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YogaOne by DiR arriba a Rubí
Quatre emprenedors vallesans han obert un YogaOne by DiR, centre especialitzat en ioga de Clubs DiR, a la ciutat de Rubí

YogaOne by DiR ha obert el seu 
primer centre de ioga a Rubí, al 
carrer Sant Sebastià número 41, 

a tan sols un minut a peu del passeig 
Francesc Macià, una de les artèries de la 
ciutat. Es tracta d’un estudi innovador 
i contemporani que té l’objectiu de fer 
gaudir a tothom dels bene� cis de la 
pràctica del ioga des del primer moment, 
tant per aquelles persones que mai han 
practicat ioga com per aquelles per-
sones que volen aprofundir en la seva 

pràctica. 
L’essència de YogaOne Rubí es pot 

de� nir com “ioga per a tothom”. Aquesta 
és exactament la � loso� a que YogaOne 
by DiR ha apropat a la ciutat i que Jordi 
Canela, Fundador de YogaOne by DiR, 
porta ensenyant des de 2010 amb l’ober-
tura del seu primer estudi YogaOne. 

En paraules del mateix Jordi Canela, 
“a YogaOne integrem diferents nivells i 
estils que fan que cada persona pugui 
trobar el ioga que més encaixa amb si 

mateix.” 
Tal com ell explica, “molta gent ar-

riba al ioga per solucionar un problema 
físic com tensions o mal d’esquena i, 
gràcies a això, acaben descobrint una 
pràctica integral que treballa el cos i la 
ment a tots els nivells. El millor del ioga 
és que és una pràctica que ajuda a por-
tar consciència en la vida més enllà de 
l’estoreta, i això multiplica el creixement 
personal. Trobar un bon ioga que encaixi 
amb tu és una benedicció.”

Programa amb classes de ioga per a tothom
La programació de YogaOne Rubí es basa en una 
estructura que ja ha demostrat els seus bons resul-
tats a tots els centres existents de YogaOne. El 
programa combinarà classes de diferents estils 
de ioga de la mà d’un equip de professors amb 
la més elevada formació, que adaptarà el nivell 
de cada sessió a cadascun dels practicants. 
D’aquesta manera, YogaOne segueix enda-
vant amb la seva � loso� a de ioga inclusiu, 
garantint que totes les classes siguin 
aptes per a tothom, des de les persones 
que no s’han iniciat mai en la pràctica 
del ioga, � ns a aquelles persones per les 
queals el ioga és ja un estil de vida. 

L’oferta contempla més de vint classes 
setmanals, de dilluns a diumenge,  oferint 
una gran � exibilitat horària pensada per 
facilitar que cada client pugui trobar el seu 
moment ideal per a la pràctica del ioga.   

YogaOne Rubí impartirà classes de diverses 
disciplines de ioga: Hatha Ioga, Ashtanga, 
Vinyasa, Yogilates, D-Gravity (ioga aeri)... i 
� ns i tot cursos de ioga prenatal i de ioga per a 
nens, una tendència que actualment està agafant 
força a nivell internacional gràcies als bene� cis 
que aporta als més petits en concentració i apre-
nentatge.

Els horaris ja es poden consultar i descarregar 
a través de la web www.yogaone.es/rubí 

Les instal·lacions de YogaOne Rubí: un 
centre per trobar l’equilibri 

L’estudi de YogaOne Rubí ha estat dissenyat com un 
espai innovador. La llum natural i les plantes de la 
sala de ioga evoquen un oasi al centre de la ciutat, 
on gaudir de la pràctica del ioga i on trobar l’equilibri 
físic i mental.

Compta amb un innovador sistema de control lumí-
nic adaptable als diferents estils de ioga modi� cant la 
temperatura de calor de l’espai i la intensitat, millorant 
l’e� ciència energètica.

A més de la sala de ioga, l’espai compta amb una 
zona social pensada per la comoditat dels clients.

Clubs DiR 
Clubs DiR és el grup català líder en el � tness i el 
benestar integral de les persones. Des de l’inici de 
la seva activitat l’any 1979, DiR ha estat pioner en 
la implantació del � tness i ha tingut com a missió 
transmetre a tots els ciutadans els valors de l’esport i 
d’orientar-los cap a uns hàbits de vida saludables. 

YogaOne compta actualment amb vint-i-dos centres 
especialitzats en ioga. 

16 i 17 de febrer

OPEN WEEKEND
DISSABTE 16
10.30-12 h · Hatha Ioga · Rafa Clavijo
17-18.15 h · Ioga a la vida diària · Rafa Clavijo
*Classe especial teòrico-pràctica d’introducció al ioga.
Explicarem de manera molt senzilla les bases fonamen-
tals d’una sessió de ioga, on es treballa la respiració, 
l’alineació corporal, les energies i l’harmonia amb 
l’univers.
En � nalitzar la classe compartirem un tastet de pas-
tissos.

DIUMENGE 17
10-11 h · Com ens ajuda la pràctica del ioga davant 
les lesions i el dolor · Elisabeth Salazar.

11-12 h · Vinyassa · Elisabeth Salazar.
En aquesta *classe pràctica veurem com el 
ioga ens pot ajudar a relaxar-nos i veurem com 
alguna de les postures alliberen la musculatura 
ajudant a recuperar de lesions.
En � nalitzar la classe compartirem un tastet 

de pastissos.

Totes les classes d’aquest cap de setmana 
són obertes a majors de 14 anys, socis, 

familiars, interessats i amics de 
socis. *Truca de 12 a 20 h per 
reservar la teva plaça.
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c. Sant Sebastià, 41 Rubí (BCN)
93 742 74 18 

www.yogaone.es/rubi
     yogaonerubi
rubi@yogaone.es
     yogaonerubi
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Franco encara és fi ll adopti u 
i predilecte de Rubí

El dictador Francisco Franco 
és fi ll adopti u i predilecte de 
Rubí. Una disti nció que va ser 
atorgada per l’Ajuntament al 
‘caudillo’ després de la seva 
visita a la ciutat el 18 de juny 
del 1963, un any després de 
la tràgica rierada. En aquell 
moment, l’alcalde, Manuel 
Murillo, també li va lliurar 
una medalla d’or de Rubí 
amb un robí incrustat. Títols 
honorífi cs recollits a l’acta del 
Ple del 28 de maig del 1963, 
pocs dies abans de la visita 
de Franco a la ciutat i que no 
consta que l’Ajuntament hagi 
reti rat encara.

El que sí que ha anunciat 
el consistori és la creació 
de la Taula Local de la Me-
mòria Històrica, donant així 
compliment a part d’una 
moció aprovada al Ple el 
febrer del 2017. En aquesta 
moció, també es demanava 
la instal·lació de les plaques 
Stolperstein davant de les 
cases dels 11 rubinencs que 
van ser deportats als camps 
de concentració nazis, una 
mesura que encara no s’ha 
ti rat endavant.

La primera trobada de la 
Taula serà el 22 de febrer al 
Castell de Rubí i està prevista 
la parti cipació de represen-
tants dels grups municipals, 
enti tats relacionades amb la 
memòria històrica i historia-
dors locals.

La convocatòria coinci-
deix amb el requeriment per 
part de la Direcció General 
per la Memòria Històrica, 
en el qual es demanen que 
es reti rin escuts, insígnies i 
plaques commemoratives 
d’exaltació a la Guerra Civil i 
a la repressió de la dictadura. 
A Rubí, la majoria de plaques 
franquistes van ser reti rades 
el 2006, però encara queden 
alguns vestigis, com la del 
carrer Lluís Ribas. / M.C.

A Rubí encara 
queda alguna placa 
amb simbologia 
franquista

Una de les darreres plaques franquistes a Rubí. / Mariona López

L’AMPA de la Schola reclama a l’Ajuntament 
que manti ngui l’escola en bones condicions

REDACCIÓ

L’AMPA de l’escola Schola ha 
fet públic un comunicat en 
el qual denuncia que en els 
darrers mesos l’Ajuntament 
no està mantenint en les 
millors condicions el centre 
educatiu. Darrerament, la 
Schola ha pati t problemes 
amb la calefacció, ja que hi 
ha dies que la caldera no 
s’encén i per tant fa fred a 
les instal·lacions.

Però més enllà del pro-
blema amb la calefacció, 
l’AMPA es queixa que el 
consistori “va trigar dos 
mesos a arreglar l’ascensor, 
perquè no s’havia aprovat ni 
planifi cat un canvi de portes, 
malmeses per l’aigua que 
raja del passadís”.

D’altra banda, també han 
demanat a l’Ajuntament que 
faci el manteniment dels ele-
ments que hi ha al pati , com 
un banc i les joguines de fus-
ta que les famílies ja van re-
parar durant una jornada de 
bricolatge. Ara mateix, diu 

l’AMPA, hi ha infants que en 
els darrers cursos s’han fet 
mal amb estelles d’aquests 
jocs. Per tot plegat, l’AMPA 
considera que tots aquests 
problemes s’han de soluci-
onar de forma immediata 
per tal que l’escola “sigui un 
lloc segur”.

Davant d’aquesta situ-
ació, l’Ajuntament ha fet 

públic aquest dijous que ha 
traslladat a la Generalitat 
un projecte, realitzat per un 
arquitecte extern, per tal de 
fer obres al centre educati u 
i millorar-ne les condicions. 
Segons l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, es tracta d’un 
compromís que va adquirir 
el consistori durant una 
trobada amb responsables 

de la comunitat educativa 
del centre. La proposta s’ha 
realitzat a parti r d’una di-
agnosi de les mancances i 
necessitats de l’escola i pre-
tén millorar l’estat general 
de l’edifi ci.

La proposta bàsica, amb 
un cost de 747.508 euros, 
contempla crear un gran 
pati  central, amb una nova 
escala i un ascensor, a més 
de la construcció d’un nou 
edifi ci de serveis i millores 
en l’efi ciència energèti ca.

Una segona proposta 
inclou les actuacions de la 
primera i afegeix unes no-
ves escales d’emergència, 
així com la construcció de 
lavabos i despatxos, men-
tre que la tercera proposta 
incorpora, a més, construir 
un pati a coberta i incre-
mentar les dimensions de 
les fi nestres. 

La proposta de màxims 
afegeix a totes les iniciati ves 
anteriors l’ampliació de l’edi-
fi ci, amb aules de 50 m² i el 
pati  de coberta més gran.Alumnes al pati  de la Schola. / Arxiu

“Situació insostenible” al Rivo Rubeo per la manca de conserge
L’escola Rivo Rubeo porta 
setmanes sense conserge i 
considera que “la situació és 
actualment insostenible”. El 
centre lamenta que la situació 
és complicada des del 17 de 
desembre, amb cobertures 
parcials i fraccionades, però 
que s’ha agreujat des del 29 de 
gener, quan es van quedar de-
fi niti vament sense conserge, 
fet que afecta l’administració, 
gesti ó i docència del centre. 
El professorat i l’administrati va 
fan com i quan poden les tas-
ques més urgents de conser-
geria, feina que no els pertoca 

i que afecta la pròpia.
L’escola fa dies que de-

mana a l’Ajuntament una 
resposta immediata i una 
planificació per donar una 
solució al problema, de mo-
ment sense resposta per part 
de l’administració.

La falta d’un conserge ha 
obligat l’escola ha adoptar 
mesures extraordinàries, com 
ara obrir només la porta prin-
cipal en uns horaris restringits 
i demanar als alumnes que 
portin una tovallola de mà 
individual per poder eixugar-
se les mans. A més, alerten 

que la porta només s’obrirà 
en cas d’urgències i no es 

garanteix l’atenció telefònica 
immediata. / DdR

L’escola ha pres mesures extraordinàries. / Carla Abril

El consistori ha anunciat que ha presentat una proposta 
d’actuació a la Generalitat per millorar l’estat general de l’edifi ci
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Jornada de recuperació 
de la font de Sant Muç

Campanya del Mercat per 
anar a comprar amb envasos
L’Associació d’Adjudicataris 
del Mercat ha impulsat el 
carnet ‘Ser ecosostenible té 
premi’ per tal de premiar 
els clients que facin la seva 
compra d’una forma respon-
sable amb el medi ambient. 
Es poden recollir a parti r del 
19 de febrer a la parada de la 
Polleria Beli-Juanito. A la part 
interior del carnet hi ha 15 
caselles, 3 de cada acti vitat 
(aviram, carnisseria, peixa-
teries, fruiteries i altres). Les 

persones que vagin a com-
prar amb envasos, com ara 
carmanyoles, pots de vidre, 
bosses del pa, etc., podran 
demanar un segell. Quan 
ti nguin el carnet ple, podran 
passar a recollir un premi.

A banda, el Mercat ha 
impulsat una nova campanya 
d’alimentació saludable entre 
els clients amb un menú d’hi-
vern realitzat per la dieti sta i 
naturòpata Isabel Quesada, 
del Centre Isara. / DdR

Rubí d’Arrel i l’AE Guspira, 
amb l’ajut també de L’Eixam, 
han impulsat una jornada de 
recuperació de la font de Sant 
Muç, després que aquesta 
hagi quedat malmesa per 
culpa de les pluges que van 
caure al novembre. Els par-
ti cipants han quedat a les 9 
hores a la plaça Doctor Guar-
diet per anar caminant fi ns a 
la font aquest dissabte.

En principi, està previst 
netejar tota la zona, talar 
diversos exemplars d’arbres 

invasors, desbrossar el so-
tabosc, polir les superfí cies 
dels tres bancs de fusta i la 
taula de pícnic, així com les 
tanques protectores. També 
està previst plantar 15 alzi-
nes, 5 roures i 10 freixes, a 
més de netejar la font i fer 
dues estructures naturals de 
contenció de les aigües.

La fi nalitat de tot plegat 
és donar conti nuïtat al pro-
jecte de recuperar la font de 
Sant Muç, que es va iniciar el 
2012. / DdR

Necesitamos Hospital!
#MilloremRubí #RubíCity #HospitaldeRubí

¿Has firmado?¿Has firmado?

RubíRubí

Enceten una campanya de recollida de fi rmes 
a Change.org per reclamar l’Hospital a Rubí
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha promogut 
una campanya de recollida 
de signatures a través de la 
plataforma digital Change.org 
per reclamar al govern de la 
Generalitat que construeixi 
un centre hospitalari de re-
ferència a la ciutat. Segons 
ha explicat l’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez, fa mesos que 
intenta reunir-se amb la nova 
consellera de Salut, Alba 
Vergés, per abordar aquesta 

i altres qüesti ons, però fi nal-
ment la consellera no atendrà 
personalment la màxima res-
ponsable municipal, sinó que 
ho farà una altra persona del 
departament de Salut.

Per aquest moti u, l’exe-
cutiu ha posat en marxa 
la recollida de signatures: 
“Necessitem i farem possible 
que se’ns escolti  multi tudinà-
riament”, apunta Martí nez, 
qui ha animat la ciutadania “a 
fer pinya a l’hora de reclamar 
a la Generalitat aquest servei 

prioritari per a la ciutat”.
Les persones que ho de-

sitgin poden signar la peti ció 
en internet, a través de la 
web www.change.org, o bé 
de forma presencial a la sala 
de Plens de l’Ajuntament, 
de 9 a 20 hores, de forma 
ininterrompuda. Des que es 
va iniciar la recollida, uns 
2.500 rubinencs ja s’hi han 
adherit.

La petició recorda que 
Rubí ja té prop de 80.000 ha-
bitants i que no compta amb 

un hospital de referència, fet 
que obliga el veïnat a despla-
çar-se a Terrassa. La ciutat fa 
anys que reclama un centre 
hospitalari que doni servei a 
Rubí, Sant Cugat i Castellbis-
bal i fi ns i tot el consistori va 
posar uns terrenys municipals 
a disposició de la Generalitat 
per ubicar-hi el nou edifi ci. 
El projecte, ja redactat, va 
quedar en un calaix per la 
crisi econòmica i el relleu al 
capdavant de la Generalitat.

L’any 2016, l’aleshores 
conseller de Salut, Toni Co-
mín, va plantejar la possibi-
litat de comprar l’Hospital 
General de Catalunya per 
incorporar-lo a la xarxa sa-
nitària pública. La proposta 
tampoc no va prosperar. 
Segons l’alcaldessa, per poder 
desencallar el projecte, el 
consistori va buscar fi nança-
ment, que va trobar gràcies 
a la col·laboració d’empreses 
privades de la ciutat. “Tot i 
comptar amb inversors dis-
posats a fer realitat aquest 
hospital a la ciutat, el pro-
jecte conti nua aturat i sense 
voluntat políti ca per part de 
la Generalitat de desbloque-
jar-lo”.Els rubinencs s’han de desplaçar fi ns a Terrassa per ser atesos a un centre hospitalari. / Carla Abril
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Prop de 150 persones es 
van concentrar dijous de la 
setmana passada al vespre 
davant dels jutjats de Rubí 
per mostrar la seva repulsa 
a les darreres agressions 
sexuals que s’han viscut a la 
comarca. En els darrers dies, 
s’ha fet públic que a Sant 
Cugat s’havien produït dos 
casos d’agressions sexuals 
–una de les víc� mes és una 
menor de Rubí– i que a Sa-

badell una noia de 18 anys 
va ser víc� ma d’una violació 
múl� ple. 

L’Assemblea Feminista 
de Rubí va fer una convoca-
tòria a través de les xarxes 
socials com a acte de res-
posta a aquestes accions i 
també per mostrar el seu 
rebuig a la sentència que 
rebaixa la pena a només 2 
anys als autors d’una vio-
lació múl� ple a una dona 

discapacitada, ja que el 
tribunal considera que “no 
es va resis� r prou”. 

Sota pancartes com ‘Cap 
agressió sense resposta’, 
‘Mort al patriarcat’ o ‘Ni un 
pas enrere’, el col·lec� u va 
cri� car la cultura de la vio-
lació que hi ha actualment 
a la societat i va encoratjar 
totes les dones que han 
estat víctimes d’agressió 
sexual. / DdR

Concentració de rebuig 
contra les agressions sexuals

L’Assemblea Feminista va convocar per les xarxes socials la concen-
tració. / Mariona López

Reclamen modifi car el POUM perquè el 
30% dels nous habitatges siguin protegits
REDACCIÓ

El Sindicat del Lloguer i 
la resta d’entitats socials 
que treballen en l’àmbit de 
l’habitatge han demanat al 
consistori que freni l’aprova-
ció del Pla d’Ordenació Ur-
banís� ca Municipal (POUM) 
per poder incloure-hi una 
modifi cació norma� va. Es 
tracta d’un canvi per tal que, 
a par� r de l’aprovació del 
POUM, les noves promoci-
ons d’habitatge des� nin un 
30% a habitatge protegit, tal 
com ja succeeix a Barcelona. 
“La moció es va aprovar per 
unanimitat al Ple de novem-
bre, no entenem per què no 
s’ha inclòs en el POUM i no 
ens serveix l’excusa que és 
que volen aprovar-lo al Ple 
del febrer”, ha explicat Laura 
Pérez, portaveu del Sindicat 
del Lloguer de Rubí.

El col·lec� u, que ha en-
viat un comunicat als mit-
jans de comunicació, ha 
demanat a tots els par� ts, 
especialment al govern mu-
nicipal, que “siguin respon-
sables i coherents amb les 

seves decisions i exigeixin i 
apliquin sobre la norma� va 
urbanística els canvis ne-
cessaris per fer-la efec� va”. 
A més, han demanat que 
se suspenguin les llicències 
fi ns a fi nalitzar el procés del 
canvi de norma� va.

El Sindicat també explica 
que existeix el precedent 
de l’Ajuntament de Barce-
lona i que, per tant, està 

demostrat que és possible 
i legal fer aquestes modifi -
cacions.

El Sindicat s’afegeix a la 
Mesa pel dret a l’habi-
tatge
D’altra banda, el Sindicat 
de Llogaters s’ha incorporat 
a la Mesa pel dret a l’ha-
bitatge a la darrera sessió 
d’aquest òrgan, que està 

integrat per Ajuntament, 
par� ts polí� cs i en� tats que 
treballen en aquest àmbit. 
Per a la regidora de Serveis a 
les Persones, Marta García, 
“és important sumar veus 
en una qües� ó tan vital com 
l’habitatge. És necessari 
comptar amb tothom per 
poder fer front a les noves 
necessitats i situacions que 
ens anem trobant.”

Durant la trobada, tam-
bé es va formalitzar la revi-
sió de les bases del Progra-
ma de captació d’habitatges 
privats buits al municipi 
per ser des� nats a lloguer 
social. A par� r d’ara, no hi 
haurà cap termini per als 
propietaris que vulguin pre-
sentar les seves sol·licituds 
i s’incrementa el preu de 
renda que Proursa pagarà 
als propietaris dels pisos ce-
dits: es passa dels 7,5 euros/
m² a 8,89 euros/m². El topall 
actual de 600 euros men-
suals també desapareix. A 
més, s’amplia l’aportació 
de Proursa per a possibles 
reformes dels 12.000 euros 
fi ns als 18.000 euros.

El Sindicat vol que el 30% d’habitatge nou sigui protegit. / M. López

L’Ajuntament diu que en 3 anys 
podria consolidar 400 places de 
la plan� lla municipal
REDACCIÓ

La consolidació de la plan-
tilla municipal és un dels 
grans problemes que arros-
sega l’Ajuntament. El regidor 
de Serveis Centrals, Moisés 
Rodríguez, ha assegurat que 
l’Ajuntament pretén aprovar 
un Pla d’Ordenació dels 
Recursos Humans (PORH), 
fet que podria signifi car la 
consolidació de 409 places 
de la plan� lla municipal en 
tres anys si s’aprova l’ofer-
ta pública d’ocupació. El 
� nent d’alcalde així ho ha 
traslladat als grups polí� cs 
en una comissió informa-
� va. Per la seva banda, el 
sindicat majoritari de l’Ajun-
tament, CCOO, acompanyat 
pel Sindicat de Funcionaris 
i Policies (SFP), ha cri� cat 
durament a l’Ajuntament 
per no tenir gens d’interès 
a negociar el PORH. “No sa-
bem quina és la feina que ha 
fet el consistori, nosaltres 
hem demanat treballar en la 
consolidació de la plan� lla 
municipal i l’únic que ens 
trobem són canvis de lloc de 

tècnics i decrets de personal 
quan ja s’han realitzat, mai 
és un treball conjunt i així 
no podem funcionar, el que 
pertoca és fer una taula 
de negociació”, ha explicat 
Victòria Robles, portaveu 
sindical.

Robles també ha cri� cat 
la gestió de l’Ajuntament 
en matèria de recursos hu-
mans: “Parlem de treballa-
dors i de feina, (...) i aquest 
sistema d’ara col·loco i trec 
treballadors com si això fos 
un ‘cor� jo’, no és el que s’ha 
de fer”. La portaveu sindical 
també ha avisat que, si el 
procés de consolidació de 
la plantilla municipal no 
es fa de forma negociada, 
acabarà als tribunals.

Per la seva banda, Moi-
sés Rodríguez ha dit que 
“mai s’ha deixat de donar 
informació a ningú”, tot i 
que ha reconegut que “pot-
ser per les circumstàncies 
s’ha donat tard”, però que 
la voluntat de consolidació 
de la plan� lla municipal per 
part del govern “con� nua 
intacta”.
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Més de 300 persones es concentren per 
l’inici del judici als líders independen� stes
MARTA CABRERA

Coincidint amb el primer dia 
del judici contra els líders 
independen� stes més de 300 
persones es van concentrar 
dimarts al vespre per mani-
festar el seu rebuig al judici 
per l’1 d’octubre. Al banc dels 
acusats del Tribunal Suprem 
(TS) seuen els membres del 
govern que van fer possible 
el Referèndum i que van op-
tar per no exiliar-se, alguns 
dels quals estan en presó 
preven� va. És el cas d’Oriol 
Junqueras, per qui la fi scalia 
demana 25 anys de presó, i de 
Joaquim Forn, Raül Romeva, 
Jordi Turull i Dolors Bassa, 
per qui demana 16 anys de 
presó. També es jutja els 
exconsellers Carles Mundó, 
Meritxell Borràs i San�  Vila, 
per qui la fi scalia demana 7 
anys de presó.

A banda, també seuen al 
banc dels acusats l’expresi-
denta del Parlament, Carme 
Forcadell i els líders civils 
de l’independen� sme, Jordi 
Cuixart i Jordi Sànchez. Per 
tots tres, que estan en presó 
preven� va, la fi scalia demana 
17 anys de presó.

Els cinc membres restants 
de la mesa del Parlament 
i l’exdiputada Mireia Boya 
finalment seran jutjats al 
Tribunal Superior de Jus� cia 
de Catalunya (TSJC).

“Ens solidaritzem amb 
els presos polítics i encau-
sats, però no volem oblidar 
que estem parlant d’unes 
reivindicacions de bona part 
del poble de Catalunya, d’un 
referèndum, de la indepen-

dència, de la república i això 
no ho oblidarem mai”, va ex-
plicar Mar�  Pujol, president 
d’Òmnium Rubí just abans de 
començar la concentració.

Durant l’acte, represen-
tants de les en� tats sobiranis-
tes, d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i de l’Alterna� va 
d’Unitat Popular van llegir 
un manifest en el qual van 
reivindicar que el judici su-
posa un atac pels drets i la 

democràcia. També es va fer 
una crida a la manifestació 
d’aquest dissabte a les 17 
hores a la Gran Via de Barce-
lona, a l’aturada de país que 
està prevista pel 21 de febrer 
i a la manifestació convocada 
a Madrid el 16 de març.

L’acte, durant el qual es 
van escoltar crits de ‘Lliber-
tat!’ i de ‘Vaga general!’, va 
finalitzar amb el cant dels 
Segadors.

La plaça de Pere Aguilera va quedar pràc� cament plena. / Carla Abril
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Els comuns demanaran al 
Parlament millores en FGC

Andrés Medrano, 
escollit el candidat 
de Podem

El Cercle de Podem Rubí va 
triar la setmana passada An-
drés Medrano com a candidat 
de Podem a les municipals del 
maig. També es va escollir la 
resta de la llista, on a les pri-
meres posicions destaquen 
els noms d’Elena Montesinos, 
Pilar Rey, Antonio Nogales 
o Isaac Núñez. Ha estat una 
candidatura elaborada per 
consens i ra� fi cada en l’as-
semblea: “Em veig amb la 
necessitat de fer alguna cosa, 
només cal veure com està la 
ciutat i veure tot el que està 
per fer, la qualitat democrà-
� ca del mandat actual”, ha 
explicat Medrano.

Ara, caldrà creuar la llista 
de Podem amb la d’En Comú, 
que té com a candidata Ànnia 
García, per confi gurar la can-
didatura defi ni� va d’En Comú 
Podem Rubí. / M.C.

Catalunya en Comú Podem 
presentarà al Parlament una 
resolució per demanar a la 
Generalitat que executi mi-
llores en la infraestructura de 
Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya (FGC) a Rubí. 
La proposta inclou recuperar 
les freqüències de la línia S7, 
ja que des de l’entrada en 
funcionament de les noves 
estacions de Terrassa “el servei 
ha empitjorat notòriament 
per l’augment de viatgers”, 
segons explica Ànnia García, 
d’En Comú, així com millorar 
la seguretat a l’andana.

En aquest cas, la solució 
seria construir una nova escala 
d’accés a l’andana. FGC va co-
municar a l’Ajuntament el 2017 

que una segona escala no era 
viable per mo� us tècnics: “De-
manem mesures de seguretat, 
entenem la complexitat i que 
cal estudiar-ho, però el que no 
ens creiem és que no es pugui 
fer absolutament res”. La reso-
lució també demana que fi ns 
que no s’impulsi la T-Mobilitat 
–que es regirà per les tarifes 
per quilometratge–, la T-Jove i 
la T-Mes entre Rubí i Barcelona 
sigui només d’una zona.

El diputat David Cid, que 
ha visitat la ciutat en repre-
sentació del grup parlamen-
tari dels comuns, ha afegit 
que “per ser una ciutat de 
primera, Rubí necessita una 
infraestructura de transport 
millor”. / M.C.

Rubí fa temps que demana una segona escala. / Carla Abril

Andrés Medrano és el candidat 
de Podem. / Mariona López

ICV suspèn el govern amb un 0 en la 
ges� ó diària dels centres educa� us
CRISTINA CARRASCO

Inicia� va per Catalunya Verds 
(ICV) suspèn el govern local 
amb un 0 en matèria de 
manteniment i gestió de 
les incidències en el dia a 
dia dels centres escolars, 
que considera que és “molt 
defi cient”. Així ho ha apun-
tat Ànnia Garcia, portaveu 
d’ICV, qui ha exemplificat 
aquesta “nul·la ges� ó” amb 
tres casos.

Entre aquests, l’ecoso-
cialista ha apuntat que els 
aiguats de finals de l’any 
passat van provocar un forat 
al pa�  de l’escola El Bosc i que 
l’Ajuntament va trigar setma-
nes a reparar-lo, tot i ser un 
risc pels infants. “I no va ser 

fi ns que la comunitat educa-
� va va fer públic el problema 
a través de les xarxes socials 
que es va resoldre, perquè 
per la via ofi cial, que ha de 
ser ràpida i àgil, no va servir 
per res”, apunta García.

També s’ha referit a fi l-
tracions d’aigua i mal fun-
cionament de la caldera a 
l’escola Schola, problemes 
als quals el consistori tampoc 
ha donat solucions ràpides ni 
efec� ves, segons ICV.

El tercer cas, encara sen-
se resoldre, s’està produïnt 
a l’escola Rivo Rubeo, on la 
baixa del conserge des de 
fa setmanes està provocant 
moltes difi cultats en el dia a 
dia del centre i l’Ajuntament 
encara no l’ha subs� tuït. “És 

Ànnia García i Pau Navarro, regidors d’ICV. / C.C.

incomprensible que un cen-
tre escolar es� gui setmanes 
sense conserge per la manca 
d’habilitat de l’Ajuntament a 
l’hora de ges� onar els recur-
sos humans”, assenyala la 
portaveu ecosocialista, qui 
lamenta que “s’obliga al pro-
fessorat a fer feines que no 
li pertoquen i altres queden 
desateses”.

ICV considera que aques-
ta mala ges� ó del dia a dia 
dels centres i la manca de 
projectes educatius té a 
veure amb què el regidor 
d’Educació, Sergi García, “és 
una persona que estava en 
un altre grup polí� c, que el 
govern socialista va fitxar 
per una maniobra polí� ca i 
d’aritmè� ca del plenari, i no 
de ges� ó”. En aquest sen� t, 
cri� ca que “és una persona 
que té una altra feina, que 
cobra 40.000 euros per mitja 
jornada i que no està fent en 
l’àmbit de l’educació absolu-
tament res”. 

Els ecosocialistes han 
ressaltat el valor de la feina 
i l’excel·lència dels centres 
educa� us públics de la ciutat, 
malgrat “la nefasta ges� ó del 
govern en l’àmbit educa� u”.
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ERC insisteix que Rubí necessita 
una millora urgent de l’espai públic
MARTA CABRERA

La millora de l’espai públic és 
un dels eixos programàtics 
més importants per Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC). Pel portaveu i alcalda-
ble republicà, Xavier Corbera, 
“el manteniment dels carrers, 
la cura de l’espai públic, la 
mobilitat, la relació entre l’en-
torn natural i l’entorn indus-
trial és bàsic”, i considera que 
Rubí necessita “actuacions 
urgents i una forma de ges� -
onar molt més efi cient”.

Per liderar totes aquestes 
qües� ons, la formació repu-
blicana ha presentat la seva 
candidata número 5, Marta 
Esparza, cap del Servei de Co-
ordinació i Ges� ó Territorial 
del Departament d’Agricul-
tura. “Rubí està improvisat, 
volem carrers menys pe-
rillosos, voreres més am-
ples, un major manteniment 
de les zones públiques, no 
només perquè sigui bonic, 
que també és important per 
sentir-nos orgullosos, sinó 
perquè genera benestar en 
les persones, benestar social, 
de salut, per als infants”, ha 
explicat Esparza.

Projectes estratègics
En relació a l’espai públic, 
Esquerra es marca diversos 
projectes estratègics, entre 
els quals hi ha la reforma del 
parc de Ca n’Oriol, que “s’ha 
de poder reformar respec-
tant criteris de sostenibilitat, 
mantenint l’essència de l’en-
torn natural i agrícola, però 
que els ciutadans el puguin 
gaudir”, ha explicat Corbera, 
que també ha avançat que 
hi ha places que actualment 
“estan deixades”, com per 
exemple la plaça del Doctor 
Pearson.

Una altra de les zones que 
cal millorar per la formació 

Xavier Corbera, acompanyat per Marta Esparza. / Carla Abril

republicana és la Plana del 
Castell, especialment en rela-
ció als futurs usos del Vapor 
Nou o la passera que ha d’unir 
la zona amb l’Escardívol.

A més, Corbera també ha 
assenyalat que caldrà acabar 
l’illa de vianants per connec-
tar-la millor amb els barris de 
la ciutat: “L’illa de vianants 
s’ha de relacionar amb els 
diferents barris de la ciutat 
per tal que els ciutadans 
es puguin moure de forma 
tranquil·la, segura i agrada-
ble, fomentant el comerç dels 
barris perquè la gent no marxi 
a gaudir de l’oci, el comerç i la 
restauració fora de Rubí”.

Veïns per Rubí denuncia “la incapacitat 
del govern fi ns i tot per ges� onar 
una comissió Informa� va”
REDACCIÓ

Veïns per Rubí ha cri� cat les 
formes del govern municipal 
en la convocatòria d’una Co-
missió Informa� va Extraor-
dinària i Urgent per informar 
sobre l’expedient d’apro-
vació inicial del Pressupost 
2019 i poder portar-ho a Ple. 
Segons el portaveu de la for-
mació, Antoni García, es va 
avisar per correu electrònic i 
sense aportar informació. La 
comissió no es va poder dur 
a terme perquè l’oposició no 
va aprovar la urgència de la 
convocatòria, per aquests 
mo� us. Si no s’aproven els 
pressupostos, el consistori 
haurà de seguir treballant 
amb els comptes del 2018 
prorrogats.

Toni García, portaveu 
de Veïns per Rubí, assegura 
que l’executiu local no té 
els suports necessaris per 
aprovar el pressupost de 
2019. Per tot plegat, García 
ha reiterat les seves crí� ques 
al govern municipal. “Aques-
ta situació mostra de nou el 

que hem denunciat moltes 
vegades, la incapacitat de 
governar aquesta ciutat per 
part de l’actual PSC”, apunta 
el portaveu de la formació, 
qui lamenta que “els veïns 
i veïnes de Rubí paguem les 
conseqüències d’aquesta 
incapacitat de ges� ó”.

Veïns per Rubí ha fet di-
verses demandes per poder 
votar de forma favorable als 
pressupostos municipals per 
al 2019. Entre aquestes hi 
ha un mínim d’un 15% de la 
inversió ordinària en el pres-
supost per a urbanitzacions, 

una polí� ca més ambiciosa 
i efectiva per incrementar 
el parc públic municipal 
d’habitatge, un increment 
dels llindars d’ingressos 
en les bases per accedir a 
ajudes per pagar l’IBI, una 
planifi cació exhaus� va a 4 
anys de les inversions, un 
pla de manteniment plani-
fi cat, així com la supressió 
dels càrrecs de confiança 
del govern municipal, “que 
són una mostra evident de 
la polí� ca del PSC basada en 
el clientelisme, l’amiguisme i 
el nepo� sme”.

Membres de la formació. / Mariona López-Arxiu
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La Diputació de Barcelona aposta pel territori com a element de generació 
de riquesa i llocs de treball potenciant els plans locals d’ocupació i posant 
nous recursos a disposició dels col·lectius més vulnerables.

Connectem els ciutadans 
amb les oportunitats de futur

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:
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Anunci faldó Connectem futur 258x120,63mm Diari de Rubí.pdf   1   07/02/19   11:47

Aposta per la riquesa i l’equilibri territorial de 
les comarques barcelonines

Connectar les perso-
nes amb les oportu-
nitats de futur. Aquest 
ha estat un dels pilars 
fonamentals de l’acció 
duta a terme per la Di-
putació de Barcelona 
durant aquests quatre 
anys. 

Així, al llarg del man-
dat, s’ha mantingut la 
voluntat d’enfortir la 
capacitat dels governs 
locals, amb l’objectiu 
de millorar la qualitat 
de vida de la població; 
alhora que també s’ha 
treballat per fomentar 
el progrés i l’equilibri 
territorial de Catalunya. 

Tot això sense oblidar 

de la Diputació: ser un 
element essencial pels 
governs locals de la 
demarcació, respec-
tant-ne l’autonomia lo-
cal i potenciant-ne el 
treball en xarxa.

Per desenvolupar a- 
questa tasca, la Dipu-
tació de Barcelona ha 
treballat en un conjunt 
de 13 projectes estratè-
gics, ideats per connec-
tar amb les persones, 

-
litat i la tecnologia.

Creació de llocs de 
treball
Al llarg d’aquests qua-
tre anys, la Diputació 
de Barcelona ha apos-
tat pel territori com un 
element de generació 
de riquesa i creació 
de llocs de treball. En 

Redacció DIBA

L’aposta de connectar les persones amb 
les oportunitats de futur també passa 
per dur a terme un seguit d’accions que 
assegurin l’equilibri territorial del territo-
ri. Per fer-ho possible, la Diputació ha 
dut a terme les obres necessàries per 

-
ca al territori, a través de 252 km de car-
reteres de titularitat pròpia. D’aquestes 

-
nicipis i 1874.540 habitants potencials.

Finalment, i sota la premissa d’apostar 
per una administració local que tingui 

invertit 30 milions d’euros per tal que 
es puguin realitzar inversions en equi-
paments, infraestructures i béns locals, 
tant en inversió nova com de manteni-
ment, reparació i conservació.

Equilibri territorial

La Diputació de 
Barcelona, per 
la creació de 
llocs de treball

aquest sentit, també 
ha potenciat la qualitat 
i l’impacte dels plans 
locals d’ocupació, des-
tinant-hi més de 110 
milions d’euros, i ha 
posat els recursos al 
servei de l’ocupació 
dels col·lectius més 
vulnerables.

També destaca la vo-
luntat, per part de la 
Diputació de Barcelo-
na, per transformar els 
polígons industrials de 
la demarcació, per fer 
créixer les empreses 
que s’hi ubiquen i cre-
ar nous llocs de treball, 
aconseguint, de retruc, 
incrementar el PIB in-
dustrial català. Aquest 
pla, dotat amb 30 mi-

-
ça inversions de gran 
impacte als polígons 
d’activitat econòmica 
de la demarcació.



L ’inici del judici contra els líders 
independentistes catalans al Tri-
bunal Suprem ha marcat l’agenda 

d’actualitat de la setmana, amb nombroses 
manifestacions arreu de Catalunya. Es tracta 
de l’inici d’un procediment judicial que només 
pot servir per empitjorar la situació actual, 
tant per una banda com per l’altra, ja que ha 
deixat en mans de la justícia la resolució d’un 
greu problema polític, que només es resoldrà 
a través del diàleg. Un diàleg, per cert, que 
s’ha vist trencat entre els executius catalans i 
espanyol i que ha acabat precipitant cap a un 
avançament de les eleccions al Congrés que 
tampoc benefi cia ningú. La incapacitat de 
trobar una interlocució per intentar resoldre 
el confl icte està portant a Espanya a una crisi 
democràtica sense precedents.

Pel que fa a Rubí, l’actualitat política ja està 
immersa en la campanya electoral. L’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, ha anunciat una recollida 

de signatures per demanar la construcció de 
l’hospital de Rubí, una iniciativa que impulsa 
a través de l’Ajuntament a només tres mesos 
de les eleccions municipals. La recollida de 
signatures es fa a través de la plataforma ciuta-
dana Change.org, però també s’ha habilitat un 
espai a l’Ajuntament per tal de recollir fi rmes 
de forma presencial.

Segons l’alcaldessa, la consellera de Salut, 
Alba Vergés, no es reunirà amb ella tot i que 
ho ha demanat en nombroses ocasions, a canvi 
ha ofert una reunió amb un altre interlocutor 
del Departament de Salut, un interlocutor, que 
no s’ha desvetllat qui era, però que Martínez 

no ha considerat prou vàlid. Davant d’aquesta 
situació, la primera edil ha decidit iniciar una 
recollida digital de signatures insòlita i pràcti-
cament inèdita a l’estat espanyol. De fet, que es 
tingui constància, només l’Ajuntament d’Al-
hendín, un poble andalús de 8.000 habitants, ha 
fet una cosa similar, en aquest cas per denunciar 
talls de llum per part d’Endesa.

Ara bé, més enllà de la posada en escena, 
el que s’ha evidenciat és que l’Ajuntament té 
difi cultats per trobar un interlocutor vàlid per 
traslladar les seves reivindicacions, que no no-
més és un hospital, sinó que també és la neces-
sitat de tenir un servei d’urgències pediàtriques 

les 24 hores o la millora del transport fi ns als 
hospitals de referència, ubicats a Terrassa.

L’alcaldessa ja representa legítimament tots 
els habitants de la ciutat i no hauria de tenir la 
necessitat de recollir suports ciutadans, espe-
cialment perquè també el Ple s’ha pronunciat 
per unanimitat diverses vegades donant suport 
a la construcció de l’hospital o bé a l’adquisició 
de l’Hospital General de Catalunya. Tampoc 
és casualitat que el tema de l’hospital torni ara 
a centrar el debat: recordem, per exemple, que 
el 2011 el PSC ja reivindicava la construcció 
de l’hospital amb unes polseres que van lluir 
molts ciutadans.

Rubí necessita un hospital de referència 
proper, sigui als terrenys reservats de Can 
Sant Joan o sigui a través de l’adquisició de 
l’Hospital General, i que l’actual situació és un 
greuge, però també cal responsabilitat per unir 
esforços entre tots i aconseguir que la Genera-
litat atengui les demandes de Rubí.

Sense interlocutor
EDITORIAL
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Cartes de la ciutadania

El Tuit de la setmana                 9 de febrer

Gloria_Mtnz_Nrt @holafl or_
@AjRubi , fi ns quan sense conserge al Rivo?
Demà TOTS els nens u� litzant mateixa porta per accedir a classe, i 
portes d’acces tancades durant tot el dia, amb el perill q comporta!
I no � nguis la urgència d trucar, q no sabem qui agafarà el telèfon.
#rubicity @DiarideRubi

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

A la Núria Julià
La teva carta del dia 25 de gener publicada 
en aquest diari, en la qual em felicitaves 
per l’homenatge que em van fer al Casal de 
Gent Gran de Rubí, em va omplir de goig 
i em va fer molt feliç. Gràcies. Ja sé que en 
moltes ocasions m’has demostrat la teva 
estima i gratitud pels anys viscuts al Col·legi 
Regina Carmeli, tu d’alumna i jo de mestra 
de català. És veritat que varen ser uns anys 
preciosos. La llengua catalana reviscolava i 
era un plaer tenir-vos de deixebles per l’en-
tusiasme i el gran interès que demostràveu 
per aprendre-la.

Tu eres especial. Eres una nena inquieta 
amb moltes ganes de saber-ho tot, intel-
ligent i molt treballadora, també creativa, 
cosa que demostraves en les teves redaccions 
on la teva imaginació volava i et transportava 
lluny. Ara en gaudeixes dels resultats: has 
estudiat, treballes en el què t’agrada, has 
escrit dos llibres i has format una família 

estupenda.
Mira, són moltes, moltíssimes les satis-

faccions que m’ha proporcionat ser mestra de 
català, una d’elles és haver tingut l’oportunitat 
d’haver-te conegut, de petita i de gran, conti-
nuant amb la bona relació que tenim.

Gràcies pel teu reconeixement i també 
pel de totes les alumnes (que són moltes) que 
van passar per les meves aules i que també 
com tu, encara sóc per a elles la “senyoreta 
Lola”.

Una abraçada.
Dolors Mumany i Alonso 

Xarxa de lavabos
Llegeixo amb satisfacció en el Diari de Rubí 
d’aquesta data a la pagina 7 l’aprovació d’una 
xarxa de lavabos públics a Rubí que jo mateix 
vaig sol·licitar fa mesos en una altra carta 
escrita al Diari de Rubí.

En aquesta carta també comptava la 
possibilitat de millorar o modernitzar la 

Plaça Pearson que ha quedat desfasada 
per l’actualitat, recordant que en aquesta 
plaça ja existien lavabos públics en els anys 
seixanta.

Només pretenc agrair al consistori que 
l’hagi tingut en compte, fi ns i tot encara que 
no tingui res a veure el meu escrit.

M’atreveixo a proposar una altra idea 
particular sense ànim de criticar, proposo 
tallar el trànsit al carrer Goya, ja que no hi ha 
portals d’entrada en cap edifi ci de l’esmentat 
carrer.

Sense més, una salutació a tot Rubí i 
moltes gràcies per la seva iniciativa. 

José Hinojo Navarro

Recortes y despilfarro en la sanidad pú-
blica
Una señora que sufre varices en las piernas 
fue visitada en el CAP de Rubí y derivada al 
Consorci Sanitari de Terrassa. Era la primera 
semana de octubre del año 2017. El 27 de 

noviembre la llamaron para un análisis y un 
electro y el 29 tuvo visita con el anestesista. 
Nos dijeron que ya nos avisarían por carta. 

En abril del 2018, cuando ya llegaba 
el calor y tenía que recurrir a las medias 
de compresión, fui a la planta tercera para 
saber cómo estaba el tema. Me dijeron que 
seguía en lista de espera y que nos avisarían. 
Esperando y sufriendo todo el año. 

En enero de 2019 fuimos a visitar a un 
familiar y nos acercamos al mostrador de la 
planta tercera de nuevo para tener noticias 
del procesa. Las palabras textuales de la 
señora del Consorcio Sanitario de Terrassa 
fueron que como habían caducado las prue-
bas, teníamos que empezar de nuevo y que ya 
recibiríamos una carta para repetir los análisis 
y las visitas al cardiólogo y el anestesista. 

Un despilfarro de dinero y un retraso que 
está haciendo sufrir al paciente con dolor y 
viajes hasta el Hospital. 

S. López



Divendres, 15 de febrer de 2019OPINIÓ 11

El deute que l’Estat espanyol 
té amb la seva ciutadania va 
més enllà d’allò que normal-
ment anomenem memòria 
històrica. Als greuges del cop 
d’estat i la dictadura, hi podem 
sumar els efectes col·laterals 
d’un estat militar poc o gens 
preocupat pel benestar general. 
Anem a pams.

Un dels possibles relats per 
acostar-nos a l’epidèmia de po-
liomielitis (malaltia que afecta 
el sistema nerviós i genera 
problemes de mobilitat) que es 
va donar a Espanya els anys 50 
ens porta a l’ocultació de la ma-
teixa per part del règim. Primer 
error, ja que allò que es nega no 
existeix i per tant tampoc no es 
pot combatre. No va ser fi ns a 
l’any 1964 que es va establir la 
vacunació de tota la població a 
través de la Dirección General 
de Sanidad, després d’anys de 
lluita entre aquest organisme i 
el Seguro Obligatorio de Em-
pleados pel tipus de vacuna que 
s’havia d’administrar. El segon 
error, per tant, no assumir una 
resposta clara al problema des 
del primer moment; hi havia 

una vacuna disponible des del 
1955, però només es va admi-
nistrar en l’àmbit privat a un 
nombre reduït d’infants.

A aquestes intrigues po-
lítiques, com veiem amb im-
portants repercussions sobre la 
gent, cal sumar el que va venir 
després. Moltes de les persones 
afectades per la pòlio, nens i 
nenes en la seva majoria, van 
ser sotmeses a operacions de 
dubtosa efi càcia, que van afec-
tar el seu creixement i que fi ns 
i tot van arribar a empitjorar 
el seu diagnòstic. I cinquanta 
anys després, hem de parlar 
de la síndrome post-pòlio, una 
patologia que genera seqüeles 
neuronals a les persones que en 
el seu dia van superar la malal-
tia, i que han passat tota la vida 
adaptant-se a la discapacitat. 
Va ser reconeguda per l’OMS 
l’any 2009.

Hi ha per tant de forma 
indiscutible una responsabi-
litat de l’Estat que mai s’ha 
assumit. I que s’està reclamant 
políticament. El grup d’Uni-
dos Podemos – En Comú 
Podem – En Marea al Con-
grés va tancar l’any registrant 
una proposició no de llei amb 
diverses mesures per corregir 
aquest greuge. Aquesta no és 
la primera proposta que es fa 

en aquest àmbit, però arriba en 
un moment en el qual és im-
prescindible un plantejament 
decidit al respecte.

En l’espai local, el de Rubí 
va ser el primer Ajuntament 
de Catalunya en aprovar una 
moció amb les reclamacions 
de les persones afectades per 
la pòlio. Una moció que va 
presentar el grup d’Iniciativa 
per Catalunya Verds, i que es 
va treballar amb les associaci-
ons Rubí Té Rodes i APPCAT 
(Associats de Pòlio i post Pòlio 
de Catalunya). I que també 
vam traslladar al Parlament de 
Catalunya.

El primer risc del moment 
actual és que amb el reconei-
xement de la síndrome post 
pòlio, es pretén aparcar la res-
ponsabilitat de l’estat espanyol 
en l’afer de la poliomielitis, i 
centrar-se exclusivament en 
la síndrome enfocada com a 
malaltia minoritària. Però una 
cosa no seria sense l’altra, i 
cal per tant seguir reclamant 
responsabilitats. Per exemple, 
la implantació de centres de 
referència per als afectats en 
els hospitals ja existents; un 
ajustament dels graus de dis-
capacitat que actualment no 
es corresponen a les difi cultats 
dels afectats; que les ajudes 

tècniques siguin les adequa-
des, sense limitacions opaques 
sobre el seu cost i sense que 
els usuaris hagin d’avançar el 
seu cost; o que les persones 
afectades rebin tractaments de 
rehabilitació periòdics.

Però també existeixen ris-
cos en relació a la post-pòlio. 
El primer amb el qual es tro-
ben les persones afectades és 
el desconeixement d’una part 
important dels professionals de 
la sanitat primària, que sovint 
fan diagnòstics erronis. I en 
relació a això, que es faciliti la 
jubilació anticipada o la inca-
pacitat a les persones afectades 
que així ho requereixin.

I per sobre de les deman-
des tècniques i d’atenció, hi ha 
la necessitats que es reconegui 
les persones afectades per la 
poliomielitis com a víctimes 
de la dictadura i, per tant, que 
la seva situació es tingui en 
compte en les lleis sobre Me-
mòria Històrica. Més efectives 
que una compensació econò-
mica seran el reconeixement 
públic per part de l’Estat de la 
seva responsabilitat, i la creació 
d’un entorn sanitari i social que 
atengui les seves necessitats 
des del coneixement, el res-
pecte i la millora de la qualitat 
de vida.

Això també és memòria històrica
Ànnia García
Álvaro Monfort 
Juani Rodríguez



ENTREPANS

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

FRUITERIA

ARROSSERIA

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

BAR MUSICAL

BRASERIA

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

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

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

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

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

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 93 588 95 74

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU

30€
/MES



CUINA 

JAPONESA

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

PIZZERIA

TAPES

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

L’entrepà
c. Magí Raméntol, 11
T. 622 665 345
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QUE VAGI DE GUST!
CUINA 

URUGUAIANA

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

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

LA RECEPTA

ELABORACIÓ

Còctel Green Dream

El meló aporta aigua, té un efecte depuratiu i neu-
tralitza l’acidesa de l’estómac. El kiwi i la llimona 
potencien aquest efecte.

En el fons d’un got, abocar 3 cl de suc de meló, 3 cl 
de suc de kiwi, 2 cl de suc de llima, 1 cullereta de 
sucre i cobrir-ho tot de gel picat. Remoure enèrgi-
cament amb una cullera i posar una palleta.

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

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

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

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

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

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

RODAMONS DE RUBÍ
www.rodamonsderubi.com

Ens veiem en el 
Furinyaki Fest
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CHICA SE OFRECE para can-
guro, limpieza y cuidado an-
cianos. 643.729.287
REPARO persianas 694.506.473

OFERTES I 
DEMANDES
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EL RUBINENC GERARD PEÑA HA REBUT ELS PREMIS GOYA I GAUDÍ 

“A ‘Superlópez’ vam enfrontar-nos al 
repte difi cilíssim de simular la gravetat”

Gerard Peña, en el seu despatx de Barberà, amb els dos Gaudí i els 
dos Goya de l’empresa In Extremis / Mariona López

LARA LÓPEZ

El rubinenc Gerard Peña ha 
aconseguit recentment el seu 
primer Premi Goya i el primer 
Premi Gaudí, gràcies al seu 
treball a la pel·lícula ‘Super-
lópez’, guanyadora dels dos 
guardons en la categoria de 
Millors efectes especials. Co-
ordinador i productor d’efec-
tes especials de cinema a 
l’empresa In Extremis, alhora 
que dissenyador i mecànic de 
motos, el rubinenc de 31 anys 
explica en aquesta entrevista 
la seva experiència en el món 
dels efectes especials. 
- Com vas començar en el 
sector audiovisual?
- Fa molts anys que em dedico 
al món de la customització de 
motos, però fa 11 anys vaig 
començar com a actor espe-
cialista de cinema i feia acro-
bàcies amb motos. Gràcies a 
aquesta feina vaig conèixer 
Lluís Rivera, propietari d’In 
Extremis. Les aplicacions que 
podia fer com a mecànic eren 
molts semblants als efectes 
especials que necessitaven 
a la productora, per la qual 
cosa em van contractar el 
2016 com a cap de taller i vam 
acabar fusionant el negoci de 
customització amb l’empresa 
d’efectes especials.
- Quins treballs has fet com 
a especialista?
- Vaig aprendre de forma au-
todidacta, veient vídeos i fent 
acrobàcies a l’aire lliure, i vaig 
treballar a diverses pel·lícules 
com ‘A tres metros sobre el 
cielo’ o ‘Tengo ganas de � ’ i 
molts anuncis comercials. Fa 
un parell d’anys ho vaig deixar 

perquè la feina de producció 
d’efectes especials i la custo-
mització de motos m’ocupen 
molt de temps. A més, un 
especialista requereix unes 
condicions � siques molt exi-
gents i no podia mantenir-me 
a un nivell tan alt.
- Què ha fet In Extremis a 
‘Superlópez’?
- Hem fet moltes màquines 
de desplaçament i enlaira-
ment per aconseguir que el 
Dani Rovira (protagonista 
de la pel·lícula) volés. També 
hem dissenyat � sicament el 
malvat de la pel·lícula, un 
robot gegant, simulant el 
seu moviment gràcies a un 
conjunt de màquines molt 
complexes. L’equip de pro-
ducció treballa en un taller, 
com una ferreria formada per 
mecànics, soldadors, torners, 
especialistes en el ferro i mo-
tors que donen el modelatge 
a l’artefacte. 
- In Extremis compta amb 
una escola d’especialistes. 
Heu aportat professionals a 
la pel·lícula?
- Hem aportat tots els espe-
cialistes que treballen a ‘Su-
perlópez’. De fet, som una de 
les poques empreses estatals 
que ofereixen especialistes al 
cinema espanyol. Qualsevol 
cop, baralla, caiguda o acci-
dent en una pel·lícula reque-
reix gent molt especialitzada 
i entrenada.
 - Quin ha estat el teu major 
repte en el món dels efectes 
especials?
- A ‘Superlópez’ van enfron-
tar-nos al repte dificilíssim 
de simular la gravetat. Un 
altre repte important va ser 

l’anunci de la Superbowl que 
vam realitzar amb l’actor de 
Hollywood Jason Statham, 
ja que en una setmana vam 
haver de preparar màqui-
nes, rampes i una furgoneta 
teledirigida per llençar-la per 
un terraplè. El rodatge va ser 
llarg, d’un total de 27 hores 
seguides.
- Què suposa per In Extre-

Furinyaki Fest a l’Espai 1413
L’Espai 1413 del Centre Cívic del Pinar acollirà dissabte a les 20 
hores el Furinyaki Fest, un fes� val impulsat per Zaca Pérez, de 
l’estudi rubinenc Furinyaki. El fes� val comptarà amb el directe 
dels vallesans Murmuri (folk rock melòdic amb pinzellades 
indie), el dels egarencs Wicked Dog (rock and roll), el dels rubi-
nencs Cuchilla y Diazepan (post-hardcore experimental), i amb 
el dels cerdanyolencs Musk (punk rock). L’entrada � ndrà un cost 
de 6 euros, que es des� naran a Rodamons Rubí. / DdR

Recital poè� c al CRAC 
per ‘Un món sense murs’
El Centre Rubinenc d’Alterna� ves Culturals (CRAC) acollirà el 
21 de febrer a les 20.30 hores una ac� vitat sota el � tol ‘Un 
món sense murs’, un recital poè� c en el qual par� ciparan 
una desena de poetes d’arreu del món, sota la coordinació 
de l’escriptor rubinenc d’origen salvadoreny Carlos Ernesto 
García. Els poetes que intervindran en l’ac� vitat seran Katrin 
Schadt, Rodolfo Häsler, Soni García, Felipe Orozco, Carmen 
Salas, José Liñán Navarro, Carles Mercader, Rocío García Silva 
i Alba Sedmikraski. / DdR

mis que la vostra feina hagi 
rebut diversos premis Goya 
i Gaudí?
- Són una manera de do-
nar-nos a conèixer entre 
cineastes d’altres països com 
els Estats Units, ja que quan 
venen a rodar a les nostres 
terres, els dona confiança 
treballar amb empreses que 
han estat guardonades.
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SARDANES

Les colles Galzeran recullen 
els premis de la temporada

Les colles infanti l i gran de 
l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu van rebre dissabte 
al Casinet d’Hostafrancs 
els premis a la temporada 
que les acrediten com les 
millors en les seves respec-
tives categories dins del 
campionat territorial de les 
comarques barcelonines. 
Així, la colla infanti l –Peti ts 
Galzeran– revalida el títol 
de millor colla aconseguit 
l’any passat, mentre que 
la colla Gran va obtenir 
el subcampionat. Durant 
la gala de repartiment de 
premis, Peti ts Galzeran va 
rebre també el segon premi 
en revesses i Galzeran va ob-

tenir el quart lloc. També es 
va disti ngir la colla alevina, 
Quitxalla Galzeran, que va 
parti cipar l’any passat com 
a colla lliure. 

Prèviament al reparti-
ment de premis, la cobla 
Sant Jordi-Ciutat de Bar-
celona va fer un concert 
amb sis peces. Durant els 
parlaments, el president de 
l’Escola de Sardanes Flor de 
Neu, Àlex Coca, va anunciar 
que deixava el càrrec de 
president de les comarques 
barcelonines. La gala va 
finalitzar amb un concurs 
de balls de saló, un sopar i 
un ball amb el cantant Marc 
Anglarill. / CNR

Audició de sardanes amb la 
cobla Jovenívola de Sabadell
El Foment de la Sardana 
de Rubí organitza una ba-
llada de sardanes el 17 de 
febrer a les 11.30 hores 
a la plaça de Catalunya. 
L’audició anirà a càrrec 
de la cobla Jovenívola de 
Sabadell i inclou les peces 
‘Els ocellets que canten’ 
de Conrad Saló, ‘L’anell de 
prometatge’ de Vicenç Bou, 

‘Les fades del gorg nou’ de 
Francesc Riumalló, ‘Va per 
tu, Manel’ de Josep Antoni 
Pérez, ‘La veu d’en Josep’ 
de Miquel Tudela, ‘Al can-
taire del Montgrí’ de Ricard 
Viladesau, ‘Santa Pau’ de 
Josep Saderra, ‘L’endalet 
de Premià’ de Francesc Mas 
Ros, i ‘Caterina i Cristeta’ de 
Ramon Vilà. / DdR

“Mai no s’havia escrit una novel·la sobre la rierada 
del 62, la catàstrofe natural més gran a Espanya”

Santi  Baró, amb la seva nova novel·la. / Cedida

CRISTINA CARRASCO

L’escriptor Santi  Baró (Olesa 
de Montserrat, 1965) sempre 
ha ti ngut al cap que volia es-
criure sobre la tràgica rierada 
del 62 al Vallès Occidental. Els 
seus pares, veïns de Terrassa, 
la van pati r en primera per-
sona i n’havia senti t a parlar 
a casa des de ben peti t. Ara 
ha publicat ‘La fi lla de la tem-
pesta’, una novel·la sobre la 
immigració andalusa que als 
anys 60 va arribar a Catalunya 
a la recerca d’una vida millor 
i també sobre els aiguats 
d’aquell 1962 a Terrassa.
- És la primera novel·la que 
tracta sobre la rierada.
- Quan vaig començar a inves-
ti gar i documentar-me em va 
sorprendre molt aquest fet. 
No hi havia absolutament res 
dins del món literari entorn 
dels aiguats. Mai no s’havia 
escrit una novel·la sobre la 
rierada del 62, la catàstrofe 
natural més gran a Espanya: 
entre morts, desapareguts i 
no reconeguts hi havia més 
de mil persones.
- Com va ser la documentació 
i investi gació de ‘La fi lla de la 
tempesta’?
- Tenia la idea d’escriure so-
bre la rierada de fa molt de 
temps, però no tenia clar 
l’argument ni com havia de 
ser el fi l conductor. Així que 
vaig començar a documentar-
me, perquè estava segur que 
en fer-ho, naixeria la història. 
Vaig entrevistar famílies que 
havien emigrat a Catalunya i 
que van originar aquells bar-
ris suburbials al voltant de la 
riera de Les Arenes i en elles 
vaig trobar l’argument. Eren 
famílies d’andalusos que ha-
vien fugit de situacions molt 
precàries a la seva terra. De 
fet, la primera persona que 
vaig entrevistar va ser fi nal-

ment qui va em va servir per 
confi gurar el perfi l de la pro-
tagonista, la Mariana. Aquest 
home, originari de Cañete de 
Las Torres, a Còrdova, em va 
explicar la vida del ‘corti jo’, 
els mesos que es passaven a 
la recollida de l’oliva, dormint 
sobre palla, com si fossin 
animals. Vaig creure que exa-
gerava. Vaig estendre el camp 
d’entrevistes, vaig parlar amb 
molts més immigrants que em 
van confi rmar que molts, no 
tots, però sí la majoria, venien 
d’una vida així. Vaig veure que 
tenia la història.
- Com és aquesta història?
- Agafo des de l’inici el fil 
d’aquesta família d’andalu-
sos que vivia en una situació 
inhumana, que decideixen 
deixar-ho tot, arriscar-se, 
vendre fi ns i tot casa seva per 
pagar-se el bitllet de tren per 

venir a Catalunya a la recerca 
d’una vida millor. I sense sa-
ber què es trobarien. Quan ja 
tenen feina i se situen, quan 
aconsegueixen fer uns estalvis 
i comprar unes parcel·les en 
aquests barris suburbials, 
passa un aiguat per damunt i 
se’n porta vides i somnis.
- Descriu una Catalunya aco-
llidora, on el català no era un 
problema.
-He fet moltí ssimes entrevis-
tes, d’entre totes, molts veni-
en a l’aventura, pocs tenien 
la sort de tenir ja un familiar 
vivint a Catalunya. Jo volia 
posar la part fosca de l’immi-
grant que no és benvingut a la 
terra on és acollit i vaig estar 
punxant molt a tots els entre-
vistats per trobar anècdotes 
o per històries de rebuig. Al 
fi nal ho vaig haver d’eliminar 
del meu argument, perquè 

no en vaig trobar. L’única cosa 
que em deien és que el català 
no l’entenien quan el parlaven 
entre ells, però sempre en un 
to jovial. El fenomen de rebuig 
a l’immigrant, com després 
m’han explicat sociòlegs, va 
venir als anys 70 coincidint 
amb la primera crisi econò-
mica i amb grups de poca 
adaptació.
- Creu que el fet migratori 
actual té paral·lelismes amb 
l’època de la novel·la?
- Crec que té certs paral-
lelismes. Als anys 60, va ser 
un moviment migratori dins el 
mateix territori nacional que 
fugien de la misèria. Ara són 
persones que fugen d’un estat 
de guerra d’altres països, però 
tots ho deixaven tot amb la 
il·lusió i les ganes de buscar 
noves oportunitats i millorar 
la seva vida.
- Torna a escriure en primera 
persona i a través d’un per-
sonatge jove i femení.
- És un format que he fet ser-
vir en les dues obres meves 
de més èxit. Vaig aprendre a 
expressar-me així, d’aquesta 
manera més íntima, més 
emoti va, i més profunda, de 
tu a tu, sense cap diàleg i és 
un recurs amb el qual em 
sento còmode i que connecta 
amb el lector.
- La novel·la està ambientada 
a Terrassa, però podria haver 
estat Rubí.
- Està ambientada a Terrassa, 
perquè és el que jo coneixia 
de primera mà, però podia 
haver estat perfectament a 
Rubí. Van ser aquells barris 
suburbials que es van fer a 
les lleres de les rieres, els que 
van pati r la tragèdia. De fet, 
em fa una mica d’angoixa que 
no s’esmenti Rubí, perquè 
sé perfectament que Rubí, 
Sabadell i Sant Quirze també 
van ser molt afectats.

ENTREVISTA A SANTI BARÓ, AUTOR DE ‘LA FILLA DE LA TEMPESTA’

Peti ts Galzeran, recollint un dels dos premis. / Cedida

PRESENTACIÓ DE LA NOVEL·LA 
‘La fi lla de la tempesta’ (Edicions 62) a Rubí

Dia: Divendres 15 de febrer a les 19 h
LLoc: El Racó del Llibre (c. Doctor Robert, 12)

Amb la parti cipació de l’historiador rubinenc Ramon 
Batalla 
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‘Othello’, ‘El preu’ i ‘Shirley Valen� ne’, 
plats forts de la nova programació de La Sala
CRISTINA CARRASCO

La nova programació del 
teatre municipal La Sala, que 
arrenca aquest diumenge 
17 de febrer, presenta una 
programació de qualitat i di-
versa que inclou muntatges 
teatrals d’èxit com ‘Othello’ 
(8 de març), ‘El preu (24 de 
març) o ‘Shirley Valen� ne’ 
(19 de maig). L’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, ha pre-
sentat la nova temporada 
remarcant que “el que volem 
és que el que pugui succeir 
en aquest escenari sigui per 
a tots els públics i que tot-
hom trobi algun espectacle 
que el pugui sa� sfer”. 

El protagonista de la tem-
porada és el teatre, amb nou 
títols que combinen grans 
clàssics del gènere amb 
muntatges actuals i també 
propostes familiars. Entre 
els primers, destaquen una 
nova adaptació de l’Othe-
llo de William Shakespeare 
a càrrec de la companyia 
Les Antonietes Teatre (8 de 

març) i el llibret d’Arthur 
Miller ‘El preu’, dirigit per 
Sílvia Munt i protagonitzat 
per Pere Arquillué, Ramon 
Madaula, Lluís Marco i Rosa 
Renom (24 de març). Els 
autors més actuals estan 
representats per les obres 
‘Sàpiens’ de Roc Esquius (28 
d’abril) i ‘Shirley Valen� ne’, 
protagonitzada per Mercè 
Arànega (19 de maig).

Pel que fa als especta-
cles familiars, programats 
conjuntament amb La Xarxa, 
arrencaran el 17 de febrer 
amb una proposta de circ 
contemporani, ‘Ludo Cir-
cus Show’; i seguiran amb 
‘Italino Grand Hotel’ de la 
companyia La Tal (17 de 
març), ‘Adéu, Peter Pan’, de 
la companyia Festuc Teatre 
(7 d’abril), i ‘Mare Terra’, de 
la companyia Príncep To� lau 
(12 de maig).  

La música també � ndrà 
el seu espai en la nova tem-
porada amb el concert del 
cantant Antonio Orozco (7 de 
maig), el concert de l’Associ-

ació Rubí Musical Segle XXI, 
� tulat ‘Rubí Express’ i que 
serà en homenatge al cente-
nari de l’arribada del tren a la 
ciutat (7 d’abril), o el recital 
‘Llach Poeta’ (14 d’abril). A 
més, s’han programat dos 
concerts del cicle de música 
clàssica, ‘Mirando il cielo’ 
(27 d’abril) i ‘Gran circ d’Erik 
Sa� e’ (18 de maig). 

La programació es com-

pleta amb la commemoració 
del Dia Mundial del teatre el 
27 de març, amb un especta-
cle sorpresa d’accés gratuït, 
i l’espectacle de mentalisme 
de Toni Bright ‘Volver a cre-
er’. Finalment, La Sala també 
acollirà un muntatge de 
dansa coincidint amb el 50è 
aniversari de l’estrena de Les 
Gitanes, a càrrec de l’Esbart 
Dansaire de Rubí. 

Aquest divendres tornen les projeccions 
de cinema al teatre municipal 
La Sala acollirà de nou pro-
jeccions setmanals de cine-
ma, una quinzena de � tols 
que es podran veure tots els 
divendres a les 21 hores i que 
han estat seleccionats pel Ci-
cle Gaudí de l’Acadèmia del 
Cinema Català i el Servei de 
Cultura. Segons ha explicat 
el regidor de Cultura, Moi-
sés Rodríguez, “recuperem 
la programació de cinema 
a la ciutat i ho fem amb un 
canvi d’estratègia, passant 
de projectar les pel·lícules 
els dijous al vespre a di-
vendres. Volem consolidar 
el divendres com el dia del 
cinema a la ciutat”.  

La primera sessió � ndrà 

lloc aquest divendres 15 
de febrer amb el passi del 
fi lm ‘Petra’, un drama amb 
suspens dirigit per Jaime Ro-
sales que narra la història de 
tres personatges, entre els 
quals es va entreteixint una 
espiral de maldat, secrets 
familiars, mort i violència. 

La resta de títols que 
es podran veure a La Sala 
són ‘Cold war’, ‘Call me by 
your name’, ‘Un asunto de 
família’ o ‘Entre dos aguas’, 
entre altres. El preu de les 
entrades és de 4,50 euros 
pel Cicle Gaudí –3 euros amb 
descompte–, i de 3 euros 
per la resta de pel·lícules 
projectades. / DdR

‘Ludo Circus Show’, un diver� t 
muntatge que posa en escena 
l’esperit del joc a través del circ
L’espectacle familiar ‘Ludo 
Circus Show’ donarà aquest 
diumenge 17 de febrer a 
les 18.30 hores el tret de 
sor� da a la nova temporada 
de La Sala. Reconegut com a 
Millor espectacle al Fes� val 
FETEN 2018, el muntatge 
és la posada en escena de 
l’esperit del joc a través del 
circ. Set personatges que 
pugen a l’escenari amb ganes 
de jugar, hi ha guanyadors 

i vençuts, cops voluntaris i 
involuntaris, diversió, treball 
en equip i individualisme. 
Jocs reconeixibles barrejats 
amb tècniques de circ com la 
bàscula, equilibris o acrobà-
cies. ‘Ludo Circus Show’ ha 
estat possible gràcies al treball 
conjunt de cinc companyies 
de teatre andaluses que han 
sumat esforços per fer realitat 
aquest diver� t espectacle per 
a tothom. / DdR

L’alcaldessa, el regidor de Cultura i el director de La Sala, amb 
Josep Campany, de Gestoria Capmany, una de les empreses que 
patrocinen el concert d’Antonio Orozco. / C.C.
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El Rubí Forma acollirà la 
setena edició del Dictat 
Solidari el 18 de febrer a les 
19 hores, impulsat pel Servei 
Local de Català, Ràdio Rubí 
i el Pla Educatiu d’Entorn. 
L’activitat, oberta a tota la 
ciutadania, estarà dedicada 
al centenari de la Colla de 
Sabadell, un grup de joves 
artistes i intel·lectuals que el 
1919 van iniciar un grup cul-
tural. Així, es llegiran textos 
de Joan Oliver (Pere Quart) 
i Francesc Trabal, ànimes del 
col·lectiu. 

Durant el matí, les escoles 
podran seguir el Dictat Soli-
dari a través de Ràdio Rubí. 
Coincidint amb el dictat, 
els organitzadors conviden 
els participants a portar 
aliments de llarga durada 
que es repartiran entre els 
beneficiaris de les entitats 
solidàries Càrites, Creu Roja, 
ASAV, Frater-Nadal i Rubí 
Solidari. Es demana especi-
alment llet, oli, pots de to-
màquet, llaunes de tonyina, 
arròs, cereals, pasta, llegum 
i pots. / DdR

BREUS

El rubí Forma acollirà la 
7a edició del Dictat Solidari

PREmiS

Èxit de la 16a edició dels Premis Santa Águeda
núria Julià FoSaS

L’esperat lliurament de pre-
mis a un grup de dones de 
Rubí, destacades en dife-
rents àmbits de la societat, 
va ser un èxit que va omplir 
l’auditori de la Biblioteca per 
acompanyar les homenatja-
des en aquest bonic i entra-
nyable acte. L’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez, jun-
tament amb una representa-
ció de regidors, el president 
del Centro Aragonés de Rubí 
–entitat organitzadora–, 
Francisco García, i la vice-
presidenta de l’entitat van 
presidir l’entrega de premis, 
que va presentar José Luis, 
membre de l’entitat. 

Al parlament inaugural, 
es va recordar que la soci-
etat actual no és conscient 
del paper de les dones en 
la societat i que continuen 
existint moltes desigualtats 
i que, amb un esforç conjunt 
per part de dones i homes, 
es treballaria per una socie-
tat més justa. Es va recordar 
també el paper actiu que 
juga el Centro Aragonés en 
la vida cultural de Rubí i la 

les guanyadores dels guardons, amb l’alcaldessa i el representant 
de l’entitat aragonesa. / J.A. Montoya

AgendA
···································································
DivenDres 15 de febrer

#rubiconviu
A les 17.30h a l’Espai Jove Torre Bassas. 

Presentació del llibre ‘La filla de la tempesta’
A càrrec de l’autor Santi Baró i de l’historiador 
Ramon Batalla. A les 19h al Racó del Llibre. 

concert de piano i veu soprano
A càrrec de Carlota Porta. A les 20h a l’Ate-
neu. 

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

···································································
Dissabte 16 de febrer

la trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà. A 
les 10.30h a la rambla del Ferrocarril.

Monogràfic sobre filtres
De 10.30h a 13.30h a l’Antiga Estació. A càrrec 
de Jordi Fernández. Inscripció prèvia. Org.: El 
Gra. 

nascuts per llegir
‘La flor de colors’ a les 11h a la Biblioteca. Per 
a infants fins als 3 anys. 

Hora del conte en anglès

exposicions
A les 11h a la Biblioteca. Per a infants d’1 a 7 
anys.

teatre per a infants
‘Temps de llum’, a càrrec de la Cia. Clardelluna. 
A les 12h a l’Ateneu. Per a infants d’entre 1 i 
5 anys. 

concert de blues
Presentació del nou disc de The Cannonball 
Crew. A les 20h a l’Ateneu. Org.: Associació 
Jazz Rubí. 

Furinyaki Fest!
Festival solidari a càrrec de Cuchilla y Diazepán, 
Musk, Wicked Dog i Murmuri. A les 20h a l’Espai 
1413 del Centre Cívic del Pinar. Preu: 6€. Org.: 
Rodamons Rubí.

···································································
DiUMenGe 17 de febrer

Ballada de sardanes
A càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. A 
les 11.30h a la pl. Catalunya. Org.: Foment de 
la Sardana.

‘ludo circus Show’
Espectacle infantil. A les 18.30h a La Sala. 
Preu: 5€ socis de La Xarxa; 6€ no socis. Org.: 
La Xarxa.

Jam Blues
A càrrec de Víctor Puertas i Balta Bordoy. De 
19h a 22h a l’Espai Cultural de la CGT. Org.: 

Societat de Blues de Rubí. 

···································································
DiMarts 19 de febrer

a p r è n  a n g l e s  a m b  e l s  D i n o c r o c s 
Hocus&lutus
A les 17.30h i a les 18.30h a la Biblioteca. Per a 
infants fins als 3 anys.

Conferència sobre el protestantisme a Cata-
lunya
A càrrec de Josep Lluis-Carod Rovira. A les 18h 
a la Biblioteca. Org.: AEUR.

consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a l’Espai Jove Torre Bassas.

···································································
DiMeCres 20 de febrer

Hora del conte
‘El secret de la detectiva Klaus’ a les 18h a la 
Biblioteca. Per a infants de 4 a 8 anys. 

la música en imatges: igor Stravinsky
Projecció del documental. A les 19.30h a l’Es-
cola de Música Pere Burés.

···································································
DiJOUs 21 de febrer

Per un món sense murs
Moviment Poètic Mundial. A les 20.30h al 
CRAC. Org.: CRAC i Carlos Ernesto García.

sensibilitat i dedicació que 
traslladen en la realització 
d’actes tan emotius com el 
lliurament dels Premis Santa 
Águeda. 

Montse Masip, guardo-
nada en la categoria social, 
va emocionar a tots amb les 
seves paraules d’agraïment, 
explicant la història de la seva 
filla Maria i acabant-lo amb 
una metàfora molt especial i 
amb la veu entretallada. 

Rosalia Franquesa va 
prendre el relleu recollint el 
premi a la categoria empre-
sarial, per la seva tasca al 

capdavant de Viatges Fran-
quesa. En el seu discurs, va 
explicar l’experiència i els 
seus inicis en un món, el dels 
transports, majoritàriament 
representat per homes i 
en el qual les dificultats les 
ha superat amb actitud i 
valentia. 

En esports, la jove Aida 
Esteve va recordar la impor-
tància de la igualtat en el 
futbol i va dedicar el premi a 
la seva família i les amistats, 
per donar pas a la catego-
ria cultural, que va recollir 
Montse Marcet, qui va recor-

dar la seva mare i va regalar 
al públic una breu lectura 
d’un llibre sobre la figura de 
Santa Águeda, en el qual va 
referir que “la unió de la cul-
tura institucional i la popular, 
és la que ens ha d’apropar i 
no diferenciar-nos”. El punt 
final de l’entrega va arribar 
amb la categoria de comu-
nicació, amb Lídia Martín, 
redactora i presentadora de 
Ràdio Rubí, qui va parlar de 
la importància de tots els 
mitjans de comunicació i de 
la dificultat de compaginar 
la professió amb la vida 
personal.

Després d’una foto de 
família de les homenatjades, 
juntament amb les autoritats 
i representants del Centro 
Aragonés, el grup Somon-
tano va oferir als presents 
unes jotes que, juntament 
amb un berenar, van posar 
la cirereta final a un consoli-
dat lliurament de merescuts 
premis, dedicats i persona-
litzats a un grup de dones 
que durant l’any destaquen 
en la seva vida professional i 
que són un clar exemple per 
reconèixer públicament. 

Sergi Muñoz. Obra pictòrica. A l’Aula 
Cultural. Fins al 13 d’abril.

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

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

Pintures de miquel aguilera. A l’Antiga 
Estació fins al 23 de febrer.

alfaguara clásicos. A l’Espai de Llibres 
Lectors al tren!. C. Magí Raméntol, 3.

L’Ateneu de Rubí serà l’es-
cenari de la presentació 
del nou disc del grup The 
Cannonball Crew, un pro-
jecte que té com a referent 
la tradició més hardbop 
i soul dels anys 50 i que, 
a part de reviure l’esperit 
dels germans Adderley i 
inspirar-se en la seva obra, 
reinterpreta els seus temes 
amb un enfocament més 

actual. El quintet, format 
per Dan Posen (trompeta), 
Xavi Plaza (saxo alt), Camil 
Arcárazo (guitarra), Pep Rius 
(contrabaix) i Ramiro Rosa 
(bateria), té la particularitat 
de substituir el piano per la 
guitarra.

El concert, organitzat 
per l’Associació de Jazz Rubí,  
serà el 16 de febrer a les 20 
hores.  / DdR

the cannonball crew presentaran 
el seu nou disc a l’ateneu
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Torna la Travessa Rubí-Montserrat

M. CABRERA

Completar el camí entre 
Rubí i Montserrat passant 
per camins de muntanya. 
Aquest és l’esperit de la Tra-
vessa Rubí-Montserrat que 
va impulsar el desaparegut 
Pau Sànchez el 2011 i que el 
Centre Excursionista de Rubí 
(CER), del qual Sànchez era 
membre, con� nua organit-
zant cada any. La cita ja va 
per la seva 8a edició i en-
guany se celebrarà el 10 de 
març. “És una ac� vitat que 
té 42 km si s’arriba fi ns al 
punt més alt de Sant Jeroni, 
amb un desnivell de 1.800 
metres posi� us si s’arriba al 
mones� r i de 2.300 si es fa 
fi ns al cim de Sant Jeroni”, 
ha explicat el president de 
l’en� tat, Jordi Puig.

Les persones que vul-
guin fer la travessa caminant 
hauran de sor� r a les 6 hores 
des de la plaça del Doctor 
Guardiet i les que la facin 
corrents hauran de sor� r a 

les 8 hores des del mateix 
punt.

El responsable de segu-
retat de la travessa, Jaume 
Serra, ha explicat que, al 
marge dels quatres avitu-
allaments, hi haurà volun-
taris en punts de control i 
de seguretat, així com en 
zones intermèdies. Està 
prevista la par� cipació de 
sis voluntaris de Protecció 
Civil, dues ambulàncies de 
suport, personal d’inferme-

Les inscripcions ja estan obertes i s’ofereixen 350 places. / Arxiu

MUNTANYISME | TRAVESSA

ria i fins i tot metge amb 
desfibril·lador en algunes 
zones de di� cil accés. També 
ha recordat als par� cipants 
que els gossos han d’anar 
lligats, especialment perquè 
en algun dels trams hi ha 
ramats d’animals.

Inscripcions obertes
Per fer la travessa cal tenir 
un mínim de preparació � si-
ca, ja que és llarga i exigent. 
Les inscripcions es poden fer 

al web www.rubicer.cat fi ns 
al 7 de març i s’han ofert 350 
places, de les quals 150 ja 
estan ocupades. El preu per 
par� cipar oscil·la entre els 
16 i els 26 euros, depenent 
de si són socis de l’en� tat i 
de si estan o no federats.

El regidor d’Esports, Juan 
López, ha lloat el treball de 
l’entitat i ha convidat els 
rubinencs a par� cipar “en 
una travessa amb paisatges 
increïbles”.

La 8a edició de l’ac� vitat, que organitza cada any el 
Centre Excursionista de Rubí, � ndrà lloc el proper 10 de març

Prop de 60 espor� stes de 
la província par� cipen en una jornada 
de tecnifi cació al Balmes Rubí
El Club Balmes Rubí de ta-
ekwondo va acollir dissabte 
passat una jornada de tec-
nifi cació i perfeccionament 
que va comptar amb la 
participació de prop de 
60 espor� stes de totes les 
edats del club rubinenc, així 
com dels clubs Oscarwon 
de Sant Quirze del Vallès 
i d’Esport Rogent de Bar-
celona.

L’entrenament es va re-

alitzar en tres fases. Primer 
els més pe� ts, d’entre 6 i 
12 anys; després els cadets, 
juniors i sèniors, d’entre 12 
i 38 anys. En aquestes dues 
primeres, es van treballar 
situacions de combat i per-
feccionament dels cops a pi-
trals electrònics. A la tarda, 
es van realitzar unes rondes 
de ‘test match’ i combats 
adaptats. La jornada va ser 
un èxit. / Balmes Rubí

TAEKWONDO | TECNIFICACIÓ

Par� cipants a la jornada d’entrenament. / Cedida
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GIRONA B-UE RUBÍ           0-0

GIRONA B: Toni, Bochi, Murga, Roura (Rosell, 66), Micky, 
Freixas (Muritala, 66), Uri, Ferran López, Kike, Benzal (Dani, 
83) i Jaume Duran.
UE RUBÍ: Uri, Aitor Torres, Bacha, Tino Mendoza, Raventós, 
Ivan Campos, Edgar, Gurrea (Silva, 56), Óscar Uroz, Sergi 
Estrada (Duran, 93) i Montoro (Anouar,70).
Àrbitre: Baron Ajenjo.
Targetes: Toni, Micky i Jaume Duran (Girona)/ Tino Men-
doza, Bachana, Sergi Mendoza i Silva (Rubí).

Tot i les nombroses baixes, el Rubí 
puntua al camp del Girona B
JOSÉ LUIS PÉREZ

Amb una defensa inèdita a 
causa de les moltes baixes, la 
UE Rubí va arrancar un punt 
davant el Girona B, aspirant a 
pujar a Tercera Divisió. Entre 
les baixes hi havia Éric per 
sanció, Sergio Campos, Kiki 
i Vicente per lesió. Aquest 
úl� m ha dit adéu a la tem-
porada, perquè s’ha trencat 
el lligament encreuat.

Els jugadors d’Alberto 
Fernández van jugar un molt 
bon partit en defensa, on 
van debutar com a centrals 
Tino Mendoza i Bacha, que 
van estar a gran nivell. No 
només ells, tot l’equip va 
ser molt solidari en defensa. 
Tot i el domini dels gironins, 

el conjunt local no va ser 
capaç de batre la porteria 
visitant. Un pal i quatre grans 
intervencions d’Uri Antonell 
van evitar que obrissin el 
marcador. En atac, el Rubí 
no va tenir molta presència, 
però en una de les poques 
jugades ofensives van re-

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 21 46
2 MARTORELL 21 44
3 ATLÈTIC JÚNIOR 21 38
4 JOVENTUT RIBETANA 21 37
5 FONTSANTA-FATJÓ 21 36
6 SANT QUIRZE 21 34
7 CAN TRIAS 21 31
8 UNIF. BELLVITGE 21 31
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 21 29

10 SAN MAURO 21 28
11 MOLINS DE REI 21 26
12 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 21 25
13 ATL. PRAT DELTA 21 24
14 PRAT B 21 22
15 ESPLUGUENC 21 22
16 MARIANAO POBLET 21 20
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 21 13
18 BEGUES 21 11

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - UD CAN TRIAS          0-1 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J.Bracons, Cristian, Pol, Iván A. 
(Monde), Pablo Borges, Cabanas, Pozzo (Agus), Alvaro, Samu, 
Lucho (Xavi Fdez. ) i Juanjo (Calderón).
U. D. CAN TRIAS: Pol, Chupi, Adriá, Juanito (Antonio), Torres, 
Mullor (Alti), Asa (Eric), Bilal, Abdel, Alvaro (Gabi) i Oscar.
Àrbitre: Alonso Martínez, M. Angel (Bé).
Gols: 0-1 Asa (47´).
Targetes: Cristian, Iván A., Pablo Borges ; Bilal, Abdel, Álvaro, 
Eric, Antonio (2).

L’Olímpic no acaba de trobar 
el gol i cau derrotat a Can Trias
JOSÉ VERDE

Continua la mala ratxa de 
l’Olímpic al Municipal de Can 
Fatjó. En 21 jornades de lliga, 
només ha aconseguit una vic-
tòria i dos empats a casa. Tot i 
que l’equip entrena bé, lluita 
als par� ts i planta cara, no hi 
ha manera d’afi nar la punte-
ria de cara al gol. Ho intenta, 
però els gols no arriben i sen-
se gols, no es guanyen par� ts. 
L’ombra del descens comença 
a planejar amb força, però 
matemà� cament encara hi ha 
opcions, per la qual cosa cal 
seguir lluitant i hi ha plan� lla 
per aconseguir-ho. 

Davant el Can Trias, l’Olím-
pic va disposar de bones 
oportunitats, però el porter 
terrassenc Pol va treure una 
extraordinària mà per rebut-

jar un llançament d’Álvaro 
des de fora de l’àrea. També 
hi va haver dues jugades que 
la defensa va aconseguir re-
butjar des de sota els pals. El 
Can Trias també va disposar 
d’ocasions, que van ser atu-
rades per Bracons. La primera 
part va ser entre� nguda, amb 
un Olímpic lluitant i un rival 
que jugava al contracop. Amb 
l’empat a 0 inicial va arribar 

FUTBOL | SEGONA CATALANA

clamar mans d’un defensor 
local dins de l’àrea.

En definitiva, un bon 
punt l’aconseguit pel Rubí en 
aquest di� cil desplaçament. 
Ara toca recuperar jugadors 
per rebre aquest diumenge 
a les 12 hores a Can Rosés el 
Llagostera B.

el descans. 
Es va iniciar la segona 

meitat sense canvis per part 
de cap equip, i encara no ha-
via arribat el minut 47 quan 
Asa va rebre l’esfèrica dins de 
l’àrea i va enviar-l al fons de 
la xarxa de la porteria local. 
Era el 0-1 per al Can Trias. 
L’Olímpic no va abaixar els 
braços, sinó que va buscar 
l’empat amb ganes però no 

va trobar com fer el gol. Amb 
el pas dels minuts, el conjunt 
egarenc es va anar tancant en 
defensa. Quan només man-
caven 4 minuts per al fi nal, 
Antonio, del Can Trias, va ser 
expulsat per doble groga. El 
tècnic de l’Olímpic va treure 
més efec� us en atac per bus-
car la igualada, però aquesta 
mai va arribar i el par� t va 
acabar 0-1.

Diumenge a les 12 hores 
l’Olímpic anirà a Esplugues 
per enfrontar-se a l’Esplu-
guenc. 

FUTBOL | TORNEIG

ESCACS | LLIGA

El Juventud 25 de Sep� embre 
disputarà per Setmana Santa la 
Villareal Yellow Cup Easter

Cap de setmana d’ombres 
pels equips de la Rubinenca

El club de futbol Juventud 25 
de Sep� embre par� ciparà la 
propera Setmana Santa al 
pres� giós torneig Villarreal 
Yellow Cup Easter.

El club rubinenc, que 
compta actualment amb 21 
equips federats de futbol 
base tant en categoria mas-
culina com femenina, � ndrà 
equips representats en les 
dues categories.

La Villareal Yellow Cup 
Easter és un torneig inter-
nacional organitzat pel Vi-

llareal CV i Endeka Sports 
que aplega equips arribats 
des de tota la geografi a de 
l’estat espanyol i Europa. 
La compe� ció es disputa en 
categoria prebenjamí, ben-
jamí, aleví, cadet, infan� l i 
juvenil, així com en equips 
femenins. Entre els clubs 
que han par� cipat hi ha el 
Be� s, el Barça, el Sabadell 
o el Levante, entre molts al-
tres. Enguany, ha confi rmat 
ja l’assistència el Sevilla. / 
Juv. 25 de Setembre

El diumenge es va disputar 
una nova jornada de la Lliga 
Catalana d’escacs. El conjunt 
A de l’Agrupació d’Escacs 
Rubinenca, en un matx on 
les forces eren igualades, va 
perdre per un contundent 
2,5-7,5 punts, un correc� u 
massa gran que obliga als 
rubinencs a no tornar a 
badar en els enfrontaments 
de casa si volen mantenir la 
categoria. 

El segon equip va rebre 
la visita del líder i res va po-
der fer davant un rival amb 
més experiència, perdent 
el seu enfrontament per un 
clar 1,5-4,5 punts. El conjunt 
C va donar la sorpresa i, 

contra tot pronòs� c, va em-
patar a 2 punts un matx en 
el qual va anar sempre per 
darrere. Aquest conjunt, for-
mat pels més joves del club, 
està agafant el ritme de la 
compe� ció i marxa als llocs 
capdavanters del seu grup. 
La competició individual 
es va disputar divendres i 
dissabte passat. En el Campi-
onat Escolar, con� nua el frec 
a frec entre Diego Alameda i 
Carlos Garcia.

Els representants rubi-
nencs a les fases del Campio-
nat de Catalunya d’Edats no 
van tenir una bona jornada 
i van perdre els seus enfron-
taments. / AER

El ‘Vein� ’ par� ciparà en el pres� giós torneig. / Arxiu

ALTRES RESULTATS 
UE RUBÍ

PB St. Cugat-Amateur B 1-3 
Amateur C - Sant Quirze  2-0 
Castellbisbal - Juvenil A  0-0 
Fund. Terrassa - Juvenil C 8-1 
Cadet A - Manresa  0-3 
Cadet B - Can Trias  4-0  
Cadet C - Ripollet  1-0 
Cadet - Mirasol  0-1 
Mirasol - Infantil A  0-1 
Infantil B - Can Trias  7-1 
Sabadellenca - Infantil C  6-0 
Aleví C - Fund. Terrassa 1-2 
Can Trias - Aleví D  6-1 
PB Sant Cugat - Aleví E  4-3 
Aleví F - Castellbisbal  14-0 
Benjamí A - Júnior  2-6 
N. Terrassa - Benjamí B 3-3 
E. Bonaire - Benjamí C 11-2  
Prebenj. A - C. Sabadellés 3-5 
Petit Stel - Prebenjamí B  3-10 
Patufets - Juan XXIII  7-0
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Ignasi Meló, campió d’Espanya 
de Marxa Màster en ruta 
L’atleta de la Unió Atlètica 
Rubí (UAR) Ignasi Melo va pro-
clamar-se diumenge campió 
d’Espanya de Marxa Màster 
en ruta a la prova de 20 km. 
Melo, a més, va registrar un 
temps d’1h55’53”, un crono 
que suposa un nou rècord dels 
campionats.

Ferran Merino, subcampió 
d’Espanya
Gran actuació del rubinenc 
Ferran Merino, que va que-
dar subcampió d’Espanya en 
heptatló amb una puntuació 
de 5.036 punts i marques com 
7”25 (60 m), 6,73 m (llargada), 
11,55 m (pes),  1’86 m (alça-
da), 9”02 (60 mt), 4,20 m en 
perxa i 2’45”09 en 1.000 m. 

Campionats de Catalunya 
Sub-20
D’altra banda, diumenge es 
va disputar la 27a edició dels 

Campionats de Catalunya 
Sub-20 a la Pista Coberta de 
Catalunya de Sabadell. Més 
de dos centenars d’atletes 
van par� cipar en lluita pel � tol 
autonòmic de la categoria. Per 
part de la UAR, hi van par� -
cipar Gerard Merino i David 
Jiménez.

David Jiménez va fer els 
60 m llisos, on va realitzar una 
marca de 7”29, quedant-se 
a les primeres rondes. I pel 
que fa al salt de llargada, va 
quedar 9è amb una marca de 
5,88 m.

Per la seva part, Gerard 
Merino va realitzar el salt de 
llargada, on va quedar 7è amb 
una marca de 6,23 m. Els dos 
atletes par� cipants en el Cam-
pionat de Catalunya tenen les 
maques mínimes per assis� r 
al Campionat d’Espanya, que 
es realitzarà a Madrid el 2 i 3 
de març. / UAR

RESULTATS CNR 

Infantil Masculí - CN Mataró 8-16
Cadet Masculí - Club Natació Sant Andreu  0-10
Aleví A - Club Natació Martorell 5-4
CN Badia A - Absolut Masculí B 16-9
Cadet Femení - CN Atlètic-Barceloneta 9-7
AE Santa Eulalia B - CN Rubí Benjamí B 3-5
Club Natació Sabadell B - CN Rubí Benjamí B 3-6

WATERPOLO | COPA DE LA REINA

NATACIÓ | CAMPIONAT D’ESPANYA

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Gran paper del Sènior Femení 
en la Copa de la Reina de waterpolo
La XXIII edició de la Copa de la 
Reina de waterpolo es va disp-
tuar durant el cap de setmana 
a les instal·lacions del CN Sant 
Feliu. Les waterpolistes del Sè-
nior Femení del Club Natació 
Rubí (CNR) van realitzar un 
magnífi c campionat, arribant 
a disputar per tercer cop en la 
seva història unes semifi nals 
de Copa. El 8 de febrer es va 
enfrontar en els quarts de fi -
nal a l’EW Zaragoza. Es preveia 
un par� t molt dur i disputat, 
tal com va succeir a la lliga. 
En una remuntada final de 
les jugadores de David Mar-
� n, l’equip es va imposar per 
8-11, amb una gran actuació 
de la jugadora Ariadna Ruiz, 
que va marcar 8 dels 11 gols 
de l’equip. Aquesta victòria les 
va permetre accedir a les se-
mifi nals. Amb l’èxit ja assolit, 

San�  Sánchez, de l’Op� m Club Triatló, segon en el 
Campionat de Catalunya de Duatló Esprint en 50-54
L’atleta de l’Op� m Club Triatló San�  
Sánchez va quedar segon en el Campio-
nat de Catalunya de Duatló Esprint per 
grups d’edat, en la categoria de 50 a 54, 
disputat a Castellar del Vallès el passat 
cap de setmana. Per la seva banda, Alex 
Rahali va assolir una meritòria 13a po-
sició en la categoria de 40 a 44 anys en 
el que era el seu segon duatló.

D’altra banda, Iñaki Fuste va pren-
dre part a la Mitja Marató de Barce-
lona, creuant la línia de meta amb 
un temps d’1h 44’, i millorant en més 
d’onze minuts la seva marca personal 
anterior. / Op� m Club Els par� cipants del club rubinenc. / Cedida

ATLETISME | DUATLÓ 

en aquesta fase ens van tornar 
a creuar amb el CN Sant An-
dreu. El resultat fi nal de 6-14 
deixa un bon regust i la con-
vicció que estan treballant de 
manera correcta. Jugadores 
i equip tècnic estan fent una 
gran temporada enguany.

Aquest dissabte, el Sènior 
Femení s’enfrontarà al CN Ma-
taró, a la capital del Maresme 
a par� r de les 15.30 hores, 
amb la intenció de repe� r el 
resultat de la primera volta.

Per la seva part, el Sènior 
Masculí con� nua en una di-
nàmica guanyadora. Dissabte 
en el seu desplaçament a 
Madrid, es va imposar de 
manera clara al CN la La� na 
per 9-13. Amb aquest resultat, 
els jugadors del Dani Gómez 
continuen encapçalant la 
classifi cació juntament amb 

El sènior femení va arribar a disputar les semifi nals. / Cedida

ATLETISME | DUATLÓ

III Duatló de 
Castellar del 
Vallès
El CN Rubí va assolir un molt 
bon resultat en la disputa del 
tercer duatló de carretera de 
Castellar del Vallès, que va 
tenir lloc diumenge passat. 
El triatleta del CN Rubí Ricard 
Valenzuela va assolir la prime-
ra posició en la seva categoria 
V2M, en el grup d’edat de 
55-59.

També diumenge, Xavier 
Matarín va disputar el I Duatló 
de Llarga Distància d’Híjar, 
a Terol, fent un bon paper. 
Matarin va quedar en la 26a 
posició de la general i la 14a 
de la seva categoria.

Aquest diumenge, una 
nodrida representació de 
triatletes del club, sis espor-
tistes, disputarà el Duatló 
d’Igualada. / CNR

Arlet Oliveras es proclama campiona 
d’Espanya de Natació màsters
El XXV Campionat d’Espanya 
Obert d’Hivern de Natació 
Màsters es va disputar el 
passat cap de setmana  a la 
piscina de la Fundació Rias 
do Sur de Pontevedra. Arlet 
Oliveras i Sebas� an Ybarra, 
nedadors del Club Natació 
Rubí (CNR) van prendre part 
en la compe� ció.

Oliveras va tornar a pujar 
al pòdium en tres ocasions i 
es va proclamar campiona 
d’Espanya i medalla d’or en 
la prova dels 200 m papa-
llona en la categoria de +25. 
Els altres dos podis van ser 
una segona posició i medalla 
d’argent a la prova dels 400 m 
es� ls, i la tercera posició amb 
medalla de bronze en els 200 

m esquena. En els 100 m es-
quena, va assolir la cinquena 
posició. 

Per la seva part, Ybarra 

també va tenir una molt 
bona actuació en la cate-
goria +45, quedant en la 8a 
posició en els 400 m lliures 
i els 100 m esquena, i en la 
10a posició en els 100 m 
lliures. 

Entrenaments
D’altra banda, els benjamins 
del CNR van par� cipar dis-
sabte en un entrenament 
de la delegació del Vallès al 
CE Europa Sports Center per 
preparar la fi nal per delega-
cions, amb el CN Parets, CN 
Caldes, CN SEK Catalunya, 
CE Europa Sports Center, CN 

Santa Perpètua, CN Pinetons 
Cardedeu, CN Granollers, CN 
Badia i CN Cerdanyola. / CNR

Arlet Oliveras es va penjar un or, una 
plata i un bronze. / Cedida

el CN Sant Feliu. Aquest cap 
de setmana tenen descans 

per la celebració de la Copa 
del Rei. / CNR

A dalt, Ignasi Melo durant el campionat. A sota, Ferran Merino, en 
el podi amb la medalla de plata. / Cedida
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