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Programa d’activitats a: www.rubi.cat/dona

Ho organitza: Amb el suport de:

A càrrec de dones implicades en l'eliminació de la violència 
masclista i amb la presència d'Ana María Martínez Martínez, 
alcaldessa de Rubí.
Actuació de l'Escola Municipal de Música Pere Burés i xocolatada 
sense gluten per a tothom.

25 de novembre
Pl. Dr. Guardiet, a les 17.30 h

Lectura manifest
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Jus� cia descarta agrupar les tres seus judicials 
en un únic edifi ci i opta per reformar els jutjats 
CRISTINA CARRASCO

El Departament de Jus� cia de 
la Generalitat de Catalunya ha 
anunciat que en les pròximes 
setmanes s’iniciaran les obres 
d’arranjament dels jutjats de 
Rubí amb l’objec� u de millorar 
la confortabilitat dels treba-
lladors i del públic usuari. Un 
anunci amb el qual es descarta 
defi ni� vament la construcció 
d’un palau de justícia a la 
ciutat, com es va planificar 
l’any 2008, o la reagrupació 
de les tres seus judicials de la 
ciutat en un únic edifi ci, com 
havia anunciat el govern fa 
dos anys.

El projecte d’arranjament 
de l’edifi ci judicial, situat al 
carrer Pere Esmendia, 15, 
contempla fer un nou ves� bul 
més ampli i el trasllat de la 
sala de vistes d’aquesta planta 
al soterrani, al costat de les 
dues altres sales existents. Per 
poder fer aquesta operació, 
part dels arxius que hi ha al 
soterrani es traslladaran als 
dos espais que hi ha de reser-
va en les seus judicials de la 
carretera de Sant Cugat, 18, i 

L’edifi ci principal dels Jutjats està al carrer  Pere Esmendia. / Arxiu

al carrer Espoz i Mina, 4.
A la planta subterrània, es 

crearà una sala per a l’atenció 
de les víctimes, s’adequa-
rà l’escala principal i també 
una sortida d’emergència, 
s’adaptaran els lavabos i s’am-
pliaran les sales d’espera. A 
més, es condicionaran les 
instal·lacions per eliminar les 
humitats mitjançant deshumi-
difi cadors, renovació d’aire i 
clima� tzació. Segons la Ge-
neralitat, tot plegat afavorirà 

que el trànsit de treballadors i 
usuaris sigui més còmode, àgil 
i funcional.

La inversió prevista és de 
635.946 euros i l’empresa 
adjudicatària, Infraestructu-
ras Trade SL, les executarà 
en un termini aproximat de 
7 mesos.

Projectes descartats
Davant la saturació dels jut-
jats i la necessitat d’obrir-ne 
de nous especialitzats en 

violència de gènere, Jus� cia 
va anunciar l’any 2007 la cons-
trucció d’un palau de jus� cia 
per l’any 2010 amb capacitat 
per acollir una quinzena de 
jutjats. El consistori va pro-
posar cedir un terreny a Cova 
Solera per a la ubicació del 
palau, un projecte que fi nal-
ment es va aturar. La proposta 
es va reactivar l’any 2016 
amb la intenció de reagrupar 
els jutjats, crear-ne de nous 
i afavorir l’especialització de 

les sales. Un any després, el 
govern va anunciar que no es 
construiria un nou edifi ci i es 
va buscar un edifi ci de lloguer 
prou gran per agrupar tots els 
jutjats, però la licitació del llo-
guer va quedar deserta. Amb 
la reforma, les dues propostes 
queden en paper mullat.

Vuit jutjats
L’edifi ci judicial del carrer Pere 
Esmendia acull els jutjats de 
Primera Instància i instrucció 
número 1 (que també fa les 
funcions de Registre Civil), 
2, 3, 4, 5 (violència sobre la 
dona), 6 i el Deganat. A l’edifi ci 
del carrer Sant Cugat hi ha els 
jutjats de Primera Instància i 
instrucció 7 i 8, mentre que 
la seu del carrer Espoz i Mina 
acull el Col·legi d’Advocats i 
Procuradors. El par� t judicial 
de Rubí dona servei també a 
Castellbisbal i Sant Cugat.

Manca d’inversió
La Generalitat ha cri� cat que 
l’estat finança el manteni-
ment de tots els jutjats a 
totes les comunitats amb 
les transferències de jus� cia 

traspassades, excepte a Ca-
talunya, que va ser la primera 
a assumir-les l’any 1996. “La 
diferència entre Catalunya i 
la resta és que totes les co-
munitats amb competència 
en l’Administració de Jus� cia 
reben una transferència fi-
nalista i permanent per al 
manteniment del conjunt dels 
jutjats”, apunta el govern en 
un comunicat de premsa.
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El fet migratori, tema del 18è Curs de 
Cooperació i Solidaritat Internacional
CRISTINA CARRASCO

El XVIII Curs de Cooperació i 
Solidaritat Internacional, or-
ganitzat per Rubí Solidari amb 
el suport de l’Ajuntament, 
abordarà el fet migratori des 
del punt de vista del dret a 
moure’s i la vulneració de 
drets en aquest procés en un 
món ple de fronteres. El curs, 
que � ndrà lloc els dies 22, 23 
i 24 de novembre a l’edifi ci 
Rubí Forma, comptarà amb 
diverses ponències a càrrec 
d’especialistes en el tema.

Segons ha explicat el pre-
sident de l’en� tat, Josep M. 
Pijuan, el curs està dissenyat 
amb voluntat “de formació i 
informació”. En aquest sen� t, 
Núria Ribera, membre de Rubí 
Solidari, ha explicat que tot i 
que el tema ja s’havia abordat 
des de diferents perspec� ves, 
s’ha tornat a escollir perquè 
en les enquestes del curs de 
l’any passat va ser el més de-
manat majoritàriament.

A més, Pijuan ha assenya-
lat que cal fer encara molta 
pedagogia sobre la qües� ó 
migratòria i ha recordat que 

recentment a la nostra ciutat 
s’ha viscut una situació de 
confrontament en relació 
amb els menors estrangers 
sense família.

Per la seva banda, el re-
gidor de Ciutadania i Coo-
peració internacional, Pau 
Navarro, ha felicitat l’en� tat 
per la majoria d’edat d’aques-
ta inicia� va i ha destacat “la 
diversitat de punts de vista 
d’un mateix fet” que aporta 
el curs.

Xerrades i taules rodones
La periodista Anna Palou i el 
regidor Pau Navarro seran 
els encarregats de posar en 
marxa el curs divendres 22 
a les 19 hores i donar pas a 
la primera xerrada: ‘Per què 
hem de parlar de racisme? 
Claus per ser una bona aliada 
an� racista’, a càrrec de Nata-

lia Desmesura, del col·lec� u 
Afroféminas.

Dissabte el curs arrencarà 
a les 9.30 hores amb una 
ponència del membre de 
la comissió jurídica d’Stop-
MareMortum, Dídac Amat, 
sobre ‘Polítiques Europees 
d’Immigració i Asil’. A les 
11.15 hores, la professora de 
Dret Internacional Públic i 
Relacions Internacionals a la 
Universitat Rovira i Virgili i a la 
Universitat Oberta de Catalu-
nya, Susana Borràs, oferirà la 
xerrada ‘Refugiats climà� cs, 
una realitat en augment’. A 
les 12.30 hores, abans de la 
pausa per dinar, Dévika Pérez, 
de l’Asociación Pro Derechos 
Humanos Andalucía i el peri-
odista i antropòleg Oriol Puig 
parlaran sobre la necropolí� -
ca de les fronteres

A les 16 hores, es reprèn 

Membres de Rubí Solidari i el regidor Pau Navarro, durant la presentació del curs. / C.C.

El professor universitari Ramon Franquesa 
parlarà sobre la ‘motxilla austríaca’ a l’assemblea 
de pensionistes del dimarts vinent
La propera assemblea del 
Moviment per unes Pensions 
Dignes de Rubí, que serà el 
dimarts vinent a les 10.30 
hores a la plaça Pere Aguilera, 
comptarà amb la participa-
ció de l’activista i professor 
d’Economia Mundial de la 
Universitat de Barcelona Ra-
mon Franquesa, qui explicarà 
què és la ‘motxilla austríaca’, 
un sistema que es podria 
estar estudiant per a aplicar 
a Espanya.

Per als pensionistes, 
aquest sistema que acompa-
nya el treballador al llarg de la 
seva vida laboral amb aporta-
cions per part de l’empresari a 
un compte d’estalvi i que pot 
ser rescatat en cas d’acomia-

dament o en el moment de 
la jubilació, és “una nova re-
forma laboral encoberta” i un 
tema d’interès per a tothom, 
els ja jubilats i els que encara 
estan en ac� u.

Mobilitzacions
Durant la trobada, també es 
va convocar a la ciutadania a 
manifestar-se aquest diumen-
ge 17 de novembre contra la 
Llei Aragonès a Barcelona. 
La sor� da des de Rubí serà a 
les 11 hores des de l’estació 
de Ferrocarrils. A més, es va 
explicar que ja es treballa 
per coordinar-se amb altres 
assemblees per participar 
en una mobilització d’àmbit 
estatal prevista per al pròxim 

16 de desembre.
També dimarts vinent es 

concretarà dia i hora per rea-
litzar de nou una manifestació 
a Rubí.

Trobada amb l’alcaldessa
La setmana passada els pensi-
onistes van entrar una instàn-
cia a l’Ajuntament demanant 
una entrevista amb l’alcaldes-
sa per parlar de les persones 
grans que viuen soles i els 
recursos de l’Ajuntament per 
atendre aquestes persones. 
També es vol plantejar alguna 
forma de col·laboració entre 
l’Ajuntament i el Moviment 
per a unes Pensions Dignes. 
Segons expliquen, encara no 
han rebut resposta. / DdR

Una vintena de persones 
recullen el cer� fi cat d’acollida
MARTA CABRERA

Fins a 22 persones han reco-
llit el cer� fi cat d’acollida de 
l’Ajuntament de Rubí després 
de superar un curs que inclou 
15 hores de formació laboral, 
15 hores de coneixement de 
l’entorn i 90 hores de llengua 
catalana i castellana.

Des del 2016, més de 600 
persones han passat pel Ser-
vei d’Acollida de Rubí amb la 
intenció d’aconseguir aquest 
cer� fi cat, que expedeix la Ge-
neralitat de Catalunya i que 
és un requisit imprescindible 
per aconseguir la nacionali-
tat, el reagrupament familiar 
o la renovació del permís de 

residència, però que també 
pot ajudar els immigrants a 
regularitzar la seva situació.

El regidor de Ciutadania, 
Pau Navarro, i la regidora 
d’Acció Ciutadana, M. Car-
men Cebrián, van ser els 
encarregats de lliurar els 
cer� fi cats en un acte a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament de 
Rubí a principis de novembre. 
“Rubí és una ciutat acolli-
dora i estem agraïts perquè 
hàgiu decidit que sigui casa 
vostra”.

En total, des que es va 
posar en marxa el servei el 
2016, han estat 28 les per-
sones que han aconseguit 
aquest cer� fi cat. 

Fotografi a de totes les persones que van recollir el cer� fi cat a 
l’Ajuntament. / M.C.

l’ac� vitat amb Estel·la Pare-
ja, de la Comissió Catalana 
d’Ajuda als Refugiats, que 
parlarà del Sistema d’Acollida 
Espanyol. Seguidament, a les 
17.15 hores, Agus Morales i 
Anna Surinyach, periodistes 
de la Revista 5W, parlaran 
sobre ‘Com expliquem les 
migracions?’.

El curs acabarà diumenge 
amb la taula rodona ‘Som 
terra d’acollida? Parlem del 
model de societat que volem’. 
Hi intervindran Lamine Bat-
hily, del Sindicat de Manters, 
Carmen Juares, de l’Asocia-
ción de mujeres migrantes, 
Fa� ha Molhaii, de l’Associació 
Mares Contra el Racisme, i 
Mohamed Said, d’ARSI Rubí.

Les persones interessa-
des en el curs, que és gratuït, 
s’han d’inscriure a www.
rubisolidari.org.
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la sensibilització i la denúncia centren la 
celebració del Dia contra la violència masclista 
cristinA cArrAsco

Sota el lema ‘Ser lliure és no 
tenir por’, Rubí se suma un 
any més a la commemoració 
del Dia internacional contra 
la violència masclista, el 25 
de novembre, amb un seguit 
de propostes que busquen 
prevenir la violència a tra-
vés de la sensibilització i la 
denúncia de la violència que 
pateixen moltes dones. “Les 
dones tenim dret a viure de 
manera lliure i sense por i el 
nostre model de convivència 
encara no ens ho permet”, ha 
assenyalat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez.

L’acte central se celebrarà 
dilluns 25 de novembre, a 
les 17.30 h, a la pl. Doctor 
Guardiet, amb la lectura del 
manifest contra la violència 
envers les dones a càrrec de 
l’alcaldessa i de dones de di-
ferents col·lectius de la ciutat 
implicats en aquesta lluita.

Segons la regidora d’Igual-
tat, Yolanda Ferrer, “la progra-
mació s’ha enfocat de manera 
especial cap als i les joves. 
Creiem que educar en la 
igualtat és una de les millors 

polítiques contra la violència 
de gènere que podem desen-
volupar”. Així, a través de la 
Guia Educativa, s’ofereix a les 
escoles la possibilitat d’assis-
tir als tallers ‘Actuem contra el 
masclisme, construïm escoles 
lliures de violència’ i ‘Rela-

cions igualitàries’, dirigits a 
l’alumnat d’ESO, batxillerat i 
cicles formatius.

El 21 de novembre, alum-
nes de 3r i 4t d’ESO dels 
centres que ho demanin as-
sistiran a La Sala al monòleg 
‘No solo duelen los golpes’, 

la regidora d’igualtat i l’alcaldessa, amb el cartell d’enguany del 25n 
a rubí. / Ajuntament de rubí – localpres

de l’actriu i activista feminista 
Pamela Palenciano. Un espec-
tacle basat en l’experiència de 
la mateixa actriu que promou 
la reflexió crítica del jovent. 
Rubí Jove ha preparat tam-
bé un taller d’apoderament 
femení i autodefensa per 
noies de 12 a 29 anys a Torre 
Bassas.

Completen el programa la 
conferència ‘El caso Alcàsser 
i la construcció del terror 
sexual’, a càrrec de la politò-
loga i activista Nerea Barjola 
(18 de novembre) i el curs 
‘Nenes i nens que pateixen la 
violència de gènere en la pa-
rella’, adreçat a professionals 
de l’àmbit de Serveis Socials, 
Sanitari, Educatiu i de Lleure, 
a càrrec de Raúl Lizana, psi-
còleg i terapeuta infantil (26 
de novembre). A més, El Racó 
del Llibre, L’Ombra i Lectors, 
al tren exposen durant tot 
el mes llibres i documents 
relacionats amb la violèn-
cia masclista, mentre que 
la Biblioteca manté l’espai 
permanent ‘Gènere’, dedicat 
a la informació i els recursos 
sobre feminisme, violència 
masclista i diversitat sexual.

Violència física, psicològica i 
sexual i matrimonis forçats, 
entre els casos que ha atès 
el servei de la Dona 
c.c.

El Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones (SIAD) de 
l’Ajuntament ofereix a les 
rubinenques informació i 
assessorament de forma 
gratuïta i confidencial en 
temes d’igualtat d’oportu-
nitats i discriminació per 
raons de gènere. Entre els 
serveis que ofereix hi ha el 
psicològic, que ha atès 333 
dones durant aquest 2019 i 
ha realitzat 1.065 sessions. 
D’aquestes dones, 17 han 
patit violència física i 25, 
violència psicològica.

Les dones que han de-
manat ajut psicològic tenen 
edats molt diverses, entre 
els 15 i els 79 anys, però el 
grup majoritari correspon a 
dones entre 30 i 44 anys (39), 
seguit per dones de 45 a 64 
anys (32).

Pel que fa a la seva naci-
onalitat, principalment són 
espanyoles (57), però també 
hi ha algunes dones de països 
com l’Argentina, el Canadà, 
Colòmbia, Nicaragua, Roma-
nia, el Marroc o el Paraguai.

Entre les actuacions per 
la tipologia de la consulta, 
hi ha casos de violència eco-

nòmica, psicològica, física 
i sexual i també casos de 
matrimonis forçats.

Per la seva banda, el Ser-
vei Jurídic ha atès aquest any 
86 dones, de les quals 2 han 
patit violència física i dues, 
violència psicològica.

La casa d’urgències, un 
servei destinat a acolliments 
de curta durada de dones 
i menors a càrrec seu que 
pateixen violència de gènere 
i que estan en una situació 
de perill, ha registrat tres 
ingressos de dones de Rubí. 
En virtut del conveni que hi 
ha amb altres ajuntaments, 
ha tingut lloc un ingrés d’una 
dona de Castellbisbal.

Els Punts Liles que s’han 
instal·lat a grans esdeve-
niments col·lectius (Festa 
Major, Los40 i Carnaval) han 
fet sensibilització a 1.155 
persones. Per Festa Major, es 
van atendre dues persones 
per assetjament.

En darrer terme, el servei 
de teleassistència mòbil per 
a dones que pateixen o han 
patit violència de gènere 
(ATENPRO) compta amb 60 
teleassistències tramitades 
durant el 2019 de les que 41 
continuen en actiu.

no només els infants que han viscut amb maltractadors poden ser 
violents: “n’hi ha prou amb viure en una societat masclista”
Raúl Lizana, psicòleg i tera-
peuta infantil, va oferir la con-
ferència ‘Violència masclista a 
la parella, detecció i actuació’, 
durant l’acte de presentació 
pública del Protocol per a 
l’abordatge de la violència 
masclista de Rubí, que va tenir 
lloc dimecres al Castell. 

Lizana es va referir als 
diferents tipus de violència 
masclista que existeixen i va 
aprofundir en la violència més 
greu: la que té lloc en l’àmbit 
de la parella.

“Un percentatge impor-
tant de nens i nenes repetiran 

les conductes que el maltrac-
tador els ensenya a través de 
la violència. El maltractador 
transmet als seus fills i filles 
que la seva conducta és nor-
mal”, va apuntar Lizana. 

Però no només els infants 
que han viscut amb maltrac-
tadors poden ser violents. 
“N’hi ha prou de viure en una 
societat que és masclista”, ha 
assenyalat, afegint que un 
30% del jovent creu que, si 
hi ha violència a la parella, és 
que ella haurà fet alguna cosa 
i un 27% creu que controlar la 
parella és normal. 

Protocol per abordar la vio-
lència masclista
El Protocol per a l’abordatge 
de la violència masclista de 
Rubí és un document elabo-
rat amb la col·laboració de 
professionals i experts en la 
lluita contra la violència de 
gènere i que ha de servir per 
detectar i intervenir en aques-
tes situacions.

El document redefineix 
el concepte de violència, 
estableix els àmbits (parella, 
familiar, laboral i social i co-
munitari) i incorpora diferents 
nivells d’intervenció, des de la 

sensibilització i la prevenció 
fins a l’atenció i recuperació, 
passant per la detecció. A 
més, defineix les situacions 
d’urgència a través de la va-
loració amb eines objectives 
i concreta la funció de cada 
servei municipal davant de 
cada cas. El Pla coordina els 
diferents serveis implicats 
com ara Serveis Socials, cos-
sos de seguretat, centres 
educatius o serveis sanitaris. 
També estableix actuacions 
específiques respecte a la 
infància i per a les persones 
grans maltractades. / DdR

Els Punts liles, que s’han instal·lat a grans esdeveniments com  la 
Festa Major, han atès 1155 persones. / Arxiu
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REDACCIÓ

El Consell Consul� u de la Gent 
Gran de Rubí es va reunir di-
marts en una sessió plenària 
presidida per l’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, per valorar la 
feina feta durant l’úl� m any 
i establir les línies de treball 
de cara al 2020. El ple, que ha 
comptat amb la par� cipació 
de la regidora de Gent Gran 
Ac� va, M. Carmen Cebrián, 
també va servir per homenat-

jar Armand Estella per la seva 
dedicació al capdavant del 
Consell Consul� u durant més 
de 8 anys de presidència.

Durant la trobada, es va 
repassar l’ac� vitat del consell 
des del mes d’octubre del 
2018, com la par� cipació dels 
consellers i conselleres en 
l’elaboració del Pla estratègic 
en l’àmbit de les persones 
grans 2019-2022 i el progra-
ma ‘Gaudeix de la vida en 
gran!’. 

Les accions desenvolupa-
des en el marc del Programa 
d’intercanvi intergeneracio-
nal van ser de nou les més 
valorades per les persones 
integrants del consell. 

Dins d’aquestes, desta-
quen les sessions que s’han 
dedicat a treballar els drets 
humans amb alumnat de la 
ciutat, l’intercanvi de nada-
les amb els nens i nenes de 
l’escola Balmes i el projecte 
Memòria Viva, que posa en 
contacte la gent gran amb 
l’alumnat dels instituts per 
tractar temes relacionats amb 
la història local. 

Com a novetat, aquest 
any s’han incorporat dues 
temàtiques noves: Jocs del 
record, a través del qual els 
nois i noies aprenen com i 
amb què jugava la gent gran i 
l’Espai de coneixement com-
par� t, que converteix els avis 
i àvies en fonts d’informació 
per a l’alumnat de batxillerat 
que està fent els seus treballs 
de cerca. A més, es mantenen 
les sessions del curs passat 
sobre ‘Records d’una migra-

ció’, ‘El franquisme’, ‘El Rubí 
del passat’ i ‘Dones i indústria 
tèx� l a Rubí’.

L’incivisme, el que més 
preocupa
El ple també ha defi nit els te-
mes que preocupen als mem-
bres del consell. Les ac� tuds 
incíviques de la ciutadania, 
l’excés de velocitat de circu-
lació de pa� nets, bicicletes i 
cotxes i el sistema de recollida 
de fulles i branques són les 
qües� ons que els conselleres 
creuen que cal millorar de la 
ciutat.

Durant aquest curs, el 
Consell Consul� u de la Gent 
Gran s’implicarà en un pro-
jecte sobre bona convivència 
amb el Consell de la Infància 
i l’adolescència, participarà 
en la commemoració del Dia 
Internacional per a l’elimina-
ció de la violència envers les 
dones, impulsarà un espai per 
a les persones grans a Ràdio 
Rubí i es proposa crear una 
xarxa de bars i restaurants 
amigables amb les persones 
grans.

El Consell de la Gent Gran assenyala l’intercanvi 
generacional com la seva ac� vitat més valuosa

El Ple del Consell va homenatjar Armand Estella per la seva dedicació 
al Consell. / Ajuntament de Rubí-Localpres

Carme Serra i Francesc Ribalda, 
homenajats al Casal de la Gent Gran

Carme Serra i Francesc Ribalda, asseguts a l’escenari, van rebre un 
emo� u homenatge. / Ajuntament de Rubí-Localpres

El Casal de la Gent Gran de 
Rubí va retre un homenatge 
dijous de la setmana passada 
a Carme Serra i Francesc Ri-
dalba, voluntaris del centre, 
a qui se’ls va agrair una llarga 
trajectòria d’esforç i dedica-
ció al Casal.

Carme Serra, nascuda 
el 1940 a Gelida es va tras-
lladar a Rubí el 1952. A la 
nostra ciutat va fundar una 
família i va treballar en una 
fàbrica tèxtil local. Carme 
ha cantat a la coral i és una 
ar� sta fent brodats i cosits, 
que són pe� tes obres d’art. 
Molt emocionada, va explicar 
que fa 25 anys que és usuària 
del Casal i que no s’esperava 
l’homenatge.

Per la seva banda, Fran-

cesc Ribalda, de 86 anys, 
ha estat fuster de professió 
i un apassionat pessebris-
ta. De fet, és qui munta el 
pessebre del Casal cada any 
amb tota mena de detalls. 
També forma part de la Unió 
Coral Rubinenca, ja que les 
caramelles són la seva altra 
gran afi ció.

Tant la Carme com el 
Francesc van agrair l’home-
natge i van destacar que 
es troben molt a gust: “Hi 
trobem germanor, amistat i 
ens ajudem els uns als altres, 
estem molt contents”.

Jordi Canals, president de 
l’associació del Casal, va agra-
ir el treball dels voluntaris i va 
animar la gent a anar al cen-
tre a fer ac� vitats. / DdR
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Nous casos a Rubí d’afectats per 
habitatges en mans de fons voltors
MARTA CABRERA

Quan els moviments socials 
en favor del dret a l’habitat-
ge van aconseguir obligar 
els bancs a signar dacions 
en pagament, van ser molts 
els veïns que es van acollir a 
aquest dret. Alguns, els més 
vulnerables, van aconseguir 
també negociar un lloguer 
social amb les en� tats ban-
càries per tal de no que-
dar-se al carrer. En la seva 
majoria, contractes de tres 
anys que tot just comen-
cen a fi nalitzar. La majoria 
d’aquests ac� us immobilia-
ris van ser venuts, per part 
de les en� tats fi nanceres, a 
diferents fons voltors, que 
ara, un cop finalitzen els 
lloguers socials volen recu-
perar els immobles.

Aquest és el cas, per 
exemple, de Jorge Vázquez, 
veí de l’avinguda de Catalu-
nya, al barri de Les Torres. Té 
67 anys, dos fi lls que estan 
estudiant i cobra una pensió 
de 560 euros. “El 2016 vaig 
signar la dació amb lloguer 

social de tres anys, després 
del primer any em van pujar 
de 200 euros a 443, que he 
pagat religiosament cada 
mes”. Per ell, és totalment 
inviable aconseguir un altre 
pis de lloguer, no només 
pels preus elevats del mer-
cat, sinó també perquè no 
pot assumir l’entrada d’un 
pis de lloguer: “La meva 
situació és calamitosa, el 
5 de setembre em van dir 
que no em renovarien el 
contracte i no puc accedir 

a un pis perquè no � nc els 
mitjans”.

La Plataforma d’Afectats 
de la Hipoteca de Les Torres-
Rubí 2000 té comptabilitzats 
almenys quatre casos de 
caracterís� ques similars. En 
tots, el lloguer social fi na-
litza i les empreses no vo-
len renovar els contractes. 
Aida Alvarado, de l’en� tat, 
ha explicat que aquestes 
persones es troben sense 
cap mena de sor� da, ja que 
els pisos que disposa tant 

Els afectats es troben en situació de desemparament. / Arxiu

l’Ajuntament de Rubí com 
la Generalitat estan tots 
ocupats i les llistes d’espera 
són llargues: “La gent no pot 
esperar i fan el que poden, 
van a pisos de familiars, ocu-
pen, altres estan esperant al 
desnonament...”

Alvarado subratlla, a 
més, que els ajuts que dona 
la Generalitat pel pagament 
del lloguer els fan inaccessi-
bles per a la gent més vulne-
rable, ja que el pagament es 
fa al cap de l’any: “Has de 
pagar tot l’any i després la 
Generalitat t’ingressa els 
diners, però i si no els tens? 
És un peix que es mossega 
la cua”.

Els veïns afectats per 
aquesta situació, a diferèn-
cia dels afectats pel cas de 
Sant Jordi Parc, que es va 
resoldre amb èxit després 
d’una negociació col·lec� va, 
són de diferents blocs i, 
fi ns i tot, de diversos fons 
voltors. Un fet que debilita 
els inquilins, que es troben 
sols i desemparats davant 
d’aquestes mul� nacionals.

Ànnia García reconeix que 
les administracions estan 
desbordades per la situació
La regidora d’Habitatge i 
Proursa, Ànnia García, es 
va reunir el dilluns al vespre 
amb alguns d’aquests veïns 
afectats i amb la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca 
de Les Torres-Rubí 2000.

García va explicar als 
mitjans de comunicació 
que un dels principals pro-
blemes és que “la legis-
lació permet un mercat 
de l’habitatge totalment 
desregulat”. L’altre és 
“com passar de l’habitatge 
d’emergència a l’habitatge 
assequible, amb els tre-
balladors precaritzats, és 
molt complicat sortir de 
la situació d’emergència 
habitacional”. Això provoca 
que els pisos d’emergència 
habitacional es� guin col-
lapsats i que les persones 
que es troben en aquesta 
situació es quedin sense 
sor� da.

La regidora ha recone-
gut que la situació “s’ha 
desbordat” i lamenta que 
a Catalunya hi ha 1.500 
famílies a les quals la Ge-

neralitat de Catalunya els 
ha dit que tenen dret a un 
habitatge d’emergència, 
però que estan en llista 
d’espera. D’aquestes, més 
d’una quarantena són ru-
binenques.

Això pel que fa als im-
mobles propietat de la 
Generalitat de Catalunya. 
Els pisos de � tularitat de 
l’Ajuntament de Rubí es-
tan en una situació molt 
similar. Dels 150, estan tots 
ocupats, i amb una “llista 
d’espera enorme”.

Davant d’aquest greu 
problema, Ànnia García 
considera que cal “trobar 
altres sor� des, recuperant 
habitatge privat, sigui dels 
fons voltors o de grans 
tenidors, negociar amb ells 
i establir programes de ces-
sió”. La regidora ha explicat 
que fa anys que a Rubí hi ha 
una borsa de medicació de 
lloguer amb una quaran-
tena de contractes ac� us, 
però que cal revisar-la per 
incorporar nous incen� us i 
així augmentar-la. / M.C.

El govern redactarà un Pla 
d’Habitatge pels propers 6 anys
REDACCIÓ

La primera Mesa pel Dret a 
l’Habitatge del mandat es 
va reunir el 6 de novembre 
a l’Ateneu per presentar el 
procés d’elaboració del Pla 
d’Habitatge, que es redacta-
rà amb la intenció de marcar 
les polí� ques públiques en 
aquesta matèria durant els 
propers 6 anys.

El treball comptarà amb 

la implicació de la Mesa 
que, entre altres, serà fona-
mental per defi nir el procés 
de participació ciutadana 
vinculat al Pla.

Durant la sessió, que va 
estar presidida per la regi-
dora d’Habitatge i Proursa, 
Ànnia García, també es va 
parlar sobre la necessitat de 
replantejar el funcionament 
i els objec� us de la mateixa 
mesa perquè tingui més 

incidència.
A la trobada, van assis� r 

membres del Sindicat del 
Lloguer de Rubí, la Platafor-
ma d’Afectats per la Hipote-
ca de Les Torres-Rubí 2000 i 
Càrites, a més d’un grup de 
veïns del carrer Magallanes, 
que s’enfronten a pujades 
del lloguer d’entre un 40% 
i un 100% realitzades per 
la propietat d’un edifi ci: el 
fons voltor Op� mum. Trobada de la Mesa pel Dret a l’Habitatge. / Ajuntament
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La plaça Guardiet acull dissabte la gran acció de 
la Setmana Europea de Prevenció de Residus
MARTA CABRERA

El servei RubiNet de l’Ajun-
tament de Rubí ha orga-
nitzat entre el 14 i el 24 de 
novembre al voltant d’una 
vintena d’activitats rela-
cionades amb la Setmana 
Europea de la Prevenció de 
Residus, que preveu que ar-
reu del con� nent europeu 
es realitzin més de 12.000 
accions.

Pel regidor de Medi Am-
bient, Transició Ecològica i 
Benestar Animal, “la gent 
s’ha de conscienciar que 
els recursos del món no són 
infi nits i cal ges� onar-los”, 
per aquest mo� u assenyala 
la importància d’accions 
com aquestes, que fan ar-
ribar a la ciutadania el greu 
problema de la generació 
de residus.

L’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Mar� nez, ha expli-
cat que aquest dissabte es 
farà una gran acció de 10.30 
a 14 hores a la plaça Doctor 
Guardiet. “Serà un acte 
central en forma de mercat 
que promourà la reparació, 
reu� lització, el reciclatge i 

la prevenció”, ha assenya-
lat. En aquesta acció, hi 
haurà ac� vitats relaciona-
des amb l’autoreparació 
d’aparells elèctrics, l’inter-
canvi d’objectes, mercats 
de segona mà, donacions 
de joguines i diversos � pus 
de tallers, alguns dirigits a 
un públic infan� l. També es 
podrà gaudir d’una expo-
sició sobre l’impacte dels 

plàs� cs en el medi ambient 
i es donarà a conèixer el 
projecte Rubiclac.

Altres ac� vitats
També es faran altres ac-
� vitats en diferents punts 
de la ciutat, relacionats 
amb els residus, com ara 
un Mercadal de Segona 
Mà el 16 de novembre, un 
taller de fer sabó amb oli 

La inicia� va s’emmarca dins de la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus. / M.C.

usat el 18 de novembre, 
un altre d’iniciació a la 
restauració de mobles el 
19 i 20 de novembre, un de 
decoració nadalenca el 20 
de novembre o un per re-
parar disposi� us i tauletes 
mòbils, el 21 de novembre. 
Aquests tallers són d’ins-
cripció prèvia, i també la 
visita al Centre de Tracta-
ment de Residus del Vallès 
i el curs de compostatge 
casolà. A banda, � ndrà lloc 
el 21 de novembre a les 
18.30 hores a l’Ateneu una 
xerrada sobre l’excedent 
alimentari, a càrrec de Too 
good to go.

D’altra banda, durant 
aquests dies s’instal·larà a 
diferents barris de la ciutat 
La Trocalleria, un servei 
que funciona com a punt 
d’intercanvi d’objectes. 

Per consultar tota la 
programació i els formula-
ris d’inscripció, es pot fer a 
través del web www.rubi.
cat/sepr o bé trucant al 
Telèfon Verd 900 130 130 si 
es truca des d’un telèfon fi x 
i 93 699 801 si es truca des 
d’un telèfon mòbil.

L’Espai de Llibres Lectors al 
tren! acollirà aquest diven-
dres a par� r de les 18 hores 
una assemblea oberta per 
impulsar un grup de suport 
al moviment ‘Fridays for 
future’ a Rubí. 

La idea va sorgir durant 
una xerrada-col·loqui a la 
llibreria a càrrec de Mar� na 
Closa, una noia d’11 anys 
que va presentar el treball 
de suport i seguiment que 
ha fet de l’activista sue-
ca Greta Thunberg, sobre 
l’escalfament global del 

planeta i com podem posar-
hi remei entre tots. 

El moviment, encap-
çalat per infants i joves, 
ha agafat molta força a 
Catalunya on han sorgit 
grups en moltes localitats. 
L’assemblea de divendres, 
oberta a tota la ciutada-
nia, debatrà la possibilitat 
d’impulsar el moviment a 
la nostra ciutat i seguir les 
convocatòries que s’efec-
tuen a nivell mundial per 
conscienciar sobre el canvi 
climà� c. / DdR

Assemblea oberta per impulsar 
el moviment ‘Fridays for future’ a Rubí

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí re-
parteix aquests dies prop 
de 3.000 recipients clakis 
a les escoles públiques de 
la ciutat per fomentar que 
l’alumnat i les seves famílies 
recullin de forma separada 
l’oli de cuina usat. Aquesta 
és una de les accions inclo-
ses a la Setmana Europea 
de la Prevenció de Residus, 
que a Rubí arrencarà aquest 
dijous i s’allargarà fi ns al 24 
de novembre.

L’oli és un residu molt 
comú a casa i molt perillós 
si no es ges� ona com cal. 
Cada litre d’oli pot arribar 
a contaminar 10.000 litres 
d’aigua. Per això és impor-
tant no llençar-lo a l’aigüera, 
una acció que es fa a moltes 
llars i que cal evitar.

Els clakis són uns recipi-
ents que permeten guardar 
l’oli a casa per, posterior-
ment, portar-lo a reciclar i 
que es pugui transformar en 
biodièsel. Aquesta recollida 
es fa a través del projec-

te Rubiclak, una inicia� va 
que, d’una banda, evita la 
contaminació de les aigües 
─amb el benefi ci mediam-
biental que això comporta─ 
i, de l’altra, genera llocs 
de treball per a persones 
amb diversitat intel·lectual 
residents a Rubí. El projec-
te Rubiclak el va impulsar 

l’AMPA del Centre d’Educa-
ció Especial de Ca n’Oriol i 
actualment està ges� onat 
per l’en� tat APDIR.

Rubiclak a les escoles
Un total de set centres edu-
ca� us públics tenen el pro-
jecte Rubiclak instaurat i ara 
la inicia� va s’estendrà a la 
resta. Així, l’Ajuntament els 
lliurarà clakis per distribuir 
entre l’alumnat i cofres per 

L’Ajuntament reparteix 3.000 clakis a 
les escoles per promocionar la recollida de 
l’oli de cuina usat entre les famílies

emmagatzemar aquests 
recipients a l’escola fi ns a 
la seva recollida. En total, 
se’n repar� ran 2.975 a 13 
centres de la ciutat.

La idea és que les famílies 
diposi� n l’oli de cuina que ja 
no es pot aprofi tar al claki i, 
un cop ple, el por� n al punt 
de recollida més proper (a 
l’escola, a qualsevol de les 
deixalleries de la ciutat, a 
les en� tats col·laboradores, 
associacions de veïns o 
dependències municipals). 
Quan entreguin el claki ple, 
els en proporcionaran un de 
buit i net.

El personal del projecte 
Rubiclak el recollirà i s’en-
carregarà que se sotme�  al 
tractament necessari per tal 
que es recicli conver� nt-se 
en biodièsel, un combus� -
ble que prové d’un recurs 
renovable i esdevé menys 
contaminant que els com-
bus� bles fòssils.

D’aquesta manera, es 
contribueix a mantenir l’ai-
gua neta i a cuidar el medi 
ambient.

Cada litre d’oli pot 
arribar a contaminar 
10.000 litres d’aigua, 
per això no es pot 
llençar per l’aigüera
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Úl ms dies per a aprofitar la bonificació 
de la Fundació Tripar ta 2019 en idiomes

Bri sh House In-company  
és la divisió empresarial de 
l’escola d’idiomes Bri sh 
House, especialitzada en 
l’ensenyament de llengües 
estrangeres a empreses de 
tot Catalunya.
Avui, l’escola ens porta una 
proposta per a totes les 
empreses de Rubí i voltants, 
per tal que pugueu aprofitar 
el saldo que us queda 
per a formació a travès 
de la Fundació Tripar ta 
(FUNDAE). 
Aquests diners s’adjudiquen 
a cada empresa i s’han de 
gastar durant l’any en curs, 
si no es fan servir, es perden 

el 31 de desembre. És per 
aquest mo u que Bri sh 
House In-Company us 
proposa fer cursos intensius 
i a mida de les vostres 
necessitats, durant els mesos 
de novembre i desembre, 
per tal d’acabar l’any amb 
un impuls en idiomes a les 
vostres empreses. 
Bri sh House us fa l’estudi 
del vostre crèdit disponible 
de forma gratuïta i sense 
cap compromís. No deixeu 
escapar aquesta oportunitat!
Per a més informació, podeu 
contactar l’escola per e-mail 
a  informa on@bri shhouse.
es, o bé  dirigir-vos a l’escola 

central a l’Av. Barcelona 21, 
1a planta, de 10 a 22 h de 
dilluns a dijous, de 10 a 21 h 
divendres i dissabtes de 10 a 
13 h., o trucar al 935860825 
per parlar amb l’Úrsula 
o la Vanesa que estaran 
encantades d’atendre-us. 
Aprofiteu ara la matrícula 
gratuïta, i a més, durant 
aquest mes podeu demanar 
una classe de mostra gratuïta 
sense cap compromís per tal 
de conèixer la metodologia i 
els professors de l’escola.
Aquest curs totes les 
empreses de Rubí a aprendre 
idiomes i a assolir els seus 

NOUS CURSOS D’IDIOMES! 

Intensius per a empreses
(Bonificats per Tripar ta)

Anglès intensiu
Tots els nivells

Comença ara!

Preparació 
FCE, CAE i Proficiency

Anglès 
Batxillerat

Anglès 
per a nens d’1 any

Nivell 1 d’anglès, rus, japonès, 
italià, alemany i francès
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Un pati nador, a l’skatepark de Can Sant Joan. / J.A. Montoya

Comença l’ampliació de 
l’skatepark de Can Sant Joan
REDACCIÓ

Les obres d’ampliació de 
l’skatepark de Can Sant Joan 
comencen aquesta setmana, 
segons ha informat el con-
sistori. Les actuacions tenen 
com a objecti u augmentar la 
superfí cie dedicada a aquesta 
pràcti ca esporti va, dissenyar 
un circuit per a diferents ni-
vells de difi cultat i crear zones 
d’estada per al públic.

L’ampliació vol donar res-
posta a la creixent demanda 
dels pati nadors i pati nadores, 
que reivindicaven un nou cir-
cuit perquè l’actual s’ha que-
dat peti t. El projecte preveu 
conservar l’skatepark existent, 
fent-hi alguna actuació de 
manteniment; dissenyar un 
nou circuit en el qual sigui 
possible la pràcti ca d’aquesta 
modalitat esporti va per a dife-
rents nivells i apte també per 
a celebrar-hi tornejos o altres 
esdeveniments similars; i pro-
jectar aquesta instal·lació com 
un espai públic de la ciutat, 
en la qual es crearan espais 
d’estada inclusius perquè per-
sones alienes a la pràcti ca de 
l’skate puguin gaudir d’aquest 

equipament.
Els treballs consistiran 

a enderrocar el paviment 
existent, adequar el terreny, 
realitzar els elements de 
l’skatepark ─quarter-pipes, 
rampes, hubbas, hip, baranes 
inclinades, manuals i ledges, 
rails, escales amb rail i bowls─ 
i pavimentar la zona pati nable, 
entre altres. El nou skatepark 
aprofi ta el suau pendent del 
terreny en el qual s’instal·la i, 

mitjançant un recorregut en 
ziga-zaga, es permetrà gene-
rar impulsos als pati nadors. El 
circuit comptarà amb quatre 
línies diferenciades, amb di-
ferents nivells d’exigència en 
la pràcti ca de l’skate.

Les obres les durà a terme 
l’empresa Roig i Fills Associats, 
SA per un import de 289.190 
euros. El termini d’execució 
d’aquests treballs és d’uns 
quatre mesos.

Impulsen una iniciati va per millorar 
les relacions veïnals al barri
REDACCIÓ

L’Ajuntament, amb el suport 
de la Diputació, ha impul-
sat aquest any el projecte 
‘Conviure a les comunitats 
de Les Torres’, una iniciati va 
per reduir els conflictes de 
convivència detectats en el 
barri a parti r de la generació 
d’un espai de refl exió i debat 
entre el veïnat. La proposta 
s’ha treballat des dels serveis 
municipals d’Habitatge i Me-
diació Ciutadana.

El Servei d’Habitatge va 
detectar, en el marc de la 
Mesa pel Dret a l’Habitatge, 
tot un seguit de confl ictes de 
convivència a diferents comu-
nitats de veïns de Les Torres 
relacionats amb ocupacions 
de pisos, impagaments de 
quotes de comunitat, gesti ó 
d’espais comuns, neteja i 
soroll, entre altres.

Per donar resposta a la si-
tuació, es va sol·licitar suport 
a la Diputació de Barcelona 
per elaborar una guia per a 
comunitats veïnals que facili-
tés eines per a millorar la con-
vivència i per a la prevenció i 
resolució de confl ictes.

En una primera fase del 

projecte, es van mantenir 
trobades amb els tècnics i 
tècniques municipals que 
treballen al territori, la Po-
licia Local i l’equip directiu 
de l’Escola Montessori. Fruit 
d’aquestes reunions, es va 
obtenir una primera radio-
grafi a de la situació del barri 
que, entre altres, va eviden-
ciar que hi ha moltes idees 
preconcebudes al voltant de 
Les Torres i que algunes de 
les problemàti ques que es re-
lacionen habitualment amb el 
barri, com ara les ocupacions, 
no són més freqüents que en 
altres zones de la ciutat.

Després d’aquesta prime-
ra etapa, es va traslladar el 
projecte als veïns i veïnes amb 
l’objecti u de recollir les seves 
experiències i opinions, iden-
ti fi car xarxes i espais de parti -
cipació en el barri i començar 
a recollir propostes de canvi. 
Aquest treball d’aproximació 
al veïnat es va fer a través 
d’entrevistes individuals i en 
grup, així com d’una acció al 
mercat veïnal de segona mà i 
la parti cipació en les comissi-
ons de barri.

Aquesta fase del projecte 
va permetre constatar que 

bona part dels problemes a 
les comunitats de Les Torres 
estaven relacionats amb una 
manca de senti ment de per-
ti nença al barri i a la progres-
siva pèrdua de les xarxes de 
relació veïnals. Davant d’això, 
es va acordar establir un pro-
cés de benvinguda adreçat als 
nous residents, en què siguin 
els mateixos veïns i veïnes els 
encarregats de l’acollida. Tam-
bé s’ha proposat editar algun 
ti pus de material que serveixi 
com a carta de presentació del 
barri per a aquestes persones 
nouvingudes, amb informació 
essencial sobre Les Torres i 
una explicació gràfi ca de les 
normes bàsiques de convivèn-
cia de les comunitats.

Les conclusions del treball 
es presentaran al veïnat en el 
marc d’una jornada lúdica que 
ti ndrà lloc el 30 de novembre, 
coincidint amb els actes del 
Dia Universal dels Drets de la 
Infància. La idea que és que 
el projecte no mori aquí, sinó 
que ti ngui una conti nuïtat de 
la mà dels veïns i veïnes de Les 
Torres. Si aquesta prova pilot 
obté bons resultats, el consis-
tori estudiarà implementar-la 
a la resta de barris.
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Mar� nez (PSC): “Rubí 
és socialista i d’esquerres”

VALORACIONS DELS PARTITS POLÍTICS MÉS VOTATS*

El PP rep amb sa� sfacció 
la recuperació de l’electorat

Valoració posi� va d’ECP 
per mantenir els resultats

JxCAT, “moderadament 
sa� sfet” per la pujada en vots

ERC es mostra sa� sfeta per 
la consolidació dels seus vots

La CUP veu complert l’objec� u 
de tenir diputats al Congrés

La primera secretària del PSC 
a Rubí i alcaldessa de la ciutat, 
Ana M. Mar� nez, s’ha mostrat 
sa� sfeta per la victòria elec-
toral i pel 25,39% d’electors 
que han optat pel vot socia-
lista: “La gent torna a dir a les 
urnes que Rubí és socialista i 
d’esquerres, perquè els tres 
primers partits a la ciutat 
són forces d’esquerres i, per 
tant, la ciutat torna a dir alt i 
clar que vol que a Espanya hi 
hagi un govern d’esquerres”. 
Per fer-ho possible, Mar� nez 
creu que cal “tornar a seure i 

arribar a acords per donar al 
nou govern de Pedro Sánchez 
una estabilitat que repercutei-
xi en més progrés i estabilitat 
a Catalunya”. 

D’altra banda, sobre l’as-
cens de la força ultradretana 
Vox, la primera secretària diu 
que és un resultat “molt pre-
ocupant” i que hi ha moltes 
variables que poden haver 
provocat aquest auge del 
partit de Santiago Abascal, 
com ara “un vot de càs� g, el 
descontentament popular o la 
baixada de Ciutadans”. 

El Partit Popular (PP) s’ha 
recuperat de la davallada 
de les eleccions del passat 
mes d’abril amb un suport 
del 7,08%. Uns resultats que 
Juan José Giner, president 
del PP de Rubí, valora de 
forma molt posi� va. “L’ob-
jec� u era plantar cara a l’in-
dependen� sme i reagrupar 
un espai de centre dreta, 

crec que Cayetana Álvarez de 
Toledo i Alejandro Fernández 
ho han fet molt bé, ges� o-
nant una bona campanya en 
defensa de la Cons� tució i de 
les llibertats”, ha assenyalat 
Giner. També ha lamentat la 
pujada de Vox, un par� t que 
va “contra la Cons� tució”, ja 
que “és amb aquesta com és 
combat els separa� stes”.

Per a En Comú Podem, els 
resultats de les eleccions són 
agredolços. A escala local, 
estan sa� sfets, tot i baixar 
poc més d’un punt en per-
centatge de vot. 

Per a la portaveu de la 
coalició, Ànnia García, “en-
tenem que aquesta baixada 
es deu a factors diversos com 
l’abstenció i l’aparició de no-
ves forces polí� ques”. 

Tot i això, valoren posi� -
vament els resultats: “Mante-
nim l’electorat i Rubí con� nua 
sent una ciutat d’esquerres, 

on els tres par� ts amb més 
suport són d’esquerres”. 

En l’àmbit general, l’in-
crement de l’extrema dreta, 
que també s’ha reflectit a 
escala local, i la situació de 
VOX com a quarta força és 
per a En Comú Podem “una 
mala no� cia”. 

García considera que “en 
molts entorns s’ha normalit-
zat el missatge ultradretà i el 
seu espai polí� c. Nosaltres 
no podem mai normalitzar 
el racisme, l’homofòbia o la 
xenofòbia”. 

Junts per Catalunya ha recu-
perat una tendència a l’alça 
amb un 6,03% dels suports. 
El portaveu a la ciutat, Jaume 
Buscallà, s’ha mostrat “mo-
deradament sa� sfet” pel fet 
d’augmentar el nombre de 
vots en un context de dava-
llada en la par� cipació. “Crec 
que la gent ha vist que Junts 
per Catalunya és un espai 
polí� c amb el qual es pot iden-
� fi car, que connecta amb un 

espai català independen� sta 
en línia ascendent”. Pel que 
fa a la possibilitat d’encarar 
una investidura de Pedro 
Sánchez, Buscallà ha ressaltat 
que “qui s’ha de moure és 
Pedro Sánchez, que ha rebut 
un missatge clar d’una ma-
joria independen� sta, i això 
passa per posar sobre la taula 
solucions democrà� ques per 
sor� r del problema greu que 
té Espanya amb Catalunya”.

El portaveu d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya a Rubí 
(ERC), Xavier Corbera, s’ha 
mostrat molt sa� sfet pel que 
considera una “consolidació” 
dels resultats en les darreres 
cites electorals: “Hem fet un 
empat tècnic amb els comuns 
i tenint en compte que a les 
catalanes i a les locals tenim 
millors resultats, tenim una 
bona base per seguir creixent 
i encapçalar un canvi a la ciu-
tat”. Esquerra ha aconseguit a 
la ciutat el suport del 18% de 
l’electorat. 

Pel que fa als resultats en 
l’àmbit català i estatal, Corbe-
ra ha lamentat “l’augment de 
l’extrema dreta” i ha celebrat 
“la resposta clara i meridiana 
a la sentència, Catalunya té la 
clau per la governabilitat de 
l’estat espanyol”. 

En aquest sen� t, el líder 
republicà ha afegit que el 
que cal ara és que les forces 
independentistes obrin un 
diàleg per negociar amb l’es-
tat espanyol “el referèndum, 
l’amnis� a i el dret d’autode-
terminació”. 

Per primera vegada, la Can-
didatura d’Unitat Popular 
(CUP), s’ha presentat a unes 
eleccions al Congrés dels 
Diputats. Segons ha expli-
cat Marina Dolset, una de 
les militants de la forma-
ció a Rubí, “l’objectiu era 
aconseguir representació, 
ja sigui per bloquejar en els 
casos que es pugui o per fer 
sen� r discursos i informa-
cions que fi ns ara no s’han 

pogut escoltar” a la cambra 
espanyola. 

D’altra banda, ha explicat 
que els diners de l’assignació 
a la CUP al Congrés, “es des-
� naran a les lluites al carrer: 
als CDR, el Tsunami i Alerta 
Solidària, entre altres”. 

Tot i la representació 
obtinguda, des de la CUP 
consideren que el que té 
més impacte és continuar 
amb la lluita als carrers. 

El PSC és la força més votada a les eleccions 
generals a Rubí, seguida dels Comuns
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El Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) es manté 
com a par� t més votat a les 
eleccions generals a Rubí, una 
hegemonia que va recuperar 
a l’abril després que en 2015 
i 2016 En Comú Podem (ECP) 
fos la força amb més suport. 
Tot i això, els socialistes han 
rebut 9.732 vots (25,39%), el 
que suposa 1.998 sufragis i 
2,91 punts menys que en els 
darrers comicis generals.

La segona força amb més 
suport a Rubí ha tornat a ser En 
Comú Podem (ECP), amb 7.124 
sufragis el que representa el 
18,59 dels vots. Els comuns 
han perdut força a la ciutat res-
pecte a les passades generals: 
han rebut 1.204 vots i un 1,5 
punts menys que a l’abril.

Per la seva banda, Esquer-
ra Republicana de Catalunya 
(ERC) ha aconseguit 6.897 
vots (18%). Els republicans 
han baixat lleugerament, amb 
638 vots i un 0,18% menys 
respecte el 28 d’abril i també 
es mantenen com a tercera 
força més votada a la ciutat en 
unes eleccions generals.

Com a la resta de l’estat, 

Vox és la formació que més ha 
crescut a la ciutat i s’ha situat 
com a quart par� t amb més su-
port a Rubí. La formació ultra-
dretana ha aconseguit 3.278 
vots (8,55%), el que suposa 
1.375 sufragis i 3,96% més que 
a les passades eleccions.

Pel que fa al Par� t Popular 
(PP), també ha incrementat 
el nombre de vots, ja que ha 
rebut 901 sufragis més, el que 
suposa 2,73 punts més que als 
darrers comicis generals.

També seguint la tòni-
ca general, Ciudadanos (Cs), 

par� t que va ocupar la quarta 
posició en els darrers comicis, 
s’enfonsa en aquesta convoca-
tòria electoral, situant-se com 
a sisè par� t. En aquest sen� t, 
la formació taronja ha ob� ngut 
2.714 vots, el que suposa el 
7,08% dels sufragis, i 3.274 
sufragis i 7,38 punts menys 
que el 2016. 

Per la seva banda, Junts 
per Catalunya (JxC) ha rebut 
2.311 vots i 6,03 punts, re-
gistrant un lleuger increment 
respecte els resultats del 28 
d’abril quan van rebre 2.047 

vots i uns 2 punts més.
També cal assenyalar que 

la Candidatura d’Unitat Popu-
lar (CUP), que s’ha presentat 
per primera vegada a les ge-
nerals, ha ob� ngut a la ciutat 
1.615 vots, el que suposa en 
percentatge un 4,21%, men-
tre que Más País, la formació 
liderada per Iñigo Errejón, que 
també debuta a les eleccions, 
ha obtingut 684 vots i un 
1,78% dels sufragis emesos.
Pel que fa a la resta de forma-
cions, el Par� t An� taurí contra 
el Maltractament Animal (PAC-

Font: Ajuntament de Rubí. 

LA CUP IRROMP AMB FORÇA (4,21%)
VOX ÉS LA FORÇA QUE MÉS PUJA (+3,96%) 
CS LA QUE MÉS BAIXA (-7,37%)

El PSC es torna a 
imposar en els quatre 

districtes
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La participació cau 
6 punts respecte als 

comicis d’abril

MA) ha ob� ngut 631 papere-
tes; Recortes Cero-GV, 59 vots, 
Inicia� va Femenista, 56, Per 
un Món Més Just, 36 i el Par� t 
Comunista del Poble de Cata-
lunya 30. Finalment, el Par� t 
Comunista dels Treballadors 
de Catalunya ha rebut 19 vots 
i Izquierda en posi� vo, 17.

Resultats generals
Pel que fa als resultats al con-
junt de l’estat, el PSOE ha estat 
el par� t guanyador d’aquestes 
eleccions amb 120 escons, tres 
menys que els que va obtenir 
a l’abril. El PP de Pablo Casado 
recupera espai polí� c i creix 
fins als 88 diputats, enfront 
dels 66 diputats que va obte-
nir a les passades eleccions. 
Cs s’enfonsa i passa dels 57 
escons a tan sols 10, mentre 
Vox continua el seu ascens, 
obtenint més del doble de 
diputats, dels 24 als 52. Per 
la seva banda, Podemos-IU 

obté 26 escons davant els 35 
de les passades eleccions. 
ERC es manté com a primera 
força independentista amb 
13 diputats, enfront dels 15 
diputats dels úl� ms comicis. 
JxCAT ha ob� ngut 8 escons, 
En Comú Podem 7 i Partit 
Nacionalista Basc 7. Altres 
partits amb representació 
seran EH Bildu (5), Más País 
(3), CUP (2), Podemos-EU (2 
escons), Coalición Canaria (2), 
Més Compromís (1), Bloque 
Nacionalista Galego (1), Par-
� do Regionalista Cántabro (1) 
i Teruel Existe (1). Cal tenir en 
compte, però, que després del 
recompte del vot exterior, el 
PP ha guanyat un diputat en 
detriment del PNB, tot i que 
encara és ofi cial.

Dimarts, PSOE i Unidas Po-
demos anunciaven que havien 
arribat a un acord de govern i 
ara con� nuen les negociacions 
amb altres forces.

* Ciudadanos (Cs) ha declinat fer alguna valoració.
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Jovent Republicà denuncia
una agressió mentre penjava 
cartells el divendres

M.C.

El Jovent Republicà ha de-
nunciat que divendres al 
vespre mentre feia la darre-
ra penjada de cartells abans 
de les eleccions, va patir 
una agressió per part d’una 
dona. La secretaria de la for-
mació polí� ca, Ariadna Mar-
� n, ha explicat als mitjans de 
comunicació que una dona 
els va trencar els cartells 
i fins i tot els va agredir 
� sicament a l’avinguda de 
Barcelona, just davant de la 
plaça Pearson. “Una senyora 
de mitjana edat va forcejar 
amb una militant intentant 
prendre-li els cartells, fent 
crits de ‘Esto es España’, i 
quan vam intentar marxar a 
una de nosaltres li va llençar 
una ampolla d’aigua per so-
bre, la vam intentar apartar 
i la dona li va donar un cop a 
la cara amb la mà oberta”.

Posteriorment, va co-
mençar a arribar gent, se-
gons ha explicat Mar� n, uns 
nois que les van intentar 
ajudar i van estar esperant a 

la Policia Local i als Mossos 
d’Esquadra, que van trigar 
fins a 20 minuts en arri-
bar. “La senyora va decidir 
quedar-se, perquè es volia 
identificar, després vam 
saber que estava fitxada 
i, de fet, quan nosaltres ja 
haviem marxat a casa, ens 
han dit que ella va con� nuar 
molestant a la gent d’un bar 
que hi ha al costat”.

Judici exprés
Jovent Republicà ha denun-
ciat la dona per agressió, 
però també per un delicte 
electoral. En aquest primer 
cas, el d’agressió, el judici ja 
s’ha produït i està pendent 
de sentència. El ministeri 
fi scal demana indemnitzaci-
ons per valor de 168 euros 
i una multa de 10 euros al 
dia durant dos mesos per a 
la dona que va protagonitzar 
l’agressió.

Els militants de Jovent 
Republicà han demanat a to-
tes les forces polí� ques del 
Ple que condemnin aquesta 
presumpta agressió.

Cues al jutjat de Rubí per la campanya 
d’autoinculpacions d’Òmnium
MARTA CABRERA

La crida d’Òmnium a la 
ciutadania perquè se sumés 
a la campanya d’autoincul-
pacions pel referèndum 
de l’1 d’octubre i per la 
manifestació del 20 de se-
tembre va arribar dijous de 
la setmana passada a Rubí. 
Veïns de Rubí, Sant Cugat 
i Castellbisbal van estar 
fent cua dijous al ma�  per 

recurs legal que tenen els 
ciutadans i que ja s’ha fet 
en altres ocasions, com per 
exemple amb l’objecció de 
consciència contra el servei 
militar obligatori. “Ja que 
l’estat ha decidit que aquest 
és un problema judicial i no 
polític, volem exercir els 
nostres drets en l’àmbit 
judicial”, va explicar.

Durant la jornada, no-
més 35 persones van poder 
presentar l’autoinculpació, 
la resta no van poder pre-
sentar la documentació al 
jutjat. En un primer mo-
ment, el Tribunal Suprem 

tal de presentar un escrit 
d’autoinculpació. “És una 
més de les activitats que 
fem, creiem que és un gest 
necessari que il·lustra que 
davant de la sentència, 
nosaltres el que diem és 
reincidència”, ha explicat el 
president d’Òmnium Rubí, 
Mar�  Pujol.

El dirigent de l’entitat 
independen� sta ha explicat 
que l’autoinculpació és un 

Veïns de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, fent cua dijous de la setmana 
passada davant del jutjat. / M.C.

La dona, a més, els va trencar els cartells. / Cedida

de Justícia de Catalunya 
(TSJC) va determinar que 
només podien entrar 25 
registres d’aquest � pus, tot 
i que la jutgessa de guàrdia 
del jutjat número 4 de Rubí 
posteriorment va augmen-
tar fi ns a 35 aquesta xifra. 
Mar�  Pujol recorda que les 
autoinculpacions es poden 
fer qualsevol dia al jutjat 
de guàrdia de Rubí entre 
les 9 i les 14 hores amb la 
documentació que facilita 
Òmnium. També hi va haver 
jornades d’autoinculpació a 
Terrassa, Manresa i Vilano-
va i la Geltrú.
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DIJOUS 14 DE NOVEMBRE 18:30h
Sala Neus Català
TALLER: Desmuntant l'amor romàntic,  
construint des dels feminismes
PROJECTE ELLA

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE 19h
Sala Neus Català
Vidicontes, contacontes feministes
a càrrec de Gogaratalleres

DILLUNS 25 DE NOVEMBRE 18h
Performance · Pl. Catalunya

I TU QUÈ 
FARIES?
I TU QUÈ 
FARIES?
Sala Neus Català : C/ Ulloa, 9 Rubí (Barcelona) · Tels. 93 588 84 31 · 644 899 062

Col·laboren: Organitza:

#  YTUQUÉHAR ÍAS??#  YTUQUÉHAR ÍAS??

L’AUP inicia una peti ció a 
Change.org per recuperar el 
camp de golf com a parc públic
REDACCIÓ

L’Alternati va d’Unitat Popu-
lar (AUP) ha iniciat una peti -
ció a la plataforma Change.
org dirigida als Ajuntaments 
de Rubí i Sant Cugat i a l’Ins-
ti tut Català del Sòl (Incasòl) 
per demanar que es recu-
peri el camp de golf de Can 
Sant Joan per a converti r-lo 
en un gran parc interurbà 
comparti t i gesti onat entre 
Rubí i Sant Cugat. 

En aquest senti t, la pe-
ti ció demana que l’Incasòl, 
propietari dels terrenys del 
camp de golf de Can Sant 
Joan, cedeixi la titularitat 
d’aquests als consistoris de 
Rubí i de Sant Cugat. Tam-
bé insta a modifi car el pla 
parcial del Parc d’Acti vitats 
Econòmiques de Can Sant 
Joan i s’anul·li la disposició 
normati va que permeti a que 
el sistema d’espais lliures en 
el qual s’integra el camp de 
golf es pogués destinar a 
aquest ús privati u.

La peti ció, que ja compta 
amb més de 400 firmes, 
demana que es restauri 
el paisatge malmès per la 
construcció del camp de golf 
i que es recuperin els con-
reus i els arbres eliminats, 
així com la capçalera del 
torrent dels Alous i l’històric 
camí de Can Tiraïres. A més, 
volen que aquest gran espai 
verd es connecti  amb l’espai 
del torrent dels Alous i la 
bassa dels Alous. Finalment, 
demanen la consti tució d’un 
grup de treball comparti t, 

amb la participació activa 
d’enti tats ambientals i excur-
sionistes dels dos municipis, 
per dissenyar el futur parc 
interurbà. 

Tant l’Ajuntament de 
Rubí com el de Sant Cugat, 
a instàncies de l’AUP i de la 
CUP, han aprovat mocions a 
favor de recuperar el camp 
de golf com a parc públic. 
Tot i això, l’AUP considera 
que aquestes “són només 
dues declaracions d’intenci-
ons” i per això han presentat 
la peti ció a Change.org.

L’AUP vol recuperar el camp de golf per a la ciutadania. / Cedida

Acti vitats dels comuns per 
prevenir la violència masclista

Siham Azaouyat i Laura Pérez formen part del grup de treball del 
25N dels comuns. / Ràdio Rubí

M. CABRERA

El grup de treball del 25N 
d’En Comú Podem ha previst 
diverses activitats coinci-
dint amb la commemoració 
del Dia contra la Violència 
Masclista amb la intenció 
de prevenir i conscienciar 
sobre els feminicidis. “Són 
acti vitats mixtes, dirigides 
a públics de totes les edats 
que sota el tí tol ‘I tu, què 
faries?’ pretenen prevenir 
la violència masclista i do-
nar eines i coneixements 
per enfrontar-s’hi, sigui si 
la patim o si l’observem”, 

ha explicat Laura Pérez, del 
grup de treball.

La gran acti vitat ti ndrà 
lloc el 25 de novembre a 
parti r de les 18 hores a la 
plaça de Catalunya i consis-
tirà en una performance: 
“Volem que sigui una acti -
vitat parti cipati va i inclusiva, 
per això es podran llegir 
missatges a terra en català, 
castellà i àrab. L’activitat 
serà didàcti ca i dinàmica i 
ti ndrà per objecti u sensibi-
litzar els parti cipants i plan-
tejar diverses situacions”, ha 
detallat Siham Azaouyat, del 
grup de treball dels comuns 

del 25N.
En aquesta acti vitat, hi 

haurà refl ecti ts els quatre 
nivells de la piràmide de la 
violència masclista: l’humor 
sexista i el llenguatge, la 
humiliació i el control, les 
agressions verbals, fí siques 
i sexuals i la mort. “El nostre 
objecti u és que la persona 
es posi al lloc d’aquestes 
experiències i ti ngui l’opció 
de respondre, a vegades 
creiem que no podem fer 
res davant la violència mas-
clista, però no és cert”, ha 
afi rmat Laura Pérez.

Altres acti vitats
La proposta dels comuns 
també inclou altres acti vi-
tats, com ara un taller per 
desmuntar l’amor romànti c 
a partir dels feminismes, 
que anirà a càrrec d’Ella i 
que serà el 14 de novembre 
a les 18.30 hores a la Sala 
Neus Català. A més, el 22 
de novembre, també a la 
Sala Neus Català, hi haurà 
videocontes i contacontes 
feministes, a càrrec de Go-
garatalleres.



a fa anys que els col·lectius socials que 
treballen amb persones vulnerables venen 
alertant del greu problema de l’habitatge a 
Catalunya i al conjunt de l’estat espanyol. 

Diuen que la situació és crítica per la manca 
d’accés a l’habitatge a un preu assequible.

I raó no els falta. Aquesta mateixa setma-
na, la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament 
de Rubí, Ànnia García, ha reconegut que les 
administracions estan desbordades, tant la 
Generalitat com els ajuntaments. Que hi hagi 
llista d’espera, i llarga, per aconseguir un pis 
d’emergència és un fet inconcebible en un estat 
de dret social. Si és una emergència, és preci-
sament perquè no pot esperar, perquè aquella 

Habitatge en crisi
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana              12 de novembre

Veïns de Castellnou . Rubi
@Veinscastellnou

Bon dia @AjRubi
Rogamos  revisen la 
instalación del luminoso de 
la felicitación de Nadal en 
Castellnou _Rubi. Moltes 
gracies 

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

família no té on anar.
És una situació que pot acabar afectant 

qualsevol família, perquè el preu de l’habitatge 
no ha parat d’augmentar en els darrers anys i, 
per si no fos prou, hi ha hagut un enduriment de 
les condicions del lloguer: pagament per avançat 
de fi ns a quatre mensualitats, pagament de la 

comunitat de veïns i fi ns i tot de l’IBI.
A Rubí hi ha persones que amb prou feines 

poden pagar el lloguer. Són persones amb noms i 
cognoms, no són xifres. Algunes ja estan pagant 
lloguers socials perquè fa anys van arribar a un 
acord amb el banc després d’haver d’assumir una 
dació en pagament. Bancs que, a instàncies pú-

bliques, es van desfer dels seus actius ‘tòxics’ per 
benefi ciar fons d’inversió, molts casos estrangers, 
que conceben l’habitatge com un bé especulatiu. 
Empreses que s’anomenen popularment fons 
voltors i que ara no volen renovar aquests con-
tractes, deixant en una situació d’indefensió les 
persones més pobres de la societat.

En la darrera Mesa del Dret a l’Habitatge, es 
va informar les entitats socials que l’Ajuntament 
de Rubí iniciava la redacció d’un Pla Local 
de l’Habitatge per començar a fer polítiques 
públiques globals destinades a revertir aquesta 
situació. És una eina necessària i urgent que 
esperem que pugui ser útil a la ciutadania. Cal 
que es posin les piles.

Malos tiempos para la lírica
El alquiler y la compra de vivienda por las 
nubes.

- Los sueldos bajos y el trabajador tempo-
ral, sin que los trabajadores tengan seguridad 
para proyectar su futuro.

- Las familias cada vez tienen menos 
miembros.

- Más de tres millones de parados/as.
- La sanidad, cada vez peor.
- La Universidad ya dijo alguien que era 

una fábrica de parados.
- España es uno de los países que más po-

líticos tiene en relación con su población.
- Las pensiones también tienen sus pro-

blemas.
En fi n, dicen que un pesimista es un opti-

mista, solo que bien informado.
Jesús Garcia

Agraïment a Rubí d’Arrel
Volia agrair públicament a l’entitat Rubí d’Ar-
rel i a totes persones que hi han intervingut, que 
hagin fet possible l’edició d’un nou número de 
la revista L’Esquitx, territori i cultura de Rubí, 
que enguany s’ha dedicat a la il·lustració. El 
gran treball de recerca local que han realitzat 
i especialment, a la Marga Ortiz per l’interès i 

Cartes de la Ciutadania
l’estima envers el meu marit Daniel Bas, perquè 
tot i no haver-lo conegut personalment, ha 
tingut la capacitat de conèixer-lo a través de 
les seves obres i dels meus records.

Maruja Bas

15.000 € por diputado electo
En España, por cada diputado electo, cada 
formación política obtiene 15.000 €. Haga-
mos cuentas: el Congreso se compone de 350 
diputados, por lo que las fuerzas políticas que 
obtienen representación parlamentaria se re-
parten nada menos que 5.250.000 euros. Pero 
sigamos, en el Senado se reparten 265 escaños, 
de los cuales 208 son elegidos por circunscrip-
ciones y los 57 restantes son por designación 
autonómica. Si multiplicamos 208 por 15.000 
da la cifra de 3.120.000 euros, que se reparten 
los partidos políticos por cada escaño consegui-
do en el Senado. Hagamos la suma total, que 
da el resultado de 8.370.000 €, una cifra nada 
despreciable, que va a parar a las formaciones 
políticas. ¿Por qué no destinar esos 8.370.000 € 
al ámbito educativo, social, cultural y sanitario? 
Y los partidos que se las apañen con las cuotas 
de sus militantes, y con el salario personal de 
diputados y senadores.

José Antonio Avila López  

Em refereixo, com és natural, a aquesta forma 
de protesta que consisteix a impedir el pas de 
vehicles per una via i en què últimament ens 
estem especialitzant. Des d’un punt de vista 
etimològic, tall no té gaire misteri perquè és 
un derivat postverbal de tallar, igual que detall 
o talla, per exemple. Ja és una mica més curiós 
que el taleare llatí provingui de talea, ‘rebrot, 
esqueix per a trasplantar’. Curiós, i revelador, 
perquè aquest signifi cat que dona origen de la 
família remet al concepte de fragment, no pas 
a  ‘Incisió feta amb un objecte tallant’; és a dir,  
al que no fa gaire fèiem servir per referir-nos 
al segon plat: “I de tall què voldràs?”; és a dir, 
de ‘tros de carn, peix o formatge que es menja 
en un àpat’ (observeu que el tall no té per què 
ser necessàriament un bistec de vedella, també 
pot ser un llom de lluç).

Per si algú no se n’havia adonat, som da-
vant d’una família que tendeix a les magnituds 
mitjanes tirant a grosses. D’entrada, tall és 
un mot molt polisèmic: al GDLC té ni més 
ni menys que nou accepcions, que sumen un 
total de quaranta-quatre sub-accepcions, poca 
broma. Entre les quals la penúltima de la se-
gona accepció (‘Acció de tallar’), la que remet 

a aquella manera entre jocosa i reivindicativa 
que tenen els barcelonins de referir-se a El 
Corte Inglés, el Tall Britànic (la que correspon 
a l’exemple “Un vestit de tall italià”).

Però és que l’ètim mateix ja és generós, atès 
que de tallar se’n deriven més d’una cinquan-
tena de mots, des de paraules quotidianes com 
detallista o retallar a altres d’extravagants com 
tallusquejar o contratall. Fent honor a aquesta 
característica familiar, una de les particula-
ritats de tallar, reservada a verbs de primera 
necessitat, és el gran nombre de compostos: 
tallabarder, tallacigars, tallaferro, tallaun-
gles… No caldria gaire fantasia per afegir-hi 
un tallacarreteres, o tal vegada tallavies, de 
signifi cat meridianament clar.

Com a colofó, m’ha sorprès descobrir 
‘anar al tall’ en el sentit d’anar a fer feina, 
expressió per a mi desconeguda. M’ha evocat 
la castellana ‘ir al tajo’; segons l’Alcover-Moll, 
provindria del signifi cat que tenia tall a Ma-
llorca de ‘Conjunt de treballadors que fan una 
feina plegats’.

Ara bé, de totes les accepcions que us deia, 
la més interessant, trobo, és la setena: sinònim 
de partió. En quin dels seus signifi cats? Doncs 
en el de “Línia divisòria entre dues possessions 
o territoris”. Una partió estatal, per exemple. 
Ho dic a tall de conclusió.

RODA EL MÓN I 
TORNA EL MOT: Tall

Pau Vidal 
AMIC

J
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Sol·licitem la vostra col-
laboració per dur a terme 
el projecte CES (captura, es-
terilización y suelta), consis-
tent en la captura, l’esterilit-
zació i la deixada en llibertat 
de gats salvatges per a un 
adequat control sanitari i 
de sobrepoblació dels gats 
que habiten en terrenys 
privats d’aquest municipi, 
dels quals l’Ajuntament de 
Rubí no es fa responsable 
per no tractar-se d’espais 
pertanyents a aquest.

Diàriament, rebem de-
mandes d’ajuda de treba-
lladors d’empreses situa-
des en polígons industrials 
preocupats per la incessant 
creixent població de gats, 
en situació de risc o malalts, 
perquè l’entorn no és el més 
adequat o pels propis perills 
que l’acti vitat empresarial 
comporta.

També són molts els 
casos de propietaris de 
terrenys, cases i jardins par-
ti culars situats en urbanitza-
cions on els gats salvatges 
s’assenten buscant un lloc 

segur per poder donar a 
llum o bé per proximitat a 
una font d’alimentació.

Dur a terme el projecte 
CES dels gats de carrer, els 
quals no s’adaptarien mai a 
un entorn domèsti c, evitaria 
un augment de la població 
felina, així com de malalti es 
víriques la font de contagi 
de les quals és per transmis-
sió sexual i de les mares por-
tadores d’aquests virus cap 
als cadells. Una altra de les 
principals fonts d’epidèmia 
que són transmeses als ca-
dells és l’herpes virus, una 
condemna de mort s en poc 
temps, que els afecta els ulls 
i vies respiratòries, que és la 
realitat amb la qual ens tro-
bem diàriament és aquesta: 
LA MAJORIA DELS CADELLS 
QUE NEIXEN, MOREN.

Hem d’evitar aquests 
naixements descontrolats, 
que les mares gestants do-
nin a llum en qualsevol 
lloc i com a centre de re-
habilitació, la majoria dels 
cadells que arriben a la 
nostra empara, ho fan en 

estat agonitzant. La seva 
sentència de mort està es-
crita i gràcies a la interven-
ció de la nostra associació, 
segueixen aquí, però no és 
d’èti ca moral permetre el 
pati ment d’aquests només 
en nèixer i l’única solució és 
ESTERILITZAR.

Però sense un com-
promís real i ferm de les 
pròpies institucions i or-
ganismes competents de 
l’Ajuntament de Rubí, sent 
aquest, un projecte que 
pal·liaria aquest problema, 
poc podem avançar, ja que 
la nostra població alberga 
11 polígons amb activitat 
industrial on per poder 
frenar aquesta situació, 
així com per poder atendre 
les tantes famílies que acu-
deixen a nosaltres confi ant 
que puguem oferir-los una 
solució, no podem més que 
informar-los de la nostra 
situació i incapacitat de 
poder fer més del que està 
al nostre abast.

En l’actualitat atenem 
més de 45 colònies salvat-

ges situades a Rubí, algunes 
d’elles situades en aquests 
polígons, on proporcionem 
assistència alimentària i 
sanitària, però les nostres 
despeses estan sobredi-
mensionades i amb deutes 
que no permeten que, pel 
benestar dels gats i veïns 
per a una bona convivèn-
cia, puguem avançar ni fer 
un pas més en la nostra 
localitat.

Instem tots els ciutadans 
i enti tats empresarials de la 
ciutat a què ens ajudeu a 
llançar aquest projecte per-
què pugui dur-se a terme, 
però amb vies a una impli-
cació per part de la direcció 
d’aquest govern que dirigeix 
la nostra població.
ENS AJUDES A POSAR-HO 
EN MARXA?

https://www.migrano-
dearena.org/reto/20553/
proyecto-ces-rubi-esteri-
lizacion-gatos-en-poligo-
nos-industriales-y-terrenos-
privados

Rodamons de Rubí

Projecte CES Rubí
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AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           

COM ET PODEM 
AJUDAR?

TINTORERIATALLERS COTXES                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

CLASSIFICATS

TAROT. Lucy. 646 98 13 08
COMPREM llibres, còmics, 
cromos, Scalextric, joguines, 
antiguitats. També restes pi-
sos i cases. 679.736.491

SE OFRECE sra. para limpieza. 
632.104.499 
SRA. SERIA Y RESPONSABLE 
busca trabajo limpieza y cui-
dado ancianos. 681.173.424

OFERTES I 
DEMANDES

DIVERSOS
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FARMÀCIA ADREÇA UBICACIÓ TELÈFON

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

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

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

BATALLÉ  Francesc Macià, 23  Carrer Major  93 699 04 30 

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

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

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

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

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

ESPERT Francesc Macià, 86  Zona Casino  93 699 13 43

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

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

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

LOZANO  Passeig Les Torres  Zona Les Torres  93 699 10 72 

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

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

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

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

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

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

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

XAPELLI  Víctor Català, 22  Les Torres  93 588 07 08 

GUÀRDIES NOCTURNES

NOVEMBRE 2019

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

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

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

10.

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

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

La detecció precoç i millors tractaments augmenten 
la supervivència del càncer de mama a Catalunya
La supervivència a un càncer 
de mama augmenta any rere 
any a Catalunya. I també la 
millora de la qualitat de vida 
de les dones que l’han pati t. 
I ho fa, entre altres moti us, 
per les millores en l’atenció 
i en els tractaments i per la 
consolidació dels programes 
de detecció precoç. Aquesta 
és una de les conclusions que 
deixa la commemoració, com 
cada 19 d’octubre, del Dia 
Mundial contra aquest tumor, 
el més habitual en les dones.

Les dades indiquen que 
la supervivència als 5 anys de 
les pacients diagnosti cades de 
càncer de mama ha crescut 
durant el període 1995-2014, 
passant d’un 76% al 1995-
1999 a un 84% al 2010-2014. 
Per estadis de la malaltia, 
l’evolució de la supervivència 
des de 1995 fi ns l’any 2014 
mostra que la supervivència 
als 5 anys en estadi I ha in-
crementat des d’un 93% a un 
98%; en estadi II, del 83% al 
89%; i en estadi III del 65% a 
un 70%. Només en l’estadi IV 
(el més avançat) l’increment 
de la supervivència als 5 anys 
és molt menor, ja que només 
creix del 17% al 18%.

Pel que fa a la incidèn-

cia, aquest càncer és el més 
freqüent en dones arreu del 
món. Segons esti macions de la 
Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS), l’any passat es van 
diagnosti car 2.088.849 dones 
amb càncer de mama (l’11,5% 
de tots els càncers) i van morir 
626.679 per aquest tumor. A 
Catalunya, es van diagnosti car 
4.557 nous casos; d’aquests, 
gairebé el 40% van ser en 
dones majors de 65 anys i un 
21,6% en majors de 74 anys. 
S’estima que l’any 2025 es 
diagnosti caran uns 4.877, dels 
quals el 23,7% seran dones 
majors de 74 anys. Aquest 
lleuger augment dels casos 
en dones de més edat pot 
explicar-se, majoritàriament, 
per l’augment de la població 
en aquestes edats.

Malgrat que l’any passat 
van morir 1.015 dones per 
càncer de mama a Catalunya, 
la mortalitat per aquest tumor 
disminueix un 2,6% anual 
com a conseqüència de dos 
factors: millores en els tracta-
ments i atenció sanitària, i la 
parti cipació en el programa 
de detecció precoç d’aquest 
tumor. En aquest senti t, l’any 
2018 es van convidar al pro-
grama 429.207 dones: hi van 

participar un 65,4% de les 
dones invitades i es van de-
tectar més de 1.255 tumors, 
bona part dels quals (75%) en 
fases inicials.

Detecció precoç i prevenció
La detecció precoç permet de-
tectar el càncer de mama en 
una etapa molt inicial, quan 
encara no produeix molèsti es 
i la possibilitat de curació és 
més alta. Per això, el Depar-
tament de Salut, d’acord amb 
les recomanacions de diversos 
organismes internacionals, 
convida les dones d’entre 50 
a 69 anys a fer-se una mamo-
grafi a cada 2 anys.

La prevenció és un altre 
element bàsic per reduir l’im-
pacte de la malalti a. Malgrat 
que no se’n coneixen les cau-
ses exactes, el Codi Europeu 
contra el càncer recull un 
seguit de recomanacions per 
disminuir el risc de tenir un 
càncer de mama: mantenir un 
pes saludable i evitar la obesi-
tat –especialment després de 
la menopausa–, fer acti vitat 
fí sica regularment, reduir el 
consum d’alcohol i practi car 
la lactància materna.

Generalitat de Catalunya
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Una imatge d’aquest espectacle familiar d’Estaquirot Teatre. / Cedida

Estaquirot Teatre presenta a l’espectacle 
familiar ‘L’aventura d’avorrir-se’
L’Estaquirot Teatre, una 
companyia reconeguda in-
ternacionalment amb més 
de 40 anys de trajectòria 
i investigació en el món 
de les creacions amb ti te-
lles,  presentarà al teatre La 

BREUS TEATRE

Arriba a Rubí el muntatge del Teatre Goya 
‘Escape room’, un èxit de críti ca i públic

Sala l’espectacle ‘L’aventura 
d’avorrir-se’.  

Es tracta d’un muntatge 
dirigit a un públic familiar 
que pretén moti var la crea-
ti vitat dels infants i alhora fa 
refl exionar sobre la gesti ó 

del temps, la quanti tat de 
joguines i regals que tenen 
a casa els nens i nenes i 
sobre l’avorriment en el 
temps de lleure. 

L’espectacle explica la 
història de la Rita, una nena 
que té moltes joguines, 
però que sempre s’avorreix 
i no sap jugar sola. Un dia 
a casa de l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, 
comença una aventura que 
la portarà a viatjar amb 
la imaginació al món dels 
colors, descobrint perso-
natges sorprenents. 

La funció, programada 
per la Xarxa, tindrà lloc 
aquest diumenge 17 de 
novembre a les 12 hores 
a La Sala. El preu de les 
entrades és de 6 euros i de 
5 euros per als socis de La 
Xarxa. /  DdR

MÚSICA IL·LUSTRACIÓ

Cloenda de l’Escola 
de Sardanes Flor 
de Neu
L’Escola de Sardanes Flor de 
Neu posarà punt final a la 
temporada sardanista amb 
el festival de cloenda, que 
ti ndrà lloc aquest dissabte a 
les 18 hores al Casal Popular. 
Les tres colles de l’escola, 
Quitxalla, Peti ts i Galzeran, 
s’alternaran dalt de l’escenari 
ballant sardanes i fent es-
quetxos musicals i humorís-
ti cs. A més, les colles infanti l 
i gran interpretaran sardanes 
amb punts lliures, les matei-
xes que ballaran al concurs de 
punts lliures de Girona.

La colla infanti l ha tancat 
la temporada amb el cam-
pionat de les comarques 
barcelonines i un meritori 
tercer lloc del Campionat de 
Catalunya. A més de sardanes 
i humor, al festi val hi haurà 
col·laboracions del grup de 
hip-hop Némesis i l’escola de 
dansa Sara Alajarín. L’entrada 
al festi val és gratuïta.

L’endemà diumenge, el 
restaurant Can Ramon aco-
llirà el dinar de germanor, 
durant el qual es reparti ran 
obsequis a tots els dansaires 
i monitors. / DdR

Acti vitats de TRI-A 
per la Setmana de 
la Ciència
L’Associació d’Amics de l’As-
tronomia organitza, junta-
ment amb el GCMR-CER, 
una exposició al vestí bul de 
la Biblioteca sobre l’arribada 
a la Lluna coincidint amb la 
Setmana de la Ciència. A 
més, el 29 de novembre a les 
18 hores a l’Ateneu hi haurà 
la conferència ‘Possibilitats 
de Vida Extraterrestre’, a 
càrrec de Josep Maria Oliver, 
astrònom especialista en el 
tema. / DdR

Exposició col·lecti va a l’espai 
de llibres Lectors, al tren!
L’espai de llibres Lectors, al 
tren! mostra una exposició 
col·lecti va de 10 il·lustradors 
que es podrà visitar a la 
llibreria, ubicada al carrer 
Magí Raméntol, 3, fi ns al 28 
de novembre. 

La mostra incorpora 
obres d’Ignasi Blanch, Fer-
ran Orta, Rocío Bonilla, Xa-
vier Salomó, Guridi, Luciano 
Lozano, Mónica Carretero, 
Carmen Saldaña, Miren Asi-

ain Lora i Eva Armisén. 
A banda de la mostra, 

la llibreria organitza aquest 
dissabte a les 12 hores la 
presentació del llibre ‘A 
flor de pell’, amb l’autora 
del text, Tere Puig, i la il-
lustradora, Laura Borràs. 
L’activitat, basada en el 
llibre editat per El Cep i 
la Nansa, està dirigida als 
infants, però també per al 
públic adult. / DdR

Concerts de l’Orquestra de 
Cambra de l’Escola de Música
L’Orquestra de Cambra de 
l’Escola de Música Pere 
Burés ha iniciat un cicle de 
concerts amb una actuació 
musical al Celler aquest 
passat diumenge. 

El conjunt musical està 
format per alumnat dels 
últi ms cursos de l’Escola de 
Música, exalumnes i per-
sones que han acabat els 
cursos d’instruments i volen 
afegir-se a la formació.

La programació de l’Or-
questra de Cambra conti-
nuarà l’1 de desembre al 
Celler a les 12 hores i el 22 
de novembre a la mateixa 
hora al Castell. 

A més, el 22 de novem-
bre també hi haurà tres ac-
tuacions seguides, a les 18, 
les 18.45 i les 19.30 hores, 
a l’Auditori Alícia Larrocha 
de l’Escola Municipal de 
Música. / DdR

‘Escape room’, un especta-
cle teatral dirigit per Joel 
Joan i Hèctor Claramunt, 
arriba aquest dissabte a les 
21 hores al teatre munici-
pal La Sala. Es tracta d’un 
muntatge, escrit pels dos 
directors, i interpretat per 
Joel Joan, Àgata Roca, Oriol 
Vila i Paula Vives i coproduït 
per Arriska i Focus.

La  comèdia  g i ra  a l 
voltant de dues parelles 
d’amics de tota la vida que 
queden per fer un ‘escape 
room’ a Hostafrancs, on re-
centment s’ha trobat en un 
contenidor el cadàver d’un 
home esquarterat.

El que comença com 
un joc es converti rà en una 
experiència que posarà a 

prova l’amistat dels prota-
gonistes fi ns a límits insos-
pitats.

El preu de l’espectacle 
és de 20 euros i de 15 euros 
amb descompte. / DdR

El muntatge es podrà veure dissabte a La Sala. / Cedida
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··················································
DivenDres 15 de novembre

Grup impulsor de ‘Fridays for future’ 
Assemblea oberta. A les 18h a l’Espai 
de Llibres, Lectors al tren.

‘Condiciones de vida en el campo 
mental’
A càrrec del Grup Teosòfic de Medita-
ció. A les 18h al c. Sant Pere, 8.

Cinema: ‘la vida sense sara amat’
A les 21h a La Sala. Preu: 4,50€/3€.

Concert de rocking Horse
A les 21h a la pl. Clavé. Org.: Associació 
Espaisociocultural l’Aurora.

nits d’observacions astronòmiques
A càrrec de l’Associació d’Amics de 
l’Astronomia TRI-A Rubí. A les 21.30h 
a l’Ateneu.

··················································
DissaBte 16 de novembre

sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. De 9h a 10h a la 
pl. Onze de Setembre. 

la gran acció de la setmana europea 
de Prevenció de residus
Activitats i tallers de 10.30h a 14h a la 
pl. Dr. Guardiet. 

especial joc Dixit

AgendA exposicions
exposició col·lectiva d’il·lus-
tradors
Exposició d’Ignasi Blanch, Ferran 
Orta, Rocío Bonilla, Xavier Salo-
mó, Guridi, Luciano Lozano, Mó-
nica Carretero, Carmen Saldaña, 
Miren Asiain Lora i Eva Armisén. 
Fins al 28 de novembre a l’espai 
de llibres Lectors, al tren!.

Pedres i barraques
Exposició sobre barraques de 
pedra seca. Del 8 de novembre al 
22 de desembre al Celler.

Som diferents i compartim. 
Retrats, treballs, olis i aquarel·les 
de Mujeres Creativas del Vallès. 
Fins a l’1 de desembre a la Bi-
blioteca. 

Fotografia de moda. Maria Illa 
Gumà. L’alta costura a Rubí.
Fins al 15 de desembre al Museu 
Municipal Castell.

El pintor Antoni Marsal mostra les 
seves obres més noves a terrassa

reDaCCió

El pintor rubinenc Antoni 
Marsal està exposant una 
mostra de la seva obra més 
recent a Amics de les Arts. 
L’exposició va obrir les portes 
a la sala Salvador Alavedra el 
2 de novembre, tot i que la 
inauguració oficial va ser dis-
sabte passat, i es podrà visitar 
fins al 28 de novembre. 

A la mostra, Marsal, artis-
ta de reconeguda trajectòria, 

exposa una seixantena de 
quadres de la seva obra de 
més recent creació. La majo-
ria són retrats personalitzats, 
però també es poden trobar 
paisatges diversos i composi-
cions florals. 

Es tracta d’un repàs de 
la seva trajectòria artística 
dels últims anys. Entre les 
seves darreres innovacions, 
hi ha el trencament amb les 
tècniques més clàssiques en 
el retrat, deixant de banda 

els fons llisos i foscos i apos-
tant per l’esclat de colors. La 
mostra està tenint una gran 
acollida entre el públic que 
visita la sala. 

Marsal, que ha exposat 
de forma permanent a San 
Francisco, ha retratat nom-
broses personalitats de dife-
rents àmbits com la soprano 
Montserrat Caballé, el tenista 
Rafa Nadal, el torero Enrique 
Ponce o el ballarí Joaquín 
Cortés. 

Algunes de les obres de Marsal.

art

Activitat per a joves i adults. A càrrec 
de Manuela Martínez. A les 11h a la 
Biblioteca.

Masterclass de tècnica vocal
A càrrec de Núria da Silva. A les 11h al 
CRAC. Preu: 20€.

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

Presentació del llibre ‘A flor de pell’
A càrrec de l’escriptora Tere Puig i la 
il·lustradora Laura Borràs. A les 12h a 
l’espai de llibres Lectors, al tren.

activitat familiar: ‘un viatge en la 
història del raïm. Posa’t a la pell dels 
masovers i masoveres’
A les 12h al Castell. Activitats per a 
infants de 3 a 12 anys. A càrrec d’Ar-
tistic Events.

Cloenda de l’escola de sardanes Flor 
de neu
A les 18h al Casal de la Gent Gran. 

Concert de jazz
A càrrec de Núria da Silva i el quartet 
Michele Faber i Riner Scivally. A les 20h 
a l’Ateneu. Org.: Associació Jazz Rubí. 

teatre: ‘escape room’
 Amb Joel Joan, Àgata Roca, Oriol Vila 
i Paula Vives. A les 21h a La Sala. Preu: 
20€/15€.

··················································
DIuMEnGE 17 de novembre

Passejada solidària
A les 8.30h a l’arborètum del Castell. 
Org.: Centre Excursionista de Rubí i 
Creu Roja. Inscripció prèvia.

Sortida a la Barceloneta
Dins del cicle Conèixer Catalunya. A les 
9h a l’Escardívol. Org.: GMCR-CER.

teatre familiar: ‘l’aventura d’avor-
rir-se’
A càrrec de la Cia. L’Estaquirot. A les 
12h a La Sala. 

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

··················································
Dilluns 18 de novembre

Conferència: ‘El cas Alcàsser i la cons-
trucció del terror sexual’
A càrrec de Nerea Barjola, politòloga, 
activista feminista i escriptora. A les 
17.30h a la Biblioteca. 

taller de sabó amb oli de cuina usat
A les 18h a l’Escola Pau Casals. Inscrip-
ció prèvia.

··················································
DIMARtS 19 de novembre

Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a la Torre Bassas. 

taller d’iniciació a la restauració de 
mobles i
A les 18h a 20h a l’Escola d’Adults. 

Inscripció prèvia. 

··················································
DIMECRES 20 de novembre

actuació al Casal
A càrrec dels Grups de Balls en Línea i 
Sevillanes al Casal. A les 16.30h al Casal 
de la Gent Gran. 

taller pediàtric de primers auxilis
A les 17.30h a l’Schola. A càrrec del CAP 
Mútua. Inscripció prèvia.

taller d’iniciació a la restauració de 
mobles ii
A les 18h a 20h a l’Escola d’Adults. 
Inscripció prèvia.

Conferència: ‘Smart cities i l’economia 
circular’
A càrrec de Jordi Verdú, director del 
Centre de Recerca en Emprenedoria i 
Innovació Social.

··················································
Dijous 21 de novembre

Monòleg: ‘no solo duelen los gol-
pes’
A càrrec de Pamela Palenciano, mo-
nologuista, comunicadora i activista 
feminista. A les 11h a La Sala.

taller de reparació de dispositius i 
tauletes mòbils
A les 18.30h al Rubí Forma. Inscripció 
prèvia.

Xerrada ‘Dona valor a l’excedent 

alimentari’
A les 18.30h a càrrec de Too good 
to go.

jam session
A les 19h a l’Associació Espai l’Aurora.

Els Gegants de Rubí participen a la 
Festa Major d’Hivern de Sentmenat

La Colla de Geganters de 
Rubí, amb la geganta Paula 
i la gegantona Laia, van 
participar diumenge en la 
trobada de gegants de Sent-
menat, organitzada en el 
marc de la Festa Major d’Hi-
vern en honor al patró de la 
localitat: Sant Menna.

La jornada gegantera 
festiva va començar a les 
9.30 hores amb la plantada 
de gegants a la plaça de 
la Vila. Els gegants partici-
pants, a més de la colla am-
fitriona, la de Sentmenat, 
i la de Rubí, la d’Olesa de 

GeGants

La colla gegantera de Rubí, a Sentmenat. / Cedida

Bonesvalls i la de Castellar.
A les 11.30 hores va 

arrencar la passejada de 
gegants pels carrers de la 
localitat que va finalitzar al 
seu punt d’origen, la plaça 
de la Vila. Un cop allà de nou 
van tenir lloc les presentaci-
ons de les colles, els balls de 
cadascuna, el lliurament de 
recordatoris i el ball conjunt 
final.

La propera sortida de la 
colla de Geganters de Rubí 
serà el diumenge 24 de no-
vembre per participar a la XI 
Trobada de Gegants de Sant 

Llorenç Savall.

inaugurada la mostra ‘Ge-
gants de Paper’ a Fortià
L’exposició ‘Gegants de pa-
per’, promoguda per la Colla 
de Geganters de Rubí, es va 
inaugurar dissabte passat 
a Fortià (Alt Empordà). La 
mostra s’emmarca en el 
programa d’activitats de la 
Trobada Comarcal Gegan-
tera 2019, que tindrà lloc el 
24 de novembre. 

La inauguració de ‘Ge-
gants de paper’ va tenir 
lloc a les 12 hores al Centre 
Agrícola i Social i va comptar 
amb la presència d’autori-
tats locals, a més del comis-
sari de la mostra, el gegan-
ter rubinenc Joan-Miquel 
Merino, i representants de 
la colla rubinenca. 

Merino va fer una breu 
explicació de la mostra, que 
es pot visitar de dilluns a 
divendres de 17 a 19 hores 
i dissabtes i diumenges d’11 
a 13 hores fins al 24 de no-
vembre, dia de la Trobada 
Comarcal. / DdR
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Nova derrota del Juventud 25 de Sep� embre a casa

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 10 28
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 10 26
3 CAN RULL RT CFU 10 19
4 BADIA DEL VALLÈS CD 10 19
5 PD PAJARIL 10 19
6 JUV.25 SEPTIEMBRE 10 17
7 LLANO SABADELL CD 10 16
8 CAN PARELLADA CD 10 15
9 MARINA-C. GAMBÚS CE 10 15

10 UE RUBÍ B 10 12
11 LA ROMANICA CF 10 11
12 CASTELLBISBAL UE 10 10
13 SAN LORENZO UD 10 9
14 C. SABADELLÉS 1856 10 9
15 MIRASOL-BU CF 10 8
16 EF PLANADEU 10 8
17 JUAN XXIII CS 10 5
18 MATADEPERA FC 10 4

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

J. PÉREZ 

Després d’una setmana com-
plicada per la mort del vice-
president de la Unió Espor� va 
Rubí, Toni López, els jugadors 
del conjunt rubinenc van 
tornar a compe� r.

El par� t es presumia igua-
lat i així va ser. En el primer 
minut de joc, Òscar Uroz va 
posar el 0-1 en el marcador, 
però l’alegria rubinenca va 
durar poc, ja que als 8 minuts 
de joc, Feixas va aconseguir 
el gol de l’empat. Després 
d’aquest esbojarrat comen-
çament, el par� t va passar a 
tenir més control i els locals 
van dominar la situació, però 
sense crear massa perill. 
Els rubinencs van aprofi tar 
bé el joc per les bandes, 
on Omar i Carles Montoro 
estaven entrant amb certa 
facilitat. Als 30 minuts de joc, 
Sergi Estrada, aprofi tant una 
d’aquestes incursions per la 
banda, va aconseguir l’1-2 
amb el qual es va arribar a la 
mitja part.

Després del descans, Òs-

Empat a Tona de la UE Rubí, que es 
col·loca en una situació perillosa

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Golejada de l’Olímpic en la visita 
al camp de la UE Castellbisbal
JOSÉ VERDE

L’Olímpic manté la seva 
ratxa golejadora després de 
derrotar amb contundència 
la UE Castellbisbal a casa. 
La mitjana de l’en� tat rubi-
nenca és de gairebé quatre 
gols per par� t i amb només 
10 jornades, ja acumulen 
39 gols a favor. A més, cal 
destacar el debut al mig del 
camp de Nico, que va fer un 
bon paper.

L’Olímpic va tornar a 
resoldre el par� t contra el 
Castellbisbal a la primera 
meitat, amb un marcador 
de 3-0. Quan encara no 
s’havia jugat ni un minut de 
joc, Rubén Ruiz va aconse-
guir el primer gol local amb 
un xut sorprenent que va 
acabar a la xarxa del porter 
visitant, Arnau. I 8 minuts 
després, Manel Miranda 
va tornar a marcar per fer 
el 2-0. Al minut 33, Aitor, 
actual pitxitxi de l’equip, va 
aconseguir posar el tercer 
gol al marcador.

Tot i que el Castellbisbal 

va intentar apropar-se a la 
porteria d’Estepa, no ho va 
aconseguir, ja que la defen-
sa rubinenca estava sòbria 
i segura.

Al començament de la 
segona part, els locals es 
van relaxar i van donar opci-
ons al rival, tot i que Estepa 
va impedir que el Castellbis-
bal retallés distàncies en el 
marcador. De fet, el porter 
de l’Olímpic va aconseguir 
aturar un penal. En el minut 
83, Roger va aconseguir fer 
el 4-0 pel conjunt de Rubí, 
tot i que cinc minuts més 
tard, els visitants van reta-
llar distàncies amb un gol 
de Javi. Al minut 90, Dani 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - UE CASTELLBISBAL             5-1
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, C. Gómez, Nico (Albert), 
Fode, O. Molina, Jonathan, Maymó (Gustavo), Manel, Claudio 
(Roger), Aitor (Dani) i Rubén (Roberto). 
UE CASTELLBISBAL: Arnau, Campillo, Martí (Javi), Toni (Os-
car), Iván, Roger, Marcel (Raúl), Fernando, Giménez (Kevin), 
Sergio i Fernández (Ibáñez). 
Àrbitre: Christian Alcalá (Regular).
Gols: 1-0 Rubén (30’); 2-0 Manel (8’); 3-0 Aitor (33’); 4-0 
Roger (83’); 4-1 Javi (87’); 5-1 Dani (90’). 
Targetes: Nico i Jonathan 

Delgado va aconseguir el 
defi ni� u 5-1.

En la propera jornada, 
l’equip visitarà el camp del 
Can Rull Rómulo Tronchono 
el diumenge a les 12.15 
hores.

JUV. 25 DE SETEMBRE- LLANO DE SABADELL             1-2
JUV. 25 DE SETEMBRE: Rubio, Pleguezuelos, Morales, Díaz, 
Perez, Lopez, Andreu (Kada), Cissokho, González, Muñoz i 
Sancho (Calvo).
LLANO DE SABADELL: Valenzuela, Saucedo, Corbal, Guti-
érrez Bono (Herrera), Márquez, Gutiérrez Ordoñez (García), 
Marcos, Benmehimda (LLlop), Ruiz, Padilla i Ligan.
Àrbitre: Diego Muñoz Acuña.
Gols: 0-1 Ligan (35´); 0-2 Gutiérrez (76´); 1-2 Calvo (85´).
Targetes: Sancho, Perez (2), Muñoz i Prinz; Marcos i Llop.

Els jugadors del Vein� , durant l’escalfament. / Cedida

El Juventud 25 de Septi-
embre no aixeca el cap a 
casa. Contra el CD Llano de 
Sabadell va encaixar una 

derrota inexplicable després 
d’una primera meitat de 
domini absolut. Els jugadors 
de Gabriel Bravo van anar 

al descans amb un 0-1 en 
contra a conseqüència de 
la manca d’encert de cara 
a porteria i de l’encert del 
conjunt visitant en l’única 
jugada de perill que van 
tenir, que va acabar amb un 
gol de Ligan al minut 35.

Després de la mitja part, 
l’expulsió d’Àlex Pérez i un 
ambient força caldejat van 
acabar de condicionar el 
par� t. L’equip de Sabadell 
va aconseguir el segon gol 
en la segona ocasió de perill 

que va tenir, al minut 76. 
Quan faltaven cinc minuts 
pel fi nal del par� t, un gol 
de Javilin va maquillar el 
marcador per posar el de-
fi ni� u 1-2.

Amb aquesta derrota, 
el Vein�  s’allunya, més en-
cara, dels llocs de dalt a la 
classificació i se situa en 
sisena posició. En la propera 
jornada, el conjunt rubinenc 
s’enfrontarà el dissabte a les 
17.30 hores al camp del CD 
Badia. / Javier González

UE TONA - UE RUBÍ                     3-3
UE TONA: Aleix, Payan, Ivan (Coll), Feixas, Noguera, Garcia 
(Tortosa), Oriol, Bordas, Font, Orra (Guardia) i Nil. 
UE RUBÍ: Juanmi, Carles Mur, Aitor Torres, Joan Raventós (Charly 
Lumbreras), Villegas, Carles Montoro (Raúl Pérez), Timo Mendo-
za, Óscar Uroz (Enric), Omar (Héctor) i Sergi Estrada (Ivan). 
Àrbitre: Arenas Mora.
Gols: 0-1 Òscar Uroz (1’); 1-1 Feixas (8’); 1-2 Sergi Estrada (30’); 
1-3 Sergi Estrada (61’); 2-3 Coll (68’); 3-3 Oriol (76’)
Targetes: Orra, Coll i Garcia; Òscar Uroz, Villegas, Tino Mendoza, 
Aitor Torres, Héctor i RAúl Pérez.

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA FC B 9 25
2 VIC UEC 10 24
3 PALAMÓS CF 9 20
4 EF MATARÓ CE 10 19
5 FUNDACIÓ E. GRAMA 10 17
6 EE GUINEUETA CF 10 15
7 MOLLET UE CF 9 13
8 L'ESCALA FC 9 12
9 LA JONQUERA UE 9 12

10 MANLLEU AEC 9 12
11 LLORET CF 9 11
12 SABADELL NORD CF 9 11
13 UE RUBÍ 8 10
14 JÚPITER 9 8
15 TONA UE 10 7
16 PARETS CF 10 4
17 LLAGOSTERA UE B 9 2
18 REUS DEPORTIU CF B 0 0

 

car Uroz va ser subs� tuit per 
Enric per una lesió muscular. 
Als 61 minuts, Sergi Estrada 
va aconseguir l’1-3 i va sem-
blar que els visitants s’enduri-
en els tres punts en joc. Però 
no va ser així, els locals en vuit 
minuts de bojeria van acon-
seguir empatar el par� t.

Els úl� ms minuts van ser 
d’un assetjament total i la 
Unió Espor� va ho va aprofi -
tar per fer contraatacs, però 
sense encert, de fet, al darrer 
minut, el Rubí va estavellar un 
xut al pal.

Amb aquest empat, la 
Unió Espor� va Rubí es col-
loca en tretzena posició. En 
la propera jornada, la Unió 

Espor� va s’enfrontarà al CF 
Parets a Can Rosés. El duel 
serà el 17 de novembre a les 
12 hores.

Per la seva banda, el Rubí 
B va perdre contra la Peña 
Depor� va Pajaril per 0-4.
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L’Escola d’Escacs de Rubí estrena un 
local fi nançat pel club i les famílies
LARA LÓPEZ

L’Escola d’Escacs de Rubí va 
inaugurar el passat dissabte la 
seva nova seu, un local ubicat 
al carrer de la Creu, 25, amb 
una jornada ma� nal d’escacs. 
Per primer cop en els seus 70 
anys d’història, l’Associació 
d’Escacs Rubinenca compta 
amb un local propi. Els infants 
i joves alumnes de l’escola 
realitzen aquí les seves clas-
ses des del mes de setembre, 
gràcies al fi nançament de les 
famílies i el club.

L’Escola d’Escacs va inici-
ar la seva ac� vitat el 2010 a 
un local d’en� tats del carrer 
Vapor amb 4 alumnes. L’any 
següent, l’Associació de Veïns 
de la Zona Nord els va oferir 
traslladar-se a la seva seu, on 
van estar 6 anys i, fi nalment, 
entre setembre de 2017 i 
juny de 2019 van reubicar les 
classes al menjador de l’Es-
cola Montessori. L’Associació 
d’Escacs va acceptar el trasllat 
al menjador acordat amb 
l’Ajuntament, on han estat 
fent classes durant els darrers 

dos anys, tot i que l’espai no 
s’adequava a les seves ac� vi-
tats i estava limitat a 1 hora, 
dues tardes a la setmana.

Antonio Muñoz, president 
de l’Associació d’Escacs Rubi-
nenca des de fa 8 anys, explica 
que “en 70 anys d’història, 
l’Associació Rubinenca d’Es-
cacs mai ha � ngut un local mu-
nicipal, sinó que altres en� tats 
locals ens han acollit a les 
seves instal·lacions”. L’en� tat 
espor� va va deixar el menja-
dor de l’Escola Montessori a 
causa de la limitació horària i 
d’espai. Acabat el curs passat, 
van demanar a l’Ajuntament 

ampliar les hores d’ús del 
menjador durant un mes per 
preparar dos dels alumnes 
per la fi nal de la compe� ció 
catalana escolar d’escacs. 
Des de l’Ajuntament els van 
demanar fer el tràmit via 
instància per consultar amb el 
Departament d’Ensenyament, 
un procediment amb el qual 
haurien perdut gairebé tot el 
mes abans del torneig.

Davant d’aquesta situació, 
van acordar entre tots pujar la 
quota de les famílies per des-
� nar-la tota a pagar el lloguer 
d’un local propi. Així doncs, 
al mes de setembre, l’Escola 

El primer equip de l’Horitzó 
guanya als Lluïsos de Gràcia 
En un par� t molt complet, 
l’Horitzó A va aconseguir la 
victòria davant dels Lluïsos 
de Gràcia per 42-14. Tant 
en defensa com en atac, els 
jugadors de Sara Zabalgo van 
aconseguir una important 
victòria davant d’un equip 
� sicament superior com el 
Lluïsos de Gracia E.

Els jugadors de l’Horitzó 
van començar el par� t molt 
centrats, especialment en 
defensa, i van propiciar que 
el primer quart acabés amb 
un resultat favorable de 7-0. 
A par� r del segon quart, els 
jugadors barcelonins van ser 
víc� ma dels nervis i les pre-
cipitacions i les diferències 
en el marcador es van anar 
eixamplant. En atac, Toni Tor-
res, José Roldán i Joan Lupión 
es van encarregar d’anar fent 
punts, mentre que defensiva-
ment tot l’equip treballava 
per tal de pal·liar la velocitat 
dels jugadors dels Lluïsos.

Al fi nal, els 28 punts de 
diferència no fan jus� cia a 

les distàncies reals entre els 
dos equips, que són molt 
menors.

Pel CE Horitzó van jugar 
Toni Torres (15), José Roldán 
(12), Joan Lupión (12), Efraín 
Escalona (2), Pablo Plaza 
(1), Helena Corbella i Isaac 
Mar� nez.

Derrota de l’Horitzó B
Pel que fa a l’Horitzó B, no 
va poder guanyar contra el 
Rel A� aks i va caure per 14-
25, pa� nt la tercera derrota 
consecu� va en la 4a Divisió 
de la Lliga Catalana.

L’equip de Barcelona va 
anar sempre per davant en el 
marcador i va posar en seri-
osos problemes els jugadors 
vallesans. A poc a poc, les 
diferències van anar augmen-
tant fi ns al resultat fi nal.

Pel CE Horitzó van jugar 
Cristòbal Galan (4), Daniel 
Latre (4), Yerai Asensio (4), 
Alex Fortea (2), Albert Almi-
rall, Fidel Peña, Sergi Andreu i 
Enric Lago. / CE Horitzó

d’Escacs va començar la seva 
ac� vitat al nou local amb 12 
infants. Durant aquests dos 
mesos, el nombre d’alumnes 
s’ha mul� plicat: avui comp-
ten amb 24 alumnes i han 
ampliat l’edat dels grups dels 
4 als 16 anys. “Amagats com 
estàvem a una escola no po-
díem créixer, ara la gent ens 
veu, sap on estem i s’apropa 
per conèixer-nos”, sentencia 
Antonio Muñoz.

L’Escola d’Escacs divideix 
els infants en grups per nivell 
d’edat i nivell de formació. Els 
alumnes més avançats fan 
una formació específi ca que 
combina l’explicació teòrica 
sobre el taulell amb la pràc� ca 
a través d’un programa infor-
mà� c de perfeccionament de 
la tècnica d’escacs. Posterior-
ment, aquestes ac� vitats amb 
l’ordinador es posen a la pràc-
� ca sobre el taulell. Els equips 
informà� cs són una donació 
que la Universitat Autònoma 
de Barcelona els va fer fa dos 
anys, però l’associació no ha 
pogut u� litzar-los fi ns aquest 
mes de setembre.

ESPORT ADAPTAT | FUTBOL 7

L’Horitzó-Can Mir s’estrena a 
casa amb victòria contra el Gavà
El primer partit com a lo-
cal de l’Horitzó-Can Mir de 
futbol 7 es va saldar amb 
una clara victòria davant 
l’Spor� ng Gavà per 10-1. Les 
instal·lacions del Can Mir 
van viure per primer cop un 
par� t de la Weleague7 i una 
cinquantena de persones 
van presenciar en directe 
el duel. 

Els jugadors del Gavà, 
molt lluitadors i voluntario-
sos, van començar provocant 
problemes als rubinencs fi ns 
que va arribar el primer gol, 
obra de José Luis Girón. A 
par� r d’aquí, la superioritat 
� sica i moral dels jugadors de 
Xavi Mas es va imposar fi ns al 

marcador fi nal. 
Per l’Horitzó-Can Mir 

van jugar José Luis Girón 
(3), Ayoub el Kassah (2), 
José Manuel María (2), Car-
los Pino (1), Juan Girón (1), 
Sergio González (1), Sergio 
Fuentes, Oriol Irisarri, Amine 
Lfatohi i Miquel Patón, que 
va debutar a l’equip com a 
segon porter, realitzant un 
parell d’aturades de molt de 
mèrit. 

Amb el triomf del conjunt 
rubinenc, l’equip se situa 
líder de la Segona Divisió. El 
proper par� t serà a les instal-
lacions del Can Mir el 17 de 
novembre contra el Terlenka 
del Prat. / Horitzó-Can Mir

HANDBOL | LLIGA

Triomf de l’Handbol Maristes contra el Tarragona
El Sènior d’Handbol de Ma-
ristes va aconseguir el triomf 
per 32-27 contra el Tarragona 
HC i d’aquesta forma es retro-
ba amb la victòria.

Els jugadors rubinencs 
van començar molt forts, 
aconseguint al minut 15 de 
partit un avantatge de sis 
gols. A par� r d’aquí, els de 
Maristes van anar ges� onant 
l’avantatge. Just al fi nal de la 
primera part, els rubinencs 
van canviar a una defensa 
5-1.

Durant els minuts fi nals 

de la primera part i els pri-
mers de la segona, aquesta 
defensa va provocar proble-
mes als tarragonins, fet que 
perme� a a Maristes fer gols 
de contraatac.

Però l’atac visitant va co-
mençar a troba la forma de 
superar la defensa de l’equip 
de Rubí, sobretot per l’extrem 
dret, que va anotar amb faci-
litat uns quants atacs seguits. 
Però als instants finals, els 
rubinencs van tornar a la de-
fensa 6-0 i van poder sumar 
els dos punts. / Maristes

Dissabte es va estrenar la nova seu. / L.L.

Una imatge del par� t de l’Handbol Maristes. / Cedida
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Després de disputar la novena 
jornada es tanca la primera 
volta de la lliga provincial per 
als equips de la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí.

El primer equip de l’en� tat 
es va desplaçar fi ns a Vilanova 
del Camí per enfrontar-se al 
Santa Llúcia, actual cuer de 
grup i que encara no ha acon-
seguit puntuar. Els de Rubí van 
aconseguir un pe� t avantatge 
inicial que no van abandonar 
i el par� t va acabar amb un 
resultat de 3-6 favorable als 
seus interessos. Amb aquesta 
victòria, els rubinencs inicien 
la segona volta de la Lliga Ca-
talana a només tres punts dels 
primers classifi cats.

Pel que fa al segon equip, 
va aconseguir una victòria de 
mèrit en la seva visita a les pis-
tes del Sant Antoni de Llefi à a 
Badalona, actual líder del grup. 
El par� t va ser molt igualat i 
es va haver d’esperar fi ns a la 
darrera ronda per acabar de 
decidir qui s’enduia els tres 
punts. Finalment, van ser els 
rubinencs els que van guanyar 
per 7-9. Amb aquesta, ja són 
dues les victòries consecu� ves 
que permeten els jugadors 
rubinencs fugir de la part baixa 
de la classifi cació.

Pel que fa al tercer equip, 
va rebre a les pistes de Cova 
Solera el Guadiana-Can Palet 

WATERPOLO | LLIGA PETANCA | LLIGA

Doble derrota del Sènior Femení i 
victòria del Sènior Masculí del CNR

Final de la primera volta pels 
equips de la UP Las Torres-Rubí

Cara i creu pels dos equips 
sèniors del Club Natació Rubí. 
El Sènior Femení A, que juga a 
Divisió d’Honor, no va poder 
guanyar cap dels dos par-
� ts que va disputar, mentre 
que el Masculí A, que juga a 
Primera Nacional, sí que va 
poder superar el Premià.

El Sènior Femení es va 
enfrontar el dimecres al CE 
Mediterrani, un partit que 
va perdre per 5-17. I durant 
el cap de setmana, va des-
plaçar-se a Madrid per jugar 
contra el CDN Boadilla, un 
partit que va acabar amb 
victòria per la mínima, 13-12, 
per al conjunt madrileny.

En la propera jornada, 
el Femení s’enfrontarà al CN 
Catalunya aquest dissabte a 
par� r de les 14 hores a Can 
Rosés, un partit que serà 
retransmés pel canal d’es-
ports Esport3 de Televisió de 
Catalunya.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí A, va aconseguir la victò-
ria contra el CN Premià per 
9-15 i d’aquesta forma es 
manté en la quarta posició a 
la classifi cació, a només tres 
punts del primer classifi cat.

de Terrassa. Des de la primera 
ronda, va imposar el seu es� l 
de joc i no va baixar el ritme en 
cap moment. La victòria va ser 
per un contundent 12-4, que 
li permet començar a mirar la 
part alta de la classifi cació de 
manera gairebé defi ni� va.

Quant al quart equip de 
l’en� tat, con� nua amb la seva 
bona ratxa. Va jugar com a lo-
cal contra el Sant Quirze, equip 
que li precedeix a la classifi ca-
ció, i no li va posar les coses 
gens fàcils. De fet, es va arribar 
a la darrera ronda del par� t 
amb el marcador igualat a 6. 
Però un cop més, els jugadors 
de la UP van donar el màxim 
i van aconseguir la victòria 
per 10-6. D’aquesta forma, 
l’equip con� nua segon, però 
augmenta l’avantatge amb els 
seus perseguidors.

Per úl� m, l’equip femení va 
encaixar la primera derrota de 
la temporada. Es va enfrontar 
al Sant Quirze com a visitant i 
des de la primera ronda, les 
rubinenques van anar per 
sota en el marcador. Tot i que 
van retallar distàncies, no van 
poder completar la remuntada 
i van acabar perdent per la 
mínima per 5-4. Amb aquesta 
derrota, tanquen la primera 
volta compar� nt el lideratge, 
precisament, amb el Sant Quir-
ze. / UP Las Torres-Rubí

El Sènior A jugarà la pro-
pera jornada contra el CN 
Caballa de Ceuta, un par� t 
que es disputarà aquest dis-
sabte a les 15.20 hores a Can 
Rosés.

Jornada de natació
Pel que fa a la secció de 
natació, es van dur a terme 
dues competicions, el dis-
sabte a Parets del Vallès es 
va disptuar la Segona Jornada 
de la Lliga Catalana Alevina i 
diumenge a Sant Esteve Ses 
Rovires va tenir lloc la Segona 
Jornada de la Lliga Absoluta, 

Júnior i Infan� l.
Pel que fa a la secció de 

triatló, el CN Rubí ha quedat 
en 22a posició en el rànquing 

de clubs de triatló de Catalu-
nya, d’entre un total de 91 
en� tats que competeixen en 
aquesta disciplina. / CNR

FUBTOL | LLIGA

El Benjamí B, al Camp Nou, durant el par� t Barça-Celta. / Cedida

Primera victòria a la lliga del Prebenjamí B 
de la Penya Blaugrana Ramon Llorens
El Prebenjamí B va aconse-
guir la seva primera victòria 
a la lliga davant del Jabac. 
El resultat del par� t va ser 
de 5-3 i els autors dels gols 
locals van ser Anas, Ylia i 
tres d’Adam.

El Prebenjamí A també 
va aconseguir la victòria al 
camp de la Maurina Egara 
per un resultat d’1-3, amb 
gols de Marco i Said (2). El 
Benjamí A va aconseguir 
una treballada victòria al 
camp del Mirasol per un 
ajustat 4-5. Els gols van ser 

obra de Thierno, Thiago (2) 
i Pol Camacho (2).

L’Aleví B va caure a casa 
contra el Terrassa, tot i jugar 
un bon partit. El resultat 
fi nal va ser d’1-6 amb un gol 
d’Erik Ahufi nger. En canvi, 
l’Aleví A va aconseguir el 
triomf al camp del Can Pa-
rellada en un par� t frenè� c 
que va acabar 6-8, amb tres 
gols d’Anouar, quatre d’Aria 
Márquez i un del porter 
Hugo Estrada.

Pel que fa als cadets, 
el B va perdre al camp del 

Ripollet per 6-0. Tot i que 
l’equip con� nua mostrant 
fases de bon joc, encara no 
en té prou per aconseguir 
bons resultats. El Cadet A va 
aconseguir una contundent 
victòria al camp del Sant 
Pere Nord, per 2-6, i amb 
gols de Walid, Abde, Mikel 
Vernaza, Eric Torrijos i Ian 
Moreno (2).

El Juvenil va caure a casa 
contra el Sant Llorenç per un 
contundent 0-6 en un mal 
par� t dels locals.

Per úl� m, l’Amateur va 

deixar escapar una bona 
ocasió per col·locar-se en 
els primers llocs de la taula 
classificatòria i va perdre 
al camp del Badia per 1-0 
després d’una molt mala 
primera part de l’equip. 
Quan van reaccionar, a la 
segona part, no va ser sufi -
cient per aconseguir igualar 
el marcador. / PB

ALTRES RESULTATS DEL CLUB NATACIÓ
Màster-CN Barcelona Vista 3-10
Aleví B-CN Premià B 11-10
CN Atlètic-Barceloneta-Cadet Masculí 13-4
Benjamí B-CN Terrassa B 0-6
Benjamí B-CN Sabadell B 5-3
Benjamí A-UE Horta A 4-5
CN Sant Feliu A-Juvenil Masculí 8-11
Benjamí A-CN Martorell 5-0

El Sènior Masculí va guanyar al CN Premià per 9-15. / Cedida

El grup D va compe� r a casa contra el Sant Quirze. / Cedida
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