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La plan� lla de Con� nental exigeix 
a l’empresa més transparència i 
que segui a negociar
CRISTINA CARRASCO

La primera jornada de la vaga 
a les plantes rubinenques 
de la multinacional alema-
nya Con� nental Automo� ve 
Spain, dedicada a la fabricació 
de components de l’automò-
bil, va tenir lloc dimecres i va 
comptar amb un seguiment 
total per part de la plan� lla. 
Convocada per CCOO, UGT i 

Federació de Treballadors i 
Treballadores de Catalunya 
(FTC), els tres sindicats amb 
representació a l’empresa, 
l’aturada va arrencar dimarts 
a les 22 hores en el torn de nit 
i va paralitzar tota l’ac� vitat 
a les fàbriques durant tota la 
jornada.

Malgrat el fred, desenes 
de treballadors van passar la 
nit a les portes de les dues 
plantes que té Continental 
a Rubí, al polígon Sant Genís 
i al de Cova Solera, i al llarg 
del dia es van mantenir mo-
bilitzats. Segons la presidenta 
del comitè d’empresa, Núria 
Requena, la inicia� va de fer 
vaga va sorgir dels mateixos 
treballadors i treballadores, 
que reclamen a la direcció de 
l’empresa més transparència 
i informació sobre els seus 
plans i que segui a negociar 
amb la plan� lla.

Requena assenyala que 
els direc� us alemanys els han 
emplaçat al dia 22 de gener 
per a una reunió, però que 
els treballadors no poden 
viure amb aquesta situació 
d’incertesa i necessiten saber 
com s’està plantejant el seu 
futur. En aquest sen� t, recla-
ma poder seure a negociar les 
possibles prejubilacions, les 
hipotè� ques recol·locacions 
i les indemnitzacions.

En la mateixa línia s’ha 
expressat el secretari general 
de CCOO, Javier Pacheco, qui 
a primera hora del ma�  va 
acompanyar els treballadors 
i treballadores a la porta de 
l’empresa. Pacheco considera 
que “l’empresa està intentant 
guanyar temps i seguir produ-
int mentre aboca la plan� lla a 

una situació sense sor� da” i, 
per això assegura que “o hi ha 
una negociació real i efec� va 
o hi haurà confl icte”.

Cal recordar que la direc-
ció de Con� nental va anun-
ciar per sorpresa el 20 de 
novembre la seva intenció 
de dur a terme un procés de 
reindustrialització i que la 
seva intenció era vendre les 
seus de Rubí.

Mul� tudinària manifestació 
pel centre
Al matí, els treballadors i 
treballadores van iniciar una 
mul� tudinària manifestació 
des dels polígons que va fi na-
litzar a la plaça Pere Aguilera, 
després de passar pel centre. 
Davant de l’Ajuntament, van 
llegir un comunicat on van 
reclamar a la multinacio-
nal “respecte pel personal, 
que ha con� nuat treballant 
amb les mateixes forces de 
sempre”, malgrat la manca 
d’informació del procés de 
deslocalització.

A més, van apuntar que 
“ara diuen que no som com-
pe� � us pels nostres costos 
fi xos i perquè no assolim el 
benefici que tenen previst 
guanyar en altres emplaça-
ments de més baix cost”, 
en referència al trasllat de 
la producció a la República 
Txeca. Per tot plegat, consi-
deren que “el capital sempre 
vol més i no li importa ni els 
nostres sen� ments ni la si-
tuació en què deixen les 760 
persones que hi treballen”.

La manifestació va comp-
tar amb suport de l’Ajunta-
ment i del Moviment per a 
unes Pensions Dignes.

Els treballadors i treballadores van demostrar la seva unió davant els plans de venda de l’empresa. / C.C.

Els 760 treballadors i treballa-
dores de l’empresa viuen des 
del novembre amb l’angoixa 
d’un futur incert. La mitjana 
d’edat de la plan� lla és de 
46 anys i moltes són dones. 
També hi ha famílies doble-
ment afectades, ja que els 
dos membres de la parella 
treballen a Con� nental.

És el cas de Sergio So-
riano i la seva dona, que fa 
gairebé vint-i-cinc anys que 
treballen a l’empresa. “Ens 
ha costat reaccionar, no ens 
ho esperàvem”. Soriano as-
senyala que “ens fa mal la 
manca d’empa� a amb els tre-
balladors, volem ajudar, però 
no ens donen respostes i no 
ens mereixem aquest tracte”. 

Amb la mateixa incredulitat 
va reaccionar Julián García, 
de 50 anys, que fa vint-i-dos 
anys que treballa a Con� nen-
tal, on també treballa des de 
fa trenta anys la seva dona. 
“Havíem aconseguit nous 
projectes importants per a 
BMW i teníem altres en car-
tera. Ningú s’esperava això, i 
més quan ens van dir direc-
tament que era tancament o 
venda”, apunta García.

Per a Eva, una altra treba-
lladora, que fa vint anys que 
forma part de la plan� lla, el 
pitjor “són les formes que 
està mostrant l’empresa” 
i admet que “intentem no 
pensar en el futur, a veure 
què va passant”. / C.C.

L’angoixa de la incertesa
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Amazon obrirà un centre logís� c 
al polígon de Can Rosés La Generalitat avala provisionalment 

l’obertura de l’abocador de Can Balasc
El Departament de Territori i Sostenibilitat aplana el camí 
perquè l’abocador obri sense una declaració d’impacte ambiental

La Mesa d’abocadors es va reunir dimecres al vespre. / M.C.

MARTA CABRERA

L’obertura de l’abocador de 
Can Balasc està cada dia més 
a prop, sobretot després que a 
fi nals de desembre la Ponència 
Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat donés llum verda 
provisional a l’autorització am-
biental que l’empresa Arrins 
SL havia demanat per poder 
obrir el dipòsit controlat de 
residus.

L’Ajuntament va comunicar 
dimecres al vespre aquesta 
resolució a la plataforma Rubí 
sense abocadors i a altres en-
� tats i veïns a la Mesa d’Aboca-
dors. Ara, s’obre un segon perí-
ode per presentar al·legacions 
abans que la Generalitat doni 
el vis� plau defi ni� u.

Tant l’Ajuntament com la 
plataforma estan totalment 
disconformes amb aquesta 
resolució, ja que consideren 
que per iniciar l’ac� vitat d’abo-
cador Arrins necessita una de-
claració d’impacte ambiental, 

un document molt més extens 
i detallat que una autorització 
ambiental. També insisteixen 
que Can Balasc no ha de ser 
un dipòsit de residus no peri-
llosos, sinó d’inerts adequats a 
la legislació actual, ja que això 
és el que precisa la sentència 
del 2012 del Tribunal Superior 
de Jus� cia de Catalunya. Per 
ser més concrets, l’autorització 
aprovada contempla l’aboca-
ment de 222 codis diferents 
de residus, però l’Ajuntament 
i la plataforma volen que se 
n’excloguin 82.

El document, elaborat per 
la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i Canvi Climàtic, 
inclou alguns detalls sorpre-
nents, com ara que en aquesta 
autorització no és d’aplicació 
la Llei del canvi climà� c; que 
a Can Balasc ja hi ha una ac-

� vitat d’abocador preexistent 
o que pot incloure, a més de 
residus industrials, residus co-
mercials. A banda, la resolució 
provisional preveu un seguit de 
condicions, la més destacada 
de les quals és que les olors 
provinents de les ac� vitats no 
podran sor� r de la tanca.

Davant la preocupació 
de les en� tats i els veïns, l’al-
caldessa, Ana M. Martínez, 
va insis� r que “l’Ajuntament 
farà ús de les eines que � ngui, 
també de la judicial si s’escau”. 
Martínez també va avançar 
que el 18 de febrer man� ndran 
una reunió amb la conselleria 
per tractar aquesta qües� ó. Els 
assistents a la mesa, per la seva 
banda, van lamentar que “la 
Generalitat defensi els interes-
sos de l’empresa, en comptes 
de l’interès ciutadà”.

Cal rectordar que l’Ajunta-
ment encara ha de resoldre el 
tràmit de llicència urbanís� ca 
de l’abocador de Can Balasc, 
que ara està en suspensió a 
l’espera d’un informe tècnic.

L’Ajuntament 
denunciarà

la Generalitat 
si s’esgota la via 
administra� va

A par� r del mes de setembre, 
la companyia nord-americana 
Amazon instal·larà a Rubí un 
nou centre logís� c, segons ha 
avançat TV3, en una parcel·la 
de 25.000 m2 que hi ha al po-
lígon de Can Rosés, a prop del 
cemen� ri. En aquesta zona, 
que fi ns ara estava en desús, 
s’ubicarà un centre de 10.000 
m2 molt similar a la instal-
lació que Amazon ja té a la 
Zona Franca. La nau on s’ubi-
carà el centre logís� c està en 
construcció i serà propietat 
de l’operadora Segro.

Aquest magatzem, que 
es calcula que crearà 300 
llocs nous de feina, permetrà 
distribuir més ràpidament 
els paquets que � nguin com 
a des� nació els voltants de 
Barcelona, especialment al 
Vallès. Concretament, es pre-
veu que el centre pugui oferir 

a la comarca repar� ment de 
paquets en menys de dues 
hores, un fet que ara no és 
possible. / DdR

El centre logís� c servirà per distribuir paquets més ràpid. / Cedida
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Arrenquen les obres d’adequació 
de la cruïlla entre la C-1413 
i l’avinguda Molí de la Bas� da
Les obres d’adequació de 
la cruïlla entre la C-1413 i 
l’avinguda del Molí de la Bas-
� da, previstes en el projecte 
de millora de la seguretat 
viària a la C-1413, la BP-1503 
i el polígon de La Llana, van 
començar dimecres. Segons 
el consistori, l’actuació con-
sis� rà en la creació de dos 
nous passos de vianants i els 
corresponents encreuaments 
del carril bici a la C-1413 i 
a l’avinguda del Molí de la 
Bas� da, a tocar de la rotonda. 
També s’instal·laran semàfors 
a la C-1413 i s’eixamplarà la 
vorera nord del lateral per 
incloure el nou 
carril bici.

El dimecres 
es van col·locar 
les barreres de 
protecció per 
tancar el pas di-
recte del lateral 
de la C-1413 cap 
a l’avinguda del 
Molí de la Bas-
tida per poder 
executar el tram 
de carril bici en 
aquest punt. El 
tancament no 

afecta el trànsit de vehicles, 
ja que la C-1413 no queda 
tallada. La incorporació des 
del lateral al tronc central de 
la carretera es pot realitzar 
com es fa habitualment i es 
garanteix l’accés a les indús-
tries afectades.

Les obres tenen un ter-
mini d’execució previst d’un 
mes, aproximadament.

La canalització de la se-
maforització de la cruïlla de la 
C-1413, amb un tall parcial de 
la via, es realitzarà durant un 
cap de setmana, que encara 
no té data concretada, segons 
el consistori. / DdR

Les obres consis� ran en la creació de dos nous 
passos de vianants. / Ajuntament 

Nou programa d’ac� vitats dirigit a la gent gran 
amb visites culturals, formació i cursos de salut
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha posat en 
marxa la programació estable 
dirigida al col·lec� u de la gent 
gran i que porta per � tol ‘Gau-
deix de la vida en gran!’. Es 
tracta d’un conjunt d’ac� vitats 
dirigides a la població major 
de 60 anys i que s’estructura 
en quatre eixos d’ac� vitats: 
Coneixement cultural; Ac� vi-
tat � sica i saludable; Expres-
sió, crea� vitat i cultura digital; 
i Formació.

En l’apartat cultural s’han 
programat les dues visites 
temà� ques ‘Desenterrant el 
silenci, Antoni Benaiges, el 
mestre que va prometre el 
mar’ (4/03) i ‘Realisme versus 
Bucolisme’ (7/05), a més de 
visites guiades al Monestir 
de Sant Cugat (24/04), a l’Ob-
servatori Fabra (28/05) i a 
les esglésies de Sant Pere de 
Terrassa (19/06).

Pel que fa a l’ac� vitat � -
sica, s’han programat dos 
cursos a la Biblioteca, un de 
mindfulness, que comença 
el 19 de març, i un altre de 
sexualitat, que arrenca el 20 
de març. També hi haurà les 
sessions d’ac� vitat � sica ‘Ac� -

va’t’, dos dies per la setmana 
en diferents equipaments. 
Aquesta és l’única activitat 
de la programació que no és 
gratuïta i a la qual cal inscriu-
re’s a l’Oficina d’Esport de 
l’Escardívol.

A banda, també hi ha un 
taller de teatre fòrum per 
desmuntar estereo� ps sobre 
les persones grans i un taller 

d’expressió artística, a més 
de tallers d’autoes� mulació 
cognitiva i propostes com 
‘Anglès per viatjar’ o ‘Volun-
tariat TIC’.

Per últim, amb relació 
a les activitats formatives, 
s’ofereixen els tallers d’estalvi 
energè� c que fa el Rubí Brilla, 
sessions de lectura en veu alta, 
clubs de lectura a la Biblioteca 

i un taller de memòria.
Per tal d’inscriure’s a les 

activitats i tallers, els inte-
ressats poden anar al carrer 
Prim, 33-35, els dimarts i 
dimecres de 16 a 18.30 hores 
i divendres d’11 a 13 hores 
fi ns al 15 de febrer. Més enllà 
d’aquesta data, es podrà con-
sultar si hi ha places vacants 
per telèfon.

El programa d’ac� vitats té per objec� u mantenir la gent gran ac� va. / Arxiu

El carnet de la Deixalleria serà virtual i permetrà 
descomptes de fi ns al 20% en la taxa de residus
Les persones que es vulguin 
benefi ciar de reduccions fi scals 
en la taxa de residus poden fer 
servir el nou carnet de la Dei-
xalleria. Fins ara, aquest carnet 
era � sic, però a par� r d’aquest 
any l’Ajuntament ha impulsat 
un carnet virtual que permetrà 
consultar el percentatge de 
reducció de la taxa a través de 
la plataforma h� ps://rubi.dei-
xalleria.cat. Amb un mínim de 
3 aportacions a la Deixalleria 
es farà un descompte del 3%, 
amb un increment d’un 1% 

per cada visita per dipositar 
residus. En un any, es pot acu-
mular un màxim d’un 20% de 
descompte, en cas que es facin 
20 visites.

Les reduccions de la taxa 
només s’aplicaran per llençar 
materials que no es puguin 
deixar als contenidors que hi 
ha al carrer. És a dir, que hauran 
de ser residus com oli, ferros i 
metalls voluminosos, vidre pla, 
fi brociment amb amiant, elec-
trodomèstics, ferralla, runa, 
pneumà� cs, branques i restes 

d’esporga, material electrònic, 
vernissos, dissolvents, roba i 
calçat, mobles, fusta i altres 
residus especials.

Per fer el carnet caldrà 
donar un correu electrònic a la 
Deixalleria, on s’enviarà el car-
net virtual. Després, en cada 
visita s’haurà d’ensenyar una 
captura o bé el carnet imprès. 
Per aquelles persones que � n-
guin difi cultats o no � nguin ac-
cés a internet, els treballadors 
de la Deixalleria els ajudaran 
amb el procés. / DdR
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M. CABRERA

Els treballs de rehabilitació del 
Casino començaran a l’abril si 
no hi ha cap més contratemps. 
Així ho manifesta l’Ajuntament 
per escrit en resposta a una 
pregunta formulada en el Ple 
de novembre pel grup muni-
cipal de Veïns per Rubí.

Les obres del Casino ha-
vien de començar a principis 
del 2019 i per aquest mo� u 
al gener l’Ajuntament va de-
cidir col·locar una gran lona 
per tapar la façana mentre 
es realitzessin els treballs. Al 
setembre, quan ja s’acumula-
va mig any d’endarreriment, 
el govern va explicar que la 
licitació de les obres havia 

quedat aturada perquè una 
de les empreses que hi par-
ticipava havia impugnat el 
concurs públic i la Generalitat 
havia suspès el procés. Una 
situació que va quedar resolta 
a l’octubre, quan es va aixecar 
la suspensió de la licitació.

Després de totes aques-
tes difi cultats, serà durant la 
primavera d’aquest any que 
les obres fi nalment podran co-
mençar. El retard suposa, com 
és evident, que l’edifici no 
es podrà reobrir per la Festa 
Major del 2020, com pretenia 
inicialment l’Ajuntament, i que 
no estarà a punt fi ns al setem-
bre del 2021. Pel que fa a la 
lona instal·lada fa un any, la 
part de l’avinguda Barcelona 

ha estat re� rada per actes de 
vandalisme i es preveu que la 
resta es re� ri just abans d’ini-
ciar les obres. L’Ajuntament no 
ha donat detalls de si tornarà 
o no a col·locar la lona durant 
les obres.

Els treballs tindran una 
durada de 17 mesos i un 
pressupost al voltant dels 4 
milions d’euros i permetran 
solucionar les defi ciències de 
conservació de l’edifi ci, adap-
tar-lo a les futures necessitats 
d’ús i a les norma� ves actuals. 
El projecte inclou una reforma 
de les galeries de servei, un 
nou moll de descàrrega, la 
millora de la il·luminació, els 
camerinos i una ampliació de 
l’escenari, entre altres.

L’edifi ci del Casino, situat a la plaça Catalunya. / C.C.

Les obres del Casino s’iniciaran
fi nalment a l’abril, segons el govern
Si no hi ha més retards, l’edifi ci s’hauria 
de poder reinaugurar el setembre del 2021

Ingressen a presó dos trafi cants que 
venien haixix a menors d’edat de Rubí
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra de la 
Unitat de Rubí han de� ngut  
dos homes de 71 i 22 anys, de 
nacionalitat espanyola i veïns 
de Rubí, com a presumptes 
autors d’un delicte con� nuat 
contra la salut pública relaci-
onat amb el tràfi c de drogues. 
Els arrestats, pare i fi ll, distri-
buïen haixix a menors d’edat 
que són alumnes d’un ins� tut 
de la localitat.

 A fi nals de l’any passat, 
el grup FURA dels Mossos 
d’Esquadra de la comissaria 
Rubí van tenir coneixement 
que hi havia dos homes que 
es dedicaven a la venda d’hai-
xix a Rubí i van iniciar una 
inves� gació.

Els de� nguts, pare 
i fi ll residents a la 
ciutat, distribuïen 

la droga a alumnes 
d’un ins� tut

 Els agents van comprovar 
que els dos sospitosos u� lit-
zaven un vehicle per despla-
çar-se per la localitat amb 
l’objec� u de vendre haixix al 
detall.  Els agents van realitzar 
un disposi� u de vigilància al 
vehicle dels sospitosos i van 
iden� fi car diverses persones 
que acabaven de comprar 
haixix, menors d’edat en tots 
els casos. 

Paral·lelament, l’Ofi cina 
de Relacions amb la Comuni-

tat i agents de la comissaria 
de Rubí van fer un contacte 
amb l’institut afectat i van 
localitzar haixix entre els seus 
alumnes. Les descripcions 
facilitades sobre els compra-
dors encaixaven amb els dos 
homes inves� gats. 

 Davant d’aquests fets i 
pel risc en què es trobaven 
els menors, el 9 de gener 
els mossos van detenir els 
dos sospitosos. En aquell 
moment els dos homes, que 
sor� en del seu domicili, por-
taven 12 grams d’haixix, 80 
euros en bitllets pe� ts i una 
navalla.

Els de� nguts van passar 
a disposició judicial el dia 11 
de gener i el jutge va decretar 
l’ingrés a presó d’ambdós. 

 www.britishhouse.es - info@britishhouse.es - 935860825 - Av. Barcelona 21, RUBÍ

Les empreses de Rubí poden bonificar 
el seus cursos d’idiomes en el 2020

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 us porta una 
proposta per a totes les 
empreses de Rubí i voltants, 
per tal que pugueu aprofitar 
el crèdit de formació de la 
Fundación Estatal para el 
Empleo, FUNDAE, (an ga 
Fundación Tripar ta). Aquests 
diners s’adjudiquen a cada 
empresa i s’han de gastar 
durant l’any 2020, perquè si 

no es perden.  És per aquest 
mo u que Bri sh House 
In-Company us proposa fer 
cursos anuals, intensius i a 
mida de les vostres necessitats, 
i així donar un impuls en 
idiomes als treballadors de 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.
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L a notícia de la marxa de Continental 
de Rubí al mes de novembre va caure 
com una bomba sobre una ciutat que 

basa –o com a mínim ho pretén– el seu mo-
tor econòmic en la indústria. En un despatx 
d’Alemanya, uns directius van decidir que calia 
desfer-se de la segona fàbrica més gran de Rubí 
per traslladar i renovar la seva producció a una 
regió on puguin obtenir més rèdits econòmics. 
Coses de la globalització i del capitalisme. Sim-
plifi cant molt, aquesta seria una imatge del que 
està passant a Rubí amb la Continental, però la 
realitat mai és simple, sinó al contrari.

La seva complexitat radica precisament 
en què el futur de més de 700 persones està 
lligat a aquesta companyia i cadascuna d’elles 
té una història i unes necessitats particulars. Si 

Continental
EDITORIAL
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l’empresa tanca, algunes persones no tindran 
difi cultats per trobar noves feines, és cert, 
però altres, potser per l’edat, ho tindran molt 
més difícil, mentre n’hi ha que veuran com 
inevitablement els dos membres de la família 
es queden de cop a l’atur.

En qualsevol cas, cal recordar que són els 
treballadors i les treballadores els que amb 
la seva capacitat productiva han contribuït a 
enriquir l’empresa que ara amaga amb deixar-
los a tots al carrer si no apareix cap comprador 

interessant. Sense ànims de ser alarmistes, la 
situació és complicada, angoixant pels qui la 
pateixen, però transcendeix les famílies afecta-
des i suposa un problema per la ciutat.

És imprescindible que les administracions 
empenyin l’empresa juntament amb els treba-
lladors a trobar una solució raonable per acon-
seguir mantenir el màxim nombre de llocs de 
treball en aquest procés de reindustrialització. 
El contrari pot resultar un drama per una ciutat 
que durant el 2019 no ha creat gens d’ocupació 

i que es trobaria amb una bossa de nous aturats 
que haurien de buscar-se la vida en un mercat 
laboral precari i amb escasses oportunitats.

Curiosament, o potser no tant, aquests dies 
s’ha sabut que la multinacional Amazon instal-
larà un centre logístic a la ciutat, concretament 
al polígon de Can Rosés. L’anunci ha tingut, en 
general, bona rebuda entre la població, ja que 
segons s’ha anunciat pot suposar la creació de 
300 llocs de treball. Veurem si aquestes dades 
optimistes es confi rmen o no, però no ens 
enganyem, un magatzem logístic no és una 
fàbrica i la mà d’obra que necessita és molt 
menor. Tot i això, és una notícia esperançadora 
pel futur de la ciutat i que demostra que Rubí, 
per molts motius, segueix tenint potencial per 
acollir empreses.

ARTICLE D’OPINIÓ

L’anunci públic de l’acord de coalició entre 
el PSOE i Unidas Podemos del passat 30 de 
desembre va deixar sense espai mediàtic un 
altre acord, en forma de Decret Llei 17/2019, 
publicat al DOGC del mateix dia, resultat de 
la negociació entre les entitats promotores de 
la Llei pel Dret a l’Habitatge, el món muni-
cipalista i el govern de la Generalitat.

Ambdós textos son una bona notícia per 
tancar un any que, en matèria d’habitatge, va 
iniciar-se amb la retirada per part del govern 
del PSOE del recurs d’inconstitucionalitat 
sobre les mesures més importants de la llei 
catalana pel Dret a l’Habitatge, la 24/2015. 
Un any que també ha vist mantenir-se el 
degoteig de desnonaments hipotecaris i 
créixer dramàticament els llançaments per 
impagaments del lloguer, així com l’escalada 
de preus, fent cada vegada més difícil l’accés 

a un habitatge per gran part de la població. 
L’habitatge ha continuat sent un valor espe-
culatiu i no un dret de ciutadania.

I tot això amb uns ajuntaments que no 
disposen de competències per canviar les 
lleis que ens han portat a aquesta situació i 
que alhora són els receptors directes de les 
demandes de la ciutadania. Les restriccions 
pressupostàries a la inversió dels ajuntaments 
també han estat un fre a la promoció pública 
d’habitatges, que molts ajuntaments vam 
impulsar en les primeres dècades del muni-
cipalisme democràtic.

I en aquest panorama de carències, difi -
cultats i patiment per a molta gent, les coses 
comencen a canviar i es posen els fonaments 
d’un nou model de polítiques d’habitatge: 
aquelles que posen l’exercici d’aquest dret per 
davant de la mercantilització del mateix. 

I què aporta el Decret Llei 17/2019 de 
la Generalitat de Catalunya? 

Resulta impossible respondre aquesta 
pregunta amb un parell de frases. En poste-

Cap a un nou model de polítiques d’habitatge (1)
Ànnia García.
Regidora d’Habitatge i Serveis 
Audiovisuals. Ajuntament de Rubí.

El Tuit de la setmana                    16 de gener

Adrià
@AdriMarCant

Sala infanti l de #bibliorubi 
tancada pel fred @AjRubi 
esperem que s’arregli aviat 
el clima #rubicity

riors articles entraré en el seu contingut amb 
més detall, però el que sí podem afi rmar és 
que estem davant d’un conjunt de mesures 
que complementen, actualitzen i donen 
instrumental per fer efectiu aquest dret que 
es recull a la llei catalana del 2015.

A grans trets el contingut del decret po-
dem dir que es milloren i amplien les mesures 
per combatre les situacions d’emergència 
habitacional; es proposen  noves mesures per 
augmentar el nombre d’habitatges protegits 
en règim de lloguer; s’inclouen modifi caci-
ons legislatives  en matèria d’habitatge i en 
matèria urbanística i s’introdueixen algunes 
mesures per contribuir a la moderació de 
preus dels lloguers en habitatges privats.

D’altra banda, l’acord de govern progres-
sista entre PSOE i UP inclou, en matèria 
d’habitatge, algunes de les reclamacions 
històriques que s’han fet des de les organitza-
cions socials i el municipalisme. L’anàlisi del 
contingut del mateix el deixo per a propers 
articles. Sols destacaria que en l’àmbit dels 

desnonaments es va cap al model català que 
es va implementar amb la Llei pel Dret a 
l’Habitatge i que es complementa i amplia 
amb el Decret Llei 17/2019. 

Comencem, doncs, l’any 2020 amb bones 
notícies per als ajuntaments que volem fer 
front a l’emergència habitacional i a l’exercici 
del dret d’accés a l’habitatge per tothom. 
Ara caldrà passar de les bones notícies a la 
realitat efectiva. A gestionar el que alguns 
anomenen “el mientrastanto”, ja que aquestes 
bones notícies no resolen per si mateixes els 
problemes del dia a dia que tenen molts dels 
nostres veïns i veïnes. 

La Mesa pel Dret a l’Habitatge ha de ser 
un dels principals espais d’interlocució i de 
treball cooperatiu i col·laboratiu on impli-
quem també als agents econòmics, jurídics 
i professionals de la ciutat. El Pla Local 
d’Habitatge que hem començat a treballar 
és una eina imprescindible per tirar endavant 
aquest repte, com també ho ha de ser el nou 
POUM. Per nosaltres no quedarà. 

El Bòjum recull un munt de xumets 
dels infants de Rubí a la Cavalcada

Moltes van ser les famílies de la ciutat que 
van animar els seus infants a desprendre’s 
dels seus xumets i donar-los al Bòjum du-
rant la cavalcada de Reis. L’emblemàtic ele-
fant rubinenc va encarregar-se de recollir 
prop d’una vuitantena de pipes d’aquests 
nens i nenes que ja es fan grans i en acabar 
la rua van lliurar-les als Reis d’Orient, qui 
van portar molts regals a aquests petits. 

L’Associació Les Anades d’Olla de Rubí 
agraeix la bona acollida a la recollida de 
xumets, que ja arriba a la segona edició, 
amb la voluntat de convertir-se en una 
tradició a la ciutat. 

D’altra banda, aquest cap de setmana, 
portarem el Bòjum al seguici del barri de 
Sant Antoni de Barcelona. 

Les Anades d’Olla



El rubinenc Víctor Puig ha estat 
designat un dels coordinadors 
de Primàries Barcelona, junta-
ment amb Arnau Pont després 
d’una assemblea del parti t fa 
unes setmanes. Puig, qui va 
ser regidor de Convergència 
Democràti ca de Catalunya a 
l’Ajuntament de Rubí des del 
2010 fi ns al 2019, es va donar 
de baixa del Parti t Demòcrata 
Europeu Català (PDeCAT) el ju-
liol del 2018 per discrepàncies 
ideològiques.

El parti t, la fi gura més visi-
ble del qual és Jordi Graupera, 
està renovant els seus òrgans 
de govern de cara a preparar 
una candidatura per presen-
tar-se a les pròximes eleccions 
al Parlament de Catalunya.

D’altra banda, el repre-
sentant de Primàries Rubí 
a la Coordinadora Nacional 
de la formació política serà 
Albert Sorrosal, que ha estat 
escollit pel parti t local per fer 
aquesta tasca. 

Víctor Puig, escollit coordinador 
de Primàries Barcelona

La nova executi va de Catalunya en Comú de Rubí. / Cedida

Es conforma la primera 
executi va d’En Comú a Rubí
REDACCIÓ

Catalunya en Comú a Rubí 
ja ha escollit la seva primera 
executi va, que substi tuirà la 
direcció del parti t provisional 
que hi havia fi ns ara i que s’ha 
encarregat de conduir la nova 
formació fi ns a les eleccions 
municipals del 2019.

El 9 de gener es va vali-
dar l’única candidatura que 
s’havia presentat per dirigir el 
parti t i que està conformada 
pels regidors Ànnia García i 
Pau Navarro, l’assessora del 
grup municipal dels comuns, 
Andrea de Pablos, a més 
de Daniel Capolat, Siham 
Azaoyat, José Luis Navarro, 
Montse Malé i Mohammed 
Said. La candidatura incor-
pora diversos perfils amb 
experiència en organitzacions 

políti ques i socials, a més de 
persones joves. Alguns dels 
membres de la nova direcció 
són provinents d’Iniciativa 
per Catalunya Verds.

La proposta que acom-
panya la nova executi va està 
lligada a un pla de treball de 
dos anys i contempla com a 
objectius consolidar l’espai 
políti c a la ciutat, eixamplar 
la base i generar espais de 
debat polític sobre temes 
locals i nacionals, amb una 
clara intenció de generar 
futurs relleus dins de l’orga-
nització.

En Comú a Rubí es va pre-
sentar a les eleccions en coa-
lició amb Podem i va obtenir 
tres regidors, que actualment 
estan al govern després de 
signar un pacte amb el Parti t 
dels Socialistes.
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El rubinenc Víctor Puig. / Cedida

A través d’un comunicat, 
Primàries Rubí demana a la 
ciutadania que conti nuï mo-
bilitzant-se per la República 
a través de la parti cipació en 
el carrer i l’adhesió al Consell 
Local per la República.

En aquest comunicat, la 
formació també demana als 
parti ts independenti stes que 
es mantinguin ferms en la 
defensa del president de Cata-
lunya, Quim Torra, i els exigeix 
que la legislatura al Congrés 
no arrenqui amb normalitat 
si no hi ha resultats concrets 
per avançar cap al diàleg i la 
desjudicalització. / DdR
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TRADICIÓ

Més d’una quarantena de 
carros i carruatges par� ciparan 
a la 161a Festa de Sant Antoni
REDACCIÓ

Rubí es prepara per acollir 
la 161a edició de la Festa 
de Sant Antoni Abat, una de 
les tradicions més an� gues 
del municipi i que enguany 
� ndrà lloc entre el 24 i el 26 
de gener. En aquesta edició, 
el banderer de la festa és 
Francisco López Velasco i els 
cordonistes Carmen-Cris� na 
Gherman i Jorge Gómez Fa-
bre.

L’ac� vitat més destacada 
de la festa, com sempre, 
és la rua dels Tres Tombs, 
que serà el diumenge 26 de 
gener i que comptarà amb 
més d’una quarantena de 
carros i carruatges, a més 
dels genets. La desfi lada, en 
la qual par� ciparan uns 200 
cavalls, arrencarà a les 12.30 
hores des del passeig de Les 
Torres i fi nalitzarà a la plaça 
de Catalunya, on � ndrà lloc 
la benedicció de les bès� es. 
El mateix dia hi haurà el tra-
dicional esmorzar del traginer 
entre les 7.30 i les 11 hores a 

Cova Solera.
La principal novetat de 

la 161a edició és que la So-
cietat Sant Antoni Abat, que 
és qui organitza la festa amb 
la col·laboració de la Federa-
ció Catalana de Tres Tombs 
i l’Ajuntament de Rubí, ha 
recuperat les havaneres per 
cloure la festa. Així, a la carpa 
que s’instal·larà a la plaça del 
Doctor Guardiet –ja que el 
Casino continua tancat– hi 
haurà l’actuació del grup Son 

de l’Havana, el 26 de gener a 
les 19 hores.

Altres ac� vitats relaciona-
des amb Sant Antoni Abat se-
ran la missa en honor al sant, 
el 24 de gener a les 20 hores 
a l’església de Sant Pere, i les 
diverses ac� vitats del 25 de 
gener, amb la plantada de 
bandera, la benvinguda dels 
assistents i el ball de societat 
a la carpa de la plaça Guardiet 
a les 22.45 hores, a càrrec de 
l’Orquestra Montgrins.

BREUS

L’Ateneu inicia un cicle de conferències 
sobre personatges històrics de Rubí
L’historiador Eduard Puigven-
tós oferirà sis conferències 
sobre personatges il·lustres 
de Rubí dins d’un cicle im-
pulsat per l’Ateneu que pre-
tén explicar la història del 
municipi a través de quatre 
homes i dues dones: Miquel 
Oriol, mossèn Malet, Mercè 
Plantada, Mar�  Tauler, An-
tònia Montmany i Josep M. 
Roset.

La primera conferència, 
que serà el 21 de gener a les 
19 hores, se centrarà en Mi-
quel Oriol, un dels propietaris 
rurals locals més importants 
de l’època moderna, que va 

avalar el retaule barroc de 
l’església de Sant Pere, va ser 
batlle reial i va lluitar contra 
els bandolers.

El 27 de febrer, Puigven-
tós explicarà la història de 
mossèn Malet, un capellà del 
segle XIX, que va ser el primer 
defensor dels rabassaires a 
tot l’estat i que va impulsar un 
mapa de propietats de Rubí.

Mercè Plantada, que serà 
la protagonista de la xerrada 
del 12 de març, va ser una so-
prano especialitzada en lied 
del segle XX que va viure a 
Rubí durant molts anys i que, 
a més d’impulsar ac� vitats al 

municipi, va cantar al Palau 
de la Música i al Gran Teatre 
del Liceu.

El 30 d’abril es parlarà 
sobre Mar�  Tauler, director i 
mestre de les Escoles Ribas, 
d’idees progressistes que 
va ser empresonat pel fran-
quisme i que dona nom a la 
Biblioteca.

La primera bibliotecària 
de Rubí, Antònia Montmany, 
serà la protagonista de la 
conferència del 28 de maig 
i el fotògraf Josep M. Roset, 
guardonat amb la Creu de 
Sant Jordi, centrarà la xerrada 
del 18 de juny. / DdR

La intel·ligència ar� fi cial, a la primera 
conferència del seminari de l’AEUR
L’enginyer de Telecomunica-
cions, professor universitari i 
secretari general de l’Agència 
d’Internet Quality, Carles 
Martín, va ser l’encarregat 
d’inaugurar el seminari ‘Tec-
nologies de la intel·ligència 
ar� fi cial’, organitzat per l’Aula 
d’Extensió Universitària de 
Rubí (AEUR) aquest trimes-
tre.

La conferència, sota el 
títol ‘Intel·ligència Artificial 
(robò� ca)’ va tenir lloc el 9 
de gener a l’Ateneu. Mar� n 
va explicar al públic assistent 
quins són els factors que in-
tervenen en la intel·ligència 
ar� fi cial: el coneixement, la 
sensorització i els algoritmes, 
el big data, les telecomunica-
cions, etc. També va apuntar 

que les màquines no poden 
fer raonaments matemà� cs, 
per tant, no pensen, però si 
emmagatzemar grans quan� -
tats de dades i tenir una gran 
velocitat en el tractament de 
la informació. Tot plegat va 
servir per aclarir què és la 
intel·ligència ar� fi cial i les se-
ves possibilitats, però també 
els seus perills. / DdR

El CRAC impulsa nous cursos de 
fotografi a, teatre i d’autodefensa
El Centre Rubinenc d’Alterna-
� ves Culturals (CRAC) posa en 
marxa durant el segon trimes-
tre nous cursos adreçats a la 
ciutadania.

Entre els més destacats, hi 
haurà un curs de Retoc foto-
gràfi c i Fotografi a poè� ca, tots 
dos dirigits per l’ar� sta Alba 
Petrichor. També hi haurà un 
nou curs de Teatre fusió, a càr-
rec de la professora de l’Ins� -
tut del Teatre Mireia Asensio, 
en el qual es treballarà la cre-
ació comunitària a par� r de 
les arts escèniques i visuals; 

i un taller de Dibuix i pintura, 
a càrrec de l’ar� sta rubinenca 
Zisis. El CRAC afegeix un ta-
ller d’Autodefensa feminista 
adreçat a dones de totes les 
edats, impar� t per l’associació 
feminista Biterna.

Amb relació als infants, es 
posa en marxa el taller de Mú-
sica infan� l, per a nens de 2 a 
5 anys, a càrrec del professor 
de música de Primària Javier 
Etupiña. Aquests nous cursos 
s’afegeixen als ja existents 
durant la programació del 
primer trimestre. / DdR

EXPOSICIONS

Tamayo exposa ‘La 
memòria de les fl ors 
extraviades’ a Ponferrada

El campus de Ponferrada de la 
Universitat de León (ULE) acull 
des del dimarts l’exposició ‘La 
memòria de les fl ors extravi-
ades’, un conjunt d’obres de 
la pintora rubinenca Anna 
Tamayo.

Es tracta d’una col·lecció 
que l’ar� sta local va inaugurar 
la primavera del 2019 al Celler 
de Rubí i que reinterpreta l’es-
tè� ca clàssica dels elements 
florals i les natures mortes, 
aprofundint en la recerca ar-
� s� ca al voltant del concepte 
de bellesa e� mera. La mostra, 

composta per una quarantena 
de peces, està elaborada a 
partir de tècnica mixta –oli, 
acrílic, encàus� ca, cera i ver-
nís– i ofereix un punt de vista 
de les fl ors no convencional i 
descontextualitzat. Aquesta 
és la tercera vegada que Anna 
Tamayo exposa al campus uni-
versitari de Ponferrada.

D’altra banda, la pintora ru-
binenca ja està preparant el seu 
nou treball ar� s� c: un conjunt 
d’obra nova en col·laboració 
amb el Servei de Cultura de 
l’Ajuntament de Rubí. / M.C.

Una de les obres de la mostra. / Arxiu

Mostra al Celler sobre 
el patrimoni industrial 
català recuperat
El Celler de Rubí acollirà a par-
� r d’aquest dijous l’exposició 
‘Espais recobrats. Els nous 
usos del patrimoni industrial 
català’, una mostra coprodu-
ïda pel Museu de la Ciència 
i la Tècnica de Catalunya i 
la Fundació An� gues Caixes 
Catalanes.

L’exposició presenta un 
conjunt destacat d’interven-
cions de recuperació i reu� lit-
zació de fàbriques catalanes, 
amb la intenció de mostrar 
les possibilitats que ofereix el 
patrimoni industrial.

Entre els espais protago-
nistes de la mostra hi ha el Ce-
ller de Rubí, la Fàbrica Electro-
tècnica Josa –on actualment 
hi ha la Biblioteca–, l’an� ga 
fàbrica tèx� l L’Escardívol, que 
ara és un complex cultural, 
i l’Espona An� ga Fàbrica Cal 
Gaspà, que actualment és el 
Centre de Dansa Tradicional 
Catalana.

‘Espais recobrats. Els nous 
usos del patrimoni industrial 
català’, la primera del 2020, es 
podrà visitar fi ns al 29 de març 
a la Sala Cèsar Mar� nell.

La segona exposició que 
es podrà visitar al Celler s’in-
augurarà el 22 d’abril i servirà 
per commemorar el centenari 
de l’an� c Celler Coopera� u. 
Es podrà visitar una mostra 
de fotografies i elements 
audiovisuals a la Sala Cèsar 
Mar� nell. El mateix dia s’in-
augurarà a la Sala de les Tines 
una mostra de la col·lecció de 
quadres de Marta Arañó, una 
ar� sta de Barcelona que està 
especialitzada en la pintura 
amb vi. Les dues exposicions 
es podran visitar fins al 18 
de juliol.

Ampliació de l’horari de 
l’equipament
Coincidint amb la nova progra-
mació del Celler, que seguirà 
oferint els vermuts musicals, 
els concerts de l’Escola de 
Música Pere Burés i ac� vitats 
familiars alguns dissabtes, 
s’ha ampliat l’horari d’ober-
tura. Així, l’equipament ara 
obre els dijous, divendres i 
dissabtes d’11 a 14 hores i 
de 17 a 20 hores i diumenges 
d’11 a 14 hores. / DdR
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La rua dels Tres Tombs serà el diumenge 26 de gener. / Arxiu



Quim Masferrer, Alberto San Juan i Joan Pera, 
entre els plats forts de la temporada de La Sala
REDACCIÓ

Catorze espectacles de teatre, 
música i dansa conformen la 
nova temporada estable del 
teatre municipal La Sala, que 
arrencarà el 7 de febrer i que 
inclou obres amb primeres 
espases com Quim Masferrer, 
Alberto San Juan o l’incom-
bus� ble Joan Pera.

Així ho ha anunciat l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
qui acompanyada pel regidor 
de Promoció i Dinamització 
Cultural, Moisés Rodríguez, i 
del director de La Sala, Àngel 
Miguel, han presentat la 
nova programació. Mar� nez 
ha destacat que es manté 
l’aposta per espectacles de 
gran qualitat, pensant en 
atraure un públic divers i de 
totes les edats.

La presentació de ‘Blau’, 
el nou treball del cantautor 
rubinenc Roger Margarit (7 
de febrer) donarà el tret de 
sortida a una programació 
estable, on també destaca 
la preestrena del muntatge 
‘T’es� mo si he begut’, una co-
producció de Dagoll Dagom, T 
de Teatre i La Brutal, amb text 
d’Empar Moliner i direcció de 
David Selvas (12 de març).

Al març arribaran dos 
espectacles que comme-
moraran el Dia Mundial de 
la Poesia: ‘36+1’, basada en 
el llibre ‘36 poemes a par� r 
del 36’ de Ricard Creus (14 
de març) i dins el cicle Entre 
bambolines ‘El rey Lear’, de 
William Shakespeare, a càrrec 
de la guardonada compa-
nyia Atalaya. La Sala també 
celebrarà el Dia Mundial del 
Teatre amb tres píndoles es-
cèniques (27 de març).

La programació teatral 
també inclou noms molt co-
neguts del gran públic, com el 
de Quim Masferrer, que por-

TEATRE

tarà a Rubí l’obra ‘Bona gent’ 
(25 d’abril), o el d’Alberto San 
Juan, que tornarà a la ciutat 
amb l’espectacle ‘Nueva York 
en un poeta’, on posa veu als 
poemes de Federico García 
Lorca (9 de maig). 

El text de Màrius Serra 
‘Qui ets?’, basat en el seu lli-
bre ‘Quiet’, un text que parla 
sobre la seva experiència per-
sonal i que explica la història 
del Llullu, el fi ll amb paràlisi 
cerebral de l’escriptor, arri-
barà a la ciutat el 24 de maig 
gràcies a una col·laboració 
amb l’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí.

Al juny, s’han programat 
dues comèdies: la proposta 
de Justo Molinero ‘La tercera 
juventud’ (13 juny) i ‘El pare 
de la núvia,’ dirigida per Joel 
Joan i protagonitzada per 

Joan Pera, que es podrà veure 
en un dia encara a determinar 
de la Festa Major.

Pel que fa a la dansa, 
el 26 d’abril s’ha previst el 
muntatge ‘A vore’, de Sònia 
Gómez i Ramon Balagué, Pre-
mi Butaca al millor espectacle 
de dansa 2018. La proposta 
servirà per commemorar el 
Dia Internacional de la Dansa i 
també serà la cloenda d’unes 
noves jornades de dansa al 
carrer.

Espectacles familiars
A més, La Xarxa també ha 
programat diversos espec-
tacles familiars de gran qua-
litat: ‘Baobab. Un arbre, un 
bolet, un esquirol’, dirigida 
i interpretada per Toni Albà 
(9 de febrer); ‘The postman 
(el carter)’ a càrrec de Txema 
Màgic (19 d’abril); i ‘Oops!’ 
de la companyia Teatre Mòbil 
(10 de maig).

Les entrades per als es-
pectacles de la nova tempora-
da es posaran a la venda a les 
taquilles del teatre municipal 
a par� r d’aquest dijous. Pro-
perament també es podran 
adquirir en línia a través de la 
pàgina web de l’Ajuntament. 
En el cas de ‘Bona gent’, de 
Quim Masferrer, les localitats 
ja estan a la venda al web 
d’Atrapalo.

MÚSICA

Concert de música clàssica 
del teclista de Doctor Prats

Quim Masferrer, durant la representació de ‘Bona gent’. / Cedida
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L’Ateneu arrenca el 17 de 
gener un nou cicle de música 
clàssica amb un concert de 
Víctor Mar� nez, conegut com 
a Victormame, qui és pianista 
professional i el teclista del 
grup Doctor Prats. 

En aquest concert, que 
serà a les 20 hores a la Sala 
Noble de l’Ateneu, el pianista 
oferirà una interpretació del 

seu nou treball, ‘Night melo-
dies with onself’, format per 
nou composicions pròpies 
al piano. 

L’elaboració d’aquest nou 
treball musical ha comptat 
amb la col·laboració de di-
versos seguidors de Víctor 
Martínez i també amb la 
incorporació de noves tecno-
logies. / DdR

Club de lectura amb Maria 
Climent al Racó del Llibre
El Racó del Llibre ha organitzat 
una trobada del seu Club de 
Lectura que � ndrà lloc el 23 
de gener a les 19.30 hores i 
que � ndrà com a protagonista 
Maria Climent, l’autora del 
llibre ‘Gina’. 

Climent (Amposta, 1985) 
és traductora de formació, ha 
treballat de feines diverses 
vinculades amb la llengua i la 
comunicació, i actualment es 
guanya la vida fent de traduc-
tora i de community manager. 
Un dia li van diagnos� car una 
malal� a neurodegenera� va i el 
metge li va dir que, si volia ser 
mare, havia de ser aleshores.

D’aquesta situació viscu-
da, neix la ficció que narra 
a la novel·la ‘Gina’ (L’Altra 
Editorial).

Aquesta primera obra de 
Climent s’ha conver� t en un 

LITERATURA

La programació 
inclou també 

diversos 
espectacles 

familiars de gran 
qualitat 

Víctor Mar� nez actuarà a l’Ateneu. / Cedida

Portada del llibre. / Cedida

dels llibres més venuts durant 
el Nadal i consolida la jove 
autora d’Amposta com un dels 
talents literaris de Catalunya. 
Es tracta d’una novel·la origi-
nal i poderosa que transmet 
molta vitalitat escrita amb un 
llenguatge fresc i amb molt 
sen� t de l’humor. / DdR
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EXPOSICIONS

Gairebé 13.000 persones 
visiten la mostra de Diorames
Entre el 15 de desembre i el 
12 de gener, han pogut veure 
l’exposició de Diorames de 
Nadal 12.924 persones. La 
mostra, que estava instal·lada 
a l’Aula Cultural és una de 
les activitats més populars 
i atrac� ves de les festes na-
dalenques a la ciutat. De fet, 
el pessebrisme a Rubí té una 
tradició de més de cent anys. 
L’Associació de Pessebristes 
de Rubí és qui està darrere 
d’aquesta mostra, que en-
guany ha estat formada per 
22 diorames creats per prop 

d’una quarantena de pesse-
bristes.

Entre els pessebres que 
s’han pogut veure aquest 
any, destaquen, a més de les 
clàssiques representacions 
del naixement de Jesús, altres 
� pus de paisatges i també de 
cultures. També s’ha pogut 
veure un muntatge que mos-
tra una casa an� ga i restau-
rada amb l’església de Sant 
Pere al fons amb una escena 
en la qual un infant recita un 
poema de Nadal, entre altres 
decorats curiosos. / DdR

Carlos Mar� nez, guanyador de 
la llumineta del 7è Merc’Art

El rubinenc Carlos Mar� nez 
ha estat el guanyador de la 
llumineta del 7e Merc’Art de 
Nadal a Rubí, que va tenir 
lloc entre el 21 de desembre 
i el 6 de gener a l’espai La 
Claraboia. El Merc’Art d’en-
guany ha comptat amb la 
participació d’onze artistes 
locals de diferents disciplines 
com la fotografi a, l’escultura 
o la il·lustració. L’afortunat va 
poder adquirir obres d’art de 
les exposades per valor dels 
200 euros del premi. / DdR

Mar� nez, amb algunes de les 
obres que  va comprar amb el 
premi. / Cedida

Tallers, cursos i diverses propostes lúdiques, 
a la nova programació de Torre Bassas
Rubí Jove ha obert les inscrip-
cions per a la programació 
d’hivern, entre els mesos de 
gener i abril. L’oferta s’adreça 
a persones d’entre 12 i 29 anys 
i inclou tallers, cursos, serveis 
d’assessoria i propostes orga-
nitzades al voltant de festes 
i commemoracions, com ara 
Carnestoltes, el Dia de la Dona 
o el Dia del Teatre.

L’oferta forma� va inclou un 
curs d’iniciació a la llengua de 
signes catalana (del 4 de febrer 
al 26 de març) i dues sessions 
del curs de manipulació d’ali-

ments i seguretat alimentària 
(25 i 30 de març).

Pel que fa als tallers, la 
programació adreçada a joves 
de 12 a 18 anys inclou sessions 
d’il·lustració i còmic, street 
dance, guitarra, boxa, K-pop i 
la proposta Fem deures. Com 
a novetat, s’ofereix el taller 
English ‘pi� nglish’ per prac� car 
l’idioma de manera diferent. 
També s’impar� rà una versió 
del taller d’il·lustració i còmic 
per a nois i noies de 18 a 30 
anys. Per a persones de 12 a 
30 anys, s’han programat tallers 

de dibuix i pintura, fotografi a i 
teatre.

L’equipament manté l’ofer-
ta de serveis d’assessoria, entre 
els quals es compten l’assesso-
ria laboral, el punt jove LGTBI+, 
l’speed dating, el consultori 
sexual i de parella i l’assessora-
ment i orientació forma� va. Per 
u� litzar-los, cal demanar cita 
prèvia a rubijove@rubijove.cat 
o trucant a la Torre Bassas (93 
699 16 63).

L’espai juvenil també orga-
nitzarà diferents ac� vitats pun-
tuals. Entre aquestes propostes 

fi guren la K-Pop Party per ce-
lebrar Carnaval (21 de febrer), 
un taller de Drag-king pel Dia 
Internacional de la Dona (12, 
19 i 26 de març) i la celebració 
del Dia Mundial del Teatre (23 
de març). Un cop al mes, també 
hi haurà música en directe. El 
primer concert de l’any serà el 
pròxim divendres 24 de gener 
amb Ciento’s Show.

Les inscripcions es poden 
fer fi ns al 22 de gener a través 
del web de Rubí Jove i, en el cas 
dels cursos, presencialment a 
Torre Bassas. / DdR

EQUIPAMENT

TEATRE

Gran actuació dels pe� ts del Casal 
Popular amb ‘Els dimoniets’

‘Els dimoniets’, l’obra creada i 
dirigida per la rubinenca Laia 
Borràs i protagonitzada pels 
més petits del Casal Popu-
lar, ha estat tot un èxit. Les 
representacions d’enguany 
han estat unes funcions molt 
especials, ja que coincidien 
amb el 10è aniversari de la 
seva primera posada en es-
cena. L’espectacle es basa en 
l’obra de teatre ‘Els pastorets’, 

però des del punt de vista dels 
dimonis i conté molt d’humor 
i música.

Enguany, a més de la qua-
rantena d’infants que eren els 
protagonistes de l’obra, també 
hi han par� cipat prop de 28 
actors i actrius més grans i 
que durant els darrers anys 
han actuat en ‘Els dimoniets’. 
El resultat sobre l’escenari va 
ser molt bo: “Tant els actors i 

actrius actuals, com els an� cs 
es van retroalimentar i el resul-
tat va ser espectacular, és im-
pressionant, s’ho passen bé i a 
més ho fan bé”, ha valorat Laia 
Borràs, directora de l’obra.

Pel que fa als tres passis, 
dissabte al ma�  hi va haver 
mitja entrada, a la tarda es va 
omplir i el diumenge algunes 
persones es van quedar sense 
entrada. / DdR

Després d’una dècada, ‘Els dimoniets’ s’han consolidat com una proposta més de les festes nadalenques 
a la ciutat. / Cedida

HISTÒRIA
Rubí Acull 
organitza una 
visita al Museu 
d’Història de la 
Immigració
L’en� tat Rubí Acull organitza 
aquest dissabte una visita 
gratuïta al Museu d’Història 
de la Immigració de Catalunya 
(MhiC). Es tracta d’una sor� da 
ma� nal per conèixer les instal-
lacions d’aquest espai, ubicat 
a Sant Adrià del Besòs, amb la 
intenció d’aprofundir en el co-
neixement de la migració i la 
interculturalitat del territori. 

Per confi rmar l’assistèn-
cia, cal contactar amb l’en� tat 
a través d’un correu electrò-
nic a coordinaciorubiacull@
gmail.com, indicant el nom-
bre d’assistents i l’opció de 
transport: en vehicle privat 
o en tren. 

D’altra banda, l’entitat 
organitza el 23 de gener a la 
Biblioteca un cinefòrum amb 
la pel·lícula ‘Els úl� ms homes 
d’Alep’, estrenada el 2017, i 
que mostra la vida dels ciuta-
dans que sobreviuen a Síria 
després de més de cinc anys 
de guerra. / DdR

Una de les creacions de la mostra. / Ajuntament - Lali Puig
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Pintar amb pistola
Hi ha una tècnica 

de pintura que a 
vegades no es té 

en consideració, bé sigui 
perquè és menys habitual, 
o bé perquè sembla més 
complicada que agafar una 
simple brotxa. Es tracta de 
pintar amb pistola.

Utilitzar una pistola de 
pintura té molts avantatges 

Anuncia’t en aquesta secció
Truca’ns al 93 699 77 90

respecte als mètodes més 
tradicionals. El primer de 
tots és la comoditat que 
ofereix, a més de ser més 
ràpid i oferir un acabat més 
professional. Es tracta d’una 
tècnica pensada sobretot 
per pintar elements un pèl 
complicats, com poden ser 
radiadors o mobles amb 
molt de relleu. 

A causa de la seva na-
turalesa, la pintura es cola 
sense problemes per tots 
els racons, adaptant-se tant 
a superfícies corbes com als 
forats més inhòspits.

Hi ha diferents models 
de pistoles per pintar, entre 
les quals es troben les d’aire 
comprimit o elèctriques. 

Escolliu la que esco-
lliu, heu recordar protegir 
bé l’entorn on pinteu amb 
paper de diari o lones de 

plàstic per no tacar més del 
compte.

Cal recordar també utilit-
zar una pintura adequada per 
a la pistola, tenint en compte 
la seva densitat i quantitat. 
També haureu de deixar 25 
cm de distància des de pis-
tola a la superfície a tractar. 
I és molt important subjectar 
amb fermesa l’eina.

Per Redacció / AMIC
espaciohogar.com
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CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

ASSESSORIES

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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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

COMPREM llibres, còmics, 
cromos, Scalextric, joguines, 

DIVERSOS
antiguitats. També restes pisos 
i cases. 679.736.491

SE OFRECE SRA. para limpie-
za. 632.104.499

OFERTES I DEMANDES

·········································
DIVENDRES 17 de gener

Concert de piano: Víctormame
Presentació del disc ‘Night me-
lodies with onself’. A les 20h a 
l’Ateneu.
Cinema: ‘El viatge de la Marta 
(staff  only)’
A les 21h a La Sala. Preu: 4,50€.
Nits d’observacions astronò-
miques
A càrrec de l’Associació d’Amics 
de l’Astronomia TRI-A Rubí. A les 
21.30h a l’Ateneu.

·········································
DISSABTE 18 de gener

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9h a 
la pl. Onze de Setembre. Org.: 
Centre Cultural Raja Ioga.
Hora del conte en anglès
A càrrec de Briti sh House. A les 
11h a la Biblioteca. Per a infants 
d’1 a 7 anys. 
Nascuts per llegir
A càrrec d’Eva González. A les 11h 
a la Biblioteca. Inscripció prèvia.
Vetllada fl amenca
A càrrec d’Estrellista de Graná, 
Manolo el Lagareño, Jessy, José 
María Gómez, Alba Flores i Cris-
tóbal del Marquesado i el Coro 
Rociero Alborada de Parets. A 
les 19h al c. Orso, 2. Org.: Peña 
Calixto Sánchez.
Jam Session
A càrrec de Marcos Corcín. A les 
20h a l’Ateneu. Org.: Associació 

AGENDA EXPOSICIONS
Espais recobrats. Els nous 
usos del patrimoni industrial 
català. Fins al 29 de març a 
la Sala Cèsar Martinell del 
Celler. 

Desenterrant el silenci. Mos-
tra sobre Antoni Benaiges. A 
parti r del 23 de gener fi ns al 
8 de març al Castell.

Exposició d’il·lustracions 
de Zuzanna Celej. Fins al 29 
de gener a l’Espai de Llibres 
Lectors al Tren. 

Retrats d’Antoni Marsal. A 
la Biblioteca fins al 31 de 
gener.

la UAB.
Conta’m una òpera: ‘Aida’
A càrrec de M. José Anglès, 
musicòloga. A les 19h a l’Ateneu. 
Inscripció prèvia.

·········································
DIJOUS 23 de gener

Visita cultural al Caixa Fòrum
A les 9h als FGC. Inscripció prèvia. 
Org.: AEUR. 
Cinefòrum: ‘Els últims homes 
d’Alep’
A les 19h a la Biblioteca. 
Org.: Rubí Acull.
Club de Lectura: Maria Climent
A les 19.30h al Racó del Llibre.
Xerrada: ‘Camps de cotó 2.0.’
A càrrec d’Andreu Fàbregas. A les 
19.30h a l’Ateneu. Org.: Associa-
ció Jazz Rubí.

Jazz Rubí.

·········································
DIUMENGE 19 de gener

Sorti da a Cubelles
A les 9h a l’Escardívol. Org.: 
GCMR-CER.
Ball al Casal
A càrrec de Tago-Mago. A les 
16.30h al Casal de la Gent Gran. 
Org.: Casal de la Gent Gran de 
Rubí.
Jam Blues
A càrrec de Víctor Puertas i 
Balta Bordoy. A les 19h a l’Espai 
l’Aurora. Org.: Societat del Blues 
de Rubí.

·········································
DILLUNS 20 de gener

Cinema infanti l: Toy Story 4
A les 18h a la Biblioteca. A parti r 
de 4 anys.

·········································
DIMARTS 21 de gener

Hora del conte
A càrrec de l’Escola Montserrat. 
Per a infants de 4 a 7 anys. A les 
18h a la Biblioteca.
Xerrada sobre Miquel Oriol
A càrrec d’Eduard Puigventós. A 
les 19h a l’Ateneu.

·········································
DIMECRES 22 de gener

Conferència: ‘Els drets de les 
persones LGTBI’
A càrrec d’Amparo Huertas, de 
l’Observatori LGTBI. A les 19h 
a la Biblioteca. Org.: Amics de 



 Divendres, 17 de gener de 2020 ESPORTS14

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 CASTELLAR UE 16 43
2 OLÍMPIC CAN FATJÓ 16 39
3 PD PAJARIL 16 31
4 BADIA DEL VALLÈS CD 16 30
5 CAN RULL RT CFU 16 29
6 JUV.25 SEPTIEMBRE 16 27
7 LA ROMANICA CF 16 26
8 LLANO SABADELL CD 16 26
9 UE RUBÍ B 16 22

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

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El Rubí es retroba amb la sort 
i guanya al camp del Lloret (1-2)
J. PÉREZ 

Important victòria de la Unió 
Esportiva Rubí en un partit 
en el qual la sort es va alinear 
amb els rubinencs. El Rubí va 
arribar al camp del CF Lloret 
amb un equip plagat de bai-
xes: Enric i Charli Lumbreras 
han abandonat l’en� tat; Vi-
llegas estava sancionat i Óscar 
Uroz i Tino Mendoza eren 
baixa per lesió.

No va ser un gran par� t 
de futbol i la primera meitat 
va ser avorrida, amb el Lloret 
sense arriscar gaire i amb 
el Rubí que es defensava 
de forma ordenada i sense 
problemes. A la segona, hi 
va haver un canvi radical. Els 
gironins van sor� r amb més 
ambició i en el minut 47, 
Fajardo va avançar el conjunt 
de la Costa Brava al marcador. 
Els visitants van passar uns 
deu minuts dolents, sense 
reacció, que, per fortuna, els 
locals no van saber aprofi tar 
per sentenciar el par� t.

A par� r d’aquest moment, 
el Rubí va es� rar fi les i la sort 
es va començar a aliar amb 

els rubinencs. En el minut 63, 
en un córner, Raul va rematar 
a porteria, el porter local va 
fallar i l’esfèrica es va colar 
dins de la xarxa. Nou minuts 
després es va produir la ju-
gada còmica del par� t, quan 
el central del Lloret Lolo va 
treure una falta de taló cap a 
la seva porteria i Sergi Estrada 
va reaccionar agafant el regal i 
va batre el porter del Lloret. El 
conjunt local va intentar em-
patar el par� t penjant pilotes 
a l’àrea, però la defensa del 
Rubí va estar bé i el marcador 
ja no es va moure, arribant el 
fi nal amb l’1-2.

El primer equip del Rubí 
rebrà diumenge a les 12 hores 

CF LLORET-UE RUBÍ                  1-2
CF LLORET: Mahamodou (Didac), Lolo, Chamizo, Fajardo, 
Rubén, Gómez (Bukary), Conde (Ros), Adrián, Nil i Massa-
gue (Ávila).
UE RUBÍ: Xavi Betran, Carles Mur, Manu, Joan Raventós, Iván, 
Aitor Torres, Carles Montoro (Héctor), Masip, Sergi Estrada, 
Raúl (Aleix) i Omar.
Àrbitre: Berzosa Carballo.
Gols: 1-0 Fajardo (‘47), 1-1 Raul (‘63), 1-2 Sergi Estrada  
(‘72).
Targetes:  Lolo; Xavi Betran, Aitor Torres i Omar.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

JOSÉ VERDE 

L’àrbitre Víctor Ramírez va 
suspendre en el minut 85 
el par� t que va enfrontar la 
passada jornada l’Olímpic Can 
Fatjó i el Badia en el Municipal 
de Can Fatjó per una batussa 
entre els jugadors dels dos 
equips. En el moment de 
la suspensió, el conjunt ru-
binenc guanyava per 3-0 a 
l’equip visitant.

La jugada que va fer escla-
tar la baralla va passar al cen-
tre del camp quan Claudio va 
ser agafat i llençat al terra per 
Rebollo, jugador del Badia. 
El col·legiat va indicar falta 
i expulsió per doble groga. 
Posteriorment, van con� nuar 
les discussions entre jugadors 
i Cris� an, del Badia, i Claudio, 
de l’Olímpic, van veure la 
vermella directa. La tensió 
va con� nuar i l’àrbitre va de-
cretar la suspensió del par� t 
quan faltaven cinc minuts.

El par� t ja va començar 
amb l’oblit per part del col-
legiat de fer un minut de 

L’Olímpic guanya el Badia per 
0-3 en un par� t que acaba abans 
d’hora per una baralla

silenci per la mort dels avis 
de Pol García, fi sioterapeuta, 
i del jugador Cris� an Gómez. 
Aquest minut de silenci es va 
fer a l’inici de la segona part. 
L’enfrontament va ser bonic 
i interessant, ja que els dos 
conjunts es jugaven tres punts 
importants, però en el primer 
temps no va haver-hi gols, tot 
i el joc vistós.

Ja a la segona, els de Can 
Fatjó es van bolcar sobre 
la porteria contrària i en el 
minut 53, Rubén Ruiz va acon-
seguir l’1-0 al marcador des-
prés d’una magnífi ca vaselina 
davant la sor� da del porter. 
Ja en el 75, Manuel Miranda 
va fer el 2-0 després després 
d’una bona jugada per la ban-
da esquerra. El 3-0 va arribar 
en el minut 81 a través de 
Claudio, en una jugada ràpida 
dels locals. 

El Badia va començar a 
pressionar buscant retallar 
distàncies i en el minut 84, 
quan Claudio va rebre un xut 
llarg i marxava del seu marca-
dor, va ser quan va pa� r una 

falta, en una jugada que va 
originar les incidències entre 
jugadors, les tres expulsions i 
la decisió arbitral de xiular el 
fi nal del par� t.

Tres dies després, la FCF 
va anunciar que el local Clau-
dio i Cris� an, del Badia, han 
estat sancionats amb 4 par� ts 
per agressió a un rival. A més, 
la federació ha decidit donar 
per acabat el par� t amb el 
3-0. Diumenge a les 12.05 
hores, en el Municipal del 25 
de Setembre, arriba el derbi 
local entre el Juventud 25 de 
Sep� embre i l’Olímpic.

a Can Rosés l’AEC Manlleu.
Pel que fa al Rubí B, va 

vèncer el Cercle Sabadellés 
per 1-2 i dissabte a les 18.30 
hores rebrà el Marina Can 
Gambús, també a Can Rosés.

1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA FC B 15 43
2 VIC UEC 15 31
3 PALAMÓS CF 15 29
4 FUNDACIÓ E. GRAMA 16 27
5 EE GUINEUETA CF 15 25
6 MANLLEU AEC 15 25
7 EF MATARÓ CE 15 25
8 SABADELL NORD CF 15 21
9 UE RUBÍ 15 20

10 MOLLET UE CF 15 18
11 LLORET CF 15 18
12 L'ESCALA FC 15 16
13 JÚPITER 15 15
14 LA JONQUERA UE 15 15
15 TONA UE 15 14
16 PARETS CF 15 10
17 LLAGOSTERA UE B 15 10
18 REUS DEPORTIU CF B 0 0
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El rubinenc Adrián Navajón 
va aconseguir proclamar-se 
campió de proves combina-
des en pista coberta Sub-20 
en el Campionat de Catalunya 
que es va disputar a Sabadell. 
Navajón va aconseguir sumar 
5.344 punts. A més, amb 
aquesta marca va batre el 
rècord dels campionats i de 
Catalunya en la categoria Sub-
20. Un altre rubinenc, Gerard 
Merino, va aconseguir quedar 
en tercera posició amb 4.790 
punts.

Oriol Navarro guanya el Cros 
de Ripollet en Sub-10
El rubinenc Oriol Navarro, de 
la Unió Atlèti ca Rubí (UAR), 
va aconseguir guanyar el Cros 
de la Vila de Ripollet al parc 
dels Pinetons en la categoria 
Sub-10. En aquesta mateixa 
competi ció, també van par-
ti cipar Lucía Mangas, que va 
quedar tercera en Sub-8, Ivan 
Molina (2n), Luca Rivera (3a) 
i Xavi Borrella (4t) en Sub-12, 
i Wail Afallad, que va quedar 
quart en Sub-18.

A banda, diversos corre-
dors del club van parti cipar 
en la tercera Jornada de Con-
trol en pista coberta Sub-16. 

L’equip de futbol 7 de l’Ho-
ritzó-Can Mir ha començat 
l’any amb una còmoda victò-
ria davant  la Unió Esporti va 
Unifi cació Bellvitge per 1-9. 
Els jugadors de l’Horitzó-Can 
Mir van fer un partit molt 
seriós en totes les línies. Els 
golejadors van ser  Carlos Pino 
(2), Ayoub El Kassah (2), José 
Luis Girón (2), Juan Girón (1), 
Sergio Fuentes (1) i Rubén 
Martí n (1).

Per la seva banda, l’Horit-
zó A de bàsquet va perdre per 

la mínima contra els Lluïsos 
de Gràcia (27-28) en un parti t 
molt igualat. Van jugar Joan 
Lupión (14), Toni Torres (6), 
José Roldán (5), Julen Vergara 
(2), Pablo Plaza, Efrain Escalo-
na i Helena Corbella. Pel que 
fa a l’Horitzó B va aconseguir 
guanyar amb comoditat al 
CB Santa Coloma (10-2). Van 
jugar Cristóbal Galán (4), Fidel 
Peña (2), Albert Almirall (2), 
Yerai Asensio (2), Enric Largo, 
Raquel Galán, Daniel Latre i 
Sergi Andreu. / C.E. Horitzó

Adrián Navajón, campió de 
proves combinades Sub-20 

Victòria de l’Horitzó-Can 
Mir per començar l’any

WATERPOLO | COMPETICIÓ

Empat de mèrit del Sènior 
Femení contra el CN Sabadell
El Sènior Femení del Club Na-
tació Rubí (CNR) va aconseguir 
un presti giós empat contra el 
CN Sabadell, actual campió 
d’Europa, en la Copa Federa-
ció. El resultat del parti t entre 
els dos equips va ser de 10-10. 
Aquest cap de setmana, les 
jugadores de David Martín 
s’enfrontaran al CN Sant Feliu, 

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN Rubí MÀSTER - CN Mataró 9-6
CN Rubí ALEVÍ-A - CN GRANOLLERS 13-6
CN VALLIRANA - CN Rubí INFANTIL FEMENÍ 16-6
CE MEDITERRANI - CN Rubí JUVENIL FEMENÍ 8-9
CN Rubí ALEVÍ-B - CN ATLÈTIC-BARCELONETA B 1-16
CN SANT FELIU A - CN Rubí JUVENIL MASCULÍ 9-13
CN Rubí INFANTIL - Club Waterpolo Sant Adrià 12-3

distancia d’aquesta forma 
de l’equip barceloní en cinc 
punts. Aquest cap de setma-
na, l’equip masculí descansa, 
de forma que podrà preparar 
el parti t contra el CN Helios de 
Saragossa.

Pel que fa al Sènior Mas-
culí B va imposar-se al CN 
Banyoles amb un clar 16-9 i 
conti nua liderant la classifi ca-
ció amb tres punts d’avantatge 
respecte al segon classifi cat.

Bona actuació en natació
Pel que fa a la secció de na-
tació, els alevins del club 
van participar en la tercera 
jornada de la lliga, disputada 
a Badia del Vallès. En total, van 
ser 17 esporti stes, 6 nenes i 11 
nens, els que van competi r. 

Pel que fa als sèniors, 
júniors i infanti ls, es van des-
plaçar fins a Santa Coloma 
de Gramenet per disputar el 
Trofeu d’Hivern, demostrant 
un gran nivell. 

Per últi m, aquest dissabte 
està prevista la tercera jorna-
da de la lliga infanti l i el Trofeu 
Absolut, que ti ndran lloc a la 
piscina de Can Rosés. 

en un parti t també correspo-
nent a la Copa Federació. De 
fet, el proper parti t de lliga de 
les rubinenques també serà 
contra el CN Sant Feliu.  

Pel que fa al Sènior Mas-
culí A, va aconseguir la victò-
ria en el parti t de lliga con-
tra la UE Horta per 16-11. 
L’equip de Dani Gómez es 

El Sènior Masculí A va guanyar contra la UE Horta. / Cedida

WATERPOLO | EUROPEU

Bea Orti z disputa 
amb la selecció 
l’Europeu de 
Budapest
La rubinenca Bea Orti z està 
disputant amb la selecció 
espanyola l’Europeu de Buda-
pest, que va arrencar el 12 de 
gener. El combinat de Miki Oca 
ha guanyat els tres primers 
parti ts de la fase preliminar 
contra França (6-15), Itàlia 
(10-16) i Israel (18-2), amb 8 
gols de la rubinenca. 

Els dos darrers partits 
de la fase de grup seran el 
divendres i diumenge, contra 
Alemanya i Holanda, respec-
ti vament. Els quarts de fi nal 
es jugaran el 21 de gener, les 
semifi nals el 23 i la fi nal està 
prevista pel 25 de gener. 

En el darrer Europeu, que 
es va disputar el 2018 a Barce-
lona, Espanya va aconseguir la 
medalla de bronze i Bea Orti z 
va ser la màxima golejadora 
del torneig. 

D’altra banda, la rubinenca 
ha estat designada per la Lliga 
Europea la tercera millor juga-
dora d’Europa de waterpolo. 
El premi per la millor jugadora 
ha estat per la portera del CN 
Sabadell Laura Ester i en segon 
lloc ha quedat l’hongaresa Rita 
Keszthelyi. / DdR

FUTBOL | LLIGA

Després de l’aturada nadalenca, 
els equips de futbol base de la 
Penya Blaugrana Ramon Llorens 
van retornar a la competi ció. El 
Benjamí A va guanyar el derbi al 
camp del Rubí amb un resultat de 
2-5 amb gols d’Izan Pozo, Thierno, 
Eric Ruano i Pol Camacho. El Ben-
jamí B va caure a casa contra la PB 
Villaverde-Penitents per 0-5. L’Ale-
ví A va perdre a casa del Can Trias. 
El resultat fi nal va ser de derrota 
per 6-3, amb gols d’Aria Márquez, 
Ian Alcívar i Jordi Huertas.

L’Aleví B sí que va aconseguir 

la primera victòria de l’any a casa 
davant del Can Parellada per 3-2, 
amb gols d’Erik Ahufi nger i dos de 
Gerard Faura. El Cadet A va perdre 
contra la Maurina per 4-3 amb gols 
de Joan Turu i dos d’Ian Moreno. El 
Cadet B va caure a casa contra el 
líder, el San Cristóbal per 0-7.

El Juvenil va caure a casa del 
Sant Cugat per 6-0. Per últi m, cal 
destacar la victòria de l’equip ama-
teur contra el Barberá Andalucía, 
tercer classifi cat de la lliga. Els gols 
els van marcar Moussa Amiyah, 
Abdel El Mektami i Derlis.

Resultats de la Penya 
Blaurgana Ramon Llorens

L’equip amateur de la Penya. / Cedida

El rubinenc Adrián Navajón, 
campió de Catalunya. / Cedida

En els 60 m llisos les millors 
marques dels parti cipants del 
club van ser per Hugo García 
(7.99) i Alba Rodríguez (8.38). 
Als 300 m llisos de nou el 
millor temps va ser per Hugo 
García (40.82), i per Violeta 
Vilches (45.75). Als 600 m 
llisos, el millor temps va ser 
per Pau Segovia (1’53”67) i 
Valeria Olalla (1’49”32). Als 
3.000 m llisos el més ràpid va 
ser Adrián Macías (10’02”01) i 
als 60 m tanques, Pol Cordero 
(9.80) i Violeta Vilches (10.59). 
En salt de llargada, el millor va 
ser Pol Cordero (5,27) i Violeta 
Vilches (4,76).

D’altra banda, Maria Te-
jero va ser 18a a la Marxa 
Ciutat de Viladecans (20’06”), 
mentre que en el critèrium de 
Llançaments d’Hivern, Hugo 
García va fer la millor marca 
personal (34.05). / UAR
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