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L’Ajuntament retarda tres mesos 
la possible obertura de Can Balasc
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha 
anunciat que ha retardat 
tres mesos el permís a Arrins 
per l’obertura de l’abocador 
de Can Balasc. L’empresa va 
presentar fa unes setmanes 
un projecte d’actuació espe-
cífi c en sòl no urbanitzable 
per sol·licitar autorització 
urbanís� ca pel dipòsit con-
trolat de residus no perillosos 
de Can Balasc. Segons ha 
explicat el tinent d’alcalde 

Moisés Rodríguez, la Junta 
de Govern de dimecres va 
suspendre el tràmit, que fi na-
litzava a fi nals de gener, per 
tal que es puguin presentar 
tots els informes sectorials 
per� nents: “Estarem alerta 
a l’hora de fer els tràmits i 
especialment perquè si l’abo-
cador obre, ho faci segons el 
que es recull a la sentència”, 
ha afi rmat el regidor.

L’anunci del consistori es 
va fer dilluns a la tarda en 
una trobada entre membres 
de la plataforma Rubí Sense 
Abocadors i representants 
dels grups polí� cs del PSC, 
ERC, l’AUP, ICV i VR.

El consistori al·lega que, 
si no troba irregularitats, està 
obligat a donar llum verda al 
projecte, que es basa en una 
sentència judicial del Tribu-
nal Superior de Justícia de 
Catalunya, per la qual permet 
l’empresa ges� onar l’aboca-
dor. En concret, la sentència 
autoritza a Arrins per abocar 
tot el que es considerava 
residus inerts el 1994, ja que 
posteriorment la llei va canvi-
ar i alguns dels residus abans 
considerats inerts, ara són no 
perillosos.

La plataforma alerta que Can 
Balasc es conver� rà en un 
Can Carreras 2
Aquest canvi legal aporta 
confusió al � pus de residus 
que es podran abocar a Can 
Balasc i la plataforma de-
nuncia que el que pretén 
l’empresa és convertir Can 
Balasc en un abocador de 
classe 2, és a dir, de residus 
no perillosos: “Can Balasc 
serà igual que Can Carreras 
i la pudor se sen� rà per tot 
el poble. Farem el que calgui 
per retardar l’obertura i llui-
tarem perquè no s’obri i, si 
fi nalment obre, que sigui un 
abocador només d’inerts”, 
ha explicat Montse Rousse, 

membre de Rubí Sense Abo-
cadors.

Entre els residus que 
l’empresa ha sol·licitat en el 
projecte presentat a l’Ajunta-
ment, hi ha restes d’agricul-
tura, caça, pesca, pell, tèx� l, 
cuir, plàstic, metall, paper, 
processos químics, reves� -
ments, mèdics i assimilables 
a residus domèstics, entre 
altres. Rousse creu que “al-
guns d’aquests residus no te-
nen cap equivalència amb la 
norma� va d’inerts del 1994, 
simplement és ‘un copia i 
enganxa’ dels residus que 
s’aboquen a Can Carreras”.

D’altra banda, la plata-
forma també denuncia que 
el projecte inclou la finca 

de Tejala, un forat molt més 
gran que Can Balasc i que 
podria acabar sent una futura 
ampliació per un abocador 
metropolità.

Per tots aquests mo� us, 
la plataforma es prepara 
per futures mobilitzacions 
i presentarà al·legacions al 
projecte.

En cas que l’Ajuntament 
fi nalment aprovi el projecte, 
aquest anirà a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, úl-
� m pas abans de l’obertura. 
Davant d’aquesta possibilitat, 
Rubí Sense Abocadors ha 
avançat que presentarà una 
demanda col·lec� va patrimo-
nial contra l’administració lo-
cal rubinenca, per la pèrdua 
de valor de patrimoni de tota 
la zona que està afectada: 
Sant Jordi Parc, Sant Genís, 
Els Avets, Can Serrafossà i 
part de Can Fatjó.

Els veïns es 
plantegen fer 
una reclamació 
col·lec� va contra 
l’Ajuntament

Els veïns es plantegen presentar una demanda col·lec� va contra l’Ajuntament si aprova el projecte 
específi c perquè Arrins pugui iniciar l’ac� vitat. / Mariona López

Els pensionistes reprenen 
les mobilitzacions
El Moviment per unes Pensi-
ons Públiques Dignes de Rubí 
va reprendre aquest dimarts 
les mobilitzacions en la seva 
lluita per reclamar un incre-
ment de les pensions ajustat 
al creixement del cost de la 
vida. La concentració, com és 
habitual, va tenir lloc a la plaça 
Pere Aguilera, a les 10.30 ho-
res i va aplegar una vuitantena 
de persones.

Tal com van fer a través de 
les xarxes socials i de Diari de 
Rubí la setmana passada, du-
rant la reunió, es va reclamar 

que les reivindicacions no es 
vinculin a cap par� t polí� c i 
que cap formació inten�  ca-
pitalitzar la protesta.

Els pensionistes van re-
cordar que, malgrat que han 
aconseguit algunes recla-
macions, encara queda molt 
camí per avançar. Per aquest 
mo� u, van fer una crida a la 
mobilització, no només dels 
pensionistes sinó de la ciu-
tadania en general, fi ns que 
s’aconsegueixin avenços en 
ferm, més enllà de simples 
promeses. / C.C.
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MARTA CABRERA

L’avinguda de l’Estatut tal 
com la coneixem avui té els 
dies comptats. L’Ajuntament 
de Rubí i la Generalitat de 
Catalunya han arribat a un 
acord per transferir la � tu-
laritat de la via al municipi, 
un canvi de � tularitat que ha 
de permetre reduir el trànsit 
per aquesta via, que passarà 
a ser un carrer més de la ciu-
tat. Concretament, l’Ajunta-
ment es farà càrrec del tram 
comprès entre les rotondes 
de la carretera de Sant Cugat 
i la del carrer Confl ent, on hi 
ha el McDonalds.

Aquest canvi de titula-
ritat ha estat un dels temes 
que es van posar sobre la 
taula en una reunió man� n-
guda entre l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez, i el 
director general d’infraes-
tructures de mobilitat de la 
Generalitat, Xavier Flores.

Mar� nez ha explicat que 
es tracta d’una demanda 

L’avinguda de l’Estatut serà de � tularitat municipal molt aviat després de l’acord entre l’Ajuntament i 
la Generalitat. / Mariona López

L’Ajuntament de Rubí pacifi carà el trànsit a 
l’avinguda de l’Estatut en els propers mesos
Acord històric entre la Generalitat i el consistori pel canvi de � tularitat de la via

històrica de la ciutat que 
permetrà que l’avinguda de 
l’Estatut deixi de ser “una 
cicatriu que impossibilita la 
vida de barri” i que provoca 
“una elevada contaminació”, 
passant de tres carrils a dos. 
Tot i que encara queden 
algunes qües� ons per con-
cretar, la màxima respon-

sable municipal ha afi rmat 
que probablement el canvi 
de � tularitat de la carretera 
es podrà aprovar al Ple de 
febrer. “És un tema molt 
important, perquè és una 
carretera enmig de la ciutat 
i no teníem cap competència 
per fer cap modifi cació”, ha 
apuntat Mar� nez.

Com serà la futura avinguda 
de l’Estatut?
En primer lloc, es treballarà 
per reduir el trànsit, una 
realitat que, segons anuncia 
l’alcaldessa, es podria comen-
çar a notar en un parell de 
mesos: “La via ha de ser més 
sostenible, amb un trànsit 
restringit, per exemple els 

vehicles pesants no hi podran 
circular”. Posteriorment, la 
intenció de l’alcaldessa és que 
“el carrer incorpori un carril 
bici, que estigui pacificat i 
sigui una zona per passejar, 
hi haurà circulació, però serà 
de forma tranquil·la com en la 
resta de carrers de la ciutat”. 
De fet, tot i que caldrà defi nir-
ho en els estudis de mobili-
tat, Ana M. Mar� nez aposta 
per una circulació màxima 
permesa de 30 km/h i que 
incorpori elements dissuasius 
de velocitat i més passos de 
vianants. A més, la intenció 
de l’Ajuntament és que la 
transformació de l’avinguda 
de l’Estatut vagi relacionada 
amb la reforma del parc de 
Ca n’Oriol dins d’un “projecte 
global”.

I les alterna� ves?
Un cop es tanqui de forma 
definitiva l’acord, es posa-
ran sobre la taula de forma 
precisa les alterna� ves en la 
circulació. Segons ha avançat 

l’alcaldessa, la C-16, la B-30 
i la C-1413, amb diferents 
recorreguts, funcionaran 
fàcilment com a zona de pas 
alterna� va. L’Ajuntament de-
manarà millores en algunes 
vies concretes per facilitar i 
escurçar els i� neraris alterna-
� us a l’avinguda de l’Estatut.
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L’Ajuntament estudia comprar 
l’an� ga fàbrica Supersond per 
ubicar un equipament juvenil
M. CABRERA

L’Ajuntament de Rubí està 
estudiant l’adquisició de 
l’an� ga fàbrica Supersond, 
a tocar del Castell, per 1,2 
milions d’euros per tal de 
rehabilitar l’immoble i ubi-
car-hi un equipament ju-
venil: “Veiem el potencial 
dels joves i, després d’un 

mandat en el qual hem 
treballat molt amb ells pel 
que fa a les polí� ques de jo-
ventut, trobem que la Torre 
Bassas s’ha quedat pe� ta”, 
ha explicat l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez, que 
creu que “cal pensar un 
espai molt millor en el qual 
es pugui desenvolupar el 
jovent”.

L’antiga fàbrica Super-
sond, fundada pels germans 
Teixidó el 1950, va fabricar 
motocicletes, màquines 
de cinema i televisors fi ns 
que va tancar el 1970. Des 
d’aleshores, l’edifici, de 
quatre plantes i 3.200 m², 
ha restat tancat. Segons 
l’Ajuntament, l’estructura 
de l’edifi ci està bé i el que 
caldrà serà fer una remode-
lació del disseny interior i de 
la façana. Una rehabilitació 
que suposaria una segona 
inversió després de l’adqui-
sició, però que, segons ha 
explicat l’alcaldessa, val la 
pena: “Per nosaltres, alber-
gar un equipament munici-
pal en un entorn industrial 

és il·lusionant i emocionant, 
perquè recorda el nostre 
passat de ciutat industrial”.

An� cs cinemes i Torres Sal-
duba, altres equipaments 
municipals en desús
L’alcaldessa ha reconegut 
que ara mateix el Pla d’equi-
paments està aturat per 
qüestions logístiques –la 
persona encarregada està 
de baixa–, però que es � rarà 
endavant tan aviat com es 
pugui.

Dins d’aquest Pla, cal 
definir els usos d’espais 
del patrimoni municipal 
adquirits per l’Ajuntament 
i que ara es troben sense 
ús. La màxima responsable 
municipal ha explicat que la 
reforma dels an� cs cinemes 
ha d’anar acompanyada 
d’una remodelació de la pla-
ça Cons� tució per qües� ons 
norma� ves i que es farà ja 
durant el proper mandat. En 
relació a la Torre Salduba, 
el govern vol donar-li un ús 
relacionat amb l’educació 
mediambiental.

L’an� ga fàbrica està just davant del Castell de Rubí. / Mariona López

L’ONCE ha repar� t 350.000 euros a 
Rubí amb el cupó diari de dimecres
L’ONCE ha repar� t 350.000 
euros a la ciutat amb el cupó 
diari d’aquest dimecres 16 
de gener. Consuelo Baena, 
agent venedora de l’organit-
zació, és qui ha portat la sort 
a Rubí des del quiosc ubicat 

al carrer Sant Cugat, nú-
mero 27. Baena va vendre 
10 cupons premiats amb 
35.000 euros cadascú d’ells. 
En total va repar� r 350.000 
euros. El número afortunat 
va ser el 16508. / DdR

Una ferida lleu pel despreniment 
d’un element d’una façana d’un
edifi ci a la Plana de Can Bertran
Una veïna de Rubí va resultar 
ferida lleument dimarts al 
matí després del despre-
niment de part d’un ampit 
d’una fi nestra d’un edifi ci al 
carrer Plana de Can Bertran. 
Els fets van ocórrer cap a les 
11.30 hores, quan l’afectada, 
que anava passejant amb el 
seu gos i la seva germana, va 
notar com li queien pedres 
i sorra al cap i va sor� r cor-
rents: “Vaig sen� r un soroll, 
vaig cridar i vaig sor� r cor-
rents i quan em vaig adonar 
tenia el cap ple de pedres”. El 
tros que va caure a terra era 
aproximadament d’un pam. 

De seguida va venir l’am-
bulància i els Bombers, que 
es van afanyar a re� rar les 

pedres que encara es mo-
vien i tenien risc de caure. 
La dona va ser atesa per 
l’ambulància per un estat ge-
neral de nervis i una fuetada 
cervical.

L’immoble, que té poc 
més de 10 anys d’an� guitat, 
està afectat per un defecte 
estructural que provoca, 
juntament amb les fortes 
pluges dels darrers mesos, 
algunes pedres dels ampits 
es desprenguin. La comu-
nitat de veïns, que ja tenia 
constància del problema, 
tenia prevista una reunió 
aquesta setmana per instal-
lar unes malles protectores 
per evitar una situació com 
la que es va produir. / M.C.
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Forn Aribau, Erika Vigara Marhaba Spa i El Racó 
del Llibre guanyen el Concurs d’Aparadors
C. CARRASCO

El Forn Aribau, Erika Vigara 
Marhaba Spa i El Racó del 
Llibre han estat els guanya-
dors del Concurs d’Aparadors 
de Nadal, organitzat per Rubí 
Comerç amb el suport de 
Cecot, la Cambra de Terrassa 
i l’Ajuntament. El Forn Aribau 
ha rebut 300 euros, Erika 
Vigara Marhaba Spa, 200 
euros, i El Racó del Llibre, 100 
euros, com a guanyadors del 
primer, segon i tercer premi 
respec� vament.

Aquest dilluns, l’alcaldes-
sa, Ana M. Mar� nez, el regi-
dor de Comerç, Rafael Güeto, 
i el president de Comerç Rubí, 
Miquel Ortuño, han visitat 
els tres establiments per lliu-
rar-los un diploma com a 
guanyadors.

Rosa Aribau, propietària 
del Forn Aribau, s’ha mostrat 
molt il·lusionada per haver 
guanyat aquest reconeixe-
ment al millor aparador de 
Nadal, que reprodueix un pai-
satge nadalenc, amb diferents 
Pares Noels i arbres de nadal 
enfarinats de neu. Aquesta 
era la primera vegada que 
l’establiment par� cipava en 
el Concurs després de molts 
anys sense fer-ho.

En total, en la convoca-

tòria d’enguany, han parti-
cipat 21 establiments, que 
han decorat amb motius 
nadalencs els seus aparadors. 
Mar� nez ha agraït a tots “els 
seus esforços per intentar 
que la campanya de Nadal 
sigui millor i més atractiva 
engalanant el seu aparador” i 
ha felicitat els guanyadors. La 
primera edil també ha desta-
cat el treball conjunt entre el 
consistori, Rubí Comerç i els 
mateixos comerciants a � tol 
individual per aconseguir que 
la campanya nadalenca hagi 
estat un èxit.

Campanya de Nadal
Des del punt de vista co-
mercial, Miquel Ortuño ha 
apuntat que, tot i que fal-
ten encara dades per con-
firmar, les sensacions han 
estat positives. Segons el 
president de Rubí Comerç, 
les vendes s’han man� ngut 
respecte a l’any passat, tot 
i que hi havia entre el teixit 
comercial preocupació per 
l’augment les vendes online. 
Sectors com l’alimentació o 
les joguines han incrementat 
lleugerament les vendes, 
mentre que altres com moda i 
complements han caigut una 
mica. Malgrat això, el còmput 
global és posi� u. 

Erika Vigara, rebent el premi com a segona classifi cada del concurs 
d’aparadors. / Ajuntament - Lali Puig

El confl icte entre els veïns de Sant 
Jordi Parc i Medasil, en via morta

En via morta. Així con� nua 
el confl icte entre l’empresa 
Medasil Desarrollos, propi-
etària de diversos habitat-
ges de protecció oficial al 
barri de Sant Jordi Parc, i els 
inquilins d’aquests pisos. 
En els immobles, situats a 
l’avinguda Ferrer i Domingo, 
hi viuen una setantena de 
famílies que han vist com la 
renovació del contracte de 
lloguer contempla pujades 
que consideren abusives i 
han iniciat diverses mobi-
litzacions.

Dilluns, el consistori i 
l’empresa van acordar que 
l’Ajuntament farà de me-
diador i acompanyarà les 
famílies en la negociació del 
preu dels seus lloguers. Això 
sí, en una negociació indivi-
dual amb cada afectat i no de 
forma col·lec� va com dema-
nen els afectats i el Sindicat 
del Lloguer de Rubí. A més, 
aquest no podrà intervenir 
en el procés. 

Segons Mar� nez, l’em-
presa rebutja la negocia-
ció col·lectiva perquè “la 
situació de cada família és 
diferent”. En aquest sen� t, 
apunta que hi ha 14 con-
tractes que vencen enguany, 
però en mesos diferents i hi 
ha pisos de diferents mides. 
“Estarem al costat dels afec-
tats i farem tot el possible 

per acompanyar aquestes 
famílies”, va assegurar.

La primera edil també 
ha explicat que el problema 
és que Rubí està inclosa per 
llei a l’anomenada zona A pel 
que fa als preus dels habitat-
ges de protecció ofi cial. Això 
implica que el sostre que es 
pot arribar a pagar, permès 
per llei, en pisos protegits 
és de 800 euros, igual que a 
Barcelona ciutat.

El veïnat, en contra
El Sindicat del Lloguer i els 
afectats insisteixen en una 
“solució col·lec� va”. Els afec-
tats no entenen la posició de 
l’Ajuntament i consideren 
que “la negociació individu-
alitzada comporta acceptar 
les condicions de l’empresa, 
que no vol negociar preus 
justos” i que “pretén dividir 
la unitat dels veïns”. A més, 
reiteren el rebuig als incre-
ments de preu de l’empresa, 
“que vol imposar lloguers 
d’entre 700 i 1.000 euros per 
pisos de protecció ofi cial”, 
fet que consideren està molt 
lluny del preu del mercat a 
Rubí, que és de 625 euros. 
Finalment, cri� quen que “es 
reuneixi unilateralment amb 
Medasil, un fons voltor” i 
que el Sindicat i els veïns 
s’hagin assabentat per la 
premsa. / DdR

Els inquilins dels immobles han vist com el lloguer pujava de 
forma desmesurada. / Mariona López

Concentració per la llibertat dels Jordis i contra les detencions
Prop d’un centenar de per-
sones es van concentrar di-
mecres a la tarda, com cada 
dia 16 del mes, per dema-
nar l’alliberament de Jordi 
Sànchez i Jordi Cuixart, que 
fa 15 mesos que estan em-
presonats, i també els altres 
líders independen� stes que 
estan privats de llibertat. Els 
líders locals de l’Assemblea 
Nacional i d’Òmnium van 
fer una crida a la llibertat i 
van llegir una carta de Jordi 
Cuixart, escrita just abans de 

ser traslladat a Madrid per as-
sis� r a un judici, que Òmnium 
qualifi ca de “farsa”. Després, 
el cantautor Pere Codó va 
interpretar diverses cançons, 
entre elles ‘L’estaca’.

A la mobilització, con-
vocada per l’ANC i Òmnium, 
s’hi va afegir posteriorment 
el CDR local, que va llegir 
un manifest en contra de les 
detencions de dos alcaldes, 
un fotoperiodista i diversos 
membres del CDR, que van 
tenir lloc dimecres. / M.C.

Al voltant d’un centenar de persones van par� cipar a la concentració 
davant de l’Ajuntament. / Carla Abril

Enric Pallarés, propietari del Racó del Llibre, va guanyar el premi al 
tercer millor aparador de Nadal. / Ajuntament -Lali Puig
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LES RESTES DEL MENJAR, AL MARRÓ!

SI NO SAPS
QUÈ ÉS ORGÀNIC,

MENJA PLÀSTIC!

www.residusvalles.cat

#ExcusesoSepares
@residusvalles

Organitza: Amb el suport de:
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VR demana la fi nalització urgent 
de la urbanització de Ximelis

REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) ha de-
manat a l’alcaldessa, Ana M. 
Martí nez, que posi en marxa 
la redacció del projecte 
per fi nalitzar la urbanitza-
ció de Ximelis, on encara 
queden pendents les obres 
als carrers Sierra Nevada i 
Puigmal.

El parti t recorda que “en 
el cas del carrer Puigmal, 
aquest porta gairebé 18 

anys esperant ser urbanit-
zat, sense serveis bàsics”. 
A més, les intenses pluges 
del passat 15 de novembre 
van provocar un nou esfon-
drament de la via i el veïnat 
no pot accedir amb vehicle 
a les seves propietats. VR 
també assenyala que les 
obres d’emergència que 
es van autoritzar van a un 
ritme molt lent i en dos 
mesos encara no han fet 
possible l’accés del veïnat 

en cotxe.
També recorda que el 

Síndic de Greuges de Catalu-
nya ha exigit a l’Ajuntament 
que fi nalitzi la urbanització 
i que “l’Ajuntament ha con-
testat que no tenen recur-
sos per fer-ho”.

Segons Veïns per Rubí, 
“aquesta resposta de manca 
de recursos econòmics ens 
sembla una burla a la ciu-
tadania per part de l’alcal-
dessa, quan planteja obres 

faraòniques de 4 milions 
d’euros en una primera fase 
al parc de Ca n’Oriol o quan 
anuncia que ha arribat a un 
acord amb un propietari 
privat per adquirir una nau 
industrial per 1,2 milions al 
costat del Castell”.

Des de la formació, 
apunten que “entenem 
que l’alcaldessa ha decidit 
personalment no ti rar enda-
vant la redacció del projecte 
defi niti u de la urbanització 
del carrer Puigmal i Sierra 
Nevada”. Per això, creuen 
que serà “la responsable 
directa de les conseqüèn-
cies que es puguin derivar 
d’aquesta actuació”.

Per tot plegat, VR de-
mana “la màxima celeritat 
en l’execució de les obres 
d’emergència i que es co-
menci la redacció del pro-
jecte definitiu de manera 
immediata”.

A més, reclama la unitat 
i el suport de tots els parti ts 
de l’oposició per garantir 
els drets dels ciutadans de 
Ximelis.

Imatge d’arxiu de la situació del carrer Puigmal després de les pluges de novembre. / Mariona López

L’AUP presenta dissabte la 
seva candidatura electoral
L’Alternati va d’Unitat Popu-
lar (AUP) presentarà aquest 
dissabte 19 de gener la seva 
candidatura electoral i les 
seves propostes per millorar 
la ciutat. Es tracta d’un acte 
obert a tota la ciutadania que 
ti ndrà lloc a l’auditori de la 
Biblioteca a les 12.30 hores. 

L’objecti u de l’acte és do-
nar a conèixer quines seran 
les persones que formaran 
part de la llista electoral de 
l’AUP per a les eleccions mu-
nicipals del mes de maig, així 

com les principals propostes 
que la coalició ha dissenyat 
amb l’objecti u de “dignifi car 
la ciutat”. A més, també es 
donarà a conèixer la nova 
imatge de l’Alternati va d’Uni-
tat Popular. 

L’acte comptarà amb la 
parti cipació de Mireia Vehí, 
membre del secretariat naci-
onal de la CUP, i de José Téllez, 
portaveu del grup municipal 
de Guanyem Badalona en 
Comú. Per fi nalitzar, s’oferirà 
un vermut musical. / DdR
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Els comuns i Podem posen sobre la taula 
propostes per millorar les polí� ques d’habitatge

Catalunya en Comú i Podem 
Rubí van organitzar dissabte la 
primera jornada programà� ca 
per definir el seu programa 
electoral, en la qual van par� ci-
par una trentena de persones. 
Entre les moltes propostes 
que van sorgir en els grups de 
treball, n’hi va haver algunes 
relacionades amb el problema 
d’accés a l’habitatge.

En aquest sen� t, les dues 
formacions, que es presentaran 

amb la candidatura En Comú 
Podem, proposen que l’Ajunta-
ment intervingui en el mercat i 
que es doni un impuls real a la 
rehabilitació d’habitatges, dues 
de les propostes més reivindi-
cades pel grup municipal d’Ini-
cia� va i que han de servir per 
donar sor� da als més de 4.000 
pisos buits que hi ha a la ciutat. 
“Creiem que l’administració ha 
d’intervenir en el mercat per 
garan� r el dret a l’habitatge”, 

ha explicat Andrés Medrano, 
portaveu de Podem.

Per aquest mo� u, les dues 
formacions organitzen el 23 de 
gener al Rubí Forma una jorna-
da amb experts en la qües� ó 
de l’habitatge. Els convidats 
són Janet Sanz, regidora de 
l’Ajuntament de Barcelona, i 
Carlos Águila, que treballa en 
polítiques públiques d’habi-
tatge i membre del Sindicat del 
Lloguer de Rubí. / M.C.

Ànnia García i Andrés Medrano, portaveus de Catalunya en 
Comú i Podem, respec� vament. / Mariona López

CRISTINA CARRASCO

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha demanat 
que el govern local aturi 
defi ni� vament els tràmits 
per aprovar un nou Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) i co-
menci a redactar un nou pla 
urbanístic que aplegui un 
ampli consens polí� c.

Els republicans asse-
nyalen que l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, va re� rar 
l’aprovació provisional del 
nou POUM de l’ordre del 
dia del mes de desembre 
“sense donar cap explicació 
ni al Ple ni a la ciutadania” 
i consideren que aquest fet 
no pot passar desaperce-
but. Per al regidor d’ERC, 
Joan Puntí, la retirada va 
estar forçada pel fet que 
l’acord no escrit existent al 
llarg del mandat entre el 
govern socialista i Ciutadans 
(C’s) i Partit Popular (PP) 
s’ha trencat “per interessos 
personals”.

Segons Pun� , la marxa 
de dos dels quatre regidors 

Jaume Buscallà serà el 
candidat de Junts per Rubí 
a les municipals de maig

ERC demana que s’aturi defi ni� vament la 
revisió del POUM i es redac�  un nou pla

L’actual responsable de Po-
lítica Municipal del Partit 
Demòcrata Europeu Català 
(PDeCAT) a Rubí, Jaume 
Buscallà, ha presentat la 
seva candidatura a les pri-
màries de Junts per Rubí 
per encapçalar la llista 
d’aquesta formació a les 
municipals del proper mes 
de maig. Buscallà ha estat 
l’únic candidat a les pri-
màries i ha lliurat més del 
doble dels avals necessaris 
amb l’objectiu, segons ha 
dit, d’iniciar “una etapa 
polí� ca il·lusionant per aju-
dar a construir el Rubí dels 
pròxims vint anys”. 

L’assemblea local del 
partit escollirà el seu cap 
de cartell el pròxim 23 de 
gener.

El candidat a les primà-
ries ha assenyalat que el 
programa de Junts per Rubí 
per les eleccions municipals 
se centrarà en Rubí i en “els 
reptes i oportunitats que té 
actualment la ciutat”, amb 
l’objec� u de “transformar 
Rubí” per aconseguir “una 

de C’s, Maria Dolores Marín 
i José Manuel Mateo, que 
van passar a ser no adscrits, 
i l’expulsió dels regidors Jo-
natan Cobo i Noèlia Borque 
del PP, passant també a ser 
no adscrits, han provocat 
que “aquest acord no es-
crit hagi anat fent aigües”. 
Per ERC, l’últim episodi 
d’aquest trencament és que 
l’absència de dos d’aquests 
regidors del Ple de desem-
bre va obligar a l’alcaldessa 
a re� rar el POUM de l’ordre 
del dia per la manca de 
suports.

En aquest sen� t, el re-
gidor republicà considera 
que un document tan im-
portant com el POUM, que 
ha de guiar el planejament 
urbanís� c pels propers 25 
anys de la ciutat, “no pot 
dependre dels capricis de 
persones que responen 
únicament a interessos de 
� pus personal”.

Per a ERC, el POUM re-
quereix consensos amplis 
i grans majories, ja que 
han d’estar per sobre dels 
governs, que poden anar 
canviant. Per això, el porta-

veu d’ERC, Xavier Corbera, 
demana que s’aturi aquest 
pla, que considera que ja 
està obsolet, i que “co-
mencem des de ja mateix 
a redactar-ne un”, d’una 
forma par� cipa� va i amb el 
consens més gran possible, 
aprofi tant el que es pugui 
de l’actual.

Corbera apunta que 
mentrestant es poden fer 
modifi cacions puntuals ne-
cessàries, com ara per fer 
l’ampliació del CAP Anton 
Borja o per afavorir la com-
pe� � vitat industrial.

Sandra Casas, Joan Pun�  i Xavier Corbera, regidors d’Esquerra. / Cedida
ciutat verda, intel·ligent i 
més neta, on l’esport i la 
cultura tinguin un paper 
rellevant”. Buscallà també 
ha lamentat que “la ciutat 
no ha canviat en els úl� ms 
anys”, fet que atribueix a 
què “el projecte del govern 
està esgotat”. 

Buscallà va ser regidor 
socialista durant l’últim 
mandat de Carme García 
i va abandonar el PSC el 
febrer del 2015 per dife-
rències ideològiques, espe-
cialment per “l’allunyament 
del par� t de la seva essència 
catalanista”. / DdR

Jaume Buscallà serà l’alcaldable 
de JxRubí. / Cedida



F a uns dies van saltar les alarmes per 
l’inici d’un procés administratiu que, 
si no hi ha grans novetats, acabarà de-

sembocant en l’obertura de l’abocador de Can 
Balasc, un forat d’1.085.000 m³ que l’empresa 
gestora, Arrins, té la intenció d’omplir amb 
82.500 tones de deixalles durant 14 anys.

La possibilitat que s’instal·li un abocador a 
Can Balasc ve de lluny, concretament del 1994, 
quan l’empresa que gestionava l’extractiva va 
demanar el permís per ubicar-hi un aboca-
dor de residus inerts. 18 anys més tard, una 
sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ratifi cava el dret de l’empre-
sa d’instal·lar-hi un abocador de residus inerts, 
però el problema és que amb el pas del temps, 
la normativa de residus va canviar i la majoria 
de residus que aleshores es consideraven inerts, 
ara estan tipifi cats com a no perillosos. De fet, 
aquesta escletxa legal pot ser molt perillosa pels 
interessos de Rubí, sobretot perquè el gestor 

de l’abocador és un vell conegut de la ciutat: 
Arrins pertany al mateix grup empresarial que 
FSM Vertispania, gestor de l’abocador de Can 
Carreras, i de TMA Grupo Sánchez, que ges-
tiona els camions i la planta de residus de Sant 
Cugat, unes instal·lacions que, per cert, han de 
tancar per sentència judicial des del 2015 i que 
encara continuen obertes.

Tot plegat, signifi ca que la mateixa empresa 
tracta els residus, els transporta i els gestiona a 
l’abocador, simplifi cant els controls i facilitant 
la comissió de reiterades irregularitats com les 
que s’han viscut a Can Carreras durant anys.

Però no ens enganyem, el que ha passat 

a Can Carreras, un abocador de residus no 
perillosos de classe 2 que ha acabat acollint 
tota mena de residus pels quals no tenia per-
mís no és únicament culpa de l’empresa. La 
màxima responsabilitat del que ha succeït allà 
dins és de l’administració. Durant molts anys, 
tant l’Ajuntament de Rubí, com l’Agència 
Catalana de Residus, com el Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat van 
deixar fer a l’empresa i quan van voler parar-li 
els peus, ja era massa tard. De fet, l’abocador 
de Can Carreras té una ordre de clausura de 
l’Agència de Residus des del 2016 que encara 
no ha complert. A més, l’empresa continua 

incomplint una altra sentència, que no permet 
circular pel Camí Vell d’Ullastrell camions de 
més de 12 metres.

Si l’abocador de Can Balasc ha d’obrir, per-
què així ho determina una sentència, totes les 
administracions públiques haurien de garantir 
que es compleixi la sentència fi l per randa i 
que l’abocador aculli únicament els residus 
que s’especifi quen. Seria vergonyós que, amb 
l’experiència de Can Carreras tan recent –i 
l’historial d’incompliment reiterat de sentènci-
es judicials–, tornéssim a tenir un escenari en el 
qual sigui la plataforma Rubí Sense Abocadors 
la que estigui denunciant irregularitats, fent la 
tasca que li pertoca a les administracions, tant 
per competència com per recursos.

I això passa, en primer lloc, per revisar al 
detall el projecte que ha presentat l’empresa 
a l’Ajuntament per enllestir el darrer tràmit 
abans de l’obertura i, si no es correspon amb la 
sentència, impugnar-lo.

Can Balasc
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                  14 de gener

Sóc en Roma @RomaMonros
Sabeu que 
van fabricar a 
Superson  (la nau 
que vol comprar 
l’ajuntament)? 
projectors de 
cinema com 
aquesr. #RubiCity

Al llarg d’aquest mandat, ERC hem parlat tot 
sovint de corrupció ètica i moral de l’equip de 
govern. Vivim en un país on malauradament 
hem de lamentar massa sovint l’actitud de 
persones que tenen com a primera i única 
prioritat conservar el poder al preu que sigui. 
Tant se val que el preu que en paguem sigui 
lesionar seriosament la imatge pública de les 
institucions i la valoració cada vegada més 
negativa d’aquestes institucions que té la 
ciutadania.

El camí de degradació continua que va 
escollir fa tres anys el PSC per conservar 
l’alcaldia els ha obligat a deixar de banda la 
negociació política amb l’oposició i a comprar 
els vots necessaris, de vegades a cop de talonari. 
Ciutadans, que en quatre anys no ha fet ni una 
sola proposta substancial i transformadora 
per a la ciutat, es va convertir en el còmplice 
necessari d’aquesta estratègia de supervivència. 
La resta d’actors d’aquest drama són un regidor 
trànsfuga del PDeCAT comprat amb 40.000 

Sobre la retirada del POUM
euros per una mitja dedicació, dos regidors no 
adscrits fugits del grup municipal de Ciutadans, 
i dos regidors no adscrits expulsats del seu 
partit.

Ha estat aquesta f ràgil argamassa la 
que ha servit per anar sostenint el govern al 
llarg d’aquest mandat. Amb negociacions 
obscures, renúncies ideològiques i utilitzant 
en un moment determinat els diners de tots 
els ciutadans de Rubí per evitar una moció de 
censura que pogués fer una proposta diferent 
per a la ciutat. I el darrer capítol d’aquest 
drama, i potser el més greu i signifi catiu, el vam 
poder viure al darrer Ple de 2018. L’alcaldessa 
portava a aprovació fi nalment el POUM, el 
planejament urbanístic de la ciutat per als 
propers 25 anys. Un planejament que l’equip 
de govern es va negar a negociar amb l’oposició 
i fet amb els fragments d’aquell que l’anterior 
alcaldessa no va poder aprovar, un document 
obsolet i més pensat amb mentalitat del segle 
XX que no pas del segle XXI.

L’equip de govern en portava l’aprovació 
al Ple convençut que l’estratègia d’aquests 
quatre anys funcionaria en aquesta ocasió com 
ho havia fet sempre. Els regidors de l’equip 
de govern, el trànsfuga agraït, dos regidors de 
Ciutadans i quatre regidors no adscrits i que 
per tant només es representen a ells mateixos. 
Tot un poema, tenint en compte que el 
POUM és la clau del planejament urbanístic 
futur de la ciutat. Aquesta vegada, però una 
part de l’equació no va acabar de rutllar. Els 
dos regidors del PP hauran de fer-se càrrec 
personalment dels prop de 30.000 euros que 
no han pogut justifi car i aquesta vegada ningú 
no ha pogut venir a socorre’ls. Expulsats del 
PP i amb el sou embargat, sembla que els dos 
exregidors del PP, que fa mesos que o bé no 
assisteixen al Ple o venen i no intervenen, han 
decidit deixar de venir del tot. Preveient la no 
aprovació del POUM, doncs, l’alcaldessa va 
optar per retirar-ne el punt de l’ordre del dia. 
Fins quan?

El futur més immediat és alarmant i ens 
obliga a estar molt alerta: l’aprovació del 
planejament urbanístic de la ciutat és ara mateix 
en mans de persones sense escrúpols, de dubtós 
compromís amb la ciutadania i que s’han mogut 
i es mouen únicament per interessos econòmics. 
ERC exigim un cop més la retirada defi nitiva 
del text del POUM per evitar la temptació 
de buscar noves maneres de comprar uns vots 
que poden comprometre seriosament el futur 
de la ciutat.

Davant d’aquest escenari, potser el més 
normal seria que l’alcaldessa presentés una 
moció de confi ança i posés en mans del Ple la 
seva continuïtat. Però si una cosa ha mancat al 
llarg d’aquests quatre anys, ha estat la normalitat 
i, com dèiem al principi d’aquest article, el 
compromís ètic i moral amb la ciutadania. El 
maig de 2019 Rubí despertarà amb un nou 
govern plural que gestionarà amb il·lusió una 
ciutat que estimem, la ciutat on vivim

Joan Puntí, regidor d’EC

ARTICLE D’OPINIÓ



ANEM DE REBAIXES?

COMPRANT A RUBÍ TOTS GUANYEM!
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FRUITERIA

CUINA 

JAPONESA

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

PIZZERIA

TAPES

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

ARROSSERIA

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

BAR MUSICAL

BRASERIA

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

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

ENTREPANS

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

CAFETERIA

CUINA 

CASOLANA

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

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

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

15€/MES
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QUE VAGI DE GUST!

CUINA 

URUGUAIANA

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

LA RECEPTA

INGREDIENTS 

ELABORACIÓ

‘Cookies’ amb xocolata

125 g de mantega

150 g de sucre

2 ous

270 g de farina

1 culleradeta de llevat

185 g de xocolata (a trossos)

1. Primer de tot, bat la mantega amb 
el sucre fins que quedi una massa 
homogènia i cremosa.

2. Afegeix-hi ous i bati’ls.

3. Posa-hi la farina tamissada, el lle-
vat i els trossets de xocolata. Pasta-
ho bé fins a formar una massa ho-
mogènia.

4. Preescalfa el forn a 190º C.

5. Ves fent boles amb la massa (de 

la mida d’una pilota de ping-pong), 
i posa-les sobre una safata amb 
un paper de forn. Pensa a deixar-hi 
separació entre les galetes perquè 
augmentaran la mida.

6. Fes-les, a 190º C, durant uns 12 
minuts o fins que vegis que ja estan 
fetes.

7. I ja estaran llestes i prepara-des 
per menjar. 

Bon profit!

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

15€/MES
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Cejas perfectas con el Microblading 
El Microblading es la últi ma 
técnica de maquillaje per-
manente en la creación de 
diseño de ceja, pelo a pelo, y 
de aspecto muy natural.

Esta técnica nos permite 
conseguir unas cejas natu-
rales y defi nidas, imitando 
la forma y grosor de los 
pelos de la ceja, logrando un 
acabado casi impercepti ble. 
Hasta hace poco, las cejas 
no solían preocupar mucho, 
pero hoy en día todas que-
remos lucir unas cejas bien 
moldeadas y perfectas, pues 
con los años suelen aparecer 
calvas, o simplemente las 
cejas que quieres, lo puedes 
conseguir con el Microbla-
ding.

Unas cejas bien moldea-
das rejuvenecen el rostro, 

dan expresión a la mirada y 
embellecen los ojos.

Muchas clientas después 
de hacerse el Microblading 
comentan que les dicen 
que están más guapas y no 
se dan cuenta que se han 
hecho el Microblading!

LIFTING DE PESTAÑAS 
El lifting de pestañas no 
es más que la tradicional 
permanente de pestañas, 
pero muy mejorada, la per-
manente enroscaba al pelo 
de la pestaña haciendo que 
parezca más corta, el lift ing 
esti ra el pelo desde la raíz 
y lo eleva, haciendo que la 
pestaña se vea más larga.

Este tratamiento es per-
fecto porque no necesita ni 
relleno ni mantenimiento, 

pues hay mujeres a las cua-
les les resulta incómodo ver 
como se caen las extensio-
nes de pestañas y no poder 
quizás acudir al centro de 
belleza para reponerlas por 
el moti vo que sea.

DERMOPEN
A este tratamiento se le 
conoce como “el lápiz que 
borra las arrugas”, reafi rma, 
levanta y rejuvenece la piel, 
reduce líneas de expresión, 

GUÀRDIES 
NOCTURNES

GENER 2019

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

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

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

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

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

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1

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

SCHMID - 93 699 13 05
C/ RIERA, 12

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

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79

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

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

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

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

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

arrugas y manchas.
Ayuda a la producción de 

colageno y elasti na, hacien-
do penetrar los productos 
que la especialista considere 
necesarios sin inyectarlos 
como ocurre con otros tra-
tamientos. Los resultados 
son visibles desde la primera 
sesión, aunque es necesario 
esperar dos días para apre-
ciarlo totalmente.

Centre d’Estèti ca Bella
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Són molts els gats que tenim en adopció. Molts gats que 
van ser recollits del carrer, desemparats, malalts i altres 
fruit de l’abandonament. Se’ls ha alimentat, atès, prote-
git i ara necessiten una llar defi niti va, on els cuidin i els 
vulguin per sempre. 

Tots són gatets sociables, preciosos i amorosos, que 
faran feliç qualsevol. 

Si els vols conèixer, contacta amb nosaltres de dilluns 
a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 o bé 
a través d’email, web o xarxes socials: 
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com 
htt ps://www.facebook.com/rodamonsderubi
htt ps://www.instagram.com/rodamons_de_rubi/

Tots ells es lliuren testats, desparasitados, vacunats, 
amb xip i esterilitzats. 
ADOPTA I OMPLE LA TEVA VIDA D’AMOR I COMPANYIA

Un miol és un 
massatge al cor
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CHICA se ofrece para limpieza, 
canguro y cuidado ancianos. 
633.378.509

OFERTES I 
DEMANDES



Dins del cicle de concerts 
de l’Espai 1413, ubicat al 
Centre Cívic del Pinar, aquest 
dissabte actuen dues bandes 
de música metal: Timeless i 
Crash Bones, a partir de les 
22 hores i per un preu de 6 
euros.

El primer grup a actuar 
serà Timeless, una formació 
rubinenca de heavy metal 
progressiu, que amb aquest 
concert obre la gira nacional 

‘Illusions Tour 2019’, en la 
qual presenta el seu nou disc 
‘Illusions of a Broken Mind’. 
Per la seva banda, els barce-
lonins Crash Bones són un 
grup de hard rock melòdic 
d’estil ‘macarra’. En el con-
cert, el grup presentarà les 
seves cançons més mítiques 
com ‘A fuego’ o ‘Gasolina’.

L’Espai 1413 obrirà les 
seves portes a les 21.30 
hores. / DdR
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música

Juan Gallardo: “tinc tres amors a la vida, 
la dona, la filla i la meva guitarra”

la guitarra acompanya Gallardo allà on va. / Cedida

Concert de música metal 
a l’Espai 1413 del Pinar

El grup rubinenc de heavy metal progressiu timeless iniciarà a 
l’Espai 1413 la seva gira nacional ‘Illusions tour 2019’. / Cedida

CrIstIna CarrasCo

Nascut a Cortes de Baza (Gra-
nada) fa 64 anys, tot i que 
viu a Catalunya des dels 11, 
Juan Gallardo té una passió 
a la vida des de ben petit, la 
guitarra i el flamenc. Un sen-
timent que porta en els gens: 
el seu avi matern havia estat 
guitarrista flamenc reconegut 
i fins i tot havia participat en 
el Festival del Cante de las 
Minas, a Múrcia. El seu pare 
tocava diversos instruments, 
entre ells la guitarra, i la 
seva mare, cantava com els 
àngels.

Gallardo es defineix com 
un músic autodidacte. Té 
una oïda especial per a la 
música. El seu pare li va en-
senyar a tocar la guitarra de 
petit i aquesta l’acompanya 
sempre. Niño Ricardo, Juan 
Habichuela o el gran Paco de 
Lucía, a qui considera ‘un Déu 
a la terra’, han estat algunes 
de les seves referències. De 

fet, Paco de Lucía, amb qui va 
coincidir i conversar diversos 
cops, va animar-lo a continu-
ar aprofundint en el seu art i 
el seu sentiment, a crear els 
seus propis temes.

Juan Gallardo explica que 
la millor escola són els ‘tabla-
os’. Valentín Bautista, pioner 
de la guitarra flamenca a 

Catalunya, el va conèixer i 
de la seva mà va començar a 
actuar en festivals flamencs i 
sales per tot Catalunya.

Mecànic industrial de 
professió, Juan Gallardo no 
ha abandonat ni un moment 
la seva passió per la guitarra 
i el flamenc. De fet, assegura 
que té tres amors a la vida, 

la seva dona, la filla i la seva 
guitarra. Gallardo és conegut 
pel públic rubinenc aficionat 
al flamenc, ja que ha actuat 
en nombroses vetllades fla-
menques a la ciutat i fa més 
de 30 anys que està vinculat a 
la Penya Calixto Sánchez.

Aquest divendres oferirà 
un recital de flamenc en 
solitari amb repertori propi. 
Serà a La Sala a partir les 21 
hores dins del cicle ‘Entre 
bambolines’.

Promet una actuació on, 
com sempre, transmetrà 
al públic el seu sentiment 
a través de les notes de la 
seva guitarra i dels pals del 
flamenc més pur. Arrencarà 
fort, amb les ‘Granaínas’, però 
no faltaran la ‘seguidilla’, la 
‘milonga’, la ‘soleà’, el ‘Fan-
dango de Huelva’, la ‘bulería’ 
o la rumba, entre altres. 
El concert culminarà amb 
una pinzellada més clàssica, 
durant la qual estarà acom-
panyat per Erik Marín.

El músic oferirà un recital de guitarra flamenca aquest divendres 
al teatre municipal La Sala dins del cicle ‘Entre bambolines’
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REDACCIÓ

La Federació Catalana dels 
Tres Tombs ha designat 
Rubí com a capital d’aques-
ta festa tan tradicional que 
es fa al voltant de la fi gura 
de Sant Antoni Abat. Per 
aquest mo� u, el Celler va 
acollir dijous de la setmana 
passada a la tarda el pregó 
dels Tres Tombs, acte que 
marca l’inici de la festa a 
Catalunya, ja que des del 
passat cap de setmana i fi ns 
al maig s’organitzaran 88 
rues dels Tres Tombs arreu 
de Catalunya.

Rubí, en canvi, haurà 
d’esperar una mica més per-
què com a ciutat capital ha 
d’acollir la 22a Trobada na-
cional dels Tres Tombs, una 
celebració que serveix de 
cloenda de la temporada. 
Per això, Sant Antoni Abat 
se celebrarà a la ciutat el 3, 
4 i 5 de maig, en comptes 
del gener, i està previst que 
hi par� cipin un centenar de 
carros i carruatges.

La lectura del pregó va tenir lloc al Celler. / Mariona López

La lectura del pregó dels Tres Tombs 
a Rubí marca l’inici de la temporada

“Per la Junta de l’Associ-
ació Sant Antoni Abat és un 
gran repte poder organitzar 
la 22a Trobada dels Tres 
Tombs a Rubí”, va explicar el 
president de l’en� tat, Manel 
Bamala. Els responsables de 
l’en� tat local van avançar 
que enguany es renovarà 
la bandera i que la família 
Acebedo Boix serà l’encar-
regada de portar-la, tal com 
ja va fer el 2015. Així, el ban-
derer serà Manel Acebedo i 
les cordonistes Maria Josep 
Boix i Sandra Mar� nez.

Al pregó, hi va assistir 
l’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i el president de la 
Federació Catalana dels Tres 
Tombs, Andreu Bernadàs. La 
batllessa va ressaltar que 
acollir la trobada “represen-
ta un gran reconeixement 
per part de la Federació a la 
tradició de la festa a la nos-
tra ciutat coincidint amb els 
160 anys de trajectòria”.

Per la seva banda, el 
president de la Federació va 
explicar que estan sa� sfets 
de fer la trobada a la ciutat: 

“Són 160 anys de tradició a 
Rubí, amb la potència amb 
què ho fan i com desenvo-
lupen la cavalcada, és un 
orgull. I estem segurs que 
aquest any, entre tots, fa-
rem una de les millors troba-
des que s’hagin aconseguit 
fer fi ns ara”.  La lectura del 
pregó, que va anar a càrrec 
de la rubinenca Montserrat 
Comellas, va comptar amb 
l’actuació d’una dansaire 
de l’Esbart i de la Coral Unió 
Rubinenca i hi van assis� r 
200 persones.

TRES TOMBSART

Carme Llop i Sergi Marcos 
guanyen el sorteig del Merc’Art

Durant tot el Nadal, una 
dotzena d’artistes rubi-
nencs van organitzar la 
sisena edició del Merc’Art 
a La Claraboia. Es tractava 
d’un punt de venda d’art 
de pe� t format –escultura, 
dibuix, gravat i pintura– a 
preus assequibles pensat 
per les compres nadalen-
ques que va estar obert des 
del 22 de desembre fi ns al 
5 de gener. En concret, van 
exposar a La Claraboia les 
seves peces els ar� stes San-
dra Bea, Pep Borràs, Quim 
Conca, Pepe Fabrés, César 
Font, Toni Grau, Oriol Mar-

co, Sergi Marcos, Miquel 
Mas, Miqui Méndez, Núria 
S. Lacambra, Anna Tamayo 
i Ramon Trías.

A banda de l’exposició 
i la venda, els ar� stes van 
organitzar una llumineta, 
un sorteig vinculat a la 
Loteria del Niño, que en-
guany ha acabat en 42. Els 
guanyadors del sorteig de 
200 euros en art de pe� t 
format han estat Carme 
Llop i Sergi Marcos, que han 
adquirit dues escultures i 
una pintura d’Oriol Marco, 
Pep Borràs i Núria S. Lacam-
bra. / DdR

Carme Llop i Sergi Marcos, amb les obres. / Cedida

La fl ora i fauna de la Riera, a través 
dels dibuixos de Quim Conca

A la presentació, Montse Gallén, responsable de Medi Ambient de l’Ajuntament, va explicar les actua-
cions que s’han fet a la Riera. / M. López

L’Espai de Llibres Lectors al 
tren va inaugurar divendres 
de la setmana passada una 
exposició de dibuixos de 
Quim Conca, il·lustracions 
que formen part de la sèrie 
‘Medi Natural de Rubí’ i que 
es poden trobar als panells 
que hi ha ubicats al lateral 
de la Riera. Un total de 12 
dibuixos que estan exposats 
a l’establiment fi ns al 30 de 

gener. La inauguració no 
només va servir per poder 
veure les obres de Quim 
Conca, sinó també per es-
coltar les explicacions de 
la responsable de Medi 
Ambient de l’Ajuntament, 
Montse Gallén, sobre l’ac-
tuació que s’ha fet a la Riera 
en els darrers anys.

Per Quim Conca, la Riera 
és un espai que no està prou 

valorat entre la ciutadana: 
“Moltes vegades vaig a ca-
minar cap a Can Xercavins i 
penso quin goig de tenir un 
espai així, amb una riera a 
tocar del centre, és bonic 
de veure, hi ha fauna i hi ha 
fl ora”, ha explicat l’ar� sta 
rubinenc, que recorda que 
durant molts anys la Riera 
va estar en condicions la-
mentables. / DdR

IL·LUSTRACIÓ



TEATRE

El Casal Popular es queda pe� t 
per acollir l’obra ‘Els dimoniets’
El Casal Popular es va omplir 
de gom a gom per seguir les 
aventures dels protagonis-
tes de l’obra de teatre musi-
cal infan� l ‘Els dimoniets’. Es 
tracta d’un text original de 
Laia Borràs que es represen-
ta des de fa 9 anys al Casal 
Popular i que està posat en 
escena pels més pe� ts de 
l’en� tat.

Una quarantena d’in-

fants d’entre 3 i 12 anys, 
sota la direcció de Laia Bor-
ràs, van pujar a l’escenari 
el dissabte i el diumenge, 
acompanyats també pels 
músics de l’Escola de Mú-
sica Pere Burés, que es va 
encarregar de la música en 
directe.

El públic es va bolcar 
amb aquest espectacle i el 
segon dia, fins i tot hi va 

haver gent que es va quedar 
sense entrada.

Per Laia Borràs, el fet 
que els protagonistes de 
la funció siguin els infants, 
fa que cada any sigui una 
obra diferent. “Hi ha molta 
espontaneïtat, perquè els 
infants quan s’equivoquen 
fan l’obra a la seva manera i 
al fi nal mai es pot saber què 
acabarà passant”. / DdR
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‘Els dimoniets’ van prendre el relleu de l’obra ‘Els Pastorets’ al Casal Popular, amb una excel·lent acollida 
de pública. / Cedida

LITERATURA

El poeta Joan Vigó 
presenta la seva 
primera novel·la 
a L’Ombra
El poeta barceloní Joan 
Vigó, molt vinculat a 
Rubí, visitarà el dimecres 
23 de gener la llibreria 
L’Ombra per presentar 
la seva primera novel·la, 
‘Haiku a Brooklyn’, publi-
cada per LaBreu Edicions. 
Es tracta d’una obra en la 
qual Vigó, que es troba 
en plena maduresa cre-
a� va, explica la vida d’un 
barceloní que emigra a 
Nova York. En el relat es 
revelen irònicament els 
mecanismes d’ocultació 
pels quals el protagonista 
amaga la seva iden� tat. 

Joan Vigó sempre ha 
estat vinculat al món de 
l’art i la seva difusió. S’ha 
dedicat a la música i a la 
ràdio, a la composició 
solidària de contes i a la 
redacció en col·laboració 
de relats, a l’escriptura 
silenciosa i als recitals de 
poesia. La presentació, 
oberta a tothom, serà  a 
les 19 hores.  / DdR

TEATRE MUSICAL

El CasalXou recapta 1.700 
euros per La Marató de TV3
El grup de teatre CasalXou 
del Casal de la Gent Gran de 
Rubí va oferir el 12 de gener 
una representació a La Sala 
en benefi ci de La Marató de 
TV3, dedicada a la lluita contra 
el càncer.

L’espectacle del CasalXou 
incloïa tangos, havaneres, 
melodies, cançó espanyola i 
música catalana sota la direc-
ció d’Albert Bové. En total, es 
va aconseguir recaptar 1.700 

euros que es destinaran a 
aquesta causa solidària.

El CasalXou s’ha mostrat 
molt agraït a totes les perso-
nes que van assis� r a veure 
l’espectacle, així com aquells 
que van comprar l’entrada tot 
i que no van poder assis� r. 

També ha mostrat el seu 
agraïment a l’Ajuntament per 
la cessió de La Sala i les perso-
nes que van col·laborar amb el 
muntatge. / DdR Integrants del CasalXou, durant una actuació. / Arxiu
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CIÈNCIA

L’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR) ha 
reiniciat les seves ac� vitats 
després de l’aturada per 
Nadal amb el seminari ‘Do-
nes i societat’, que es durà a 
terme durant aquest segon 
trimestre. El seminari és a 
càrrec de dones referents 
en el camp de la ciència i les 
humanitats amb una pers-
pec� va de gènere aplicada a 
la nostra quo� dianitat. 

La primera conferència, 
que va tenir lloc dijous de la 
setmana passada, portava 
per � tol ‘Els microorganis-
mes: una majoria invisible’, 
i va ser a càrrec de Núria 
Gaju, doctora en Ciències 
Biològiques i professora del 
Departament de Genè� ca i 

L’AEUR repren les ac� vitats 
amb el seminari ‘Dones i societat’

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

AGENDA
·····················································
DIVENDRES 18 de gener

‘De bukowski a Chinaski (o al 
revés)’
Recital poètic a càrrec de Javier 
Pintor, Ángel Larrosa i Ivan Durban. 
A les 20.30h a l’Espai Cultural CGT 
L’Aurora. Taquilla inversa.

Concert de guitarra fl amenca
A càrrec de Juan Gallardo. A les 21h 
a La Sala. Preu: 10€ / 7,50€.

Obervació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Associ-
ació d’Amics de l’Astronomia.

·····················································
DISSABTE 19 de gener

La Trocalleria
Punt d’intercanvi setmanal d’objec-
tes de segona mà. A les 10.30h a la 
rambla del Ferrocarril.

Nascuts per llegir
A les 11h a la Biblioteca. Per nadons 
fi ns a 3 anys. Inscripció prèvia. 

Taula Rodona de Cavallers Tem-
plers
A les 17.30h a la seu de la Societat 

EXPOSICIONS
Pintures d’Antoni Marsal. A la 
Biblioteca fi ns al 28 de febrer.

Cent anys de tren. A l’An� ga Esta-
ció fi ns al 19 de gener.

Medi Natural de la Riera de Rubí. Il·lustracions de Quim Conca a Lectors, 
al tren. Fins al 30 de gener.

ENTITAT
Taula rodona dels Cavallers Templers amb diverses ac� vitats
Els Cavallers Templers de Rubí 
organitzen aquest dissabte a 
les 17.30 hores una taula ro-
dona, que � ndrà lloc a la seu 
de la Societat Teosòfi ca de 
Rubí, al carrer Sant Pere, 8.

Durant la trobada, es 
parlarà sobre la consagració 
en grup de la poderosa pedra 
de templers. S’ensenyarà 
a magnetitzar els cristalls 
particulars de cadascun, a 

netejar-los, a programar-los, 
a carregar-los i a usar-los. 

També es farà un entre-
nament d’esgrima medieval, 
un concert de corns i medi-
tació. / DdR
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Teosòfi ca de Rubí. Org.: Cavallers 
Templers.

Hora del conte en anglès
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants 
d’1 a 7 anys.

Flamenc d’ahir i d’avui
A càrrec d’Estrellita de Graná, Loly 
Reyes, Manuel el Lagareño i Cris-
tóbal Marquesado. A les 18.30h a la 
Casa d’Andalusia. Org.: Peña Calixto 
Sánchez.

Concert de jazz
Jam coordinada per Ivan Galán. A 
les 20h a l’Ateneu. Org.: Associació 
Jazz Rubí.

Concert de Quinto Ár� co
A les 20.30h a l’Espai Cultural CGT 
L’Aurora. 

Concert de rock metal
A càrrec de Timeless i Crash Bones. 
A les 22h al Centre Cívic del Pinar. 
Preu: 6€.

·····················································
DIUMENGE 20 de gener

Vermut poè� c
A les 12h a l’Hort Comunitari El 

Mirlo. Org.: Feministas Rubí.

·····················································
DILLUNS 21 de gener

‘Sherlock Gnomes’
Cinema infan� l a les 18h a la Bibli-
oteca.

·····················································
DIMARTS 22 de gener

Hora del conte
A les 18.15h a la Biblioteca. Per 
a infants d’1 a 4 anys. Inscripció 
prèvia. 

Xerrada sobre Shiatsu
A càrrec de Julia de la Fuente. A les 
18.30h a la Biblioteca.

Conta’m una òpera: ‘Madama 
Bu� erfl y’
A càrrec de Maria José Anglés. A 
les 18.30h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia.

·····················································
DIMECRES 23 de gener

Hora del conte
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants 
de 4 a 8 anys.

Presentació del llibre ‘Haiku a 
Brooklyn’
A càrrec de l’autor Joan Vigó. A les 
19h a la llibreria L’Ombra.

La música en imatges: H. Villalo-
bos
Audiovisual a les 19.30h a l’Escola 
de Música Pere Burés.

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

DIJOUS 24 de gener

Taller d’introducció a l’italià
A càrrec de Bri� sh House Rubí. A les 
19h a la Biblioteca.

Presentació del llibre ‘Herederos 
de Roma’
A càrrec de l’autor Sergio Alejo, 
que oferirà una conferència sobre 
Bizanci. A les 19h a l’Ateneu. Org.: 
GCMR-CER.

Microbiologia de la UAB. 
Davant un nombrós pú-

blic, la doctora Gaju va expli-
car l’existència dels microor-
ganismes a la Terra, la seva 
evolució i quina importància 
tenen en el nostre dia a dia, 
com ens afecten i com ens 
ajuden. De forma molt pe-
dagògica, amb suport visual 
i explicacions entenedores, 

la ponent va transmetre la 
importància dels microor-
ganismes en la vida quo� -
diana i va donar pautes per 
conservar el medi ambient: 
fer bon ús dels an� biò� cs, 
tant en humans com en 
agricultura i ramaderia, 
reciclar la matèria orgànica, 
tractar les aigües residuals, 
etc. / DdR

Marina López
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1a Catalana Grup 1 J Pts.
1 GIRONA B 17 40
2 VILASSAR MAR 17 37
3 SABADELL NORD 17 29
4 PALAMÓS 17 27
5 LLORET 17 25
6 BANYOLES 17 25
7 RUBÍ 17 23
8 MANLLEU 17 23
9 SANT CUGAT 17 22

10 LLAGOSTERA B 17 22
11 TONA 17 22
12 LA JONQUERA 17 20
13 CAN VIDALET 17 19
14 EE GUINEUETA 17 18
15 VIC 17 17
16 ARGENTONA 17 16
17 SAN JUAN MONTCADA 17 15
18 FARNERS 17 14

 

UE VIC-UE RUBÍ                  1-1

UE VIC: Reig, Busquets, Tito, Isma (Almendros), Peque, Max 
morell, Ignasi (Corzo), Caballé (Muniesa), Eloy (Espina), 
Enric i. Sureda
UE RUBÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Raventos, Bacha, Tino 
Mendoza, Vicente (Sergio Campos), (Anouar), Gurrea (Ivan 
Campos), Sergi  Estrada, Edgar i Carles Montoro.
Àrbitre: Petroslav Toshkov.
Gols: 1-0 Max Morell (37’); 1-1 Sergi Estrada (78’)
Targetes: Sureda / Tino Mendoza (2).

Rubí i Vic empaten en un parti t 
on el millor va ser el resultat
JOSÉ LUIS PÉREZ

La Unió Esportiva Rubí va 
empatar 1-1 al camp de la 
Unió Esporti va Vic, un equip 
que fa 9 parti ts consecuti us 
que no coneix la victòria. A 
la primera part, el Rubí no 
es va trobar còmode al camp 
i va ser dominat per un Vic 
molt necessitat. Els locals van 
fer un joc molt directe que 
ofegava els visitants. El millor 
de l’equip rubinenc era el seu 
porter, Uri Antonell. En el 
minut 37, el Vic es va avançar 
en el marcador amb un gol de 
Max Morell.

Ja a la segona part, i tot i 
els canvis realitzats per l’en-
trenador, Alberto Fernández, 
el Rubí no va millorar i, de 
nou, Uri Antonell amb dues 
bones intervencions va evitar 
que el Vic augmentés el seu 
avantatge.

La jugada clau va arribar 
en el minut 62, quan el juga-
dor del Rubí Tino Mendoza va 
ser expulsat per doble amo-
nestació. A partir d’aquest 
moment, i amb un jugador 

menys, el Rubí va fer un pas 
endavant, mentre que els 
dubtes assaltaven els locals.

Ja en el minut 72, va tenir 
lloc un nou revés per al Rubí: 
Sergio Campos, que havia 
entrat a la segona part per 
substi tuir Vicente es va lesio-
nar i va haver de ser substi tuït 
pel juvenil Anouar. Sis minuts 
després, una passada molt 
dolenta d’Edgar a Sergi Estra-
da va servir perquè aquest fes 
l’1-1 defi niti u, ja que no hi va 
haver més oportunitats.

Amb aquest empat, la 
Unió Esporti va Rubí va aca-
bar la primera volta amb 
23 punts, en una còmoda 
situació, però no es pot des-

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

pistar-se perquè la categoria 
és molt igualada.

En la propera jornada , 
el Rubí jugarà dissabte a les 
16 hores a Santa Coloma de 
Farners.

RESULTATS UE RUBÍ
Sènior B-PB Castellbisbal  7-0
Faye (3), Daniel (2), Jordi i José.
At. Polinyà-Sènior C  0-5 
Samuel (3) i Ali (2).
Juvenil A-Sant Cristóbal  4-2
Aiman, Javier, Alex i Erik.
Juvenil B-Club d’Aran  4-2 
Sidiky i Aiman.
Juvenil C-Sabadell Nord  5-0
Àlex (2), Raúl, Joan i Jesús.
Cadet B-Natació Terrassa  1-2
Bernat.
La Farga-Cadet C  2-3
Nicolas, Izan i Àlex.
Sabadellenca-Cadet B  1-2
Xavier i Richard.
Sabadell-Infantil A  4-5
Alexandre, Àlex, Eric, Pau i Alejandro.
Infantil B-Matadepera  0-2
Infantil C-Ripollet  1-3
Darío.
Aleví A-Gimnàstic Manresa  3-5
Hugo, Miguel i Izan.

Can Trias-Rubí Aleví B  1-2
Pol (2).
Júnior-Aleví C  6-2
Jordi i Arnau.
Aleví D-Olímpic Can Fatjó  5-1
José (4) i Àlex.
Aleví E Rubí-Base Montcada  3-2
Asier 2 i Mario 1
Base Montcada-Aleví F                                             0-10
Iker (3), Martí (2), Joel (2), Àngel, Joao Víctor i 
Hugo.
Sabadell-Benjamí A  1-2
Christian i Sergi.
Benjamí B-Pueblo Nuevo 2002                            12-0
Àlex (3), Jan (2), Matías (2), Bunja (2), Dembele, 
Iker i Ousmane.
Fundació Terrassa-Benjamí C   1-8
Juan (3), Biel (2), Erik, Aleix i Eder.
Benjamí D-Fundació Terrassa  0-7
Prebenjamí A-At. Polinyà  2-1
Leo Benisa i Leo Martinez.
Prebenjamí B-Sant Pere Nord                    13-1
Àlex (5), Raul (3), Alejandro (2), Denis (2) i 
Máximo.

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC SANT JUST 17 36
2 MARTORELL 17 34
3 ATLÈTIC JÚNIOR 17 31
4 FONTSANTA-FATJÓ 17 31
5 SANT QUIRZE 17 31
6 UNIF. BELLVITGE 17 28
7 JOVENTUT RIBETANA 17 27
8 SAN MAURO 17 26
9 CAN TRIAS 17 24

10 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 17 20
11 ATLÈTIC VILAFRANCA 17 19
12 PRAT B 17 19
13 ATL. PRAT DELTA 17 19
14 ESPLUGUENC 17 19
15 MOLINS DE REI 17 18
16 MARIANAO POBLET 17 18
17 OLÍMPIC CAN FATJÓ 17 12
18 BEGUES 17 10

MARIANAO POBLET - C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ           2-1

C.D. MARIANAO POBLET: Jordi, Paco, Francis, Edgar, Piqué, 
Eitán (Ivi), Alfonso, Trilla, Vacas (David), Jhony, Manolo (Ga-
bri). Técnico: David Carnasa
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Cristian, Miró (Locan), I. 
Armenteros (Dani), Pablo Borges, Alvaro G., Bonilla, Xavi Fdez.
(Genís), Ocampo (Calderón), Pozzo, Agus. Técnico: Iban Tey.
Àrbitre: Bravo Minero, Antonio (Be)
Gols: 1-0 Vacas (48´), 2-0 Vacas (61´) i 2-1 Peñarroya (81´)
Targetes: Paco, Edgar, Piqué, Eitán, Jhony, Castillo, Ivi; Cristian 
i Àlvaro Gómez 

L’Olímpic tanca la primera volta 
amb una derrota a Sant Boi
JOSÉ VERDE

La primera volta no va poder 
fi nalitzar amb una victòria per 
l’Olímpic de Can Fatjó, que va 
caure davant un rival directe, 
el Marianao Poblet, que amb 
aquesta victòria es col·loca 
amb 6 punts d’avantatge 
sobre els de Can Fatjó.

El conjunt rubinenc va ar-
ribar al parti t amb una baixa 
molt important, la de Mauri, 
per lesió, i amb ganes de veu-
re el debut de Cristi an Gómez 
com a jugador de l’Olímpic, 
que va oferir una bona actu-
ació com a lateral dret tant en 
defensa com en atac.

El primer temps va ser de 
domini visitant, amb ocasions 
clares de gol de l’Olímpic, 
mentre que el Marianao 
Poblet no va llençar ni un sol 
xut a porta. Amb el marcador 
a zero es va arribar al fi nal de 
la primera part.

La segona es va iniciar 
amb un sol canvi, el de Cal-
cerón por Ocampo en les fi les 
del conjunt rubinenc.

En aquest període, es va 
girar la truita en els primers 

quinze minuts, on els locals 
van fer dos gols, transformats 
per Vacas en els minuts 48 i 
61 en jugades al contracop.

L’Olímpic va insistir en 
l’atac, dominant i buscant 
marcar en múlti ples arriba-
des però només van acon-
seguir-ho de penal. Va ser 
en una jugada individual de 
Pozo, que va marxar dels seus 
marcadors i, al fi nal, va ser es-
combrat dins de l’àrea local. 
Agus Peñarroya el va transfor-
mar i va retallar distàncies en 
el marcador, posant el 2-1 en 
el minut 81 de joc.

Ja a la recta fi nal de parti t, 
la insistència del conjunt de 
Can Fatjó no es va traduir en 
més gols, tot i que el parti t es 

va allargar cinc minuts per les 
constants pèrdues de temps 
dels locals.

La  propera jornada, 
l’Olímpic jugarà contra l’Atlè-
ti c Sant Just. Serà dissabte a 
les 17 hores a Sant Just.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

A la imatge, el conjunt 
del Prebenjamí B de la 
UE Rubí, que va líder a la 
seva classifi cació. Aquesta 
setmana s’ha imposat 
rotundament al Sant Pere 
Nord per 13-1. / Arxiu
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Integrants del tercer equip del club, que ja ha cer� fi cat l’ascens. / Cedida 

HANDBOL | PRIMERA CATALANA

El Femení de l’Handbol Rubí 
perd al camp del Santpedor

El Sènior Femení de l’Handbol 
Rubí va caure fora de casa 
davant de l’Handbol Santpe-
dor per un resultat de 25-17. 
L’equip rubinenc va encarar 
el par� t sense canvis i això 
va causar molts problemes 
sobretot a la segona meitat.

L’atac va ser fl uix i la de-
fensa de les de Santpedor 
va neutralitzar les poques 
ocasions bones d’atac, fent 
que el Rubí es� gués sempre 
per darrere en el marcador. 
Molts dels gols de l’equip de 
Santpedor van ser de contra-
atac, tot i que les jugadores 
del Rubí es van queixar molt 
a l’àrbitre per no xiular passes 
en moltes jugades.

A la segona meitat, el 
cansament de les noies del 
Rubí va fer que tant la defen-
sa com l’atac fossin fl uixos i 
només van aconseguir 5 gols 
en trenta minuts. Cap a les 
acaballes del par� t, el Rubí 
va intentar llançaments des 
de lluny per evitar la contun-
dència de la defensa santpe-
dorenca, però tot i això no va 
aconseguir retallar distàncies 
en al resultat fi nal.

Van jugar pel Rubí Bego 
(portera), Rodri (7), Raquel 
(1), Clara (2), Rebeca, Ana, 
Campagnoli i Montse (7).

El Sènior Masculí també surt 
derrotat
El Sènior Masculí jugava a 
casa contra l’Handbol Cer-
danyola, el líder de Segona 
Catalana, en un partit que 

malauradament va acabar 
amb derrota local per 17-20. 
Tot i això, els rubinencs van 
plantar cara al líder i van estar 
a punt de frustrar la victòria 
visitant.

Els locals van arrencar 
el partit amb l’objectiu de 
millorar la defensa, que tants 
problemes havia causat en 
les jornades anteriors. La 
defensa 6-0 era robusta i molt 
plana i amb ajudes con� nues 
provocava que només es cre-
essin espais als extrems. Per 
la seva banda, l’equip visitant 
va optar per una defensa 5-1, 
i durant algunes estones 4-2, 
que evitava la circulació fl uida 
de la pilota, però que el Rubí 
va aconseguir trencar gràcies 
a l’actuació dels pivots Saura 
i Cesc.

La segona part es va ini-
ciar amb un resultat de 7-12, 
però els rubinencs van lluitar 
totes les pilotes i van millorar 
a la porteria en defensa gràci-
es a les intervencions de Javi. 
Així, al minut 45 es va arribar 
amb un marcador de 13-14 
i en alguns moments es va 
arribar a empatar el par� t i 
a tenir opcions de victòria, 
sobretot pels gols de Kevin. 
Però al fi nal, la falta de re-
canvis a la banqueta va passar 
factura al Rubí

D’altra banda, el mateix 
equip va disputar el torneig 
de Nadal de Ripollet entre 
el 22 i el 27 de desembre, 
torneig que va guanyar. / 
Handbol Rubí

L’equip C de la UP Petanca Las Torres-
Rubí aconsegueix l’ascens de categoria
L’equip C de la Unió Petanca 
Las Torres-Rubí ha estat el 
primer de l’en� tat en acon-
seguir l’ascens de categoria. 
Ho ha fet faltant encara dues 
jornades per acabar el cam-
pionat i enfrontant-se amb el 
seu rival directe, l’Atlè� c Ca 
n’Anglada B. Els rubinencs, 
que es van desplaçar fins 
a Terrassa, van demostrar 
la seva superioritat en tot 
moment, de manera que a 
la tercera ronda ja havien 
guanyat el partit. Amb un 
marcador fi nal de 4-12 van 
tancar l’enfrontament i van 
assolir l’objectiu d’aquesta 
temporada, l’ascens. Ara, 
únicament els manca el repte 
d’acabar imbatuts aquesta 
lliga.

El segon equip, per la 
seva banda, no va tenir cap 
dificultat per desfer-se de 
l’Altaveu de Mollet, actual 
cuer del seu grup que encara 
no ha aconseguit puntuar. En 
tota la ma� nal, els visitants 
només van aconseguir gua-

PETANCA | LLIGA

El Sènior Femení, durant el par� t a Santpedor. / Cedida
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Resultats de la Penya 
Blaugrana Ramon Llorens

Victòria dolça de l’Horitzó A 
per començar el 2019

El Prebenjamí B va perdre 
a casa del Mirasol per 4-0, 
mentre que l’A va perdre 2-1 
amb un gol de Pol Camacho 
al camp de la Roureda. Els 
benjamins van guanyar els 
dos els seus par� ts, l’A al camp 
del Barceloneta FC per 0-9, 
amb gols d’Àlex Sirvent, Àlex 
Rodríguez, Erik Ahufi nger (2), 
Sully i Aislam (4); mentre que 
el B va guanyar a casa contra 
el Juan XXIII per 5-3, amb gols 
de Medhi, Thierno, Yahia i 
Thiago (2). L’Aleví B va perdre a 
casa del segon classifi cat, la PB 
Sant Cugat, per 6-4, amb gols 

de Manel España, Izan Pérez i 
Zacaria Afourid (2). I l’Aleví B 
va empatar a dos a casa contra 
el San Cristóbal amb gols d’Ian 
Alcivar. Pel que fa a l’Infan� l, 
va perdre a casa del Sant Cu-
gat per 4-2 amb gols de Rayan 
Aborohou i Dembo. El Cadet A 
va perdre a casa del Jabac per 
6-3, amb gols d’Oliver, Joel i 
Xavier i el Cadet B va perdre a 
casa contra el Júnior per 1-5, 
amb gol de Michel. El Sènior 
va empatar a casa contra el 
Santa Maria Montcada, 1-1, 
amb un gol d’Anas Ponce. / PB 
Ramon Llorens

El primer partit de l’any de 
la Lliga Catalana de Segona 
Divisió d’ACELL va ser còmode 
i plàcid per l’Horitzó A, que va 
superar el TEB per 27-12. La 
no� cia més important, però, 
va ser la reincorporació de 
Toni Torres a l’equip després 
d’haver superat una greu 
lesió.

L’equip de Sara Zabalgo 
va demostrar una superioritat 
clara, especialment en defen-
sa. En l’aspecte anotador, cal 
destacar els punts de José 
Roldán, tot i que va abusar 
excessivament del � r, i la con-

tribució de Toni Torres, que va 
fer els primers 7 punts de la 
temporada. Per l’Horitzó A van 
jugar José Roldán (10), Toni 
Torres (7), Helena Corbella (4), 
Joan Lupión (3), Efrain Escalo-
na (2), Isaac Mar� nez (1), Jordi 
Aniento i Pablo Plaza

Pel que fa a l’Horitzó B, va 
perdre contra el CE Juve per 
13-41 en la represa de la lliga 
de Quarta Divisió. Pel conjunt 
vallesà, van jugar Cristobal 
Galán (5), Daniel Latre (4), Fi-
del Peña (2), Yerai Asensio (2), 
Albert Almirall i Sergi Andreu. 
/ CE Horitzó

nyar una de les 16 par� des 
que es disputen en cada 
par� t. Amb un resultat fi nal 
de 15-1 i a falta només 2 
par� ts, els rubinencs con� -
nuen segons del seu grup a 3 
punts del líder, La Concòrdia 
de Sabadell.

Pel que fa al quart equip, 
van rebre a les pistes de 
Cova-Solera el Sant Polenc-
Maresme. Els de Rubí con� -

nuen amb la seva bona línia 
quan actuen com a locals. 
Van dominar el par� t des de 
la ronda inicial i no van donar 
cap opció al seu rival. Un 
resultat fi nal d’11-5 pels de 
Rubí que els permet escalar 
llocs a la classifi cació.

Finalment, el femení de 
l’entitat està fent un gran 
final de temporada. S’en-
frontava, com a local, amb 

el Castellbisbal, equip de la 
part baixa. Les rubinenques 
van imposar el seu joc des 
de l’inici i només van acabar 
cedint 1 partida. Amb el 
resultat de 7-1 van aconse-
guir 3 punts que les acosta 
a només 3 punts del segon 
classifi cat, el Sant Cugat. El 
primer equip va descansar 
aquesta jornada. / UP Petan-
ca Las Torres
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Victòries del Femení i Masculí del Natació Rubí
El Femení i el Masculí del 
Club Natació Rubí van acon-
seguir el dissabte dues 
victòries importants.

El Sènior Femení, que 
milita a Divisió d’Honor, la 
màxima categoria estatal, 
es va desplaçar fi ns a Ma-
drid per enfrontar-se al CN 
Moscardó. Les jugadores 
de David Martín es van 
imposar en un parti t molt 
disputat per 13-10, un re-
sultat que permet a l’equip 
mantenir la sisena posició.

El Sènior Masculí A va 

jugar a Can Rosés contra el 
CN Montjuïc en la jornada 
corresponent de Primera 
Nacional. Els rubinencs van 
aconseguir imposar-se per 
10-8 i conti nuen liderant la 
classifi cació.

D’altra banda, dissabte 
tots dos equips juguen fora. 
El Femení anirà de nou fi ns 
a Madrid per jugar contra 
l’ARC Ciudad Lineal a les 17 
hores, mentre que el Mas-
culí s’enfrontarà al Premià 
de Mar 12.55 hores. / Club 
Natació

NATACIÓ | LLIGA NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Arlet Oliveras. / Cedida

Arlet Oliveras aconsegueix quatre 
campionats de Catalunya Màster
La rubinenca Arlet Oliveras 
va aconseguir guanyar el 
Campionat de Catalunya 
d’Hivern en categoria Màs-
ter, que va tenir lloc a Horta 
el cap de setmana. Oliveras 
es va proclamar campiona en 
200 m papallona (2’41”16), 
200 m esquena (2’39”77), 
100 m esquena (1’15”46) i 
400 m esti ls (5’35”09), prova 
en la qual també va batre el 
rècord. 

També va participar 
en el campionat Sebasti an 
Yborra, concretament a 
les proves de 50 m lliures 
(19’63), en la qual va que-
dar 9è; els 100 m esquena 
(1’20”18), en quarta posició; 
els 400 m lliures (5’08”18), 

Els quatre integrants del club que van parti cipar a la prova. / Cedida

RESULTATS

CN ATLÈTIC-BARCELONETA - CN RUBÍ 10-7
CW SANT ADRIA A - CN RUBÍ A 0-5
GEIEG - CN RUBÍ B  10-14
CN RUBÍ - CE MEDITERRANI 1-16
CN MATARÓ - CN RUBÍ  11-9
CN CATALUNYA - CN RUBÍ 12-15

TRIATLÓ | DUATLÓ TRIATLÓ | DUATLÓ

ATLETISME | COMPETICIÓ

El CNR parti cipa al Duatló 
de Carretera de Mataró

Quatre atletes de l’Òptims 
Club, al Duatló de Mataró

La UAR al cros de Ripollet i a la 
Marxa de Barberà del  Vallès 

Fins a 8 triatletes del Club 
Natació Rubí van parti cipar 
el diumenge en el III Duatló 
de Carretera de Mataró en 
dos equips, un masculí i un 
altre femení. L’equip femení 
estava integrat per Andrea 
Celada, Marisol Almeida i Ma-
ria Ricart, que van competi r 
juntes per primer cop. Celada 
va quedar 20a en la general i 
11a en la categoria absoluta; 
Ricart, 30a a la general i 5a 
en Sub-23; i Almeida, 68a a 
la general i 4a en Veteranes 2. 
Per equips van assolir la 10a 
posició de 15 equips. 

Pel que fa a l’equip mas-
culí, estava integrat per Xavi-
er Matarín, Ricart Valenzuela, 
Rafael Trenado, Franesc Mar-
tí nez i José L. López Pinedo. 
Matarín va quedar en 78è lloc 
a la general i 47è en categoria 

absoluta; Valenzuela va ser 
134è en la general i 3r en Ve-
terans 2; Trenado va quedar 
en 173è lloc a la general i 39è 
en Veterans 1; Martí nez va 
ser 306è a la general i 150è en 
absoluta, en la que ha estat 
la seva primer parti cipació; i, 
per últi m, López Pinedo es va 
haver de reti rar. Pel que fa a 
la classifi cació per equips, van 
quedar en 28a posició de 39 
equips. / CNR

Quatre triatletes de l’Òpti ms 
Club Triatló van parti cipar en 
el III Duatló de carretera de 
Mataró que va tenir lloc el 
diumenge. Es tractava de la 
primera prova puntuable de 
la Lliga de Clubs d’aquesta 
temporada.

El primer del club en arribar 
a la meta va ser Vicente Blasco, 
amb un temps de 58’13”. Al-
bert Muñoz i Santi  Sánchez van 
arribar a la meta amb el mateix 

temps, 1h00’11”. Per la seva 
banda, Fede Haba va arribar un 
minut més tard, amb un temps 
d’1h01’40”.

Amb aquests resultats, 
Santi  Sánchez va quedar segon 
en la categoria Veterans 2 i el 
club va acabar en 21è lloc dels 
39 parti cipants.

El repte de l’Òptims de 
cara a la lliga és aconseguir 
mantenir la Primera Divisió. / 
Òpti ms Club

La Unió Atlèti ca Rubí 
(UAR) va participar 
diumenge en el Cros 
de Ripollet, una com-
peti ció en la qual Àlex 
Valls va aconseguir la 
segona posició amb un 
temps de 20’04” i una 
velocitat mitjana de 
3’58. L’altre parti cipant 
del club, Wail Afallad, 
va aconseguir quedar 
en vuitena posició.

D’altra banda, Ig-
naso Melo va quedar 
en primer lloc en el 
Gram Premi de Marxa de 
Barberà del Vallès, amb un 
temps de 26’05”.

I, per últi m, cal destacar 
la bona parti cipació del club 
diumenge al control de pista 
a L’Hospitalet de Llobregat, 
amb més de 24 parti cipants 
de l’entitat. Cal destacar, 
l’actuació d’Ivan García als 

Álex Valls va ser segon. / Cedida

Una jugadora del Natació Rubí, en una acció. / Cedida

El Masculí va imposar-se al CN Montjuïc. / Cedida

en els quals va acabar en 6a 
posició; i els 100 m lliures 
(1’03”92), en 8è lloc.

D’altra banda, aquest 
cap de setmana es disputa a 
Terrassa el Campionat de Ca-
talunya Absolut Obert, amb 
la presència de la nedadora 
del Club Natació Rubí Sílvia 
Martí . / CNR

Sorti da del duatló. / Cedida

60 m llisos en 8”02, o la de 
Marta Tomey Jiménez, que 
va fer 8”08 a la mateixa prova 
en la categoria Sub-14. En la 
mateixa categoria, Valeria 
Olalla va quedar primera en 
els 1.000 m llisos amb un 
temps de 3’22”. Jordi Sierra, 
en la mateixa prova, va fer un 
temps de 3’25”. / UAR
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