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Preocupació ciutadana per l’expansió 
de la vespa veluti na pel municipi
C. CARRASCO

L’extensió de la vespa veluti na 
o asiàti ca, coneguda popular-
ment com a ‘vespa assassina’, 
pel municipi és un fet. L’arriba-
da d’aquest insecte preocupa i 
inquieta la ciutadania  per les 
conseqüències que pot com-
portar. I és que aquesta espè-
cie invasora devora les vespes 
i abelles autòctones, que són 

vitals pel nostre ecosistema i 
per garanti r la pol·linització, i 
han generat un problema per 
l’apicultura. 

Segons els experts, la ves-
pa veluti na no és perillosa per 
als humans en general, ja que 
són assassines d’insectes, no 
de persones. La seva picada 
pot ser una mica més dolorosa 
que la d’un exemplar autòcton 
perquè té el fi bló més gran, 

però no pel seu verí. Tot i això, 
sí que poden ser perilloses  
per a les persones al·lèrgiques 
a les picades d’abelles i vespes 
autòctones, per a les quals, la 
seva picada, sigui de l’espècie 
que sigui, pot comportar con-
seqüències greus. 

L’any passat, els Agents 
Rurals de la Generalitat van 
confirmar que la vespa asi-
àtica havia arribat al Vallès 

Occidental, amb l’aparició dels 
primers ruscs a poblacions 
com Terrassa, Sant Quirze del 
Vallès i Sant Cugat. 

A mitjans del 2018 alguns 
ciutadans van alertar de la 
presència de nius de vespa 
veluti na a diferents punts de 
Rubí. Segons l’Ajuntament, 
fi ns al moment tenen cons-
tància de tres casos. 

El primer rusc es va loca-
litzar el setembre del 2018 
en una figuera dels camps 
que es troben a tocar del 
carrer Mallorca, a Ca n’Oriol. 
El segon, un niu al Torrent dels 
Alous, a prop de l’escola 25 de 

Setembre i de l’insti tut Torrent 
dels Alous, detectat al febrer 
d’aquest any, i el tercer, loca-
litzat per un veí recentment, 
situat a l’avinguda Can Mir, 
cantonada carrer Camarasa. 

Tot i això, hi ha hagut 
altres ciutadans que assegu-
ren que n’hi ha a Sant Muç i 
Castellnou i fi ns i tot al nucli 
urbà, tot i que el consistori no 
en té constància. 

Actuacions
El protocol de la Generalitat 
estableix que quan es detecti  
un niu nou s’ha de comunicar 
al Cos d’Agents Rurals, on se 
centralitza la informació (93 
561 70 00 / veluti nacar@gen-
cat.cat). Es recomana no in-
tentar capturar cap exemplar 

pel risc de picada ni intentar 
destruir ni reti rar el niu. 

Quan es va detectar el 
primer cas a la ciutat, l’Ajun-
tament va contactar amb els 
Agents Rurals per confi rmar 
si es tractava d’un exemplar 
de vespa asiàti ca, ja que més 
d’una vintena dels avisos que 
hi va haver a la comarca l’any 
passat van ser falsos, és a 
dir, no es tractava d’aquesta 
espècie. 

Davant el fet que els 
Agents Rurals tenen recur-
sos limitats, han delegat les 
actuacions en el consistori, 
malgrat que aquest no té 

competència. 
Segons els Serveis de Sa-

lut Pública i Medi Natural 
de l’Ajuntament, que han 
assumit de forma comparti da 
la gestió d’aquest tema, el 
procediment que estan apli-
cant comença per confi rmar 
l’espècie i el niu, a través d’una 
inspecció i el corresponent 
informe. En el cas de nius 
primaris i secundaris acti us, 
l’Ajuntament contracta una 
empresa especialitzada en 
control de plagues per a la 
seva destrucció i reti rada. Si 
es tracta d’un niu secundari 
inacti u, es deixa a l’arbre. 

Fonts municipals han 
apuntat que, fi ns ara, l’únic 
niu acti u a Rubí, ja reti rat, va 
ser el del carrer Mallorca. 

La vespa asiàti ca presenta un aspecte més fosc que les vespes 
autòctones. La varietat nigrithorax, que és la que ha arribat a 
Catalunya, té el tòrax negre envellutat i segments abdominals 
de color castany amb una fi na franja groga. El quart segment de 
l’abdomen és quasi en la seva totalitat de color groc-taronja. El 
cap és negre, la cara groga-ataronjada i les potes castanyes al fi nal. 
La seva mida oscil·la entre els 17 i 32 mm de llargària.

Niu al Torrent dels Alous, prop del 25 de Setembre. / Carla Abril

Com és una vespa veluti na?
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Irregularitats i incompliments del 
camp de golf de Can Sant Joan
VICENÇ RABADÁN

El pròxim mes farà un any 
del tancament judicial del 
camp de golf de Can Sant 
Joan. Les catifes de gespa 
antiecològiques han deixat 
pas a vegetació més natural 
i els forats o ‘greens’ només 
s’intueixen. La tala d’arbres 
no fou compensada per refo-
restació, però aquesta no és 
pas l’única irregularitat en la 
cronologia de 28 anys d’aquest 
equipament fracassat.

L’incompliment de nor-
matives i convenis ha estat 
constant des que es va aprovar 
el gener de 1991 el pla parcial 
d’ordenació del Parc d’Acti-
vitats Econòmiques de Can 
Sant Joan, que va concretar 
l’ús d’aquell sòl urbanitzable 
indefi nit al Pla General de Rubí 
i al Pla General Metropolità a 
Sant Cugat. El pla parcial va ser 
ges� onat per l’Ins� tut Català 
del Sòl (Incasòl), mitjançant 
un consorci urbanístic que 
integrava l’organisme de la 
Generalitat i els ajuntaments 
dels dos municipis afectats.

 L’Incasòl va esdevenir 
Entitat urbanística actuant, 
amb el consen� ment dels con-
sistoris però contra l’aplicació 
habitual de les normes sobre 
planejament, ja que aquest or-
ganisme podia executar plans 
urbanís� cs però no pas defi nir 
l’ús social del territori. Tampoc 
no podia declarar mo� us d’ex-
propiacions del sòl, escollit 
com a sistema d’actuació, i per 
les quals es preveien uns 1.176 
milions de pessetes. La ‘febre 
olímpica’ del 92 ho contagiava 
tot i entusiasmaven els parcs 
econòmics amb camp de golf 
incorporat.

El pla parcial va planifi car 
gairebé 279 hectàrees (equi-
valents a uns 440 camps de 
futbol), una tercera part a 

Rubí i dues terceres parts al 
terme de Sant Cugat. El parc 
de negocis va definir poc 
més del 75% dels terrenys de 
� tularitat pública. En el terme 
rubinenc, unes 73 hectáre-
es eren públiques (sistema 
d’espais lliures, zones verdes 
públiques, vials, equipaments 
públics…) i poc més de 25 
hectàrees, privades.

De les 207 hectàrees pú-
bliques, l’Incasòl va cedir-ne 
106 als ajuntaments respec-
� us i es va quedar amb les 101 
hectàrees restants, maniobra 
contrària a la pràc� ca habitual 
de l’organisme. Els consistoris 
de Rubí i Sant Cugat ho van 
acceptar i van aprovar el pla 
parcial i les modificacions 
dels planejaments generals, 
malgrat que la legislació local 
i urbanística vigent no per-
metia renunciar a la cessió 
obligatòria i gratuïta de tota la 
super� cie de sistemes (parcs, 
jardins, vials o equipaments 
espor� us i socials…).

Dintre de les 101 hectàre-
es que es va quedar l’Incasòl, 
es va decidir construir un 
camp de golf de titularitat 
pública que ocupava gairebé 
80 hectàrees. El desembre 
de 1991 es va formalitzar un 

conveni entre diversos orga-
nismes espanyols i catalans 
que concretava 600 milions 
de pessetes (equivalents a 3,6 
milions d’euros) per construir 
el camp de golf: 300 milions 
aportats pel Consell Superior 
d’Esports, 100 milions de 
la Generalitat, 50 milions a 
parts iguals de les federacions 
espanyola i catalana de golf, 
90 milions en infraestructu-
res de l’Incasòl i 60 milions 
aportats per empreses col-
laboradores.

El maig de 1993, l’Incasòl 

va atorgar un dret de super-
� cie (una mena de lloguer) a 
la Federació Catalana de Golf 
sobre 80,8 hectàrees defi nides 
com a sistema d’espais lliures 
(23,6 de Rubí i 57,2 de Sant 
Cugat) a canvi de 3,75 milions 
de pessetes d’entrada i un 
cànon ridícul de 50.000 pes-
setes anuals durant 75 anys. 
La normativa dels drets de 
super� cie no es va respectar 
quan el camp de golf no es va 

fi nalitzar en els terminis es� -
pulats (només es va construir 
una primera fase de 9 forats 
per falta de fi nançament del 
Consell Superior d’Esports).  

Per aquesta primera fase, 
l’Ajuntament de Rubí va con-
cedir la llicència per construir 
dos dels 9 forats i per fer la 
bassa de recollida d’aigües 
al mig del Torrent dels Alous,  
però amb condicions: mante-
niment del Camí de Can Tira-
ïres, reforestació obligatòria 
per la tala d’arbres per fer 
els dos forats i compromís de 
regar amb aigua de la depu-
radora de Les Fonts-Terrassa. 
La llicència no perme� a, però, 
la construcció en terrenys de 
Rubí del ‘green’ d’un altre fo-
rat, obra que era il·legal. 

Les condicions no es van 
acomplir ni en la primera fase 
de les obres ni en la segona, 
que ampliava el camp fins 
als 18 forats, iniciada l’es� u 
del 1999 i que va enfrontar 
el consistori rubinenc i la 
Federació Catalana de Golf 
als tribunals per la llicència 
d’aquesta segona fase, ob� n-
guda fi nalment per un defecte 
de forma. El 2002 es va signar 
un conveni entre federació i 
alcaldia de Rubí amb mesures 

El camp, entre Rubí i Sant Cugat, està abandonat. / V. Rabadán

d’implicació social a Rubí per 
part del Golf que no es van 
fer realitat. De fet, hi havia 
més compromisos inclosos 
en el pla parcial de Can Sant 
Joan que es van incomplir: 
fer el parc agrícola de Can 
Sant Joan o la renovació de 
masses forestals i parcs en els 
terrenys cedits a l’Ajuntament 
de Rubí.

Una de les irregularitats 
més fl agrants des de l’origen 
de l’equipament va ser la 
conformitat de la Generalitat 
amb la des� nació de la major 
part del sistema d’espais lliu-
res del pla parcial al golf quan, 
segons l’ar� cle 49.3 del Text 
refós dels reglaments vincu-
lats a la Llei sobre el règim del 
sòl i ordenació urbana, “als 
terrenys destinats a parcs i 
jardins no es podran preveure 
usos priva� us que excloguin o 
limi� n l’ús públic o perme� n 
un ús diferent del des�  com a 
sistema d’espais lliures”. 

La Federació Catalana de 
Golf va ges� onar directament 
l’equipament fi ns al desembre 
de 2013, quan va vendre els 
drets d’explotació a l’empresa 
Metropolitan Golf Barcelona, 
creada 15 dies abans d’assumir 
la ges� ó de Can Sant Joan, que 
va eixugar el deute de 2,3 mili-
ons d’euros de la federació. El 
conveni del desembre de 1991 
especifi cava que la Federació 
podia renunciar a la ges� ó del 
camp després de 5 anys, en 
cas de pèrdues econòmiques 
con� nuades, “cedint l’explo-
tació a una empresa o en� tat 
que la comissió de seguiment 

designi”, comissió conformada 
per membres dels organismes 
que van signar el conveni (i 
oberta a representants dels 
ajuntaments afectats) i de la 
qual no consta el vis� plau a 
la priva� tzació.

Per tancar el periple de 
gestió gens transparent del 
Golf Can Sant Joan, una se-
gona empresa privada va 
comprar els seus drets d’ex-
plotació a principis de 2017: 
Puro Campo, SL, empresa 
amb seu a Múrcia i dedicada, 
entre altres coses, a ac� vitats 
immobiliàries i explotació de 
fi nques rús� ques. Els deutes 
acumulats per aquesta em-
presa, després d’incomplir les 
inversions milionàries prome-
ses, van fer que la Federació la 
portés als tribunals, que van 
decidir el tancament judicial 
del camp l’abril de 2018. 

Cotxet de golf abandonat al mig del Torrent dels Alous. / V. Rabadán

L’equipament està 
tancat per decisió 
judicial des de 
l’abril de 2018



Divendres, 15 de març de 2019 ACTUALITAT4

Mul� tudinària manifestació feminista 
a Rubí: les dones prenen els carrers
LARA LÓPEZ

Més d’un miler de persones 
van participar a Rubí en la 
manifestació feminista de 
divendres passat, Dia Interna-
cional de la Dona, convocada 
pel Comitè local de Vaga 8M. 
Gent de totes les edats – 
dones, nenes, homes i nens 
lluint mocadors, pancartes 
o roba liles– van sumar-se a 
la lluita de la vaga i jornada 

reivindica� va feminista del 8 
de març per protestar contra 
les desigualtats, discriminaci-
ons i agressions que encara 
viu el col·lectiu femení en 
l’actualitat.

Les manifestants van re-
córrer els carrers del centre, 
encapçalades per un grup 
de dones del Comitè de Vaga 
8M de Rubí amb torxes, que 
van sortir des de la rambla 
del Ferrocarril poc després 

de les 19 hores i van fer camí 
per l’avinguda de Barcelo-
na parant a diversos punts 
com els Serveis Socials a la 
Plaça Pearson, els Jutjats 
municipals, la Comissaria de 
la Policia Nacional i la plaça 
del Doctor Guardiet, entre 
d’altres. Les representants 
feministes van reivindicar en 
el manifest d’inici i durant la 
marxa la llibertat a decidir 
sobre el propi cos, el dret a 
l’avortament segur i gratuït, 
unes condicions dignes de 
treball i una educació sexual 
basada en la igualtat, entre 
altres mesures.

Durant aquestes parades, 
les organitzadores van donar 
dades sobre la bretxa salarial 
entre homes i dones (actual-
ment un 26% a Catalunya), van 
denunciar l’augment de casos 
d’agressió i violació contra les 
dones (durant el 2018, a Espa-
nya es va produir de mitjana 
1 denúncia per violació cada 
5 hores), les condemnes lleus 
del sistema judicial espanyol 
en casos de violació i agressió 
sexual, sobre les condicions de 
precarietat d’algunes dones 
migrants en situació irregular 
o dones preses. Les manifes-
tants també van mostrar-se 
crí� ques amb les polí� ques i 
serveis dirigits a les dones per 
part de l’Ajuntament, mencio-
nant la manca de recursos del 

Polèmica en la lectura del 
Manifest del Dia de la Dona
L’acte ins� tucional de celebra-
ció del Dia de la Dona va tenir 
lloc divendres passat al migdia 
amb la lectura del Manifest 
consensuat per la Federació 
Catalana de Municipis per 
part de membres dels par� ts 
polítics amb representació 
a l’Ajuntament. La lectura va 
ser boicotejada pel Comitè 
de Vaga Feminista a Rubí, que 
va organitzar la jornada de 
protesta i la manifestació del 
Dia de la Dona. Amb una so-
rollosa xiulada i crits com ‘No 
és feminismo, es postureo’ o 
‘El Ayuntamiento es machista’, 
les manifestants van impedir 
que la lectura se sen� s amb 
normalitat. Segons van ex-
plicar, protestaven contra les 
polí� ques d’igualtat de l’Ajun-
tament que consideren que 
no són efec� ves, van cri� car 
que el pla d’igualtat municipal 
està caducat des de fa un any 
i que el servei d’igualtat no té 
sufi cients recursos.

Durant el seu torn de pa-
raula, l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, va interpel·lar les 

manifestants. “Esteu fent una 
mica el ridícul. (...) La veritat és 
que donar aquest exemple el 
dia que reivindiquem els drets 
de les dones em fa sen� r molt 
trista. Quin mal exemple”, va 
apuntar. Les seves paraules 
van agitar més els ànims de 
la plaça, plena, que van xiular 
encara més. Alguna de les 
manifestants va demanar una 
disculpa pública de l’alcaldes-
sa. / C.C.

Servei d’Informació i Atenció 
a les Dones (SIAD) i reclamant 
la millora de l’atenció a les 
dones maltractades, a més 
de la creació d’espais locals 
d’expressió i sinergies pel col-
lec� u femení o que el govern 
faci ús de vocabulari inclusiu 
de gènere.

Davant de l’església de 
Sant Pere, membres de la 
Colla Castellera de Rubí van 
construir “un castell de do-
nes” desplegant una pancarta 
reivindicativa amb el lema 
‘Fora rosaris dels nostres 
ovaris’. Mentrestant, repre-
sentants del comitè van re-
cordar la persecució de dones 
acusades de bruixeria durant 
segles impulsada pels líders 
de l’Església o el vincle del 
sector eclesiàs� c en crims de 
lesa humanitat a dictadures 
d’Amèrica del Sud, els casos 
d’infants robats i el moviment 
an� avortament.

La marxa va fi nalitzar al 
voltant de les 21 hores a la 
plaça del Casino, on les orga-
nitzadores van fer un discurs 
crí� c contra el sistema patri-
arcal. Les manifestants van 
expressar la seva preocupació 
per la popularitat a l’alça de 
Vox, partit polític espanyol 
que “defensa polítiques ra-
cistes i un assetjament al 
feminisme sota una pretesa 
democràcia”.

Imatge de la manifestació, al seu pas per la C-1413. / J.A. Montoya

La lectura va tenir lloc a la porta 
de l’Ajuntament. / C.C.
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Una empresa rubinenca crea un 
‘escape room’ portàti l per conscienciar 
els infants contra l’assetjament
C. CARRASCO

L’empresa Cripthos, amb seu 
a Rubí i especialitzada en la 
creació d’escapes rooms por-
tàti ls, ha creat ‘StopBullying’, 
un nou joc per a infants amb 
l’objecti u de sensibilitzar nens 
i nenes sobre la importàn-
cia d’erradicar l’assetjament 
infanti l.

L’escape room introdu-
eix els infants a la història 
d’en Miko, un nen que pateix 
assetjament a l’escola. Els 
infants tenen 15 minuts per 
ajudar-lo a trobar la seva gor-
ra amb les pistes amagades 
a la biblioteca, el vesti dor, el 
pati  i l’aula de música que es 
recreen amb els plafons de 
l’escape room. L’exploració, la 
lògica i la deducció entren en 
joc per sensibilitzar contra el 
bullying, ja que les proves es-
tan dissenyades per tal que els 
alumnes prenguin consciència 
de com identi fi car situacions 

d’assetjament, actors impli-
cats i pautes d’actuació en 
aquestes situacions. A més, 
es facilita una guia pedagògica 
per tal que el professorat pu-
gui desenvolupar i refl exionar 
sobre el tema a l’aula.

Les escoles Torre de la 
Llebre i 25 de Setembre han 
estat dos dels primers centres 
educatius que han provat 
l’experiència ‘StopBullying’. 
A l’escola Torre de la Llebre, 
l’alumnat de 3r fi ns a 6è va 
parti cipar en l’escape room 
i l’experiència va ser molt sa-
ti sfactòria. Una de les tutores 
dels grups parti cipants explica 
que “els infants s’ho van pas-
sar molt bé, va ser diverti t i 
alhora educati u”. A més des-
taca que “vam trobar que la 
proposta era molt adequada 
per l’edat dels alumnes”.

En el cas de l’escola 25 de 
Setembre, els alumnes de 6è 
van ser els que van provar el 
joc i l’experiència també va ser 

positi va. Segons apunta la di-
rectora del centre, els infants 
van gaudir de la proposta i 
alhora aquesta els va fer refl e-
xionar sobre l’assetjament.

‘StopBullying’ està disse-
nyat per a escoles, però tam-
bé es pot instal·lar a esplais 
o festes particulars. L’edat 
recomanada és de 6 a 12 anys 
i és apte per a infants amb dis-
capacitat. L’idioma pot ser en 
català, castellà o anglès.

Reparti ran ‘clakis’ gratuïts per
fomentar el reciclatge d’oli de cuina
Amb l’objecti u d’incrementar 
el reciclatge d’oli de cuina usat, 
el 23 de març l’Ajuntament 
reparti rà ‘clakis’ gratuïts en el 
marc de la campanya ‘Excuses 
o separes’. A banda d’aquests 
recipients, que serveixen per 
guardar aquest residu fi ns que 
no es porta a la deixalleria de 
Cova Solera o a qualsevol dels 
punts de recollida establerts, 
el consistori també lliurarà a 
la ciutadania que ho desitgi, 
fins a exhaurir existències, 
bosses tricicles ─recipients 
dividits en tres seccions per 
poder fer la correcta separació 
dels residus: paper i cartró, 
envasos i vidre─, contenidors 
de la fracció orgànica i bosses 

A l’Ajuntament hi ha un punt de 
recollida de clakis. / Carla Abril

Alguns dels infants que han provat aquest ‘escape room’. / Cedida

Jornada sobre els drets dels infants i la 
visibilització de l’abús sexual infanti l 
Jorge Cardona, catedràti c de 
Dret Internacional Públic i 
membre del Comitè dels Drets 
dels Infants a les Nacions Uni-
des, i Álvaro Sepúlveda, germà 
marista de la Fundació Marista 
per a la Solidaritat Internacio-
nal, seran dos dels convidats 
aquest divendres, 15 de març, 
a la Jornada ‘La defensa dels 
Drets dels infants, element 
irrenunciable de la nostra 
missió’, que organitza la Fun-
dació Champagnat-Maristes 
Catalunya en el marc de la 
trobada anual d’educadors 
d’obres socials.

La jornada, que es durà 
a terme a l’auditori de l’Es-

pai 14/13 del Centre Cívic La 
Cruïlla del Pinar a parti r de les 
9.30 hores, es compon de dues 
parts. A la primera part hi hau-
rà una taula rodona ti tulada 
‘Visibilitzem l’abús sexual in-
fanti l: una responsabilitat com-
parti da’. El col·loqui comptarà 
amb professionals acreditats 
de diferents serveis i àmbits 
d’intervenció (salut, justí cia, 
educació, serveis socials).

A la segona part, Jorge 
Cardona i Álvaro Sepúlveda 
analitzaran els objecti us, rep-
tes i urgències als quals ens 
enfrontem al món en relació 
amb la defensa dels drets dels 
infants. / DdR

compostables. El 23 de març, 
l’estand informati u s’ubicarà 
al Mercat. / DdR
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LA BERLINA RADICAL

C on su silueta baja y 
dinámica, su fron-
tal agresivo y su 

estilo poderoso y acerado, 
la nueva berlina de gama 
superior PEUGEOT 508 
inaugura una nueva era 
de deportividad y elegan-
cia. Sus líneas esculpidas, 
su sofi sticada calandra y 
su nueva firma lumino-
sa refuerzan su carácter 
distinguido, atrevido e 
innovador.

Sacia tu sed de perfección
El conocimiento invertido 
en el diseño se ha puesto 
al servicio de una estética 
y una calidad sin conce-
siones. El equilibrio de las 
proporciones, las puertas 
sin marco, los acabados y 
las uniones se han trabaja-
do con precisión para que 
cada detalle contribuya 

a la suma de elegancia y 
perfección.

Siéntate a los mandos del 
i-Cockpit® de PEUGEOT
Navega en un puesto de 
conducción ágil y visiona-
rio, con su volante compac-
to, su Head-up Display y su 
pantalla táctil capacitiva 

de 25,4 cm (10’’) HD. Dis-
fruta de la comodidad de 
los asientos, los masajes 
multipunto y el sonido de 
alta fi delidad FOCAL®, que 
ofrece el placer de un so-
nido puro que contribuye a 
generar unas sensaciones 
de conducción inéditas.

Por qué elegir si puedes 
tenerlo todo
Gracias a la efi ciencia de 
sus motores Euro6.2 Pure-

Tech o BlueHDi y su caja de 
cambios automática de 8 
velocidades EAT8, el nuevo 
PEUGEOT 508 combina 
potencia con unas bajas 
emisiones de CO2.

Experimenta la realidad 
aumentada
Gracias a una cámara de 
infrarrojos situada en la 

parte delantera del vehí-
culo, la tecnología Night 
Vision permite detectar 
mejor, de noche, la pre-
sencia de peatones o ani-
males en nuestro camino. 
Además, la nueva berlina 
Peugeot 508, con lo último 
en seguridad y ayudas a la 
conducción, lleva tu expe-

riencia más allá de la alta 
tecnología.

Déjate inspirar
Gracias a una conducción 
precisa, la comodidad de la 
dirección y una estabilidad 
ejemplar sobre la carretera, 
reforzada por la suspensión 
ajustable, la nueva berlina 
PEUGEOT 508 de gama 
superior renueva el placer 
de conducir e intensifi ca tu 
libertad de movimiento.

Precio desde 26.160€
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Ana M. Mar� nez omple La Sala en la presentació 
de la seva candidatura amb Miquel Iceta
MARTA CABRERA

El Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) va triar el 
teatre municipal La Sala per 
fer la presentació de la can-
didatura d’Ana M. Mar� nez, 
un dels escenaris preferits 
del par� t en els darrers anys. 
La militància va respondre 
i el teatre es va omplir per 
donar el tret de sor� da de la 
campanya electoral dels soci-
alistes rubinencs, un acte que 
va comptar amb la presència 
del primer secretari del PSC, 
Miquel Iceta.

Amb una gran fotografi a 
de l’actual alcaldessa d’a� rez-
zo i amb el lema de campanya 
ben visible –Rubí serà el que 
tu vulguis que sigui– Ana M. 
Mar� nez va fer un recull de 
la seva obra de govern durant 
els darrers anys, destacant 
que la rehabilitació del Casi-
no “serà una realitat en uns 
mesos”, així com també la 
“remodelació del Mercat, que 
incorporarà un supermercat”. 
Va destacar que Rubí ha fet un 
pas endavant en l’àmbit cultu-
ral, amb l’acollida dels Premis 
CoNCa i del fes� val Primavera 

L’actual alcaldessa, amb part del seu govern i Miquel Iceta, al fi nal de l’acte. / Carla Abril

espor� u a Cova Solera, unir 
la zona del Castell amb l’Es-
cardívol, ampliar el tanatori 
o fer un equipament juvenil 
i cultural a l’antiga fàbrica 
Supersond.

Al final del seu discurs, 
Mar� nez tampoc es va oblidar 
de reclamar a la Generalitat la 
construcció de la segona esta-
ció de Ferrocarrils, el trasllat 
dels jutjats, la construcció de 
l’Escola el Bosc i, sobretot, 

l’hospital: “Seguirem dema-
nant l’hospital, ningú em ca-
llarà fi ns que no � nguem una 
atenció sanitària digna”.

Campanya per les generals
Abans del discurs d’Ana M. 
Mar� nez, va ser Miquel Iceta 
qui va dirigir-se al públic, amb 
un discurs centrat en les elec-
cions generals: “Els socialistes 
volem construir i avançar, ni 
volem retrocedir ni tampoc 

L’AUP programa 
una passejada 
pel camp de golf 
abandonat

L’ANC organitza 
autocars per anar 
a la manifestació 
de Madrid

Ja es pot consultar el cens per a les eleccions generals

Pop; i també en l’àmbit de 
l’espai públic, amb l’ampliació 
de l’illa de vianants: “Espero 
que tinguem confiança per 
poder seguir treballant, hem 
fet molt, però queda molt 
per fer”.

En aquest aspecte, tot i 
que la primera secretària del 
PSC local no va voler revelar 
totes les seves propostes, sí 
que va explicar la intenció 
de construir un equipament 

volem bloquejar”. 
Però Iceta no va oblidar 

defensar l’acció de govern del 
PSC a Rubí i va demanar als 
rubinencs més suport per ob-
tenir una majoria més àmplia. 
El líder socialista, que consi-
dera que “a Rubí el PSC no 
s’ha desgastat, sinó que s’ha 
consolidat”, ha destacat la 
bona feina feta pel govern en 
minoria de Mar� nez: “Tot i les 
difi cultats inicials, a Rubí s’ha 
fet una feinada enorme”.

“Espero que 
� nguem confi ança 
per poder seguir 

treballant, hem fet 
molt, però queda 

molt per fer”
Ana M. Martí nez

“Tot i les 
difi cultats inicials, 
a Rubí s’ha fet una 
feinada enorme”

Miquel Iceta

Els comicis al Congrés i al Senat seran el 28 d’abril. / Arxiu

Fins al 18 de març, es poden 
consultar les llistes del cens 
electoral perquè els electors 
comprovin la seva correcta 
inscripció i poder esmenar 
qualsevol possible errada de 
cara a les eleccions generals 
del proper 28 d’abril. Les 
dades es poden confi rmar de 
manera informà� ca i assis� -
da a l’Ofi cina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) del Centre 
(c. Narcís Menard, 13-17) 
de dilluns a dijous de 8.30 
a 14 hores i de 16 a 18.30 
hores i divendres de 8.30 a 
14 hores.

També poden comprovar 
si estan inscrits correctament 
al cens a través de l’apartat 
d’eleccions del web municipal 
i de l’aplicació Rubí Eleccions, 
on poden consultar quin és 
el seu col·legi electoral. En 
cas de detectar algun error a 
la informació de l’Ofi cina del 
Cens Electoral, caldrà fer-ne 
la comunicació corresponent 
a la mateixa OAC.

Uns 54.000 rubinencs, 
aproximadament, tindran 
dret a vot en aquests comicis. 
Com que el Casino està tan-
cat, en aquesta convocatòria, 

els electors que votaven en 
aquest espai es repartiran 
entre l’Ateneu, el Rubí Forma 
i l’escola Pau Casals. Previ-

siblement, l’1 d’abril � ndrà 
lloc el sorteig per designar les 
persones que integraran les 
meses electorals. / DdR

L’Alterna� va d’Unitat Popular 
(AUP) organitza una passejada 
pel camp de golf abandonat de 
Can Sant Joan amb la intenció 
de fer visible per a la ciutada-
nia les possibilitats d’aquest 
espai com a parc interurbà.

Fa pocs dies es va aprovar 
al Ple una moció per tal d’arri-
bar a un acord amb l’Incasòl i 
aconseguir que l’an� c camp de 
golf, ubicat entre Rubí i Sant 
Cugat, sigui un parc periurbà. 
En el marc d’aquesta proposta, 
l’Alterna� va oferirà una passe-
jada des del parc de Ca n’Oriol 
fi ns a la zona del camp, que 
també inclourà explicacions 
històriques sobre les reivindi-
cacions veïnals contràries a la 
ubicació del camp de golf en 
aquests terrenys de Can Sant 
Joan: “Volem que la gent pas-
segi perquè vegin el potencial 
que tenen aquests terrenys”, 
ha explicat Jordi Muntan, por-
taveu de l’AUP.

En total, són 87 hectàrees 
d’espai i l’objec� u de la forma-
ció assembleària a par� r de 
l’ac� vitat és que “la gent ho 
conegui i s’ho faci seu, perquè 
està obert i es pot entrar i 
passejar”. / M.C.

L’Assemblea Nacional Catalana 
organitza autocars per anar 
fi ns a Madrid el 16 de març per 
assis� r a la manifestació que hi 
ha prevista al passeig del Pardo 
a les 18 hores. La secció local 
de l’entitat posa a la venda 
els � quets per un preu de 45 
euros a la bo� ga Franquesa, 
situada al carrer Francesc Ma-
cià, 63. La sor� da dels autocars 
serà el dissabte a les 6 hores 
i està prevista l’arribada per 
diumenge a les 6 hores. / DdR
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JxR proposa incorporar al parc d’habitatge públic 
els edifi cis inacabats propietat dels bancs

Buscallà insta als sobiranistes a treballar ja en un acord de govern 

CRISTINA CARRASCO

Junts per Rubí (JxRubí) ha pre-
sentat les propostes de la seva 
formació de cara a les elecci-
ons municipals per solucionar 
el problema de l’habitatge  a 
la ciutat. Entre aquestes, hi ha 
que l’Ajuntament faci servir el 
dret de tanteig i retracte per 
adquirir els edifi cis inacabats 
que hi ha a la ciutat i que han 
passat a ser propietat dels 
bancs per incorporar-los al 
parc d’habitatge públic. 

Segons Jaume Buscallà, 
alcaldable de JxRubí, a la ciu-
tat hi ha, com a mínim, una 
desena de blocs de pisos que 
les constructores no han fi na-
litzat repar� ts per diferents 
barris. Buscallà considera que 
el consistori podria adquirir 
aquests edificis per desti-
nar-los a habitatge públic de 
lloguer o compra. 

Des de Junts per Rubí 
s’apunta que algunes d’aques-
tes promocions tot i estar 
molt avançades no s’han aca-
bat per qües� ons d’accessibi-
litat o d’efi ciència energè� ca, 
que els tècnics municipals 
podrien resoldre. Per Busca-
llà, el fet que l’edifi ci ja es� gui 

Junts per Rubí (JxRubí) ha demanat als par� ts i en� tats independen� stes de la ciutat que comencin 
a treballar ja per establir les bases d’un acord marc que perme�  el canvi de govern un cop cele-
brades les eleccions municipals del 26 de maig. Així ho ha assenyalat Jaume Buscallà, alcaldable 
de JxRubí, qui considera que l’eix independen� sta ha d’estar per sobre de tot en el futur govern 
de la ciutat. Buscallà creu que no es poden repe� r els errors comesos el 2015 quan els par� ts 
independen� stes no van poder formar un govern de canvi “per la urgència, pel calendari o per les 
diferències normals entre candidatures”. Pel candidat, això es pot evitar si aquestes forces, amb el 
suport de les en� tats sobiranistes, posen les bases ja d’un acord marc. D’altra banda, l’alcaldable 
també ha explicat que aquest divendres a les 19 hores al seu local de la plaça Catalunya faran la 
primera trobada oberta a tota la població per con� nuar confeccionant el seu programa electoral 
després d’haver recollit ja propostes per la via digital. / C.C.

Jaume Buscallà, alcaldable de Junts per Rubí. / Cedida

començat a construir, abara-
teix els costos de l’adquisició 
i evita el tràmit de la llicència 
d’obres. A més, assenyala que 
la proposta serviria per soluci-
onar la manca d’habitatge a la 
ciutat, i de retruc, per millorar 
la imatge i estètica de l’es-
pai públic, amb l’acabament 
d’edificis a mig construir, i  
per millorar la seguretat, evi-
tant situacions d’incivisme al 
voltant o a l’interior d’aquests 
blocs. 

Per Junts per Rubí, la ciu-
tat hauria de comptar l’any 
2030 amb un parc mínim del 
15% d’habitatge públic per 
facilitar l’accés a l’habitatge 
a tothom. 

Primàries Rubí es presentarà 
sota el nom Rubí Republicana

El col·lec� u Primàries Rubí 
es presentarà a les elec-
cions municipals del 26 
de maig sota el nom Rubí 
Republicana-Primàries Ca-
talunya.

Albert Sorrosal ha ex-
plicat que, tot i que no s’ha 
aconseguit la unitat elec-
toral, objec� u principal del 
moviment, la nova formació 
es presentarà igualment a 
les eleccions: “El projecte 
no és només la unitat, té 
tres pilars bàsics, la rege-
neració democràtica amb 
unes primàries obertes, la 
construcció par� cipa� va i 
ac� va del programa elec-
toral i el control efec� u de 

l’acció de govern”.
Per Sorrosal, “hi ha un 

gruix de votants que vol 
una opció diferent i opta 
per un nou concepte de 
regeneració democrà� ca”, 
i considera que si no es 
presenten “pot quedar orfe 
una part de l’electorat”.

A par� r d’ara, Rubí Re-
publicana, que té a Lluís 
Roset com a cap de llista, 
començarà a elaborar el 
programa electoral. El 18 de 
març celebrarà una assem-
blea a les 18.30 hores per 
tal de començar a debatre 
propostes i confeccionar el 
programa. La trobada � ndrà 
lloc al CRAC. / M.C. 

Integrants del col·lec� u Primàries Rubí. / Mariona López
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En Comú Podem es compromet a impulsar 
pressupostos amb perspec� va de gènere

L’exalcaldessa Carme García Lores i la rubinenca 
M. Jesús Rodríguez, a les llistes del PSC a les generals

MARTA CABRERA

En Comú Podem ha avançat 
algunes de les propostes 
que pretén tirar endavant 
en relació a les polítiques 
d’igualtat si a par� r del maig 
té responsabilitats de govern. 
Un dels pilars fonamentals 
per als comuns són els pres-
supostos amb perspec� va de 
gènere. 

Fa tot just dos anys, a 
instàncies d’Iniciativa per 
Catalunya Verds (ICV) es va 
aprovar una moció al Ple 
per incloure la perspectiva 
de gènere als comptes de 
la corporació, una mesura 
que no s’ha portat endavant, 
com tampoc s’han fet, segons 
assenyala la candidata Ànnia 
García, polí� ques per comba-
tre el masclisme. “Durant els 
darrers 4 anys no trobo cap 
exemple d’acció, ni mesura, 
ni proposta polí� ca en l’àm-
bit de la dona encaminada 
en l’arrel del problema, en 
eliminar la desigualtat entre 
homes i dones, l’únic servei 
que ha funcionat és el Servei 
d’Atenció a les Dones, que 
és obligatori, però no és 
sufi cient”.

Per aquest mo� u, els co-
muns han posat sobre la taula 
un seguit de propostes, entre 
les quals la més destacada és 
la inclusió de la perspec� va 
de gènere al pressupost: “El 
nostre no és un feminisme 
liberal, creu en la intervenció 
de l’estat i per això avaluarem 
par� des amb impacte dife-
rencial en homes i dones”, 
ha explicat Andrés Medrano, 
número 2 d’En Comú Podem. 
Segons Ànnia García, aques-
tes mesures es poden aplicar 

en gairebé totes les actuaci-
ons del pressupost i ha posat 
com a exemples la via pública, 
les entitats esportives o el 
transport públic.

Una altra de les propostes 
dels comuns és incloure clàu-
sules socials en els contractes 
de serveis, especialment 
aquells que donen feina tradi-
cionalment a les dones, com 
ara el servei de neteja d’edi-
fi cis o les llars d’infants: “Cal 
vigilar que les concessions no 
vagin a empreses que pre-
caritzen les treballadores”, 
apunta Medrano.

També iniciaran campa-
nyes de prevenció de publici-
tat masclista i micromasclista i 
en aquest sen� t han lamentat 
que en l’edició del 2018 del 
Primavera Pop, hi havia ar� s-
tes com David Lafuente amb 
temes i videoclips considerats 
masclistes, unes ac� tuds que 
creuen que cal evitar.

Per últim, també con-
sideren que cal afavorir la 
conciliació en les cures, que 
habitualment recauen en les 
dones, mo� u pel qual Medra-
no ha dit que “cal augmentar 
les places de llars d’infants, 
perquè hi ha un dèfi cit”.

Integrants d’En Comú Podem. / Carla Abril

Una quarantena de persones 
omplen la sala noble de 
l’Ateneu per la presentació 
d’un llibre sobre Junqueras

“Ha arribat el moment en què 
l’hegemonia nacionalista ma-
joritària a Catalunya durant 
dècades sigui subs� tuïda per 
una hegemonia republicana 
que impregni de valors que 
connecten amb el conjunt del 
país”. Aquesta és una de les 
refl exions que Sergi Sol, estret 
col·laborador d’Oriol Jun-
queras, recull en el seu llibre 
sobre la fi gura del president 
d’Esquerra Republicana � tu-
lat ‘Fins que siguem lliures’.

La presentació de l’obra 
va tenir lloc el dimarts a la 
tarda a l’Ateneu amb la par� -
cipació d’una quarantena de 
persones, que van omplir la 
sala principal. A més de l’au-
tor, també va comptar amb 
la presència d’un dels amics 
personals de Junqueras, Maxi 
Calero, qui considera que 
la situació que estan vivint 
els líders independentistes 
és “injusta” i que “la justí-
cia espanyola és hereva del 
franquisme i seguirà sent 
franquista”.

El llibre relata anècdo-
tes i experiències que Sergi 
Sol ha compartit amb l’ex-
vicepresident del govern, 
en presó preven� va des de 
fa més d’un any. L’autor va 
viure amb ell alguns dels mo-

ments clau del procés, com 
les manifestacions del 20 de 
setembre, el referèndum de 
l’1 d’Octubre o la posterior 
declaració d’independència 
suspesa al Parlament. També 
inclou anècdotes i històries 
més personals i algunes re-
fl exions actuals de Junqueras. 
“Sempre diu que la República 
l’aconseguirem quan siguem 
capaços de guanyar en llocs 
com Rubí i per primer cop 
això és possible amb la can-
didatura de Xavier Corbera”, 
va afi rmar Sol. / M.C.

SOPAR FEMIMIXTE
Els comuns organitzen un 
sopar femimixte aquest di-
vendres a les 21.30 hores al 
restaurant Cal Pako, seguint 
la tradició d’ICV. Al sopar, 
que no es va fer el 8-M per-
què era vaga de consum, hi 
assistirà Laia Ortiz, primera 
tinent d’alcalde de l’Ajun-
tament de Barcelona i les 
alcaldesses de Montcada i 
Santa Perpètua, Laura Cam-
pos i Isabel García.

Maxi Calero, amic personal de Junqueras, i Sergi Sol, autor d’un llibre 
amb refl exions sobre el president d’Esquerra. / Mariona López

REDACCIÓ

L’exalcaldessa de Rubí Carme 
García Lores, apartada de la 
polí� ca ac� va des del 2015, 
forma part de la candidatura 
del Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) a les elec-
cions generals del pròxim 
28 d’abril. García Lores, que 
actualment milita al PSC de 
Barcelona, ocupa el número 
15 de la candidatura socialis-
ta al Congrés. 

Carme García Lores va 

ser la màxima autoritat ru-
binenca entre el juny del 
2003 i el juny del 2015 i va 
ser diputada al Parlament 
català entre juny del 2015 i 
octubre del 2015. Després es 
va re� rar de la polí� ca ac� va 
i va centrar la seva ac� vitat 
professional en el sector 
de les energies renovables, 
ocupant càrrecs com el de 
responsable ins� tucional de 
la consultora N2E. 

La candidatura socialis-
ta al Congrés dels Diputats 

també compta amb una altra 
rubinenca. Es tracta de M. Je-

sús Rodríguez, una de les tres 
representants de la Federació 
socialista del Vallès Oest. Ro-
dríguez ocupa el número 25 
en la candidatura del PSC. 

Diplomada en Ciènci-
es Empresarials i amb un 
postgrau en ges� ó fi nancera 
d’empreses, és militant de 
l’agrupació socialista rubi-
nenca des del 2003, on forma 
part de l’execu� va i treballa 
a l’administració pública, se-
gons ha informat la Federació 
socialista.

Carme García va ser alcaldessa 
de Rubí fi ns al 2015. / Arxiu



F a uns dies l’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP) va posar sobre la 
taula una proposta interessant, 

que va ser ratifi cada al Ple per una àmplia 
majoria: recuperar els terrenys del camp de 
golf per fer un parc urbà per al gaudi de la 
ciutadania de Rubí i Sant Cugat.

La proposta, que també es debatrà al 
Ple de Sant Cugat, arriba quan fa gairebé 
un any que l’empresa que s’encarregava de 
gestionar el camp de golf va fer fallida, i per 
tant actualment l’espai està abandonat. No 
estem parlant d’un espai petit o menor, sinó 
de més de 80 hectàrees, molt més gran que el 
parc de Ca n’Oriol, que en té prop de 50.

Com la zona està completament aban-
donada, molts veïns ja usen els camins de 
l’antic camp per passejar i gaudir d’aquest 

espai natural, que a poc a poc va recuperant 
el terreny conquerit a principis dels anys 90 
pel camp de golf, quan l’Incasòl va cedir els 
terrenys a la Federació Catalana de Golf 
perquè obrís el primer equipament públic 
d’aquestes característiques.

De fet, l’obertura va comportar certa po-
lèmica, en part perquè molts veïns rubinencs 
es van mobilitzar per evitar-ho. No ho van 
aconseguir i, posteriorment, la Federació 

Catalana de Golf va incomplir molts dels 
compromisos als quals havia arribat amb 
els ajuntaments i l’Incasòl per a la cessió 
de l’espai.

Gairebé 30 anys més tard, i després de 
quedar demostrar que el camp és totalment 
inviable –és el segon cop que fa fallida–, el 
més intel·ligent és agafar la proposta de 
l’AUP i entre l’Ajuntament de Rubí i Sant 
Cugat intentar donar-li forma. No serà fàcil, 

ja que els terrenys són de l’Incasòl i estan 
cedits a la Federació Catalana de Golf.

Val la pena arremangar-se i intentar 
recuperar aquest espai per a la ciutadania, 
especialment en el cas de Rubí, que té una 
pressió urbanística elevada i pocs espais 
verds accessibles més enllà del parc de Ca 
n’Oriol, que a més connecta amb l’antic 
camp de golf. Pot ser una magnífi ca opor-
tunitat per recuperar espais verds. Amb 
una inversió mínima, perquè la majoria de 
camins ja estan fets i només caldria un man-
teniment que es pot fer de forma mancomu-
nada amb Sant Cugat, i els avantatges serien 
màxims: més d’un centenar d’hectàrees de 
zona verda a tocar de Rubí sumant els dos 
parcs. La ciutat i els rubinencs i rubinenques 
se’n benefi ciarien.

Recuperar espais verds

26 de Mayo, un día clave para Rubí 

EDITORIAL
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Las elecciones municipales ya están 
cerca. El 26 de mayo será el día grande 
para todos los pueblos y ciudades y, por 
supuesto, también para Rubí. 

El 26 de mayo será el momento 
en el que los ciudadanos y ciudada-
nas podremos escoger quién liderará 
durante cuatro años nuestra realidad 
más cotidiana, nuestro día a día más 
inmediato. Elegir el equipo que se 
encargará de nuestra seguridad; el 
equipo que se encargará del mante-
nimiento y arreglo de las calles por 
las que circulamos, y las aceras que 
pisamos cada día para ir a trabajar, a 
comprar, a buscar a nuestros hijos al 
colegio. No valen medias tintas, no 
vale de nada quedarse en casa el 26 
de mayo a seguir quejándonos por 
las redes sociales, cuando ese día, solo 
tardarás diez minutos en acercarte al 
colegio electoral y elegir por ti mismo 

si quieres seguir tal y como estás, o 
quieres poner soluciones a todas esas 
cosas de las que nos quejamos cons-
tantemente y que tanto nos afectan en 
nuestra vida corriente. 

Ahora se acerca la campaña elec-
toral de las elecciones generales del 
28 de abril y podremos ver como 
todos estos partidos que planteaban 
muchas propuestas para Rubí, saldrán 
a la calle para decirnos que, de repente, 
dejemos de pensar en nuestra ciudad 
y pongamos el foco en conseguir el 
gobierno de Madrid, porque es lo real-
mente importante para los ciudadanos. 
Nuestras farolas se llenarán de carteles 
para pedir que nos olvidemos del 26 de 
mayo y pensemos en el 28 de abril. 

Os animamos a votar el 28 de abril, 
lo que creáis más conveniente, pero 
para todas esas personas a quienes 
realmente les importe nuestra ciudad, 
y no quieran perder de vista el 26 de 
mayo y la necesidad de hacer un Rubí 
mejor, más seguro, más limpio y más 

transparente, siempre les quedará 
Veïns per Rubí. 

Mientras los partidos fi liales de 
Madrid y Barcelona aparcarán los 
intereses de Rubí durante algunas 
semanas para lanzar sus miradas a más 
de 600 kilómetros de aquí, el equipo 
de Veïns per Rubí seguirá preparando 
sus propuestas para un Rubí mejor, 
seguirá saliendo a la calle para pregun-
tar e interesarse por los problemas de 
nuestros vecinos: en defi nitiva, Rubí 
seguirá siendo el centro de VR. Se 
nos presentará una campaña electo-
ral para las elecciones municipales 
marcada por las negociaciones para 
conformar un gobierno en Madrid. 
Pero el compromiso de Veïns per Rubí 
será siempre el mismo, trabajar por y 
para Rubí, porque somos un partido 
100% local. 

Por un Rubí mejor para todos y 
todas, que no te engañen, no olvides 
el 26 de mayo, ese día Rubí y todos los 
rubinenses nos jugamos mucho. 

El Tuit de la setmana                 12 de març

Joaquin Gracia Casas @JoaquinGraciaCa
Sorea truques per donar avís 
d’una averia d’ells, i vinga 
demanar dades del abonat, etc. 
Els robots dels nassos. Carrer 
de l’ermita de Sant Muç bassa 
d’aigües fecals de una fuita. 
Criança de mosquits. Gràcies. 
@sorea @AjRubi #rubicity

FOTODENÚNCIA
Problema con los cables de luz
¡Es una vergüenza! Es la tercera vez que el camión de la 
basura se lleva los cables de la luz en la calle Jacint Benavent, 
en Can Solà.

Ruby Caballero

Cristian Ruiz
Veïns per Rubí
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Gaudí més enllà de Barcelona

Naus industrials, criptes, cellers, jar-
dins... La imaginació de l’arquitecte 
Antoni Gaudí no tenia aturador i 
l’aplicava a qualsevol repte que se li 
proposés, sempre amb el seu segell 
inconfusible. Un segle més tard tenim 
la sort de poder-la gaudir (valgui la 
redundància) a diferents indrets de la 
demarcació de Barcelona, més enllà 
de la capital. Fem un recorregut per 
les obres del geni. Ens acompa-
nyes? 

Cripta de la Colònia Güell
Gaudí havia d’encarregar-se de tota 
l’església de la Colònia Güell, a 
Santa Coloma de Cervelló. Però la 
mort de l’empresari Eusebi Güell va 
fer que només la cripta, magnífica i 

Patrimoni de la Humanitat, acabés 
portant la signatura gaudiniana. Alça-
da entre 1908 i 1914, cada columna 
de la cripta és diferent, i el conjunt 
funciona com un rellotge de sol per 
la llum que es filtra a través dels vi-
tralls amb forma de pinya. El mobili-
ari que hi trobem també és de Gaudí.

Nau Gaudí
El que es considera el primer edifici 
de Gaudí el trobem a Mataró. Es trac-
ta d’una sala de blanqueig industrial 
que va fer per a la Sociedad Coope-
rativa Obrera Mataronense entre el 
1878 i el 1883 i que destaca per l’ús 
dels arcs parabòlics que més enda-
vant utilitzaria a tantes altres cons-
truccions. En l’actualitat, la batejada 
com a Nau Gaudí és un espai d’art en 

què s’exposen principalment obres de 
la Col·lecció Lluís Bassat. A l’exterior 
es conserven unes curioses latrines, 
també amb el segell de l’arquitecte.

Jardins Artigas
En aquest espai encantador de l’any 
1906 i situat als afores de La Pobla 
de Lillet, pedres, aigua i vegetació 
juguen i es combinen de manera 
elegant, i creen atmosferes diverses, 
des de ponts fins a escultures i co-
ves artificials. Un racó bucòlic al que 
convé arribar-s’hi dalt del Tren del Ci-
ment.

Primer Misteri de Glòria
El camí a la Santa Cova de Mont-
serrat és un autèntic museu a l’aire 
lliure. Molts artistes de renom hi varen 
deixar obra seva, formant l’anomenat 
Rosari Monumental de Montserrat. 

Redacció DIBA

A Antoni Gaudí correspon la idea i 
execució parcial del Primer Misteri de 
Glòria (1907-1916), on també trobem 
escultures de Josep Llimona, Jero-
ni Martorell i Dionís Renart.  

Celler Güell
Aquestes dues edificacions, celler i 
habitatge del porter, situades a Sit-
ges i enllestides l’any 1901, presenten 
trets plenament gaudinians, tot i que 
alguns autors posen en dubte l’autoria 
d’Antoni Gaudí, i en tot cas en seria 
coautor junt amb el seu ajudant i dei-
xeble Francesc Berenguer. El celler 
destaca per ser tot de pedra i de perfil 
triangular. L’edifici acull actualment un 
restaurant.

  · A La Pobla de Lillet encara hi pots 
trobar una altra obra del genial arqui-
tecte: el Xalet del Catllaràs.  

 Cripta Güell | @Gonzalo Sanguinetti, Diputació de Barcelona

 La Pobla de Lillet - Jardins Artigas | Albert Miró (Diba)

molt més del que t’imagines

www.diba.cat /connectem
Descobreix-ho a:

La Diputació de Barcelona fomenta els hàbits 
saludables, l’educació i la integració de la població 
dinamitzant l’esport als municipis.

Connectem la població
amb la pràctica esportiva
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ENTREPANS

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

FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

CUINA 

NICARAGÜENCA

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



TAPES

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

L’entrepà
c. Magí Raméntol, 11
T. 622 665 345

PIZZERIA

Toppizza
Av. de l’Estatut, 28-38 L6
T. 93 588 60 20
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CUINA 

URUGUAIANA

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

MARÇ 2019

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

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

23.
24.
25. 
26.
27.
28.
29.
30.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ VERGE DE FÀTIMA, 13
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El meu nom és Sabino, probablement amb ante-
rioritat vaig tenir un altre nom que no recordo. 

Vaig ser abandonat en una colònia de gats 
ferals, potser era ja una molèsti a per a la meva 
anterior família i ja no entrava en els seus plans 
de vida. Vaig romandre allí durant mesos, inten-
tant sobreviure, alguna cosa per la qual ningú 
em va ensenyar, perquè sóc un gat de casa i vaig 
haver d’espavilar-me només per a aprendre a 
portar una mica de menjar al meu estómac, tasca 
gens fàcil, ja que per desgràcia els gats casolans 
no hem desenvolupat l’insti nt de supervivència, 
pel que la nostra esperança de vida al carrer es 
redueix i és realment escassa. 

El passat esti u, i gràcies a una persona que 
va donar la veu d’alarma quan una de les meves 
potetes presentava una ferida, em van rescatar 
i ja esti c totalment curat. 

Sóc un gat adult, immensament amorós i 
juganer, per la qual cosa no hauria de tenir-ho 
complicat perquè algú em brindi una oportu-
nitat.

Aquesta és la meva carta d’esperança, que em 
porti  a donar inici a una nova vida al costat d’una 
bona família que esti gui disposada a obrir-me les 
portes de la seva llar com un membre més. 

Si vols conèixer-me, contacta de dilluns a di-
vendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 
o bé a través d’email, web o xarxes socials:
rodamonsderubi@hotmail.es  
www.rodamonsderubi.com  
www.facebook.com/rodamonsderubi 
www.instagram.com/rodamons_de_rubi

Carta d’esperança
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SRA. SERIA Y RESPONSABLE 
busca trabajo de limpieza. 
681.173.424
CHICA 23 AÑOS BUSCA 
TRABAJO de limpieza o cui-
dado ancianos. Disp. Inm. 
632.871.097. Nely
DONA S’OFEREIX per neteja 
de la llar i atenció gent gran. 
631.46.91.61
SRA. SE OFRECE para limpie-
za. 602.338.625
REPARO persianas 694.506.473

OFERTES I 
DEMANDES

ALQUILO hab. 650.282.465

LLOGUER 
I VENDA
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Audició de sardanes amb la 
Cobla Principal de la Bisbal

El Foment de la Sardana 
de Rubí ha organitzat 
una nova audició de sar-
danes pel 17 de març a 
parti r de les 11.30 hores 
a la plaça de Catalunya. El 
programa, a càrrec de la 
Principal de la Bisbal, ti n-
drà com a repertori ‘A la 
Bisbal, aplec d’argent’, de 
Francesc Cassú; ‘Estrom-
passada’, de Lluís Pujals; 
‘Somni de llibertat’, de 
Jordi Paulí; ‘La xefla a 
Besalú’, de Josep Cassú; 
‘Encamp 25è concurs’, 
d’Albert Font; ‘Pam i pipa’, 
de Ricard Viladesau; ‘Cri-
danera’, de Ramon Vilà; 
‘La colla dels setze’, de 
Francesc Mas; i ‘Aires de 

LARA LÓPEZ

El Ball de Gitanes de Rubí és 
la dansa més emblemàti ca 
de l’Esbart Dansaire de la 
nostra ciutat i alhora una de 
les danses tradicionals més 
apreciades en festes i ce-
lebracions de Catalunya. El 
19 de març es compliran 50 
anys de l’estrena sobre l’es-
cenari d’aquest ball al teatre 
de la Faràndula de Sabadell 
i, per celebrar aquesta efe-
mèride, l’Esbart interpretarà 
les gitanes novament el 
proper 16 de març a les 21 
hores a La Sala. Albert Sans 
és el  coreògraf que  va con-
verti r aquesta peça tradicio-
nal festi va en un espectacle 
que s’ha representat arreu 
de Catalunya i al món i que 
a Rubí es balla al carrer per 
Sant Pere.

- Quin és l’origen de la core-
ografi a del Ball de Gitanes 
de Rubí?
-Diuen que el ball de Gitanes 
l’hem heretat d’Itàlia, el 

ENTREVISTA A ALBERT SANS, COREÒGRAF

El reconegut i presti giós coreògraf Albert Sans. / Carla Abril

folklore dels països medi-
terranis passa d’un país a 
l’altre. El nom ve perquè els 
gitanos sempre han ti ngut 
un paper destacat en els 
balls populars. 
- Recorda alguna actuació 
del Ball de Gitanes de l’Es-
bart que hagi estat especi-
alment emoti va?
-Les Gitanes de Rubí s’han 
ballat a molts països. Hem 
tingut moltes actuacions 
importants: l’actuació a Pa-
rís en una cerimònia de la 
UNESCO, Alemanya, Mèxic. 
L’Esbart ha viatjat i encara 

viatja molt!
- Quines tradicions cata-
lanes es representen en 
aquesta dansa i quina his-
tòria explica?
- Les gitanes es ballen arreu 
de Catalunya, però cada 
poble li dona la seva perso-
nalitat. Aquest ball té una 
peti ta història, a part que 
l’argument es basa en un 
casament. Primer surten els 
diablots amb uns pals, per-
què anti gament aquests es-
pantaven a la gent per deixar 
espai als ballarins abans de 
començar la dansa. Després 

entren una parella de vells, 
que ballen de forma còmica 
i fan riure els espectadors. 
Tot seguit surt el capità de 
cavall, que porta el pergamí 
amb el que demana permís 
al diablot major per fer el 
ball de gitanes. El diablot 
major fa veure que llegeix el 
pergamí i l’entrega al capità, 
qui va a buscar tota la colla 
de gitanes i els nuvis perquè 
entrin a dansar.
- La coreografi a del Ball de 
Gitanes ha anat evolucio-
nant amb el pas dels anys, 
de la mateixa forma que el 
repertori de l’Esbart?
- El Ball de Gitanes ja es 
practi cava quan jo era peti t 
i era una dansa molt sen-
zilla. Ara s’ha manti ngut el 
mateix esti l però el ball és 
més complex. També hi ha 
diferències entre gitanes al 
carrer i gitanes a un escena-
ri, al carrer la coreografi a és 
més simple, senzilla i popu-
lar. A l’escenari es converteix 
en un espectacle amb unes 
bases, més vistós i brillant.

Rubí’, de Jaume Bonater-
ra. / DdR

Imatge d’una audició  a la plaça Catalunya. / Arxiu

SARDANES

“Les Gitanes de Rubí s’han ballat en molts
països, com Mèxic, França o Alemanya”
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CULTURA REGIONAL

Par� cipa� va edició del Dia d’Andalusia
El bon temps afavoreix una elevada assistència a les 
jornades de dissabte i de diumenge al parc de Ca n’Oriol
REDACCIÓ

El Dia d’Andalusia a Rubí, 
organitzat per la Coordi-
nadora d’En� tats Culturals 
Andaluses de Rubí (CECAR), 
es va celebrar el passat cap 
de setmana amb diferents 
ac� vitats que van tenir com 
a protagonistes la cultura, 
el folklore i la gastronomia 
andalusa. El Dia d’Andalusia 
se celebra el 28 d’abril, però 
davant la coincidència amb 
el Carnaval, es va decidir 
ajornar la programació fes-
� va una setmana.

“Estem molt contents 
per com han anat les ac-
� vitats i perquè gràcies al 
bon temps molta gent ha 
par� cipat”, ha explicat Ma-
nuel Mar� n, president de la 
Peña Calixto Sánchez, una 
de les en� tats que confor-
men la CECAR juntament 
amb la Casa de Andalucía i 
l’Asociación Rociera de Rubí. 
Els actes van arrencar el di-
vendres a la tarda amb una 

conferència a càrrec de Ma-
nuel Ruiz, doctor en Història 
Contemporània, que va girar 
al voltant de la fi gura de Blas 
Infante, considerat el pare 
de la pàtria andalusa.

Ja dissabte va tenir lloc 
la tradicional ofrena fl oral 
al monòlit dedicat a Blas 
Infante, situat a la plaça 
d’Andalusia, per part de 
l’Ajuntament, par� ts polí� cs 
i en� tats. Tot seguit, va tenir 

lloc una cercavila fi ns al parc 
de Ca n’Oriol, on es va ofi ciar 
una missa rociera, i posteri-
orment es va realitzar una 
paella popular. A la tarda, 
va ser el torn dels grups de 
música i de ball, amb les 
en� tats que formen part de 
la CECAR, el Centro Cultural 
Aromas del Sur i el grup con-
vidat l’Aborada del Carmelo. 
Per tancar la jornada, es va 
fer un sopar camperol, que 

també va tenir molt bona 
acollida.

L’endemà diumenge, va 
tenir lloc, també a Ca n’Ori-
ol, la popular i par� cipa� va 
jornada de convivència, en 
la qual les diverses en� tats 
andaluses es reuneixen i es 
troben en un dia de convi-
vència. A més, hi va haver 
múl� ples ac� vitats infan� ls, 
com tallers, espectacles i 
infl ables.

BREUS

Mostra d’il·lustracions d’Ignasi 
Blanch a Lectors al tren!
La llibreria Lectors, al tren! 
acull durant aquests dies 
una mostra d’il·lustracions 
originals creades per Ignasi 
Blanch sobre el llibre ‘El sol 
� ene una cita con la luna’, 
escrit per l’actriu Myriam 
Mézières i editat pel perio-
dista rubinenc Joan Marcet. 
Blanch i Marcet van assis� r a 
la inauguració de la mostra, 
que va tenir lloc el dijous de 
la setmana passada. 

El llibre ha estat edi-

tat per una nova editorial,  
Chapiteau 2.3, amb seu a 
Rubí. Aquesta nova editora 
rubinenca, a més d’aquesta 
obra, també ha editat un 
altre llibre: ‘El gran crimen. 
Lo que yo he visto en la 
guerra’, una reedició d’un 
llibre escrit per la primera 
corresponsal catalana de 
guerra i que és un esfere-
ïdor retrat del front bèl·lic 
durant la Primera Guerra 
Mundial. / DdR

LITERATURA
Gemma Nierga presenta el seu 
llibre de converses amb Cuixart
La periodista Gemma Nierga 
presentarà el 20 de març a 
Rubí el llibre ‘Tres dies a la 
presó. Un diàleg sense murs’, 
en el qual la comunicadora re-
cull un diàleg que va mantenir 
amb el president d’Òmnium, 
Jordi Cuixart, empresonat des 
de fa més d’un any acusat 
de rebel·lió. El llibre, que tot 
just fa dues setmanes que ha 
arribat a les llibreries recull el 
diàleg que va mantenir Nierga 
amb Cuixart el 23 de novem-

bre i el 5 i 18 de desembre del 
2018 a la presó i en el qual 
Cuixart repassa els seus orí-
gens, la seva trajectòria pro-
fessional i d’ac� vista, explica 
algunes de les experiències 
de la presó i refl exiona sobre 
el que va succeir la tardor del 
2018. La presentació, que 
� ndrà lloc a les 19 hores a la 
Biblioteca, també comptarà 
amb la presència del vice-
president d’Òmnium, Marcel 
Mauri. / DdR

‘Bouloucounda: El legado del 
baobab’, un llibre solidari
El rubinenc Xavi Mas, policia 
local i membre del CEF Can 
Mir, ha publicat un llibre on 
recull les seves vivències en 
un poblat del Senegal on va 
anar en un viatge solidari 
l’any passat. El títol de la 
publicació és ‘Boulouconda: 
El legado del baobab’ i relata 
la seva experiència al país 
africà, on va anar amb el Can 
Mir per realitzar un projecte 
de cooperació, de caràcter 
espor� u i social.

La presentació del lli-
bre serà el 20 de març a les 
18.30 hores a l’Ateneu i la 
recaptació de les vendes de 
‘Bouloucounda: El legado del 
baobab’ anirà íntegrament 
des� nada a l’enviament de 
material educa� u, sanitari i 
espor� u a aquesta població 
senegalesa. El viatge de Xavi 
Mas i la resta de voluntaris 
del club va tenir lloc entre l’11 
i el 18 de desembre. / DdR

La Irmandade Galega celebra 
la Matanza do Porco
La Irmandade Galega de 
Rubí ho té tot preparat per 
la Matanza do Porco, una 
ac� vitat en la qual acostu-
men a par� cipar centenars 
de persones. El parc de Ca 
n’Oriol acollirà aquest diu-
menge 17 de març a par� r 
de les 13.30 hores aquesta 
jornada. Per a l’ocasió, l’en-
� tat rubinenca ha adquirit 
un porc de 90 kg, 40 kg de 
cansalada, 14 costellams i 

30 kg de xoriço, a més de 
200 kg de patates per acom-
panyar la carn. De postres, 
hi haurà fruita i no hi faltarà 
la tradicional ‘queimada’ ga-
llega. A més, el dinar estarà 
amenitzat per una banda 
de gaiters. Els � quets tenen 
un cost de 8 euros per a les 
persones sòcies de l’en� tat i 
de 12 euros per als no socis. 
Pel que fa als infants, el cost 
és de 8 euros. / DdR

La jornada de convivència va ser molt par� cipa� va. / Mariona López

Espectacle fl amenc de 
la Peña Calixto Sánchez
La Peña Flamenca Calixto 
Sánchez ha organitzat un 
espectacle fl amenc amb les 
actuacions d’Estrellita de 
Graná, Cristóbal del Mar-
quesado, Manuel el Laga-
reño, Loly Reyes i Ramoní. 
A més, l’actuació musical 

comptarà amb la visita de la 
Casa de Andalucía de Cerda-
nyola i els seus grups de ball 
Soniquete, Rosas Flamencas 
i Con Buen Pie. L’espectacle 
� ndrà lloc a les 18.30 hores 
a la seu de l’en� tat, al carrer 
d’Orso, 2. / DdR

Imatge del dinar de la Matanza do Porco de l’any passat. / Arxiu
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Protagonisme femení dels 
fes� vals musicals locals
Coincidint amb el Dia de la 
Dona, Rubí va acollir dos 
festivals musicals amb les 
dones com a grans protago-
nistes: el No Woman No Fest 
i el FemPop.

El fes� val musical Fem-
Pop va tenir lloc el diumen-
ge i va comptar amb les 
actuacions de les ar� stes Liz 
Lawrence, Eliza Shaddad i 
Aisha Burns, que van congre-

gar prop de 200 persones al 
pa�  de l’Ateneu.

En paral·lel a l’actuació 
musical, tres ar� stes rubi-
nenques van exposar les 
seves obres: Anna Tamayo, 
Marta Romero i Zisis.

Per la regidora de Polí� -
ques d’Igualtat, Maria Mas, 
“és interessant poder comp-
tar amb una ac� vitat cultural 
de tanta qualitat que, a més, 

posa de relleu la situació de 
desigualtat que pateixen 
les dones en el món de la 
música”. És el primer cop 
que Rubí acull aquest fes� val 
musical, que vol denunciar 
precisament aquesta situa-
ció de desigualtat.

D’altra banda, el dissab-
te va tenir lloc al Celler el 
fes� val No Woman No Fest, 
impulsat per La SoniK, un 

Eliza Shaddad, durant la seva actuació al FemPop. / Mariona López

MÚSICA

Cap de setmana de concerts 
de blues, rock i jazz

‘Italino Grand Hotel’, de la companyia La 
Tal, s’estrena aquest diumenge a La Sala

REDACCIÓ

La música serà protagonis-
ta aquest cap de setmana 
amb diferents concerts a 
la ciutat, especialment el 
dissabte. 

A les 20 hores a l’Ate-
neu, l’Associació Jazz Rubí 
ha organitzat una actuació 
musical a càrrec del grup 
Claes Magnet, una formació 
de jazz contemporani que 
està presentant el seu segon 
àlbum ‘Tout ce qui reste’. El 
grup està format per Claes 
Magnet (piano), Miquel Gal-
ceran (contrabaix) i Quicu 
Samsó (bateria). 

També hi haurà un con-
cert a les 20.30 ho-
res a l’Espai Cultural 
de la CGT, amb el 
grup Blueroomess, 
organitzat per l’As-
sociació l’Aurora. En 
aquest cas, el grup, 
fundat pel guitarris-
ta Juanma Casado 
i la vocalista Paola 
Graziano, proposa 
una música amb 

una clara influència de la 
música tradicional nord-
americana. 

També el dissabte a les 
22 hores a l’Espai 14/13 
del Centre Cívic del Pinar 
està prevista l’actuació dels 
grups de rock Inestables i 
Rock’n’bar, dos grups amb 
arrels a Rubí i Terrassa, que 
recorren la música d’avui i 
d’ahir. En aquest cas, el con-
cert té un preu de 3 euros. 

Per úl� m, el diumenge 
de 19 a 21 hores, hi haurà 
una Jam Blues a l’Espai Cul-
tural de la CGT a càrrec de 
Balta Bordoy&Chef Dave, 
organitzada per la Societat 
de Blues de Rubí. / DdR

TEATRE

REDACCIÓ

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

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

L’obra situa l’espectador 

Una imatge d’aquest muntatge familiar. / Cesar Font

en la bugaderia d’un gran 
hotel de Nova York, a l’úl� m 
soterrani de l’edifici. Allà 
hi treballa un personatge 
solitari, que es passa el dia 
rebent els llençols bruts, 
que renta, planxa i perfuma, 
per tornar-los després. Viu i 
somia entre ells i amaga la 
solitud conversant amb les 

màquines de la bugaderia i 
jugant amb la seva ombra. 
La seva connexió amb el 
món és a través dels alta-
veus de les màquines per 
on els treballadors de l’hotel 
es comuniquen amb ell. Hi 
ha dues veus que el salven 
del tedi i la indiferència, 
una amb la qual comparteix 

camaraderia, humor, confi -
dències i una altra tendra, 
dolça, plena de llum, que és 
una promesa d’amor.

La funció � ndrà lloc diu-
menge a les 18.30 hores i 
el preu de l’entrada és de 
només 5 euros per als socis 
de La Xarxa i de 6 euros per 
als no socis. 

fes� val mul� disciplinari en 
què no només es va poder 
gaudir d’actuacions musicals, 
sinó també d’exposicions de 

pintura, poesia i fotografi a. A 
més, també es va oferir una 
taula rodona sobre les dones 
migrants. / DdR

El grup Inestables actuarà a l’Espai 
14/13. / Cedida
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nombrós públic a la xerrada 
‘medi ambient i salut’ de l’aEur

Coincidint amb la celebració 
aquest mes de març del Dia 
Internacional de la Dona i en 
el marc del seminari ‘Dones 
i societat’, l’Aula d’Extensió 
Universitària va oferir la 
conferència ‘Medi Ambient i 
salut’, a càrrec de la doctora 
Carme Valls-Llobet. 

Un nombrós públic, ma-
joritàriament femení, va 
assistir a la xerrada, on la 
doctora va presentar el seu  
llibre ‘Medi Ambient i Salut’, 
basat en un estudi que de-
termina que el medi ambient 
influeix en nombroses malal-
ties i trastorns. Segons Valls-
Llobet, els homes es veuen 

afectats, però hi ha moltes 
evidències que demostren 
que el cos de la dona encara 
és més vulnerable a la con-
taminació existent tant en 
l’àmbit domèstic com en el 
laboral. La contaminació, a 
més, ens arriba a través de 
moltes vies: l’aire, l’aigua, 
els aliments o els camps 
electromagnètics. 

La ponent va exemplifi-
car com moltes situacions de 
la vida quotidiana influeixen 
en la nostra salut i com cal 
treballar per protegir el medi 
ambient i de pas la nostra 
salut i la de generacions 
futures. / DdR

breus art

Mujeres Creativas plasma en una 
mostra la diversitat de la vida

rEDacció

L’associació Mujeres Creati-
vas del Vallès va inaugurar 
dijous de la setmana passa-
da a l’Antiga Estació la mos-
tra col·lectiva ‘Vida!’, inclosa 
dins la programació del Dia 
Internacional de les Dones. 
‘Vida!’ reuneix una trentena 
d’obres realitzades per 27 
sòcies de Mujeres Creativas 
del Vallès. Es tracta majo-
ritàriament de pintures, 
tot i que també hi figuren 
collages, petites escultures 
i peces d’artesania en vidre. 
Amb les seves obres, les 
artistes han volgut donar 
testimoni de la diversitat 
de la vida i revelar la seva 
pròpia essència com a cre-

adores. Montse Clemente, 
presidenta de Mujeres Cre-
ativas del Vallès, ha explicat 
que “és una mostra del que 
és la nostra associació: una 
associació que acull, que 
està formada per dones 
que expressen tantes coses 
diferents i tan importants 
mitjançant l’art [...], que 
comparteixen amb la ciutat 
aquesta energia vital”.

Abans d’inaugurar ofi-
cialment l’exposició, l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez, ha 
volgut reconèixer el gran 
poder de convocatòria de 
l’entitat, evidenciat en una 
sala absolutament plena. 
Martínez també ha agraït 
la constància de Mujeres 
Creativas del Vallès i es-

pecialment de les seves 
successives presidentes, en 
l’organització d’aquest tipus 
de mostres, que “ens rega-
len el vostre art i que també 
ens permeten constatar 
l’evolució de les autores”.

‘Vida!’ es podrà visitar a 
l’Antiga Estació fins al 30 de 
març. Com a complement a 
la mostra, Mujeres Creativas 
del Vallès ha programat per 
aquest divendres 15 de març 
a les 19 hores un recital poè-
tic a càrrec d’algunes sòcies i 
col·laboradores de l’entitat. 
La proposta comptarà amb 
la participació especial de 
la cantant i artista plàstica 
mexicana La Malinche, que 
estrenarà un dels seus nous 
temes.

L’Antiga Estació es va omplir per la inauguració de l’exposició. / Mariona López

La conferència va tenir lloc a l’Ateneu. / Cedida

AgendA
·····················································
DivenDres 15 de març

Recital poètic 
A les 19h a l’Antiga Estació. Org.: Mu-
jeres Creativas del Vallès.

39è aniversari del Grup de col·
laboradors del museu de rubí 
A les 19h a l’Ateneu. Org.: GCMR-
CER.

Presentació de ‘La trilogia de l’exili’
A càrrec de Joni D. A les 19h al CRAC.

‘Entre dos aguas’
Cicle Gaudí de cinema. A les 21h 
a La Sala. Preu: 4,5€ i 3€ amb des-
compte.

·····················································
Dissabte 16 de març

‘Nascuts per llegir’
‘Ballmanetes, llengua de signes per a 
nadons’. A càrrec del Cep i la Nansa. 
A les 11h a la Biblioteca.

Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us Rubí. A les 11h 
a la Biblioteca.

‘Pintem la música. Simfonia de 
colors’
A càrrec de Catàrtic. A les 11.30h a 
l’Ateneu. Per a infants de 6 a 11 anys. 
Inscripció prèvia.

Flamenco d’ahir i d’avui
A les 18.30h al c. d’Orso, 2. Org.: Peña 
Calixto Sánchez.

Concert de jazz
A càrrec de Claes Magnet. A les 20h a 
l’Ateneu. Org.: Associació Jazz Rubí. 

concert de Blueroomess
A les 20.30h a l’Espai Cultural CGT. 
Org.: Associació l’Aurora.

50è aniversari de l’estrena de les 
Gitanes
A càrrec de l’Esbart Dansaire. A les 
21h a La Sala. Preu: 5€

Sortida nocturna fotogràfica
A les 22h a la seu del Grup Fotogràfic 
El Gra.

exposicions
Màscares de Carnaval. Fins al 15 
de març a edRa.

Vicente Ferrer. Exposició sobre 
drets sexuals i reproductius a 
l’Índia rural. A la Biblioteca fins al 
30 de març. 

Vida. Exposició de Mujeres Crea-
tivas del Vallès. A l’Antiga Estació 
fins al 30 de març.

Sexe a l’època romana. Al Castell. 
Fins al 31 de març. 

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

concert d’inestables i rock’n’bar
A les 22h a l’Espai 14/13 del Centre 
Cívic del Pinar. Preu: 5€.

·····················································
Diumenge 17 de març

audició de sardanes
A càrrec de la cobla Principal de la 
Bisbal. A les 11.30h a la pl. Catalunya. 
Org.: Foment de la Sardana. 

Matanza do Porco
A les 13.30h al parc de Ca n’Oriol. 
Preu: 8€ socis; 12€ no socis. Org.: 
Irmandade Galega de Rubí.

Ball al casal
A càrrec de Carlos Ribas. A les 16.30h 
al Casal de la Gent Gran de Rubí.

italino Grand Hotel
A càrrec de la Cia. La Tal. A les 18.30h 
a La Sala. Preu: 5€ socis i 6€ no socis. 
Org. La Xarxa.

Jam Blues
A càrrec de Balta Bordoy&Chef Dave. 
De 19 a 22h a l’Espai Cultural de la CGT. 
Org.: Societat del Blues de Rubí.  

·····················································
DiLLuns 18 de març

‘Diversitat de models de família i 
convivència a la nostra societat’
A càrrec de Carme Porta Abad, secre-
tària de Polítiques Familiars i Drets de 
Ciutadania. A les 18h a la Biblioteca. 
Org.: AEUR.

·····················································
Dimarts 19 de març

‘Em separo: fracàs o oportunitat?’
A les 18h a l’Ateneu.

·····················································
Dimecres 20 de març

Hora del conte
‘Esquitx de contes a cau d’orella’. A 
les 18h a la Biblioteca. Per a infants 
de 4 a 8 anys.

Presentació del llibre ‘Bouloucoun·
da: El legado del baobab’
A càrrec de Xavi Mas. A les 18.30h a 
l’Ateneu. 

Presentació del llibre ‘tres dies a 

la presó’
A càrrec de Gemma Nierga i Marcel 
Mauri. A les 19h a la Biblioteca.

·····················································
Dijous 21 de març

lectorsaltren
‘Poesia infantil amb Miquel Desclot’. 
A les 18h a la Biblioteca.

automobilisme
El cotxe antic 
de Bombers 
participa al Ral·li 
Barcelona-Sitges
Un any més, el cotxe de 
Bombers antic de l’Ajunta-
ment de Rubí participarà 
en el Ral·li de cotxes antics 
Barcelona-Sitges, que arriba 
a la seva 61a edició. De la 
mà de l’Associació d’Amics 
d’Automòbils Antics de Rubí, 
el cotxe de Bombers tornarà 
així a sortir al carrer.

El Ral·li arrencarà el 16 
de març a les 10 hores a 
Barcelona, davant del cen-
tre comercial L’Illa Diagonal, 
on es faran les verificacions 
tècniques dels automòbils 
participants que quedaran 
exposats fins a les 17.30 
hores.

El 17 de març, entre les 
8.30 i les 10.30 hores, els 
participants es reuniran a 
la plaça de Sant Jaume per 
gaudir d’una xocolatada 
i posteriorment sortir en 
direcció a Sitges. Els cot-
xes participants faran un 
recorregut pels carrers de 
Barcelona i després aniran 
en direcció a Sitges per 
la carretera de les costes 
del Garraf, on es preveu 
que el primer vehicle arribi 
al voltant de les 12 hores 
al port d’Aiguadolç. A les 
13.30 hores està prevista 
la tradicional desfilada pels 
carrers de Sitges i després 
els vehicles s’exposaran al 
passeig de la Ribera fins a 
les 17.30 hores. / DdR

El Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre d’Estudis 
Rubinencs (GCMR-CER) ha organitzat per aquest divendres 
15 de març una taula rodona per preparar el seu 40è aniver-
sari, que se celebrarà l’any vinent. L’activitat, que tindrà lloc 
a l’Ateneu a les 19 hores, servirà perquè els assistents facin 
una pluja d’idees amb propostes perquè l’entitat les dugui a 
terme d’aquí al 40è aniversari i perquè coneguin les propostes 
que ja s’han plantejat fins al moment. / DdR

El GCMR organitza una trobada per 
organitzar el seu 40è aniversari
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El Cros Escolar de Rubí es disputarà 
el 31 de març al bosc de Ca n’Oriol
REDACCIÓ

La 41a edició del Cros Esco-
lar de Rubí, organitzat per 
la Unió Atlèti ca Rubí (UAR) 
i l’Ajuntament, ti ndrà lloc el 
proper 31 de març al bosc de 
Ca n’Oriol. Per tal de fomentar 
la parti cipació, l’organització 
torna a apostar per curses de 
diferents distàncies en funció 
de l’edat i el sexe dels parti ci-
pants. Entre aquests recorre-
guts, l’únic que s’ha modifi cat 
respecte a l’edició anterior és 
l’adreçat a joves nascuts el 
2003-2004, que s’ha escurçat 
per tal que els atletes s’hi 
senti n més còmodes. Vicente 
Blasco, president de la UAR, 
ha recordat en aquest senti t 
que el Cros Escolar vol posar 
“molt èmfasi en l’escola de 
Rubí. El que volem és engres-
car i fomentar l’atleti sme a les 
escoles de la ciutat”.

La competi ció consisti rà 
en 13 curses, corresponents 
a les diferents categories 
d’edat, que ti ndran lloc du-
rant tot el matí als circuits 
habilitats per a l’ocasió. La 
primera, corresponent a la 

categoria oberta ─a la qual hi 
poden parti cipar esporti stes 
de totes les edats fora de les 
categories escolars─, s’inici-
arà a les 9.30 hores mentre 
que l’últi ma, la de les atletes 
nascudes els anys 2009-2010, 
està prevista cap a les 13.05 
hores.

L’organització lliurarà un 
trofeu acreditatiu als tres 
primers classifi cats de la cur-
sa general i als tres primers 
de la classifi cació local de les 
curses escolars, així com al 
primer equip classificat de 

cada categoria de les curses 
escolars ─puntuaran els qua-
tre primers atletes de cada 
centre educatiu─. A més, 
s’entregarà una canti mplora 
metàl·lica als infants i joves 
que hagin quedat entre el 
quart i el desè lloc, a banda 
d’una motxilla de roba a tots 
els parti cipants.

La data límit d’inscripció 
serà el 28 de març i, nova-
ment, aquesta es farà exclu-
sivament en línia, a través de 
l’adreça www.inscripcions.
cat/41crosderubi. Per parti -

cipar a la cursa oberta caldrà 
pagar 3 euros, mentre que la 
resta són gratuïtes.

L’activitat, organitzada 
per l’Ajuntament i la UAR, és 
un dels esdeveniments es-
porti us més parti cipati us de 
tot l’any, com ho demostren 
el miler d’infants i joves que 
van competi r-hi el 2018. 

Recollida d’aliments
Com en les darreres edicions, 
s’aprofitarà l’esdeveniment 
per fer una recollida d’ali-
ments en col·laboració amb la 
Taula d’enti tats de Rubí per la 
inclusió social, integrada per 
Creu Roja, Frater-Nadal, ASAV 
i Càritas. Tant els parti cipants 
com el públic en general po-
dran fer les seves aportacions 
durant la jornada.

El 41è Cros Escolar comp-
tarà amb la col·laboració de 
l’alumnat del Cicle formati u 
de grau mitjà de Conducció 
d’Acti vitats Fisicoesporti ves 
en el Medi Natural (CAFEMN) 
i del Cicle formati u de grau 
superior de Condicionament 
Físic del Col·legi Regina Car-
meli.

El regidor d’Esports, acompanyat d’un tècnic municipal i del president 
de la UAR, durant la presentació del Cros. / Carla Abril
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L’olímpic guanya a domicili i amb 
bon futbol a la Juventud ribetana

Important victòria del rubí davant 
l’Atlètic San Juan de Montcada

José VErDE

En el seu desplaçament a 
Sant Pere de Ribes, l’Olím-
pic Can Fatjó va realitzar 
el partit més complet de 
la temporada, davant un 
rival difícil i que ha estat la 
revelació de la campanya, 
amb 13 partits sense perdre. 
El tècnic Iban Tey només 
va poder comptar amb 14 
jugadors per al partit, però 
això no va impedir que els 
de Can Fatjó fessin un gran 
partit contra la Juventud 
Ribetana (2-3). 

El gol matiner d’un in-
combustible Buba, en el 
minut 6, va marcar les ànsies 
de triomf de l’Olímpic. En 
el minut 15, va arribar una 
jugada polèmica, quan el 
porter Bracons va desviar 
un xut llarg en presència del 
davanter local Carlos, qui 
va caure i l’àrbitre va xiular 
penal. El mateix Carlos va 
transformar la pena màxima, 
pujant l’1-1 al marcador. 

El gol de l’empat no va 
afectar l’Olímpic, que sis 
minuts més tard es tornava a 
avançar en el marcador amb 
un nou gol de Buba (1-2). 
La Juventud Ribetana es va 
veure sorpresa pel joc dels 
rubinencs i el partit se’ls va 
començar a girar. Encara a la 
primera meitat, els de Can 
Fatjó van disposar de noves 
oportunitats, com una que 
la defensa va treure de sota 
els pals. El conjunt visitant 

José LuIs pérEz

La Unió Esportiva Rubí va 
aconseguir la darrera jornada 
una victòria molt important 
per a l’equip davant l’Atlètic 
San Juan de Montcada (1-0). 
Els rubinencs van haver de 
treballar molt davant un 
equip que, tot i ser cuer, no 
va abaixar els braços en cap 
moment. 

A la primera part, el con-
junt visitant, millor situat en 
el camp, va dominar el joc i 
va tenir fins a tres ocasions 
molt perilloses per al Rubí, 
en les quals Uri Antonell va 
haver de demostrar la seva 
vàlua com a porter. Mentre 
els visitants movien la pilota 
amb rapidesa, els rubinencs 
van estar mancats de ritme i 
sense crear perill. 

Després del descans, 
l’entrada d’Óscar Uroz i un 
canvi de posició d’Edgar van 
permetre el Rubí oferir una 
imatge diferent. Així, Sergi 

va continuar empenyent i 
així va arribar el golàs de la 
jornada. Una falta directa, 
a la meitat del mig camp, 
que va llençar Álvaro i que 
va col·locar l’esfèrica per tot 
l’escaire de la porteria rival. 
Era l’1-3, resultat amb el 
qual va arribar el descans. 

A la segona part, l’Olím-
pic va continuar dominant i 
va disposar d’ocasions, però 
va ser la Ribetana qui va 
marcar l’últim gol del partit. 
Va ser obra de Michel que 
va aprofitar una indecisió 
de la defensa i del porter 
per posar el definitiu 2-3, 
que suposava la victòria 
dels rubinencs i tres punts 
importants per allunyar-
se una mica de la zona de 
descens. 

Dissabte a les 17 hores, 
l’Olímpic rebrà al Municipal 
de Can Fatjó el CF Martorell, 
un altre rival complicat, 
equip contra el qual espera 
aconseguir la tercera victò-
ria consecutiva.

Estrada no va faltar a la seva 
cita amb el gol i en el minut 
51 va aconseguir fer pujar 
l’1-0 al marcador. El domini 
dels rubinencs va ser total a 
la segona part i va disposar de 
noves ocasions, especialment 
a pilota parada. El mig del 
camp del Rubí, dirigit per Juli 
i Edgar, es va fer l’amo de l’es-
fèrica i va controlar el ritme 
del partit de forma eficaç. 

A manca de deu jornades 
per acabar el campionat, es 
preveu un final de temporada 
igualat i emocionant, en el 
qual tots els partits seran com 

futbol | segona catalanafutbol | primera catalana

JUVENTUD RIBETANA - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ       2-3 

JoV. ribetana: Fernández, Muñoz, Fede (Martí), Sacris, 
Laguna, Carlos (Michel), De la Calle, Doblas, Edgar (Cols), 
Cesar (Crhis) i Robert.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: F.Bracons, Cristian, Loncan (Pau 
Torrescusa), Iván,  Pablo B., Alvaro, Miró, Bonilla (Fonti), 
Buba, Samu i Maymo (Xavi Fdez).
Àrbitre: Siurana Navea, Francesc (Regular)
gols: 0-1 Buba (9´) 1-1 Carlos (15´) 1-2 Buba (21´) 1-3 
Alvaro (31´) 2-3 Michel (65´).
targetes: Laguna, Doblas; Pablo, Miró, Buba, Samu, Fonti 
i Iban Tey.

UE RUBÍ - ATLÈTIC SAN JUAN DE MONTCADA                    0-1

UE RUBÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Raventós, Bacha, Juli, Edgar, 
Gurrea (Óscar Uroz, m 46), Sergi Estrada, Ivan Campos (Silva, 
m 69) i Montoro (Anourar, m 89).
ATLÈTIC SAN JUAN DE MONTCADA: Nito, Robert, Moyano, 
Marc Garcia, Ricard, Turu, Javi Ruiz (Bangu, m 51), Albert 
(Rojas, m 76), Álex, Roger (Olid, m 87) i Poño.
Àrbitre: Creus Soler.
gols:  1-0 Sergi Estrada (51’).
targetes: Óscar Uroz i Silva / Álex. 

futbol | tercera catalana

El ‘Veinti’ torna a deixar escapar tres punts
El CF Juventud 25 de Septi-
embre no va saber aprofitar 
el factor camp i va deixar 
escapar una bona oportuni-
tat d’apropar-se al líder de 
la classificació. El conjunt 
rubinenc va perdre per la 
mínima davant el Mirasol-
Baco Unión CF. 

A la primera meitat, els 
jugadors del ‘Veinti’ no van 
jugar amb la intensitat que 
requeria el partit amb el 
Mirasol, un bon rival que 
tot i estar a la zona baixa 
de la classificació, no ho va 
demostrar i va disposar de 
fins a quatre ocasions de gol 
clares per avançar-se en el 
marcador durant la primera 
part. 

A la segona part, el ‘Ve-
inti’ va agafar les regnes del 
partit i va dominar, però en 
una jugada a pilota parada 

JUV. 25 DE SEPTIEMBRE - MIRASOL-BACÓ UNIÓN        0-1
JUVENTUT 25 DE SEPTIEMBRE: García, Bravo, Romero 
(Alcarria), Leoncio, Cissokho, Cervantes, Suarez, Andreu 
(Muñoz), El Mektami, López (Aguilera) i Calvo.
MIRASOL-BACÓ UNIÓN: Beas, Morales. Luque, Badrena 
(Henne),González. Gironella (Ayala), Escuer, Arroyo, Cuevas, 
Miguel (Lison) i Sánchez.
Àrbitre: Jesús Martínez Curiel.
gols:  0-1 Gironella (62’).
targetes: El Mektami (32’), Suarez (53’), Leoncio (86’), 
Muñoz (89’), Calvo (89’), Bravo (89’) /Sánchez (29’), Arroyo 
(37’), Luque (82’), Morales (89’).

Imatge del partit disputat contra el Mirasol. / Cedida

en el minut 62, el Mirasol 
Baco va saber aprofitar la 
seva única ocasió de gol en 
aquesta part. El gol va ser 
obra de Carlos i va col·locar 
el marcador en el 0-1. A 
partir d’aquest moment, 
els jugadors rubinencs es 
van abocar a la porteria 
contrària buscant l’empat. 
Javilin va tenir dues clares 
ocasions i Ferran una altra, 
però l’empat no va arribar. 
Amb el 0-1 va arribar el final 
del partit. 

Amb aquesta derrota, el 
Juventud 25 de Septiembre 
es col·loca en la 8a posició 
amb 40 punts, a 10 punts 
del líder. Aquest dissabte, 
el ‘Veinti’ es desplaçarà a 
Ripollet per disputar una 
nova jornada davant la Peña 
Deportiva Pajaril, 5è amb 48 
punts. / 25 de Septiembre

futbol | base

resultats diversos per 
a la penya Blaugrana
Després de la jornada de des-
cans pel Carnaval, els equips 
de la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens van tornar a la compe-
tició amb diferents resultats. 
El Prebenjamí A va aconseguir 
una important victòria a casa 
del líder, la Sabadellenca, per 
0-3. Els gols van ser de Lluc 
Mas i d’Izan Pozo (2). El Pre-
benjamí B va perdre a casa 
contra el Mirasol per 3-0, en 
un partit en el qual van tenir 
moltes opcions de gol sense 
concretar cap. 

Pel que fa als benjamins, 
l’A va guanyar a casa de la 
Penya Collblanc Sants per 
un contundent 3-11, amb 
gols d’Erik Ahunfinger (6), 
Sullayman Aidoun (4) i Aislam 
Zoljami (2). I el B va perdre a 
casa 3-5 davant el Vacarisses, 

amb gols de Thiago Silva i 
Thierno Hermidou. En el cas 
dels alevins, l’A va caure a casa 
per 2-6 contra el Bonaire, amb 
gols d’Ian Alcívar, i el B conti-
nua amb la seva bona ratxa 
i es va emportar la victòria a 
casa del Viladecavalls per 2-4. 
Van marcar  Manel España i 
Mumuni Watara. L’Infantil va 
perdre en el derbi contra el 
‘Veinti’ per 0-4. 

Per la seva banda, el Cadet 
A va perdre a casa contra el 
Can Rull en un partit molt dis-
putat per un ajustat 1-2, amb 
gol de Kike, i el Cadet B va per-
dre a casa del Natació Terrasa 
per 0-5. Per últim, l’Amateur 
va aconseguir una treballada 
victòria contra el Polinyà per 
un ajustat 1-2 amb gols d’Anas 
Ponce i Chei. / P.B.

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA B 24 52
2 VILASSAR MAR 24 51
3 PALAMÓS 24 42
4 LLORET 24 37
5 SABADELL NORD 24 36
6 BANYOLES 23 34
7 EE GUINEUETA 24 32
8 TONA 24 32
9 RUBÍ 24 31

10 LLAGOSTERA B 24 31
11 MANLLEU 24 31
12 SANT CUGAT 24 29
13 VIC 24 27
14 FARNERS 24 27
15 CAN VIDALET 24 26
16 LA JONQUERA 23 26
17 ARGENTONA 24 22
18 SAN JUAN MONTCADA 24 17

 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 24 51
2 MARTORELL 24 48
3 JOVENTUT RIBETANA 24 43
4 ATLÈTIC JÚNIOR 24 41
5 SANT QUIRZE 24 41
6 UNIF. BELLVITGE 24 40
7 CAN TRIAS 24 36
8 FONTSANTA-FATJÓ 24 36
9 ATLÈTIC VILAFRANCA 24 32

10 MOLINS DE REI 24 31
11 SAN MAURO 24 31
12 MARIANAO POBLET 24 29
13 ATL. PRAT DELTA 24 27
14 ESPLUGUENC 24 26
15 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 24 26
16 PRAT B 24 25
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 24 19
18 BEGUES 24 11finals. Diumenge vinent a les 

11.45 hores, el Rubí visitarà 
la UE Tona.   

Cadet C de la Unió Esportiva Rubí. / Cedida Buba va fer dos gols. / Cedida
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Fondistes Rubí, a la Marató de Barcelona

El VI BFast Duatló de Rubí 
se celebrarà aquest diumenge

Els grups B i C del Club Ciclista 
Rubí avancen la sorti da a dissabte

Un triomf de l’Aleví del Cent Pati ns en la Lliga Nacional

Sergio Fernández, membre 
de Fondistes Rubí, va parti ci-
par diumenge passat al matí  
a la 42a edició de la Marató 
de Barcelona. Fernández va 
fer la prova amb un temps 
fi nal de 4 h 01ʹ 30″. Per la 

seva banda, Simón Meca, 
també corredor del club 
rubinenc, va disputar el ma-
teix diumenge la Travessa 
Rubí-Montserrat, on va fer 
un temps de 4 h 27”. / Fon-
distes Rubí

El BFast Duatló de Rubí ar-
riba aquest cap de setma-
na a la ciutat amb el centre 
neuràlgic de la prova a 
la rambla del Ferrocarril, 
on tindrà l’inici i final la 
competi ció. Els trams de la 
cursa a peu (5 km i 2,5 km) 
transcorreran pels barris 
de Les Torres i del 25 de 
setembre, oferint una ex-
periència pel centre de la 
ciutat i una altra envoltats 
de natura; mentre que el  
tram en bicicleta (20 km) 
consta de dues voltes per 
la C-1413a i pel polígon 
industrial de Cova Solera. 

A parti r de les 10 hores, 
començarà la competi ció 
des de la rambla del Fer-
rocarril en un dels duatlons 
més reconeguts del territo-
ri català i una de les proves 
esporti ves més importants 
de les que transcorren pels 
carrers de la nostra ciutat.

Per part del Club Nata-
ció Rubí, Adelardo Gallego, 
Ferran Garrocho i Gerardo 
Blanco participaran en 
categoria masculina, men-
tre que Andrea Sánchez i 
Marisol Almeida ho faran 
en la categoria femenina. 
/ CNR

Amb moti u del 4t Duatló de 
Rubí, els grups B i C del Club 
Ciclista Rubí avança la seva 
sorti da a dissabte 16 de març 
per tal de poder col·laborar 
en els controls del diumenge 
del Duatló. 

Tots dos grups sortiran 
a les 8 del matí  de la plaça 
Doctor Guardiet per fer un 
recorregut de 85 km fi ns a 
Piera, passant per Molins, 
Martorell i Les Begudes. La 
tornada serà per Sant Llorenç 

d’Hortons, Gelida, Martorell i 
arribada a Rubí.

El Grup A mantindrà la 
sorti da diumenge. Els ciclistes 
sorti ran a les 8 hores. 

L’iti nerari previst, de 110 
km, serà fins a Guardiola 
Font-Rubí passant per Mar-
torell, Gelida, Sant Sadurní, 
Torrelavit i el Pla del Penedès. 
La tornada serà per Vila-
franca, Sant Sadurní, Gelida, 
Martorell i arribada al punt 
de sorti da. / CCR

L’HCR Cent Patins Aleví va 
disputar aquest cap de set-
mana tres parti ts de la Lliga 
Nacional,  que es va celebrar 
a Sagunt (València), i va acon-
seguir una victòria. 

El primer partit el van 
jugar contra Las Rozas (3-6), 
on van oferir un nivell molt 
igualat, encara que la derrota 
no explica les sensacions que 
es van viure a la pista. El joc 
va tenir un nivell alt amb gran 
intensitat pels dos equips.

Seguidament, es va dis-
putar el parti t Igualada-Rubí 

(0-12), on els alevins rubi-
nencs van tenir el control 
des de principi a fi , amb un 
excel·lent joc i molt bones 
combinacions.

En l’últi m parti t, contra el 
Castelló (8-0), el Cent Pati ns 
va anar sempre per darrere, 
no només en marcador, sinó 
també en el joc, ja que el joc 
va ser individual i això va fer 
que els de Rubí no poguessin 
guanyar.

Ara, l’equip, entrenat per 
Ainhoa Merino, és quart en la 
classifi cació. / HCR

El Sènior Masculí del CNR, tercer a la classifi cació

Després de dues jornades 
transcendentals contra el 
tercer i segon classifi cats, els 
jugadors de Dani Gómez es 
posicionen en una meritòria 
tercera posició. En l’últi ma 
jornada, l’equip va perdre 
(9-7) davant el nou líder 
de la lliga, el CN Sant Feliu. 
Aquest dissabte, el conjunt 
rubinenc s’enfronta al CN 

Granollers a Can Rosés, a 
partir de les 18.15 hores, 
amb la intenció de mantenir 
aquesta posició.

Per la seva part, el Sènior 
Femení visitarà l’actual cam-
pió de la competi ció, el CN 
Sabadell. El parti t comença-
rà a parti r de les 12.45 hores 
a les instal·lacions de l’equip 
sabadellenc. / CNR

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

RESULTATS CNR 

Cadet Femení - CN Sant Andreu 11-7
CN Sant Andreu - Juvenil Femení 12-5
CN Mataró - Juvenil Masculí 20-8
Sènior Masculí B - CN Minorisa 8-6
CE Mediterrani - Cadet Masculí 12-12
CN Terrassa A - Aleví A 1-2
Infantil Masculí - CE Mediterrani A 9-9

El Sènior Masculí va perdre contra el CN Sant Feliu. / Cedida

ATLETISME | CAMPIONAT

ATLETISME | MARATÓ

Gran actuació dels infanti ls 
de la UAR en el Campionat 
de Catalunya de pista coberta
Els atletes de la Unió Atlèti ca 
Rubí (UAR) van oferir una 
gran actuació en la fi nal del 
Campionat de Catalunya de 
pista coberta, disputada el 9 
de març es va celebrar la fi nal 
de Catalunya Sub-14 en pista 
coberta. Cal destacar que el 
club rubinenc va aconseguir 
la 13a posició per clubs d’un 
total de 55.

Entre els resultats obti n-
guts pels atletes de la UAR, 
ressalta la 3a posició de l’equip 
masculí als relleus 4x200 m 
amb una marca d’1’53”08. 
L’equip estava integrat per 
Ivan García, Adrià Macías, 
Jordi Serra i Aketza Sumell.

A més, cal destacar altres 

resultats com el d’Estefany 
Ba Moreta, bronze en llança-
ment de pes amb una marca 
d’11,67 m, mentre que Marc 
Addèvol va ser 10è amb una 
marca de 8,26 m. Ivan García 
va aconseguir la 3a posició en 
salt de llargada i la medalla 
de bronze amb un salt de 
4,85 m.

Adrià Macías es va situar 
en el 6è lloc en els 2.000 m 
amb un temps de 6’46”29, 
mentre que Valeria Ogalla va 
ser també sisena en els 600 
m amb un temps d’1’44”12. 
Finalment, Alba Rodríguez es 
va situar en la 8a posició en 
els 60 m ll amb un registre de 
8”39. / UAR

CICLISME | RUTA

Sílvia Martí , del CNR, parti cipa en el 
Trofeu ‘Memorial Paulus Wildeboer’
Els dies 8, 9 i 10 de març 
es va celebrar a Sabadell 
(piscina de 50 metres) el 
V Trofeu Memorial Paulus 
Wildeboer, enquadrat dins 
del Circuit Català de Tro-
feus. En aquesta ocasió, 
el CN Rubí va estar repre-
sentat per Sílvia Martí , que 

va nedar els 50 m lliures la 
tarda de divendres regis-
trant una marca de 28”85 
i els 100 m lliures dissabte 
amb un registre d’1’02”27. 
La propera cita  per l’equip 
absolut i júnior serà el pro-
per 30 de març, a Caldes de 
Montbui. / CNR

L’equip de relleus va quedar en tercera posició. / Cedida

Alevins de l’HRC Cent Pati ns. / Cedida
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