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L’alcaldessa vol que el bus
urbà sigui gratuït l’any 2020
L’anunci desperta recels, dubtes i crítiques entre els grups
de l’oposició, que qüestionen la seva eﬁcàcia i viabilitat
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La proposta del govern de l’autobús gratis
i universal no convenç la majoria del Ple
M.C.

L’anunci de l’alcaldessa sobre
la gratuïtat del servei de bus
urbà a partir del 2020 per tothom ha agafat per sorpresa a
tots els grups de l’oposició. La
majoria han reaccionat amb
molts recels i demanen més
informació. Només el Partit
Popular veu amb bons ulls
la proposta, tot i que amb

matisos.
El cap de l’oposició, Xavier Corbera, d’Esquerra Republicana, aﬁrma que “el servei
encara té molt marge de
millora abans de prometre’n
la gratuïtat universal”. Pel
portaveu, “l’alcaldessa sap
que no repetirà en el càrrec
i compromet el servei en el
futur”. Per la formació republicana, les propostes per

augmentar l’ús del transport
públic passen per “millorar la
freqüència de pas, augmentar la ﬂota, reduir-ne el preu
o la gratuïtat per als majors
de 65 anys i els menors de
18 anys”.
Raonaments similars als
de l’Alternativa d’Unitat Popular. La regidora Mireia
Gascón creu, en primer lloc,
que el marc per debatre

una acció com aquesta és el
Pla de Mobilitat, en el qual,
afirma, de moment no es
contempla la gratuïtat. “És
una proposta electoralista
i que no servirà per reduir
l’ús del cotxe”. Per Gascón,
això ha quedat demostrat
amb les diverses experiències que s’han fet en ciutats
europees. L’edil també opina
que per incrementar l’ús

del transport públic cal
millorar les freqüències i
fer inversions.
Ciutadans, que durant
els darrers mesos ha donat suport a la majoria de
propostes del PSC, aquesta vegada es desmarca
de forma contundent.
“Està fora de lloc, el bus
l’haurem de pagar tots
amb els nostres impostos”, aﬁrma José Abadías
sobre la iniciativa del
govern. El portaveu de la
formació diu que és una
proposta “populista” i de
“precampanya” i creu que
amb aquests diners es
poden solucionar altres
problemes.
Per part d’Iniciativa,
també estan en la línia
d’invertir aquests recursos en altres prioritats,
per exemple en habitatge. Pel portaveu d’ICV,
Ramon Capolat, la proposta de la gratuïtat del
bus “és un farol de l’alcaldessa, com els 1.000
pisos públics o els 30 km
de carril bici”.
El PP és l’únic partit
que s’ha mostrat obert
a donar suport a la iniciativa, però amb canvis:
“És una bona idea, però
cal matisar-la, no cal que
sigui gratis per a les rendes més altes”, destaca
el portaveu popular, Jonatan Cobo. A més, el
regidor creu que aquesta
proposta hauria d’haver
arribat abans, tenint en
compte que fa anys que
“l’Ajuntament té superàvit”.
Per part del PDeCAT,
Víctor Puig també és partidari d’invertir aquests
diners en habitatge i considera que “el que beneﬁciaria el transport públic
seria millorar el servei i
impulsar bonificacions,
no regalar 2 milions d’euros a una empresa”. El
regidor també creu que
l’alcaldessa ha estat “poc
responsable” anunciant
aquesta mesura.
Per últim, el regidor
de Veïns per Rubí, Antoni
García, creu que es tracta
d’una proposta “electoralista i populista” motivada
perquè “els socialistes veuen que potser els costarà obtenir un bon resultat
i estan espantats”. García
explica que VR és més
partidari “de millorar el
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freqüències i que el bus arribi a
totes les urbanitzacions”.
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L’alcaldessa anuncia que el bus urbà de
Rubí serà gratuït per a tothom el 2020
MARTA CABRERA

L’equip de govern ha anunciat
que està treballant per tal
que el bus urbà sigui gratuït
de forma universal per a tots
els rubinencs. Una mesura
que entraria en vigor a ﬁnals
del 2019 o principis del 2020,
segons els càlculs del consistori, i que facilitaria “un canvi
en la cultura de la mobilitat a
la ciutat”, segons ha explicat
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Mar�nez.
La màxima responsable
municipal ha assenyalat que
la proposta contribuirà a la
jus�cia social, ja que facilitarà
l’accés al servei a les persones
amb diﬁcultats econòmiques
i que �ndrà un impacte posi�u “en el benestar col·lec�u”,
especialment en alguns grups
de població com estudiants,
gent gran i comerciants.
A més, Mar�nez creu que
la mesura “reduirà l’ús del
vehicle privat, serà positiu
per la seguretat i contribuirà
a millorar el trànsit intern”,

Durant l’any 2017, 1.682.425 persones van u�litzar el servei de Rubí
Bus. / Arxiu

a més d’ajudar a reduir els
problemes d’aparcament a
la ciutat.
Impacte econòmic
L’alcaldessa ha explicat que la
despesa que suposarà la gratuïtat universal del transport
públic podrà ser fàcilment
assumida per l’Ajuntament
perquè a partir del 2020

Rubí rebrà més recursos
econòmics per part de l’estat
espanyol, ja que ha superat
els 75.000 habitants. Tot i
això, encara es desconeix la
xifra exacta de diners ‘extra’
que Rubí rebrà d’aquí a dos
anys pel canvi de règim en
la distribució dels tributs
estatals.
L’equip de govern es�ma

que la mesura de gratuïtat
del servei �ndrà un cost extraordinari per a les arques
públiques d’entre 700.000 i
800.000 euros.

A Catalunya, no hi
ha cap municipi
que ofereixi el
transport gratuït

Aprovació de la proposta en
aquest mandat
De moment, es desconeix
quin sistema s’aplicarà a
Rubí per tal de poder accedir
de forma gratuïta a l’autobús. La regidora de Serveis
Territorials, Maria Mas, ha
avançat que es farien “pe�tes millores i modiﬁcacions”
en el servei, però no canvis
substancials.
Pel que fa a l’aprovació de
la mesura, l’execu�u preveu
que es vo� en el Ple durant
aquest mandat, però que
entri en vigor en el proper.
Tot i això, el govern, que està
en minoria, encara no ha establert contactes amb la resta
de grups de l’oposició en relació a aquesta inicia�va.

ciutat en la qual el transport
públic urbà sigui gratuït i
l’únic exemple que trobem
a dins de l’estat espanyol és
a la localitat d’Azuqueca de
Henares, a Guadalajara, que
compta amb dues línies de
transport i que és gratuït a
través d’una targeta de ciutadania. La mesura forma part
d’una prova pilot que conclou
el 2019.
A Europa, el cas més signiﬁca�u és del de Taillin, la
capital d’Estònia, on el transport públic és gratuït des del
2013, una mesura que va anar
acompanyada de millores en
les línies i les infraestructures. Les dades assenyalen
que s’ha incrementat l’ús del
transport públic, però també
del vehicle privat.
Un altre exemple és Hasselt, una localitat belga, que

Molts pocs precedents
A Catalunya, no hi ha cap

va oferir el transport públic
durant 17 anys de forma gratuïta, però que ho va deixar
de fer perquè no era sostenible. Actualment, algunes
ciutats europees estan estudiant implementar el transport públic gratuït universal,
especialment a Alemanya,
amb la intenció de reduir la
contaminació.
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‘Estos ladrones nos
roban las pensiones’

Un miler de persones es manifesten
contra les discriminacions a les dones
Es tracta de la marxa feminista més important de la història de Rubí
REDACCIÓ

La concentració ha tingut lloc davant de l’Ajuntament. / Iban Coca

CRISTINA CARRASCO

‘Estos ladrones nos roban
las pensiones’ o ‘Somos
pensionistas, no somos
tontos’ són alguns dels
lemes corejats i aplaudits
per jubilats i pensionistes
de Rubí, que continuen
mobilitzats, com a la resta de l’estat, per la lluita
per unes pensions dignes.
La tercera assemblea del
Moviment Pensions Dignes (MPD) de Rubí, que
va aplegar dimarts al matí
unes 200 persones a la
plaça Pere Aguilera, va
avançar en l’organització
interna i va insistir en la
necessitat de continuar
mobilitzant-se.
La reunió d’aquest dimarts va comptar amb
l’assistència de membres
de Marea Pensionista de
Cerdanyola i de la plataforma per les pensions de
Sant Cugat. Tots ells van
coincidir en la necessitat
de lluitar en l’àmbit municipal, per aconseguir
ajuts pel col·lectiu, però
també per estendre la
reivindicació més enllà
de les seves poblacions.

En aquest sentit, es va
plantejar la possibilitat de
constituir una plataforma
a tot el Vallès.
Entre les reivindicacions defensades pels jubilats i pensionistes, hi ha
la lluita contra el treball
precari i amb els sous baixos perquè es puguin incrementar les cotitzacions
i mantenir el sistema de
pensions, que es reguli
per llei l’increment de les
pensions en funció de la
pujada del cost de la vida
i que aquestes s’incloguin
en el pressupost general
de l’estat.
Entre les properes cites, s’ha convocat a assistir
a la manifestació prevista
per dissabte, 17 de març,
a les 11 hores a la plaça
Urquinaona i dimarts vinent, de nou a Rubí, per
continuar organitzant la
plataforma. Segons Jordi
Navarro, un dels impulsors
de la mobilització a Rubí,
a la pròxima assemblea es
demanarà als assistents
que vulguin participar activament un correu electrònic i es formaran grups
de Whatsapp.

Prop d’un miler de persones
es van manifestar dijous de
la setmana passada al vespre pels carrers de la ciutat
per denunciar les desigualtats entre dones i homes,
les polítiques masclistes i
la bretxa salarial, en la que
va ser la manifestació feminista més multitudinària
de la història de Rubí. Les
mobilitzacions també van
ser massives i històriques
arreu de l’estat espanyol,
especialment a Madrid i
Barcelona.
La marxa, convocada per
l’Assemblea Feminista, va
començar a la rambleta Joan
Miró i després de passar per
diversos punts va concloure
a la plaça del Doctor Guardiet. Durant la manifestació, l’entitat convocant va
anar fent diverses aturades
per denunciar exemples de
discriminacions que pateixen les dones. Així, van fer

Capçalera de la manifestació, convocada per l’Assemblea Feminista. / J.A. Montoya

parades davant la seu del
Partit Popular per acusar el
govern de Mariano Rajoy
de no fer polítiques per la
igualtat o en una residència
de gent gran, per reivindicar
el paper de les cuidadores i
carregar contra les retallades en la llei de dependència. Quan la manifestació va
arribar a la plaça Guardiet,
davant l’església de Sant

Pere, l’Assemblea Feminista
va criticar durament el masclisme del món eclesiàstic i
el seu rebuig a l’avortament
i als anticonceptius. L’entitat
també va proposar que la
plaça del Doctor Guardiet
sigui rebatejada com a plaça de les Bruixes. Allà es va
dissoldre la manifestació,
després d’encendre amb foc
el símbol de la dona a terra

i recordant les paraules del
bisbe de Donosti, que va dir
que les feministes porten el
dimoni dins.
Durant la concentració,
es van poder llegir pancartes amb missatges com ‘Ni
víctimas ni pasivas, mujeres
combativas’ o ‘No és un cas
aïllat, és el patriarcat’, lemes
que també van ser cantats
per la multitud.

Rubí guanya la competició
‘El contenidor d’or’ en
el mes de febrer
REDACCIÓ

Al mes de febrer, Rubí ha estat la ciutat guanyadora de
la competició ‘El Contenidor d’Or’ que impulsa Ecovidrio. Concretament, i en
comparació amb el mateix
mes de l’any anterior, s’ha
doblat la quantitat de quilos
de vidre que es reciclen per
cada habitant, passant d’un

Pepita
Amatller Torrell
Va morir el passat dia 8 de març a l’edat de 96 anys

La família Pernas Amatller vol agrair les mostres de
condol rebudes. El funeral se celebrarà el pròxim 21
de març a les 20 hores a l’església de Sant Pere

a dos quilos.
Com a reconeixement a
la implicació dels rubinencs
amb el reciclatge del vidre,
el Contenidor d’Or s’ha
instal·lat a la plaça de la
Nova Estació, on quedarà
exposat fins que es proclami el nou guanyador
mensual.
A banda de Rubí, les
altres ciutats que participen
en la competició són Badalona, El Prat de Llobregat,
Girona, Granollers, Lleida,
Sant Boi de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Tarragona, Viladecans, Vilafranca
del Penedès i Vilanova i la
Geltrú.
Durant l’acte d’instal·lació del contenidor, que
va tenir lloc dimecres a la
tarda, l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, va valorar
molt positivament aquest
augment del 99,79% de la
taxa de reciclatge de vidre.
Martínez va verbalitzar
el desig que Rubí sigui la
ciutat guanyadora del concurs, que ﬁnalitza a l’abril.

El contenidor es va instal·lar dimecres a la tarda a la plaça de la Nova
Estació. / Localpres

Ara per ara, Rubí lidera el
rànquing general amb un
increment de la seva taxa
de reciclatge de vidre del
14%.
Segons ha manifestat
Sílvia Mayo, gerent d’Ecovidrio a Catalunya, Rubí ha
experimentat una crescuda
molt signiﬁcativa, comparada amb el mateix mes de
l’any passat. “Fins ara, no
havíem tingut un creixement tan espectacular en
cap altra ciutat”. Com ha
apuntat Mayo, Rubí és la
ciutat que més ha millorat
aquest mes de febrer respecte si mateixa: “Al ﬁnal,
competim contra els nos-

tres propis resultats. Volem
millorar el nostre reciclatge
i això és el que ha aconseguit Rubí”, ha apuntat.
Per la seva banda, el
regidor de Medi Ambient,
Moisés Rodríguez, va ressaltar la importància de
reciclar el vidre, “un element reciclable al 100%”.
Rodríguez va recordar que
el plec de clàusules del nou
contracte de recollida de residus contempla l’augment
d’àrees de contenidors amb
cinc fraccions, amb l’objectiu d’oferir facilitats a la
ciutadania a l’hora de fer
una correcta separació de
les deixalles.
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La PAH es mobilitza per plantar cara
a l’increment dels lloguers a la ciutat
MARTA CABRERA

En els darrers mesos, Rubí, com la
resta de ciutats de l’àrea metropolitana, està patint un increment en el
preu del lloguer de l’habitatge. Una
pujada que provoca que algunes
persones no puguin continuar pagant el lloguer i optin o per marxar a
altres indrets o per ocupar pisos.
Davant aquesta situació, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de Rubí, que fa 7 anys que
es va formar a la ciutat, ha decidit
iniciar noves protestes al carrer: “El
panorama està tornant a canviar,
ens trobem un altre cop amb desnonaments emparats per la justícia,
ja que el Tribunal Constitucional ha
suspès la llei de l’habitatge en 8 comunitats autònomes”, explica Ricardo, de l’entitat. També afegeix que
“ﬁns ara les execucions hipotecàries
s’havien convertit en lloguers socials
i ara aquests lloguers arriben al ﬁnal,
per tant cal tornar al carrer”. Una de
les darreres accions de l’entitat va
ser el passat dijous 8 de març, quan
van empaperar l’oﬁcina de La Caixa
situada al passeig Francesc Macià.
Immobles en mans de societats
Segons explica Ricardo, gran part

La PAH es reuneix els dilluns a les 18 hores l’Espai sociocultural de la CGT. / M.C.

del parc d’habitatge està en mans
de noves societats impulsades per
la banca, que es mouen en la borsa
d’accionistes. “El govern va fer un
decret per afavorir aquestes societats, reduint el contracte de lloguer
de 5 a 3 anys, així els primers anys
t’ofereixen un contracte de baix cost
i després pugen el lloguer un 300%”.
Segons el membre de la PAH, això
provoca una situació d’indefensió,
ja que “el banc ja no és el propietari,
sinó uns accionistes a la borsa, torna
la bombolla i els desnonaments”.
Poca inversió en habitatge
Per la Plataforma, la política municipal en habitatge és ineficaç:

“S’inverteix molt poc en habitatge a
Rubí, aquest any han dit que invertiran 1,5 milions d’euros, ens sembla
poquíssim, perquè la demanda és
molt alta”, aﬁrma Antonia Medina,
de la PAH, que diu que Rubí no té ni
un “1% d’habitatge públic”.
L’Ajuntament de Rubí ha explicat
que actualment està mantenint trobades bilaterals amb l’entitat amb
l’objectiu de mitigar els problemes
d’habitatge que pateix una part de la
ciutadania rubinenca i que treballa
per fer front a les emergències relacionades amb l’habitatge.
500 pisos ocupats
Segons la PAH, la Taula pel Dret a

l’Habitatge va informar que a la ciutat hi ha 3.000 pisos buits i 500 pisos
ocupats. El perﬁl de les persones que
arriben a la PAH per demanar ajuda
és de famílies que tenen problemes
amb el pagament del lloguer. “Es
tracta de persones que tenien lloguers baixos i els propietaris els han
pujat considerablement quan ha
acabat el contracte, fent que la gent
no ho pugui pagar”, aﬁrma. Davant
d’aquests casos, la PAH recomana a
les famílies afectades que “no marxin del pis ﬁns que arribi la carta de
desnonament i que demanin ajuda
a la PAH”.
Regulació del lloguer
En l’àmbit estatal, la plataforma ha
impulsat una Iniciativa Legislativa
Popular sobre l’habitatge al Congrés.
Entre les peticions, la ILP proposa
que es regulin els preus del lloguer,
com ja fan algunes ciutats europees,
i que es limiti el tall de subministraments a les persones que no poden
pagar, com passa actualment a Catalunya. També es demana que es
reallotgi a les persones desnonades
en pisos buits de la banca. Tot i això,
la ILP es pot quedar, un cop més, a
les portes de ser debatuda si PP i C’s
veten la proposta.

L’escola Pau Casals pinta la paret
on ﬁns ara hi havia el mural

El mural pintat als anys 80 ha estat substituit per una capa de pintura. / Iban Coca

L’escola Pau Casals s’ha
quedat sense el seu mural
emblemàtic. Les obres de
reforma de l’equipament
educatiu, que van començar
fa un parell d’anys, incloïen
repintar la paret on ﬁns ara
es podia veure una pintura
dedicada a Pau Casals. Segons ha explicat la direcció
de l’escola, la decisió de pintar sobre el mural ha estat

presa de forma consensuada
per la comunitat educativa.
“A mi també em fa pena haver de pintar el mural, però
cal passar pàgina”, explica
Sílvia Demelo, cap d’estudis
del centre, que recorda que
“estava en mal estat” i que
“queien trossos de paret”.
El mural va ser pintat als
anys 80 per un grup d’artistes i posteriorment repintat

i des d’aleshores es va associar a la imatge de l’escola.
Després de la instal·lació de
panells verds i de repintar
totes les parets, la previsió
era substituir el mural per
una capa de pintura.
La reforma l’ediﬁci encara no ha ﬁnalitzat, ja que
s’ha d’instal·lar un ascensor,
però la majoria d’actuacions
ja estan acabades. / M.C.
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Treuen la custòdia
de dos menors
a una família de
Rubí per violència
de gènere
La Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) de la Generalitat de
Catalunya ha retirat la custòdia de les dues ﬁlles, de 2 i 5
anys, a una família de Rubí.
El pare de les dues criatures
va ser detingut divendres
passat per un presumpte
delicte de violència de gènere, segons han conﬁrmat els
Mossos d’Esquadra.
Fonts policials indiquen
que el rubinenc, un marroquí de 37 anys, va ser
arrestat arran d’una denúncia per violència masclista
presentada per la seva exparella, mare de les dues
menors. El rubinenc té més
d’una desena d’antecedents
policials, relacionats amb
violència masclista, robatori amb violència, lesions i
atemptat contra agents de
l’autoritat.
Vídeos gihadistes
D’altra banda, la Cadena
Ser ha publicat que la retirada de la custòdia estava
motivada perquè Serveis
Socials havia detectat que
l’home feia veure a les dues
menors vídeos gihadistes de
decapitacions i atemptats.
L’Ajuntament de Rubí ha
desmentit aquesta informació, assegurant que els
Serveis Socials rubinencs
mai han estat testimonis de
la visualització d’un vídeo
d’aquestes característiques.
Els Mossos d’Esquadra també han apuntat que l’home
no està sent investigat per
radicalització gihadista. Com
és habitual en els casos
relacionats amb menors, la
DGAIA no ha facilitat detalls
dels motius. / DdR

6

ACTUALITAT

Divendres, 16 de març de 2018

L’AV Zona Mercat celebra 10 anys de
premis ‘Gent del barri, Gent de Rubí’
amb l’entrega de 7 nous guardons
REDACCIÓ

Foto de família dels guardonats, amb l’alcaldessa i el president de l’AV. / Localpres

El gimnasta Albert Félez,
membre del club de Gimnàs�ca Ar�s�ca i Espor�va
Rubí (GAER), la waterpolista del Club Natació Rubí
(CNR) Elena Ruiz, la cantant
i pianista Carolina Alabau i
el col·laborador de l’AV de
la Zona del Mercat Rafael
López són els quatre rubi-

nencs que dissabte passat
van rebre un dels premis
‘Gent del barri, gent de Rubí’
que l’Associació de Veïns de
la Zona del Mercat entrega
cada sis mesos.
L’en�tat també va reconèixer la tasca de la Irmandade Galega de Rubí i la
Creu Roja Rubí-Sant Cugat,
així com al Teatre Municipal
La Sala, equipament que
enguany està celebrant el
seu 25è aniversari.
L’entrega dels guardons
‘Gent del barri, Gent de
Rubí’ va tenir lloc a l’Ateneu i
va comptar amb la presència
de l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, el regidor d’Esports,
Juan López i el regidor de
Cultura, Moisés Rodríguez.
La màxima responsable
municipal va ressaltar “la feina de l’associació de veïns de
la Zona del Mercat amb l’organització d’aquests premis,
que destaquen la dedicació
i trajectòria de persones i
en�tats de la ciutat i posen
de manifest el gran capital
humà de Rubí”.
Durant l’acte, els assistents van poder gaudir de
diverses actuacions com les
del guitarrista Juan Gallardo
i Jessy i Rubén, així com de
la guardonada Carolina Ala-

bau, qui va interpretar un
tema seu.
Després del lliurament
dels premis, va tenir lloc
un pica-pica i un recital de
poesia a càrrec de Maria
Roman i Lola Daza, membres de Mujeres Crea�vas
del Vallès.

L’en�tat ja ha
lliurat 87 guardons
a persones i
en�tats de Rubí
Els reconeixements ‘Gent
del Barri, Gent de Rubí’ van
néixer a ﬁnals del 2008 com
una inicia�va de l’Associació
de Veïns de la Zona Mercat
i el Club de Billar Golden
Pool, a proposta de David
González, membre de totes
dues en�tats.
L’objec�u inicial dels premis és reconèixer l’esforç i la
dedicació de col·laboradors
de les entitats. Posteriorment, es va ampliar a en�tats culturals, espor�ves,
socials, ar�stes i espor�stes
del barri i de la ciutat que
destaquessin pels seus èxits,
la seva trajectòria o la seva
tasca al municipi. Des que es
van implantar, ja s’han lliurat
87 guardons.

Comerç Rubí sorteja unes
entrades per veure el BarçaMadrid pel Dia del pare
L’entitat Comerç Rubí ha
impulsat un sorteig pel Dia
del pare per tal d’estimular les compres entre el
comerç local. Es tracta de
dues entrades per veure el
Barça-Madrid el 6 de maig
al Camp Nou que se sortejaran aquest divendres a
les 18 hores a la plaça de
Pere Esmendia. L’associació de comerciants també
prepara una segona cam-

panya, pel Dia de la mare.
En aquest cas, es farà un
sorteig d’un val per comprar
a les bo�gues dels comerços
associats.
D’altra banda, dissabte
el comerç local va viure
una nova edicio del Foraestocs. Segons el president
de l’en�tat, Miquel Ortuño,
la jornada va ser “bona, especialment durant el ma� i
el migdia”. / DdR

Les bo�gues van sor�r al carrer pel Foraestocs. / J. A. Montoya
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Grups de l’oposició demanen a l’alcaldessa
que renunciï a les dietes de la Diputació
El PSC creu que és ‘“un nou atac” que només té l’objec�u
de “despres�giar la ﬁgura de la màxima responsable municipal”
REDACCIÓ

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), l’Alterna�va
d’Unitat Popular (AUP), Inicia�va per Catalunya Verds
(ICV), el Partit Democràta
Europeu Català (PDeCAT)
i Veïns per Rubí (VR) presentaran una moció en el
proper Ple en la qual instaran
a l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, a renunciar
a les dietes que cobra per
assistència als Plens de la
Diputació de Barcelona.
Aquests par�ts de l’oposició recorden que aquesta
renúncia a cobrar dietes
d’altres administracions
havia estat anunciada per
Mar�nez quan era candidata
a les eleccions municipals
en el marc de la campanya
electoral el 2015.
Els grups impulsors de la
moció assenyalen que això
ha estat així mentre l’alcaldessa no ha �ngut cap altre

Ana M. Mar�nez, en un Ple de la Diputació de Barcelona. / Cedida

càrrec remunerat. “Però
amb la dimissió de l’alcalde
de Terrassa, Jordi Ballart,
Mar�nez va passar a ocupar
el seu lloc com a diputada
provincial i, per tant, a rebre en concepte de dietes
uns 20.000 euros anuals,
als quals no ha renunciat”,
assenyalen.
Per a l’oposició, aquest

fet suposa “un frau a les
persones que van votar”
Mar�nez.
“Intent de despres�giar”
Pel Par�t dels Socialistes de
Catalunya (PSC), aquesta moció conjunta és “un nou atac
de l’oposició” que només té
com a ﬁnalitat “despres�giar
la ﬁgura de la màxima res-

ponsable municipal”.
A més, els socialistes
acusen aquests grups de
presentar la moció coincidint
amb l’anunci de Martínez
que el govern treballa per
oferir el servei de bus gratuït
a la ciutadania. “És tan sols
un argument per intentar
encobrir una gran no�cia”,
assenyala el PSC.

7

L’AUP convoca una nova
assemblea per establir
les comissions de treball
L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) ha convocat una
nova assemblea el 19 de
març a les 20 hores al Centre Rubinenc d’Alterna�ves
Culturals (CRAC), després de
recollir totes les aportacions
que es van realitzar a la darrera trobad, que va tenir lloc
el 17 de febrer.
Aquesta nova reunió
ha de servir per establir les
quatre comissions de treball
que la formació considera
necessàries per a funcionar
de manera adequada. En
aquest sen�t, l’AUP vol crear
una comissió de Coordinació, que s’encarregaria de
preparar les assemblees i
ges�onar el dia a dia; una
de Comunicació, tant interna com externa; una
d’Expansió, per compartir
el projecte amb entitats i
ciutadania, i una de Con�ngut, per coordinar el Pla de
treball 2019-2023.
A més, i amb l’objec�u
de determinar quantes persones estan interessades
en els diversos temes del

pla de treball –Educació i
formació, Equipaments i
teixit associatiu, Cultura,
Territori, Mobilitat, Economia, Ajuntament, Cohesió
social, Habitatge, Drets del
poble català– han preparat un formulari perquè la
gent pugui indicar les seves
preferències. L’assemblea
està oberta i tothom pot
par�cipar-hi. / DdR
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El PDeCAT demana
un protocol per minimitzar
les afectacions de les obres
El Par�t Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT) presentarà
una moció en el Ple per tal
d’instar a l’Ajuntament a redactar un protocol que ajudi
a minimitzar les afectacions
per obres a la via pública.
Segons el portaveu de
la formació, Víctor Puig, el
protocol inclouria millorar
la previsió per minimitzar
els efectes, més informació
i transparència envers la
ciutadania i bonificacions
als comerços afectats: “Les
obres haurien d’anar acompanyades d’uns panells informa�us que incloguessin
el pressupost de l’obra,
l’empresa que el realitza, el
temps que dura, les afectacions, etc”. A més, el regi-
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dor demana que s’avisi als
afectats amb més antelació,
sobretot quan es deixen
inopera�us els aparcaments
privats. Per úl�m, la proposta inclou boniﬁcar de forma
proporcional els comerços
afectats, ja sigui a través de
l’impost de les escombraries
o bé a través de l’Impost de
Béns Immobles. “Es tracta
de petites mesures sense
un cost molt gran que demostren sensibilitat cap als
veïns i comerciants”.
D’altra banda, el PDeCAT organitza una xerrada aquest divendres a les
19 hores a la plaça de Catalunya amb l’assistència
d’experts sobre el tema de
l’habitatge. / M. Cabrera

“Ciutadans no vol treure l’alcaldia a
ningú, vol guanyar l’alcaldia a Rubí”

Qui va ser ﬁns al desembre cap de gabinet d’alcaldia del PSC, Roberto Mar�n,
parla amb Diari de Rubí sobre la seva incorporació a la formació taronja
CRISTINA CARRASCO

Al desembre va deixar de
ser cap del gabinet de l’alcaldessa socialista, Ana M.
Mar�nez. Per què?
- Per un cúmul de coses
que em vaig anar trobant
pel camí. Els projectes no
són només idees polí�ques,
són també les persones que
les han de portar a terme.
És conegut que la meva relació amb algunes persones
del projecte socialista es va
deteriorar i era complicat.
A això es va afegir el tema
ideològic. Com a militant
socialista vaig veure que
en alguns temes, el PSC
es desviava de les meves
idees.
- En quins temes?
- Per exemple, abans de les
autonòmiques, el primer
secretari del PSC, Miquel
Iceta, va parlar de l’alliberament dels presos polí�cs. Hi
ha unes lleis que tots hem
de complir i aquells polí�cs
estan a la presó perquè així
ho ha determinat un jutge.
Quan Iceta va parlar del seu
alliberament, vaig entendre
que dins del PSC aquesta
idea s’havia assentat.
- Però a escala local, el vot
en contra de l’alcaldessa va
tombar una moció sobre
l’alliberament d’aquests.
- És que va més enllà. Ja dic

Roberto Mar�n, cap del gabinet d’alcaldia ﬁns al desembre, s’ha incorporat a Ciutadans. / Cedida

que és un cúmul de coses.
Com a tècnic jo donava
la meva opinió en segons
quins temes, però les decisions són polí�ques. Crec
que hi ha algunes coses
que es podien haver fet
millor. Quan només es �ra
endavant un 5 o un 10%
del que tu creus que s’hauria de fer... entenc que el
projecte socialista ja no
era el meu projecte. I, per
això, per honestedat política i per responsabilitat,
ja que estava cobrant un
sou públic, vaig prendre la
decisió de demanar el meu
cessament.
- Quan es van iniciar els

contactes amb Ciutadans?
- Amb C’s sempre he �ngut
una molt bona relació i ens
enteníem molt bé. Quan ja
havia deixat el meu càrrec,
em van explicar el projecte
que estaven preparant per
al 2019 i vam arribar a la
conclusió que estàvem molt
a prop. Sóc militant des de
fa un mes.
- Com és la relació amb els
seus excompanys?
- No he �ngut cap contacte amb els membres del
govern, però sí amb molts
militants socialistes.
- Ja sona el seu nom com a
número 3 i ﬁns i tot com a
possible candidat.

- No és cert. Crec que seria
una falta de respecte parlar ja de llistes electorals.
Encara queda un any de
mandat. A més, jo sóc un
militant més sense pretensions. Les llistes es faran
com marquen els estatuts
del par�t, entre tots els militants, i després les haurà
de refrendar Barcelona.
- L’objec�u de C’s és treure
l’alcaldia al PSC?
- Jo crec que Ciutadans no
vol treure l’alcaldia a ningú, vol guanyar l’alcaldia a
Rubí, com a tots els pobles
i ciutats on es presentarà.
Sor�rà a guanyar com va fer
a les autonòmiques.

ICV vol que s’elabori un Pla Local d’Habitatge
M. CABRERA

Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) presentarà
una moció al Ple de març
per tal que l’Ajuntament
elabori un Pla Local d’Habitatge. Segons la formació
ecosocialista, qualsevol
ajuntament que concerta
serveis amb la Generalitat
en aquest aspecte, ha de
tenir, per llei, un Pla Local
d’Habitatge. Un dels serveis que l’Ajuntament té
concertat amb la Generalitat és el Servei de Mediació, segons assenyala ICV.
“És una exigència legal,
però a més és imprescindible per saber quin és
la situació i definir el pla
estratègic per als següents

6 anys”, ha afirmat Ramon
Capolat, portaveu d’Iniciativa. La moció demana que
es redacti el Pla i que estigui enllestit en 6 mesos.
Estimular el lloguer entre
els petits propietaris
Pel regidor, “l’Ajuntament
de Rubí no impulsa una
política d’habitatge, sinó
actuacions pal·liatives per
evitar que ningú dormi al
carrer”. Capolat considera
que a Rubí no hi ha prou
habitatge públic, motiu
pel qual “algunes famílies han de ser reubicades
fora de la ciutat”, amb els
problemes que això pot
comportar.
Per pal·liar aquesta situació, Iniciativa creu que

ICV porta mesos insis�nt en què la qües�ó de l’habitatge ha de ser
prioritària per l’Ajuntament. / M.C.

cal estimular el lloguer
entre el petit propietari,
donant-li garanties i avantatges. Pels ecosocialistes
també caldria construir

habitatge públic i aprofitar
els pisos buits que actualment hi ha a Rubí i que són
propietat d’entitats financeres o fons d’inversió.
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Més de 700 joves par�cipen a la
12 empreses de Rubí eviten
Jornada de Formació Professional el tancament gràcies a Reempresa
REDACCIÓ

La Jornada oferia tallers i mostres de cicles forma�us. / Localpres

REDACCIÓ

Tota l’oferta de Formació
Professional (FP) de Rubí
es va mostrar la setmana
passada a través d’una jornada especialitzada al Rubí
Forma. Més de 700 persones, la majoria alumnes
de secundària, van visitar
la ﬁra, que va estar oberta
entre les 9 i les 15 hores,
tant a l’interior de l’ediﬁci
com en la carpa que es va
instal·lar a l’exterior.
Durant tot el ma� i migdia, es van oferir diversos

tallers pràc�cs per part dels
centres que imparteixen
formació professional: el
Rubí Forma, L’Estatut, La
Serreta, el JV Foix, edRa, el
Regina Carmeli i del Pla de
Formació Integral. També hi
va ser present l’ins�tut de
Castellbisbal. La part més
teòrica van ser tres xerrades
i una taula rodona.
A la cinquena edició de
la Jornada d’FP, hi va assis�r
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Mar�nez, que va destacar
la “formació professional”
com una “peça clau de la

proposta Rubí Forma” per
donar “resposta als rubinencs que busquen feina i
oferir treballadors qualiﬁcats als empresaris”.
Segons l’estudi d’Inserció laboral dels ensenyaments professionals del
2017 elaborat per la Generalitat i el Consell General de
Cambres es conclou que els
�tulats en FP cobren de mitjana 1.200 euros al mes, troben feina entre 6 i 9 mesos
després d’haver-se graduat
i els contractes acostumen
a ser indeﬁnits.

El Punt d’Atenció de Reempresa, ubicat a l’Oﬁcina de
Serveis a l’Empresa (OSE),
ha evitat el tancament de
12 empreses rubinenques,
ajudant a mantenir més de
35 llocs de treball. Aquest
punt d’atenció ofereix assessorament tant als empresaris que volen vendre la seva
empresa com a les persones
reemprenedores disposades
a donar-los-hi con�nuïtat.
L’objec�u del programa és
impulsar i estructurar la
transmissió d’empreses com
a via de creixement d’activitat econòmica, evitant
el tancament de negocis
econòmicament viables i
la destrucció d’ocupació a
la ciutat.
A Rubí, Reempresa ha
culminat amb èxit el relleu
en aquestes 12 empreses,
que han generat una inversió induïda de més de
612.000 euros. En total,
reempresa ha assessorat
un total de 44 cedents i 35
reemprenedors disposats
a agafar el tes�moni d’una

empresa que ja està en funcionament. S’han iniciat 86
processos, alguns dels quals
encara estan en marxa.
Renovar el compromís
Divendres passat l’Ajuntament va renovar el seu
compromís amb el Centre
de Reempresa de Catalunya,
a través del punt d’atenció a
la Masia de Can Serra, que
es va posar en marxa l’any
2013.
A l’acte hi va par�cipar
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Martínez, la coordinadora
de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació
de Barcelona, Rosa Serra;
el president de la patronal
Cecot i del Centre de Reempresa de Catalunya, Antoni
Abad, i la consultora del
Centre de Reempresa, Laura
Sallent.
Segons Mar�nez, “l’autocupació i l’emprenedoria
eren el 2013 una eina excellent per plantar cara a la crisi
econòmica. Avui, les persones emprenedores con�nuen representant el pols de la
reac�vació econòmica”. La

Oferta de cicles formatius a Rubí
Rubí Forma
-Instal·lacions elèctriques
-Bar i cafeteria
-Energies renovables
-Fabricació mecànica
-Soldadura
-Programa SEFED

L’Estatut
-Sistemes microinformàtics i
xarxes (GM)
-Administració de sistemes
informàtics en xarxa (GS)
Pla de Formació Integral
-Auxiliar d’imatge personal
-Auxiliar de vendes, o�icina i

atenció al públic

La Serreta
-Perruqueria i cosmètica capillar (GM)
-Atenció a persones en situació
de dependència (GM)
-Educació infantil (GS)
-Integració social (GS)

JV Foix
-Tècnic en electromecànica de
vehicles automòbils (GM)
-Tècnic superior en automatització i robòtica industrial
(GS)

edRa
-Assistència al producte grà�ic
interactiu (GM)
-Serigra�ia artística (GM)
-Espais interactius (GS)

Regina Carmeli
-Cures auxiliars d’infermeria
(GM)
-Gestió administrativa (GM)
-Conducció d’activitats �ísiques
i esportives (GS)
-Animació d’activitats �ísiques
i esportives (GS)
-Comerç internacional (GS)
-Higiene bucodental (GS)
-Modelisme industrial (GS)

Imatge de la trobada a la Masia de Can Serra. / Localpres

màxima responsable municipal també va ressaltar que
”com a administració també
valorem la col·laboració público privada que desenvolupa aquest programa. Una
entesa que conﬁem que es
man�ngui tan proﬁtosa com
ﬁns ara”.
Josep M. Mallol i Pere
Saborit, cedent i reemprenedor de l’empresa rubinenca Sidemsa, dedicada a la
fabricació i comercialització
de maquinària, han explicat
el seu cas com a exemple
d’experiència d’èxit.
Pel que fa al global de
Catalunya, el nombre de
reempreses d’èxit ja supera
les 1.500, generant una inversió induïda de més de 65
milions d’euros. Per sectors,
el comerç representa un
35% del total de casos d’èxit,
seguit pel sector de l’hostaleria i el sector serveis,
que representen un 30% i
un 28% de les reempreses
d’èxit, respectivament. La
indústria o altres sectors
com l’immobiliari o el de les
reformes, representen el 7%
restant.
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a uns dies, l’Ajuntament de Rubí va
organitzar una jornada de Formació
Professional per mostrar tota l’oferta
d’FP i cicles formatius que es pot trobar a la
ciutat. Va ser una mena de ‘saló de l’ensenyament de l’FP local’, a petita escala, amb tallers
i mostres dels diferents estudis que es poden
trobar a Rubí en aquest àmbit educatiu. Una
bona mostra per ajudar els joves, molts d’edats
entre els 16 i els 18 anys que encara estan
indecisos i no saben en què volen ocupar el
seu futur professional.
La ciutat disposa d’un bon catàleg de
Formació Professional, amb la possibilitat de
cursar 10 cicles formatius de Grau Superior, 8
de Grau Mitjà, 6 programes formatius i 2 cursos del Pla de Formació Integral, destinats a les

Espais educatius lliures d’exèrcits i d’armes
Un any més, l’exèrcit torna a ser present al
Saló de l’Ensenyament de Barcelona i, com
cada any des del 2008, la campanya Desmilitaritzem l’Educació també hi serem per
defensar una educació basada en el foment
de la cultura de pau, el diàleg, la convivència
i l’antimilitarisme.
La campanya representa la confluència
de les entitats i les organitzacions que aspiren
a assolir un món on la despesa militar es destini a despesa social, on s’eduqui per generar
pensament crític envers el sistema actual,
un dels aspectes més sagnant del qual és la
guerra, la destrucció, el patiment i la mort.
És per això que avui tornem a manifestar el
nostre rebuig a la campanya de propaganda
i reclutament de l’exèrcit al Saló.
Veiem com milions de persones han de
fugir de casa seva pels conflictes armats.
Avui dia, el desplaçament forçat assoleix un
nou rècord: més de 65 milions de persones
han de marxar del seu país per la inseguretat que pateixen. I els exèrcits no són pas la

EDITORIAL

Formació juvenil

persones que no disposen de graduat escolar.
Els estudiants rubinencs tenen l’oportunitat
de cursar un cicle d’FP en àmbits tan diversos
com la informàtica, l’estètica, la sanitat, l’àmbit
sociocultural, la mecànica, les arts gràfiques,
l’administració o el comerç sense desplaçar-se
a altres municipis. Tots aquests cursos d’FP es
realitzen en 5 equipaments educatius: el JV
Foix, L’Estatut, La Serreta, el Regina Carmeli

i l’edRa. D’altra banda, la formació del Rubí
Forma es concentra precisament en cursos
que tenen un índex molt elevat d’inserció
laboral.
Desprestigiada durant molts anys, la
Formació Professional ha fet un salt endavant
durant la darrera dècada, guanyant en qualitat,
ampliant els recursos, les modalitats i l’oferta.
Un model que el fa atractiu per a molts joves,

Cartes de la Ciutadania

solució als problemes de seguretat que hi
ha el món.
Les polítiques estatals ens apropen a un
món cada vegada més militaritzat: despesa
militar en augment; comerç d’armes a països
en conflicte; reinstauració del servei militar
obligatori a estats europeus; militarització de
les fronteres; per primera vegada la UE ha
aprovat destinar recursos públics a la R+D
militar; el govern espanyol vol introduir com
a temàtica educativa els “valors” militars i la
“cultura de defensa”.
La venda d’armes al món ha augmentat
per primera vegada des del 2010. Així, l’any
2016 la despesa militar va arribar a 1,7 bilions de dòlars. La nostra oposició a aquest tipus de despesa és cada dia més forta i davant
d’aquest ascens desbocat de la militarització
mundial, té més sentit que mai.
Denunciem la impunitat amb la qual
Fira de Barcelona actua, sense retre comptes
malgrat que l’administració pública compta
amb dues terceres parts del seu Consell
General, possibilitant un any més la participació de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament

El Tuit de la setmana

13 de març

Carme Vinyes Ferrer @CarmeVinyes
Val a dir que una línia de freqüència decent que portés als rubinencs
al parc tecnològic de st Joan sense donar la volta al mon, potser no
sona tant guai, pero ajudaria de veritat a molts treballadors #rubicity

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

quan el Parlament de Catalunya (Moció 55/
XI, 14 de juliol de 2016) i l’Ajuntament de
Barcelona (Declaració institucional, 26 de
febrer de 2016) s’han mostrat contraris a la
presència de l’exèrcit en espais educatius, de
formació o de lleure.
La presència de l’exèrcit en un Saló d’Ensenyament és un pas més en la normalització
del militarisme, mentre s’impedeix el debat
sobre el model de defensa i de seguretat que
la societat necessita. Així mateix, hem de dir
ben alt i clar que el que fa l’exèrcit en aquest
Saló no és pas oferir una sortida professional
més, sinó reclutar. I aquest no és l’espai.
La violència només genera més violència.
Per això, defensem la resolució no-violenta
dels conflictes i els mecanismes de prevenció,
mediació i cooperació. És tasca de tothom
la construcció d’una ciutadania crítica que
treballi per un món en pau.
Manifestem el nostre profund rebuig a
la presència de l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament de Barcelona.
Que l’educació sigui la nostra millor
arma! Perquè la violència acaba quan l’edu-

tant com a alternativa a la universitat, com per
obtenir una especialització abans d’accedir a la
primera feina. Si bé és cert que la inserció laboral és molt superior en el cas dels estudiants
universitaris, amb índexs de més del 80%, en el
cas de l’FP la taxa d’inserció és del 54%, tot i
que cal tenir en compte que un alt percentatge
continua estudiant després de graduar-se.
El proper curs 2018-2019, hi haurà molts
joves rubinencs que optaran pel camí de l’FP.
Com la resta, no ho tindran fàcil. A Catalunya
la taxa d’atur entre els 16 i els 24 anys és gairebé del 30% i dels que tenen feina la meitat
pateixen contractes temporals. Impulsar la
formació és bàsic, però també és imprescindible treballar perquè puguin accedir al mercat
laboral amb condicions justes.

cació comença. Davant les vostres armes, la
nostra no-violència activa.
Plataforma desmilitaritzem l’educació
les armes no eduquen, les armes maten
Agraïments del Club Natació Rubí
Diumenge passat es va disputar la cinquena
edició del Duatló de Rubí, organitzat juntament pel Club Natació Rubí, l’Ajuntament
de Rubí i la Federació Catalana de Triatló,
prova que va ser presenciada per molta gent
al carrer.
Des del club, volem agrair als més de 100
voluntaris i voluntàries, a la Policia Local i
a Protecció Civil, per la seva predisposició
i professionalitat a l’hora de vetllar per la
seguretat i el bon funcionament de la prova.
També volem agrair la col·laboració dels
diferents patrocinadors i col·laboradors de
la prova, l’Ajuntament de Sant Cugat i el
Servei Català de Trànsit.
Moltíssimes gràcies a tots i totes, sense el
seu ajut seria impossible fer aquest esdeveniment tan important per a la ciutat.
Club Natació Rubí

Fa 25 anys...

L’artista rubinenc Jaume Pla i
Pallejà rep la Creu de Sant Jordi
El març del 1993 es va fer
públic que la Generalitat
concedia a l’artista de Rubí
Jaume Pla i Pallejà la Creu
de Sant Jordi. Va ser el
segon rubinenc en tenir
aquesta distinció després
d’Albert Sans. Pla i Pallejà
va ser un artista de gravat
de renom i membre de la
Reial Acadèmia Catalana
de Belles Arts de Sant Jordi.
L’artista, que va morir el
1995, té una plaça dedicada
al centre de la ciutat.

Rubricata

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-L’INCASÒL comença a construir 109 habitatges públics a la Zona Nord
-L’Ajuntament posa en marxa la zona blava i els parquímetres
-Finalitzen els treballs de recuperació del rellotge del campanar de Sant
Pere, amb un pressupost de 487.000 pessetes

PUBLICITAT
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Incapacitación legal de
personas mayores o con
problemas mentales
La esperanza de vida es
cada vez mayor y ello
trae aparejados, en ocasiones, algunos problemas relacionados con las
condiciones de decidir
por uno mismo, o de
controlar y administrar
su patrimonio. Casos
como los de enfermos
de Alzheimer, u otras
enfermedades mentales,
nos pueden aconsejar una
incapacitación.
La incapacitación legal es un mecanismo previsto por la ley que tiene
como objetivo la protección de los intereses y
derechos del incapacitado, tanto a nivel personal
como patrimonial, en casos en los que las enfermedades o deﬁciencias
persistentes de carácter
físico o psíquico impidan
a una persona gobernarse

por sí misma.
La incapacitación de
un familiar es una decisión difícil pero no
deja de ser un medio de
protección.
También hay que tener en cuenta que existen
otras vías de protección,

previas a la incapacitación, como son la autotutela, el apoderamiento
preventivo o el testamento vital.
Edurne Zunzunegui
Abogada
Sant Cugat del Vallès
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

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

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11
La Barra de Sant Roc
c. Riera, 1
T. 93 153 83 69
La cuina de l’Oriol
c. Marconi, 1
T. 93 631 37 53

BAR MUSICAL

BRASERIA

CUINA

CASOLANA

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

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

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588 47 84
Sal i Oli
c. Balmes, 25
T. 93 633 86 84

El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68

CAFETERIA
Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82

AQUEST ESPAI
POT SER TEU
a partir de

4€

Truca’ns al
93 588 46 14 o 617 026 168

GUIA GASTRONÒMICA
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QUE VAGI DE GUST!
ENTREPANS

TAPES

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

Bar del Moo
c. Víctor Valaguer, 20
T. 620 776 546

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

El Mollete del Tano
c. Lluís Ribas, 37
T. 93 193 36 15
Cotorras
c. Mossèn Cinto, 2
T.93 699 70 63

CUINA

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

CUINA

ESPECIALITZADA
PER GRUPS I
EMPRESES
Violet
c. Perdiu, 3
T. 93 832 47 78

CUINA

MEDITERRÀNIA
El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T. 93 697 10 21

PIZZERIA
La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11
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Els mites de la parella perfecta
Sovint tenim idees sobre
les relacions de parella que
poden portar-nos a tenir
problemes constants, discussions i sentiments d’insatisfacció o infelicitat.
Les creences sobre
l’amor romàntic en què
ens eduquen solen ser les
responsables que tinguem
unes expectatives sobre
les relacions poc realistes
i insanes. Les relacions només s’han de basar en una
atracció natural, respecte
mutu i projecte comú. Si
podem arribar a un acord
que contingui la teva felicitat i la meva, serà un èxit.
Si vull que compleixis amb
la idea que hi ha al meu
cap, probablement serà un
fracàs.
Si estàs passant una crisi
en la teva relació, potser
et pugui anar bé repassar
alguns punts:
El mite de la mitja taronja
Aquest mite parteix de la
idea que estem incomplets
i la parella ha de completarnos. Si tenim clara la idea de
mantenir la individualitat i

igualtat és imprescindible
per a la salut de la parella,
no busquem impossibles.
Hem de fer-ho tot junts
Per què? És positiu per a la
relació que tinguem el nostre espai i després ho puguem compartir, no perdem
contacte amb nosaltres
mateixos i l’exterior. Aire,
frescor i potser un punt de
lleugera enyorança són positives per a la relació.
Tot ha de continuar com al
principi
Realment és impossible. A
mesura que vagi passant
el temps hi haurà coses
que s’extingeixin per do-

nar lloc a altres de noves.
Si et resisteixes a aquest
coneixement profund de
l’altre i l’acceptació dels
canvis inherents a la vida et
generes dubtes i patiments
innecessaris.
Tu m’has de fer feliç
Massa responsabilitat per
a l’altre no? La teva felicitat
és el teu projecte de vida, la
resposta està en tu. Una altra persona no pot donar-la
si tu no treballes en ella. Si
la relació no et fa feliç, pot
ser que estiguis buscant en
el lloc equivocat.
‘Sóc teu’ o ens pertanyem
Les persones no som pro-

pietats, no necessitem un
amo. Tenir una actitud paternalista és perillós perquè
és font de control, gelosia,
xantatges i mal tracte psicològic. Del respecte a la
possessió hi ha un abisme.
La convivència és una
mica complexa, però amb
una base de confiança i
bona comunicació la satisfacció amb la parella millora
molt.
Si oblidem la idea de ser
la ‘parella perfecta’ i ens
limitem a caminar al costat
d’una persona que ens
agrada i ens aporta coses
positives serà una experiència enriquidora.
Si creus que no ho aconsegueixes, la teràpia pot
ajudar-te a resoldre els teus
dubtes.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de parella. Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

ESPECIAL LLAR
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El mosaic per al bany o la cuina
Voleu saber quin és el mosaic de moda per al vostre
bany o cuina i com aplicarlo? Són les rajoles clàssiques de tota la vida, les
blanques, però s’utilitzen
de manera diferent, si abans
es feia l’impossible perquè
la junta no es veiés, ara
s’accentua al màxim, amb
un color fosc.
Podeu utilitzar la mateixa rajola tant per al bany
com per a la cuina, el seu
‘look’ neutre fa que s’adapti
a tot arreu, el toc original el
dona la junta que accentua
el format de la rajola. Podeu
escollir entre quadrades,
hexagonals, rectangulars,
planes o bisellades amb una

mica de volum.
Apliqueu-les com vulgueu, en terra i parets, ﬁns i

tot en els taulells de la cuina,
podeu combinar diferents
formats: al terra, un hexà-

gon; al taulell, un quadrat
i a les parets, el rectangle.
Podeu fer el mateix per
revestir el bany, en terres,
parets, banyera i taulell.
També queda genial si
combineu rajoles blanques
amb negres, creareu un look
monocromàtic de contrastos, el terra en negre i les
parets blanques o combinar
en el mateix revestiment
ambdós colors.
Totes aquestes idees són
aplicables a qualsevol tipus
de decoració, per a cases
rústiques, o ‘vintage’, per a
estils nòrdics o minimalistes, o per a lofts industrials
i eclèctics; els complements
són els que acabaran de

donar la personalitat que
busqueu.

Text extret de:
www.decoesfera.com
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8 de marzo,
Día de la mujer
El pasado jueves día 8 de
marzo, quisimos aprovechar para hacer un pequeño homenaje a las voluntarias de Rodamons de Rubí.
A esas mujeres administrativas, empresarias,
abogadas, limpiadoras,
médicos, profesoras, amas
de casa, madres, separadas, casadas, jubiladas...
Mujeres todo-terreno que
aparcan por momentos sus
vidas personales, dejan a
sus padres, hijos, parejas,
para salvar, alimentar, cuidar, suplantar a madres
felinas, capturar, muchas
veces poniendo en riesgo
su físico.
Esas mujeres que reciben zarpazos y los devuelven con caricias.
Ellas, que cuelgan sus
vestidos, sus tacones y se
quitan el maquillaje para
arremangarse y recoger
vidas perdidas, que lloran
cuando no puede ser y que
vuelven a casa secándose
las lágrimas, limpiando

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

su ropa y aparcando su
tristeza en el felpudo de

la puerta para continuar
con su vida, hasta el día
siguiente.
Va por vosotras, mujeres voluntarias.
Contacta con Rodamons
de Rubí de lunes a viernes
de 18 a 20 horas al teléfono
639 679 777 o bien a través
de email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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Cinema

xerrades

entitats

El rubinenc Pol Borrell estrena Èxit rotund de de Mujeres Creatives del Vallès
la seva primera pel·lícula
amb la proposta ‘Cosmopoeticomusical’
Redacció

El rubinenc Pol Borrell, dramaturg, actor i director de
teatre, estrenarà dilluns
vinent 19 de març la seva
primera pel·lícula com a
director, un film del qual
també ha estat guionista i
productor. Amb el nom de
‘Plou i fa sol’, es tracta d’un
llargmetratge que combina
el drama i la comèdia, com
en la vida, i que “pretén ser
un cinema de la quotidianitat”, segons explica Borrell.
‘Plou i fa sol’ narra la
història de la Vera, a qui en
Santi ha deixat sense donarli una explicació. Ella intenta
superar la ruptura amb l’ajuda de dues amigues, la seva
companya de pis Mireia i la
Raquel, una amiga de la infància. Bons i mals moments
que fan evolucionar la seva
amistat. No tot es diu amb
paraules.
El film s’ha rodat al
Campus de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB), al Bar dels Castellers
de Barcelona i també una

part a Rubí. Per exemple, hi
ha una escena rodada a La
Lyonesa.
Per a Pol Borrell, membre fundador de la companyia Fata Morgana Teatre,
aquesta primera incursió al
cine ha estat “molt positiva,
si més no perquè he pogut
superar les dificultats que
s’anaven presentant pel
camí”. El novell director,
que no deixarà de banda
el teatre, assegura que ha
tingut molta sort amb els
actors i actrius, alguns sense
experiència prèvia: “tots
s’hi han bolcat amb ganes i
he quedat meravellat de la
seva professionalitat davant
la càmera”.
La pel·lícula està protagonitzada per Carolina Blanco, Sara Nogueras, Blanca A.
López, Ricard Soler, Magda
Falcó, Raül Giró i el mateix
Borrell. La música és original
de Niko Sklyarov.
L’estrena serà dilluns
a les 16 hores a la sala de
cinema de la UAB i l’entrada
és gratuïta, limitada a l’aforament de la sala.

Agenda
································································
DIVENDRES 16 de març

Algunes de les participants i assistents a l’acte de Mujeres Creatives del Vallès. / Cedida

Redacció

La sala expositiva de l’Antiga
Estació es va omplir de gom
a gom divendres passat per
gaudir d’uns moments plens
de sentiment, música, art i
poesia de la mà de Mujeres
Creativas del Vallès i la seva
proposta ‘Cosmopoeticomusical’.
L’activitat, que va comptar amb la col·laboració especial de l’Escola de Música
Pere Burés, va consistir en un
emocionant recital dialogat
de música i poesia.
La sensibilitat de Montse

nor. Al c. Sant Pere, 8, baixos. Org.: Associació
de Cavallers Templers de Rubí.

································································

-Cicle Obert per famílies
‘Bim bam bum boles!’. A les 18h al Celler.

-Espectacle de màgia
‘Màgia Mistika’, a càrrec d’Oscar Sanjuan.
A les 12h al Castell. Per a infants de 3 a 12
anys.

-Hora del conte
‘Contes d’amics’, a càrrec d’Ingrid Domingo. A les
18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 a 7 anys.

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

-‘Gràcies per la pluja’
Projecció del documental a les 19h al Celler. En
VO substitulada en català.

-Concert de rock
A càrrec de Soak in Bleach. A les 23.15h al Centre
Cívic del Pinar. Preu: 3€.

-‘Tres d’art: entre el cel i la terra’
Música clàssica amb Montse Bertral, Laia Besalduch i Raquel Portales. A les 21h a La Sala.
Preu: 10€/7,50€.
-Ball de dones
A les 21h al Casino. Invitacions exhaurides.

································································
DISSABTE 17 de març
-Hora del conte en anglès

ADRECES CULTURALS

Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

vas del Vallès i l’Escola Municipal de Música, que després
d’aquest bon sabor de boca,
ja comencen a preparar nous
projectes creatius de forma
conjunta.
A més, van recollir uns
30 kg d’arròs per col·laborar
amb l’entitat Associació de
Solidaritat i Ajuda Veïnal
(ASAV).
Fins al 24 de març es pot
visitar la mostra ‘Energia en
moviment’, l’exposició que
Mujeres Creativas té instal·
lada a l’Antiga Estació, coincidint amb la commemoració
del mes de la dona.

L’auditori de la Biblioteca
Mestre Martí Tauler acollirà
dimecres vinent 21 de març
un col·loqui sobre la Transició a Rubí amb la presència
de convidats de renom.
Entre aquests, hi haurà
l’historiador rubinenc Jaume Parras, l’exconseller de
Cultura de la Generalitat, el
rubinenc Joan Manuel Tresserras, l’exalcalde Miquel
Llugany, primer alcalde de
la democràcia (1979-1994)
i Miquel Castillo, dirigent
polític i sindical durant la
Transició a Rubí. L’acte, que
començarà a les 19h, està
obert a tota la població.
La xerrada és una de les
activitats complementàries
al voltant de l’exposició que
s’exposa la Biblioteca ‘Una
mica de memòria històrica
(1974-1978)’ on es repassa
aquesta època a partir de
la revista satírica d’aquells
anys ‘Por Favor’. La mostra
finalitzarà un dia després
del col·loqui, el 22 de març.
/ DdR

A càrrec de Kids&Us. A les 11h a la Biblioteca.
Per a infants d’1 a 7 anys.

-Presentació del llibre ‘El regal de l’avi’
A les 18h a l’Espai de Llibres, lectors al tren!.

-Concert de jazz
A càrrec de Kat&Co Trio. A les 20.30h a l’Espai
sociocultural de la CGT. Org.: CGT Rubí.

Santó, la força de l’amor pur
de Maria Roman, la reivindicació en femení de Carmen
Moreno, l’autenticitat de
Carmen Pelegrín, la contundència de Lola Daza i l’energia
de Montse Clemente, contrastant les seves veus amb la
màgia i la personalitat pròpia
del saxo del mestre Gerard
Bosch, van fer vibrar, sentir,
gaudir i fins i tot plorar els
assistents.
Un acte senzill, però ple
d’emocions que va superar totes les expectatives d’aquesta
primera col·laboració entre el
col·lectiu de Mujeres Creati-

Col·loqui sobre
la Transició a Rubí
a la Biblioteca amb
convidats de renom

-Jornades templeres
A les 11h entrenament de cavallers i taula rodona. A la tarda, visites obertes a tothom de 18 a
21h. Al c. Sant Pere, 8, baixos. Org.: Associació
de Cavallers Templers de Rubí.

································································
DIUMENGE 18 de març
-Audició de sardanes
A càrrec de la cobla La Principal de la Bisbal. A
les 11.30h a la pl. de Catalunya. Org.: Foment de
la Sardana de Rubí.
-Jornades templeres
A les 11h col·loqui i a les 13.30h dinar de germaCentre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

DIMECRES 21 de març

-Ball al Casal
A càrrec de Tago-Mago. A les 16.30h al Casal de
la Gent Gran. Org.: Casal de la Gent Gran.

-Col·loqui sobre la transició a Rubí
Amb Jaume Parras, Joan Manel Tresserras,
Miquel Llugany i Miquel Castillo. A les 19h a la
Biblioteca.

································································

································································

DILLUNS 19 de març

DIJOUS 22 de març

-‘El canvi climàtic’
A càrrec d’Antoni Rossell. A les 18h a la Biblioteca. Org.: Aula d’Extensió Universitària.

-Free Jam Session
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT. Org.:
CGT Rubí.

································································

-Classe de conversa amb anlgès
A càrrec de Britis House Rubí. A les 20h a la
Biblioteca.

DIMARTS 20 de març
-Hora del conte
A càrrec de La maleta de la Lili. A les 17.30h i
a les 18.15h a la Biblioteca. Per a infants d’1 a
4 anys.
-Blues Jam Session
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT. Org.:
Societat del Blues de Rubí.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

Exposicions
-Som+. Exposició participativa d’edRa sobre
la integració al Celler. Inauguració divendres
16 de març a les 18h.
-Lola Anglada: Memòries 1892-1984. Fins al
14 d’abril a la Biblioteca.
-Bitàrtcoles. Fotografies de Laia Oller i Anna
Palau. Fins al 30 de març a la Torre Bassas.
-Sud-amèrica 3D. Fotografies de Joan Díez.
Fins al 31 de març a l’Aula Cultural.
-Por Favor. Una mica de memòria històrica.
Exposició sobre premsa satírica. Fins el 14
d’abril a la Biblioteca.

CULTURA
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MÚSICA

El concert de primavera de la Banda de
Rubí homenatja la música folk europea
LARA LÓPEZ

L’Associació Rubí Musical
Segle XXI Banda de Rubí va
celebrar el passat dissabte
a La Sala el concert de primavera, una cita anual que
genera molt d’interès entre
el públic rubinenc. Enguany
l’espectacle portava el �tol
‘Arrels’, ja que el protagonisme va ser per la música tradicional europea. Unes 400
persones van gaudir d’un
repertori eclèc�c format per
‘Noche en Granada’ d’Emilio
Cebrián Ruiz, ‘Puigsoliu. Poema Simfònic’ de Joaquim
Serra, ‘Rumanian Folk Dances’ de Bela Bártok o ‘Chimo’
de José María Ferrero, entre
d’altres.
Els integrants de la banda porten des de ﬁnals de
novembre assajant en exclusiva per aquest concert.
Segons explica el director

El concert de primavera de l’Associació Rubí Musical S. XXI va tenir lloc a La Sala. / Lara López

musical de la banda, Lluís
Calduch, primer van pensar
en organitzar un concert
de primavera dedicat a la
música folk catalana i, fent
pluja d’idees, van decidir
interpretar temes de música tradicional de diversos
països europeus, obres més
elaborades que van ser elevades pels seus autors a les
sales de concert.
A més a més, el repertori

va incloure un concert de
trombó de Lars-Erik Larsson
per donar-li l’oportunitat
d’interpretar com a solista a
un dels integrants del grup,
Jaime Muñiz. Calduch explica que en cada edició del
concert de primavera els
hi agrada donar més protagonisme als seus músics
amb projecció professional.
D’altra banda, els músics van
interpretar la banda sonora

de ‘Forrest Gump’.
Concert de Festa Major
El seu proper repte serà el
Concert de Festa Major, una
actuació amb cançons de
musicals en col·laboració
amb l’Escola Dinàmic Crescendo de Rubí. Lluís Calduch explica que aquest
espectacle serà un tastet
del concert de primavera de
l’any vinent.

Soak in Bleach presenta el seu primer disc a l’Espai 14/13
El grup de música rock de
Rubí Soak in Bleach presentarà aquest dissabte 17 de
març el seu àlbum de debut
‘Stations’ en un concert a
l’Espai 14/13, al Centre Cívic
del Pinar. Aquest primer treball d’estudi està produït per
Furinyaki Records i ﬁnançat a
través d’una exitosa campanya de crowdfunding.
Després d’anys tocant,
i amb alguns canvis dins la
banda, a partir del 2014
amb la incorporació del seu
cantant d’origen londinenc,
el grup, ja amb el nom de
Soak in Bleach, va aconseguir l’estabilitat que els
ha permès treballar en els

temes que formen aquest
primer disc.
Segons expliquen els
membres de la formació,
‘Sta�ons’ és el resultat d’un
intens treball en el qual han
abocat tota la seva experiència, creativitat i il·lusió,
però també és el reﬂex d’allò
que, per a ells, és el valor
més preuat: ser un grup de
rock amb moltes inﬂuències
musicals. Fruit d’aquesta
combinació sorgeix aquest
àlbum on ﬂueixen tocs del
grunge dels 90, del britpop
o de l’indie, entre altres
es�ls.
Les entrades pel concert,
amb un preu de 3 euros, es

Components del grup, en una imatge promocional. / Cedida

poden comprar el mateix dia
a la taquilla a par�r de les 21
hores. La vetllada arrencarà
a les 22 hores amb l’actuació

de Prozack com a banda convidada, mentre que el concert de Soak in Bleach serà a
les 23.15 hores. / DdR
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La Principal de la Bisbal oferirà
una audició de sardanes
El Foment de la Sardana
ha organitzat una nova
audició per als amants de
les sardanes. En aquest
cas, la música anirà a càrrec de la cobla La Principal
de la Bisbal i tindrà lloc el
diumenge 18 de març a les
11.30 hores a la plaça de

Catalunya.
Entre les peces que es
podran escoltar, hi ha ‘La
capitana’, de Ricard Viladesau; ‘Daliniana’, d’Agapit Torrent; ‘Sardanes al
Casino’, de Lluís Pujals; i
‘Destapem el 60’, de Joan
Jordi Beumala. / DdR

L’il·lustrador Ignasi Blanch
visita Lectors, al tren!
L’il·lustrador Ignasi Blanch
va visitar dimarts Rubí
per participar en un acte
al voltant de l’exposició
sobre la seva obra a l’espai
Lectors, al tren!, situat al
carrer Magí Raméntol. L’establiment té exposades un
seguit d’il·lustracions publicades per Ignasi Blanch
a la revista digital Catorze.

Cultura
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cat i que reflecteixen situacions, emocions i reivindicacions actuals. Blanch
va parlar als assistents
sobre els personatges, els
fets i les situacions que es
reflecteixen en els dibuixos
exposats. Durant l’acte, Isabel Blasco també va recitar
tres poemes relacionats
amb el tema. / DdR

Els origens del futbol a Rubí,
a la Tertúlia de patrimoni

FUNIBER adquireix la col·lecció
RrubibaRroc de l’artista Anna Tamayo
redacció

La Fundación Universitaria
Iberoamericana (FUNIBER),
institució relacionada amb
l’àmbit universitari i de la
formació i amb seu en més
de 30 països, ha adquirit
la col·lecció RrubibaRroc
de l’artista rubinenca Anna
Tamayo. Les obres de gran
format d’aquesta col·lecció
pictòrica s’incorporaran així
al fons cultural de la Fundació, que gestiona a l’estat
espanyol, entre altres, les
universitats de León, Jaén i
la Universidad Europea del
Atlántico.
La mostra, produïda per
l’Ajuntament de Rubí, és
un projecte pictòric que va
veure la llum el juny de l’any
passat al Celler i a través del
qual Tamayo volia retratar
la seva ciutat i revelar-ne la
bellesa amagada.
Des del setembre, l’exposició va iniciar un període
d’itinerància i s’ha pogut
contemplar a les universi-

Anna Tamayo, amb una de les seves pintures. / Iban Coca-Arxiu

tats de Santader, León i el
campus de Ponferrada, sota
el nom de ‘RrubibaRrocos y
ciudades con zigurats rosas’.
L’exposició inclou les nou
pintures de gran format
inspirades en el paisatge
urbà de Rubí i una vintena
d’obres posteriors de for-

mat més petit. D’aquesta
col·lecció, FUNIBER ha adquirit les vuit pintures de
gran format. La que resta
de les nou que conformen
la col·lecció és propietat de
l’Ajuntament de Rubí, que
encara ha de determinar on
s’ubicarà.

L’artista rubinenca ha
manifestat el seu orgull
per la notícia: “És un honor
per mi”. Tamayo també ha
volgut agrair tot el suport
que ha rebut des que es va
embarcar en el projecte,
especialment al servei de
Cultura de l’Ajuntament.

tradicions

El primer partit de futbol va ser el 1912. / Cedida

La propera Tertúlia de patrimoni, impulsada pel
Grup de Col·laboradors del
Museu de Rubí-Centre Rubinenc d’Estudis Culturals
(GCMR-CER), tindrà el futbol com a protagonista. ‘El
futbol a Rubí: els origens’
serà el títol de la xerrada
que tindrà lloc el 23 de
març a les 19 hores a l’Ateneu i que anirà a càrrec
de Josep M. Freixes, autor

d’un llibre sobre el futbol i
llicenciat en Història.
El primer partit de futbol de la història del municipi va tenir lloc el 1912
durant la Festa Major entre
un grup de joves rubinencs
i un equip de Castellbisbal.
Tot i això, no va ser fins
al 1917 que es va decidir
fundar un club a iniciativa
de l’empresari barceloní
Joan Franch. / DdR

El documental
‘Gràcies per la
pluja’, al Celler

Els templers de
Rubí celebraran la
Diada del Temple

‘Gràcies per la pluja’ és el
documental que es podrà
visualitzar aquest divendres
a les 19 hores al Celler. Es
tracta d’un film de Julia
Dahr sobre un granger kenyà i les afectacions que
pateix com a conseqüència
del canvi climàtic. Es projectarà en versió original subtitulada en català. / DdR

L’Associació de Cavallers
Templers de Rubí celebraran aquest cap de setmana
la Diada Internacional del
Temple. Servirà per inaugurar el nou local de l’entitat,
al carrer Sant Pere 8, baixos.
Dissabte a partir de les 11
hores hi haurà activitats i
a la tarda està obert a tothom. / DdR

La Matança do porco aplega més
de 250 persones al parc de Ca n’Oriol

Gastronomia i folklore gallec es van aplegar a la festa. / J.A. Montoya

redacció

Més de 250 persones van
participar diumenge a la
37a edició de la Matanza
do Porco, organitzada per la
Irmandade Galega de Rubí
en el parc de Ca n’Oriol.
Per a l’activitat, els
membres de l’entitat van
preparar un porc de 90 kg
a la brasa, a banda de cos-

tellams, cansalada, xoriço i
patates. Un dinar que van
compartir amb tots els assistents a la celebració, que
van gaudir d’una jornada
en la qual el temps també
va acompanyar. Després
de l’àpat, en el qual no
van faltar les tradicionals
taronges, es va repartir la
‘queimada’.
La trobada va comptar

amb l’animació musical del
grup de gaites i percussió de
la Irmandade.
Coincidint amb la recent
commemoració del Dia Internacional de les Dones,
l’entitat va fer una crida
perquè els participants a
aquesta 37a edició de la
festa ho fessin amb algun
motiu color lila. Des de
l’entitat, han valorat posi-

tivament la resposta dels
socis a aquesta proposta,
alhora que han ressaltat
el gran esforç que han fet
tots plegats per organitzar
l’activitat.
La cita va comptar amb
l’assistència de l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, regidors
de l’equip de govern i representants de la resta de
forces polítiques.

Esports
duatló | prova

El Duatló de Rubí es reinventa
El V Duatló de Rubí, que va
comptar amb uns 270 par·
ticipants i que formava part
de la Copa Catalana, es va
disputar diumenge passat.
Tot i que la participació va
ser inferior a altres edicions,
va satisfer les expectatives
i va ser un gran èxit orga·
nitzatiu.
Després que el 2017,
la prova no es pogués rea·
litzar, el Club Natació Rubí
(CNR), amb el suport de
l’Ajuntament, va decidir
reimpulsar el Duatló en la
categoria Sprint, un format
més breu i accessible, de
20 km en bicicleta i 7,5 km
a peu. Abans, la categoria
era olímpica.
El guanyador del Duat·
ló en categoria masculina
va ser Ivan Línia, amb un
temps de 57’ 39”; mentre
que en categoria femenina,
la guanyadora va ser Anna
Flaquer, amb un temps d’1h
7’ 10”.
El CNR va competir amb
dos equips, un femení i un
masculí. L’equip femení no
va poder puntuar per la
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Atletisme | cros

Tot a punt per a la 40a
edició del Cros Escolar
La Unió Atlètica Rubí (UAR)
ho té tot a punt per celebrar
la 40a edició del Cros Escolar,
que serà aquest diumenge a
partir de les 9.30 hores. La
prova està oberta a tothom
i les inscripcions es poden
fer al web www.inscripci·
ons.cat/40crosderubi fins
aquest divendres. Les pre·
visions de participació dels
organitzadors, que compten
amb el suport de l’Ajunta·
ment, estan al voltant d’un

miler de participants.
El Cros compta amb
dues novetats destacables,
la primera és que es fa al
març per evitar els mesos
de més fred i la segona és
que, a més dels premis in·
dividuals, també es donaran
premis per equips.
Com sempre, el Cros tin·
drà lloc al bosc de Ca n’Oriol
i les distàncies recorregudes
dependran de les categori·
es. / DdR

Atletisme | prova
El guanyador masculí de la prova, Ivan Línia, recollint el premi. / Localpres

indisposició de l’atleta M.
José Taboada. A escala indi·
vidual, Laura Pérez va assolir
una gran tercera posició a
la general i Maria Costas, la
23a. Per la seva part, l’equip
masculí, format per Carlos
Pardos (57è), Jordi García
(109è) i Toni Venteo (187è),
va assolir la 24a posició per
equips. Un nombrós públic
va seguir la prova als carrers
de la ciutat. / CNR

Instant de la cursa a peu. / El Gra

Fondistes corre la marxa
solidària Maristes Rubí
Els corredors de Fondistes
Rubí Pedro Sánchez i Alberto
López van participar en la
tercera edició de la marxa
solidària organitzada pel col·
legi Maristes Rubí aquest
diumenge. La marxa té com
a objectiu recaptar fons per
l’ ONG Solidaritat, Educació i
Desenvolupament. La marxa,
que no comptava amb crono·
metratge oficial, constava de

5 km pels camins del bosc de
Ca n’Oriol.
D’altra banda, el també
corredor de Fondistes Rubí
Ramón Muñiz va participar
el mateix diumenge a la cursa
jove de Pineda de Mar. La
cursa va ser de 10 km, donant
dues voltes a un circuit de 5
km al mateix passeig marítim.
Muñiz va fer un temps de 55’
40”. / Fondistes Rubí

Atletisme | proves

Pluja de medalles i de bons resultats en pista coberta
Tres atletes de la Unió Atlè·
tica Rubí (UAR), Jan Badia,
Kilian Miras i Gerard Me·
rino, van participar durant
el cap de setmana en el
42è Campionat d’Espanya
Sub-18 de pista coberta a
Antequera, Málaga.
Badia va quedar en la
10a posició en els 1.500
m, una prova que va fer
després de dues setmanes
aturat per una lesió. Tot
i això, va millorar la seva
marca personal fent 4’
04” 57. Miras va quedar
en 8a posició en el llança·
ment de pes, amb 15,06
m, mentre que Merino que
va realitzar l’heptatló i va
aconseguir la 10a posició,
amb una marca de 4.229
punts.
C a m p i o n at d ’ E s p a nya
Màster
El Campionat d’Espanya de
Cros Individual, de Clubs
i de Relleus va tenir lloc
diumenge a Candeleda, a
Ávila. Per part de la UAR,
hi va participar Francisco
Aragón, que va córrer els
6.000 m amb molts obsta·

cles. Tot i això, va quedar
en quarta posició amb una
marca de 23’ 45”.
Campionat de Catalunya
Sub-14
D’altra banda, el 10 de
març, set atletes de la UAR
van accedir a les finals del
campionat de Catalunya
Sub-14 o Infantil. Cal des·
tacar la bona actuació de
Marc López als 1.000 m lli·
sos, ja que es va proclamar
subcampió de Catalunya
amb un temps de 3’ 01”
09 i fent marca personal.
Violeta Vilches va quedar
tercera al triple salt amb
9,90 m, fent també marca
personal. Tots dos també
van arribar a dues finals,
López va córrer els 60 m
tanques i Vilches els 1.000
m llisos.
També va tenir una
bona actuació l’equip de
4x200 m masculí, format
per Pol Cordero, Marc
López, Adrià Macías i Jan
Vila, que va quedar en 4a
posició amb un temps d’1’
59” 90, molt a prop del
tercer lloc. / UAR

Pedro i Alberto, en la tercera Cursa solidària Maristes Rubí. / Cedida

Atletisme | campionat d’espanya
Marc López es va proclamar subcampió de Catalunya Sub-14, mentre
que Violeta Vilches va ser tercera en triple salt. / Cedida

La UAR a la Marató de Barcelona

Fins a 16 atletes de la UAR van participar diumenge en la
40a edició de la Marató de Barcelona. Alguns participants
del club era el primer cop que realitzaven aquesta prova
i altres volien millorar la seva marca. La cursa va ser molt
dura, especialment pel vent. Dels resultats dels atletes de
la UAR, el primer en arribar va ser José Miguel Segovia,
amb un temps de 3h 02’10”. / UAR

L’Òptims Triatló participa en el
Campionat d’Espanya de Mitja
Quatre representants de
l’Òptims Club Triatló van
participar en el Campionat
d’Espanya de Mitja Distàn·
cia a la ciutat alacantina
d’Orihuela.
Va ser una prova molt
exigent, que va començar
amb un primer sector de
cursa a peu de 17 km amb un
circuit de quatre voltes per la
ciutat i el palmeral, un tram
ciclista de 66 km per un cir·
cuit amb pujades i baixades,
i una cursa a peu de 7 km.
La pluja va acompanyar els
triatletes durant bona part
de la prova, fent encara més
dur el recorregut.
Manolo González va ar·

ribar a la meta en 3h 37’ i
va ser setè en el grup d’edat
50-54. Fede Haba va creuar
la línia d’arribada en 3h 46’ i
va ser vintè en el grup d’edat
de 45-49, i Emili Oviedo va
ser dotzè en el grup d’edat
50-54 després de fer un
temps de 3h 47’. En catego·
ria femenina, Mònica Crisol
va haver d’abandonar per
problemes físics en el tram
de bicicleta.
D’altra banda, el club va
participar en el Duatló de
Rubí amb cinc representants:
Enoc Navarro (23è), Diego
Gálvez (51è), Fede Haba
(77è), Joel Moyano (130è) i
Iñaki Fuster (183è). / OCT
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

La UE Rubí no pot passar de l’empat
contra el Vilanova, clar líder del grup

L’Olímpic dona la sorpresa
i guanya a l’Atlètic Sant Just

La Unió Esportiva Rubí
només va poder empatar
(1-1) contra el clar líder
del grup, el Vilanova i la
Geltrú.
El partit va ser molt
igualat entre els dos equips
a priori més potents de la
categoria. El Rubí va tenir
moltes ocasions a la primera part, però al final, el 0-0
es va mantenir al descans.
A la represa, van arribar

les males notícies pel Rubí,
quan Barragan va fer el
primer gol pel Vilanova al
minut 54. El Rubí, lluny de
baixar els braços, va intentar capgirar el marcador
i va aconseguir el gol de
l’empat al minut 71, amb
un gol d’Òscar Uroz.
En la propera jornada,
el Rubí rebrà a casa l’Atlètic
Sant Just, diumenge a les
12 hores. / DdR

FUTBOL | TERCERA CATALANA

2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VILANOVA I LA GELTRÚ
RUBÍ UE
SANT QUIRZE
BEGUES
FONTSANTA FATJÓ
ATLÈTIC SANT JUST
CAN TRIAS
PRAT B
ATLÈTIC VILAFRANCA
MARIANAO
ESPLUGUENC
OLÍMPIC CAN FATJÓ
SUBURENSE
MOLINS DE REI
JÚNIOR
ATLÈTIC PRAT
SANT JOAN DESPÍ
GORNAL

J Pts.
24 55
24 46
23 46
24 46
23 43
24 39
24 38
24 35
24 34
24 33
24 33
24 31
24 28
24 25
24 25
24 24
24 14
24 9

Victòries còmodes per l’Atlètic Rubí
i pel Juventud 25 de Septiembre
El Juventud 25 de Septiembre i l’Atlètic Rubí van
aconseguir victòries molt
còmodes en els seus respectius partits de Tercera
Catalana.
El Veinti es va enfrontar
al Tibidabo, equip al qual
va superar per 3-1, gràcies
als gols de Sebastián Giménez, Luis Gustavo Suárez
i Edwin Yobani Reyes. Els
tres punts li serveixen per

conservar la tercera posició,
empatat amb La Romànica
a 46 punts.
Pel que fa a l’Atlètic
Rubí, va imposar-se a domicili per 1-3 contra el San Lorenzo. En aquest cas, Carlos
Esteban va aconseguir dos
gols i Genís Torres el tercer.
Un triomf que garanteix al
conjunt rubinenc seguir
en segona posició amb 48
punts. / DdR

BÀSQUET | LLIGA

3a Catalana Grup 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SAN LORENZO
ATLÈTIC RUBÍ
JUV.25 SEPTIEMBRE
LA ROMÀNICA
TIBIDABO T. ROMEU
ESCOLA PLANADEU
BADIA DEL VALLÈS
CASTELLBISBAL
SANT CUGAT B
MIRASOL-BACO
BARBERÀ ANDALUCÍA
CERDANYOLA B
JÚNIOR B
LLANO DE SABADELL
LLORENÇÀ
PENYA PAJARIL
ESCUELA BONAIRE
PUEBLO NUEVO

J Pts.
24 51
24 48
24 46
24 46
24 40
24 39
24 37
23 37
22 36
24 33
24 32
24 31
24 24
24 24
23 23
24 22
23 20
23 15

Triomf del Sènior Femení del CEB
contra el Ripollet i derrota del Masculí
El Sènior Femení del CEB
Sant Jordi va aconseguir el
triomf davant del Ripollet
per 81-73. El conjunt rubinenc ha fet un canvi radical
respecte a la passada jornada, imposant-se a un rival
molt complicat.
Pel que fa al Sènior Masculí, no va poder superar
l’Artés i va perdre per 6979. Els de Rubí van jugar un
partit molt intens, arribant

a fer 21 faltes personals,
però el conjunt rival va
mostrar uns interiors
més potents.
D’altra banda, el Júnior Blanc va aconseguir
77 punts, però va perdre
contra el CB Manresa, el
líder, que en va sumar 89.
Els rubinencs van tenir el
partit a les seves mans, però
al ﬁnal van perdre.
Per últim, el Júnior Blau

RESULTATS
Júnior Blanc-Manresa B
Viladecavalls-Júnior Blau
Viladecavals-Sub-21 B
Sub-21 A-Bages Manresa
Sènior Masculí-Artés B
Gramanet-Infantil
Sènior Femení-Ripollet

77-89
46-64
62-50
58-59
69-79
42-63
81-73

va aconseguir el triomf davant del Viladecavalls per
46-64, gràcies a l’encert del
tir exterior. / CEB

OLÍMPIC SANT
CAN FATJÓ
JÚNIOR
ATLÈTIC
JUST -- CD
OLÍMPIC CAN FATJÓ1-0

0-1

ATLÈTIC SANT JUST: Manel, Barroso, Palacios, Nacho
(Santana), Fidel, Marc , Suriol, Valdés, Caralt (Castro), Moya
(Morgado) i Jan.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, I. Armenteros, Dani
García, Maymó (Kevin), Nil, Rubén, Juancho (Mauri), Claudio,
Marc Ruíz, O. Molina i Charly (J. Ponsich).
Àrbitre: Rojas Calvera, Aleix (Bé).
Gol: 0-1 Rubén (28’).
Targetes: Nacho/ Dani García, Claudio i I. Armenteros (2).

JOSÉ VERDE

L’Olímpic va sorprendre superant l’Atlètic Sant Just a
domicili gràcies al solitari gol
de Rubén Ruiz. Va ser un partit en el qual els de Can Fatjó
van arribar molt afectats per
les baixes per sanció i per
lesió. El tècnic de l’Olímpic,
Juan Carlos Rodríguez, va
haver de tirar de jugadors
del ﬁlial, com Marc Maymó
i Kevin López, que van efectuar un gran partit.
En una jugada que es
va iniciar des de la defensa,
Juancho va centrar i Rubén
va aconseguir rematar dins la
porteria per avançar l’Olímpic, al minut 28 de joc.
El Sant Just havia sortit
amb molta precaució, intentant jugar la pilota amb molts
tocs, però pràcticament no
va trepitjar l’àrea defensada
per Jaume Bracons i va tenir
molt poques ocasions, en un

duel marcat per la pluja.
La segona part va continuar sense canvis i els rubinencs van continuar insistint
en atac i arribant a crear un
parell d’ocasions clares, però
no van estar encertats. Per la
seva banda, els locals seguien amb molta precaució i es
van veure sorpresos per la
pressió dels de Can Fatjó.
Els visitants van intentarho a través de jugades atacants, jugant més amb el cor
que amb el cap. Quan estava
a punt de ﬁnalitzar el partit,
Iván Armenteros va veure la
segona targeta groga i va ser
expulsat. Amb dos minuts
d’afegit es va arribar al ﬁnal
del partit amb victòria per la
mínima de l’Olímpic.
En la propera jornada, els
de Can Fatjó rebran a casa el
Can Trias, en un partit que
es disputarà diumenge a
les 12 hores al Municipal de
Can Fatjó.

RESULTATS
Veterans- Sarrià
2-0
Santboià-Femení
0-9
Daniela, Noa, Paula, Laia i
Marina.
Sènior B-Can Boada
3-2
Eloy, Manel i Kevin.
Juvenil A-Matadepera
1-2
Yosef.
Juvenil B-Mirasol
0-4
Cadet A-Maurina Egara 8-0
Adrián , Alejandro (3), Isaac
(2), Ayman i José M.
Juv. 25 de Sept.Cadet B 1-6
Sergio (3), Joaquín (2) i
Carlos.
F. Terrassa-Infantil A
0-12
Lozada, Pozo (2), Zhou (3),
Núñez, Perdices (3), Alepuz
i Díaz.
Infantil C-PB Sant Cugat 1-3
Gerard.
Aleví A-Mirasol
9-3
Quim, Axel, Saúl (2), Víctor
(2), Gio (2) i Álex.
PB Catellbisbal-Aleví B 1-5
Xandry (2), Kilian, Pau i Pol.
Viladecavalls - Aleví C 11-1
Carlos.
Aleví D-Juv. 25 de Sept. 2-2
Izan i Yovani.
Aleví E-Mirasol
4-1
Diego, Raul, Alejandro i Axel.
Aleví F-Can Parellada
2-4
David i Ángel.
Sabadell FC-Benjamí A 4-3
Xavier, Dídac i Bilal.
Juan XXIII-Benjamí B
0-7 Ángel (4), Molinos, Joel i
Maher.
Benjamí C-F.Terrassa
3-2
Daniel, Sergi i Biel.
Benjamí D-EF Bonaire 3-4
Bunja (2) i Ousmane.

FUTBOL | BASE

Resultats diversos per la Penya Blaugrana
La jornada va ser irregular
per als diferents equips de
la Penya Blaugrana Ramon
Llorens. Així, el Prebenjamí
A va perdre 4-5 contra el
Sagrat Cor, mentre que el B
va guanyar 4-0 a l’Olímpic de

Can Fatjó, amb gols d’Izan,
Bruno, Lluc i Pol. Pel que fa
als benjamins, l’A va perdre
1-8 contra el Terrassa FC i
el B va caure 1-10 davant el
Catalonia UB.
Els alevins van descan-

sar, mentre que l’Infantil va
guanyar a la UE Rubí per 4-6,
amb 6 gols d’Ian. El Cadet va
perdre 1-2 amb l’EF Sabadell
i el Sènior també va caure
0-1 contra un rival directe,
l’Ullastrell. / PBRL

BOXA | INTERNACIONAL

Víctor Vega guanya un or amb Catalunya
El rubinenc Víctor Vega ha
aconseguit l’or amb la selecció catalana de boxa amateur en la Belfast Boxing Cup
2018, un torneig que s’ha
celebrat a Irlanda.
Vega, del Club Boxa Rubí,
va aconseguir la medalla d’or
en la categoria, entre els 64
kg i els 69 kg. També es va
endur una medalla amb la
selecció catalana Javier Frías,
també del Club Boxa Rubí.
En el seu cas, va penjar-se la
medalla de planta. / DdR

Víctor Vega és boxejador del Club Boxa Rubí. / Cedida
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WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL

ESCACS | CAMPIONAT

Victòria del Sènior Masculí A del
CNR, que segueix pressionant el líder

Tres triomfs per la Rubinenca al
Campionat d’Hivern de Sabadell

El Sènior Masculí del Club
Natació Rubí (CNR) va imposar-se dissabte passat
de manera clara al CDW
Màlaga per un resultat de
10-5. Els jugadors de Toni
Aguilar estan lluitant per
assolir la primera posició,
que els permetria l’ascens
directe i eludir la promoció d’ascens. Amb aquesta
victòria, l’equip segueix
en la segona posició a 5
punts del primer classiﬁcat
i manté una diferència de
6 punts respecte el tercer
classiﬁcat.
Dissabte, l’equip masculí rep l’úl�m classiﬁcat, el
CN Tres Cantos de Madrid,
en un enfrontament que
ha de servir per mirar d’esgarrapar punts al primer
classiﬁcat.
Per la seva part, el Sènior Femení va perdre el

derbi vallesà contra el CN
Terrassa per un ajustat 8-6.
Tot i la derrota, l’equip està
amb plena conﬁança i amb
molt bones sensacions de
cara a afrontar aquest úl�m
tram de la compe�ció. Paula Rutgers, la portera �tular,
va ser escollida com a millor
jugadora del par�t i va ser
finalista per ser escollida
MVP de la jornada.

CICLISME | RUTA

CENT PATINS | LLIGA ELIT

Reconeixement
La jove waterpolista del
CNR Elena Ruiz va rebre
divendres el reconeixement
‘Gent del barri, Gent de
Rubí’ per la seva trajectòria espor�va. Elena Ruiz és
jugadora de l’equip infan�l i
cadet femení de waterpolo i
aquesta temporada, tot i la
seva edat, ja ha estat convocada de forma habitual
amb el Sènior. / CNR

Paula Rutgers, portera �tular del Sènior Femení del CNR. / Cedida

RESULTATS
Cadet Femení-CN Sant Andreu
CN Vallirana B-Aleví B
Infantil-La Sirena CN Mataró
Aleví A-CN Premià
Infantil Femení-La Sirena CN Mataró
Cadet Masculí A-CN Molins de Rei
CE Mediterrani-Juvenil Femení
Juvenil Masculí-CN Sabadell
CW Figueres-Cadet Masculí B

Noves sor�des
més curtes del
Club Ciclista

Triple derrota dels equips del
Cent Pa�ns per tancar la lliga

El Club Ciclista Rubí organitza aquest dissabte una nova
sor�da, amb una ruta més
curta per si algun aﬁcionat
es vol animar. El Grup A farà
una ruta de 110 km, ﬁns a
Guardiola Font-Rubí i tornar.
El Grup B pedalejarà 85 km,
ﬁns a Castelldefels i tornar.
L’hora de concentració
és a les 8 hores a la plaça del
Doctor Guardiet, des d’on
sor�ran els dos grups a les
8.30 hores. D’altra banda,
diumenge passat el club va
ajudar en els controls del
Duatló de Rubí. / CCR

La pista Francesc Calvo va
acollir el cap de setmana
una triple jornada de tancament de lligues nacionals,
en la qual els tres equips
sèniors van disputar els seus
úl�ms par�ts de compe�ció
regular. Tot estava ja decidit,
però els equips locals volien
regalar una úl�ma victòria a
l’aﬁció i el CPL Valladolid ho
va evitar.
El Sènior Femení, que
competeix a la Lliga Elit, ja
fa unes quantes setmanes
que té assegurada la primera
posició per als play-oﬀ, i per

aquest motiu va afrontar
el partit d’una forma més
despreocupada. Una relaxació que va desembocar
en la primera derrota de
les rubinenques d’aquesta
temporada per 3-8.
El Sènior Masculí A, que
juga a la Lliga Elit, també va
afrontar l’úl�m par�t de la
competició, en aquest cas
sense cap possibilitat d’entrar als play-oﬀ. Contra un
CPLV aspirant al �tol de lliga,
els rubinencs van posar molta intensitat sobre la pista i el
par�t es va decidir als penals.

9-7
3-5
10-11
6-2
2-8
6-6
14-6
10-8
6-14

Després de 12 llançaments
per cada equip, la victòria va
pels castellans. Ara, l’equip se
centrarà en la Copa del Rei i
la Copa d’Europa.
Per úl�m, també va jugar el Sènior Masculí B, que
disputa la Lliga Or. Els jugadors de Markus Piipo, sense
possibilitats d’entrar a playoff, jugaven contra l’equip
val·lisoletà, que després de
guanyar als rubinencs per 3-6
es van proclamar campions
de la lliga. L’equip es prepara
ara per disputar la Copa de la
Princesa. / HRC

L’Agrupació d’Escacs La Rubinenca va aconseguir en la
darrera jornada tres victòries. Tant A. Campos com A.
Mar�nez i A. Mayo van guanyar les seves par�des. Així,
Campos con�nua líder amb
un punt d’avantatge sobre el
segon classiﬁcat.
Campionat d’Equips
Aquesta setmana, els equips
de la Rubinenca van tornar
a jugar a la seu del club. El
primer equip, molt minvat
d’efectius, va sumar una
nova derrota després de
perdre contra el Gran Penya
de Vilanova i la Geltrú.
Per la seva banda, el
segon i el tercer equip van
rebre la visita del Vallrromanes A i B.
El segon equip, amb la
necessitat de guanyar per
continuar fora de la zona
de perill, va aconseguir una

clara victòria per 5-3, mentre
que el C va perdre per 1-3.
Aquesta setmana, els tres
conjunts visiten Barberà del
Vallès per enfrontar-se al
conjunt local.
Campionat escolar d’edats
Només falta una setmana
per ﬁnalitzar la fase local i
con�nua l’emoció en totes
les categories del Campionat
escolar d’edats. La classiﬁcació en benjamins és força
ajustada, Aitor Dublinio és
líder amb un punt d’avantatge sobre Joan Vilarasau i Pol
Maymó. En alevins, Diego
Alameda con�nua amb pas
ferm al capdavant de la classiﬁcació amb 7 punts, seguit
de Santiago Capilla a mig
punt i Diego M. Mar�n-Caro,
a un punt. Finalment, en infan�ls, Carlos García és líder
amb un punt d’avantatge
sobre Álvaro Capilla. / AER

BOCCIA | LLIGA CATALANA

Una victòria i una derrota
per José Antonio García, de
l’Horitzó, en la 5a jornada
La cinquena jornada de la
Lliga Catalana de boccia
es va disputar el passat
dissabte al pavelló municipal Teresa Maria Roca de
Mataró. Pel CE Horitzó, hi
va par�cipar José Antonio
García, tot i que també estava previst que compe�s
Francisco Benítez que, a
darrera hora i per problemes personals, no va poder
assis�r a la cita.
José Antonio García va
començar la jornada a les
9.30 hores, jugant contra
Rubén Coch, del Cepacet.
García va fer un gran par�t,

tot i que va començar cedint
el primer parcial per 0-1. A
par�r del segon parcial, va
anar remuntant (1-0), (2-0) i
(1-0), per acabar imposantse per un clar 4-1.
En el seu segon par�t,
jugat a les 13.15 hores, va
baixar bastant el seu nivell
de joc, tot i que cal tenir en
compte que s’enfrontava a
Aleix López, del CE Boccia
360, un magníﬁc jugador.
Tot i que García va lluitar
durant els quatre parcials,
al final va caure derrotat
per un clar 1-8. / CE Horitzó

