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El CatSalut té previst dotar el CAP
Mútua de més serveis d’urgències
La Generalitat es marca com a prioritat transformar el centre
d’atenció primària en un CUAP per poder ampliar les urgències

Arrenca el
Carnaval a la
ciutat, amb
ac�vitats com la
rua de comparses

ABOCADOR DE CAN BALASC

Ajuntament

Lara López

Pàg. 3

CULTURA - Pàgina 15

Mobilització massiva a Rubí per protestar
contra l’obertura de l’abocador
TMA atura el tràmit administra�u a
l’Ajuntament, a l’espera d’una reunió
amb la Generalitat
Pàg. 2-3

Un home
agredeix tres
vigilants de
seguretat a
l’estació de
Ferrocarrils
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Més de 2.000 persones es mobilitzen contra
l’obertura de l’abocador de Can Balasc
La plataforma insisteix que l’Ajuntament i la Generalitat tenen a les seves mans aturar la instal·lació
Lara López

Entre 1.900 i 2.100 persones,
segons dades de la Policia Local, van participar divendres
passat en una gran manifestació com a protesta per
l’obertura de l’abocador de
Can Balasc. Rubinencs i gent
d’altres municipis veïns es van
sumar a la convocatòria de la
Plataforma Rubí sense abocadors en una marxa lenta
que va recórrer la rambla del
Ferrocarril, seguint per la carretera entre Rubí i Sant Cugat
fins a la seu a Sant Cugat de
TMA Grupo Sánchez, empresa gestora dels abocadors de
Can Carreras i Can Balasc.
A la mobilització es podien llegir pancartes amb els
lemes ‘Emergència ambiental. Aturem Can Balasc’, ‘Tanquem Can Carreras. Aturem
Can Balasc’ o ‘La merda de la
muntanya no fa pudor, només
si la porta el Sánchez amb un
camió’, entre altres. El recorregut va finalitzar a l’entrada
de la seu de TMA a Sant Cugat, molt a prop de l’Hospital
General de Catalunya, on els
participants van cridar amb
contundència “no” als abocadors i “Sánchez, escucha,
Rubí está en lucha” davant
els camions i treballadors

La manifestació va aplegar gent de totes les edats en una marxa lenta que va finalitzar a les portes de l’empresa TMA. / L. López

de l’empresa. Finalment, els
manifestants van penjar part
de les pancartes i símbols de
protesta davant la porta de
TMA i van tornar a Rubí per
un camí alternatiu.
Entre els manifestants, un
dels protagonistes van ser els
alumnes i famílies de l’escola
Rivo Rubeo, situada a poc
menys d’un quilòmetre de les
instal·lacions de Can Balasc.
Centenars d’usuaris i treballadors del centre, entre ells

la directora, Marina Llonch,
van clamar contra l’obertura
de l’abocador lluint mascaretes de cartolina i missatges
com ‘Prou merda, som escola
verda’, o ‘Per un Rubí lliure de
contaminació’, entre altres.
També van sumar-se veïns de
les urbanitzacions d’Els Avets
i Can Serrafossà, principals
zones afectades per la seva
proximitat a Can Balasc.
La mobilització va comptar amb la participació d’enti-

tats locals com la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, el
Moviment per unes Pensions
Dignes de Rubí o el Comitè
de treballadors de l’empresa
Continental, acompanyats de
la batucada Rekunde. A més,
també van participar-hi associacions de municipis propers
com Ullastrell i Castellbisbal.
La manifestació va causar afectacions al trànsit en
ambdós sentits de l’avinguda l’Estatut i una llarga cua

de cotxes a la carretera de
Rubí, que va arribar fins a
l’entrada de la B-30 en sentit
Tarragona.
La Plataforma diu que l’obertura depèn de la Generalitat
i l’Ajuntament
Montse Rousse, de la Plataforma Rubí sense abocadors,
va valorar molt positivament
la gran implicació dels veïns,
l’escola i la resta de la ciutadania i va avançar que la pro-

pera acció contra l’abocador
serà una intervenció al Ple
municipal, que serà dijous
vinent, i una concentració
durant la celebració d’aquest
a les portes de l’Ajuntament.
Davant les declaracions
creuades que hi ha hagut els
darrers dies sobre les responsabilitats de la Generalitat i
Ajuntament en l’obertura de
l’abocador, Rousse va afirmar
que “les dues administracions
tenen sobre de la taula documents en tràmit: si qualsevol
de les dues administracions
no autoritza, no hi ha abocador”.
En relació amb el paper
del govern municipal, Rousse
afirma que “l’Ajuntament, en
el tràmit urbanístic, pot fer un
informe desfavorable i quan
aquest arribi a la Generalitat,
aquesta arxivar-ho”. En el cas
de la Generalitat, la representant de la Plataforma explica
que han presentat diverses
al·legacions a l’autorització
ambiental de l’abocador i
aquestes han estat rebutjades.
L’obertura de l’abocador necessita la llicència
urbanística, que concedeix
l’Ajuntament, i l’autorització
ambiental, competència de
la Generalitat.

La Generalitat detecta irregularitats a Can Carreras
m. cabrera

La Generalitat de Catalunya
ha detectat irregularitats a
l’abocador de Can Carreras,
una instal·lació que l’administració catalana va obligar
a tancar el 2016 perquè l’empresa gestora, FSM Vertispania, havia excedit el nombre
de residus. Aquesta empresa,
encarregada de gestionar Can
Carreras, és del grup empresarial de TMA Grupo Sánchez,
el mateix que gestionarà
l’abocador de Can Balasc,
si aquest finalment aconsegueix tots els permisos.
Les irregularitats les va
detectar la Direcció General de Qualitat Ambiental
i Canvi Climàtic durant les
inspeccions programades
que va fer entre el 16 i el 25
de juliol del 2019. Segons
aquest informe, no es garanteix un compliment adequat
de les condicions fixades en

l’autorització ambiental, i de
fet, almenys un dels incompliments és considerat com
a rellevant.
El document insta al titular de la instal·lació a adoptar
les mesures de correcció i
prevenció necessàries per
evitar l’afecció a les persones
i al medi ambient i avisa que
hi haurà noves inspeccions
per comprovar que s’hagin
corregit les deficiències.
L’informe detalla que els
tres incompliments detectats estan relacionats amb
emissions a l’atmosfera, amb
prescripcions específiques
dels gestors de residus i amb

Entre el 2015
i el 2019, la
Generalitat no va
fer cap inspecció,
tot i les queixes
veïnals

aigües residuals.
Més de tres anys sense cap
inspecció
Des que hi ha dades públiques sobre les inspeccions
que la Generalitat de Catalunya fa d’instal·lacions industrials, Can Carreras només
ha estat objecte de dues
inspeccions per part de la
Direcció General de Qualitat
Ambiental. La primera va
ser el desembre del 2015,
després que el novembre del
mateix any, l’Agència Catalana
de Residus pogués constatar
que, com venia denunciant la
plataforma Rubí sense abocadors, Can Carreras havia
superat la quantitat màxima
permesa de residus.
Segons la inspecció efectuada a posteriori, el ritme
d’entrada de residus era molt
reduït i es continuaven dipositant residus en àrees on
encara no s’havia assolit la

cota. Aquest informe va ser
favorable a l’empresa i va
determinar que es complien
les condicions fixades.
La segona inspecció de
la Direcció General de Qualitat Ambiental va ser la de
l’estiu del 2019, en la qual
es van detectar les irregularitats. Per tant, entre finals
del 2015 i l’estiu del 2019,
l’òrgan responsable no va fer
cap inspecció, encara que
les queixes de la plataforma
i dels veïns eren continues
i reiterades i alertaven que
l’empresa continuava abocant residus. Queixes que
encara persisteixen.
Segons ha explicat el gerent de TMA Grupo Sánchez,
Andreu Sánchez, no té constància d’aquest informe negatiu per part de la Direcció
de Qualitat Ambiental i insisteix que l’abocador de Can
Carreras està tancat: “Porta
tancat quatre anys, però a

TMA afirma que
l’abocador porta
tancat 4 anys,
però que hi ha
discrepàncies
amb l’ARC
dins tenim altres activitats,
com la planta de palets o la
divisió de terres de compostatge, per això entren i surten
camions”. També ha explicat
que la clausura de l’abocador
encara no s’ha efectuat perquè hi ha unes discrepàncies
entre l’empresa i l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC)
sobre la capacitat final de
l’abocador, unes diferències
que s’han d’acabar de negociar amb l’ARC, segons apunta
Sánchez.
Irregularitats a Tejala
L’extractiva de Tejala, una

parcel·la que està al costat
de Can Balasc i que també
és propietat de TMA Grupo
Sánchez, també ha registrat
alguna irregularitat en aquestes inspeccions de la Direcció
General de Qualitat Ambiental de l’administració catalana. Tejala és una extractiva
relacionada amb la fabricació
de productes ceràmics.
El 2016 es va renovar
l’autorització ambiental, tot i
que s’havien detectat incompliments poc rellevants en
una inspecció del 2014. No
es va fer una nova inspecció
fins al 2017, quan es van detectar irregularitats, concretament relacionades amb la
contaminació atmosfèrica, la
producció de residus i el funcionament de les activitats.
L’any 2018 es va repetir la
visita per veure si l’empresa
gestora havia corregit les
deficiències i l’informe va ser
favorable.
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TMA es reunirà amb la Generalitat per aclarir si
necessita o no una declaració d’impacte ambiental
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La Generalitat diu que l’abocador de Can Balasc només necessita una autorització
ambiental, però l’Ajuntament reclama un document més complet per donar la llicència

de residus es deu “a un canvi
en la norma�va, però són els
mateixos” que els del projecte
inicial del 1994.

MARTA CABRERA

L’empresa AJK Inversiones
Cantábricas y Portuarias SL,
que pertany a TMA Grupo
Sánchez, ha presentat a l’Ajuntament de Rubí un escrit sollicitant la suspensió temporal
de la tramitació de la llicència
per obrir Can Balasc, un permís que l’empresa necessita,
juntament amb l’autorització
ambiental de la Generalitat de
Catalunya, abans de començar l’ac�vitat.
L’empresa es troba ara
mateix en punt mort perquè
l’Ajuntament li demana una
declaració d’impacte ambiental per atorgar-li la llicència,
mentre que la Generalitat en
paral·lel està tramitant una
autorització ambiental –un
document menys complet–.
Segons ha explicat el gerent de TMA, Andreu Sánchez,
l’empresa ha decidit demanar
la suspensió de la llicència a
l’Ajuntament per “aclarir si la
declaració d’impacte ambiental és necessària o no, i si
és necessària, com tramitarla”. Sánchez assegura que
l’empresa ja té elaborada la
declaració d’impacte ambiental, però és l’administració
catalana qui diu que aquest
document no és necessari.
“La Generalitat ha notificat
diverses vegades, a l’Ajuntament i també a nosaltres, que
la declaració d’impacte ambiental no és necessària, però
l’Ajuntament ens la reclama
per donar-nos la llicència, per
això hem demanat una reunió
amb la Generalitat per veure
quins passos hem de seguir”.
En tot cas, Sánchez nega que
la demanda de suspensió

Fa anys que TMA intenta obrir l’abocador de Can Balasc, davant l’oposició ciutadana. / Arxiu-Mariona López

Les contradiccions
entre les dues
administracions
porten l’empresa
a suspendre la
sol·licitud de la
llicència
estigui relacionada amb la
possible caducitat del procediment. Ara, caldrà veure
si l’Ajuntament admet o no
aquesta demanda de suspensió per part de l’empresa.
Les contradiccions entre
les dues administracions han
aturat els plans de l’empresa
d’obrir l’abocador de forma immediata, però Andreu
Sánchez és op�mista i creu
que quan �nguin resolta la
qüestió dels permisos am-

bientals amb la Generalitat,
“l’Ajuntament tindrà l’obligació d’atorgar la llicència en
compliment de la llei”.
Casualitat o no, l’anunci
de la pe�ció de la suspensió
de la llicència es va produir
dimarts, el mateix dia que el
conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, es
va reunir amb l’alcaldessa de
Rubí, Ana M. Mar�nez, una
trobada de la qual no han
transcendit els detalls.
Tipus de residus
Pel que fa als �pus de residus
que s’abocaran a Can Balasc,
la plataforma Rubí sense
abocadors ha denunciat diverses vegades que el permís
que demana TMA és per
un abocador de residus no
especials (classe II), tot i que
per sentència judicial a Can

Balasc només hi poden entrar
inerts i alguns altres residus
que actualment es consideren
de classe II. Sánchez diu que

a Can Balasc s’abocaran els
residus que es contemplen a
la sentència i que la inclusió al
projecte de més de 200 codis

La “bona experiència” de Can
Carreras
Sànchez demana tranquillitat als veïns i considera que
Can Carreras ha estat una
“bona experiència”, tot i que
reconeix que al principi hi va
haver un problema d’olors:
“Quan ens van deixar aplicar
la tecnologia, les olors es van
acabar, aquesta mateixa tecnologia l’aplicarem ara a Can
Balasc”. Per úl�m, el gerent
de TMA respecta les mobilitzacions dels veïns contra
l’obertura de l’abocador que
s’han produït en els darrers
dies: “Tots produïm escombraries, però ningú la vol a
casa seva. Entenem que la
gent es mobilitzi i defensi
els seus interessos, nosaltres
com a empresa també volem
defensar els nostres”.
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Els pensionistes celebren dos anys de lluita amb
múl�ples ac�vitats per reforçar el moviment
C. CARRASCO

Imatge de l’assemblea de pensionistes el dimarts al ma�. / C.C.

Fa dos anys que el Moviment per unes Pensions
Públiques Dignes de Rubí
(MPPDR) es va posar en
marxa a la ciutat per defensar el sistema públic de
pensions davant algunes
mesures polí�ques i econòmiques que el posaven en
perill. Durant aquests dos
anys, han realitzat assemblees els dimarts al ma� a

les portes de l’Ajuntament,
han organitzat manifestacions i han participat en
convocatòries a la comarca,
a Barcelona i ﬁns i tot a Madrid. També han organitzat
xerrades informa�ves i han
donat suport a diferents
moviments com a Rubí Sanitat, contra l’abocador de
Can Balasc o a favor del
manteniment dels llocs de
feina a Con�nental.
El balanç d’aquests dos

anys és positiu, però tot
i això no tenen intenció
d’aturar la seva mobilització. De fet, i coincidint amb
la celebració dels dos anys
de lluita, estan organitzant
diverses ac�vitats per aconseguir reforçar el moviment
i arribar a més gent.
“És necessari que les
nostres reivindicacions arribin més enllà dels pensionistes. Nosaltres som el passat,
ja tenim una edat, però
estem lluitant en el present
pel vostre futur, el d’aquells
que no han començat a treballar, els que fa poc temps
que treballen i aquells que
ja fa molts anys i que estan
a punt d’unir-se a nosaltres”,
apunta un dels membres del
col·lec�u.
Entre les ac�vitats que
s’estan treballant, hi ha una
assemblea oberta pel dia 2

de març a l’auditori Vallhonrat, amb participació de
sindicats majoritaris, on es
farà balanç ﬁns al moment i
es plantejaran perspec�ves
de futur.
També s’està organitzant
una manifestació pel dia 5
de març, una mobilització
lúdico-fes�va que comptarà
amb un grup de jazz i una
festa oberta a tothom el dia
13 de març al local de la CGT.
Finalment, el dia 29 de març
�ndrà lloc una calçotada al
centre cívic de Can Fatjó.
Recordem que el moviment defensa que les
pensions vagin lligades a
l’increment de l’IPC i que
aquesta actualització es�gui
recollida a la Constitució,
que es derogui la reforma
laboral i que s’estableixi
una pensió mínima de 1.080
euros, entre altres.

Agressió a tres vigilants dels
Ferrocarrils de la Generalitat
Al voltant de les 11 h de
dimarts, un home va agredir
presumptament tres agents
de seguretat de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC), un dels quals
va quedar en estat greu,
tot i que després el Servei
d’Emergències Mèdiques el
va poder estabilitzar i el va
traslladar a l’Hospital Mútua
de Terrassa. L’assaltant també va agredir dos agents més
de seguretat de FGC, que van
resultar contusionats.

Segons els Mossos d’Esquadra, el presumpte agressor hauria intentat saltar
la barrera de l’accés al tren
sense pagar i en ser detectat
pels vigilants, s’hauria enfrontat a aquests, donant-li
un cop al cap a un d’ells, el
que va resultar ferit de més
gravetat. Després hauria
intentat fugir, però va ser
re�ngut pels altres vigilants
que es trobaven allà. Agents
dels Mossos d’Esquadra el
van detenir. / DdR

L’agressor va ser de�ngut pels Mossos d’Esquadra. / Montse Camero

Un dels vigilants que va quedar ferit. / Montse Camero
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El CatSalut vol instal·lar al CAP Mútua
un centre d’urgències d’atenció primària

La residència Amanecer
celebra el seu 17è aniversari

REDACCIÓ

El Centre d’Atenció Primària
(CAP) Mútua de Terrassa
podria acollir també un Centre d’Urgències d’Atenció
Primària (CUAP) a finals
d’aquest any o principis del
2021. Segons ha conﬁrmat
el Servei Català de la Salut,
Rubí ﬁgura com un dels municipis prioritaris per installar aquest centre.
Els CUAP atenen problemes urgents de baixa i mitjana complexitat, oferint una
alternativa més ràpida a la
majoria de casos que es gestionen a les urgències dels
hospitals. Aquests centres
funcionen les 24 hores, un
fet que, segons el consistori,
permetria resoldre la reivindicació històrica d’un servei
d’urgències pediàtriques
que cobreixi tot el dia.
Aquest va ser un dels
temes que va tractar la regidora de Salut Pública, Marta
Oliva, en una reunió recent
amb la directora del Sector
Sanitari Vallès Occidental Est
del CatSalut, Núria Serra. A

A la celebració, no va faltar el tradicional pastís d’aniversari / Cedida

El CAP Mútua de Terrassa està situat a la Zona Nord de la ciutat. / Arxiu-Mariona López

El trasllat del
Centre de Salut
Mental al CAP
Sant Genís,
més a prop
la trobada, es van plantejar
algunes de les demandes
de la ciutat en matèria de
sanitat.
Una altra de les qüestions que es van abordar a la

reunió amb el CatSalut van
ser les obres previstes al
CAP Sant Genís amb l’objectiu de traslladar-hi el Centre
de Salut Mental Ferran Salsas i Roig. Els treballs, que
consistiran en una ampliació
de les instal·lacions actuals,
consten també entre les prioritats del Departament de
Salut, segons la regidora.
Grup de treball
Finalment, Marta Oliva i

Núria Serra van parlar de
la propera creació d’una
comissió per analitzar les
dades dels diferents centres
d’atenció primària de la
ciutat i treballar en aquells
temes que més preocupen
i en les mancances detectades.
Aquest grup de treball
estaria format per l’Ajuntament, el CatSalut, els
proveïdors de salut i l’entitat
Rubí Sanitat.

La residència Amanecer, situada al carrer Sant Jaume,
26, va celebrar divendres
passat el seu 17è aniversari
amb un acte festiu que va
aplegar els avis i àvies i els
professionals del centre.
Tots plegats van gaudir de
l’actuació de la coral AVAN i
de la coral Tardor de la Floresta. La celebració també
va comptar amb un pastís
d’aniversari.
Des de la direcció de
la residència Amanecer,
expliquen que estan molt
satisfets per haver complert
aquests 17 anys des que
el centre es va posar en
marxa i també que “estem
molt orgullosos, tot l’equip
professional, del reconeixement que té la residència
al poble de Rubí”. A més,
afegeixen que en aquests

anys de funcionament han
mantingut la filosofia de
l’atenció individualitzada
segons les necessitats de
cada resident. / DdR

Els instituts i escoles públiques de Rubí
us conviden a les Jornades de Portes Obertes
Escola Schola

13 de Març de 15,15 a 16,30h
www.schola.cat

Escola 25 de Setembre
10 Març de 15,10 a 17,30h
www.escola25desetembre.cat

Escola Torre de la Llebre
11 de març de 16,30h
www.torredelallebre.cat

Escola del Bosc

18 de març de 15,15 a 17h
www.escoladelboscrubi.blogspot.com

Escola Joan Maragall
17 de març a les 17h
agora.xtec.cat/ceipmaragallrubi

Escola Mossèn Cinto
11 de març de 15,15 a 16,30h
agora.xtec.cat/escolamossencinto

Escola Ca n’Alzamora
12 de març a les 17 a 19h
www.canalzamora.cat

Escola Pau Casals

19 de març de 15,15 a 16,30h
agora.xtec.cat/escolapaucasalsrubi

Escola Montessori

setmana del 9 al 13 de març de 9 a 17h
www.escolamontessori.cat

Escola Ramon Llull
5 de març a les 15,15h
agora.xtec.cat/ceip-rllullrubi

Escola Rivo Rubeo
4 de març de 17 a 19h
www.rivorubeo.cat

Institut Escola Teresa Altet
9 de març 15,15h
www.escolateresaaltet.cat

Escola d’E.E. ca n’Oriol
Entrevistes personalitzades
www.escolacanoriol.com

Institut Duc de Montblanc
11 de març a les 19h
agora.xtec.cat/iesducdemontblanc

Institut Torrent dels Alous
18 de març a les 17,30h
agora.xtec.cat/ins25desetembre

Institut l’Estatut
21 de març a les 10h
www.insestatut.cat

Institut la Serreta
9 de març 19h
www.institutlaserreta.com

Institut J.V. Foix
7 de març a les 11h
agora.xtec.cat/insjvfoix
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L’Ajuntament vol crear una xarxa
municipal d’escoles verdes
C. CARRASCO

L’alumnat de 4t de primària del Teresa Altet, amb les autoritats municipals. / C.C.

L’Ajuntament vol crear una
xarxa municipal d’escoles
verdes amb l’objectiu de
donar suport i fer visibles
les bones pràctiques dels
centres educatius en la lluita
contra el canvi climàtic. Així
ho ha anunciat l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, el regidor
d’Educació, Víctor García,
i el regidor de Transició
Ecològica, Andrés Medrano,

durant una visita aquest
dilluns a l’institut-escola
Teresa Altet, un centre que
acaba de posar en marxa
una acció a favor de la recollida selectiva de residus.
Ha estat una iniciativa de
l’alumnat de 4t de Primària,
qui va proposar substituir
les papereres del centre per
petits contenidors que permeten destriar els residus
segons siguin matèria orgànica, paper o plàstic.
Els alumnes van explicar a les autoritats com va
sorgir l’idea i van ressaltar
que “volem salvar la terra
i per això comencem per
l’escola”.
Ana M. Martínez va felicitar l’alumnat per la seva
proposta, tot destacant que
“qualsevol iniciativa, per
petita que sembli, és una
acció més per frenar el canvi
climàtic”.
Certiﬁcació
El Teresa Altet ha iniciat els
tràmits per convertir-se en
Escola Verda, una certiﬁcació que atorga la Generalitat
als centres educatius que
incorporen pràctiques sostenibles. Actualment, ja hi
ha una desena de centres
a Rubí amb aquesta certiﬁcació. Tot i això, el regidor
d’Educació va assenyalar
que la voluntat del consisto-

ri és crear una xarxa d’àmbit
municipal d’escoles verdes,
que inclogui des d’escoles
bressol ﬁns a instituts, que
pugui complementar la xarxa catalana i arribar a tots
els centres educatius de
Rubí, ja que hi ha escoles
que no tenen accés a la
xarxa supramunicipal.
En aquest sentit, García
va apuntar que ja s’ha fet
una reunió amb els centres
per plantejar aquest tema
i que actualment s’està
estudiant com es fa a altres poblacions. La idea és
mantenir trobades de forma
periòdica per concretar accions i activitats conjuntes.
Per la seva banda, el regidor de Transició Ecològica
ha recordat que la taxa de
reciclatge a la ciutat és del
39%, una xifra encara molt
baixa i que, per tant, accions
com la del Teresa Altet són
positives i més quan també
serveixen per canviar els
hàbits de les famílies de
l’alumnat.
Calefacció de gasoil
El regidor també ha anunciat que el Teresa Altet deixarà de tenir calefacció de
gasoil després de l’estiu.
Actualment és l’únic centre educatiu que fa servir
aquest sistema de combustible fòssil.

L’skatepark està tancat durant
dues setmanes per obres

L’equipament està en obres per ampliar-lo. / Ajuntament - Localpres

L’Ajuntament de Rubí va
iniciar dilluns les obres de
connexió entre l’skatepark
de Can Sant Joan i la zona on
s’està realitzant l’ampliació
d’aquesta instal·lació. Per
aquest motiu, des de dilluns
passat i durant dues setmanes, no es podrà accedir a
l’skatepark.
Els treballs d’ampliació
d’aquest espai van començar a ﬁnals del 2019 i està

previst que ﬁnalitzin durant
aquest mes de febrer. Un
cop acabin, la instal·lació
de Can Sant Joan tindrà un
circuit més gran i pensat per
usuaris de diferents nivells,
així com zones d’estada per
a les persones que acompanyin els patinadors.
La nova instal·lació té un
cost de 289.190 euros i era
una demanda dels usuaris
de l’skatepark. / DdR
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Rubí se suma a una aliança estatal per
la Formació Professional dual
REDACCIÓ

Rubí s’ha incorporat a l’Aliança per la Formació Professional Dual, una xarxa
estatal de més de 1.250 empreses, centres educa�us i
ins�tucions compromeses
amb la millora de l’ocupabilitat dels joves a través
del desenvolupament de la
Formació Professional Dual.
L’Aliança, impulsada per la
Fundació Bertelsmann, la
Fundació Princesa de Girona, la CEOE i la Cambra de
Comerç d’Espanya, també
pretén aglu�nar les millors
iniciatives i experiències
d’aquesta modalitat d’FP.
L’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, i la directora de
la Fundació Bertelsmann,
Clara Bassols, van signar dijous de la setmana passada
a l’Ajuntament el document
d’adhesió que fa oﬁcial la
incorporació del municipi
a l’Aliança. L’administració
local rubinenca és el segon
consistori català que se
suma a la inicia�va, després
del d’Esplugues.

Moment de la signatura entre l’Aliança per la Formació Professional
Dual i l’Ajuntament. / Ajuntament-Localpres

L’adhesió respon a un
dels objectius del Pla de
Treball 2017-2019 del Consell de l’FP de Rubí que
compromet el municipi en
la promoció de la Formació Professional Dual. Per
Mar�nez, “cal que tornem
a prestigiar la Formació
Professional i que expliquem que la taxa d’atur
entre joves formats en FP
és quatre vegades inferior
a la mitjana de desocupació
de les persones d’entre 16

i 24 anys; les empreses han
de saber que quan busquin
personal capacitat el trobaran a la ciutat i per fer-ho
hem d’adequar l’FP a les
necessitats de les empreses
del territori”, va afegir.
En aquest sen�t, el regidor d’Educació i Ocupabilitat, Víctor García, va
reclamar a la Generalitat
“més oferta de Formació
Professional vinculada al
sector industrial perquè
Rubí és indústria”. També va

recordar que en els sectors
formatius d’electricitat i
electrònica només un 3%
dels estudiants són dones.
“Hem de fomentar l’accés
de les dones a les famílies
tecnològiques, industrials
i científiques. No fer-ho
és deixar perdre la meitat
de la força de treball de la
societat”.
El conveni d’adhesió
compromet el consistori
en la difusió i potenciació
del model d’FP Dual, la
par�cipació en les trobades
i grups de treball desenvolupats per la xarxa i la
promoció dels criteris de
qualitat ﬁxats per l’Aliança
per a les empreses i els
centres educa�us. L’Aliança,
per la seva banda, dona
suport a les ins�tucions que
s’hi sumen amb tres línies
d’actuació: visibilitat, coneixement i recursos. Així,
entre altres, les ins�tucions
tenen a la seva disposició
la possibilitat de par�cipar
en trobades amb altres
membres i intercanviar experiències, coneixements i
millors pràc�ques; a més,
l’Aliança ofereix productes i
eines especíﬁques de coneixement col·labora�u.

Curs d’hor�cultura per facilitar
la inclusió social i laboral d’una
dotzena de joves
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha programat
un curs pràc�c de jardineria i horticultura dirigit a
una dotzena de joves en
risc d’exclusió social. L’objec�u d’aquesta formació,
que s’impartirà als horts
municipals de Cova Solera
entre els mesos de març i
maig, és oferir recursos a
les persones participants
perquè els sigui més fàcil
trobar feina.
El curs, que impartirà
la cap de planta dels horts
i membre de la coopera�va L’Ortiga, Dulos Cruset,
constarà de vuit sessions.
Concretament, les persones assistents aprendran a
u�litzar maquinària agrícola
─desbrossadores, motocultors, segadores i podadores
d’alçada─; coneixeran com
construir un hivernacle i

com elaborar un planter
ecològic; les especiﬁcitats
dels arbres fruiters i de les
plantes aromà�ques; com
habilitar un sistema de reg
i el marc de plantació i el
calendari de cul�u d’un hort
ecològic, entre altres.
Un cop completada la
formació, els joves rebran
un cer�ﬁcat d’assistència.
“Pensem que la realització
d’aquest curs, que serà eminentment pràc�c, serà una
bona carta de presentació
per aquests joves a l’hora de
buscar feina, especialment
al sector de la jardineria”, ha
explicat la regidora de Serveis Socials, Yolanda Ferrer.
Per la seva banda, el regidor
de Medi Ambient, Andrés
Medrano, ha comentat que
“els horts municipals de
Cova Solera són una eina
més de transformació. Un
recurs de ciutat per la trans-

ició ecològica de la mà de
productes de kilòmetre 0”.
Aquesta acció ha estat coordinada pel Servei
de Primera Acollida per a
Nouvinguts, el Servei de Dinamització Comunitària, els
Serveis Socials i el Servei de
Sostenibilitat i Medi. Segons
la regidora d’Acció Comunitària, M. Carmen Cebrián,
“s’ha fet una important
feina a l’hora de detectar
joves suscep�bles de par�cipar en aquest curs, que ha
generat una gran demanda
entre aquest col·lec�u”. Per
úl�m, el regidor de Ciutadania, Pau Navarro, ha avançat
que “s’està treballant per
desenvolupar l’eix del Pla
d’Acollida de foment de
les polítiques d’igualtat,
millorant l’ocupabilitat de
les persones immigrades i,
en especial, dels joves en
situació més vulnerable”.

POLÍTICA

ERC diu que l’Ajuntament
té la culpa de les 4 obres
aturades per desis�ment
M. CABRERA

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) responsabilitza l’Ajuntament de
Rubí pel desistiment de
tres empreses que han provocat l’aturada de quatre
projectes d’obres que ja
havien començat o estaven
a punt de fer-ho. Es tracta
del projecte d’ampliació del
Centre Especial d’Educació
de Ca n’Oriol, les obres
d’enjardinament dels Nius,
la reparació de la xemeneia
de l’Escardívol i la millora de
l’ediﬁci del cemen�ri.
En aquest sen�t, Xavier
Corbera, portaveu de la
formació republicana, assenyala que “l’Ajuntament
té mala fama perquè paga
tard i malament, i això diﬁculta que algunes empreses
es presen�n en licitacions
d’obres, sobretot quan altres empreses adjudicatàries es dediquen a rebentar
preus i l’Ajuntament ho
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accepta”.
Esquerra considera que
el fet que el consistori faci
informes tècnics favorables
d’empreses que fan ofertes

Corbera acusa
l’Ajuntament de
“tenir mala fama,
perque paga tard i
malament”

per sota del preu de licitació
és un dels mo�us pels quals
de les 16 obres que hi ha a
la ciutat, quatre es�guin en
aquesta situació. “Algú ha
de sor�r a donar explicacions per la mala ges�ó”.
Corbera també ha demanat a En Comú Podem
que faci un pas cap a l’oposició i forci “el PSC a fer el que
necessita la ciutat i no a fer
el que necessita el PSC”.

Xavier Corbera i Montse Soler, d’Esquerra. / Cedida

Veïns per Rubí demanarà al
Ple un pla de manteniment
dels parcs infan�ls
M. CABRERA

Tobogans que no estan ben
subjectats a terra, fonaments de bancs a l’aire lliure, elements trencats, parcs
sense senyalització, bancs
imprac�cables i paviments
desnivellats. Aquesta és la
radiograﬁa que fa Veïns per
Rubí (VR) de l’estat de moltes de les zones infan�ls de
la ciutat: “Dels 81 parcs infan�ls, la majoria no tenen
el manteniment adequat i
altres tenen deﬁciències de
disseny”, ha explicat el regidor de VR, Toni García.
Per aquest mo�u, la formació polí�ca presentarà al
Ple de febrer una moció per
demanar un pla de manteniment d’aquestes zones de la
ciutat. “Un pla que marqui
inspeccions preven�ves de
forma setmanal per reparar els desperfectes, que
estableixi una periodicitat
d’entre dos i tres mesos
de desinfecció dels sorrals,

Estat d’un banc del parc infan�l de Can Barceló. / VR

VR també vol que
es construeixi a
la ciutat un parc
totalment inclusiu
d’anivellament i inspeccions
de seguretat dels elements i
de recanvi d’un percentatge
determinat de la sorra”,
apunta el portaveu de Veïns
per Rubí, que considera “penós haver de demanar al Ple
millores en el manteniment,

perquè això s’hauria de fer
per defecte”.
A més, la formació polí�ca reclama més elements
inclusius en les zones des�nades als nens, construir
un parc infan�l totalment
inclusiu i millorar la senyalització.
La formació vol que
aquest pla es�gui redactat
en tres mesos i que es do�
de pressupost a par�r del
2021.
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a ciutadania ha alçat la veu per dir ben
alt i clar que ja estan tips d’abocadors
a la ciutat de Rubí. El municipi té
un abocador d’inerts (Puigfel), un abocador
de residus industrials presumptament tancat
(Can Carreras) i un forat on TMA Grupo
Sánchez hi vol abocar 1.085.000 m³ de residus
industrials (Can Balasc).
Fa molts anys que una de les empreses
del grup TMA intenta posar en marxa aquest
nou dipòsit de residus i, de moment, no ho
ha aconseguit, principalment per la ingent
feina que han fet els veïns, articulada a través
de la plataforma Rubí sense abocadors. Una
tasca que ha aconseguit, tot i que a remolc
i de forma tardana, forçar l’Ajuntament de
Rubí a ser més exigent i mirar-se amb lupa
aquest projecte. Després de la manifestació de
divendres i d’una reunió entre l’Ajuntament

L

¡Qué tendrá el POUM!
Leo que el equipo de gobierno municipal
formado por PSC y En Comú-Podem va a
lanzarse a la piscina sin agua para intentar, sí,
oyen y leen bien, intentar, un nuevo POUM
(Plan de Ordenación Urbanística Municipal).
Hago una pregunta a los diferentes equipos
de gobierno (yo estuve en uno hace casi 20
años ya) que ha tenido nuestra ciudad:
¿Se creen que la ciudadanía no sabe la
causa por la que no se ha llegado a consensuar
un POUM desde los años ochenta y que es el
que aún sigue vigente en nuestra población?
Desde las primeras elecciones municipales y
hasta hoy, todos los gobiernos municipales
han intentado (unos con más interés que
otros, según los intereses económicos particulares y familiares de algunos) llevar a cabo
un POUM (y sólo se consiguió en los ochenta
y ya se ha podido observar el resultado a lo
largo de las décadas transcurridas).
Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que
pasa realmente sobre este digámosle delicado
tema para regular urbanísticamente nuestra
ciudad? Sencillamente que, en Rubí, en el
tema del suelo y en lo urbanístico, siguen
mandando los poderosos de siempre…

EDITORIAL

Tips de residus

i el Departament de Territori i Sostenibilitat,
l’empresa va demanar al consistori la suspensió temporal de la tramitació de la llicència
urbanística per obrir Can Balasc. TMA ha
explicat que vol aclarir si és necessari o no que
presenti una declaració d’impacte ambiental.
L’Ajuntament el reclama, però la Generalitat
diu que no és necessari.
Que estiguem parlant de si cal o no cal una
declaració d’impacte ambiental és ja un clar
triomf de la ciutadania, perquè la plataforma
fa anys que exigeix aquest document abans que
Can Balasc iniciï l’activitat mentre les admi-

nistracions o feien els ulls grossos o estaven per
altres afers. Al final, l’Ajuntament es va sumar
al carro i considera el document imprescindible per atorgar la llicència urbanística.
La situació actual, per tant, és de màxima
pressió a la Generalitat, que és qui té les
competències de Medi Ambient. Fins ara s’ha
escudat darrere d’una sentència judicial que
autoritza TMA a obrir un abocador a Can
Balasc de residus inerts i alguns de no perillosos. Sí, és cert, hi ha una sentència judicial,
però la decisió d’atorgar permisos o llicències
correspon a les administracions, que tenen la

Cartes de la Ciutadania

Y muchos siguen preguntándose y exclamando qué es lo que tendrá el POUM…
Pues eso, más que intereses políticos, intereses
económicos.
José Antonio Avila López

Manca de seguretat
Després de parlar amb alguns veïns, visc a Les
Torres, i de compartir algunes experiències
negatives que hem viscut darrerament a la
ciutat en tema de seguretat (trencament vidre
del cotxe i intent de robatori de la bossa a la
meva mare, a més d’un comerç amb el vidre
de l’aparador trencat per un robatori), creiem
que la ciutat és cada cop menys segura. Entenem que la policia no pot estar a tot arreu,
però sí que falten agents que vagin pel carrer,
que passegin, que es vegin... Esperem que
l’Ajuntament i la Generalitat en prenguin
nota i augmentin el nombre d’efectius a la
ciutat, perquè si no això anirà a més i per la
gent és important que ens sentim segurs.
M. Carmen González

El Tuit de la setmana
MobilitatRubi
@mobilitatrubi
Lamentablement a #Rubicity
les #zones30 o #bicicarrers no
estan gens desenvolupades.
A falta d’infraestructura
per circular en #bici amb
#seguretat, cal seguir
aguantant la pressió del cotxe
al clatell, els avançaments
amb <1.5m o no respectar les
#prioritatdepas

19 de febrer

Carnestoltes
L’orígen del Carnestoltes es remunta a les
festes gregues dionisíaques –en honor al Déu
Dionís– que els romans van corrompre en les
festes que anomenaven bacanals. Eren festes
de preparació per l’arribada de la primavera,
dues llunes plenes abans. Eren els darrers dies
abans de començar les purificacions i dejunis
que celebraven als temples els aspirants als
Misteris iniciàtics.
Més de dos mil anys enrere, els aspirants
es dividien en grups i es disfressaven d’allò
que estudiaven en els temples, dels animals,
de les constel·lacions i el toro, el lleó, el carner... també es disfressaven d’Hèracles, de
Mitra, de Pan, d’Orfeó... mentre que les noies
es disfressaven d’Artemisa, d’Atenea...
I sortien en processó dels temples, precedits per torxers, corones de flors... Després
ballaven danses en cercle, d’aquí, es diu, que
procedeixen danses populars com la sardana,
de la dansa dionisíaca.
A Rubí antigament la gent es disfressava

responsabilitat de trobar els mecanismes que
siguin necessaris per vetllar pels interessos de
la ciutadania en primer lloc, i ja després pels
interessos econòmics de les empreses. Si cal,
modificant i canviant lleis.
També és la seva responsabilitat revisar
que els gestors dels abocadors compleixin amb
la normativa, una vigilància que amb Can Carreras es va demostrar clarament insuficient. I
ja posats, també són responsables de les bones
pràctiques mediambientals, especialment en
un abocador de residus.
Cal que l’administració catalana es miri
detingudament tota la documentació relacionada amb l’obertura d’aquest abocador. És
un problema que afecta tot un territori que
ha pagat àmpliament el seu peatge de residus
i que necessita que els polítics que els representen s’espavilin i busquin solucions.
d’animals del bosc o de la granja, com l’os,
el gos, ovelles... Per Carnestoltes sempre hi
havia el ball de l’envelat i sardanes a la plaça
Major.
Pere Bel
Humanitzar-se
“La tasca més essencial de la humanitat és
la tasca d’humanitzar-se. Humanitzar la
humanitat és la missió de tots, de totes, de
cadascun i cadascuna de nosaltres. La ciència,
la tècnica, el progrés, només són dignes del
nostre pensament i de les nostres mans si ens
humanitzem més”. Pere Casaldàliga
Resumeixo quatre assumptes que, segons
el meu parer, són importants:
-Que els agricultors i ramaders puguin
guanyar-se la vida a tot l’estat. Si s’ha de parlar
amb la Unió Europea, que es faci.
-Que el treball en precari es redueixi tant
com sigui possible.
-Que l’habitatge no suposi un problema
per viure. Preus més raonables.
-Que es tornin els diners que hagin estat
sostrets: públics i privats.
Jesús García

OPINIÓ
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EL RUBÍ D’ABANS

Les runes de la masia
de Can Guilera

Runes de can Guilera fa uns 20 anys. / CEPNA

Jordi Vilalta
GCMR-CER
Es poden trobar prop del torrent
de Can Roig, a la part nord del
terme de Rubí, en una barrancada
cobertes de bardisses i matolls.
De l’antic mas, possiblement el
mas Busquets que, segons l’his-

toriador Miquel Rufé formava
part de les terres de can Matarí de
Baix (posteriorment can Palet),
una masia avui en dia totalment
desapareguda, només quedava fa
un any la paret nord.
Un mas era una caseta rural que
depenia d’una hisenda o masia més
important, en aquest cas can Ma-

Font de Can Guilera. D’esquerra a dreta, Josep Aguilera, Lluïsa Roca, Pau Aguilera
AAFF_FDF_informacioGenerica_diari.pdf
26
4/3/19
17:24
i Emili Aguilera.
/ GCMR-CER
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tarí de Baix. Com a mas Busquets
consta al llibre de Delmes i Censos
del Castell i Terme de Rubí entre
els segles XVI i XVII i, més tard,
el 1737, també a la Llibreta del
Llevador del Municipi de Rubí.
A principis del segle XIX
el 1800 el propietari era Martí
Aguilera, que va adquirir la casa a
un militar que la posseïa, i d’aquí
la deformació popular del nom
com “Guilera”. Martí va ser pare
de Josep Aguilera, que va fundar la
fassina del carrer de Parellada. Un
dels fills d’en Josep, Pau Aguilera, a
més de continuar amb el negoci de
la fassina, va arribar a ser conseller
de l’Ajuntament de Rubí,
Prop de les runes de can Guilera es troba, mig oculta entre la
vegetació, l’abandonada font del
mateix nom, que havia estat punt
de trobada de caçadors i que també
feien servir els masovers.
Al final de la guerra civil, la casa
va ser dinamitada i no s’ha tornat
a reconstruir.
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¡Son los precios
de mercado, amigo!

un salario mínimo interprofesional SMI regulado actualmente
a 950€, los precios de mercado
dirían que se puede contratar a
La mayoría de los derechos están alguien pagándole 600€. Gracias
regulados por las administraciones a la existencia histórica de un mopara garantizar su cumplimiento, vimiento obrero y sindical, hemos
puesto que de no ser así difícilmen- asumido que, para garantizar el
te se respetarían. Sin embargo, ¿qué derecho a un trabajo digno, entre
pasa con el derecho a la vivienda? otras medidas hay que garantizar
¿Cómo es posible que en 5 años un salario mínimo digno. Pero, sin
haya subido un 40% el precio me- embargo, la ausencia de un parque
dio de alquiler en Rubí cuando los público y desregulación del alquiler
ingresos de la mayoría de la gente han provocado que el derecho a la
prácticamente se han quedado vivienda no esté garantizado y que
igual? Cuando planteas esta cues- la vida de inquilinas esté sujeta a
tión muchas personas te contestan, la especulación de unos pocos. Si
¡son los precios de mercado amigo! existe un salario mínimo ¿porque
¿Pero eso es realmente así? ¿Quién no existe un alquiler máximo?
es el mercado?
Las diferentes administraciones
Cuando analizas el mercado se han desentendido de garantizar
de vivienda de Rubí, observas el derecho a la vivienda, pero esto
como vecinas y vecinos de Rubí no pasa así en todas partes, de
junto con el Sindicat del Lloguer hecho, somos un caso anómalo en
se enfrentan a dos fondos buitres la mayoría de los estados que reguen Rubí (Medalan de una forma
Las diferentes
sil en Sant Jordi
u otra el derecho
Park y Optimum
administraciones se han a la vivienda ya
en la Plana de
sea con un parCan Ber trán) desentendido de garantizar que público muy
el derecho a la vivienda
que han intenamplio junto a
tado o intentan
una regulación
incrementar los alquileres de forma de los alquileres que impidan los
abusiva planteando subidas de incrementos abusivos. Berlín ha
hasta el 40 y 100% del precio actual aprobado congelar y bajar precios
y a la vez, controlan la mayoría del alquiler, Dinamarca una model mercado en esas dos zonas. ratoria de diez años en los increEstos fondos buitres actúan como mentos de alquiler en un mercado
influencers inmobiliarios en la que en el 80% está regulado, como
zona, pues si miras cualquier portal también poner coto a los fondos
inmobiliario encontrarás que me- buitres. Estos son solo algunos
diante ofertas infladas impulsan al ejemplos recientes de cómo inalza los precios en aquellas zonas tentar proteger a las ciudadanas
perjudicando a cientos de inquili- de los abusos, si queremos ser un
nas o lo que es lo mismo inflan la referente de las políticas progresisburbuja del alquiler.
tas en Europa, podemos empezar
Por lo tanto, el mercado como regulando el alquiler como ya hamínimo es imperfecto y está muy cen de una forma u otros muchos
distorsionado por grandes propie- estados y dejando de ser un paraíso
tarios que inflan los precios sin que para fondos de capital internacioexista normativa que se lo impida. nal que especulan con la vida de
O alguien duda que si no existiera las inquilinas.
Carlos Àguila
En Comú Podem
Rubí
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GUÀRDIES NOCTURNES Les trucades al telèfon d’emergències
112 de Catalunya durant el 2019 van
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT
augmentar el 6,7% respecte el 2018
FEBRER 2020
- 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
1. PROGRÉS
- 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
2. XAPELLI
- 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
3. HIDALGO
- 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
4. CONDAL
- 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
5. PIERA
- 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
6. SANSI
- 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
7. BLANCA
- 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
8. CUYÀS
- 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
9. BATALLÉ
- 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
10. ESPERT

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

MONTSERRAT - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

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

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

MIÑARRO - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

ARUMÍ M.
BARADAD
BATALLÉ
BATLLORI
BLANCA
CA N’ORIOL
CONDAL
CUYÀS
ESPERT
MONTSERRAT
GIBERT
HIDALGO-MOSCARDÓ
KRONOS
MAS
MIÑARRO
ORIOL
PARRILLA
LOZANO
PIERA
PROGRÉS
RUIZ
SANSI
SCHMID
XAPELLI

Magí Ramentol, 7
Av. Barcelona, 55
Francesc Macià, 23
Milà i Fontanals, 5
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
Ntra. Sra. de Lourdes, 35
Calderón de la Barca, 11
Milà i Fontanals, 43
Francesc Macià, 86
Sant Jordi, 25
Torres Oriol, 4
Sabadell, 79
Passatge Cronos, 9-11
Torres Oriol, 4
Segòvia, 1
Safir, 28
Xercavins, 2
Passeig Les Torres
Plaça Josep Sapés, 4
Verge de Fàtima, 13
Ctra. Sabadell, 95
Ctra. de Terrassa, 16-18
Riera, 12
Víctor Català, 22

Zona Mercat Municipal
A prop de l’Estació
Carrer Major
Davant la Floristeria Martínez
Zona Ca n’Oriol
Zona Ca n’Oriol
Mercadona-Biblioteca
Avinguda L’Estatut
Zona Casino
Zona La Serreta
Zona Col·legi Maristas
Zona La Serreta
Zona Rubí 2000
Zona Col·legi Maristes
Zona alta Ca n’Oriol
Zona Can Fatjó
Zona església de Sant Pere
Zona Les Torres
Zona Sant Jordi Parc
Davant congelats La Sirena
Zona Nord
Zona Centre
Zona Església Sant Pere
Les Torres

93 697 34 56
93 699 09 53
93 699 04 30
93 699 03 88
93 699 55 08
93 699 22 81
93 699 87 09
93 269 51 03
93 699 13 43
93 699 02 91
93 699 68 99
93 697 36 40
93 586 06 26
93 699 43 98
93 697 49 42
93 699 43 98
93 699 13 05
93 699 10 72
93 697 71 63
93 697 79 93
93 699 50 12
93 697 62 73
93 699 13 05
93 588 07 08

El Centre d’Atenció i Gestió
de Trucades d’Urgència
112 Catalunya CAT112, depenent del Departament
d’Interior, va atendre l’any
passat 3.083.047. Del total
de trucades rebudes l’any
2019, 1.862.199 van ser
trucades operatives, que
vol dir que van ser generades per una emergència i
van activar algun tipus de
recurs operatiu. Aquesta
xifra significa un lleuger
augment, del 8,2% respecte
l’any anterior (l’any 2018,
les trucades operatives van
ser 1.720.085).
Del total de trucades
operatives, els mesos que
es van atendre més trucades el 2019 van ser els
d’estiu. Concretament, el
mes en què es va atendre un major nombre de
trucades va ser el juliol
(193.205 trucades), seguit
de l’agost (183.445) i el juny
(176.177).
Quant a dies concrets i
episodis en què el telèfon

d’emergències CAT112 va
atendre més trucades l’any
passat van ser, entre els
dies 27 i 30 de juny (dins
un episodi de calor i risc
d’incendi molt elevat que
va durar quatre dies, en què
es va activar l’Alerta del Pla
d’emergències PROCICAT
per onada de calor i el pla
per risc d’incendis INFOCAT
en fase d’emergència), per
la revetlla de Sant Joan
(tarda del 23 de juny ﬁns a
mig matí del 24), i el dia 7
de juliol, quan es va activar
l’Alerta del pla PLASEQCAT
per un incendi a la indústria
de productes químics Miasa
de Tarragona. Durant l’episodi d’onada de calor i risc
d’incendi (dies 27, 28, 29
i 30 de juny) es van rebre
45.453 trucades, per la revetlla es van rebre 25.477
trucades i el dia de l’incendi
de Tarragona es van atendre 12.074 trucades.
Pel que fa a la tipologia
de les trucades operatives
rebudes al 112, el 37,5%

d’aquestes van ser per motius de seguretat –derivades a Mossos d’Esquadra i
Policies Locals- (698.921 el
2019 davant les 620.228 el
2018) i que suposa un increment del 12,7% respecte
l’any anterior; per assistència sanitària –derivades al
SEM– un 29,8% (555.263
l’any passat i 524.483 el
2018) i que suposa un increment del 5,8% respecte
l’any 2018. Les trucades per
trànsit van suposar el 13,9%
(259.869 el 2019 i 255.311
el 2018) i representa un increment de l’1,7% en comparació amb l’any 2018. Les
trucades derivades a Bombers per incendis van suposar el 5% del total (93.589
el 2019 i 69.604 trucades
el 2018), que representa
un augment signiﬁcatiu del
34,4% de les trucades per
aquesta tipologia respecte
l’any 2018.
Telèfon d’emergències
112 de Catalunya

GUIA GASTRONÒMICA

Divendres, 21 de febrer de 2020

SI SOU SERVITS:

Cuina circular
F

a unes setmanes
que es va fer la Cimera del Clima on tots,
cuina inclosa, vam rebre retrets i invitacions
a funcionar amb més
respecte pel planeta.
A través de conceptes
com el d’economia circular que sonen a novetat però que, a poc que
reflexionem,
veurem
que són més vells que anar a peu.
Perquè les masies catalanes –per posar un
exemple– ja treien els aliments de l’entorn i, després de cuinar-los i menjar-los, els hi tornaven en
forma de residus compostables que es convertien
novament en aliments. Avui, aquell cercle virtuós
i de proximitat s’ha convertit en una volta al món.
Els espàrrecs ens arriben del Perú i els residus poc
compostables els enviem a un abocador de la Xina
o Àfrica. I clar, per fer tot aquest circuit, necessitem
milions de tones de combustible que ens podríem
estalviar. D’això en té la culpa la cuina?
Però hi ha un aspecte en el que potser sí que hem
d’entonar un cert mea culpa. La mandra que ens fa
entrar a la cuina. Tant se val que estudis d’absoluta
solvència demostrin que, per exemple, el pa fet a
casa surt a meitat de preu del que comprem ja fet

i que, a més, podem superar-ne la qualitat amb
els ingredients que triem
i millorar els processos
de preparació i cocció.
La fal·lera del temps lliure –que molts després
malbaraten en activitats
inútils o perjudicials pel
medi ambient– ens empeny al producte llunyà,
ja preparat, amb ingredients afegits de dubtosa bondat i ple d’embolcalls
de plàstic. Resulta tan còmode arribar a casa, obrir
la nevera, passar un envàs pel microones i menjar
el que s’ha escalfat...
Amb això, estem aconseguint que la cuina nacional, regional, local o de casa, de la qual tan cofois
estàvem, es vagi esvaint, diluïda en un aiguabarreig de cuina mundial on només sobreviuen aquells
plats que poden aportar benefici econòmic a les
indústries alimentàries. I, de rebot, que les noves
generacions vegin la cuina com quelcom cada cop
més llunyà i aliè. No fa massa anys, ens posàvem
les mans al cap quan llegíem que els nens dibuixaven els pollastres ja rostits. Avui, probablement ja
dibuixin nuggets.
Per Francesc Murgadas / AMIC
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Bases per a
alimentar aus

Les mascotes
de Rubí
La Gala i el Cipo tenen moltes ganes de
sortir al Diari de Rubí!

Els hidrats de carboni són
utilitzats com a font d’energia i es troben en totes les
llavors: mill, escaiola, blat de
moro, civada, blat o arròs.
Les proteïnes són necessàries per al creixement,
reparació i manteniment
dels teixits, per al sistema
de defensa, la producció
d’hormones i moltes altres
funcions importants. Ous,
insectes, cucs de terra, soja,
llevat de cervesa i derivats
lactis entre d’altres són aliments rics en proteïnes.
És important destacar
que els greixos aporten energia, transporten les vitamines
i mantenen el plomatge sa i
brillant. Les fonts principals
de greixos són el gira-sol, el
cànem, el cacauet, el lli, la

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diari@diariderubi.cat

colza o el sèsam.
El període de muda comporta un desgast que caldrà
suplir amb una dieta més
rica en greixos, proteïnes,
hidrats de carboni, vitamines
i calci.
Les vitamines són essencials i es requereixen petites
quantitats per al normal funcionament de l’organisme.
S’administren a través de
les fruites i verdures fresques, ous, derivats lactis
i suplements vitamínics.
Els minerals col·laboren en
el desenvolupament dels
ossos. Es troben en fruites,
vegetals, ous i derivats de
la llet.
Per Redacció / AMIC
wikifaunia.com

Són dos germans de raça canitx i tenen sis
anys. Són molt bons, tot i que de vegades
s’espanten quan veuen un gos més gran
que ells, però mai farien mal a ningú. Quan
agafen conﬁança, no paren de jugar! Tant
la Gala com el Cipo són un membre més
de la família.

Cultura
carnaval

Una vintena de comparses participaran
en el Concurs de Carnaval
M. Cabrera

El Carnaval arriba a la ciutat
aquesta setmana amb més
d’una vintena d’activitats
relacionades amb una tradició molt arrelada al nostre
territori. El Dijous Gras va
donar ahir el tret de sortida a
sis dies de disbauxa i gresca,
durant els quals es faran diverses activitats festives. “És
una festa de ciutat, esperem
que sigui una festa en tots els
sentits, de llum, color i alegria i que la gent la gaudeixi
als carrers de la ciutat”, ha
explicat l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, durant la
presentació del programa
oficial.
L’activitat estrella del
Carnestoltes 2020 serà un
any més la Rua de Carnaval,
que tindrà lloc el dissabte
a partir de les 18.30 h pels
carrers del centre de la ciutat. La rua sortirà des de la
plaça del Doctor Pearson fins
a acabar a la plaça del Doctor
Guardiet. Hi participaran
una vintena de grups, que
competiran en el Concurs
de Comparses, el guanyador
del qual es coneixerà el 25
de febrer en un acte a les
19.30 h al Castell. Enguany,
els premis per a les millors
comparses s’han duplicat:
el grup guanyador s’endurà
1.400 euros, el segon classificat, 700 i el tercer, 400.
A més, aquest any la rua
comptarà amb una novetat
important: la participació
de la nova bèstia festiva dels
Diables de Rubí, que serà
presentada per l’ocasió a les
19.45 h a la plaça Salvador
Allende.
Enguany, el consistori ha
optat per repetir el Ball de
Carnaval que ja va organitzar

ACTIVITATS
DESTACADES
21 de febrer
FESTA JUVENIL
A les 17 h a la Torre
Bassas
22 de febrer
RUA DE CARNAVAL
A les 18.30 h pels carrers
del centre
NOVA BÈSTIA
DEL FOC
A les 19.45 h a la pl.
Salvador Allende
BALL DE
CARNAVAL
A les 22 h al Celler
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, i el regidor de Cultura, Moisés Rodríguez, amb el cartell del Carnestoltes, obra de Teresa Fargo, alumna
de taller d’art d’edRa. / M.C.

El Celler tornarà
a acollir un ball
de Carnestoltes
dissabte a la nit
l’any passat al Celler. L’activitat, batejada com a ‘Carnaval
de colors’, es farà el dissabte
a partir de les 22 h i fins a les
3.30 h i està oberta a tots
els ciutadans majors de 16
anys. Els menors d’aquesta
edat podran accedir si van
acompanyats o autoritzats
pels seus tutors.
Rua infantil
Una altra de les activitats
destacades del Carnestoltes
és la Rua infantil, també molt
participativa, que tindrà lloc
aquest diumenge a partir de
les 12 h als carrers del centre

de la ciutat. La sortida es farà
des de la plaça de Pere Aguilera i acabarà a la rambla del
Ferrocarril. Abans, hi haurà
diverses activitats infantils a
la plaça del Doctor Guardiet i
la rambla del Ferrocarril, així
com una audició de sardanes
a la plaça de Catalunya a les
11.30 h.
Altres activitats
Més enllà de les dues rues i el
ball de Carnestoltes, ahir va
tenir lloc un taller per fer la
sardina de Carnaval a les 17
h a la Biblioteca, mentre que
a les 19.30 h es va inaugurar
l’exposició del 33è Concurs
de Màscares a l’Escola d’Art
i Disseny de Rubí.
Divendres 21 de febrer
es farà una festa juvenil a la
Torre Bassas. A partir de les
17 h hi haurà un concurs de

23 de febrer
RUA INFANTIL
DE CARNAVAL
A les 12 h als carrers del
centre.

creada el 2004 per l’artista
rubinenc Pep Borràs, coexistirà amb la nova bèstia festiva, que de moment encara
no té nom. Ha estat creada
per l’artista Dolors Sans, de
Vilafranca del Penedès, que
és especialista en aquest
tipus d’imatgeria festiva.
La nova bèstia de foc es
va començar a construir durant el 2019 i té onze punts
de foc. La primera encesa
del nou senglar serà durant

la Rua de Carnaval, el 22
de febrer a les 19.45 h a la
plaça de Salvador Allende.
Allà s’encendrà per primera
vegada, acompanyada per la
resta de diables de la colla.
Els Diables de Rubí van
néixer per una escissió en la
colla degana de la ciutat, els
Diables de la Riera de Rubí.
A partir de 1994, la nova
colla, que va trigar prop d’un
any en formalitzar la seva situació legal com a entitat, va

Carnaval amb molta màgia
al Mercat Municipal
El Mercat Municipal celebra el
Carnaval amb una campanya
especial centrada en l’univers
de la màgia. La promoció va
començar dilluns i continuarà
fins aquest dissabte i consisteix en el sorteig d’entrades
per anar a veure l’espectacle ‘Nada es imposible’, del
Mago Pop. Concretament,
amb els tiquets de compres
realitzades entre el 17 i el 22
de febrer a les parades del
Mercat, els clients podran optar al sorteig de cinc entrades
dobles per assistir a aquest
espectacle que el Mago Pop
ofereix al Teatre Victòria de
Barcelona.
A més, el mateix dissabte,
hi haurà una maquilladora
al Mercat fent un taller de

El Mag Selvin actuarà dissabte
al Mercat. / Arxiu

pintacares infantil màgic i una
actuació del Mag Selvin, que
oferirà els seus jocs i trucs
màgics als clients del Mercat.
Aquestes activitats tindran
lloc a partir de les 11 h i fins
a les 13 h. / DdR

Tarda de Carnestoltes
sostenible al Pinar

26 de febrer
CREMA DE
LA SARDINA
A les 19 h a l’Escardívol
disfresses, balls de k-pop, karaoke i berenar otaku, entre
altres activitats.
I per tancar el Carnestoltes, el Dimecres de Cendra,
el 26 de febrer, hi haurà
l’habitual tradició de la Crema de la Sardina. L’activitat
començarà a les 18 h a la
plaça del Doctor Pearson
amb la concentració del
seguici fúnebre i continuarà
amb una cercavila fins a l’Escardívol, lloc on a partir de
les 19 h s’espera que cremi
la sardina.

Els Diables de Rubí estrenaran nova bèstia
de foc a la rua de dissabte
Coincidint amb el 25è aniversari de la colla de Diables
de Rubí, l’entitat rubinenca
aprofitarà la festa de Carnaval per presentar la nova
bèstia de foc: un senglar
similar a l’actual, però amb
un aire nou i renovat.
Segons ha explicat JoanMiquel Merino, de Diables de
Rubí, això no significa que el
senglar actual desaparegui,
sinó que més aviat conviuran.
Així, ‘el Pilós’, la bèstia de foc
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començar a tenir activitat, especialment a la Festa Major i
també amb la recuperació de
la Festa de Sant Roc.
La Colla de Diables ha col·
laborat durant tots aquests
anys en diverses activitats a
la ciutat, com ara la inauguració del Castell de Rubí o la
Torre Bassas, les activitats
del Carnestoltes o del Correllengua i al pessebre vivent
que es feia fa anys a Sant
Muç. / DdR

L’any passat, la festa de Carnaval del Pinar va girar al voltant dels
animals. / Ajuntament

El veïnat del barri del Pinar
celebrarà, com és habitual,
la festivitat del Carnestoltes amb una festa oberta
a tota la ciutadania aquest
divendres. El Pla de Desenvolupament Comunitari del
Pinar organitza l’activitat, que
compta amb la col·laboració
del Centre Obert Compartir
i l’associació de veïns del
barri. Enguany, la temàtica
de les disfresses ha de ser
futurista i, tant el vestuari
com els complements, s’han
d’elaborar amb materials
reciclats.
La festa s’iniciarà a les
17.30 h amb una rua pel
barri que sortirà i acabarà a
la plaça de sorra situada davant del Centre Cívic La Cruïlla. Després de la desfilada,
s’oferirà berenar, música i un
taller de màscares i antifaços
que han preparat els joves

del Centre Obert Compartir.
A més, el grup de joves del
Pinar i les educadores del
projecte Rubijove als barris
han preparat una activitat
de dinamització sota el títol
‘Racó del futur’, a través de
la qual els assistents podran
enganxar els seus desitjos pel
futur en un cor gegant.
La celebració del Carnaval
al barri del Pinar és una tradició que a través del treball en
xarxa de les diferents entitats
del barri, fomenta la cohesió
social del veïnat i facilita la
integració de les persones
nouvingudes. La proposta
també pretén atraure persones d’altres punts de Rubí
i donar-los a conèixer les
accions que es desenvolupen
en aquesta zona de la ciutat i
enfortir el sentiment de pertinença de les persones que
ja viuen al barri. / DdR

CRACnestoltes al CRAC
El Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC),
situat al carrer Sant Joan, ha
organitzat la seva particular
festa de Carnestoltes, que
ha batejat com a CRACnes-

toltes.
La festa serà dissabte 22
de febrer a partir de les 22
h i comptarà amb la participació dels Pd’s 3monkeys Vs
Bubbalastic. / DdR

16

Cultura

Divendres, 21 de febrer de 2020

dansa

teatre

Assaig de l’Arribo del Carnaval Uns 200 espectadors gaudeixen
de Barcelona a l’Espona
amb ‘Ratitos de viaje en taxi’
Redacció

Comediants, durant l’assaig que va tenir lloc a l’Espona el dissabte. / J. A. Montoya

redacció

El Centre de Dansa Tradicional Catalana de l’Espona va
oferir dissabte l’Arribo del
Carnaval de Barcelona, un
assaig de la posada en escena que va tenir lloc ahir a
la tarda a la capital catalana
per donar la benvinguda al
Carnestoltes.
L’activitat s’emmarcava
dins el cicle del Divendres

faves tendres, una programació cultural, principalment relacionada amb la
dansa, per tal de fer arribar
les activitats de l’Espona al
públic rubinenc.
Així, les persones que
van assistir a l’espectacle
dissabte van poder gaudir
de la preestrena d’aquestes
danses, que ja fa uns quants
anys que són protagonistes
en el Carnestoltes de Barce-

Agenda
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Festa juvenil de Carnaval
K-Pop Party. A les 17 h a la Torre
Bassas.
Conferència: La voz del silencio
A càrrec de Pere Bel. A les 18 h al c.
Sant Pere, 8. Org.: Societat Teosòfica
de Rubí.
Vespre de jazz i lletres: Homes
tristos
A càrrec d’Andreu Gabriel Tomàs,
Sergi Boque, Víctor Hernández i
Wenceslao Galán. A les 19.30 h a
l’Ateneu.
Cinema: La hija de un ladrón
Cicle Gaudí. A les 21h a La Sala.
Preu: 4,5 €.
Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec de l’Associació d’Amics de
l’Astronomia TRI-A Rubí. Xerrada
sobre el 90è aniversari del descobriment de Plutó. A les 21.30 h a
l’Ateneu.

lona. Els Comediants, l’Orquestra Reial del Carnaval i
l’Esbart Dansaire van oferir
un assaig general de l’Arribo,
amb tots els personatges,
els músics i una part del
vestuari que es podrà veure
a Barcelona. Posteriorment,
es va oferir una mostra de
les danses de Carnaval, que
també s’oferirà durant el
Carnestoltes de la capital
catalana.

La companyia El Desván
va estrenar aquest cap de
setmana l’obra de teatre
‘Ratitos de viaje en taxi’, un
espectacle teatral escrit i
dirigit per la rubinenca M.
Luz Cruz. Es van fer dues
representacions, el dissabte i el diumenge, al teatre
municipal La Sala, que van
comptar amb prop de 200
espectadors.
Els assistents van sortir
satisfets després de gaudir
i riure amb les sis divertides
històries que proposava la
companyia El Desván. Unes
històries quotidianes que se
succeeixen dins d’un taxi,
amb personatges molt diferents: un prepotent executiu
que sobrecarrega de treball
la seva secretària, un taxista que s’aprofita dels seus
clients, unes prostitutes
durant la sortida nocturna,
una mare i una filla a la recerca d’un regal perfecte per
la seva neta, un autònom a

L’obra es va estrenar dins el marc de la Temporada de Teatre i Dansa
Amateur de Rubí. / Cedida

l’atur i una parella amb problemes de custòdia.
Un total de 17 personatges interpretats per 7
actors i actrius que amb les
seves històries van fer que
el públic se sentís a prop i

De 22 h a 3.30 h al Celler.
Cracnestoltes
A les 22 h a càrrec de Pd’s 3monkeys
vs. Bubbalastic. Al CRAC.

DIMARTS 25 de febrer

··················································
DIUMENGE 23 de febrer

Trobada amb l’autor Emili Bayo
A les 19 h a la Biblioteca.

Matinal de Carnaval
A les 11 h activitats infantils a la pl.
Dr. Guardiet i a la rbla. Ferrocarril.

Lliurament de premis del Concurs
de Carnaval
A les 19.30 h al Castell.

Presentació del fanzine Silencio
Tóxico #9
A les 12 h al CRAC. A les 13.30 h música a càrrec de Garantias Sonoras.

Audició de sardanes
A les 11.30 h a la pl. Catalunya. A
càrrec de la Cobla Jovenívola de Sabadell. Org.: Foment de la Sardana.

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

Rua de Carnaval
A les 18.30 h a la pl. Dr. Pearson.

DISSABTE 22 de febrer
Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9 h a la
pl. Onze de Setembre. Org.: Centre
Cultural Raja Ioga.
Teatre per a infants: The Grimm
Blues Brothers
A càrrec de Santi Rovira. A les 12 h
a l’Ateneu. Per a infants majors de
4 anys.

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

identifiqués històries de la
vida real.
‘Ratitos de un viaje en
taxi’ és una de les representacions que s’inscriuen dins
la Temporada de Teatre i
Dansa Amateur de Rubí.

Exposicions
Llums efímeres. De Carme Llop.
Inauguració 22 de febrer a l’Espai
de Lectura, Lectors al tren!
Concurs de Màscares. Fins al 12
de març a edRa.
La Sardina de Carnaval. Fins al 26
de febrer a la Biblioteca.

DIMECRES 26 de febrer

Varisis. A càrrec de Zisis. Fins al
5 de març al CRAC.

Rua infantil de Carnaval
A les 12 h a la pl. Pere Aguilera.

Curs de creixement personal
A les 18 h a la Biblioteca. A càrrec
de Francesc Martínez. Inscripció
prèvia.

Senderos de almas y cantos. A
càrrec de Rosa Otero. A la Biblioteca fins al 30 de febrer.

Comparses a l’olla
A les 19.30 h a la pl. Dr. Guardiet.
Xocolatada i guerra de confeti.

Ball infantil de Carnaval
A les 13 h a la rbla. Ferrocarril. A
càrrec de La Tresca i la Verdesca.

Concentració del seguici fúnebre
A les 18 h a la pl. Dr. Pearson. A càrrec de La Cremallera Teatre.

Camí del foc
A càrrec de Tabalers dels Diables
de Rubí. A les 19.30 h a la pl. Dr.
Guardiet

Ball al Casal
A les 16 h a càrrec de Carlos-Ribas. Al
Casal de la Gent Gran de Rubí.

Cercavila del seguici fúnebre
A les 18.30 h a la pl. Dr. Pearson.
Amb els Tronats del Tabal i els Diables de la Riera de Rubí.

Raval de foc
Presentació de la nova bèstia de foc
dels Diables de Rubí. A les 19.45 h a
la pl. Salvador Allende.

Torneig de botifarra i jocs de taula
A les 17 h al CRAC.

··················································
DILLUNS 24 de febrer

Concert de de metal punk
A càrrec de Tugurio. A les 22 h al
CRAC.

Ball de comparses
A càrrec de DJ Enka. A les 20 h a la
pl. Dr. Guardiet.

Cinema infantil: Mascotes 2
A les 18 h a la Biblioteca. Org.: Servei
Local de Català. A partir de 4 anys.

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

Ball de Carnaval

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

Crema de la sardina
A les 19 h a l’Escardívol. A càrrec dels
Diables de la Riera de Rubí.

··················································
DIJOUS 27 de febrer

Personatges de la història de Rubí:
Mossèn Joan Malet
A càrrec d’Eduard Puigventós. A les

Espais recobrats. Els nous usos
del patrimoni industrial català.
Fins al 29 de març al Celler.
Desenterrant el silenci. Fins al 8
de març al Castell.
19h a l’Ateneu.
Presentació del llibre ‘Consciència’
A càrrec de Teresa Colom. A les
19.30 h al Racó del Llibre.
Explican’s el teu rotllo: ‘Defensores
del cos-territori’
A càrrec d’Ester Pérez. A les 20 h a
l’Antiga Estació. Org.: Grup Fotogràfic El Gra.

CULTURA
EXPOSICIONS

L’Aula Cultural acull la mostra ‘Vaig tenir
un somni’, de Mujeres Creativas del Vallès
REDACCIÓ

L’entitat Mujeres Creativas del
Vallès ha inaugurat la mostra
‘Vaig tenir un somni’ a l’Espai
Expositiu Aula Cultural. L’acte,
que va tenir lloc dijous de la setmana passada, va consistir en la
lectura de diversos textos escrits
per algunes de les artistes, tots
ells amb els seus somnis i anhels
com a protagonistes.
L’exposició consta de 18 obres
pictòriques, 8 il·lustracions i 13
obres gràﬁques diverses realitzades per 25 sòcies de l’entitat. A
través d’aquest material artístic
─reforçat amb la lectura dels
poemes─, les autores destapen
la part més íntima de la dona: els
seus sentiments, desitjos, nostàlgies i esperances, però també els
seus malsons.
Maria Roman, per exemple,
va llegir el relat ‘Volver a vivir’,
sobre el trasplantament de fetge
que va patir el seu ﬁll. L’escriptora
Montse Clemente, a ‘Sueños, el
poder del sentir en tu día a día.
Desarrollar nuestros dones’, es
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Les protagonistes de la mostra de l’Aula Cultural, durant l’acte inaugural de l’exposició. / Ajuntament-Localpres

va referir al fet que aconseguir
el que et proposes està a l’abast
de tots.
Per la seva banda, Isabel de
Miguel, presidenta de l’entitat, va
posar veu al poema ‘Dale vida a
los sueños’, de Mario Benedetti,
mentre Eva Avellàn traduïa el text
en llenguatge de signes.
La jove Ahlam Barrouhou va
escriure per l’ocasió ‘Si sueñas

eres libre’, en què ofereix la
seva visió del món, mentre que
Virginia Rizzo va voler compartir ‘Santiago, carta a una hija’,
la missiva que va escriure el
seu ﬁll d’adolescent, ara mort,
imaginant que era adult i que
l’adreçava a la seva futura ﬁlla.
I, per últim, Carmen Moreno va
llegir ‘Vaig tenir un somni’, una
reﬂexió sobre la vida.

“Els somnis ens transmeten
sensacions, ens avisen, ens donen esperança i il·lusió. En una
paraula: ens ensenyen. Són necessaris per a l’existència, perquè
la vida és una gran escola on els
somnis ens serveixen de guia. En
aquest sentit, cal que desxifrem
els nostres somnis per saber què
ens diuen”, va apuntar Isabel de
Miguel.
Durant la seva intervenció, i
després d’haver escoltat les narracions i poemes de les artistes,
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, va
assenyalar que “en el fons, la vida
són somnis. I tots ells, alguns dels
quals s’han complert i altres són
desitjos que segurament compartim, si no els perseguim quan
ens despertem, és difícil que els
puguem fer realitat”.
A banda de l’alcaldessa, a
la inauguració també hi van
assistir el regidor de Promoció
i Dinamització Cultural, Moisés
Rodríguez, i la regidora d’Igualtat, Yolanda Ferrer. La mostra es
podrà visitar a l’Aula Cultural ﬁns
al 14 de març.

ASTRONOMIA

Sessió
astronòmica
de TRI-A sobre
Plutó a l’Ateneu
Els Amics de l’Astronomia de Rubí
(TRI-A) han preparat una sessió
astronòmica especial coincidint
amb la celebració del 90è aniversari del descobriment de Plutó,
una de les esferes astronòmiques
que ha generat més polèmica
durant els darrers anys. Tindrà
lloc a partir de les 21.30 hores a
l’Ateneu.
Plutó va ser descobert per
Clyde Tombaugh el 18 de febrer
del 1930 a partir d’imatges d’unes
plaques fotogràﬁques, tot i que
ja s’havia estudiat la possibilitat
que el sistema solar tingués un
novè planeta.
El 2006 Plutó va passar a ser un
planeta nan, perquè no compleix
una de les tres condicions que la
Unió Internacional Astronòmica
reclama per ser considerat un
planeta de ple dret. El diàmetre de
Plutó és de 2.376 km, és més petit
que la Lluna i té un període orbital
al voltant del Sol de 248 anys. Les
millors imatges del planeta nan les
va captar la sonda New Horizons
el 2015. / DdR

CLASSIFICATS

OFERTES I DEMANDES

LLOGUER I VENDA

SE OFRECE costurera. 602.38.86.25
SE OFRECE sra. limpieza. 632.10.44.99
CHICA SE OFRECE para cuidado de ancianos o limpieza.
633.378.509

POR JUBILACIÓN se vende o se alquila PK. 93.699.65.80
ALQUILO hab. grande. Zona tranquila. 657.19.62.66
SE ALQUILA huerto 645.597.390
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El rubinenc Joan Díez par�cipa en el
Fes�val de Fotograﬁa FINEART amb
obra en 3D de l’illa de Pasqua
El fotògraf rubinenc Joan
Díez, membre del Grup Fotogràﬁc El Gra, par�cipa en
el 8è Fes�val de Fotograﬁa
FINEART, que s’inaugurarà
aquest divendres a la ciutat
d’Igualada. Díez exposarà
en el fes�val el seu treball
en tres dimensions sobre
l’Illa de Pasqua. La seva
mostra s’ubica al Portal del
Llevador. A més, el diumenge 3 de març a les 12 h el
fotògraf rubinenc oferirà
una visita guiada a la seva
col·lecció d’imatges.
El FINEART 2020 acull
una cinquantena d’exposicions de fotògrafs de tot el

món en diversos espais exposi�us de la ciutat, alguns
emblemà�cs i e�mers. El
fes�val es podrà visitar ﬁns
al 15 de març. / DdR

Una de les imatges de Joan Díez
de l’Illa de Pasqua. / Cedida

Un rubinenc crea una tecnologia
per veure en 3D sense ulleres
L’inventor i ar�sta rubinenc
Fernando Muñoz ha desenvolupat una nova tecnologia
per veure imatges en tres
dimensions en les pantalles
sense la necessitat d’u�litzar ulleres adaptades. Amb
aquesta tecnologia, que
ha perfeccionat després
de tres dècades d’estudis,
inves�gacions i assajos, ha
realitzat un curtmetratge

CULTURA
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en tres dimensions sense
ulleres, que es pot visionar a
qualsevol pantalla. La imatge
del curtmetratge és visible
des de qualsevol angle i
distància i té una durada
aproximada de dos minuts.
Muñoz considera que el sistema pot servir com a suport
per a marques publicitàries,
exposicions en museus i
galeries d’art. / DdR

PINTURA

L’ar�sta local Carme Llop inaugura la mostra
‘Llums e�meres’ a l’espai Lectors, al tren!
REDACCIÓ

La pintora rubinenca Carme Llop inaugurarà aquest
dissabte 22 de febrer la
mostra ‘Llums efímeres’
a l’espai Lectors, al tren!,
situat al carrer Magí Raméntol. Es tracta d’una
exposició d’una vintena de
quadres a l’oli sobre fusta
de pe�t format, de la llum
i com aquesta incideix en
el paisatge i la natura com
a temàtica central. Uns
paisatges que no existeixen
sense uns ulls que el mirin i
on sona sempre un caràcter
personal i únic, alhora que
permet compartir-la amb
el diàleg.
Les mirades de Carme
Llop, plasmades en els seus
quadres, porten l’espectador per paisatges i natures
amb acords de repòs, solitud i serenitat, i transmeten
la fascinació de la pintora
per la llum, les ombres i
el color dels paisatges naturals. Una desena de les

obres són paisatges de Rubí
i el seu entorn.
La inauguració de la
mostra �ndrà lloc dissabte
a les 18.30 hores i comptarà
amb la par�cipació del mes-

tre i director d’orquestra
Tobias Gossmann, reconegut internacionalment, que
interpretarà per al públic
assistent algunes peces de
violí.

Per acompanyar la mostra, l’espai Lectors, al tren!
exposarà lectures i àlbums
relacionats amb la temà�ca
de la natura i el paisatge
que ens envolta.

ESCULTURA

El rubinenc Pep Borràs exposa ‘Fòssils industrials’
a la fàbrica iGuzzini de Sant Cugat del Valles
REDACCIÓ

Fotograma del curtmetratge. / Cedida

La pintora Carme Llop, amb algunes de les obres que formaran part de la mostra. / Cedida

L’ar�sta rubinenc Pep Borràs exposa des d’aquest
dijous una exposició titulada ‘Fòssils industrials’ a
l’Espai-Laboratori de Llum
de la fàbrica d’il·luminació
iGuzzini, empresa situada a
Sant Cugat. Es tracta d’una
mostra en la qual la ﬁrma
santcugatenca experimenta

amb la llum al voltant de
l’obra de Borràs.
L’escultor rubinenc exposa dues escultures i un
plafó de la sèrie ‘Fòssils
industrials’ dedicada als
processos industrials. Les
obres han estat realitzades
entre el 1992 i l’actualitat.
iGuzzini està ubicada a
l’avinguda de la Generalitat,
168-170, al polígon de Can

Sant Joan de Sant Cugat.
Per visitar la mostra fora
de la inauguració, cal sol·licitar-ho a través del correu
electrònic laia.arnau@iguzzini.com.
Exposició a Cardedeu
D’altra banda, Borràs presentarà aquest divendres
a les 19 h al Museu Tomas
Balvey de Cardedeu el ca-

tàleg de la mostra ‘...I cor.
Escultures de Pep Borràs’.
L’exposició es pot visitar en
aquest emplaçament des de
l’octubre, però serà aquesta
tarda quan es presentarà el
catàleg.
L’acte de presentació
inclourà una visita comentada de l’exposició per part
de l’ar�sta rubinenc, que és
mestre a edRa.

CULTURA
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FOTOGRAFIA

La fotògrafa Ester Pérez mostrarà el seu
treball ‘Defensores del cos-territori’ a Rubí

Serà dijous de la setmana vinent en l’ac�vitat ‘Explica’ns el teu
rotllo’ que organitza El Gra cada úl�m dijous de mes
REDACCIÓ

La reconeguda fotògrafa
Ester Pérez Berenguer, que
entre altres ha guanyat un
premi en Drets Humans a
les Nacions Unides, mostrarà a Rubí el seu treball ‘Defensores del cos-territori’.
Serà en el marc de la sessió
Explica’ns el teu rotllo, que
organitza mensualment,
cada úl�m dijous de mes, El
Grup Fotogràﬁc El Gra.
Els assistents a l’ac�vitat, que �ndrà lloc dijous
27 de febrer a les 20 h a
la seu de l’en�tat, situada
a l’Antiga Estació, podran
conèixer el treball de Pérez
Berenguer sobre la lluita
de les dones indígenes de
Guatemala, anomenades
Defensores, en la defensa
del territori de l’espoliació
dels recursos naturals que
duen a terme grans mul�-

Una de les imatges de la fotògrafa, en el marc del treball ‘Defensores del cos-territori’, que gira al voltant
de les dones indígenes de Guatemala. / Ester Pérez Berenguer

nacionals. La defensa del
territori s’emmarca en la
visió maia i l’estret vincle
entre la naturalesa i les
persones. Les Defensores pensen que qualsevol
agressió en el territori té un
impacte en els seus cossos,
en forma de malal�es. Per
aquest mo�u van començar
a autodenominar-se Defen-

sores del cos-territori.
El seu activisme en
aquesta lluita les ha mo�vat
a reﬂexionar sobre la violència que també enfronten
en el seu entorn proper i
han entès que, per a viure
una vida lliure de violències, no tan sols han de lluitar
contra les violències de les
multinacionals de l’estat,

sinó també de les violències
patriarcals de l’entorn més
pròxim.
El treball de Pérez Berenguer és fruit de la combinació de la seva experiència
en el camp de la cooperació
internacional, la lluita pels
drets humans, haver viscut
en diferents països i la passió per la fotograﬁa.

SARDANES

Nova audició
de sardanes
diumenge a la
plaça Catalunya
El Foment de la Sardana
de Rubí ha organitzat per
aquest diumenge 23 de
febrer a les 11.30 h una
nova audició de sardanes,
oberta a tota la ciutadania.
L’audició, que tindrà lloc a
la plaça de Catalunya, anirà
a càrrec de la cobla Jovenívola de Sabadell, que
oferirà un variat programa
format per nou temes.
Entre les peces que els
assistents podran sentir
i ballar, hi ha ‘Floretjada’
de Pere Mercader; ‘Aires
amerencs’ de Pere Fontàs, ‘Som-hi, que s’acaba!’
d’Enric Ortí; ‘Rubí, 75 gemmes’ de Jaume Cristau; i
‘Maria Aurora’ de Josep
Saderra.
El programa es completarà amb peces com ‘El
cant del batre’ de Josep
Vicens i Juli ‘Xaxu’; ‘Platges
de Lloret’ de Vicenç Bou;
‘L’aplec de Cubelles’ de
Jordi Paulí; i ‘Maria Amàlia’
de Francesc Mas. / DdR

Pe�ts Galzeran revalida el �tol de millor
colla del Campionat de Barcelona
Les colles infan�ls i gran de
l’Escola de Sardanes Flor de
Neu van rebre dissabte al Casinet d’Hostafrancs els premis
que les acrediten com les millors de les seves respec�ves
categories dins del campionat
territorial de les comarques
barcelonines. Així, la colla infan�l, Pe�ts Galzeran, revalida
el �tol de la millor colla acon-

seguit els anys 2018 i 2019,
mentre que la colla gran,
Galzeran va obtenir la segona
posició a la seva categoria,
quedant subcampiona.
Durant la gala de repar�ment de premis, Pe�ts Galzeran i Galzeran van rebre
també el primer premi en
revesses.
Pel que fa a la colla ale-

vina, Quitxalla Galzeran, que
va par�cipar l’any passat com
a colla lliure, també va ser
dis�ngida.
Prèviament al repar�ment
de premis, la cobla Sant JordiCiutat de Barcelona va fer un
concert de sis peces. La gala
va ﬁnalitzar amb un concurs
de balls de saló, un sopar i un
ball. / DdR

Pe�ts Galzeran va rebre per tercer any consecu�u el guardó a la millor colla del territoral de les comarques
de Barcelona. / Cedida
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LITERATURA

CONFERÈNCIES

CINEMA

Teresa Colom, autora de
‘Consciència’, visitarà el Club de
Lectura d’El Racó del Llibre

Una xerrada de l’AEUR aprofundeix en
com la genialitat de grans compositors
va incidir en la seva salut

‘La hija del
ladrón’ és la
nova pel·lícula
del Cicle Gaudí

La propera trobada del Club
de Lectura del Racó del Llibre tindrà lloc dijous vinent
27 de febrer a les 19.30 h i
comptarà amb la presència
de Teresa Colom, autora del
llibre ‘Consciència’, que els
participants en el club estan
llegint aquest mes. A més dels
lectors del club, dirigit per
la filòloga rubinenca Rocío
Àvila, l’activitat està oberta
a tothom.
Colom conversarà amb
els assistents sobre ‘Consciència’, la seva primera novella, una obra de ciència-ﬁcció
sobre què passa quan la
ment d’un ésser humà és
transferida a una màquina.

En un món on la humanitat
s’ha hagut de reorganitzar
per sobreviure després d’una
catàstrofe ecològica, comprar
la immortalitat és possible,
traspassant en morir la consciència de la persona a un
sistema informàtic. Laura
Verns decideix que, un cop
morta, tindrà una d’aquestes
‘vides de continuació’.
Colom és una poeta i
escriptora andorrana que ha
guanyat diversos premis de
poesia i ha organitzat muntatges poètico--teatrals. El 2015
va publicar el llibre de relats
‘La senyora Keaton i altres
bèsties’, traduït a diverses
llengües. / DdR

MÚSICA

Vespre de jazz i lletres a l’Ateneu
L’Ateneu acollirà aquest divendres a les 19.30 h un
vespre de jazz i lletres amb
la lectura de textos d’Andreu Gabriel Tomás i les
interpretacions al piano de
Sergi Boqué, al contrabaix de
Víctor Hernández i al saxofon

de Wenceslao Galán. L’activitat porta per títol ‘Homes
tristos’ i estarà centrada
en l’obra d’Andreu Gabriel
Tomàs, periodista cultural i
col·laborador museístic que
ha escrit diverses obres. /
DdR

El doctor Paytubí, durant la conferència que va oferir a la Biblioteca. / Cedida

REDACCIÓ
Sota el títol, ‘La medicina i la
música: malalties de grans
compositors’, el doctor i
cirurgià per la Universitat
Autònoma de Barcelona Carles Paytubí i Garí va oferir
dilluns passat a l’auditori de
la Biblioteca Municipal una
xerrada sobre com va inﬂuir la
genialitat de grans compositors musicals, i evidentment,

el moment històric en el qual
van viure, en la seva salut.
Un nombrós públic va
assistir a la conferència, on
Paytubí va referir-se a compositors com Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Ravel,
Mahler, Brahms, Paganini i
Wagner, explicant de quina
manera van viure la seva
malaltia, així com les seves
excentricitats.
Segons el doctor Paytu-

bí, Johann Sebastian Bach,
tot i ser diabètic, va patir
una intervenció errònia de
cataractes i va morir amb 65
anys d’un ictus. Mozart va ser
un infant de salut dèbil però
encara existeixen diverses
teories sobre la seva mort.
D’altra banda, Chopin, que en
un principi es pensaven que
tenia tuberculosi pulmonar,
en realitat va morir d’una
ﬁbrosi quística.

L’òpera prima de Belén Funes es projectarà aquest
divendres a les 21 hores al
teatre municipal La Sala dins
el Cicle Gaudí de cinema
català. Es tracta del primer
llargmetratge de la directora
barcelonina, que tracta sobre
una jove (Greta Fernández)
de 22 anys que té un ﬁll i que
intenta obrir-se camí en una
nova vida després que el seu
pare (Eduard Fernández) hagi
sortit de la presó.
‘La hija del ladrón’ ha guanyat tres Premis Gaudí per
millor pel·lícula de llengua
no catalana, millor direcció
i millor guió i un Premi Goya
per la millor direcció novella.
/ DdR

Fotograma del ﬁlm ‘La hija del
ladrón’.
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Victòria del Juventud 25 de
Nou empat de l’Olímpic, aquest
Septiembre al camp del líder cop amb el Juan XXIII
El CF Juventud 25 de Septiembre va donar la sorpresa
en la jornada 21a de Tercera
Catalana. El conjunt rubinenc
va sorprendre el líder de la
categoria, la UE Castellar, i es
va endur els 3 punts després
de guanyar per 2-3.
I això que el partit va
començar de la pitjor forma
possible, perquè el quadre
local es va posar amb 2-0
al marcador en 15 minuts
per culpa de dos errors del
Veinti.
Però no li va perdre la
cara al partit i després de
la mitja part, els rubinencs
van prendre el control del
joc, amb dos gols de pilota
aturada obra de Rubo (61’) i
Lamine (79’) que igualaven el
partit a 10 minuts del final.
A partir de l’empat,
l’equip local es va bolcar

U.E. Castellar - juV. 25 de setembre

2-3

U.E. Castellar: Pau Roldan, Marc Sánchez, Granados,
Raya, Peñalver (Saavedra), Xavier Rodríguez, Murillo, Jan
Marc Roldan, David López (Peña), Leon, Saavedra
juV. 25 de setembre: Alexis Perez, Bravo, Cissokho, Pleguezuelos, Morales, Díaz, Perez (Montesinos), Kevin López,
Sancho, Fons, Calvo
Àrbitre: Nabil Ghofal Azami.
Gols: 1-0 David López (7’), 2-0 Murillo (14’), 2-1 Díaz (61’),
2-2 Cissokho (79’), 2-3 Calvo (89’),
Targetes: Leon; Montesinos, Pérez, Morales, Bravo, Sancho,
Alexis Perez

sobre la porteria del Veinti,
que va aprofitar un contracop
per posar el definitiu 2-3 en
l’últim minut de partit, en una
bona definició de Javilin.
Amb aquesta victòria, els
jugadors de Gabriel Bravo
pugen fins a la cinquena posició, però continuen encara
a 8 punts del lloc de play-off,
que ara ocupa el CD Badia

del Vallès.
D’altra banda, la matinal
de dissabte, el Municipal
25 de Setembre va acollir
la xocolatada solidària i la
venda de polseres Candela a
càrrec de persones properes
al club i amb la presència
dels regidors de l’Ajuntament
Juan López i Marta Oliva. Tot
el que es va recaptar durant
aquesta jornada solidària,
anirà a parar a l’Hospital Sant
Joan de Déu per la investigació del càncer infantil. / 25
Septiembre
3a Catalana Grup 6

El municipal del ‘Veinti’ va acollir una activitat solidària per a infants
amb càncer. / Cedida
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CASTELLAR UE
BADIA DEL VALLÈS CD
CAN RULL RT CFU
OLÍMPIC CAN FATJÓ
JUV.25 SEPTIEMBRE
UE RUBÍ B
LLANO SABADELL CD
PD PAJARIL
LA ROMANICA CF
MARINA-C. GAMBÚS CE
CAN PARELLADA CD
SAN LORENZO UD
CASTELLBISBAL UE
EF PLANADEU
C. SABADELLÉS 1856
MIRASOL-BU CF
JUAN XXIII CS
MATADEPERA FC

J Pts.
21 52
21 45
21 44
21 43
21 37
20 35
21 35
21 34
20 30
21 27
21 23
21 22
21 21
21 21
21 19
21 15
21 15
21 8
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José Verde

Des que es va iniciar la segona
volta, l’Olímpic no coneix la
victòria: tres empats (Planadeu, Marina i Juan XXIII) i
una derrota (Rubí B). Dels 12
possibles punts, els de Can
Fatjó només n’han aconseguit
tres, pobre bagatge per a un
equip que aspira a l’ascens
i més si s’enfronta a equips
de la zona mitja-baixa de la
classificació.
La gran sort de l’Olímpic
és que manté intacte l’olfacte
de gol i continuen sent l’equip
més golejador del grup 6, amb
65 dianes, i el conjunt més
golejat, amb només 30 gols
encaixats. El desfasi entre la
línia de gol, bastant bona, i
la defensa, amb moltes coses
a millorar, fa que l’equip no
estigui més a prop de líder.
S’encaixen molts gols per
manca de concentració de
la defensa i per les sortides
lentes i pèrdues de pilota prop
de l’àrea.
El Juan XXIII, penúltim a la
classificació amb només tres
victòries a la competició, va
estar a punt d’emportar-se la
victòria de Can Fatjó: fins al
minut 66 van estar al davant
al marcador amb un 1-3. Jonathan i Claudio van tornar
a l’equip, en una magnífica
tornada, però es va acusar
les baixes de Cristian Gómez,
per lesió, i de Fode, sancionat.
A més, Matías i Maymó han
sol·licitat les baixes de l’equip.
Tot plegat fa que els tècnics
tinguin ara molta feina al davant per formar una defensa

C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ – JUAN XXIII

3-3

C. D. OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, O.Molina, Alcover, Roberto (Manel), Roger (Joan Creus), Gustavo (Bryan), Aitor,
Jonathan (Nico), Juancho (Dani), Rubén Ruíz, Claudio
C.S. JUAN XXIII: Erik, Colado, Gonza, Kader, Leyla, Tito, Laso,
Kike (Santi), Jorge, Taser (Dani), Hector (Nico).
Àrbitre: Antoni Beltrán Ribas (Regular)
Gols: 0-1 Hector (3´) 1-1 Roberto (21´) 1-2 Kike (43´) 1-3
Hector (55´) 2-3 Claudio (66´) 3-3 Alcover (87´).
Targetes: O. Molina, Alcover, Roger, Gustavo, Aitor, Jonathan,
Claudio, Joan Creus, Rubén Ruíz (2) ; Kader, Leyla, Laso, Kike,
Jorge, Taser, Hector, Santi, Rodri.

fèrria i segura com la de la
primera volta.
En el partit davant el Juan
XXIII va cantar la defensa i es
van fallar passis. En el minut
3, una pilota solta a l’àrea que
la defensa no aconsegueix
rebutjar lluny, va ser aprofitada per Hector per fer el 0-1.
Amb un joc lent i de molt toc,
els de Can Fatjó aconseguien
arribar a l’àrea però sense
marcar. Va ser en el minut 21
quan, Roberto d’un fort xut
va fer l’1-1. El partit va estar
una mica boig fins que Kke
va robar una pilota al mig del
camp, es va plantar davant
el porter Estepa i el va batre,
col·locant l’1-2 al marcador.
Era el minut 43 i així va arribar
el descans.
A la segona part, es van
mantenir les errades en els
passis i Hector va robar de
nou una pilota a la defensa,
fent l’1-3 en el minut 55 de
joc
L’Olímpic no deixa caure
els braços, però continua
fent errades fins que en el
minut 66 Claudio va rematar
dins de l’àrea i va aconseguir

el 2-3. Amb aquest gol, els
de Can Fatjó van despertar i
van acorralar el rival a la seva
àrea, rematant en diverses
ocasions. L’àrbitre es va recrear amb les targetes i va
mostrar deu a l’Olímpic i nou
al Juan XXII. Ja en el minut
87, gràcies a la pressió local,
va arribar l’empat a 3 a través
d’Alcover que va rematar fort
enviant la pilota al fons de la
porteria dels visitants.
L’àrbitre va expulsar, ja
en temps de descompte, a
Rubén Ruiz per insistir en la
reclamació d’una falta. En
els últims minuts, l’Olímpic
ho va intentar, mentre els
visitants buscaven aturar el
joc i perdre el tems. I així va
arribar el final del partit, amb
un repartiment de punts que
deixa l’Olímpic com a quart
classificat i sense aprofitar
que el líder havia punxat.
El proper cap de setmana
no hi haurà partit perquè és
Carnaval. La següent jornada,
l’Olímpic rebrà al Cercle Sabadellés en el Municipal de Can
Fatjó diumenge 1 de març a
les 12 h.

Suspès el partit de la UE Rubí B
per incidents amb el públic
Resultats diversos per a la Penya
Futbol | formació

J. Pérez

El partit entre La Romànica i la
Unió Esportiva B es va haver
de suspendre quan anava 0-2
per culpa d’incidents entre
els jugadors i el públic.
El conjunt de Barberà
va perdre al camp dels rubinencs a l’anada per 8-1 i
ja va deixar alguns detalls
poc esportius. En el partit de
tornada, tot feia presagiar
que el resultat tornaria a ser
inflat i les accions antiesportives van començar a ser les
protagonistes del partit. Així,
l’àrbitre del partit va decidir
suspendre el duel al minut 43
de la primera meitat, després
de l’expulsió del jugador local
Xiqui, amb un ambient molt
caldejat i amb incidents entre

lA rOMÀNICA - UE RUBÍ 			

SUSPÈS

LA ROMÀNICA: Segura, Bacallao, Espadas, Viguera, Conde, Carlos, Real Moya, Hernández, Moreno. Pedragosa,
Ferrando
UE RUBÍ: Pol García, Carranza, Castro, Hiervás, Romero,
Ortega, Caparrós, Faye, Sánchez, Álvarez
Àrbitre: Edgar Boada Hidalgo
Gols: 0-1 Younes (16´), 0-2 Roli (26’)
Targetes: Ferrando, Espadas, Vigueras, Hernández (V);
Giménez da Costa

el públic i alguns jugadors.
Durant els minuts que
el partit es va jugar, el filial
rubinenc es va mostrar molt
superior al rival i els gols de
Younes i Roli havien transmès
al marcador aquesta superioritat.
El partit següent del B de
la UE serà el 29 de febrer a
les 18 h contra el FC Mata-

depera.
Pel que fa al primer equip
del club, aquesta setmana
descansava per la retirada
del Reus de la competició. El
pròxim partit de lliga serà l’1
de març a les 17 h, quan els
rubinencs visitaran el camp
del Palamós, ja que aquesta
setmana no hi ha partits per
ser Carnaval.

Els equips del futbol base de la Penya Blaugrana han jugat els seus corresponents partits
de lliga amb diferents resultats. El Prebenjamí
A va caure a casa contra l’Olímpic, amb un
resultat de 3-4 amb gols de Dilan i Said (2). El
Prebenjamí B sí que va aconseguir la victòria a
casa enfront l’Escola Europa amb un resultat
de 6-0. Els gols van ser obra d’Adam Kraifa,
Ilyas (2), Yasine (2) i Adam Charaf (2). El Benjamí A es va imposar al Pueblo Nuevo a casa
amb un resultat de 10-3, amb gols d’Izan, Biel
Osuna, Pol (3), Èric (3) i Thierno (2). Per la seva
banda, el Benjamí B va guanyar a casa de la PB
Trinitat Vella per 2-5, amb gols d’Abdel, Joan,
Nosair i Bruno (2). L’Aleví A va guanyar a casa
contra el Castellbisbal UE per 4-0 amb gols de
Daniel Vaquero, Izan i Anouar (2). L’Aleví B va
empatar a dos a casa del Sant Pere Nord amb
gols d’Erik i Gerard. El Cadet B va caure a casa
contra el Sant Quirze per 1-6. El gol dels locals
el va aconseguir Mounir El Mektami. El Juvenil
va perdre a casa del Natació Terrassa per 3-2

L’Amateur de la Penya no aconsegueix trencar la
mala ratxa de resultats. / Cedida

amb gols Mohamed Tachrifet i Joel Pérez. Pel
que fa a l’Amateur, aquest no aconsegueix sortir
de la mala ratxa dels últims partits i va caure a
casa contra la Llagosta per 1-2 en un partit molt
disputat fins als minuts finals. El gol dels locals
el va aconseguir Chei. / Penya Blaugrana
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El Sènior Masculí A del Cent
Patins no va poder superar
el Castelló a domicili tot i fer
un molt bon paper a la ciutat
valenciana. Dues errades,
una en cada part, van ajudar
el conjunt local a posar-se
per davant en el marcador.
Els rubinencs van aconseguir
empatar el partit 2-2, però en
els darrers quatre minuts el
Castelló va aprofitar una falta
per tornar-se a posar per davant del marcador. Al final del
partit, l’equip local va aconseguir un altre gol i va deixar el
4-2 final en el marcador.
D’aquesta forma, el conjunt de Rubí es queda a la
setena posició a la classificació
de la Lliga Elit, la màxima categoria nacional.

El rubinenc Iván García, de la
Unió Atlètica Rubí (UAR), es
va proclamar campió de Catalunya de proves combinades
Sub-14 de pista coberta a Sabadell. García va aconseguir
un registre de 1.858 punts
que el va portar al triomf final. En 60 m llisos va millorar
la seva marca personal (7.95),
en salt de llargada també va
fer millor marca personal
(5,34 m), en llançament de
pes va aconseguir 9,82 m i en
salt d’alçada va fer 1,46 m.

Derrota del Sènior Masculí A del Cent Iván García es proclama campió de
Catalunya de proves combinades Sub-14
Patins al camp del Castelló

L’equip rubinenc és setè a la classificació. / Cedida

D’altra banda, el Sènior
Masculí B, que competeix a la
Lliga Or, també es va desplaçar a Castelló. En el seu cas,
l’equip va aconseguir la victòria per 1-6 després de dominar
en tot moment el partit.

A la propera jornada, el
Sènior Masculí A jugarà a
Rubí contra Las Rozas aquest
dissabte, mentre que el Sènior
Femení s’enfrontarà també
a cas a l’Aranda de Duero. /
Cent Patins

esport adaptat | LLIGA

L’Horitzó A de bàsquet perd el títol
de lliga després d’un mal partit
L’Horitzó A de bàsquet de
la Primera Divisió de Lliga
ACELL va deixar escapar el
títol de lliga a casa contra
el Lluïsos de Gràcia després
d’un mal partit del conjunt
vallesà que va acabar 13-25.
En un partit a caixa o
faixa, els locals van caure
derrotats per 12 punts de
diferència davant el conjunt
gracienc, que es va proclamar
campió de lliga.
L’equip del Vallès, que
disputa els seus partits a
Rubí, es va veure paralitzat
des d’un bon inici per la
responsabilitat d’haver de
guanyar el partit si volia
ser campió de lliga. Això va
provocar que cometés nombrosos errors, especialment
en defensa.
En atac, l’equip de Sara
Zabalgo tampoc va estar

massa fi i va trobar a faltar
els punts de Joan Lupión,
molt marcat durant tot el
partit, i els de José Roldan.
En aquest context, l’equip
només va poder fer 13 punts
en tot el partit.
Amb aquest resultat,
l’Horitzó haurà de lluitar
d’aquí a dues setmanes contra l’Encert Sant Martí, per
aconseguir el sotscampionat
de Lliga de Primera Divisió.
Per l’Horitzó van jugar
Toni Torres (7), Joan Lupión
(4), José Roldán (2), Helena
Corbella, Efrain Escalona,
Julen Vergara, Pablo Plaza i
Isaac García.
Victòria incontestable de
l’Horitzó Can Mir
Pel que fa a l’equip de futol 7
de l’Horitzó Can Mir va tornar
a sumar una victòria més, en

aquesta ocasió contra el Levante Las Planas per 13-0.
En una jornada avançada,
l’equip de Rubí va aprofitar
la diferència entre els dos
equips per assajar jugades i
moviments tàctics que l’entrenador, Xavier Mas, vol
que els jugadors tinguin assimilats.
Tots els integrants de
l’equip van tenir els seus
minuts, sobretot aquells
que juguen de forma menys
habitual.
Per l’Horitzó Can Mir van
disputar el partit Ayoub el
Kassah (3), Amine (2), José
Luis Giron (2), José M. Maria
(2), Juan José Romera (2),
Muhamed Jallow (2), Efrain
Escalona, Rubén Martín, Juan
Girón, Sergio Fuentes, Sergio
González i Oriol Irisarri. /
Horitzó-Can Mir

Llançaments d’hivern
Pel que fa al Campionat de
Catalunya de llançaments
d’hivern Sub-16 i Sub-18,
que va tenir lloc a l’estadi de
Serrahima, Hugó García, en
la categoria de menys de 18
anys, va aconseguir quedar
segon amb un llançament de
38,35 m. Ona Gombau, en
Sub-16, va ser tercera en el
llançament de javelina amb
22,71 m.

Ivan García va guanyar a les proves combinades Sub-14. / Cedida

Prèvia de relleus
D’altra banda, va tenir lloc el
diumenge a la tarda la prèvia
de relleus del Campionat de
Catalunya de pista coberta
a Sabadell. En la categoria
Sub-14, l’equip del 4x200 m
masculí (Iván García, Jordi
Serra, Juan García i Manuel
Domínguez) van córrer en
la quarta sèrie i van quedar
primers amb un temps de
1:51.74.
L’equip femení (Erika García, Paula Haba, Martina
Capel i Meritxell Llort) va

Ona Gombau va ser tercera en llançament de javelina. / Cedida

quedar en tercera posició de
la seva sèrie amb un temps
de 2:04.80.
Pel que fa a la categoria Sub-16, el 4x300 (Hugo
G., Jan Vila, Marc López i
Aketza Sumell) van quedar
en segona posició a la seva
sèrie després de córrer en
un temps de 2:43.52, mentre que en el 4x300 femení
(Violeta Vilches, Ona Gombau, Ainhoa Cordero i Alba
Rodríguez), l’equip rubinenc
va quedar en tercera posició
de la seva sèrie amb un temps
de 3:03.82.
Trofeu de promoció
Quant al Trofeu de Promoció,
que va tenir lloc diumenge a
la pista coberta de Sabadell,
en Sub-10, Oriol Navarro va
quedar tercer en els 1.000 m
(3:44.09) i Mauro Serrano va
ser tercer en llançament de
pes (6,81 m). En categoria
Sub-12, Dídac Vila va ser
segon en llançament de pes
(9,22 m) i en Sub-14, Iván
García va quedar primer i
va tornar a millorar la marca
personal que havia fet el dia
anterior amb un temps de
7.84 en els 60 m llisos. En
salt de llargada també va ser
primer amb una marca de
5,04 m.

Atletisme | duatló

tir amb arc | internacional

Ricard Valenzuela, campió del Duatló
Ciutat d’Igualada en la seva categoria

El rubinenc Alberto Blázquez
va participar en el torneig internacional Las Vegas Shoot
2020, on van participar més
de 3.000 tiradors. El tirador
de Rubí va quedar dins del
Top100, concretament en la
posició 61a.
Blázquez, que va participar en la categoria d’arc
compost, va aconseguir en
la primera tirada una puntuació de 299, el que significa

El rubinenc Ricardo Valenzuela, del
Club Natació Rubí
(CNR), es va proclamar campió de la
XIV edició del Duatló
Ciutat d’Igualada en
la categoria entre
55 i 59 anys. A més,
Valenzuela també va
aconseguir quedar
en segona posició
en la categoria V2.
Pel que fa a la classificació general, el
rubinenc va aconseguir una meritòria
45a posició. / CNR

Alberto Blázquez queda al Top100
del torneig Las Vegas Shoot 2020
que de les 10 fletxes que va
llençar, només una no va
anar al 10.
En les segones 30 fletxes
sí que va aconseguir la perfecció, amb 300 punts i per
tant va aconseguir 599 punts
dels 600 possibles.
A la tercera ronda, va
tornar a tenir una actuació
perfecta i finalment va aconseguir 899 punts.
Posteriorment, Blázquez

va poder participar en el
‘lucky dog’, una mena de
repesca per a la fase final a
la qual només hi van participar prop d’una vintena de
tiradors, entre ells Blázquez.
Però no va poder-se classificar i finalment es va haver de
conformar a estar entre els
100 millors participants de
la competició de tir amb arc
amb més prestigi del món. /
Arquers de Rubí

Valenzuela va pujar al més alt del podi a Igualada. / Cedida
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Victòria treballada del Femení del CNR

El rubinenc Gerard Villarejo
guanya la Minicopa del Rei
amb el FC Barcelona

L’equip absolut femení del
Club Natació Rubí (CNR) va
assolir dissabte una important victòria a la piscina de
l’úl�m classiﬁcat, l’EW Zaragoza (5-7). L’equip aragonès
va posar les coses molt di�cils
a les jugadores de David Marín. De fet, no va ser ﬁns al
tercer i quart períodes que
el CN Rubí va poder posarse per davant del marcador
amb dos parcials de 0-2 i 2-3,
respec�vament.
Amb aquest resultat,
l’equip es consolida en una
còmoda setena posició, lluny

de les places de promoció i
descens.
Aquesta setmana els dos
primers equips absoluts tenen
doble enfrontament, un entre
setmana i un altre el cap de
setmana. El femení s’enfrontarà al CN Sabadell divendres
a Rubí a par�r de les 20.45 h
i al CN Sant Andreu dissabte
a Rubí a par�r de les 19.45 h.
Per la seva banda, el masculí
jugarà contra el CN Molins de
Rei dimecres a Rubí a par�r
de les 20.45 h i a l’ARCC Lineal
de Madrid dissabte a par�r de
les 15.30 h.

Membres de l’equip de natació a Sant Esteve Sesrovires. / Cedida

El Sènior Femení va guanyar a Saragossa per 5-7. / Cedida

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN Rubí CADET FEMENÍ - CN SANT ANDREU
CN SABADELL B - CN Rubí ABSOLUT MASCULÍ-B
CN SANT FELIU - CN Rubí ALEVI-A
CN Rubí JUVENIL FEMENÍ - CN SANT ANDREU

L’equip de natació, a Sant
Esteve Sesrovires
Cap de setmana amb doble
Jornada de Compe�ció a Sant
Esteve Sesrovires, concretament al Club Espor�u Àgora
Masia Bach. Tant dissabte
com diumenge es van nedar
totes les proves de calendari
tant en categoria femenina
com masculina, corresponents a la 4a Jornada de la

PETANCA | LLIGA

5-8
11-9
6-5
10-12

Lliga Infan�l i al Trofeu Absolut Julia Garcia.
En total van ser cinc nedadores i dos nedadors els que
van par�cipar representant
el CN Rubí, assolint resultats
dispars però mantenint una
bona dinàmica general. Ara
l’equip continuarà amb els
entrenaments per afrontar els
pròxims compromisos amb
una bona preparació. / CNR

El rubinenc Gerard Villarejo
s’ha proclamat
amb el FC Barcelona campió
de la Minicopa
del Rei de bàsquet, que es
va disputar a
Màlaga durant
la passada setmana. El Barça
va superar a la
final de la categoria infantil
el Reial Madrid
al pavelló Mar�n Carpena per
65-67 i Villarejo, Gerard Villarejo, amb la copa de campió del
que estudia 2n Rei. / Cedida
d’ESO a l’Escola
Montserrat, va anotar 9 punts conjunt blaugrana. Al tercer
en els 18 minuts que va estar quart, els blaugranes van prémer encara més l’accelerador
sobre el parquet.
El par�t va ser molt emo- i van aconseguir arribar al
cionant i molt igualat, amb darrer quart amb un marcaun resultat al ﬁnal del primer dor de 47-53. En els darrers
quart de 18-18. El segon minuts, tot i que el conjunt
quart va ser pel Barça, que va madridista va empatar el
aconseguir distanciar-se set partit a seixanta, el Barça
punts el marcador, tot i que al va aconseguir proclamar-se
descans el resultat tornava a campió arribant als 67 punts.
ser ajustat: 26-28 favorable al / DdR
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Els juvenils de la UP las Torres-Rubí, El primer equip de la Rubinenca
sotscampions de Catalunya
s’imposa al Molí Nou de Sant Boi
La tripleta de juvenils de la
Unió Petanca Las Torres-Rubí,
formada per Víctor Ruiz, Izan
Reyes i Ivan Espinosa, van
assolir el segon lloc al Campionat de Catalunya de tripletes
el passat cap de setmana.
Al ma� van haver de pa�r
de valent per aconseguir superar la fase de grups passant
com a segons. En la següent

partida, que donava accés
directe a les finals, es van
enfrontar als actuals campions d’Espanya, l’ArrahonaMerinals de Sabadell. Van
aconseguir una victòria aclaparadora i no van donar cap
opció als seus rivals.
A la tarda, a les semiﬁnals, es van trobar amb el
Ràpid Bosco de Barcelona.

Els juvenils Víctor ruiz, Izan Reyes i Ivan Espinosa, sotscampions de
Catalunya. / Cedida

La partida no va començar
bé pels juvenils de la UP,
que van haver de pa�r per
remuntar i poder accedir a
la ﬁnal. El Sants va ser el rival
dels de Rubí. Des del primer
moment, els barcelonins es
van posar per endavant i no
van permetre cap reacció als
rubinencs que van acabar
perdent la par�da per 13-5.
Aquest segon lloc els hi dona
accés al Campionat d’Espanya
de tripletes que se celebrarà
a Ceuta.
Els sèniors, per la seva
banda, van aconseguir classificar 3 tripletes per a les
ﬁnals d’aquest diumenge a
La Magòria de Barcelona. En
1a categoria van accedir les
tripletes formades per José
Manuel Ruiz, Alberto Giménez i Jordi Vicente; José Luis
Delgado, Ignacio Egea, Manuel Barbecho i Sergio García,
mentre que a la 2a categoria s’ha classiﬁcat Chris�an
Haro, Sergi Valverde i Joan
Parra. En joc, el Campionat
de Catalunya que dona accés
al Campionat d’Espanya. / UP
Las Torres-Rubí

A la cinquena ronda de la
Lliga Catalana d’Escacs, els
equips de l’Agrupació d’Escacs Rubinenca van saldar
els seus enfrontaments amb
resultats diversos. Cal destacar la victòria aconseguida
pel primer equip, que es va
imposar en un matx molt
disputat al conjunt del Molí
Nou de Sant Boi per 6-4.
Amb aquest resultat, si no hi
ha sorpreses, pràc�cament

s’assegura la categoria.
Pel que fa al segon equip,
aquest va visitar el Barad de
Terrassa. Els rubinencs, un
altre cop penalitzats per les
baixes del primer equip, van
perdre per un clar 5-1.
Finalment, els nens de
l’escola van desplaçar-se a
Barcelona per enfrontar-se a
la Lira i van perdre per 3-1.
La propera jornada, els
tres equips jugaran els seus

matxs a fora per tornar a la
competició d’aquí de dos
diumenges, quan els tres
equips jugaran a l’Auditori
Vallhonrat.
D’altra banda, a l’Obert
de Sabadell, Albert Mar�nez
va guanyar, el duel de jugadors locals Manuel Sierra i
Gerardo Palacios va quedar
en taules, i Rafael Mar�nez
i Luis F. López van perdre els
seus enfrontaments. / AER

