encarrega de viatjar per 
les diferents poblacions per 
col·locar-les.

Al febrer del 2017, el Ple 
de l’Ajuntament va aprovar 
sol·licitar a l’ar� sta alemany 
la creació d’aquest monu-
ment en homenatge als de-

Gunter Demnig col·locant les ‘Stopelrsteine’ en un altre municipi. / Karin Richert

portats de la ciutat. 

Onze deportats
Arran de l’aprovació d’aques-
ta moció, el Museu Municipal 
Castell va fer una tasca de 
recerca orientada a confi rmar 
quantes persones amb úl� ma 
residència a la ciutat havien 
estat víc� mes del nazisme. 
Els noms que s’han pogut 
documentar han estat onze: 
Enric Aragonès Campderròs, 
Joaquim Aragonès Campder-
ròs, Francesc Bartroli Creus, 
Gregorio Beltran Jardiel, Joa-
quim Cardona Pareras, Jesús 
Montroig Cuartero, Antoni 
Òdena Òdena, Antoni Pereña 
Salas, Joaquim Rusiñol Folch, 
Andreu Vidal Almirall i José 
López de Letona Angulo. Tots 

ells disposaran d’una ‘Stol-
perstein’ davant de l’edifi ci 
on van viure abans de ser 
desportats.

L’acte, que se celebrarà 
el dijous 9 d’abril, � ndrà un 
caràcter senzill i solemne. 
Tot el protagonisme serà per 
a l’acció ar� s� ca de Demnig, 
concebuda com un gest de 
respecte cap a les víc� mes 
i les seves famílies. El propi 
creador col·locarà les dues 

primeres ‘Stolpersteine’ en 
memòria dels germans Enric i 
Joaquim Campderròs al carrer 
Narcís Menard i, a con� nua-
ció, personal de l’Ajuntament 
n’instal·larà la resta en altres 
punts de la ciutat.

Funció educa� va
El regidor de Memòria Histò-
rica, Pau Navarro, ha desta-
cat la importància d’aquest 
homenatge: “Ens permetrà 
honrar els veïns que van 
pa� r la deportació i alhora, 
es conver� rà en un punt de 
par� da per a una interessant 
tasca educa� va. Volem que 
es parli d’aquesta part de la 
nostra història i que els i les 
joves de la ciutat en siguin 
coneixedors”. 

L’ar� sta alemany 
Gunter Demming, 

creador de les 
llambordes, 

assis� rà a l’acte

Una de les plaques del règim franquista que queden a Rubí. / M.C.
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Dones de diverses entitats locals 
llegeixen el manifest del 8 de març

El col·lectiu de pensionistes 
continua mobilitzat

mArtA cAbrerA

Rubí va celebrar l’acte central 
del Dia de les Dones diven-
dres passat al migdia a la 
plaça de Pere Aguilera amb 
la lectura del manifest insti-
tucional. La lectura va anar a 
càrrec de set dones que for-
men part de diverses entitats 
locals de la ciutat: Daisol, de 
la Fundació APIP-ACAM per 
l’atenció residencial i ajuda 
als refugiats; Flora, del Grup 
d’Ajuda Mútua de Rubí; Maria 
José, de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària; Maria, d’Oncolliga, 
Gracia; del Club de Lectura 
Veu de Dones; i Lídia, de 
Ràdio Rubí.

El manifest, elaborat a 
partir de les idees del mani-
fest que proposen les entitats 
municipalistes, la Diputació 
de Barcelona i l’Institut Català 
de la Dona, va reivindicar el 
paper de la dona en la socie-
tat i va ressaltar que encara hi 
ha moltes desigualtats entre 
els homes i les dones, una 
bretxa que cal superar per 
avançar cap a una comunitat 

plenament igualitària.
A la plaça es van con-

centrar prop d’un centenar 
de persones, principalment 
treballadors de l’Ajuntament 
i representants polítics, que 
van voler donar suport a la 
commemoració del Dia Inter-
nacional de les Dones.

Segona lectura del manifest
A les 17 h a l’Espai Jove Torre 

lArA lópez

Una vuitantena de persones 
van defensar unes pensions 
públiques, serveis socials 
i sanitat de qualitat dijous 
de la setmana passada, 
en la darrera manifestació 
convocada per la plataforma 
de pensionistes de Rubí. La 
marxa va sortir de la plaça 
Pere Aguilera i va passar 
per l’avinguda Barcelona 
fins a arribar a la plaça de 
la Nova Estació, on es va 
posar punt final amb la lec-
tura d’un manifest i diversos 
parlaments.

En el seu manifest, la 
plataforma veu amb bons 
ulls les mesures aplicades 
pel govern espanyol format 
pel PSOE i Unidas Podemos, 
però exigeix més accions 
i inversió pública en les 
pensions. 

D’altra banda, Martín 
Pretel, membre de la pla-
taforma, va expressar la 
preocupació general per la 
possibilitat d’allargar l’edat 
efectiva de jubilació, en 
declaracions recents del mi-
nistre de la Seguretat Social, 
José Luís Escrivá.

La plataforma per unes 
pensions públiques dignes 
de Rubí celebra els seus dos 

anys de trajectòria amb una 
agenda plena d’actes, que 
havia de culminar aquest 
divendres amb un concert 
solidari al local de la CGT i 
que finalment s’ha suspès.

Millor sanitat pública
Novament la plataforma 
Rubí Sanitat va participar 
en la manifestació en de-
fensa de les pensions per 
reivindicar millores urgents 
en la sanitat pública a la nos-
tra ciutat. Antonia Ocaña, 
membre del col·lectiu, va 
reclamar la creació d’un 
centre d’urgències d’atenció 
primària (CUAP) a Rubí que 
no sigui gestionat per Mútua 
de Terrassa, a qui consi-
deren un operador privat 
“poc transparent” i del qual 
“encara no han rebut dades 
sobre les llistes d’espera”. 

A més, la plataforma va 
tornar a demanar durant 
la manifestació l’autobús 
gratuït de Rubí a l’Hospital 
de Terrassa. Des de Rubí 
Sanitat critiquen que els 
rubinencs i rubinenques 
que reben atenció mèdica a 
l’Hospital de Terrassa triguin 
més d’una hora per arribar-
hi en transport públic per 
la manca d’un transport 
directe. 

Bassas es va fer una nova lec-
tura del manifest per aquelles 
persones que no van poder 
anar al migdia a l’Ajunta-
ment. 

Per dissabte i diumen-
ge, també estaven previstes 
diverses activitats organit-
zades pel Comitè de la Vaga 
Feminista, uns actes que els 
mitjans de comunicació locals 
no vam cobrir en protesta 

Instant de le lectura del manifest del Dia Internacional de les Dones. / M.C.

El sindicat CCOO va aprofitar 
el context del 8 de març per 
tornar a reclamar a l’Ajun-
tament l’aprovació d’un Pla 
d’Igualtat, ja que l’actual està 
caducat des del 2018. En un 
comunicat, CCOO considera 
que el fet que aquest pla no 
existeixi “és responsabilitat 
del govern municipal”. El sin-
dicat explica que ha intentat 
posar en marxa la negociació 
per aprovar el Pla d’Igualtat, 
però que l’Ajuntament no ha 
volgut seure a la taula.

També recorden que el 
novembre del 2018, el Ple 

CCOO reclama a l’Ajuntament que posi en marxa 
un nou Pla d’Igualtat, ja que l’actual està caducat

Membres de CCOO van reclamar durant la lectura del manifest un 
Pla d’Igualtat a l’Ajuntament. / M.C.

per les “exigències” en la 
cobertura informativa que el 
col·lectiu va fer arribar a la 
premsa local.

Totes les activitats de 
la programació del Dia In-
ternacional de la Dona van 
quedar suspeses a partir del 
12 de març a conseqüència 
de les mesures preventives 
per evitar l’expansió del co-
ronavirus.

La manifestació de pensionistes va finalitzar a la plaça de la Nova 
Estació. / L. López

va aprovar una moció en la 
qual s’havia de convocar una 
trobada amb tots els agents 

implicats en el Pla abans del 
febrer del 2019 i que encara 
no hi ha hagut notícies sobre 

la reunió.
Per últim, CCOO apunta 

que “no deixa de sorpren-
dre” que Rubí, que “va rebre 
un premi en reconeixement 
de l’impuls de les polítiques 
feministes”, “no negociï, 
aprovi ni implementi polí-
tiques igualitàries interna-
ment”.

Representants de CCOO 
van assistir a la lectura del 
manifest que va tenir lloc 
divendres passat al migdia 
amb pancartes reivindicati-
ves i que demanaven aprovar 
el Pla d’Igualtat. / DdR
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Ana M. Mar� nez dona el relleu
a Eva Candela com a primera
secretària del PSC Vallès Oest
Eva Candela, regidora a l’Ajun-
tament de Terrassa, és, des 
de dissabte, la nova primera 
secretària de la Federació 
del Vallès Oest del Par� t dels 
Socialistes de Catalunya, aga-
fant el relleu de la rubinenca 
Ana M. Mar� nez, alcaldessa 
de Rubí, qui ha liderat des del 
2017 la federació socialista 
comarcal.

La regidora egarenca 
va aconseguir el suport del 
92,4% dels delegats i de-
legades que van assistir al 
congrés, que es va celebrar 
al Castell de Rubí. Candela, 
a més de regidora a l’Ajunta-
ment de Terrassa, és càrrec 
de confi ança a l’Ajuntament 
de Rubí, on fa funcions lliga-
des al desenvolupament del 
POUM.

Mar� nez, però, con� nua 
formant part de la comissió 
execu� va de la federació, ja 
que passa a ser presidenta, 
mentre que Pere Soler, � nent 
d’alcalde a l’Ajuntament de 
Sant Cugat, és el viceprimer 
secretari, i Dolors Conde, 
portaveu del PSC a l’Ajunta-
ment de Castellbisbal i cap 
de gabinet de l’Ajuntament 
de Rubí, és secretària d’or-

ganització.
El congrés va servir per 

aprovar per àmplia majoria 
l’informe de ges� ó realitzat 
per la comissió execu� va sor-
� nt i es van debatre i aprovar 
diverses ponències polí� ques 
sobre economia, treball, habi-
tatge, infraestructures, trans-
ports, feminisme, ecologisme 
o educació, entre altres.

A més, també es van es-
collir als nous consellers na-
cionals de la federació, entre 
els quals hi ha els regidors 
rubinencs Moisés Rodríguez i 
M. Carmen Cebrián. / DdR

Eva Candela, durant el congrés de 
dissabte. / Rafael Morante

L’AUP considera desproporcionats els 
viatges ins� tucionals del govern local
MARTA CABRERA

L’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP) ha cri� cat els viatges 
ins� tucionals que ha fet l’exe-
cu� u local, principalment en 
els viatges efectuats el 2019, 
on consten 11 viatges, ma-
joritàriament entre octubre 
i novembre, que van supo-
sar un cost al voltant dels 
20.000 euros. “És sospitós 
per la quan� tat de viatges, 
la quan� tat de regidors i alts 
càrrecs que també hi van i per 
la manca de retorn que tenen 
aquests viatges”, ha explicat 
la regidora de l’AUP, Betlem 
Cañizar.

Segons l’Alterna� va, du-
rant el 2019 i també principis 
del 2020, l’alcaldessa, o bé 
membres del seu govern, 
han viatjat a Brussel·les tres 
vegades, a Madrid quatre 
cops i també a Colònia, a Se-
villa i Màlaga, a Vigo i a París. 
I en les pròximes setmanes, 
estava previst un nou viatge 
a Sevilla i un altre a Finlàndia, 
que queden cancel·lats pel 
coronavirus. “Si hi hagués 
un retorn per la ciutat i una 
explicació per aquests viat-

ges, ens semblaria bé, però 
no ho veiem i hem detectat 
que als viatges van regidors 
amb competències que no 
tenen molt a veure amb els 
mo� us dels desplaçaments”, 
ha explicat Jordi Muntan, 
membre de l’AUP, que ha 
subratllat que, a més, hi ha 
alguns des� ns que “no s’aca-
ba d’entendre què aporten, 
com ara Sevilla”.

L’Alterna� va, però, encara 
està a l’espera de veure els 
detalls de les factures per 
entrar a valorar si hi ha hagut 
o no un malbaratament.

El Servei Local de Català, al 
Pinar
D’altra banda, la formació 
polí� ca també ha denunciat 
que el govern, format pel 
PSC i En Comú Podem, té 

la intenció de traslladar el 
Servei Local de Català (SLC) 
al Pinar. Aquest servei, que 
va pa� r una reducció impor-
tant de pressupost durant el 
2018, està a l’espera del seu 
trasllat a la planta superior 
del Mercat Municipal i, de 
fet, les obres per condicionar 
aquell espai ja estan licitades 
i havien de començar al de-
sembre.

Segons ha explicat l’AUP, 
fonts del Servei Local de Ca-
talà els han transmès la seva 
preocupació per aquesta vo-
luntat del consistori, que de 
moment no ha volgut ni con-
fi rmar ni desmen� r el trasllat 
al Pinar. “Demostra una vega-
da més que no hi ha cap mena 
de planifi cació”, ha explicat la 
regidora Betlem Cañizar, que 
insisteix que el Mercat és un 
bon lloc si es vol ubicar una 
escola d’hostaleria, tal com 
es desprèn del Pla de Mandat 
2019-2023, però “el Servei 
Local de Català ha d’anar a 
un lloc cèntric i accessible”. A 
més, recorda que les obres ja 
estan adjudicades i que si es 
vol fer un canvi, s’hauran de 
tornar a licitar.

La regidora de l’AUP, Betlem Cañizar, i els membres de la formació 
Jordi Muntan i Albert Giménez. / M.C.



La contenció de la malaltia COVID-19, 
provocada per un coronavirus, és un 
repte majúscul de sanitat pública col-

lectiva. Es tracta d’un virus nou provinent de la 
Xina, pel qual encara no hi ha desenvolupada 
una vacuna i que té un perill de contagi elevat. 
Els símptomes clínics són molt habituals als 
que presenten les persones infectades amb la 
grip: febre i tos i en un percentatge inferior 
problemes respiratoris que en els pitjors casos 
poden derivar en complicacions pneumològi-
ques. Cal tenir en compte que només el 2% de 
casos de COVID-19 acaben sent crítics.

Al tancament d’aquesta edició, Catalu-
nya no es troba en una fase de transmissió 
comunitària, però aquestes circumstàncies 
poden variar.

Per aquest motiu, les autoritats han pres tot 

Sentit comú
EDITORIAL
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un seguit de mesures per evitar que el contagi 
es propagui de forma incontrolada. La Gene-
ralitat ha suspès totes les activitats escolars des 
de les escoles bressol fi ns a les universitats, de 
les escoles públiques i concertades. Mentre que 
a Rubí, com arreu del territori, s’han suspès la 
majoria d’activitats esportives, lúdiques i cul-
turals, especialment aquelles que preveien una 
gran afl uència de gent, com el Cros Escolar, el 
Ball de Dones i els espectacles a La Sala.

També es recomana a les empreses i als 

treballadors que, en cas que sigui possible, 
treballin des de casa. Per aquells que tinguin la 
possibilitat, es recomana l’ús de tecnologies de 
la comunicació com a alternatives a les reuni-
ons presencials, els desplaçaments i els viatges. 
S’han restringit les visites i les activitats als 
centres de dia de la gent gran i les residències, 
ja que es tracta d’un col·lectiu especialment 
vulnerable. Les administracions també han 
demanat que s’intenti evitar el transport públic 
i que els treballadors escalonin la tornada a la 

feina per evitar aglomeracions. Les autoritats 
sanitàries fan una crida a la calma a la ciuta-
dania i demanen prendre mesures higièniques 
per evitar el contagi, sobretot rentar-se les 
mans amb aigua i sabó i tapar-se la boca amb 
el colze o un mocador abans de tossir. 

En defi nitiva, es tracta que cadascú, des 
de la seva responsabilitat i sentit comú, intenti 
evitar situacions de risc per minimitzar la pro-
pagació del coronavirus. Seguir en tot moment 
les indicacions i els consells de les autoritats i 
evitar la propagació de rumors i notícies falses 
i sense contrastar.

Les mesures preventives van encaminades 
a reduir la propagació del virus per tal d’evitar 
un col·lapse sanitari i poder donar una cober-
tura sanitària òptima als malalts que sí que 
presentin complicacions.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                       13 de març

Protecció civil @emergenciescat

Recordem 
uns consells 
per mantenir 
els serveis 
bàsics sense 
afectacions  
#coronavirus

ARTICLE D’OPINIÓ

Rubí és una ciutat reivindicativa i els rubi-
nencs i rubinenques mai no defallim en les 
nostres demandes, que són necessitats i que 
busquen fer una ciutat millor per a tothom. 
Una d’aquestes reivindicacions, de les més 
antigues i recurrents, és la de la construcció 
d’un edifi ci per a l’Escola del Bosc.

Fa més de deu anys que la Generalitat de 
Catalunya es va comprometre, com li cor-
respon competencialment, a construir una 
escola digna a Ca n’Oriol. L’Ajuntament va 

Arriba el moment de l’Escola del Bosc 
Ana María Martínez Martínez
Alcaldessa de Rubí 

cedir els terrenys l’any 2006. Es va fer un 
avantprojecte que va quedar descartat per 
les retallades de la Generalitat el 2010. I va 
començar la lluita. 

Al mandat anterior, el govern municipal 
es va comprometre a aportar els recursos 
necessaris per fer possible que els barracons 
passessin a la història defi nitivament. I no 
ens hem mogut ni un centímetre d’aquesta 
posició.

No ens movem perquè sabem que 
l’Escola del Bosc té un gran projecte, una 
forta i unida comunitat educativa que 
dona suport a l’equip directiu. Rubí està 
orgullosa de tenir centres punters pel que 

fa a la innovació pedagògica, centres en 
què s’emmirallen escoles d’altres territoris. 
És el cas del Bosc, que ha vençut totes les 
difi cultats que suposa viure i desenvolupar 
la tasca docent en barracons.

La comunitat educativa del Bosc és 
reivindicativa, sí, però també molt i molt 
pacient. Deu anys en barracons són molts 
anys. 

Tenim nens i nenes, tenim un gran 
projecte educatiu: volem el nostre edifi ci; 
no només serà nostre, també serà un punt 
de trobada per a les famílies del barri, i per 
tant, serà patrimoni de tots els ciutadans i 
ciutadanes.

Ara ha arribat el moment. Després 
de mesos de negociacions, la Generalitat 
inclourà l’edifi ci del Bosc al seu pla de cons-
truccions de l’Infracat, i per tant, començarà 
la licitació i redacció de projecte i fi nalment, 
la seva execució. L’Ajuntament de Rubí 
aportarà el 10% del total de l’obra, la qual 
cosa posarà l’Escola El Bosc com a prioritat 
davant d’altres centres d’altres municipis. 
Aviat es farà la signatura del conveni, però 
el camí ja està iniciat i comencem el compte 
enrere per tenir una nova escola a la ciutat, 
tot i que amb un projecte ja consolidat i 
reconegut. És el que es mereix la comunitat 
educativa del Bosc i la ciutat de Rubí.

Nova tendència d’aparcaments de bicicletes a la carretera de Sabadell, a l’alçada del número 
87. Això no pot ser.  Les primeres porten més de dos mesos lligades a l’arbre. Les segones 
dues setmanes. Com segueixin així, faltaran arbres.  

Elena Boixader

Fotodenúncia
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CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

ASSESSORIES

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           

COM ET PODEM 
AJUDAR?

TINTORERIATALLERS COTXES                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CLASSIFICATS

ALQUILO PLAZA DE PARKING 
Zona Ateneu. 676.12.49.83
POR JUBILACIÓN se vende o 
se alquila PK. 93.699.65.80

ALQUILO hab. grande a persona 
sola o pareja. 657.19.62.66

LLOGUER I VENDA
CHICA SE OFRECE para lim-
pieza, canguro o cuidado de 
ancianos. 633.378.509

SE OFRECE sra. limpieza. 
632.10.44.99

OFERTES I DEMANDES
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El valor de dir no
L’estrès té un moti u princi-
pal, i acostuma a ser abastar 
massa, més del que és ma-
terialment possible. Quan 
sobrepassem les nostres 
forces, multi pliquem hores 
inexistents i acceptem mas-
sa compromisos ho podem 
pagar amb insomni, ansie-
tat o problemes cutanis o 
intesti nals. 

Solem associar-ho a la 
feina, però també és exten-
sible a la nostra vida privada. 
També quan sigui cap de set-
mana o període de vacances 
no oblidis que el temps de 
descans és per a tu i els teus 
gustos o necessitats. Pot ser 
que senti s molta pressió per 
acceptar compromisos fami-
liars i socials que realment 
no et venen de gust.

Et deixo alguns consells 
perquè revisis com afron-
tar-ho:

 - Deixa parlar. Quan algú 
et demani alguna cosa, dei-
xa parlar sense interrompre. 
Escolta-amb interès i avalua 
què t’està demanant. Des-
prés decideix si vols fer-ho.

- Digues no de manera 

GUÀRDIES NOCTURNES

MARÇ 2019

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

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

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

MONTSERRAT - 93 699 
02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

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

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

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

MIÑARRO - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

MONTSERRAT - 93 699 
02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: 

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

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

clara i directa. Uti litza frases 
en primera persona com “jo 
prefereixo”, “jo vull”, “em ve 
més de gust fer ...”, etc.

- Pren-te temps. Si et 
costa dir que no a la pri-
mera o estàs dubtant de si 
et convé acceptar, digues 
que necessites temps per 
pensar-ho i pren-te’l. Poden 
ser uns minuts o diversos 
dies, valora les teves prio-
ritats i fes el que et convé i 
t’agrada.

- No et justi fi quis. Un cop 
decidit, no donis excuses ni 
justi fi cacions. Si creus neces-
sària una explicació, acom-
panyala de raons (qüesti ons 

objectives i clares) no de 
pretextos (excuses generals 
o menti des).

- Davant la insistència: si 
malgrat haver-ho deixat clar, 
l’altra persona segueix de-
manant la teva col·laboració, 
mantén-te en el no. Es reco-
mana uti litzar la tècnica del 
disc ratllat amb frases com 
“sé que t’agradaria que jo 
... però ja t’he dit que no”. 
I el repeteixes mentre sigui 
necessari.

- Suggereix alternati ves. 
En alguns casos, és efecti u 
proposar un pla B: “Jo no 
puc fer-ho, però potser si 
preguntes a  ...” o donar una 

variació que a tu et vagi bé, 
per exemple “avui / demà / 
ara no és possible però en 
un altre moment sí “.

- Segueix ferma. No ce-
deixis. Si conti nua insisti nt, 
demana que no ho faci i di-
gues què faràs: “Si segueixes 
així jo ... me n’aniré / penjaré 
/ em sento poc respectat / 
desvaloritzat”.

Recorda que la dinàmica 
de l’asserti vitat és de dues 
direccions. Si tu acceptes 
el no, la limitació de l’altre, 
et serà més fàcil que els al-
tres també ho accepti n per 
part teva. Pots començar 
a establir dinàmiques més 
sanes per tu mateix. I si 
tens problemes per fer això, 
recorda que la teràpia pot 
ajudar-te.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de pa-

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

Psicològica
Llobateras  6  Local 1 (al 

costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701
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Benefi cis de créixer amb una mascota a casa
Tots aquells que tenim la sort 
de comparti r la vida amb una 
mascota ja sabem tot el que 
ens aporta a la nostra vida. 
Però si encara no t’has deci-
dit, llegeix els benefi cis que 
comporta i de ben segur que 
quedaràs convençut!

1. Fomenta l’acti vitat fí sica
Una dada demostra que els 
propietaris dels gossos, no-
més amb els passejos diaris, 
ja estan cobrint el 50% de 
l’acti vitat fí sica diària reco-
manada. És una forma que els 
nens facin esport sense que 
gairebé se n’adonin.

També s’associa amb més 
contacte amb la natura, ja 
que aquesta necessitat de 
sorti r fa que gran part de les 
acti vitats del cap de setmana 
es desti nin per exemple a fer 
caminades per la muntanya 
en companyia del nostre 
millor amic.

2. Dona lliçons de vida
Gràcies a les mascotes, els 
nens s’enfronten per primera 
vegada a situacions com el 
dol per la mort de l’animal. 
Aquesta experiència que a 
priori resulta traumàti ca, pot 
tenir la seva part positi va i és 
per això molt important no 

amagar res als nens. Tot el 
contrari. És important aju-
dar-los a expressar els seus 
sentiments, a recordar-los 
amb esti ma. Això els ajudarà 
en el futur a tenir una mi-
llor gesti ó emocional davant 
esdeveniments dolorosos i 
imprevistos de la vida.

3. Augmenta l’empati a i la 
compassió
Aquestes emocions són es-
sencials per la formació del 
caràcter i la personalitat.

Establir un vincle afecti u 
amb la mascota és segura-
ment el primer vincle impor-
tant que el nen ti ndrà més 
enllà de la mateixa família. Es 
crea una relació molt estreta 
entre l’infant i l’animal millo-
rant el desenvolupament de 
la comunicació no verbal.

Aprenen, així mateix, a 
donar afecte i estima a un 
ésser viu.

4. Ajuda a enforti r el sistema 
immunològic
Redueix el risc de sofrir al-
lèrgies i altres malalti es res-
piratòries, disminueix el risc 
cardíac (doncs el sol fet de 
fer-li carícies produeix un 
efecte relaxant) i ajuden a 
superar depressions, entre 
altres.

Una dada curiosa és que 
si se’ls entrena, són capaços 
de detectar les baixades de 
glucosa i avisar al propietari 
molt abans que ell mateix se 
n’adoni.

5. Ajuda a les interrelacions 
personals
Els animals són, sense cap 

mena de dubte, una bona 
excusa per conèixer gent, 
sigui als parcs o simplement 
al carrer quan algú s’apropa 
a acariciar-los. Està cientí fi -
cament demostrat que nens 
amb trastorns amb dèficit 
d’atenció, autisme i altres 
similars, poden experimen-
tar menys pressió sanguí-
nia i més desenvolupament 
cogniti u quan parti cipen en 
teràpies amb gossos.

Per tant, els dona un cop 
de mà a l’hora de socialitzar, 
comparti r amb altres i a mos-
trar respecte.

6. Els fa assumir responsabi-
litats i madurar
Tenir una mascota és una 
decisió important que implica 
responsabilitat. Han d’apren-
dre que s’han de fer càrrec 
d’un ésser viu al qual han 
d’alimentar, banyar, passejar i 
cuidar-ho tant com a un altre 
membre més de la família. És 
essencial converti r aquestes 
responsabilitats en moments 
lúdics i divertits, fent que 
gaudeixin a la vegada que 
van assumint a poc a poc 
aquestes tasques.

Per Eva Remolina/ AMIC

En Nick és el nou 
membre de la 

família! Ha arribat 
a Rubí fa ben poc de 
la mà de la protec-

tora Apaguas.
És un gos molt bo, 
obedient, juganer i 
que mereixia trobar 

per fi  una família 
per sempre com 
ha trobat amb

 nosaltres. 
La seva arribada ens 

ha confi rmat que 
l’adopció és sempre 

la millor opció! 

Les mascotes de Rubí
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Reparar elements de guix

El guix és un element 
molt tradicional en la 
majoria de les llars, 

és un material que aporta 
elegància i distinció a qual-
sevol racó. Pot estar present 
en la decoració de moltes i 
diferents formes. El proble-
ma és quan es desprèn un 
tros de guix o trobem algun 
desperfecte. Què podem 
fer aleshores? Preneu nota 
d’un truc casolà que pot ser 
de gran utilitat i que està a 
l’abast de qualsevol persona, 

tant d’experts com d’afi cio-
nats al bricolatge. 

Els materials que neces-
sitareu són els següents: gui-
xos quadrats i blancs, cola de 
fuster i paper de vidre fi .

Uns materials que podeu 
trobar fàcilment en qualse-
vol botiga especialitzada en 
bricolatge, sense haver de 
gastar un dineral. I el millor 
de tot és que podeu utilitzar 
aquests pràctics materials per 
a altres tasques de bricolatge 
i manualitats.

Quan disposeu de tot el 
necessari, haureu d’encolar 
el guix blanc sobre el forat 
o el desperfecte. I després 
l’únic que haureu de fer serà 
igualar la superfície amb 
l’ajuda del paper de vidre.

Es tracta d’una tasca molt 
fàcil de realitzar que està a 
l’abast de qualsevol persona 
i també de totes les butxa-
ques. 

Per Redacció / AMIC
bricomanias.com
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E S P E C I A L M O T O R
El cinturó de seguretatTipus d’oli per al cotxe

El cinturó de seguretat és 
un dels elements potser més 
simples però més efectius a 
l’hora de preservar la vida dels 
passatgers d’un vehicle en un 
eventual accident. 

Aquest element només 
aplica un suport � x que impe-
deix que la inèrcia desplaci les 
persones per l’aire en cas d’una 
col·lisió. Però no sempre n’hi 
ha prou de posar-se’l. També 
cal saber ajustar-lo.

· Posició del seient: els se-
ients (sobretot davanters) han 

d’estar el més drets possibles. 
El conductor no ha de per-
metre que el copilot reclini el 
seient mentre el cotxe estigui 
en moviment, perquè un xoc 
podria causar que llisqués pel 
seient sota el cinturó i es pro-
duïssin ferides considerables i 
� ns i tot la mort.

·  El cinturó, a més de cor-
dat, ha d’estar el més cenyit 
possible al cos.

· El cinturó no ha d’estar 
doblegat ni presentar plecs en 
cap zona.

· Si el cinturó permet 
l’ajustament en altura, asse-
gureu-vos que creui per sobre 
de l’espatlla i comprengui tota 
la part superior del tors.

· La part que creua sobre 
la cintura ha d’estar tan baixa 
com sigui possible, pràctica-
ment contra les cames. Això 
és especialment important en 
dones embarassades.

Per Redacció / AMIC
piensaenmotores.
blogspot.com.es

L’oli és essencial per al correcte 
funcionament dels motors, per 
la qual cosa és molt important 
que sigui de bona qualitat i 
sobretot que sigui de les ma-
teixes característiques que el 
fabricant aconsella.

La funció que ha de com-
plir l’oli és simple: lubricar. Dins 
d’aquesta propietat, trobarem 
diferències quant a la qualitat 
de l’oli, però l’elemental és que 
compleixi amb certes regles, 
com per exemple:

· Aguantar les elevades 
temperatures de funcionament 
dels cotxes.

· Ser durador quant a de-

gradació de les seves propi-
etats.

· Constant de viscositat 
duradora.

És aconsellable sempre te-
nir un bon oli al nivell correcte, 
ja que per sota del mínim seria 
fatal i per sobre del màxim no 
és convenient.

Tenim, per exemple, un 
oli 10W40: el 10W ens indica 
el que aguanta a l’hivern, si 
fos un 20W seria un oli que a 
l’hivern es degrada més que el 
10W. D’altra banda tenim el 40, 
que ens indica el que aguanta a 
l’estiu, com més número tingui, 
millor aguantarà les elevades 

temperatures.
A banda, ens trobem amb 

olis sintètics, que són més 
costosos encara que el resultat 
és molt millor.

Per últim cal esmentar 
que, per a l’elecció de l’oli del 
nostre motor, el primer és saber 
el tipus d’oli que aconsella el 
fabricant i una vegada tenim 
clar això, podrem substituir-lo 
per un d’igual o millor quali-
tat, sempre tenint en compte 
separar el motor de gasolina 
del motor dièsel.

Per Redacció / AMIC
desguacesvehiculos.es
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* La programació de l’agen-
da es podrà veure afectada 
per la suspensió d’acti vitats 
i actes com a mesura de  
prevenció del contagi del 
coronavirus.

·········································
DIVENDRES 13 de març

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

Concert al CRAC
A càrrec de DIYstopian elec-
tronic. A parti r de les 21h 
al CRAC. 

·········································
DISSABTE 14 de març

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

Presentació del llibre ‘Tots 

AGENDA

Dones, força, canvi. Fins 
al 30 de març a la Biblio-
teca.

Líneas Blasfemas. A càrrec 
de l’artista Amoeba TTT. 

Al CRAC.

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

EXPOSICIONS

els colors de l’amor’
A càrrec de Sònia González 
Cuchu. A les 12h a l’Espai de 
Llibres, Lectors al Tren. 

Doble concert al CRAC
A càrrec de Remiendos de 
la abuela i Los Mocasines. 
A les 13h al CRAC. 

‘Som nosaltres’
A càrrec de Siham Azaouyat, 
Khadija Ftah i Nora Baños. 
A les 18h a la Sala Neus 
Català.

Reunió oberta d’Alcohòlics 
Anònims
A les 19 h al local del Tri-
angle, a la pl. Les Torres, 2. 
Org.: Alcohòlics Anònims.

·········································
DIUMENGE 15 de març

Vermut de ‘copla’
A càrrec de Pedro Valdivia, 
Paqui Jarque, Loly Reyes, 
Saray Gómez, Azabache, De-
sireé i Nuevos Horizontes. A 
les 12h al c. Orso, 2.

Torneig de boti farra i jocs 
de taula
A les 17h al CRAC.

·········································
DIMECRES  18 de març

Presentació del llibre ‘Ca la 
Wenling’
A càrrec de Gemma Ruiz. A 
les 19h a la llibreria l’Ombra. 

Les enti tats ja poden proposar 
les acti vitats per la Festa major
REDACCIÓ

La Festa Major de Rubí 2020 
se celebrarà entre els dies 25 
i 29 de juny, coincidint amb la 
festi vitat de Sant Pere. Així, 
els rubinencs podran gaudir 
de cinc dies de festa, des del 
dijous fi ns al dilluns.

Com sempre, moltes de 
les acti vitats que seran pro-
tagonistes durant la festa 

gran de la ciutat estaran 
impulsades per les enti tats 
locals. Aquestes ja poden fer 
la peti ció al consistori per tal 
d’organitzar les acti vitats. Es 
tracta d’un tràmit obligatori 
per ajudar l’Ajuntament a 
coordinar la programació 
de la Festa Major, tant per 
la distribució d’espais, com 
pels horaris i les necessitats 
tècniques.

Les enti tats que vulguin 
organitzar acti vitats tenen de 
temps per fer la peti ció fi ns 
al 6 d’abril i ho han de fer a 
través de l’Ofi cina d’Atenció 
a la Ciutadania.

Un cop recollides totes 
les propostes, el consistori 
s’encarregarà de distribuir-les 
en la programació i de soluci-
onar possibles incompati bili-
tats i contratemps.

Les enti tats organitzen nombroses acti vitats culturals i lúdiques per la festa gran de la ciutat. / Arxiu

FESTA MAJOR

Una conferència sobre el 5G 
clou el seminari sobre noves 
tecnologies de l’AEUR

TECNOLOGIA

L’Ateneu es va quedar peti t per escoltar el rubinenc Joan M. Tres-
serras. / Cedida

La conferència ‘Què és el 5-G 
(Big-Data) i per què?’ del ru-
binenc, exconseller de Cultu-
ra i professor de Comunicació 
a la UAB Joan M. Tresserras, 
va cloure el seminari sobre 
noves tecnologies organitzat 
per l’Aula d’Extensió Universi-
tària de Rubí (AEUR) el dilluns 
de la setmana passada. La 
Sala Noble de l’Ateneu es va 
omplir per seguir la conferèn-
cia, que es va dividir en dues 
parts. A la xerrada, es va fer 
una revisió de l’evolució de 

la comunicació fi ns a arribar 
a l’actualitat, amb els diaris, 
les ràdios, la televisió i les 
xarxes socials i com aquestes 
a vegades poden produir 
aïllament en el receptor, que 
el rep en zones de confort. 
També es va explicar què és 
el Big Data i què es fa amb les 
dades dels usuaris a Internet, 
la tecnologia del 5G i la seva 
importància i com tot plegat 
pot provocar un canvi de vida 
en les properes dècades. / 
DdR

FESTA MAJOR

FOTOGRAFIA

El Gra ofereix un 
curs de fotografi a 
d’iniciació a 
l’Anti ga Estació
El Grup Fotogràfi c El Gra 
organitza un curs de foto-
grafi a d’iniciació a càrrec 
del fotògraf Manel Miras. 
Es tracta d’una formació 
adreçada a majors de 18 
anys i gratuïta per als socis 
de l’enti tat. 

El curs arrencarà el 26 
de març i ti ndrà lloc a la 
seu del Gra, a l’Anti ga Esta-
ció. La inscripció es podrà 
fer fi ns al 22 de març a tra-
vés del correu electrònic 
aulaelgra@gmail.com. 

El curs es desenvolu-
parà durant els dies 26 i 
31 de març i 2, 4, 16, 21, 
25 i 28 d’abril. I ti ndrà sis 
jornades teòriques i dues 
pràcti ques. 

Entre altres conceptes, 
s’ensenyarà als alumnes 
quins són els components 
de la càmera, la llum òpti -
ca, els conceptes fotogrà-
fi cs i la composició foto-
gràfi ca. També s’ensenyarà 
als alumnes a manipular 
digitalment les imatges 
captades a través de la 
camara. / DdR



 Divendres, 13 de març de 2020CULTURA - DIA DE LA DONA 19

Ca n’Oriol acull la xerrada 
‘Rubí té nom de dona’

Art, debat, tallers i música 
en femení omplen el Celler
LARA LÓPEZ

Centenars de persones van vi-
sitar dissabte passat el Celler 
de Rubí durant la segona edi-
ció del Festi val No Woman, 
No Fest, una jornada reivin-
dicati va dedicada a la dona. 
Impulsat per l’enti tat juvenil 
i musical La SoniK, el festi val 
va comptar amb una exposi-
ció de fotografi es, dibuixos, 
pintures i audiovisual de 
20 arti stes majoritàriament 

rubinenques i 9 parades de 
venda de creadores locals. 
Les obres tractaven temes 
com l’alliberament del cos 
de la dona, la menstruació, 
la transsexualitat o el plaer 
femení, entre altres.

De les 12 del migdia fi ns 
a la 1 de la matinada van 
tenir lloc concerts, un recital 
poèti c o tallers de compreses 
de tela, de henna i de ramells 
de neteja energèti ca. Un dels 
actes més multi tudinaris va 

ser la taula rodona sobre 
feminisme per part d’una 
dona migrada i una dona 
transsexual. Siham Azaouyat 
i Helena Meri van tractar la 
necessitat d’una societat amb 
senti t críti c i que accepti  la 
diversitat, que erradiqui els 
falsos estàndards de perso-
nes masculines i femenines 
i impulsar l’educació social 
a les escoles, entre altres 
temes. El festi val va oferir diverses actuacions musicals, entre altres propostes. / J. A. Montoya

50.446 era el número 
d’identi fi cació de la ru-
binenca Neus Català al 
camp de concentració de 
Ravensbrück (Alemanya). 
En homenatge a la seva 
fi gura i a totes les dones 
que van morir lluitant 
pels seus ideals, 8 Temps 
Espai d’Arts Escèniques 
va programar un espec-
tacle de dansa i teatre 
ple d’emoti vitat, basat en 
les memòries de Català, i en el 
marc dels actes de reivindica-
ció del 8 de març.

Santi ago Granizal i Anto-
nio Casti llo són els directors de 
‘50.446’, ideat per Àlex Colás, 
un muntatge que combina els 
pensaments de Català amb 
les seves vivències durant 
més d’un any al camp de con-

Èxit de ‘50.446’, l’homenatge 
a Neus Català de l’Escola 8 
Temps a l’Ateneu 

Un moment de l’actuació. / L.L

La conferència va anar a càrrec de la historiadora Carmen Bencomo 
i de la comunicadora Núria Julià. / M. Panal

L’Associació de Veïns de Ca 
n’Oriol va organitzar dos actes 
per commemorar el Dia de 
Internacional de les Dones. 
El primer va ser el dissabte 
amb la conferència ‘Rubí té 
nom de dona’, que va anar 
a càrrec de la historiadora 
Carmen Bencomo i de la 
comunicadora Núria Julià. En 
aquesta acti vitat es va presen-
tar el llibre ‘Mujeres de Rubí. 

Premios Santa Águeda’, on es 
posa de relleu el paper de les 
dones premiades pels Premis 
Santa Águeda del Centro Ara-
gonés. Entre elles, Montserrat 
Rovira, una de les primeres 
dones en reivindicar millores 
pel barri de Ca n’Oriol.

La segona de les acti vitats 
va ser un dinar popular el 
diumenge, al qual van assisti r 
diverses personalitats. / DdR

centració, entre 1944 i 1945. 
L’obra és un crit a la llibertat i 
a la lluita per l’apoderament 
femení en un àmbit opressiu, 
alhora que mostra la germa-
nor i la unió de forces entre 
les preses. Les nou funcions 
representades el 6, 7 i 8 de 
març van omplir l’Ateneu. / 
L. López
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Els Gegants de Rubí fan una 
visita al Prat del Llobregat

Els Gegants de Rubí van 
par� cipar aquest diumenge 
en la XV Trobada de la Colla 
Gegantera Delta-Prat, a la lo-
calitat del Prat de Llobregat. 
Fins allà, es van desplaçar 
una vintena de geganters 
i els gegants i gegantons 
Roc, Paula, Laia i Galderic. 
La trobada gegantera tenia 
com a objec� u commemorar 
els quinze anys de vida de la 
colla local.

Les ac� vitats van arren-
car al ma�  amb la plantada 
de gegants a la plaça del 
Mestre Estalella, que va 
comptar amb la par� cipació 
de les colles d’Aiguafreda, 
Sant Llorenç Savall, Sant 
Quirze del Vallès, Sant Julià 
de Lòria, Rubí, Hostalric, 
Pallejà, una colla convidada 
de Torrejón de Ardoz i les 
quatre colles locals: Ciutat, 
Escola Mare de Déu del Car-

me, Cultural Sant Metges i 
Delta-Prat.

Totes van par� cipar en 
la passejada gegantera fi ns 
a la plaça de la Vila, on els 
gegants van oferir els seus 
balls i va tenir lloc la com-
memoració dels 15 anys de 
la colla Delta-Prat.

La festa es va acabar amb 
l’entrega d’un recordatori a 
totes les colles i el ball fi nal 
de germanor. / DdR

Geganters de Rubí, en la sor� da que van fer a la localitat del Baix Llobregat. / Marc Albert López

Els Castellers de Rubí par� cipen 
en la jornada d’Escola Viva

Els Castellers de Rubí van 
par� cipar a principis de març 
en una de les jornades d’Es-
cola Viva 2020, que estava 
impulsada pel Col·legi Ma-
ristes.

L’en� tat local va impar� r 
un taller de castells per a 
infants de 3r i 4t de Primària, 
i també per algunes mares i 
pares assistents. Els respon-
sables de la colla van explicar 

què és un castell, què és una 
gralla i la importància de 
la música en la construcció 
d’un castell. Posteriorment, 
van fer sonar el Toc de Cas-
tells i van fer alguns pilars.

Després, alguns es van 
deixar engrescar i van experi-
mentar la sensació d’enfi lar-
se i fer castells.

D’altra banda, l’entitat 
va par� cipar ac� vament en 

la jornada del 8 de març, 
efectuant dos pilars a càrrec 
exclusivament de dones i 
nenes, que va tenir lloc el 
dissabte. 

El mateix dia, la colla 
castellera va par� cipar en el 
rodatge del nou vídeo pro-
mocional del Fes� val Inter-
nacional de Curtmetratges 
de Terror, Fantàs� c i Freak, 
l’InFest. / DdR

Geganters de Rubí, en la sor� da que van fer a la localitat del Baix Llobregat. / Marc Albert López

TEATRE

El grup Almocafre presenta 
a Rubí ‘Historias de Sancho 
Panza’ i ‘Sangre Gorda’
El grup de teatre Almocafre 
de Montalbán visitarà Rubí 
a fi nals de març per presen-
tar les obres ‘Historias de 
Sancho Panza’, de Miguel de 
Cervantes, i ‘Sangre Gorda’, 
dels germans Álvarez Quin-
teros.

Les representacions es-
taven previstes pel 21 de 
maç a les 20.30 hores i el 22 
de març a les 18.30 hores al 
Casal Popular, sempre que 
les mesures de prevenció per 
evitar la propagació del coro-
navirus no obliguin fi nalment 
a suspendre les funcions.

En l’obra de Cervantes, hi 

par� cipen sis actors, mentre 
que en l’altra ho fan dos ac-
tors. Totes dues obres estan 
dirigides per José Antonio 
Adamuz, que compta amb 
el suport tècnic de mitja 
dotzena de persones.

Les entrades es poden 
comprar als locals de l’AV de 
Ca n’Oriol, de Les Torres, de 
Can Fatjó, de la Zona Nord, 
a l’Asociación Rociera, la 
Peña Calixto Sánchez, la Unió 
Petanca Las Torres-Rubí, al 
Casal Popular i als bars Don 
Quijote, Cuina&Brasa, Esto 
está rico, Girasol, Los Gómez, 
Llamas. / DdR

LLENGUA

El Dictat Solidari 
homenatjarà 
Teresa Pàmies en 
el centenari del 
seu naixement
La Biblioteca té previst 
acollir el 30 de març a 
les 18 h una nova edició 
del Dictat Solidari, orga-
nitzat pel Servei Local de 
Català i el Pla Educatiu 
d’Entorn. L’ac� vitat, que 
estarà oberta a tota la 
ciutadania, estarà dedi-
cada a l’escriptora Teresa 
Pàmies, amb motiu del 
centenari del seu naixe-
ment.

Al matí, les escoles 
podran seguir el dictat 
a través de Ràdio Rubí, 
mentre que a la tarda, 
el dictat es farà a la Bi-
blioteca, on es llegirà un 
fragment de ‘Testament a 
Praga’, de Tomàs i Teresa 
Pàmies.

Com cada any, es farà 
una recollida d’aliments 
de llarga durada, que es 
repartiran entre els be-
nefi ciaris de les en� tats 
Càritas, Creu Roja, ASAV, 
Frater-Nadal i Rubí Soli-
dari. / DdR

Una de les representacions del grup andalús. / Cedida
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FUTBOL | FORMACIÓ 

Resultats diversos per a la Penya Blaugrana
Els equips del futbol base 
de la Penya Blaugrana han 
jugat els seus par� ts de lliga 
amb diferents resultats. El 
Prebenjamí A va guanyar a 
casa contra els Pericos de 
Sant Cugat per 4-0. Els gols 
els van aconseguir Adam 
Aichi, Gerard Jerez, Said i 
Guillem Faura. El Benjamí A 
es va imposar al Juan XXIII 
per un contundent 8-2 en 
el par� t jugat a Can Rosés. 
Els gols els van marcar Biel 
Osuna, Max, Thiago, Eric, Pol 
(2) i Thierno (2). Amb aquest 
resultat i l’empat del Jabac, 
l’equip es col·loca només a 

un punt del segon classifi cat. 
Per part dels alevins, l’A va 
guanyar a casa al Matadepera 
per un contundent 12-0, amb 
gols d’Ismael, Izan, Daniel, Ian 
(2), Anouar (2) i Jordi Huertas 
(5). En canvi, el B va caure a 
casa del Natació Terrassa per 
10-2. El Cadet A va empatar a 
dos a casa contra el Juan XXIII 
en un par� t molt igualat que 
els visitants van aconseguir 
empatar en els úl� ms minuts. 
Els gols de la Penya els van 
marcar Ian Moreno i Samuel 
Zaragoza. El Cadet B va caure 
a casa contra el Ripollet per 
1-4. Destacar que l’equip va 

estar tota l’estona per davant 
del marcador, tot i jugar con-
tra el tercer classifi cat, però 
les nombroses baixes i pocs 
canvis que tenia l’equip va fer 
que en els úl� ms 20 minuts es 
deixessin remuntar el par� t. 
El Juvenil va caure a casa de 
la PB Castellbisbal per 6-0. 
Per úl� m, l’amateur va caure 
a casa contra la Roureda 
per 1-3, el gol dels locals el 
va aconseguir Mark Nolla. 
Aquesta setmana els jugadors 
del Prebenjamí B van assis� r 
al Camp Nou per veure el 
par� t Barça- Real Societat. / 
Penya Blaugrana

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Just empat de la Unió Espor� va Rubí 
contra La Jonquera, tot i el bon joc 
J. PÉREZ 

Just empat de la Unió Espor-
� va Rubí i la Unió Espor� va 
La Jonquera (1-1). Un resul-
tat que és important per al 
conjunt rubinenc, ja que, tal 
com anava el par� t, l’empat 
li serveix per guanyar el ‘go-
laverage’ a l’equip empor-
danès. Bon par� t del Rubí, 
amb molta possessió i bones 
combinacions, però amb 
una manca de profunditat 
alarmant. 

Per la seva banda, el qua-
dre visitant va estar molt ben 
col·locat al terreny de joc 
i compta amb homes molt 
ràpids al davant. Tot plegat 
va fer que el par� t fos força 
entre� ngut per l’afi ció, que va 
seguir el par� t a Can Rosés.

A la primera meitat, el 
Rubí va disposar d’una clara 
ocasió, amb una rematada 
des de dins de l’àrea d’Edgar 
que va estavellar-se al pal. La 
Jonquera, per la seva part, va 
comptar amb dues oportuni-
tats, una ben resolta per Xavi 
Bertran, i la segona, una gran 

contra que va acabar amb gol 
d’Arnau en el minut 36.

Després del descans, la 
tònica va ser la mateixa, 
amb domini dels rubinencs, 
però sense profunditat, que 
tampoc es va veure afavorida 
amb els canvis que es van fer. 
Carles Montoro va disposar 
d’una claríssima ocasió, que 
finalment va anar fora. Els 
visitants només van arribar 
davant Xavi Betran una úni-
ca vegada en tota la segona 
part, però va ser anul·lada 
pel porter rubinenc sense 
problemes.

Quan semblava que el 
resultat ja era defi ni� u, un 
penal del visitant Manu a 
Gerad, en el minut 90, va 

UE RUBÍ-UE LA JONQUERA                 1-1
UE RUBÍ: Xavi Betran, Aitor Torres, Manu (Gerard), Joan Raven-
tos, Ivan, Masip, Raul (Villegas), Hector, Anouar (Sergi Estrada), 
Edgar i Carles Montoro
UE LA JONQUERA: Alex, Rafael, Ian, Abde, Alejandro, Adria (San-
ti), Lolo (Santamaria), Alaminos, ,Arnau (Manu), Rafa i Muller.
Àrbitre: Pujol Prat
Gols: 0-1 Arnau (’36), 1-1 Sergi Estrada (’90) (P)Targetes:  Manu 
i Raul; Alex Adria i Manu

servir perquè Sergi Estrada 
fes l’1 a 1 definitiu. Amb 
aquest resultat, i la resta de 
resultats de la jornada, els 
rubinencs fan un pas més en 
la seva lluita per la salvació. El 
Rubí havia de jugar diumenge 
contra el CE Mataró al camp 
d’aquest equip del Maresme, 
però el par� t s’ha suspès pel 
coronavirus.

Pel que fa al Rubí B, 
aquest va guanyar 3-4 al 
camp del líder, la UE CAste-
llar. Aquest dijous, s’havia 
dejugar el par� t suspès amb 
La Romànica, però ha quedat 
novament suspès pel coro-
navirius. Tampoc es jugarà el 
par� t de dissabte contra la UE 
Castellbisbal.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Contundent victòria de l’Olímpic al 
Can Parellada amb ‘hat trick’ d’Aitor

Bon punt del Vein�  al camp del Can Rull 

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va golejar 
a domicili el Can Parellada, 
en un par� t en el qual els de 
Can Fatjó van remuntar fi ns 
a dues vegades un marcador 
en contra. L’enfrontament no 
va arrencar bé per als homes 
de Juan Carlos Rodríguez, 
una mica desconcertats en 
els minuts inicials, fet que 
va provocar que l’equip local 
s’avancés en el marcador en 
el minut 11 de joc. 

L’Olímpic va reaccionar i 
en el minut 21, Juancho va 
igualar el marcador trans-
formant un penal. Quatre 
minuts després, els de Ter-
rassa van tornar a avançar-se 
amb un gol de Marc Almirall 
(2-1). 

Només tres minuts des-
prés, els de Can Fatjó van 
empatar de nou el par� t amb 
un gol d’Aitor. Al llarg del que 
restava de la primera part, 
els dos equips van disposar 
d’oportunitats clares, però 

El CF Juventud 25 de Sep� -
embre con� nua oferint una 
de freda i una de calenta en 
aquesta temporada. Si fa dues 
setmanes guanyava al camp 
del líder, la setmana passada 
pa� a una derrota decebedora 
a casa, i aquest cap de setma-
na va tornar a treure petroli en 
la seva visita el camp del Can 
Rull, segon classifi cat.

En un par� t molt seriós 
dels jugadors de Gabriel Bra-
vo, l’equilibri entre els dos 
equips va ser la tònica domi-
nant en la primera part.

Un gol de Javilin només 
començar la segona part, va 
posar per davant als de Rubí i 
va obligar l’equip local a obrir-
se i atacar.

va ser Claudio qui va marcar 
per a l’Olímpic en el minut 33 
(2-3). Ja en el minut 45, una 
rematada de cap d’Albert va 
suposar el 2-4 per als de Can 
Fatjó. Amb aquest resultat va 
arribar el descans. 

Es va iniciar la segona 
part sense canvis. El conjunt 
rubinenc dominava, però un 
xut llarg del Can Parellada va 
servir de nou als locals, gràci-
es a Marc Almirall, per retallar 
distàncies. En el minut 61, el 
marcador refl ec� a el 3-4. 

Poc va durar aquest re-

sultat, ja que en el 64, Aitor 
tornava a marcar fent el 3-5. 
Els canvis efectuats en els 
dos conjunts van benefi ciar 
l’Olímpic, que va començar a 
dominar més. Així, en el 87, 
Aitor va fer el seu ‘hat trick’ 
par� cular i va fer pujar el 3-6 
al marcador. I ja a punt de 
fi nalitzar el par� t, el central 
Nico va aconseguir el setè gol 
per a l’Olímpic (3-7).

El partit que havien de 
jugar diumenge contra La 
Romànica s’ha suspès pel 
coronavirus.  

CD CAN PARELLADA – CD OLÍMPIC CAN FATJÓ        3-7

CD CAN PARELLADA: Angel, Gallardo (Oscar), Arnau (Carlos), 
Sánchez (Joel),  Hita, Pol, Victor, Alex (Samb), Dani (Roc), Al-
mirall, Sergio. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, Alcover (Creus), Jonathan, 
Juancho, Gustavo,  Claudio (Rubén R. ), Aitor, Albert, Dani Del-
gado (Nico), Pau (Bryan), O. Molina (Roger)
Àrbitre: Borja Nuñez Sicilia  (Bé)
Gols: 1-0 Dani (11´)  1-1 Juancho (21´)(p)  2-1 Almirall (25´)  
2-2 Aitor (28´)  2-3 Claudio (33´)  2-4 Albert (45´)  3-4 Almirall 
(61´)  3-5 Aitor (64´) 3-6 Aitor (87´)  3-7 Nico (90´)
Targetes: Gallardo, Arnau, Samb, Carlos; Jonathan, Aitor i 
Rubén Ruíz. 

Quan faltaven 20 minuts 
per al fi nal, els del Can Rull 
van aconseguir batre a Brian, 
porter del fi lial del Vein� , que 
va haver de jugar per l’absèn-
cia dels porters habituals i que 
va tenir una bona actuació. En 
l’úl� m sospir, una rematada 
al pal d’Àlex Pérez va estar a 
punt de donar-li els tres punts 

al conjunt rubinenc. Bones 
sensacions en conjunt per a 
un Vein�  que es manté en la 
sisena plaça però lluny dels 
llocs de play-off .

El Veinti havia de jugar 
contra el San Lorenzo aquest 
cap de setmana, un par� t que 
s’ha suspès pel coronavirus. / 
CF 25 de Sep� embre

CAN RULL - JUV. 25 DE SETEMBRE                             1-1

CAN RULL: Lao, Ocampo, Bejar, Jaen (Ayoub Chraga), Lebron 
(Vigara), Carreras, Soto, Martínez, Mikel Pérez, García, Domín-
guez (David Fuentes)
JUV. 25 DE SETEMBRE: Mono, Bravo, Alejandro Pérez, Plegue-
zuelos, Rubén Morales, Kevin López (Alcarria), Adán Sancho 
(Marc Fons), Ruben Díaz, Xavier Muñoz, Kada (Texeira), Calvo
Àrbitre: Alonso Belmonte Ruíz. 
Gols: 0-1 Calvo (46’), 1-1 Mikel Pérez (70’), 
Targetes: Jaen, Ocampo, Lebron, Mikel Perez, Domínguez
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Atletisme | competició

La Unió Atlètica Rubí (UAR) 
va participar el passat cap de 
setmana en el Campionat de 
Catalunya de pista coberta en 
les categories de Sub-20, Sub-
16 i Sub-14 que es va disputar 
a Sabadell i en el qual van 
obtenir grans resultats.

En Sub-20, l’atleta i entre-
nador del club David Jiménez 
va quedar 3r als 60 m llisos 
amb 7.06, un temps que el 
classifica pels campionats d’Es-
panya, que s’havien de dispu-
tar aquest cap de setmana a 
Sabadell, però que han que-
dat suspesos pel coronavirus. 
Jiménez també va quedar 4t 
al salt de llargada amb 6.55m. 
Un altre entrenador de la UAR, 
Gerard Merino, va quedar 2n 
al salt de llargada amb 6.65m 
i també va fer la mínima pels 
campionats d’Espanya.

A més, cal destacar que 
Jan Badia, exatleta de la UAR, 

Grans resultats per la UAr en el Campionat 
de Catalunya de pista coberta

va quedar 2n als 800m amb 
1:51.47, fent rècord dels cam-
pionats de Catalunya de la seva 
categoria i classificant-se pels 
d’Espanya. Un altre exatleta 
del club, Killian Miras, també es 
va classificar pels campionats 
d’Espanya en llançament de 
pes amb una marca de 14.39, 
quedant 2n als campionats de 
Catalunya.

En categoria Sub-16, Hugo 
G. va quedar 7è en els 60 m 
llisos, amb una millor marca 

de 7.57, aconseguint també 
la mínima pels campionats 
d’Espanya, que s’havien de dis-
putar el 22 de març a Madrid, 
però que també han quedat 
suspesos. Pol Cordero també 
ha fet la mínima pels campi-
onats d’Espanya en triple salt, 
amb una marca de 12.54 m. 

Finalment, en Sub-14, l’at-
leta Ivan García va ser 1r en 
salt de llargada amb 5,55 m, 
fent rècord dels campionats. 
/ UAR

ciclisme | muntAnyA

Meritòria quarta posició de l’equip 
CC No Limits a l’Aragón Bike race

El Club Ciclista No Limits de 
Rubí va participar en l’Ara-
gón Bike Race, una prova de 
ciclisme de muntanya per 
etapes que es va disputar a 
Calatayud el passat cap de 
setmana.

Els sis representants del 
club rubinenc van ser Alberto 
del Río, David Borrella, Xavi 
Pallejà, Christian Salazar, Juan 
José Rosillo i Juan Luciano. Els 
ciclistes rubinencs van assolir 

A l’esquerra, David Jiménez, en categoria sub-20, va quedar tercer en 
els 60 m llisos i s’ha classificat pel Campionat d’Espanya. / UAR

Els sis representants del club de ciclisme rubinenc que van participar 
en la prova. / Cedida

uns grans resultats, desta-
cant, en categoria individual 
la segona posició de Christian 
Salazar en les etapes 1, 2 i 
3 a la categoria Master-30, 
i una brillant sisena posició 
final a la general individual. 
Per equips, van aconseguir la 
tercera posició en la segona 
etapa i una meritòria quarta 
posició a la classificació ge-
neral final per equips. / CC 
No Limits

ciclisme | sortides

Tercera sortida de la Challenge del 
Club Ciclista rubí 

El 15 de març els tres grups 
del Club Ciclista Rubí tenen 
previst realitzar la tercera 
sortida de la Challenge. El 
grup A farà un recorregut de 
110 km fins a Guardiola de 
Font-Rubí i tornada, mentre 
que el grup B realitzarà un 

itinerari de 85 km d’anada i 
tornada fins a Rellinars. Fi-
nalment, el grup C realitzarà 
una sortida de 85 km fins a 
Piera i tornada cap a Rubí. Els 
tres grups sortiran a les 8 del 
matí des de la plaça Doctor 
Guardiet. / CCR 

Membres del club, durant la presentació de l’inici de temporada 
del club. / Cedida

esp. AdAptAt | bòcciA

Derrotes d’Àngel 
pérez en la 
cinquena jornada 
de la Lliga Catalana
El 7 de març es va disputar la 
cinquena jornada de la Lliga 
Catalana de bòccia al pavelló 
municipal de la Pobla de Ma-
fumet, amb la participació 
d’Àngel Pérez per part del Club 
Esportiu Horitzó.

Pérez no va tenir el seu mi-
llor dia i va caure derrotat en 
els dos partits que va disputar, 
tot i que en el primer va tenir 
la victòria molt a prop i se li va 
escapar en el desempat.

El primer partit el va jugar 
davant Gerard Aroca, de l’Es-
cola Federativa de la FECPC i 
el va perdre per 3-6, mentre 
que el segon es va enfrontar 
a Anna Valverde, del CE Llars, 
i el va perdre per 0-8.

Tot i els resultats, el re-
presentant del CE Horitzó 
va realitzar un bon joc.  / CE 
Horitzó

Alpinisme | solidAritAt

Èxit de la iniciativa No Limits, que ha coronat 
diversos volcans del desert d’Atacama a Xile
Juan José Cordo i Chemo Bur-
ruezo, de l’entitat rubinenca 
No Limits contra el càncer 
infantil, van tancar amb èxit 
a finals de febrer la primera 
fase d’aclimatació del projec-
te ‘Everest 2021’, coronant 
amb Sergi Mingote el cim 
Penyes Blanques, de 6.045 
m d’altitud, que es troba en 
el desert d’Atacama (Xile), 
la zona on estan els volcans 
més alts del món.

El volcà Penyes Blanques 
ha estat l’última de les cinc 
ascensions plantejades du-
rant aproximadament els vuit 
dies que ha durat la seva fase 
d’aclimatació en el desert 
d’Atacama, entre els 3.345 
m de La Laguna Santa Rosa 
i els 6.891 m del volcà Ojos 

Juan José Cordo i Chemo Burruezo, al cim. / Cedida

del Salado. 
La fase d’aclimatació és 

de vital importància per a 
adaptar-se a l’anomenat “mal 

d’altura”, produït per la falta 
d’oxigen en aquestes altituds 
extremes. Els objectius que 
s’han aconseguit han servit 

de preparació per al primer 
vuit mil al qual s’enfrontarà 
Juan José Cordo: el Gasher-
brum I (Pakistan), al juliol, 
i que serà l’entrenament 
previ per a arribar al cim de 
l’Everest el maig del 2021. 
Tot plegat té com a objectiu 
recaptar diners per a la lluita 
contra el càncer infantil. 

Els rubinencs han agra-
ït a Sergi Mingote l’opor-
tunitat que ha ofert a No 
Limits de poder realitzar 
el projecte ‘Everest 2021’, 
acompanyant-lo en el seu 
repte 14x8000, on Mingote 
pretén aconseguir el rècord 
Guinness d’ascendir els 14 
vuit mil més alts del món en 
mil dies sense utilitzar oxigen 
artificial. 

HoQuei lÍniA | lliGA

El Femení del Cent Patins ju-
gava a casa del CP Vila-real en 
la darrera jornada de la lliga 
Elit. Va ser un partit intens, 
on ambdós equips jugaven 
amb molta precaució, evi-
tant rebre cap gol en contra 
i aconseguint fer tres gols 
per deixar el marcador 0-3 
favorable per a les de Rubí. 
La victòria les apropa a la 
classificació dels play-off, pels 
quals només els calen dos 

Cap de setmana gairebé perfecte per als equips 
de l’HCR Cent Patins 

punts més per classificar-s’hi 
matemàticament.

L’equip Elit Masculí, per la 
seva banda, es va desplaçar a 
terres basques per enfrontar-
se al Metropolitano, on va 
donar la sorpresa després 
de guanyar a l’equip basc. Va 
ser un partit en el qual els 
jugadors sempre van anar 
per davant en el marcador 
i emocionant fins al final, 
quan van haver de patir per 

defensar l’avantatge amb 
resultat final ajustat al seu 
favor de 5-6. Aquest resultat 
els col·loca en sisena posició 
a la classificació.

La propera setmana els 
tres equips es desplaçaran 
a Palma de Mallorca per en-
frontar-se a l’HC Espanya.

L’equip Or Masculí del 
Cent Patins continua cons-
truint el seu nou equip, però 
va encaixar una derrota con-

tundent a casa de l’Orcas 
d’Oropesa. Tot i el seu esforç, 
el marcador final de 6-1 no 
deixa cap dubte que es tracta 
d’un equip candidat a l’ascens 
a la Lliga Elit.

Per la seva banda, els 
equips Aleví i l’Infantil man-
tenen un any més la categoria 
a l’elit estatal. Els alevins han 
quedat sisens i els infantils, 
en tercer lloc. / HCR Cent 
Patins Infantils del Cent Patins. / Cedida
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ARTS MARCIALS | DEFENSA PERSONAL

El CNR parti cipa al Duatló de Vic

Classe de defensa personal
femenina en el Club Balmes Rubí

El XVIII Duatló de Vic es va disputar diumenge amb la parti ci-
pació de set representants del Club Natació Rubí. Cal destacar 
la primera posició en la categoria de veterans 2 masculina del 
membre del club rubinenc Ricard Valenzuela.

La resta de parti cipants rubinencs van ser Carlos Pardos 
(133è general / 32è V1M); Francesc Riudaura (171è general 
/ 96è AB); Daniel Jiménez (211è general / 63è V1M); José 
Méndez (218è general / 15è V2M); Gerardo Blanco (226è 
general / 19è V2M) i Toni Venteo (235è general / 21è V2M). 
Per equips, van assolir la 30a posició. / CNR

El Club Balmes Rubí Taekwon-
do i Judo va oferir el 3 de 
març una classe de defensa 
personal femenina, dirigida 
per Jordi Leal, formador en 
defensa personal a cossos 
especials, i enfocada cap a 
una nova iniciati va del Club 
Balmes Rubí, per a fomentar 
el concepte ‘Jo em defenso’. 
A la classe van assisti r diver-
ses dones vinculades al club, 

WATERPOLO | COMPETICIÓ

ESCACS | LLIGA

Victòria ajustada del Sènior 
Masculí del Club Natació Rubí 

Primera jornada de la competi ció escolar 
d’escacs, amb la parti cipació de 30 infants 

El primer equip sènior mas-
culí del Club Natació Rubí va 
assolir una treballada victòria 
enfront del CN Premià. El 
resultat de 13-12 ho diu tot. 
Va ser un parti t molt igualat 
on el conjunt dirigit per Dani 
Gómez va remuntar en l’últi m 
quart el desavantatge d’un 
gol i va acabar imposant-se 
amb un parcial de 5-3, que els 
va donar la victòria fi nal.

Està previst que dissabte 
l’equip es desplaci fi ns a Ceu-
ta per disputar el seu parti t 
contra el CN Caballa a porta 
tancada, tot i que en les pro-
peres hores el parti t podria 
quedar ajornat.

Pel que fa al waterpolo 
femení, cal destacar la con-
vocatòria de la waterpolista 

Amb un increment signifi ca-
ti u de la parti cipació, un total 
de 30 nens i nenes de les 
escoles de Rubí van iniciar 
dissabte passat la competi ció 
escolar d’escacs, organitzada 
per l’Agrupació Rubinenca 
d’Escacs. L’edició d’enguany 
s’havia de jugar els dissabtes 
a la tarda a parti r de les 16 h 
al local de l’Escola d’Escacs 
de la Rubinenca, ubicada al 
carrer de la Creu 25, però 
és probable que les dues 

Elena Ruiz, convocada per una jornada de tecnifi cació. / Cedida

El conjunt rubinenc va vèncer al CN Premià. / Cedida

Elena Ruiz Barril, de cate-
goria cadet, pel seguiment 
personalitzat del waterpolo 
femení que porta a terme 
la Reial Federació Espanyola 
de natació, concretament el 
programa de tecnifi cació. La 
concentració està prevista al 
CAR de Sant Cugat aquest cap 
de setmana, però és probable 
que també quedi suspesa.

Natació
Pel que fa a la natació, aquest 
dissabte s’havia de disputar la 
5a jornada infanti l de natació 
i el Trofeu primavera, però 
el club ha comunicat que 
suspèn totes les activitats 
competitives fins al proper 
dia 27 de març. / Club Nata-
ció Rubí

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN RUBÍ CADET FEMENÍ - CN TERRASSA 8-11
CN RUBÍ MASTER -CN MONTJUÏC 9-9
CN RUBÍ ALEVI-A -CN ATLÈTIC-BARCELONETA A 5-14
CN CATALUNYA -CN RUBÍ CADET MASCULÍ 16-6
CLUB NATACIÓ SABADELL -CN RUBÍ CADET FEMENÍ 13-6
CN RUBÍ ALEVI B - CN MATARÓ B 1-16
CN SANT FELIU - CN RUBÍ INFANTIL 4-14
CN RUBÍ BENJAMÍ B - CN ATLÈTIC-BARCELONETA B 5-0
CN RUBÍ BENJAMÍ B - CN BANYOLES 2-5
CN MOLINS DE REI - CN RUBÍ JUVENIL MASCULÍ 6-11

properes jornades s’hagin 
de suspendre. La competi -
ció es divideix en tres fases. 
La primera és bàsicament 
formati va, mentre que ja la 
segona i tercera fase són de 
competi ció, primer individu-
al i després per equips.

Lliga Catalana
El 8 de març es va disputar 
una nova jornada de compe-
ti ció de la Lliga Catalana. El 
primer equip de la Rubinen-

ca es va desplaçar a L’Hos-
pitalet per disputar el seu 
matx davant del Torreblanca. 
L’enfrontament va ser força 
disputat i, fi nalment, la vic-
tòria va ser pels locals per 
6,5-3,5.

Per la seva banda, el 
segon equip va descansar 
aquesta setmana, mentre 
que el tercer equip va viatjar 
al Bruc per enfrontar-se al 
Peons del Bruc, segon clas-
sifi cat del seu grup. Els joves 

entre les quals la presidenta, 
Yolanda Cortés. La classe va 
tenir un gran èxit, a causa del 
conti ngut i el club va propo-
sar conti nuar amb aquesta 
iniciativa. Així doncs, peri-
òdicament, s’organitzaran 
sessions per conti nuar amb 
aquest projecte, donant la 
possibilitat d’assistència a 
totes les persones interessa-
des. / Balmes Rubí

Els set representants del Natació Rubí que van parti cipar al Duatló 
de Vic. / Cedida

valors de la Rubinenca es van 
imposar per un contundent 
0 – 4. 

Obert de Sabadell
Pel que fa a l’Obert d’Hivern 
de Sabadell, Rafa Martí nez 
i Manuel Sierra van gua-
nyar els seus enfrontaments, 
mentre que Albert Martí nez 
va empatar el seu matx i 
Gerardo Palacios va perdre el 
seu enfrontament. / Agrupa-
ció Rubinenca d’Escacs

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

El primer equip del CE Horitzó es proclama 
sotscampió de Lliga Catalana de Primera
Si fa només dues setmanes la 
derrota davant els Lluïsos de 
Gràcia deixava el primer equip 
de bàsquet del CE Horitzó sen-
se tí tol de Lliga Catalana de Pri-
mera Divisió, aquest diumenge 
el conjunt de Sara Zabalgo va 
reaccionar i amb una renyida 
victòria davant l’Encert Sant 
Martí  (23-19), va aconseguir 
brillantment el subcampionat 
d’aquesta competi ció.

L’Horitzó va anar quasi 
sempre pel davant en el mar-

cador, tot i que les diferències 
eren molt peti tes. La més gran 
va ser al fi nal del segon quart 
(7 punts) al qual es va arribar 
amb un marcador de 17-10 
per l’Horitzó.

A la represa va canviar el 
panorama i el conjunt bar-
celoní va empènyer en atac, 
aconseguint un parcial de 
quart de 4-7 que ajustava una 
mica més el marcador. En el 
darrer quart, un empat a dos 
punts va atorgar la victòria 

fi nal als nois de Sara Zabalgo 
que, tot i notar l’absència de 
Pablo Plaza, van fer un parti t 
molt seriós. Cal destacar la 
feina del pívot Joan Lupión, 
tant en defensa com en atac, 
i la bona conducció de joc de 
Toni Torres.

Pel CE Horitzó van jugar 
Joan Lupión (11), Toni Torres 
(5), José Roldan (4), Efrain 
Escalona (3), Issac García, He-
lena Corbella i Julen Vergara./ 
CE Horizó

Les persones que van parti cipar en aquesta formació sobre defensa 
personal. / Cedida

Ha quedat suspesa la 5a jornada infanti l de natació. / Cedida
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