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El planejament vigent a Rubí data de fi nals dels anys 80

El govern anuncia que s’iniciarà 
la redacció d’un nou POUM
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«Mai podràs derrotar a la persona que mai es rendeix» (‘Babe’ Ruth, jugador de beisbol nord-americà del s.XX).
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La manifestació contra l’abocador 
de Can Balasc serà una marxa lenta 
fi ns a la seu de TMA a Sant Cugat 

MARTA CABRERA

La plataforma Rubí sense 
abocadors fa una crida a la 
ciutadania per tal que par� -
cipi en la gran manifestació 
que s’ha convocat per aquest 
divendres per intentar evitar 
l’obertura de l’abocador de 

Can Balasc. L’en� tat creu que 
la mobilització ciutadana és 
la darrera oportunitat per tal 
de bloquejar un projecte de 
dipòsit de residus contra el 
qual els veïns fa més de dues 
dècades que lluiten: “El temps 
s’acaba i l’abocador està a 
punt d’obrir, hem de reacci-
onar i mobilitzar-nos perquè 
les administracions hagin de 
donar explicacions”, ha dit 
Jordi Muntan, membre de la 
plataforma.

A l’abocador de Can Balasc 
li resten només dos tràmits per 
poder començar a funcionar. 
L’autorització ambiental, a la 
qual la Generalitat ha donat 
llum verda de forma inicial, i la 
llicència urbanís� ca, que està 
en suspensió a l’Ajuntament 
de Rubí per manca d’uns infor-
mes. Si l’empresa aconsegueix 
aquests dos permisos, ja res 
impedirà que TMA Grupo 
Sánchez, qui ha estat gestor 
de l’abocador de Can Carreras, 
torni a obrir un nou abocador 
a la ciutat.

Es tracta d’un projecte 
que es remunta al 1994, però 
que ha patit modificacions 
substancials. Per exemple, 
en principi havia de ser un 
abocador d’inerts i acollir 13 
� pus de residus, en canvi ara 
la proposta és d’un dipòsit de 
no perillosos amb més de 200 
� pus diferents de residus. A 
més, la super� cie s’ha mul� -
plicat per tres. Per tots aquests 
mo� us, la plataforma con� nua 
insistint que la Generalitat 
ha de demanar un estudi 
d’impacte ambiental i acusa 
l’administració catalana de 
“retorçar la norma� va”.

Un altre element que pre-
ocupa molt als veïns és la 
proximitat amb el nucli urbà 
d’urbanitzacions com la Perla 
del Vallès, els Avets i Can Ser-
rafossà, on hi ha l’escola Rivo 
Rubeo. “Estem molt preocu-
pats, això és molt greu perquè 
un terç dels infants de Rubí 
estan sota un radi de 2 km d’un 
abocador i amb el moviment 
de l’aire a la pràc� ca tots els 
infants estaran exposats”, ha 

explicat Marina Llonch, del 
Consell Escolar de l’escola Rivo 
Rubeo. Segons un càlcul que 
ha fet la mateixa plataforma, 
el 6,3% de la super� cie de Rubí 
està ocupada per abocadors o 
extrac� ves.

La plataforma Rubí sense 
abocadors sempre s’ha mos-
trat disposada a arribar fi ns al 
fi nal per evitar l’obertura del 
dipòsit controlat de residus, 
el que significa arribar als 
tribunals. De fet, segons ha 
explicat Montse Rousse, una 
de les persones més ac� ves 
de l’en� tat, és que ja han co-
mençat a parlar amb l’advocat 
i s’estan plantejant una denún-
cia per prevaricació contra la 
Generalitat de Catalunya, si 
aquesta, finalment, acaba 
autoritzant l’obertura de Can 
Balasc: “Estem valorant acudir 
al dret penal, perquè volem 
fer valdre els nostres drets 
com a ciutadans”. Això podria 
signifi car una denúncia penal 
contra el conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Damià Calvet.

Recorregut de 
la manifestació
L’entitat espera que la ma-
nifestació contra l’obertura 
de l’abocador de Can Balasc 
sigui molt mul� tudinària, “la 
més gran feta mai a Rubí”. 
Per això, a més de demanar 
a tots els rubinencs la seva 
par� cipació en la marxa, s’es-
pera l’arribada de persones 
de municipis que també estan 

afectats per aquest abocador, 
com Ullastrell, Sant Cugat del 
Vallès i Castellbisbal i també 
de moviments vinculats a la 
Plataforma Ciutadana Residus 
Zero, de la qual forma part l’en-
� tat rubinenca, on comparteix 
lluites amb municipis com 
Montcada i Reixac, Juneda, 
Cercs o Badalona.

La manifestació arrencarà 
aquest divendres a les 17.30 h 
a la rambla de Ferrocarrils de la 
Generalitat i consis� rà en una 
marxa lenta fi ns a la seu de 
TMA, que està a Sant Cugat, 
molt a prop del Centre Comer-
cial. Es tracta d’un recorregut 
aproximat de 2 km amb una 
durada de dues hores.

Membres de la plataforma Rubí sense abocadors es van reunir dilluns al CRAC per ul� mar els darrers 
detalls de la convocatòria ciutadana. / M.C.

Rubí sense 
abocadors estudia 

denunciar la 
Generalitat de 
Catalunya per 
prevaricació

La convocatòria de la Plataforma Rubí Sense Abocadors és  
aquest divendres a les 17.30 h a la rambla del Ferrocarril 

La plataforma creu 
que la mobilització  

ciutadana és la 
darrera oportunitat 
per evitar l’obertura
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El nou Pla d’Ordenació Urbanísti ca es començarà 
a tramitar al març i estarà enllesti t en cinc anys 

CRISTINA CARRASCO

L’equip de govern local, for-
mat pel Parti t dels Socialis-
tes de Catalunya (PSC) i En 
Comú Podem Rubí (ECP), ha 
anunciat que en el Ple del 
mes de març es desesti marà 
finalment el text refós del 
Pla d’Ordenació Urbanísti ca 
Municipal (POUM) que els 
socialistes volien aprovar en 
el passat mandat i s’aprovarà 
l’inici de la tramitació d’un 
nou planejament de ciutat. 
Així ho han apuntat l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez, i 
la segona tinent d’alcalde, 
Ànnia García, en una roda de 
premsa aquest dimecres.

García ha explicat que 
el text refós, que es va co-
mençar a redactar el 2005 
i que no s’ha pogut tirar 
endavant, és un treball que 
ha quedat obsolet, ja que la 
ciutat ha canviat molt, i que, 
a més, no comptava amb un 
ampli consens políti c. Per la 

de mobilitat del Vallès.
Per la seva banda, Ana 

M. Martí nez ha assenyalat 
que el futur POUM intentarà 
aplegar el màxim consens 
políti c amb la resta de forces 
políti ques i comptarà amb un 
procés de parti cipació ciuta-
dana i també políti ca.

La màxima responsable 
municipal ha apuntat que 

el document aprofi tarà tota 
la feina tècnica que sigui 
vigent del text refós del 
pla que s’estava elaborant i 
que es redactarà tenint en 
compte els 17 Objecti us pel 
Desenvolupament Sosteni-
ble, assegurant que serà la 
primera ciutat que ho farà 
d’aquesta manera.

Martí nez també ha expli-

representant dels comuns, 
aquest és el moment idoni 
per iniciar una nova redacció 
del POUM, ja que es podran 
incorporar les noves eines 
políti ques dels últi ms temps, 
com el Decret 17/2019 de 
mesures urgents en relació a 
l’habitatge de la Generalitat, 
el Pla local de l’habitatge, 
que s’està redactant, o el Pla 

L’alcaldessa i la segona ti nent d’alcaldia, durant la roda de premsa. / Ajuntament - Localpres

cat que es crearà una Ofi cina 
del POUM i una comissió 
mixta de direcció i segui-
ment del pla amb una part 
tècnica i una políti ca. Cap a 
fi nals d’any es licitarà l’equip 
redactor que haurà d’elabo-
rar el pla. Dins del plec de 
clàusules d’aquesta licitació, 
hi haurà el disseny del procés 
parti cipati u ciutadà. La previ-
sió és que el nou pla esti gui 
enllesti t en cinc anys.

Modifi cacions puntuals
L’alcaldessa ha assenyalat 
que, mentre es redacta el 
nou POUM, el govern re-
correrà a les modifi cacions 
puntals de planejament per 
poder fer front a les neces-
sitats de la ciutat. “El pla-
nejament d’una ciutat no és 
una foto fi xa, sinó dinàmica, 
i Rubí no pot aturar-se”, ha 
apuntat Martí nez. En aquest 
sentit, la màxima respon-
sable municipal ha explicat 
que aquestes modifi cacions 

puntuals aniran relacionades 
amb qüesti ons com l’habitat-
ge, amb projectes econòmics 
o estratègics o necessitats 
urgents com l’ampliació del 
CAP Anton Borja, que amb 
l’actual planejament no pot 
créixer en alçada.

El text refós del planejament que el govern volia 
aprovar el passat mandat fi nalment es desesti marà 

La redacció del futur document comptarà amb la 
parti cipació ciutadana i políti ca, segons l’executi u 
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Quatre obres aturades fi ns al 2021 pel 
desisti ment de les empreses adjudicatàries

REDACCIÓ

Un total de quatre obres a 
diferents punts de la ciutat 
han quedat aturades pel 
desisti ment de les empreses 
adjudicatàries. Es tracta dels 
treballs d’arranjament de les 
zones verdes dels Nius, del 
projecte de consolidació de 
la xemeneia de l’Escardívol, 
de la millora de l’edifi ci ad-
ministratiu del cementiri i 
del projecte d’ampliació del 
Centre d’Educació Especial 
de Ca n’Oriol.

En els dos primers pro-
jectes, les obres ja s’havien 
iniciat, per la qual cosa ara cal 
tornar a licitar les obres.

Aquest és el cas del pro-
jecte d’arranjament de les 
zones verdes del Sector H (Els 
Nius), que ha de reordenar, 
adequar i reparar diferents 
àmbits d’enjardinat i accessos 
per a vianants que travessen 
i envolten la urbanització. 
Els treballs van arrencar a 
mitjans d’octubre i els execu-
tava l’empresa Tempo Facility 
Services SLU. L’altre projecte 

que ha quedat aturat després 
d’arrencar les actuacions 
ha estat el de consolidació i 
reparació de la xemeneia de 
l’Escardívol, que també es va 
iniciar a mitjans d’octubre per 

Les obres d’arranjament al Sector H, Els Nius, estan aturades. / A.M. 

part de l’empresa Bergavia 
Obres, SL.

Un cop presentada la 
renúncia, ara l’Ajuntament 
ha de quanti fi car els danys 
causats a l’administració i 
incautar la garanti a. Després 
de resoldre els contractes, 
caldrà tornar a redactar els 
dos projectes, aprovar-los i 
preparar la nova licitació.

A banda d’aquests dos 

casos, hi ha dos projectes 
més que ja estaven adjudicats 
i que no han arribat a inici-
ar-se perquè les empreses 
adjudicatàries també han 
desistit dels contractes. És 
el cas del projecte per a la 
millora de l’accessibilitat, 
reforma interior i cobertes 
de l’edifi ci administrati u del 
cementi ri municipal de Rubí, 
adjudicat també a Tempo 
Facility Services SLU; i el pro-
jecte d’ampliació del Centre 
d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol, que havia de dur a 
terme Iberland Inmuebles y 
Reformas SL.

Segons el regidor respon-
sable del servei de Contra-
ctació, Rafael Güeto, “hem 
iniciat de seguida els tràmits 
perti nents amb l’objecti u que 
les obres esti guin aturades 
el menor temps possible i 
que aquesta situació ti ngui 
la menor afectació pels veïns 
i veïnes”, ha explicat.

Segons les previsions dels 
tècnics municipals, les obres 
no es podran reprendre fi ns 
al 2021.

Els pati nets i les caques de gossos 
sense recollir, principals problemes 
detectats pels agents cívics

Rubí compta amb un equip 
de vuit agents pel civisme, 
amb la incorporació, a prin-
cipis d’any, de quatre nous 
efectius als quatre que ja 
estaven operati us des de la 
tardor. L’objecti u dels agents 
cívics és informar i sensi-
bilitzar la ciutadania sobre 
el manteniment i la cura 
de l’espai públic, a més de 
recollir les queixes o dubtes 
dels ciutadans o informar-los 
sobre com poden gesti onar 
qualsevol incidència a la via 
pública. 

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tí nez, va donar la benvinguda 
a les noves incorporacions 
dimarts al matí  en un acte 
a la sala de plens del consis-
tori. Segons van explicar els 
mateixos agents cívics, les 

problemàtiques que actu-
alment es troben més pels 
carrers és la lliure circulació 
en pati net per zones restrin-
gides a vianants i el fet de 
no recollir les caques dels 
gossos de la via pública. 

“En general la ciutadania 
acostuma a escoltar i a fer 
cas, però el que és incívic, 
és incívic”, han assenyalat 
Eva Alonso i Immaculada 
Villarejo, dues de les noves 
agents. 

El nou equip ha estat 
contractat per sis mesos i 
són persones majors de 45 
anys en situació d’atur. El seu 
horari és dilluns, dimecres i 
divendres de les 15 a les 20 
h i dimarts i dijous de les 9 a 
les 13 h i de les 15.30 a les 
19 h. / DdR

Es tracta dels treballs d’arranjament de les zones verdes dels Nius, la reparació de 
la xemeneia de l’Escardívol, la millora del cementi ri i l’ampliació del CEE Ca n’Oriol

Caldrà tornar a 
redactar, aprovar 
i licitar els nous 

contractes

L’Escola de Salut impulsada pel CAP Anton Borja esgota les inscripcions
El CAP Anton Borja, amb el 
suport de l’Ajuntament, ha 
organitzat la primera Escola 
de Salut de Rubí. La proposta 
ha rebut una gran acollida 
per part de la ciutadania, 
ja que s’han esgotat les 50 
places disponibles i hi ha 25 
persones que estan en llista 
d’espera.

La sessió inaugural de 
l’Escola de Salut va tenir 
lloc el dijous de la setmana 
passada i va comptar amb la 
parti cipació de la regidora de 
Salut Pública, Marta Oliva, i 
de diferents responsables 

del centre. “És un projecte 
que encaixa amb allò que el 
govern vol treballar durant 
aquest mandat: parlar, co-
nèixer i construir una xarxa 
al voltant de la salut, poten-
ciant la salut comunitària”, va 
apuntar la regidora.

La directora del CAP An-
ton Borja, Rosa Jurado, va 
explicar que el projecte va 
començar a caminar fa més 
d’un any, amb la intenció 
“d’apropar el CAP a la ciu-
tadania d’una altra manera, 
d’ajudar i poder educar en 
salut”.

L’Escola de Salut consis-
teix en seminaris teòrics i 
pràctics impartits per pro-
fessionals i entitats de la 
ciutat i neix amb la voluntat 
d’esdevenir un espai forma-
ti u en matèria de salut, que 
proporcioni autonomia i ca-
pacitat per a la seva autocura 
als majors de 50 anys. S’im-
parti ran 16 sessions al Rubí 
Forma que tractaran temes 
com l’alimentació, la preven-
ció d’accidents, les emocions, 
la memòria, els hipopressius, 
les autocures, la farmaciola o 
la sexualitat. / DdR Inauguració de l’Escola de Salut de Rubí. / Ajuntament - Localpres

És habitual veure pati nets circulant per llocs on està prohibit. / Arxiu
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ASAV ha atès 1.400 persones durant el 2019Apareixen pintades a uns 
vehicles que estaven mal 
aparcats al passatge Edison

REDACCIÓ

L’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV) ha pre-
sentat la seva memòria anual, 
en la qual recull que durant el 
2019 va atendre un total de 
1.400 persones en risc d’ex-
clusió a través dels diversos 
serveis que ofereix, com ara 
la inserció laboral, la boti ga 
solidària, la demanda de roba 
i calçat, el servei d’habitatge, 
els cursos d’alfabeti tzació o 
els tallers ocupacionals.

D’aquestes persones ate-
ses, el 45% tenen la naciona-
litat espanyola, el 26% són 
africans, el 25,5% provenen 
de Sud-amèrica, el 2,5% són 
europeus i l’1% d’Àsia.

Moltes d’aquestes per-
sones ja havien estat ateses 
per ASAV l’any anterior, però 
altres van recórrer a l’enti tat 
per primera vegada. Pel que 
fa a les persones noves ateses 
durant el 2019, 513 van ser 
adults i 387 eren menors. 
També s’ha registrat un nom-
bre més elevat de dones que 
d’homes.

L’entitat assenyala que 
enguany han detectat un 

Una fi lera sencera de vehi-
cles que estaven mal apar-
cats van aparèixer diven-
dres al matí amb pintades 
al passatge Edison, al barri 
de Ca n’Alzamora. Durant 
la nit, algú va dibuixar en 
els parabrises dels cotxes el 
senyal de prohibit aparcar, 
recordant als propietaris dels 
cotxes que no està permès 

Salut Mental Ferran Salsas 
i Roig.

Una cinquantena 
de reinsercions laborals
Pel que fa als serveis que 
ofereix ASAV, destaquen les 
220 persones ateses al pro-
grama d’inserció laboral, de 
les quals 47 han aconseguit 
un lloc de feina. 

També és important per 
ASAV la mediació que fa en 
habitatge, on ha atès a 122 
famílies per risc de perdre 
la seva llar, dels quals n’ha 
resolt 58. L’enti tat va detectar 

durant el 2019 un augment 
en els preus del sector im-
mobiliari i subratlla la difi-
cultat d’aquestes persones 
per aconseguir un lloguer, ja 
que moltes no disposen de 
nòmina de treball.

A més, durant el 2019, 
ASAV ha atès 30 menors amb 
una aula de reforç amb bere-
nar saludable i una seixante-
na d’infants s’han benefi ciat 
del Casals d’Esti u.

Per últi m, a la Boti ga So-
lidària, s’han reparti t 41.500 
kg d’aliments entre unes 600 
famílies.

El 45% de les persones ateses per l’enti tat social són de nacionalitat 
espanyola, el 26% són africanes i el 25,5% sud-americanes

increment de persones que 
estan cobrant la Renda Ga-
ranti da de Ciutadania (RGC) 
i destaca que el 60% de les 
persones ateses té uns in-
gressos inferiors de 1.000 
euros al mes, mentre que 
el 25% reben menys de 450 
euros al mes i el 15% no té 
cap ingrés mensual.

De les 151 derivacions 
que l’enti tat va rebre per part 
d’administracions o enti tats, 
129 van arribar a través de 
l’Ajuntament de Rubí, 11 de 
Càritas, 6 de l’Ofi cina Local 
d’Habitatge i 5 del Centre de 

La boti ga solidària d’ASAV ha reparti t 41.500 kg d’aliments entre unes 600 famílies. / Arxiu

aparcar en aquest carrer, 
com així indiquen els senyals 
de trànsit.

En el passatge Edison, 
com també en part del carrer 
Servet, hi ha senyals de pro-
hibit aparcar, però tot i això 
és habitual veure cada dia 
cotxes estacionats, davant 
la manca de places d’aparca-
ment a la zona. / DdR

Les pintades eren senyals de prohibir aparcar. / C.F. 
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Es recullen quatre contenidors de residus d’agulles 
d’origen domèstic en els darrers 9 mesos
rEDAcció

Des que la deixalleria muni-
cipal de Cova Solera i les dei-
xalleries mòbils de la ciutat 
van incorporar el servei de 
recollida d’agulles mèdiques i 
punxants de procedència do-
mèstica, l’abril de 2019, s’han 
recuperat quatre contenidors 
de 60 litres cadascun plens 
d’aquest tipus de residus.

A principis de l’any pas-
sat, l’Agència de Residus de 
Catalunya va determinar que 
les xeringues d’ús domèstic 
s’havien de recollir a través 
dels sistemes municipals de 
deixalleria i tractar-se com a 
Residus Especials en Petites 
Quantitats.

Aquest tipus de material 
─agulles, llancetes i pun-
xants─ s’utilitza en diferents 
tractaments mèdics domi-
ciliaris, siguin puntuals o de 
llarga durada, com la diabetis, 
i acaba convertint-se en un 
residu habitual.

Fins ara, aquests objec-
tes es recollien als Centres 
d’Atenció Primària o bé a 
diverses farmàcies. Per asse-
gurar-ne una bona separació i 
reciclatge, des de l’any passat 
cal portar-los a la deixalleria.

Els Residus Especials en 
Petites Quantitats són residus 
o restes de productes que, tot 
i que es troben a les cases en 
petites quantitats, són molt 
perillosos pel medi ambient. 
A banda de les xeringues, en 
aquesta categoria també s’hi 
inclouen àcids, dissolvents, 
filtres d’oli, olis lubricants, 
olis vegetals contaminants, 
aerosols i cintes de vídeo, 
entre altres.

com s’han de manipular 
les agulles mèdiques i pun-
xants?
Després de fer la punció, cal 
protegir les agulles, xerin-
gues, llancetes i altres ele-
ments punxants amb el seu 
tap o caputxó, si en tenen.

Les persones que utilit-
zen aquest tipus de mate-
rial a casa han de dipositar 
els objectes punxants, a ser 
possible encapsulats, en un 
recipient rígid i estanc de 
plàstic per poder guardar-les 
al domicili i evitar punxades 
accidentals. Es poden deixar, 
per exemple, dins d’ampolles 
petites d’aigua buides, de re-
fresc, de detergent, etc.

El material punxant utilitzat en tractaments domiciliaris, com ara els del 
control de la diabetis, s’ha de portara a la deixalleria. / Ajuntament

Un cop ple, aquest re-
cipient s’ha de portar a la 
deixalleria i dipositar-lo dins 
d’un contenidor específic 
homologat per a la recolli-
da de residus sanitaris. I és 
que, tenint en compte el risc 
que comporten per la salut, 
aquests residus requereixen 
una recollida diferenciada 
per garantir una bona gestió 
d’aquests.

Els ‘Pijames solidaris’ de la botiga 
Crisma recapten 2.500 euros per 
la Fundació Vicente Ferrer

La tradicional campanya na-
dalenca ‘Pijames solidaris’ 
promoguda per la botiga 
Crisma des de fa anys ha 
permès recaptar enguany 
2.500 euros, una xifra que ja 
ha estat lliurada a la Fundació 
Vicente Ferrer per destinar-la 
als seus projectes solidaris. 
En el marc de la campanya, 
entre el 7 d’octubre i el 6 de 
gener, Crisma destina un euro 
de la venda de cada pijama 
d’adult i 0,50 cèntims per 
cada pijama infantil a aquesta 

fundació solidària que vetlla 
pel desenvolupament de les 
zones més empobrides del 
sud de l’Índia.

Lancy Doden, delegat 
de la fundació, va recollir la 
setmana passada el xec dels 
2.500 euros recaptats a la 
campanya d’enguany. 

Segons va explicar, 2.000 
euros es destinaran a col-
laborar en la construcció 
d’una escola a l’Índia i 500 
euros al projecte de nutrició 
d’infants i avis. / DdR

la Fundació Humana recupera a rubí 
més de 132 tones de roba usada

rEDAcció

Humana Fundación Pue-
blo para Pueblo ha recollit 
132.096 kg de tèxtil usat a 
Rubí durant el 2019, una roba 
que tindrà una segona vida 
mitjançant la reutilització o 
el reciclatge. Aquestes 132 
tones suposen un augment 
del 3,4% respecte al tèx-
til recuperat l’any anterior 
(127.775 kg).

Humana promou des del 
1987 la protecció del medi 
ambient mitjançant la reuti-
lització del tèxtil i duu a ter-
me programes de cooperació 
a l’Àfrica, Amèrica Llatina i 
l’Àsia i també d’ajuda local al 
territori més proper.

Les tones recuperades a 
Rubí l’any passat equivalen 

a 297.000 peces de roba la 
gestió de les quals implica 
un doble benefici: el primer 
és ambiental perquè redueix 
la generació de residus i con-
tribueix a la lluita contra el 
canvi climàtic. La reutilització 
i el reciclatge del tèxtil durant 
l’any passat van representar 
un estalvi de 418 tones de 
CO2 a l’atmosfera.

El benefici social consis-
teix en la creació de llocs de 
treball inclusius, estables i 
de qualitat, segons expliquen 
des de la fundació. Humana 
genera un lloc de feina inde-
finit per cada 36.000 kg de 
tèxtil recollits. D’altra banda, 
els recursos obtinguts es des-
tinen a projectes socials amb 
programes de desenvolupa-
ment en països del sud.

Les peces dipositades als 
contenidors tenen una doble 
destinació. Prop del 90% es 
tracta a la plata de preparació 
per a la reutilització situada 
a l’Ametlla del Vallès, mentre 
que la resta va a empreses 
de reutilització i reciclatge. 
Pel que fa a les peces trac-
tades, el 52% es prepara 
per a la reutilització: el 13% 
es destina a les botigues de 
moda sostenible d’Humana a 
Catalunya i el 39% s’exporta 
principalment a l’Àfrica per 
a ser venudes a preus baixos 
i generar recursos per a la 
cooperació. El 37% no pot 
ser reutilitzada i es ven a 
empreses de reciclatge per-
què elaborin altres productes 
com ara mantes o draps per 
a la indústria de l’automoció. 

A la planta de preparació per a la reutilització que Humana té a l’Ametlla del Vallès, els treballadors de 
la Fundació destrien tota la roba recuperada. / Cedida

El 9% s’envia a un centre de 
tractament de residus per-
què no es poden reutilitzar 
i el 2% són residus impropis 
que s’envien als gestors auto-
ritzats corresponents.

“Agraïm de tot cor la 
confiança i la solidaritat dels 
veïns i veïnes”, apunta Àgata 
Soler-roig, responsable de la 
fundació a Catalunya.

Els reptes per al 2020
El primer dels objectius de 
Fundació Humana a Catalu-
nya és augmentar el nombre 
de punts de recollida a l’espai 
públic per facilitar-ne les do-
nacions i millorar els registres 
de la recollida selectiva del 
residu tèxtil el 2020. 

Segons dades de l’Agèn-
cia de Residus de Catalu-
nya (ARC), els residus tèxtils 
representen el 4,11% del 
total de residus municipals 
(163.478 tones el 2018). Els 
gestors autoritzats a Cata-
lunya van recuperar 19.051 
tones de residu tèxtil muni-
cipal, és a dir: només se’n 
recull l’11,7%.

El segon gran objectiu 
per al 2020 és que el sector 
disposi d’un sistema ho-
mogeni d’informació que 
permeti conèixer de manera 
transparent quina quantitat 
de residu tèxtil es recupera, 
es reutilitza, es recicla o s’eli-
mina a Catalunya.

La campanya de la botiga ha estat un nou èxit. / Cedida

El Moviment per unes 
Pensions Dignes celebrarà 
els dos anys de lluita
El Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes està 
preparant un seguit d’activi-
tats per celebrar que fa dos 
anys que estan en lluita. Cada 
dimarts al matí, l’assemblea 
es troba a la plaça Pere Agui-
lera per seguir reivindicant les 
pensions públiques i per fer 
accions i mobilitzacions per 
conscienciar a la ciutadania 
sobre la importància de tenir 
unes pensions justes.

En la trobada d’aquest 
dimarts, el moviment ha 
fet una crida a participar a 
Terrassa en la protesta per 
la sanitat, que tindrà lloc el 
dilluns vinent. Els participants 

de Rubí sortiran de l’estació 
de FGC a les 9.30 h. També 
donen suport a la manifesta-
ció d’aquest divendres contra 
l’abocador de Can Balasc, que 
sortirà de les 17.30 h de la 
rambla del Ferrocarril.

D’altra banda, l’assemblea 
ha reafirmat la necessitat de 
continuar mobilitzant-se, ja 
que encara que hagin aug-
mentat les pensions amb 
l’IPC, consideren que no és 
suficient, perquè no està 
blindat per cap llei, així com 
tampoc s’ha avançat en la 
pensió mínima de 1.080 eu-
ros ni s’ha derogat el factor 
de sostenibilitat. / DdR

Els pensionistes continuen mobilitzats. / Arxiu
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Placa per recordar les vícti mes 
de la Guerra Civil a l’Arrabassada
El Doctor Guardiet, entre altres, va ser assassinat en aquesta zona 
per milicians revolucionaris poc després de l’inici del confl icte bèl·lic
REDACCIÓ

Els ajuntaments de Rubí i 
Sant Cugat van inaugurar 
dilluns una placa conjunta 
en record a les vícti mes de la 
Guerra Civil a la carretera de 
l’Arrabassada, un homenatge 
a aquelles persones afusella-
des en aquesta zona per la 
violència revolucionària que 
es va originar a la zona repu-
blicana poc després de l’inici 
de la Guerra Civil.

El 3 d’agost del 1936, 
milicians revolucionaris van 
executar just al costat del 
Pi Bessó els rubinencs Doc-
tor Guardiet, qui era rector 
de Rubí, Josep Grau, de la 
Cambra Agrícola, i Antoni 
Moliné, regidor de Defensa 
Ciutadana, tots dos vinculats 
a organitzacions de dretes 
i conservadores. Més tard, 
també es van afusellar a la 
zona els rectors de Sant Cugat 
i Valldoreix i una desena de 
persones més.

Des d’aleshores, el Pi Bes-

só va esdevenir un símbol 
contra la violència de la Guer-
ra Civil. L’arbre, però, va ser 
talat per error per la Genera-
litat el 2009 i es va replantar 
un exemplar nou. També es 
va col·locar una placa de la 
parròquia de Sant Pere, que 
es va trencar per un accident 
de moto el 2015.

El 2018, els ajuntaments 
de Rubí i Sant Cugat es van 
comprometre a encarregar 

una nova placa per home-
natjar les vícti mes de la re-
reguarda assassinades en 
aquest indret.

El monòlit s’ha col·locat al 
km 7,9 de la via, al costat del 
Pi Bessó, i pretén homenatjar 
totes les vícti mes de la Guerra 
Civil i també del franquisme. 
“És un acte de resti tució per 
recordar i honorar totes les 
víctimes assassinades al Pi 
Bessó”, segons va explicar 

l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Martí nez, i ha de servir per 
“no repeti r fets tan terribles, 
com els que es van produir 
aquí no fa tants anys”. Per 
l’alcaldessa de Sant Cugat, 
“cap poble o ciutat són el que 
són sense el seu passat i per 
això cal entendre’l”.

També va assistir a la 
inauguració del monòlit el 
rector de la parròquia de Sant 
Pere, Joaquim Messeguer.

Les alcaldesses de les dues ciutats amb el mossèn de Rubí i la placa. / Ajuntament de Rubí - Localpres

19/10/1925 - 07/02/2020

La família Ribera, fi lls, nets i besnets us fan 
saber que el dia 7 de febrer la Isabel Turró 

Martínez, després d’un llarg temps d’anar-se 
apagant, ens ha deixat.

El divendres 14 de febrer a les 16 hores 
farem un acte al tanatori de Rubí per tal 

que amics, coneguts i família puguem 
donar-li l’últim adeu.

Isabel Turró Martínez



A quest dimecres l’equip de govern 
local, en mans del Partit dels So-
cialistes de Catalunya (PSC) i En 

Comú Podem (ECP) Rubí, ha anunciat que 
al març s’iniciaran els tràmits per redactar un 
nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), el document que és un full de ruta 
per a l’ordenació integral del territori, per 
establir el seu model de ciutat: el creixement 
previst, espais verds i naturals, infraestructu-
res i equipaments necessaris, etc. 

L’executiu, amb aquest anunci, també 
feia públic que es desestima fi nalment el 
text refós del POUM que els socialistes 
volien aprovar el passat mandat i que no van 
presentar al Ple perquè no comptaven amb 
els suports sufi cients. Com assenyalaven en 
aquell moment la majoria dels grups a l’opo-

L’assignatura maleïda
EDITORIAL

ARTICLE D’OPINIÓ
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sició, entre ells els actuals socis de govern, 
aquell pla es va començar a redactar l’any 
2005 a partir d’una diagnosi de ciutat que ja 
fa anys que ha quedat obsoleta i la situació 
actual és prou diferent. Les previsions de 
creixement, la realitat econòmica, els criteris 
de sostenibilitat i les necessitats del municipi 
han canviat en aquests quinze anys. 

Rubí necessita un nou planejament, és 
evident. Molts dels dèfi cits estructurals i 
de les mancances que pateix la ciutat han 
estat provocats per la manca d’un planeja-

ment actualitzat. De fet, el vigent data de 
fi nals dels anys 80. Han estat diversos els 
intents dels diferents governs municipals 
per tirar endavant un nou POUM, i tots 
han fracassat. 

Ens quedem amb la voluntat de l’exe-
cutiu actual de començar a redactar un nou 
document i que aquest vegi la llum en cinc 
anys. Destaquem també la predisposició 
a què aquest planejament compti amb el 
màxim de suport i consens polític possible. 
Això és imprescindible, perquè el full de ruta 

de la ciutat hauria d’estar per sobre de colors 
i interessos polítics, la ciutat no es mereix una 
altra cosa. També ressaltem la voluntat que 
hi hagi un procés de participació ciutadana, 
són els ciutadans qui millor coneixen el 
territori i han de poder fer les aportacions 
que creguin necessàries. 

A més, és cert que estem davant una gran 
oportunitat perquè les darreres aportacions 
legislatives en àmbits com l’habitatge o la 
sostenibilitat donen moltes eines que poden 
ser incorporades al document per aconseguir 
una ciutat millor i adaptada a la realitat del 
territori. Encetem, doncs, l’enèsima trami-
tació d’un nou pla d’ordenació urbanística 
municipal amb bones voluntats i amb l’espe-
rança que, fi nalment, s’aconsegueixi aprovar 
l’assignatura maleïda del municipi. 

El Tuit de la setmana                       10 de febrer

AmpaSchola
@AmpaScholaRubi

      Recorda que aquest 
divendres a les 17.30h hi 
ha la manifestació contra 
l’abocador de Can Balasc.

Per què és important 
anar-hi? Aquí tens 
l’explicació 

#aturemcanbalasc

En l’article anterior va quedar pendent 
una primera anàlisi de les propostes que en 
matèria d’habitatge s’inclouen en l’acord de 
coalició progressista subscrit entre el PSOE i 
UP. Què aporta aquest pacte en el camí cap a 
un nou model de polítiques d’habitatge?

 L’acord inclou dos tipus de propostes, 
unes de caràcter pressupostari i unes altres 
de tipus normatiu. 

L’anunci d’un increment de les dotacions 
pressupostàries per fer efectiu l’accés al dret a 
l’habitatge, la destinació de recursos a plans 
de rehabilitació per destinar habitatges al llo-
guer assequible i la mobilització de sòl públic 
amb línies de crèdit públic per a la promoció 
d’habitatges destinats a lloguer són mesures 

pressupostàries que han d’anar a revertir les 
contínues retallades pressupostàries. L’any 
2009 es destinaven 1.500 milions del pres-
supost a polítiques d’habitatge mentre que el 
2019 sols van ser 450 milions. 

Caldrà veure com es concreten aquestes 
voluntats en el nou pressupost, però el que 
sí podem afi rmar és la voluntat de canvi de 
paradigma en les polítiques pressupostàries 
destinades a l’habitatge; per exemple amb 
la incorporació del lloguer assequible com 
a fórmula per garantir el dret a l’accés a 
l’habitatge. Es proposa destinar recursos a 
l’ampliació del parc públic, a mobilitzar sòl 
i habitatges buits per destinar-los al lloguer 
assequible en detriment de l’habitatge pro-
tegit de propietat.

En l’àmbit de les propostes de caràcter 
normatiu, també es visualitza aquesta aposta 
per les polítiques de lloguer assequible. La 

Cap a un nou model de polítiques d’habitatge (II)
Ànnia García Moreno
Regidora d’Habitatge
Ajuntament de Rubí 

reorientació del Pla Estatal d’Habitatge cap 
al lloguer assequible, la voluntat de legislar 
per introduir regulacions en els preus del 
lloguer, les propostes de disposar d’un marc 
normatiu com el que tenim a Catalunya amb 
la Llei pel dret a l’habitatge en matèria de 
desnonaments i lloguer social, són indicadors 
evidents d’aquesta voluntat de fer noves 
polítiques d’habitatge que intervinguin en 
el mercat del lloguer.

Tot sabent que calen moltes concrecions, 
molta negociació i molts acords per veure 
com es passa de les voluntats als fets, desta-
caria també que, igual que es vol ser valent 
amb la tributació de les SOCIMI (societats 
amb les quals operen la majoria dels fons 
voltors), s’ha de ser valent “en legislar perquè 
la SAREB destini tots els seus habitatges al 
lloguer social, ampliant així el parc d’habi-
tatge públic. No té cap sentit deixar aquesta 

decisió en mans de la voluntat de la SAREB, 
que porta anys treballant en sentit contrari”, 
tal com diu el Sindicat de Llogateres en la 
valoració que fa d’aquest acord.

El darrer Ple de l’Ajuntament de Rubí va 
aprovar per unanimitat una moció que vam 
presentar conjuntament PSC i ECP i que 
adrecem al govern de l’estat perquè s’ampliïn 
les dotacions pressupostàries per als ajuts al 
lloguer. Petició que també fem extensiva al 
govern de la Generalitat. Ambdues admi-
nistracions comencen ara el procés de debat 
i aprovació dels seus respectius pressupostos. 
Que s’ampliïn aquests ajuts i que els desti-
nataris de Rubí que no els han percebut per 
manca de pressupost els rebin, seria també 
un indicador concret i efectiu d’aquest canvi 
de paradigma que anuncia l’acord de govern 
de coalició progressista subscrit entre PSOE 
i UP. 
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L’única clínica 
d’ortodòncia 
de Sant Cugat 
del Vallès

Patrocinadors de la UESC

Inundacions
Fa unes setmanes, donaven per les notícies 
els desastres que va fer la “gota freda” a tot el 
Mediterrani: quantitats de més de 400 litres 
i durant tants dies. Famílies i agricultors que 
ho han perdut tot.

Vaig veure unes imatges en un bar on 
van tenir la precaució de preparar l’entrada 
amb fustes i van evitar que entrés l’aigua a 
dins del local. No ha pensat mai ningú que es 
podia prendre aquestes decisions i preparar 
amb antelació una “defensa”? He vist mol-
tes imatges repetides de cases on ha entrat 
l’aigua sense cap impediment.

He pensat que es podria seguir l’exemple 
d’aquell bar i col·locar a les portes d’entrada 
de cases, locals i pàrquings, unes guies a cada 
banda de la porta i encaixar una fusta forta 
amb dos poms per posar i treure de pressa. 
Si hi ha alguna fi nestra on pot arribar l’aigua, 
es pot fer el mateix.

Crec que es podrien salvar molts habitat-
ges d’inundacions preparant-ho amb temps 
i em donaré per satisfet si aquest consell li 
serveix a algú, haurà valgut la pena. 

Francesc Gilibets

Rubí y las competencias en materia de 
educación
Una de las primeras medidas a tomar por el 
nuevo Gobierno conformado por los nue-
vos socialistas (el PSOE ya no existe) y los 
podemitas junto con los nuevos comunistas 
(la Izquierda Unida de Julio Anguita ya no 
existe) será la derogación de la ley educa-

tiva Lomce, la eliminación de la religión 
como asignatura, y el ir excluyendo hasta 
su desaparición a la enseñanza concertada. 
Recuerdo que, en Rubí, colegios “históricos 
y de renombre” como los Maristas y Regina 
Carmeli, son colegios concertados y religio-
sos. ¿Afectará este cambio en el sistema edu-
cativo a Maristas y Regina Carmeli teniendo 
en cuenta que en Catalunya la competencia 
en materia educativa en un tanto por ciento 
muy elevado pertenece a la Generalitat? ¿Le 
conviene a nuestro país en materia educativa 
la derogación y exclusión de Lomce, religión 
y concertada? Si queremos volver a episodios 
educativos tercermundistas y de represión y 
de atraso en enseñanza de siglos anteriores, 
pues sí… La Ley Wert dejaba mucho que 
desear, pero como dice el refrán: “Más vale 
lo malo conocido, que lo bueno por conocer”. 
En nuestro país, en nuestro municipio, no 
podemos prescindir de la escuela concertada, 
es uno de los pilares básicos en educación… 
Y ya digo, no se confundan, que la Ley Wert 
dejaba mucho que desear…, pero cambios 
drásticos, y en un sector como la educación, 
nunca fueron buenos… ¡Tiempo al tiempo! 
Y es más… ¡Dejen trabajar a la escuela reli-
giosa y concertada, ya que su nivel educativo, 
moral, ético y de enseñanza, es de un nivel 
altísimo, que jamás podrá ser sustituido por 
las nuevas modas cuyo único objetivo es con-
seguir un puñado de votos electorales! ¡Con 
la enseñanza y la educación, no se juega…! 
¡Qué pena…!

José Antonio Avila López  

Cartes de la Ciutadania
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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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CLASSIFICATS

SE ALQUILA huerto 645.597.390

LLOGUER I VENDA

ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           

COM ET PODEM 
AJUDAR?

TINTORERIATALLERS COTXES                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CHICA SE OFRECE para cuidado de ancianos o limpieza. 
633.378.509

OFERTES I DEMANDES



Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14
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L’esport a casa

Al mercat abunden 
les ofertes d’apa-
rells per fer tot ti-

pus d’exercicis gimnàstics 
que ocupen un mínim espai. 
Així, ara és possible dispo-
sar en qualsevol racó de la 
casa d’un minigimnàs.

On instal·lar-ho? Sempre 
que es pugui, s’ha d’instal·-
lar el gimnàs en una habita-
ció independent. Però també 
hi ha la possibilitat d’inte-
grar-lo en una estança prou 
àmplia com el dormitori, el 
saló o la terrassa.

Si en aquests espais no hi 
ha la possibilitat d’instal·lar 
un gimnàs, la solució pot ser 
repartir els elements entre 
diferents habitacions. Així, 
per exemple, es pot col·locar 
la bicicleta fi xa al bany, les 
peses al dormitori i la barra 
fi xa al passadís.

Pel que fa al terra, cal 
tenir en compte que molts 
exercicis s’efectuen sobre 
ell; si és excessivament fred 
i dur pot resultar incòmode, 

per això ha d’estar revestit 
amb un material una mica 
tou, fàcil de netejar i aïllant 
dels sorolls. Hi ha molts 
revestiments: tarima, suro, 
PVC i linòleum. Però con-
vé evitar la moqueta. Si el 
pressupost no abasta per 
canviar el revestiment del 
terra, la solució l’aporten els 

matalassets convencionals 
de gimnàs. Aquests han de 
mesurar al voltant de 2 m de 
longitud per 1 m d’amplada 
i uns 8 cm de gruix. Convé 
que siguin desenfundables i 
que estiguin plastifi cats.

Per Redacció / AMIC
www.yung.es
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diari@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Controlar el pes del cadell

El pes ha d’augmentar de 
manera progressiva, en 
funció de la raça, la mida i 
sobretot del metabolisme 
del nostre gos. Com a norma 
general, a la setmana ha de 
doblar el pes que ha ti ngut 
en néixer i anar afegint qui-
los fi ns abastar la mida de la 
seva raça.

Per controlar si l’alimen-
tació que li donem al nostre 
gos és la correcta, els primers 
mesos de vida hem d’obser-
var les seves femtes, ja que 

aquestes ens indiquen si tot 
va correctament. En passar 
de la llet materna al pinso, 
les seves femtes ti ndran un 
canvi de consistència. Una 
vegada que establim el ti pus 
d’aliment que prendrà, les 
femtes no hauran de variar 
massa.

La quantitat d’aliment 
que donarem al cadell haurà 
de prescriure-la el vete-
rinari, en funció del pes i 
l’alçada.

Quant al nombre de ve-

gades que ha de menjar 
el cadell, hem d’establir la 
següent regla: a menys edat, 
menjarà més vegades al dia 
(unes 3 aproximadament), a 
major edat, menys vegades 
al dia.

Sempre que li poseu el 
menjar, al cap de 20 minuts, 
reti reu-li, ja que d’aquesta 
manera podreu controlar 
la quantitat de pinso que 
mengi. Si no podeu estar 
tot el dia amb ell, no us heu 
d’oblidar de deixar-li en la 

seva menjadora la quanti tat 
d’aliment diari que ha de 
menjar.

Mai heu donar-li les res-
tes del menjar, ni ossos, ja 
que són aliments molt com-
plicats de digerir per a ells.

Segurament que amb 
aquests peti ts consells po-
dreu tenir molt més contro-
lada l’alimentació del vostre 
cadell.

Per Redacció / AMIC 
www.mrperro.com

El millor premi per a un gos
Quan un gos es porta bé es 
mereix un premi. Portar-se 
bé signifi ca estar tranquil, 
sense bordar, obeir les or-
dres. L’important a l’hora 
d’educar un gos és socia-
litzar-lo, deixar de banda 
el comportament negati u i 
premiar sempre el positi u. 
La millor manera de mos-
trar que fa bé una acció és 
dir-li “bé” o un altra parau-
la. Aquesta paraula sempre 
ha d’anar davant del premi 
i és fonamental l’efecte 
“sorpresa”, premiant-lo de 
manera diferent.

Quins premis són mi-
llors?
· Llaminadures: són una 
forma efectiva per pre-
miar-li i que esti gui con-

tent. Els premis han de 
ser peti ts, fi ns i tot encara 
que el vostre gos sigui de 
raça gran.
· Jocs i joguines: encara 
que el vostre gos tingui 
milers de joguines, uti lit-
zeu aquelles que de veritat 
l’entretinguin i, el més 
important, jugueu amb 
ell. És fonamental que feu 
exercici amb ell i que cada 
vegada que jugui de ma-
nera correcta i us torni la 
joguina, el premieu.
· Passegeu i correu amb 
ell: tots els gossos han de 
sorti r a córrer diàriament. 
Per premiar que vagi al 
vostre costat i que us faci 
cas sempre que el crideu, 
entreneu-lo a través de 
premis a casa. Separeu-vos 
a poc a poc d’ell, mante-
nint-lo totalment quiet i 
quan el crideu i acudeixi, 

doneu-li un premi.
· Carícies: les carícies són 

perfectes quan el gos està 
totalment relaxat. No li feu 
cas si borda o es comporta 
de manera incorrecta.

Per Redacció / AMIC
www.mrperro.com

forma efectiva per pre-
miar-li i que esti gui con-
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FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

ARUMÍ M.  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 
BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 
BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 
BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 
BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 
CA N’ORIOL  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 
CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 
CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 
ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43
MONTSERRAT  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 
GIBERT  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristas  93 699 68 99 
HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 
KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 
MAS  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristes 93 699 43 98
MIÑARRO  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 
ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 
PARRILLA Xercavins, 2  Zona església de Sant Pere  93 699 13 05 
LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 
PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 
PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 
RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 
SANSI  Ctra. de Terrassa, 16-18  Zona Centre  93 697 62 73 
SCHMID  Riera, 12  Zona Església Sant Pere 93 699 13 05
XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

GUÀRDIES NOCTURNES

FEBRER 2020

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any

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

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.
29.

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

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

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

GUÀRDIES 
NOCTURNES

OCTUBRE I NOVEMBRE 2019

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

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

GARCÍA - 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

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

A. MONTSE. - 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

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

GUÀRDIES NOCTURNES

DESEMBRE 2019

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

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

A. MONTSE. - 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

GARCÍA - 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

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

A. MONTSE. - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

A. MONTSERRAT  Sant Jordi, 25  Zona La Serreta  93 699 02 91 

ARUMÍ M.  Magí Ramentol, 7  Zona Mercat Municipal  93 697 34 56 

BARADAD  Av. Barcelona, 55  A prop de l’Estació  93 699 09 53 

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

BATLLORI  Milà i Fontanals, 5  Davant la Floristeria Martínez  93 699 03 88 

BLANCA  Ntra. Sra. de Lourdes, 73  Zona Ca n’Oriol  93 699 55 08 

CA N’ORIOL  Ntra. Sra. de Lourdes, 35  Zona Ca n’Oriol  93 699 22 81 

CONDAL  Calderón de la Barca, 11  Mercadona-Biblioteca  93 699 87 09 

CUYÀS  Milà i Fontanals, 43  Avinguda L’Estatut  93 269 51 03 

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

GARCÍA  Segòvia, 1  Zona alta Ca n’Oriol  93 697 49 42 

HIDALGO-MOSCARDÓ  Sabadell, 79  Zona La Serreta  93 697 36 40 

KRONOS  Passatge Cronos, 9-11  Zona Rubí 2000  93 586 06 26 

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

MAS  Torres Oriol, 4  Zona Col·legi Maristes 93 699 43 98

ORIOL  Sa� r, 28  Zona Can Fatjó  93 699 43 98 

PIERA  Plaça Josep Sapés, 4  Zona Sant Jordi Parc  93 697 71 63 

PROGRÉS  Verge de Fàtima, 13  Davant congelats La Sirena  93 697 79 93 

RUIZ  Ctra. Sabadell, 95  Zona Nord  93 699 50 12 

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

SCHMID  Riera, 12  Zona Església Sant Pere 93 699 13 05

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any

El suicidi, segona causa de defunció 
entre els joves entre 15 i 24 anys
Com cada 10 d’octubre, es 
commemora el Dia Mundial 
de la Salut Mental, una data 
que l’Organització Mundial 
de la Salut (OMS) enguany 
ha dedicat a la prevenció 
del suïcidi, que considera un 
problema de salut pública de 
primera magnitud. De fet, 
està augmentant la mortali-
tat per aquesta causa al món 
i esdevé la segona causa de 
defunció entre els joves en-
tre 15 i 24 anys.

A Catalunya, l’any 2017 
hi va haver 495 morts per 
suïcidi, el que representa 
una de les taxes més baixes 
d’Europa: en concret, una 
taxa de 6,6 per cada 100.000 
habitants, amb diferències 
signifi cati ves per sexe (9,9 
en homes i 3,3 en dones). 
Aquesta taxa és més baixa 
que la de l’Estat espanyol 
(7,7) i la d’Europa (10,3), 
però no obstant això, per a 
la consellera de Salut, Alba 
Vergés, això “no atura el nos-
tre combat contra aquesta 
problemàtica perquè cada 
persona compta”.

Vergés ha reiterat que 
l’atenció a la salut mental i 
les addicions són una prio-
ritat per al Departament de 
Salut, com ho demostra el 
fet que aquesta estratègia 
hagi anat acompanyada de 
l’increment pressupostari 
més gran de la història, amb 
una inversió addicional de 70 
milions l’any 2017.

La consellera Vergés tam-
bé ha reconegut la feina dels 
professionals que fa anys 
que es dediquen a l’àmbit 
de la salut mental i que, 
entre d’altres, fa cinc anys 
van impulsar la implantació 
del Codi Risc Suïcidi a Cata-
lunya, plenament consolidat 
el 2016.

Els resultats del Codi Risc 
Suïcidi
El Codi Risc Suïcidi té un 
triple objecti u: disminuir la 
mortalitat per suïcidi, aug-
mentar la supervivència de la 
població atesa per conducta 
suïcida i prevenir la repeti ció 
de temptati ves. La consellera 
Vergés ha recordat que amb 

aquest programa Catalunya 
“és referent a tota Europa en 
desenvolupar políti ques pre-
venti ves del suïcidi”, que són 
cada vegada més prioritàries 
en les políti ques internacio-
nals de salut.

Des de la posada en mar-
xa del Codi, l’any 2014, s’han 
inclòs al seu registre –pioner 
a l’àmbit internacional–, 
fi ns a 12.596 persones, que 
han fet un total de 14.759 
episodis de conducta suï-
cida. D’aquestes, el 87,9% 
ha realitzat un sol episodi 
d’intent autolític gràcies, 
entre d’altres, al seguiment 
exhausti u posterior.

La consellera ha enume-
rat algunes de les actuacions 
que es duen a terme per 
assolir aquests resultats, 
com impulsar la prevenció i 
millora de la detecció precoç 
(amb un paper cada vegada 
més fonamental de l’atenció 
primària i de l’àmbit escolar), 
fer una atenció més proac-
ti va, fer seguiment integral 
i longitudinal i millorar la 
comunicació entre els actors 

(per exemple, amb el telèfon 
061 CatSalut Respon).

Alhora, s’ataquen els 
principals factors de risc 
que desencadenen el primer 
episodi de suïcidi: el trastorn 
mental (amb la depressió 
com a primera causa), el con-
sum o dependència d’alcohol 
i drogues, o esdeveniments 
vitals estressants. En aquest 
darrer senti t, la consellera 
ha posat en valor la impor-
tància que a les persones 
amb trastorns mentals no els 
acompanyi només el sistema 
de salut, sinó també la comu-
nitat. “Per això potenciem 
l’atenció comunitària, que 
contempli els determinants 
socials i tracti  les persones 
en tot el seu conjunt, perquè 
així es recuperen abans i 
millor”, ha dit Vergés abans 
d’indicar que ja només un 
13,5% de les persones són 
hospitalitzades després de 
l’intent de suïcidi, mentre 
que més del 86% són ja ate-
ses en l’àmbit comunitari.

Generalitat de Catalunya

Pren consciència... plena
 ‘La vida és el que ens passa 
mentre planegem el futur’

John Lennon

Ser aquí i ara, viure el pre-
sent, gaudir en concentrar-
se. La base és realment 
senzilla i gairebé tan anti ga 
com l’ésser humà, ja que les 
seves arrels es remunten 
fa més de 5.000 anys: la 
meditació.

La meditació és la part 
més espiritual de les grans 
religions com el budisme, 
el misti cisme cristi à i el mu-
sulmà.

Meditar és ni més ni 
menys que permetre als 
nostres pensaments expres-
sar-se sense jutjar-los i sense 
infl uir en ells. Moltes vega-
des es confon amb intentar 
‘no pensar en res’, que és re-
alment complicat o gairebé 
impossible. La nostra ment 
no està capacitada per actu-
ar en negati u, així que li hem 
de donar ordres en positi u 
perquè ens obeeixi.

És això realment pos-
sible?

Els estudis neurològics 
demostren que la pràcti ca 

d’unes senzilles tècniques 
de focalització ens entrena 
per poder aconseguir-ho.

L’objectiu és reduir el 
soroll mental que provoca 
l’estrès a llarg termini, però 
sobretot estar en contacte 
amb nosaltres mateixos. 
Més enllà de millorar l’ac-
tivitat del nostre cervell, 
cal que ens permetem un 
moment per escoltar-nos 
i contactar amb el nostre 
interior. Deslliurar-nos per 
un moment de les nostres 
expectatives i exigències, 
deixar de donar voltes al 
passat i de preocupar-nos 
pel futur, i ocupar-nos del 
present.

No oblidem que la vida 
es construeix cada dia, i no-

més tu saps el que necessi-
tes, desitges i somies. Escol-
ta el teu interior i atreveix-te 
a contactar amb la teva veu 
en el silenci. Pots escriure 
el que et passa pel cap, ex-
pressar-ho amb dibuix lliure 
o practi car un esport que et 
permeti  focalitzar en tu, en 
com estàs.

Permet-te un moment 
de reconnexió amb tu.

Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de

 parella. 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

Salut esti ma que es diagnosti caran 
uns 39.000 nous casos de càncer a 
Catalunya el 2025
El Departament de Salut, a 
través del Pla director d’on-
cologia, esti ma que es diag-
nosti caran uns 39.000 nous 
casos de càncer a Catalunya 
el 2025, uns 1.800 nous casos 
més respecte al 2020, amb 
prop de 37.200 nous casos. 
El factor que més contribui-
ria a aquest increment seria 
l’efecte de l’envelliment de 
la població. Aquestes dades, 
que no inclouen el càncer de 
pell no melanoma, es van fer 
públiques coincidint amb la 
commemoració del Dia Mun-
dial contra el Càncer. 

En homes, s’espera un 
increment d’un 3,4% del 
nombre de casos de càncer 
el 2025 respecte del 2020. 
El càncer de pròstata és el 
tumor més freqüent (20,9% 
del total), seguit pels tumors 
colorectals, de pulmó, de bu-
feta urinària i ronyó. Aquests 
tumors consti tueixen gairebé 
un 66% del total dels tumors 
diagnosticats en homes. 
Segons les projeccions del 
Pla director d’oncologia, el 
nombre de casos d’aquests 
tumors augmentaria, excepte 

en els de pulmó, que es redu-
iria un 4,2% per la disminució 
de la prevalença de tabaquis-
me en la població masculina 
en les darreres dècades.

En dones, s’espera un 
augment d’un 6,8% del nom-
bre de casos de càncer el 
2025 respecte del 2020. Ac-
tualment, el càncer de mama 
és el tumor més freqüent 
(28,6%), seguit dels tumors 
colorectals, de pulmó, de 
cos uterí i de limfoma no 
hodgkinià. Aquests tumors 
suposen gairebé un 60% 
del total de casos de càncer 
diagnosti cats en dones. En 
els pròxims 5 anys, s’espera 
un augment de tots aquests 
casos de càncer, amb un 
increment més elevat del de 
pulmó, un 28,5%. Aquest fet 
s’explicaria per l’augment de 
la prevalença del tabaquisme 
en les dones en les darreres 
dècades.

Supervivència al càncer
La supervivència als 5 anys 
del diagnòsti c de càncer ha 
millorat entre un 3% i un 
5% en la població catalana, 

dada observada a parti r de 
la comparació dels períodes 
2000-2004 i 2010-2014. En 
homes, un 57% dels paci-
ents diagnosti cats de càncer 
sobreviuen a la malalti a als 5 
anys. En aquest senti t, des-
taca l’elevada supervivència, 
d’un 92%, en pacients de 
càncer de pròstata, i l’alta 
letalitat per als diagnosti cats 
de càncer de pulmó, amb una 
supervivència del 14%.

En dones, la supervivèn-
cia al càncer és d’un 64%, un 
7% més que en els homes. La 
supervivència per a pacients 
diagnosti cades de càncer de 
mama és del 89%, mentre 
que baixa fi ns al 21% per a les 
diagnosti cades amb càncer 
de pulmó.

El Pla director d’oncologia 
calcula les projeccions de la 
incidència del càncer a Cata-
lunya i les esti macions de la 
supervivència relati va als 5 
anys dels pacients diagnosti -
cats a parti r de les dades dels 
registres de càncer de Girona 
i Tarragona.

Generalitat de Catalunya
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Obertes les inscripcions del Concurs de Comparses de Carnaval
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha obert les 
inscripcions per al Concurs de 
comparses de Carnaval 2020, 
que se celebrarà el proper 
22 de febrer en el marc de la 
tradicional rua. Enguany, s’ha 
doblat la quan� a dels premis, 
que reconeixeran els tres mi-
llors grups amb 1.400, 700 i 
400 euros, respec� vament.

Les comparses que esti-
guin interessades a par� cipar 
en el concurs tenen temps fi ns 
al 17 de febrer a qualsevol de 
les dues Ofi cines d’Atenció a la 

Ciutadania (OAC). La convoca-
tòria i les bases del certamen 
es poden consultar a la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament, 
on també hi ha la sol·licitud 
d’inscripció.

Pot par� cipar en el concurs 
qualsevol col·lec� u format per 
un mínim de cinc persones. 
El jurat, integrat per diverses 
persones vinculades al teixit 
associatiu local i al món de 
l’animació cultural, puntua-
rà les comparses segons els 
següents criteris: el conjunt 
del col·lec� u, la crea� vitat del 
vestuari, l’ambientació musical 
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i el suport d’elements com ve-
hicles i carrosses. Per facilitar 
la valoració, els grups par� ci-
pants hauran d’anar iden� fi -
cats amb un rètol i, com que 
el jurat es passejarà d’incògnit, 
hauran de fer coreografi es o 
fi gures en moviment durant 
tot el recorregut.

La rua s’iniciarà a la plaça 
del Doctor Pearson i con� nua-
rà per l’avinguda de Barcelona, 
el passeig de Francesc Macià, 
el carrer de Montserrat i la 
plaça del Doctor Guardiet, 

punt fi nal del recorregut.
Els premis del Concurs 

de comparses de Carnaval es 
lliuraran el 25 de febrer a les 
19.30 h al Castell.

El diumenge 23 de febrer 
tindrà lloc la rua matinal, 
especialment pensada per a 
la infància. La desfi lada arren-
carà a la plaça Pere Aguilera i 
fi nalitzarà a la rambla del Fer-
rocarril, on es faran diverses 
ac� vitats familiars.

Les persones que vulguin 
par� cipar en les rues, sense 

El Centre de Dansa Tradici-
onal Catalana de l’Espona 
ofereix una nova versió de 
l’activitat Divendres Faves 
Tendres, que en aquesta 
ocasió � ndrà lloc el dissabte 
15 de febrer a par� r de les 
21 h.

L’espectacle que es pre-
estrenarà serà l’Arribo del 
Carnaval de Barcelona, amb 
els Comediants, l’Orquestra 
Reial del Carnaval i l’Esbart 
Dansaire de Rubí. “L’Esbart 
fa cinc anys que participa 
en l’Arribo del Carnaval de 
Barcelona i fa tres anys que 
la feina artística dels Co-
mediants es fa a l’Espona, 
el que farem serà un assaig 
general amb els personatges, 

els músics i part del vestu-
ari, podem dir que l’Arribo 
del Carnaval de Barcelona 
arribarà abans a Rubí que a 
Barcelona”, ha explicat Joan 
Camps, president de l’Esbart 
Dansaire de Rubí.

A més, a par� r de les 22 
h, també s’oferirà una mostra 
de les danses de Carnaval 
amb l’orquestra en directe, 
els ballarins i els músics, una 
actuació que també s’oferirà 
durant el Carnestoltes de 
Barcelona.

Les dues ac� vitats ar� s-
� ques estan obertes a tota 
la ciutadania i són gratuïtes 
amb la intenció d’apropar a la 
ciutadania rubinenca la feina 
que es fa a l’Espona. / M.C.

L’Arribo del Carnestoltes de 
Barcelona arribarà primer a Rubí

DANSA

par� cipar en el concurs, tam-
bé han de comunicar-ho a 
qualsevol de les dues OAC.

33è Concurs de màscares
També està obert el 33è Con-
curs de màscares organitzat 
per l’Associació d’Alumnes i 
Exalumnes de l’Escola edRa 
+e. El certamen s’organitza 
en tres categories d’edat: 
categoria A (de 4 a 9 anys), 
categoria B (de 10 a 15 anys) 
i categoria C (de 16 anys en 
endavant). Cada participant 

podrà presentar-hi una obra 
original i inèdita, fi ns aquest 
divendres, al Complex Cultu-
ral l’Escardívol. Les bases del 
concurs es poden consultar a 
www.artedra.net.

D’altra banda, el 20 de 
febrer a les 17 h � ndrà lloc 
un taller de creació ar� s� ca 
per fer la sardina de Carnaval 
a la Biblioteca. Les sardines 
creades estaran exposades a 
l’equipament entre el 20 i el 
26 de febrer, dia del Dimecres 
de Cendra.

L’Escola d’Art i Disseny de Rubí 
(edRa) proposa a l’alumnat 
de 4t d’ESO i Batxillerat de 
la ciutat que s’incorporin al 
projecte LGTB+ Rubí, identi -
tats, igualtat i diversitat, una 
exposició col·lec� va i mul� -
disciplinària que refl exionarà 
sobre la diversitat sexual i de 
gènere a par� r de les obres 
de les persones joves que hi 
vulguin par� cipar. Aquest any, 
el projecte gira al voltant del 
moviment LGBT+ amb la vo-
luntat de donar la possibilitat 
als estudiants d’expressar-se 
ar� s� cament sobre la diver-
sitat de gèneres, sexes i rela-
cions personals amb l’objec� u 
de combatre els estereo� ps i 
l’exclusió.

Les persones que hi vul-
guin par� cipar han d’omplir 
la butlleta de participació 
que trobaran al web d’edRa 
i entregar la fi txa tècnica de 

la seva obra (breu descrip-
ció, tècnica i mida) fi ns al 17 
de febrer a l’escola d’art. La 
creació acabada, que pot ser 
en qualsevol format digital o 
� sic, s’ha de lliurar a l’escola 
fins al 5 de març dins de 
l’horari de secretaria. Totes 
les obres rebudes es podran 
veure a diferents espais expo-
si� us de la ciutat del 17 al 29 
de març. Les peces i accions 
artístiques s’integraran al 
municipi per dialogar amb la 
gent i promoure el debat.

A més, edRa ha organitzat 
una xerrada sota el � tol Con-
ceptes, dades i simbologies 
LGTBI, a càrrec de Jordi Sam-
só, president del Casal Lamb-
da, i Maria León, responsable 
d’assessoria educativa de 
l’en� tat. L’ac� vitat � ndrà lloc 
el dilluns 17 de febrer a les 
11 h i les 15 h, a l’auditori de 
l’escola. / DdR

EdRa proposa un projecte ar� s� c 
col·lec� u sobre la diversitat sexual i 
de gènere a l’alumnat de secundària

ART
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breus literatura

Conferència sobre les 
ciutats intel·ligents de l’aula 
d’Extensió universitària

Olga Xirinacs presenta ‘El rec’, 
un llibre autobiogràfic sobre 
els seus records d’estiu a RubíL’Aula d’Extensió Univer-

sitària de Rubí (AEUR) va 
organitzar el 6 de febrer la 
segona conferència dins del 
cicle ‘Les tecnologies de la 
Intel·ligència Artificial’, una 
xerrada que va anar a càrrec 
d’Agustí Argelich, enginyer 
de telecomunicacions i di-
rector i fundador d’Argelich 
Netwotks.

Sota el títol ‘Ciutat intel·
ligent’, Argelich va explicar 
com cada vegada més les 
ciutats tendeixen a dotar-se 
de mecanismes basats en 
les tecnologies de la societat 

de la informació i la comuni-
cació, enfocats a millorar la 
gestió dels serveis i la quali-
tat de vida dels habitants.

Segons va explicar l’engi-
nyer de telecomunicacions, 
amb la tecnologia actual ja es 
podrien fer ciutats més ami-
gables pels seus habitants, 
però que també presenta 
reptes com ara mantenir el 
talent de la societat, evitar 
l’exclusió digital i seguir in-
novant en altres aspectes 
de la societat com el cultu-
ral, l’econòmic o el social. 
/ DdR

lara lóPEz

L’escriptora Olga Xirinacs va 
presentar divendres al vespre 
a Rubí el seu nou llibre: ‘El 
rec. Memòries de vint·i·sis 
estius’. La seva obra, forma-
da per 82 llibres de gèneres 
com la poesia, assaig, conte 
i novel·la, creix amb aquesta 
nova novel·la on recorda els 
estius de la seva infantesa i 
joventut a la nostra ciutat, del 
1936 al 1962. Un centenar de 
persones van assistir a l’acte, 
que va tenir lloc a l’auditori 
de la Biblioteca.

L’Olga va passar vint·i·sis 
estius a la casa dels seus avis, 
al carrer Llobateras, 1, lloc 
on encara es conserva una 
part del jardí. El rec, traçat 
de conducció d’aigües de la 
riera de Rubí que s’estenia a 
dos carrers per banda és el 
fil conductor de la història, 
font de joc i fantasia per la 
protagonista. Records d’hu-
mor, tristesa, innocència i 
crítica formen aquesta obra 
autobiogràfica, tot i que Xi-
rinacs reconeix que realitza 
algunes derivacions literàries 
pròpies del seu estil a través 
de la ironia, el sentiment de 
por i un erotisme incipient. 
“L’escriptura és una pro-
longació nostra”, va dir a la 
presentació.

L’escriptora, nascuda a 
Tarragona, explica que va 

la xerrada va tenir lloc a l’ateneu. / Cedida

Xirinacs va firmar exemplars del seu llibre a nombrosos rubinencs 
després de la presentació. / J. a. Montoya

·········································
DiVENDrES 14 de febrer
· Festa d’aniversari de la resi-
dència Amanecer
A les 16h a la residència Amane-
cer. Concert de la coral Tardor de 
la Floresta.
· Manifestació contra Can ba-
lasc
A les 17.30h a la rbla. Ferrocarril. 
Org.: Plataforma Rubí sense 
abocadors.
· Presentació del llibre ‘la perla 
negra’
A càrrec d’Amadou Bocar i El-
hadji Camara. A les 18h a la 
Biblioteca. 
· Premis VOC
Projecció d’audiovisuals. A les 
19.30h a La Sala. Taquilla inver-
sa. Org.: Òmnium Rubí. 
· Concert de guitarra clàssica
A càrrec de Jofer. A les 20h a 
l’Ateneu. 
· Nits d’observacions astronò-
miques
A càrrec de l’Associació d’Amics 
de l’Astronomia TRI-A Rubí. A les 

AgendA
· la Sardina de Carnaval. 
Del 20 al 26 de febrer a la 
Biblioteca.
· Varisis. A càrrec de Zisis. 
Fins al 5 de març al CRAC.
· Senderos de almas y can-
tos. A càrrec de Rosa Otero. 
A la Biblioteca fins al 30 de 
febrer. 
· Senegal. Terra fèrtil. Culti-
vant oportunitats. A la Bibli-
oteca fins al 18 de febrer. 
· Espais recobrats. Els nous 
usos del patrimoni industri-
al català. Fins al 29 de març 
al Celler.
· Desenterrant el silenci. 
Antoni Benaiges. El mestre 
que va prometre el mar. Fins 
al 8 de març al Castell.

exposicions21.30h a l’Ateneu.

·········································
DiSSabtE 15 de febrer
· Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9h a 
la pl. Onze de Setembre. Org.: 
Centre Cultural Raja Ioga.
· Xocolatada solidària
A partir de les 9h al Municipal 
25 de Setembre. Org.: J. 25 
Septiembre. 
· Nascuts per llegir: ‘un dia 
al mar’
A càrrec de Marta Arnaus. A 
les 11h a la Biblioteca. Per a 
infants de 0 a 3 anys. Inscripció 
prèvia.
· Música per a infants: ‘Sonets 
de joguina’
A càrrec de Musicològics. A les 
11h i a les 12h a l’Ateneu. Per a 
infants de 0 a 5 anys.
· Art i creativitat: ‘Enganys i 
enginys òptics’
A càrrec de Catàrtic. A les 
11.30h a l’Ateneu. Per a infants 
de 6 a 12 anys.
· Cinefòrum
A les 17.30h al c. Sant Pere, 
8. Org.: Cavallers Templers 

de Rubí.
· teatre: ‘El Nuevo’
Espectacle de María Inés Fal-
coni. A les 18h a l’Espai de 
Creació Artística La Nau (c. 
Plana Can Bertran, 10). 
· Flamenco de ayer y de hoy
A càrrec de diversos artistes 
flamencs. A les 19h al c. Orso, 
2. Org.: Peña Calixto Sánchez.
· Presentació del llibre ‘a todo 
blues’
A càrrec de Manuel López i 
Muddy Wine. A les 20h a la pl. 
Anselm Clavé. Org.: Societat 
del Blues de Rubí. 
· Concert de jazz
A càrrec de Dani Rambla, Pep 
Coca i Oriol Cot. A les 20h a 
l’Ateneu. Org.: Jazz Rubí.
· Divendres faves tendres: 
l’Arribo del Carnaval de bCN
Amb els Comediants, l’Or-
questra Reial de Carnaval i 
l’Esbart Dansaire. A les 21h a 
l’Espona. Org.: Esbart Dansaire 
de Rubí.
· Teatre: ‘Ratitos de viaje en 
taxi’
A càrrec d’El Desván. A les 21h 
a La Sala. Preu: 6€.

·········································
DiuMENGE 16 de febrer
· Sortida a Manlleu
A les 8.30h a l’Escardívol. Org.: 
GCMR·CER. 
· Visita guiada al Celler
A les 12h al Celler. 
· Vermut musical
A càrrec d’Andhrea&The Black 
Cats. A les 12h a la pl. Anselm 
Clavé. Org.: Societat del Blues 
de Rubí. 
· teatre: ‘El Nuevo’
Espectacle de María Inés Falco-
ni. A les 17h a l’Espai de Creació 
Artística La Nau (c. Plana Can 
Bertran, 10). 
· teatre: ‘ratitos de viaje en 
taxi’
A càrrec d’El Desván. A les 
18.30h a La Sala. Preu: 6€.
· blues Session
A càrrec de Víctor Puertas i Balta 
Bordoy. A les 20h a la pl. Anselm 
Clavé. Org.: Societat del Blues 
de Rubí. 

·········································
DilluNS  17 de febrer
· Conferència: ‘La medicina i 
la música: malalties dels grans 

trepitjar Rubí quan tenia pocs 
mesos, el 1936, i que, després 
de 26 estius a la ciutat, es 
considera “del poble”. El seu 
avi, de Barcelona, es va ena-
morar de la rubinenca Lola, 
qui tenia aquí la seva família 
i amistats, i a Rubí es van 
casar. La història dona el tret 
de sortida amb el seu besavi 
valent i guerriller.

El llibre conclou el setem-
bre de 1962, quan l’Olga i la 
seva família van marxar per 
última vegada de Rubí amb 
el tren de carbó de Rubí al 
Papiol, sense saber que era 
l’últim tren que sortia abans 
de la Rierada. “Va ser un 
moment molt trist, però la 
catàstrofe és un esdeveni-
ment que manté unides les 
famílies”. Des de la Rierada 
ha tornat a Rubí en compta-
des ocasions, però encara té 
amics a la ciutat.

Xirinacs va explicar que 
el llibre va sorgir com una 
prescripció facultativa per fer 
front al càncer que ha patit en 
els darrers anys i per la mort 
del seu marit.

L’acte de presentació va 
comptar amb la participació 
de les periodistes Lídia Juste 
i Marga Ortiz i amb la col·
laboració de la llibreria El 
Racó del Llibre.

Olga Xirinacs és una es-
criptora reconeguda en llen-
gua catalana i castellana amb 
una llarga trajectòria, que ha 
guanyat premis destacats 
de literatura catalana com 
el Premi Josep Pla (1982), el 
Premi Sant Jordi (1984), el 
Premi Crítica Serra d’Or (1986 
i 1987), el Premi Ramon Llull 
(1986), el Premi Carles Riba 
(1987), a més d’altres guar-
dons com la Creu de Sant 
Jordi (1990).

compositors’
A càrrec de Carles Paytubí. A les 
18h a la Biblioteca. Org.: AEUR.

·········································
DiMartS  18 de febrer
· Hore del conte: ‘ara arriba el 
Carnestoltes!’
A càrrec de La maleta de Lili. A 
les 18.15h a la Biblioteca. Per a 
infants d’1 a 4 anys. 

·········································
DiMECrES  19 de febrer
· Presentació del llibre ‘Si aquest 
carrer fos meu’
A càrrec d’Stefanie Kremser. A les 
19h a la llibreria l’Ombra. 
Conferència: ‘Capacitat jurídica, 
suport a la presa de decisions’
A càrrec de Silvia Garcia. A les 
19h a la Biblioteca. Org.: Associ-
ació d’Amics UAB.

·········································
DiJOuS 20 de febrer
· Visita al Monestir de Poblet
A les 7.45h a l’Escardívol. Inscrip-
ció prèvia. Org.: AEUR.
· taller: ‘la sardina de Carnaval’
A les 17h a la Biblioteca.

Fata Morgana porta ‘És el nostre 
secret’ a una sala de Sabadell
La companyia rubinenca Fata 
Morgana representarà l’obra 
‘És el nostre secret’ al Teatre 
el Ciervo de Sabadell el 15 i 16 
de febrer a les 19 h. Es tracta 
d’un thriller dramàtic i còmic 
escrit i dirigit per Pol Borrell 
i interpretat per Sandra Este-
ban, Roger Buendia, Carolina 
Blanco, Gerard Morcillo i el 

mateix Pol Borrell. L’obra 
ja es va estrenar amb bona 
acollida al teatre municipal La 
Sala durant el maig del 2019 i 
se centra en la història de sis 
cosins i un misteri. 

L’entrada per veure l’es-
pectacle escènic serà lliure 
amb el mètode de taquilla 
inversa. / DdR

breus

Els Premis VOC 
arriben a la Sala 
aquest divendres
La quarta edició dels Premis 
VOC arriba aquest divendres 
al teatre municipal La Sala a 
partir de les 19.30 h. Es tracta 
d’una iniciativa d’Òmnium 
Cultural promoguda arreu 
del territori de parla catalana 
i que consisteix en l’exhibició 
de 10 curtmetratges de ficció 
i 4 curtmetratges documen-
tals, que són els finalistes 
dels premis. 

Rubí és un dels més de 30 
municipis on es projectaran 
els audiovisuals i els assis-
tents podran votar el millor 
documental i la millor ficció, 
d’on sortiran els premis del 
públic. L’entrada serà lliure 
amb sistema de taquilla in-
versa. L’objectiu dels Premis 
VOC és fomentar la producció 
de continguts audiovisuals de 
qualitat en català. / DdR

Visites guiades 
al Celler el tercer 
diumenge del mes
El Celler organitza cada tercer 
diumenge del mes a les 12 h 
visites guiades per conèixer 
la història de l’equipament. 
L’activitat, que és gratuïta, va 
a càrrec de Natàlia Giménez, 
de RubiGuiem, té una du-
rada d’una hora i explica el 
passat vitivinícola rubinenc, 
el procés de producció del 
vi i també es pot veure un 
documental sobre altres edi-
ficis de Cèsar Martinell. La 
propera visita serà el 16 de 
febrer. / DdR

· Música a l’Ateneu: ‘La Clemen-
za di tito, de Mozart’
A càrrec de Maria José Anglés. 
A les 19h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. 
· Presentació del llibre ‘Amor 
inconsciente’
A càrrec d’Eva Sánchez. A les 19h 
a la Biblioteca. 
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MÚSICA

Un centenar de persones gaudeixen de 
les noves cançons de Roger Margarit
El cantautor rubinenc Roger 
Margarit va presentar els te-
mes del seu nou disc ‘Blau’ en 
un concert el passat divendres 
a la nit a La Sala. L’acompa-
nyava una banda formada 
per Albert Solà (guitarra), 
Sergi Estella (guitarra), Albert 
Domènech (bateria), Esteve 
Martí nez (baix) i Gerard Tort 
(percussió). Prop d’un cente-
nar de persones van viure el 
directe de Margarit en una 
actuació que donava el tret de 
sorti da a la nova temporada 
del teatre municipal.

El cantautor i pianista ru-
binenc va començar l’actuació 
amb el seu primer single, ‘El 
teu dibuix’, seguit del tema 
‘Ocells’, en la línia del seu 
treball anterior, tot i que va 
mostrar després la seva ver-
sió més rockera agafant la 
guitarra a ‘30 dies de pluja’. 

GUARDONS

Emoti va edició dels Premis
Santa Águeda, que aplega
anti gues i noves guardonades
REDACCIÓ

L’auditori de la Biblioteca va 
acollir dissabte a la tarda la 
17a edició dels Premis Santa 
Águeda, que organitza el 
Centro Aragonés de Rubí i 
que reconeixen la tasca de 
diferents dones de la ciutat 
en diferents àmbits.

Entre les guardonades 
d’aquesta edició, hi ha la 
periodista de Ràdio Rubí Pa-
mela Martí nez, que ha rebut 
el guardó en la categoria 
de comunicació. En l’àmbit 
cultural, la premiada ha es-
tat Abril García, autora del 
llibre ‘El mechero de la vida’; 

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tí nez, va felicitar les dones 
premiades i va celebrar la 
iniciati va dels premis: “Tre-
ballar per la igualtat efecti va 
entre dones i homes també 
signifi ca reconèixer la bona 
feina que fan les dones en 
tots els àmbits i donar suport 
a les enti tats com el Centro 
Aragonés, que cada any les 
premia”.

L’acte també va servir per 
presentar el llibre ‘Mujeres de 
Rubí. Premios Santa Águeda’, 
de la rubinenca Núria Julià Fo-
sas. El llibre és un recorregut 
per la trajectòria personal i 
professional de les 95 dones 

Margarit va estar acompanyat per una banda musical. / Lara López

Les dones premiades durant l’acte del dissabte. / J. A. Montoya

mentre que en la categoria 
empresarial, el guardó ha 
recaigut en Silvia Gaju, di-
rectora de l’empresa Sonder 
Regulación. A més, Mercè 
Ametller, jugadora del CEB 
Sant Jordi, ha rebut el premi 
en la categoria esportiva, 
mentre que Cristi na Roman 
ha estat reconeguda en l’àm-
bit social per la seva tasca 
com a cuidadora de persones 
amb diversitat funcional i que 
treballa als pisos tutelats de 
Ca n’Alzamora.

Les premiades van agrair 
els guardons i van reivindicar 
el paper de la dona en la 
societat.

que han rebut el Premi Santa 
Águeda fi ns a l’any passat. La 
publicació també repassa la 
història del Centro Aragonés 
de Rubí, que és l’enti tat que 
promou anualment els guar-
dons. Durant la presentació, 

Julià va tenir un record per 
Dora Cabrera, expresidenta 
d’ADAI, i José Monge, expre-
sident del Centro Aragonès, 
dos dels principals impulsors 
del premi. El llibre es pot ad-
quirir per 15 euros al Centro 

Aragonés i a diferents llibre-
ries locals.

La presentació del llibre 
va atraure moltes de les re-
conegudes anteriorment, 
fet que va fer que l’acte fos 
especialment emoti u.

El directe va conti nuar amb 
altres cançons com ‘Bruna’, 
anti cançó de desamor segons 
el propi Margarit, ‘A dins un 
préssec’ o ‘Blau’, cançó que 
dona nom al disc.

Entre el repertori, tam-
bé va incloure ‘El viatger’, 
una cançó amb la veu de la 
cantautora Gemma Humet 

que tracta sobre la malalti a 
de l’Alzheimer i com hem 
d’endinsar-nos primer en un 
trauma per poder sortir-hi. 
A més, Margarit va regalar 
al públic algun tema del seu 
anterior disc com la coneguda 
‘Ves per on!’. Va ser un concert 
molt proper al públic i va unir 
la música amb la dansa. / L.L.

TEATRE

El Desván estrena ‘Rati tos de viaje en 
taxi’ aquest cap de setmana a La Sala
La companyia de teatre El 
Desván estrena aquest cap de 
setmana al teatre municipal 
La Sala l’obra ‘Rati tos de viaje 
en taxi’, sis diverti des històries 
que transcorren en un taxi. 
L’obra ha estat escrita per M. 
Luz Cruz, qui també assumeix 
la direcció escènica.

En ‘Rati tos de viaje en taxi’ 
es donen cita els personatges 
més variats, amb els seus 
problemes i les seves manies. 
Situacions quoti dianes, retalls 
de realitat, entre carrera i 
carrera, els taxistes observen 
pel retrovisor les cares dels 
seus passatgers i van senti nt 
fragments de converses que, 
a vegades, els obliguen a ser 
còmplices de les històries més 
disbaratades.

Un prepotent executi u i la 
seva sacrifi cada secretaria, les 
bromistes prosti tutes, un atu-

rat molt parti cular, una parella 
en tràmits de separació, una 
advocada amb molta feina i 
una mare i una fi lla en plenes 
compres de Nadal. Encarna 
Villaboa, Israel García, Cris-
ti na Ruiz, Javi García, Noemí 
Villegas, Eric Roig i Conchi 
Morales són els actors i actrius 

que donaran vida a aquests 
personatges.

Les representacions tin-
dran lloc el dissabte 15 de 
febrer a les 21 h i el diumen-
ge 16 de febrer a les 18.30 
h a La Sala, en el marc de la 
Temporada de Teatre i Dansa 
amateur de Rubí. / DdR

Cartell promocional de l’obra. 
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La colla gegantera del Teresa Altet par� cipa 
en les Festes de Santa Eulàlia de Barcelona

CULTURA TRADICIONAL

La colla gegantera de l’escola 
Teresa Altet va par� cipar el 8 
de febrer en la cercavila de 
gegants d’escoles que es va 
celebrar durant les Festes de 
Santa Eulàlia de Barcelona.

La colla, com en altres 
edicions, no es va voler perdre 
aquesta celebració i va passe-
jar amb la Teresina i els cap-
grossos pels carrers del centre 
de Barcelona, acompanyada 

més d’una trentena de colles 
escolars i onze colles gegan-
teres de la capital catalana. 
Les colles es van concentrar 
a la plaça dels Àngels i van 
recórrer Ciutat Vella fi ns a La 
Rambla per acabar a la plaça 
de Sant Jaume.

Després d’aquesta ac� vi-
tat, la colla inicia un cicle d’as-
sajos els dissabtes d’11 h a 13 
h a l’escola Teresa Altet. Els gegants del Teresa Altet, a Barcelona. / Cedida

EXPOSICIONS

L’ar� sta rubinenc Sergi Marcos 
inaugura la mostra ‘Abismes’ a 
Sant Cugat
REDACCIÓ

El pintor rubinenc Sergi Mar-
cos va inaugurar dijous la 
mostra ‘Abismes’ a l’espai Lluís 
Ribas Club d’Art de Sant Cugat 
del Vallès.

Es tracta d’una exposició 
formada per una selecció 
de 20 peces d’una sèrie de 
cinquanta obres en oli sobre 
paper, de diferents mesures i 
suports que Marcos va crear 
entre el 2017 i el 2018.

L’artista explica que en 
aquestes obres ha expressat 
fets concrets, sentiments i 
situacions viscudes i també 
intuïcions i incerteses. Un 
diàleg amb ell mateix, un 
descens a les profunditats on 
es pot dialogar amb els fantas-
mes del passat, del present i 
del futur. Una aliança amb 
la pintura i l’associació amb 
la tècnica que li ha permès 
sobreviure als abismes que 
ens genera l’existència, sigui 
per la pressió de la societat 
o per la insaciabilitat interior: 

“Potser en el fons de l’abisme 
podem trobar la força que ens 
condueixi cap a la calma i la 
dignitat”, apunta Marcos.

L’exposició es podrà visitar 
fi ns al 14 de març en aques-

ta galeria, situada al carrer 
Gorina, 13, de Sant Cugat 
del Vallès. L’horari és dijous i 
divendres de 17.30 a 20.30 h 
i dissabtes d’11.30 a 14 h i de 
18 a 20.30 h.

Sergi Marcos, amb una de les seves obres. / Cedida

MÚSICA

LITERATURA

Recital de guitarra clàssica 
de Jofer a l’Ateneu

Cap de setmana intens de 
música jazz i blues a Rubí
Rubí acollirà durant el cap de 
setmana diverses actuacions 
musicals de jazz i blues en di-
ferents espais de la ciutat.

A l’Ateneu, aquest dis-
sabte 15 de febrer a les 20 h, 
hi haurà el concert de Dani 
Rambla Trio, dins del 7è Cicle 
de Jazz que impulsa l’Associ-
ació Jazz Rubí. L’egarenc Dani 
Rambla, pianista i compositor, 
oferirà un espectacle musical 
de hard-bop amb matisos 
propis dins la tradició jaz-
zística i estarà acompanyat 
pel contrabaix Pep Coca i el 
bateria Oriol Cot.

D’altra banda, la plaça 
Anselm Clavé acollirà diverses 
ac� vitats relacionades amb 
el blues i el jazz. Així, aquest 
dissabte  a les 20 h, hi haurà 
una conferència a càrrec de 
Manuel L. Poy, compaginada 
amb un concert de Muddy 
Wine. I diumenge, a les 12 h, 
està previst un vermut mu-
sical a càrrec d’Andrea&The 
Black Cats, un grup de Galícia. 
A la tarda, hi haurà blues amb 
Víctor Puertas i Balta Bordoy. 
Les dues ac� vitats estan or-
ganitzades per la Societat del 
Blues de Rubí. / DdR

El guitarrista Jofer oferirà 
aquest divendres un con-
cert de guitarra clàssica a 
l’Ateneu, a par� r de les 20 
hores. Es tracta d’un concert 
d’entrada lliure, però amb 
aforament limitat.

Jofer oferirà un repertori 
entre la música clàssica, el 
fi ngerstyle i fi ns i tot el rock. 
Es tracta d’un músic que 

sempre s’ha caracteritzat per 
la in� mitat i el sen� ment que 
impregna a la seva música.

Jofer ha tocat en dife-
rents espais musicals pre-
sentant la seva proposta més 
original: el famós tema ‘Your 
Song’, d’Elton John, inter-
pretat en guitarra clàssica i 
amb el seu caracterís� c es� l 
fi ngerstyle. / DdR

Stefanie Kremser presentarà 
la seva úl� ma obra a L’Ombra
L’escriptora Stefanie Krem-
ser, que acaba de publicar la 
novel·la ‘Si aquest carrer fos 
meu’ (Edicions 1984), farà la 
presentació del seu llibre a 
la llibreria l’Ombra el 19 de 
febrer a les 19 h.

Kremser, una escriptora 
en llengua alemanya que fa 
uns anys que viu a Barcelona, 
fa un relat autobiogràfi c en 
aquesta novel·la que tracta 
dels continus canvis de re-
sidència de l’escriptora, i de 
com això a contribuït a cons-

El CRAC posa 
en marxa un 
espai exposi� u
El Centre Rubinenc d’Alterna-
� ves Culturals (CRAC), situat 
al carrer Sant Joan, posa en 
marxa aquest divendres un 
espai exposi� u i ha progra-
mat vuit exposicions de tota 
mena fi ns al pròxim mes de 
juliol.

La primera de les mostres, 
‘Varisis’, s’inaugurarà el 14 de 
febrer i va a càrrec de l’ar� sta 
plàs� ca i fotògrafa Zisis. La 
mostra es podrà visitar fi ns a 
principis de març.

Altres projectes que es 
podran veure durant els me-
sos vinents al CRAC seran una 
mostra sobre el plaer feme-
ní, un projecte transversal 
d’edRa, una exposició d’Ara-
celi Plata, una mostra sobre 
humor i actualitat, un collage, 
un projecte sobre sexualitat i 
perspec� va de gènere i una 
mostra comunitària de la 
Coopera� va Estel.

D’altra banda, el CRAC 
celebra aquest dissabte a les 
10 h una assemblea ordinària 
de socis de l’en� tat. En total, 
el col·lec� u ja compta amb 
prop de 260 persones asso-
ciades. / DdR

truir una iden� tat polièdrica 
a par� r d’uns ancestres he-
terogenis, viatges, poliglotes 
i secrets. / DdR

Portada del llibre de l’autora 
alemanya. / Cedida
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El Bfast Duatló Rubí serà la seu del 
Campionat de Catalunya absolut
REDACCIÓ

El Bfast Duatló de Rubí ja té 
data: serà el proper 22 de 
març quan la ciutat tornarà 
a acollir un dels duatlons 
més reconeguts del territori. 
Enguany, la prova ha estat 
escollida per ser la seu del 
Campionat de Catalunya ab-
solut de Duatló de carretera, 
gràcies al reconeixement per 
part dels duatletes i la Fede-
ració Catalana de Triatló, i a la 
gran tasca de tots els volunta-
ris en edicions anteriors.

Els veïns de Rubí podran 
gaudir a par� r de les 9 del 
matí d’una competició que 
enguany es tornarà a disputar 
en distància esprint, amb un 
circuit format per una prime-
ra cursa a peu de 5 km, 20 km 
de ciclisme per la carretera 
comarcal C-1413a i 2,5 km 
més a peu per finalitzar la 
prova.

Una altra de les novetats 
que tindrà enguany és la 
incorporació d’un duatló in-

fan� l, que � ndrà lloc després 
de la prova absoluta. Així, es 
dona relleu a les set fantàs-
tiques edicions del Triatló 
Infan� l de Rubí, que durant 
els úl� ms anys s’ha realitzat 
a l’es� u. L’objec� u d’aquesta 
novetat és agrupar totes les 
proves de duatló i triatló per 
fer del cap setmana una gran 
festa del duatló a la ciutat.

En aquesta edició s’espera 
una par� cipació d’uns 400 es-
por� stes en el cas dels adults 
i 150 espor� stes en el cas de 
la prova infan� l.

Un any més, la marca de 
roba espor� va Bfast segueix 
apostant per l’esport a la 
ciutat i donarà nom al Duatló 
de Rubí com a principal patro-
cinador d’una de les proves 
espor� ves més importants de 
la ciutat. Les inscripcions ja es 
troben obertes al web www.
duatlorubi.com.

Col·laboradors
La prova, organitzada pel Club 
Natació Rubí, compta amb 

la col·laboració dels ajunta-
ments de Rubí i Sant Cugat del 
Vallès, la Federació Catalana 
de Triatló, la Policia Local, el 
Servei Català de Trànsit i dife-
rents associacions de la ciu-
tat. A més, per aquesta edició 
es necessitarà la col·laboració 
de més de 150 voluntaris per 
ajudar a l’organització de la 
prova i al seu correcte desen-

volupament.
Aquelles persones que 

vulguin col·laborar amb el 
Duatló només cal que facin la 
inscripció a www.duatlorubi.
com i el 22 de març podran 
viure la prova des de dins, a 
més de rebre l’esmorzar, la 
samarreta de la prova, una 
bossa d’obsequis i par� cipar 
en diferents sortejos.

ESPORT ADAPTAT | FUTBOL 7

L’Horitzó Can Mir acaba 
la primera volta invicte
L’Horitzó Can Mir de futbol 7 
ha acabat la primera volta de 
la Segona Divisió de la Welea-
gue7 invicte després de gua-
nyar al Nou Estadi Municipal 
de Cornellà a l’Insecor B.

El partit va acabar 0-4, 
encara que els cornellanencs 
van lluitar de valent durant 
els quatre períodes del par� t i 
van posar les coses di� cils als 
rubinencs.

L’equip visitant no va fer 
un bon par� t, tot i que sí que 
va tenir mol� ssimes ocasions 
de gol, que van ser aturades 
pel porter de l’Insecor B. No-
més les errades dels davan-
ters rubinencs i l’encert del 
porter rival van impedir una 
golejada més àmplia.

Els gols van anar arribant 
a poc a poc. En el primer 
quart, Ayoub el Kassah va 
obrir el marcador i el va se-
guir poc després Juan Girón. 
En el segon i tercer quart 
no hi va haver gols i ja en 
el darrer parcial, José Girón 
va anotar dos gols més per 
deixar el marcador en un 
defi ni� u 0-4.

Derrota de l’Horitzó B de 
bàsquet
D’altra banda, l’Horitzó B de 
bàsquet va perdre contra el 

Rel A� acks per 17-19 en un 
par� t que va tenir més emo-
ció que bon joc. L’Horitzó B 
va tornar a sortir derrotat, 
aquest cop per només una 
cistella de diferència i va 
acabar pagant el fluix inici 
de partit, en el qual es va 
veure superat pel conjunt 
barceloní.

En els altres quarts, l’equip 
vallesà va haver d’esforçar-se 
per remuntar el marcador 
i gairebé ho va aconseguir, 
perdent el segon per només 
un punt i guanyant els altres 
dos, però al fi nal va quedar 
dos punts per sota.

L’equip va millorar no-
tablement la seva imatge i 
especialment bona va ser 
l’actuació del nou jugador, 
José Manuel María, que va 
fer 7 punts.

Per l’Horitzó van jugar 
J. Manuel María (7), Daniel 
Latre (4), Albert Almirall (2), 
Cristóbal Galán (2), Yerai 
Asensio (2), Raquel Galán, 
Sergi Andreu, Enric Largo, 
Fidel Peña i Alex Fortea.

L’Horitzó A, per la seva 
banda, no va jugar el par� t 
amistós que tenia programat 
contra el Fedamar Valldemía 
de Mataró perquè aquest no 
es va presentar. / CE Horitzó

DUATLÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Par� cipants en una edició anterior. / Arxiu Localpres
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J. pérEz 

La Unió Esportiva Rubí va 
aconseguir empatar a l’Escala 
gràcies a dos gols del jove 
Anouar al tram final del partit. 
El matx va tenir dues parts 
molt diferents, ja que fins al 
minut 60 el domini va ser local 
i el Rubí no va fer un gran joc. 
La defensa rubinenca no va 
estar tan encertada com en 
anteriors partits, i al minut 
51, el Rubí ja perdia per un 
perillós 2-0. 

Just abans del segon gol 
local, Sergi Estrada va poder 
fer el gol de l’empat, però no 
ho va aconseguir. Amb el 2-0, 
Alberto Fernández va optar 
per fer canvis i va entrar el 
jugador del planter Anouar, 
que va revolucionar el partit 
i en tres minuts de bogeria va 
aconseguir els dos gols que 
van portar el Rubí a empatar 
el partit.

En els darrers instants, 
l’àrbitre, que va no va afavorir 
gens els interessos dels rubi-
nencs, va xiular un penal molt 

La UE rubí empata a l’Escala 
gràcies als gols d’Anouar

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA FC B 19 53
2 FUNDACIÓ E. GRAMA 19 36
3 VIC UEC 19 35
4 PALAMÓS CF 19 34
5 MANLLEU AEC 19 34
6 EF MATARÓ CE 19 32
7 EE GUINEUETA CF 19 28
8 UE RUBÍ 19 25
9 SABADELL NORD CF 19 23

10 L'ESCALA FC 19 22
11 MOLLET UE CF 19 21
12 LLORET CF 18 21
13 LA JONQUERA UE 19 20
14 JÚPITER 18 19
15 TONA UE 19 17
16 PARETS CF 19 13
17 LLAGOSTERA UE B 18 12
18 REUS DEPORTIU CF B 0 0

 

discutible que Ignasi va llençar 
per sobre de la porteria de 
Juanmi. Ja en el temps de des-
compte, l’Escala va tenir una 
clara ocasió que va ser neutra-
litzada amb un gran encert per 
part del porter visitant.

El resultat és molt impor-
tant, ja que el ‘goal average’ 
és favorable al Rubí, que de 
mica en mica va sumant punts 
per aconseguir mantenir la 
categoria.

Pel que fa al Rubí B, va 
empatar a casa contra el CD 
Can Parellada, per 1-1. En el 
proper partit, jugarà diumenge 

a les 12 h al camp de La Roma-
nica. El primer equip, en canvi, 
descansarà per la retirada del 
Reus.  

futbol | tercera catalana

José VErDE

De nou, l’Olímpic va tornar a 
ensopegar amb la mateixa pe-
dra, en temps de descompte 
i a menys d’un minut per al 
final. Va ser en un llançament 
a pilota aturada quan el Mari-
na Can Gambús va aconseguir 
l’empat in extremis.

Els de Can Fatjó li havien 
donat la volta al marcador 
en la segona meitat, van ser 
superiors al rival i van poder 
marcar algun gol més, però la 
falta de concentració i d’ente-
sa dins de l’àrea va propiciar 
l’empat quan ja es donava la 
victòria per aconseguida.

Les múltiples baixes 
importants són notòries a 
l’equip. Els locals només van 
arribar una vegada sobre la 
porteria d’Estepa en el minut 
9 i els va servir per fer l’1-0. 
L’Olímpic va buscar l’empat 
però els xuts a porta van ser 
aturats pel porter de la Mari-
na i amb l’1-0 es va arribar al 
final de la primera part.

Es va iniciar la segona amb 
un canvi a les files de l’Olímpic 

L’olímpic torna a perdre en 
el temps de descompte

FC L’ESCALA - UE RUBÍ                2-2
fc l’escala: Ureña, Pau, Castell, Ayoub, Oriol (Lluis), 
Pol, Albert (Ignasi), Barcelo, Mercader (Baldech), Haiba 
(Joel) i Marçal.
UE RUBÍ: Juanmi, Carles Mur, Manu, Joan Raventos, 
Ivan, Aitor Torres (Villegas), Raul Perez (Burgos), Aleix 
(Omar), Sergi Estrada, Hector (Del Rio) i Carles Montoro 
(Anouar).
Àrbitre: Canese Pujol.
Gols: 1-0 Haiba (12´) 2-0 Haiba (51´) 2-1 Anouar (76´) 2-2 
Anouar (78´). 
targetes: Ayoub, Mercader, Haiba i Marçal; Aitor Torres, 
Villegas, Omar, Carles Montoro i Sergi Estrada (2).

i Bryan va substituir Maymó. 
En aquest segon temps, els 
de Can Fatjó van dominar 
l’esfèrica i van arribar amb 
claredat sobre la porteria 
contrària. En el minut 62, 
Aitor va aconseguir l’empat, 
i, en el 80, un golàs de Manel, 
que havia substituït Roger en 
el 60, va suposar que l’Olímpic 
es posés per endavant en el 
marcador. Els locals ho van 
intentar però no aconseguien 
arribar amb perill. Cal dir que 
en el minut 54 havia estat 
expulsat per doble groga el 
jugador local Grego.

Quan ja semblava que 
la victòria era per l’Olímpic, 

en una última jugada, una 
centrada a l’àrea que Jon va 
rematar de cap, sense que la 
defensa dels rubinencs po-
guessin evitar-ho, va suposar 
el 2-2 en el minut 93. Després 
de la celebració, el jugador 
local Joan va ser expulsat per 
doble groga i així va finalitzar 
el partit. El repartiment de 
punts deixa l’Olímpic amb el 
Badia i el Can Rull trepitjant-li 
els talons.

Diumenge a les 12 h, els 
de Can Fatjó rebran a casa 
el CS Juan XXIII, una cita en 
la qual no poden fallar els 
jugadors de Juan Carlos Ro-
dríguez.

MARINA CAN GAMBÚS-C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ   2-2

C. E. MARINA-CAN GAMBÚS: Gerard, Raúl (Esteban), Albert, 
Rojas, Manel, Joan (González), M. Cornet (Hector), Grego, 
Eloy (Kevin), Jon, Ayala (Jordi) 
C. D. OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, Matías, Rubén Ruíz, 
Alcover, Juancho, Gustavo, Aitor, Roger (Manel), Dani D. (Joan 
Creus), Maymó (Bryan), O. Molina 
Àrbitre: Marc Larriba Campillo (Bé)
Gols: 1-0 Jon (9´) 1-1 Aitor (62´) 1-2 Manel (80´) 2-2 Jon 
(93´). 
targetes: Ayala, Joan (2), Grego (2); Matías, Joan Creus. 

futbol | FORMACIÓ 

resultats diversos per a la penya Blaugrana 
en la darrera jornada de lliga
Els equips del futbol base de 
la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens van jugar els seus 
corresponents partits de 
lliga resultats diversos. El 
Prebenjamí A va aconseguir 
la victòria a casa del Pueblo 
Nuevo amb un ajustat 1-2, 
amb els dos gols de Said. 
El Prebenjamí B també va 
guanyar a casa en el derbi 
jugat contra el Rubí per 3-2, 
amb gols d’Anas i dos d’Elias. 
Els benjamins van perdre 
els dos. L’A ho va fer a casa 
del Sant Cugat per 4-5, amb 

dos gols de Thiago i dos de 
Thierno, mentre que el B va 
perdre a casa contra la Ter-
lenka per 2-3, amb gols de 
Biel Osuna i Ibrahim. L’Aleví 
A va guanyar a casa del Vaca-
risses per 1-17. Els gols van 
ser d’Izan, Ismael, Ian (4), 
Jordi Huertas (3) i Aria (8). 
L’Aleví B va guanyar a casa 
contra el Vacarisses també 
per 10-0 amb gols d’Àlex 
Sirvent, Àlex Rodríguez (2), 
Gerard (2), Sully (2) i Erik 
(3). El Cadet A va guanyar a 
casa contra el Can Parellada 

per 4-1 amb gols d’Adnan i 
Ian (3), mentre que el Cadet 
B va perdre per 3-0 a casa 
de la Roureda. El Juvenil va 
caure al camp del Juan XXIII 
per 5-2. Van marcar Tijan i 
Aissam.

Cal destacar que els ben-
jamins del club van gaudir 
d’una formació rebuda a 
càrrec del FC Barcelona, on 
van poder realitzar un entre-
nament amb els entrenadors 
del futbol base del Barça a la 
ciutat esportiva Joan Gam-
per. / Penya Blaugrana

Còmoda victòria del Veinti a casa
El CF Juventud 25 de Sep-
tiembre va aconseguir una 
còmoda victòria a casa contra 
el cuer de la categoria, el 
Matadepera FC. Els visitants 
es van avançar en el marca-
dor al minut 17, però no va 
trigar massa el quadre local 
en reaccionar i aconseguir 
empatar el partit amb un gol 
d’Adan Sancho dos minuts 
després.

A l’inici de la segona mei-
tat, Àngel Alcarria, que va ser 
expulsat abans d’acabar el 
partit, va posar per davant el 
conjunt rubinenc. El Veinti, a 
partir d’aquell moment, va co-
mençar a controlar el partit i 
va augmentar l’avantatge amb 
dos gols més d’Adan Sancho 
i Javilin. El Matadepera va 
aconseguir maquillar el mar-

JUV. 25 DE SETEMBRE - MATADEPERA                 4-2

JUV. 25 DE SETEMBRE: Oteros, Bravo, Alejandro Perez, 
Pleguezuelos, Morles (Cissokho), Díaz, Andreu (Alcarria), 
López, Sancho (Montesinos), Fons (J. Javier Calvo) i Kada.
matadepera: Márquez, Puig (Portoles), Montagut, Nart 
(Gardes), Marques, Boada (Gesti), Navarro, Pie, Marc Calvo, 
Alcañiz (Herrera), Ramos.
Àrbitre: Adrian Ruiz Lara.
Gols: 0-1 Pie (17’), 1-1 Sancho (19’), 2-1 Alcarria (48’), 3-1 
Sancho (55’), 4-1 J. Javier Calvo (76’), 4-2 Pie (80’), 
targetes: Morales, Fons, Alcarria (V); Montagut

cador quan faltaven 10 minuts 
per acabar el partit, que va 
finalitzar 4-2. Aquest és el sisè 
partit del Veinti sense conèi-
xer la derrota a casa i l’equip 
continua en la vuitena posició 
a 8 punts del play off.

El dissabte vinent, l’equip 
jugarà a les 17 hores contra el 
líder, la UE Castellar.

Xocolatada solidària
D’altra banda, el club ha orga-
nitzat una xocolatada solidà-
ria el 15 de febrer a partir de 
les 9 hores al Municipal 25 de 
Setembre. Els diners recaptats 
durant aquesta jornada es do-
naran a projectes relacionats 
amb el diagnòstic i el tracta-
ment del càncer infantil. / 25 
de Setembre

futbol | tercera catalana

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 20 52
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 20 42
3 BADIA DEL VALLÈS CD 20 42
4 CAN RULL RT CFU 20 41
5 UE RUBÍ B 20 35
6 LLANO SABADELL CD 20 35
7 PD PAJARIL 20 34
8 JUV.25 SEPTIEMBRE 20 34
9 LA ROMANICA CF 20 30

10 MARINA-C. GAMBÚS CE 20 24
11 CAN PARELLADA CD 20 23
12 CASTELLBISBAL UE 20 21
13 SAN LORENZO UD 20 19
14 EF PLANADEU 20 18
15 C. SABADELLÉS 1856 20 16
16 MIRASOL-BU CF 20 15
17 JUAN XXIII CS 20 14
18 MATADEPERA FC 20 8

hOqUEI LÍNIA | COPA DEL REI

El Sènior Masculí del Cent Patins, 
eliminat a quarts de la Copa del rei
El Sènior Masculí del Cent 
Patins no va poder passar la 
primera eliminatòria de la 
Copa del Rei i va caure der-
rotat a quarts de final contra 
l’Espanya HC, de Mallorca. 

La Copa del Rei es va disp-
tuar el passat cap de setmana 
a Valladolid i el Cent Patins 
s’havia classificat entre els 
vuit millors equips de l’es-
tat espanyol. Davant tenien 

l’Espanya HC, quart a la lliga, 
mentre que els rubinencs 
són setens. 

El partit va estar igualat 
fins al final de la primera 
part, quan l’Espanya va pren-
dre una avantatge destaca-
ble en el marcador. A partir 
d’aquí, els rubinencs no van 
poder fer massa i el resultat 
final va ser de 7-3 i el Cent 
Patins eliminat a quarts de 

final. El campió de la Copa 
del Rei va ser el Molina Sport 
ACEGC, que també es líder a 
la lliga. 

Per la seva banda, el Sèni-
or Femení va jugar el primer 
partit de lliga catalana a casa 
sense massa encert. El con-
junt rubinenc va perdre con-
tra el Tsunamis de Barcelona 
en els darrers instants del 
partit per 3-4. / Cent Patins

El primer equip del Veinti es va imposar al cuer. / Arxiu
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Violeta Vilches és sisena al 
Campionat de Catalunya 
Sub-16 de combinades
La corredora de la Unió Atlè� -
ca Rubí (UAR) Violeta Vilches 
va classificar-se en sisena 
posició en el Campionat de 
Catalunya de Proves Combi-
nades Sub-16. La rubinenca 
va aconseguir sumar 2.688 
punts, millorant en 400 punts 
la seva marca anterior. 

També es va disputar el 
Campionat de Catalunya d’hi-
vern de llançaments màsters 
a Sabadell. Juan Antonio 
Segarra va ser cinquè amb 
30,04 m en llançament de 
disc, primer amb 39,04 m en 
javelina, tercer amb 37,06 m 
en martell i segon amb 11,78 
m en martell pesat. Manuel 
Centella va ser sisè en disc 
amb 25,80 m, segon en ja-
velina amb 29,25 m, sisè en 
martell amb 32,40 m i sisè en 
martell pesat amb 9,40 m. 

D’altra banda, David Jimé-
nez va ser cinquè en la seva 
sèrie amb 7.19 en els 60 m 
llisos del Campionat de Ca-
talunya Absolut de Pista Co-
berta de Sabadell. El rubinenc 
Adrián Navajón, corredor del 
FC Barcelona i entrenador 
d’alevins a la UAR, va ser 
campió en salt de llargada 
amb 7,42 m. 

Pel que fa al Cros de Ma-
taró, que era el Campionat de 
Catalunya Sub-18, Judith Bor-

rella va ser 40a, mentre que 
en Sub-16, Adrián Macías va 
ser onzè i en categoria Sub-10 
Lucía Mangas va quedar nove-
na i Oriol Navarro, dissetè. 

Trofeu de promoció
La UAR també va estar pre-
sent a la 6a jornada del Trofeu 
de Promoció a Sabadell.En 
Sub-10, Oriol Navarro va ser 
segon en la segona sèrie dels 
60 m llisos (10.11) i primer en 
la primera sèrie dels 1.000 m 
(3:56.41). 

En Sub-12, als 60 m llisos 
Pedro Takatsu va ser tercer  en 
la primera sèrie (9.86), Alba 
Sanjust va ser tercera en la 
seva sèrie (9.81), Mar Jiménez 
va quedar primera (9.47) i 
Lídia Mar� nez va ser segona 
(9.62). Als 60 m tanques, 
Xavi Borrella va ser segon en 
la quarta sèrie (11.00), Mar 
Jiménez va quedar tercera 
en la primera sèria (11.56) i 
Noela Valera va ser tercera en 
la segona sèrie (11.96).

Als 1.000 m llisos, Ivan 
Molina va quedar primer amb 
un temps de 3:33.53, mentre 
que al salt d’alçada va ser 
tercer amb 1,20 m.

Pel que fa a la categoria 
Sub-10, Ivan García va ser 
primer en salt de llargada 
amb 4,84 m. / UAR

Els corredors Lucía Mangas i Oriol Navarro, al Campionat de Cata-
lunya de Cros. / Cedida

WATERPOLO | COMPETICIÓ

HANDBOL | LLIGA

TAEKWONDO | COMPETICIÓ

El Sènior Femení encara el par� t 
contra el Saragossa amb confi ança

Victòria del Maristes Rubí 
contra el líder de la lliga

Tres ors pel Club Balmes a l’Obert de Lleida

El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí es desplaçarà 
aquest dissabte fi ns a Sara-
gossa per enfrontar-se a l’EW 
Zaragoza a par� r de les 19 h. 
Les jugadores de David Mar� n 
viatjaran amb l’objectiu de 
tornar amb un bon resultat 
que els perme�  afrontar amb 
confiança els dos següents 
compromisos de la setmana 
vinent contra dos dels equips 
capdavanters de la classifi ca-
ció: el CN Sabadell i el CN Sant 
Andreu.

Per la seva part, el Sènior 
Masculí A no � ndrà compe� -
ció fi ns a la setmana vinent. 
Serà un doble enfrontament 
contra el primer classifi cat, el 
CN Molins de Rei (dimecres 
19), i contra el setè, l’ARC Ciu-
dad Lineal (dissabte 22).

El Sènior Masculí B, per la 
seva banda, con� nua sumant 
punts. Aquesta vegada va ser 
contra el CN Sant Feliu B, a 
qui va vèncer per un clar 10-6. 
L’equip con� nua en la primera 
posició de la classifi cació.

El Sènior Masculí de Maristes 
d’handbol va aconseguir la 
victòria contra el Ripollet, 
primer classificat a la lliga, 
per 52-50 en el que probable-
ment va ser el millor par� t de 
la temporada.

Els jugadors de David 
Méndez van realitzar un gran 
treball durant tot el par� t i 
l’únic aspecte nega� u va ser 
la falta d’encert durant la pri-
mera part en situacions ben 
treballades tàc� cament. 

Va ser un par� t molt igua-
lat, tot i que al tercer quart, 

Més d’una desena d’espor� stes del Club Balmes 
Rubí van par� cipar en l’Obert de Lleida de ta-
ekwondo, que va tenir lloc el 9 de febrer. En total, 
el club va obtenir tres medalles d’or, tres de plata 
i quatre bronzes. En categoria infan� l del 2012, 
Daniel García i Ethan Morera van aconseguir l’or 
i Unai Herranz, la plata, cadascú en el seu pes. En 
categoria infan� l del 2008, Hodefa Aaidoun va 
aconseguir el bronze i en categoria júnior, Marta 
Moreno va guanyar l’or. En aquesta categoria, 
Marc Gómez i Thaïs Mar� nez van aconseguir la 
plata, mentre que Miriam Granell i Adrià Martos 
van aconseguir el bronze. En categoria absoluta, 
Alejandro Gómez va guanyar el bronze, mentre que 
Unai Bernard va perdre el primer combat contra el 
guanyador de la categoria. / Club Balmes

L’equip espera obtenir un bon resultat a Saragossa. / Cedida

Bon paper al Campionat de 
Catalunya aleví de natació
La setmana passada es va dis-
putar a Manresa el Campionat 
de Catalunya d’Hivern aleví 
de natació. 

El Club Natació Rubí va 
compe� r en les proves indivi-
duals amb Lucia Latorre, Iago 
Verdú, Hèctor Ramos, Òscar 
Van Doorn i Nil Monleón. 

Els nedadors Daniel Ju-
rado i Joaquim Teixidor, van 
competir en les proves de 
relleus. Destacar el paper de 

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN Catalunya - CN Rubí JUVENIL MASCULÍ 10-16
CN TERRASSA - CN Rubí MÀSTER 12-8
CN MOLINS DE REI - CN Rubí JUVENIL FEMENÍ 11-15
CN PREMIÀ B - CN Rubí ALEVÍ B 7-6
CN Rubí CADET FEMENÍ - CN SABADELL 7-10
CN ATL. BARCELONETA - CN Rubí INFANTIL FEM. 13-7
CN Rubí BENJAMÍ A  - CN POBLE NOU 2-4
CN MONTJUÏC - CN Rubí JUVENIL MASCULÍ 7-10
CN Mataró - CN Rubí JUVENIL FEMENÍ 8-7
CN Rubí BENJAMÍ A - CE MEDITERRANI A 2-6

els rivals van marxar a 13 
punts. Va ser aquí quan els de 
Maristes van seguir treballant 
i, amb una gran defensa indi-
vidual, van aconseguir arribar 
a l’úl� m període amb només 
2 punts de diferència en el 
marcador. La dinàmica va 
con� nuar en ascens i l’equip 
va aconseguir donar la volta 
al marcador i no perdonar en 
els úl� ms segons. 

D’aquesta forma, el Ma-
ristes va aconseguir la victòria 
contra un equip que estava 
invicte. / Maristes Rubí

l’Hèctor Ramos que va quedar 
9è en la general, a un segon 
d’assolir les mínimes per 

classifi car-se pel Campionat 
d’Espanya en les proves dels 
100 i 200 m esquena. / CNR

ESCACS | LLIGA

Setmana negra pels equips 
de La Rubinenca
La Rubinenca no va tenir el 
seu millor cap de setmana. 
El primer equip, amb moltes 
baixes, va viatjar a Badalona, 
on els esperava un dels equips 
favorits per assolir l’ascens de 
categoria. En un par� t força 
disputat, els rubinencs van 
cedir el matx. El segon equip 
va rebre el conjunt Peons del 
Bruc, líder de la categoria i 
els rubinencs, acusats per la 
cessió de jugadors al primer 
equip van perdre per 2-4. Pel 
que fa al tercer equip, va re-
bre un dels equips de forma-

ció del Congrés, contra el qual 
va perdre per 1-2. El primer 
equip jugarà diumenge a casa 
contra el Molín Nou de Sant 
Boi, el B visitarà el conjunt del 
Barad de Terrassa i el C viatja 
a Barcelona per enfrontar-se 
a La Lira.

D’altra banda, La Rubinen-
ca va par� cipar en la 1a ronda 
del Campionat d’Hivern de 
Sabadell amb bons resultats. 
R. Mar� nez va guanyar la seva 
par� da, G. Palacios i M. Sierra 
van fer taules i A. Mar� nez va 
perdre el seu par� t. / AER

Els compe� dors del club rubinenc al torneig de 
Lleida. / Cedida
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