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Tornen a demanar la llicència
urbanís�ca per obrir Can Balasc
MARTA CABRERA

Imatge d’arxiu de l’extrac�va de Can Balasc. / Arxiu

TMA Grupo Sánchez ha tornat a presentar un Projecte
d’Actuació Especíﬁc (PAE) a
l’Ajuntament de Rubí amb
l’objec�u d’aconseguir la llicència urbanís�ca necessària
per a conver�r l’an�ga extrac�va de Can Balasc en un abocador. El registre d’entrada
del document al consistori és

del 24 d’octubre.
En la Mesa d’abocadors,
que es va convocar de forma
urgent dilluns a la tarda, la
plataforma Rubí sense abocadors va tornar a lamentar que
el consistori hagi trigat pràc�cament un mes a informar
sobre aquest fet. “Ens hauria
agradat que ens ho haguessin
comunicat abans, perquè és
un expedient molt gran i ne-

cessitem temps”, ha apuntat
Joaquin Òdena, membre de
la plataforma.
El regidor de Sostenibilitat
i Medi, Andrés Medrano, ha
reconegut que “segurament
es podria haver compartit
abans el document” i ha
anunciat que l’Ajuntament
ha encarregat un estudi tècnic ambiental especíﬁc per
aquest PAE, “perquè es mirin
tots els punts des dels quals
es pot atacar aquest projecte
des de l’àmbit municipal”.
Aquesta és la segona vegada que l’empresa fa aquesta demanda després que al
juny el consistori denegués la

Rubí sense
abocadors
lamenta el retard
en la informació
llicència al·legant que mancaven informes sectorials.
Ara, segons es va explicar
a la Mesa, l’empresa ha incorporat els informes i per tant
la Junta de Govern va donar

llum verda ahir al tràmit inicial. Un cop sur� publicada
la documentació al Butlle�
Oﬁcial de la Província, s’obrirà
un període d’un mes per presentar al·legacions, tal com
ja va succeir el primer cop.
“Seguirem treballant i fent el
que calgui perquè no s’obri
cap nou abocador a Rubí i es
tanquin els que tenim”, ha
explicat Òdena.
Pendents de la Generalitat
A banda de la llicència urbanís�ca, l’empresa que ges�ona Can Balasc ha presentat
una adequació ambiental
a la Generalitat per tal de
començar l’activitat. Però
l’Ajuntament i la plataforma
consideren que un projecte
d’aquestes característiques
requereix un estudi d’impacte ambiental –molt més
extens i detallat que un estudi
d’adequació–.
Si això no és així, l’Ajuntament continuarà amb la
via judicial, ja iniciada, per
anul·lar aquesta adequació
ambiental, basada en el projecte dels anys 90.

Obres per re�rar el ﬁbrociment
de l’ediﬁci del Cemen�ri
L’Ajuntament de Rubí iniciarà
obres de millora de l’edifici
administra�u del Cemen�ri,
uns treballs que han de permetre adaptar i modernitzar
l’equipament per fer-lo accessible, redistribuint els espais
interiors per optimitzar-ne
l’ús i adequant la coberta, re�rant el ﬁbrociment, conegut
popularment com a uralita i
que és nociu per la salut de
les persones.
L’actuació, que compta amb un pressupost de
135.540,11 euros, �ndrà una
durada aproximada de tres
mesos. Consis�rà en l’adequació de la coberta de l’ediﬁci,
subs�tuint el reves�ment actual de plaques de ﬁbrociment
per nous panells amb aïllament
tèrmic. Alhora, s’aproﬁtarà per
re�rar els dipòsits inu�litzats
d’aquest material i per millorar
l’evacuació d’aigües pluvials de
la coberta central.
També es durà a terme
l’enderroc de part dels graons
que hi ha per construir una
rampa, així com una reforma dels lavabos, que també
s’adaptaran.
Es faran actuacions de reforma interior que permetran
separar la zona administra�va
de la de magatzem i taller,

adaptant els serveis i vestidors. L’an�ga sala d’autòpsies,
ara en desús, i la zona d’espera
es des�naran a la futura zona
administra�va. Aquesta estarà
formada per una sala d’administració, un despatx per
atendre les visites i un arxiu.
L’actual despatx es conver�rà
en una sala de descans i oﬃce
pels treballadors no administra�us.
Les obres comportaran el
trasllat d’aquesta oﬁcina a les
dependències del Centre Cívic
del Pinar - La Cruïlla, amb un
horari d’atenció al públic de 9
a 13 hores.
Prevenció de riscos per
la re�rada de ﬁbrociment
En relació amb la re�rada de
ﬁbrociment, la deixalleria municipal començarà a distribuir
lots de prevenció de riscos per
a la seva re�rada.
El ﬁbrociment és un material compost per ciment i
fibres d’amiant que es feia
servir a la construcció i que
es coneix també amb el nom
d’uralita. L’any 2002 es va deixar d’u�litzar i va ser subs�tuït
per ﬁbra de vidre o cel·lulosa,
ja que el ﬁbrociment pot tenir
conseqüències greus per la
salut de les persones. / DdR
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Els paradistes del Mercat reclamen solucions
urgents als problemes de l’equipament
La manca de clima�tzació, la pèrdua d’un ascensor, la poca llum dels passadissos o la millora
de les condicions del pàrquing són algunes de les qües�ons que preocupen els paradistes
REDACCIÓ

L’Associació d’Adjudicataris
del Mercat Municipal reclama
a l’Ajuntament solucions urgents als diferents problemes
que pateix l’equipament i que
perjudiquen tant a paradistes
com a la clientela. “Obrim
cada dia les nostres parades
amb l’objectiu d’oferir als
nostres clients els millors
productes i la millor atenció.
Inver�m temps i diners en estudiar com modernitzar-nos,
en dinamitzar el Mercat amb
ac�vitats i promocions... per
con�nuar fent del nostre, un
Mercat de referència a la comarca, però la infravaloració
i deixadesa que patim, per
part de la ins�tució, ens �ra
enlaire tota la nostra feina”,
apunten des de l’Associació
d’Adjudicataris.
Els problemes i mancances que denuncien els paradistes són diversos. Entre

Paradistes i clientel·la es queixaven ahir del fred. / C.B.

aquests, i ja amb una primera
onada de fred en marxa, la
clima�tzació de l’equipament
és un tema pendent de resoldre des de fa tres anys.
L’Ajuntament va anunciar al

juliol, quan la calor era asﬁxiant, que s’iniciava la reforma
del sistema de clima�tzació
per renovar tots els equips.
Les actuacions havien d’haver
ﬁnalitzat a l’octubre, però els

Selecció d’immobiliàries del
col·lectiu API
Gestionem conjuntament el teu immoble
Amb nosaltres guanyes
temps i rendibilitat

Ara també a Rubí
i Cerdanyola!
maxim
Patrocinadors de la UESC

santcugat.apialia.cat - 93 481 46 29 - santcugat@apialia.cat

L’única clínica
d’ortodòncia
de Sant Cugat
del Vallès

Patrocinadors de la UESC

paradistes es queixen que
van “a un ritme tan lent”
que no saben quan acabaran
ni els han facilitat una data
concreta.
Una altra de les qües�ons
que plantegen és que fa anys
que reivindiquen millores en
les condicions del pàrquing
de l’equipament comercial.
Els paradistes són també usuaris i a més fan un esforç econòmic per poder oferir una
hora gratuïta als seus clients,
per això fa anys que reclamen
al consistori que negociï amb
l’empresa gestora de l’aparcament una millora de les
condicions i un millor servei,
que inclogui, per exemple,
poder pagar amb targeta de
crèdit, fet que actualment, no
és possible.
La pèrdua d’un dels dos
muntacàrregues és un altre
dels problemes urgents per
als paradistes, ja que amb
les obres per instal·lar un nou

operador només ha quedat
un dels ascensors opera�u.
Aquest fet suposa, segons
l’associació, molts problemes
als paradistes, però també als
clients. I més ara que s’apropa la campanya nadalenca i
molts clients van a comprar
en cotxe.
La manca d’informació
sobre l’arribada de l’operador al Mercat, prevista per al
desembre, també preocupa
els paradistes: “No tenim
informació de com quedarà
encara la instal·lació, quins
són els plànols finals, com
queden les portes..., això
ens genera molta incertesa i
desassossec”.
Finalment, també apunten que al juliol el consistori
els va informar sobre canvis
en els protocols de manteniment per ser més eﬁcients,
però que no han rebut cap
notícia al respecte. “Tenim
passadissos sense llum pràc-

�cament”.
Per tot plegat, i davant la
proximitat de la campanya de
Nadal, han demanat urgentment una reunió de tots els
paradistes amb l’alcaldessa i
el regidor de Comerç.
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Èxit de par�cipació en ‘La Gran Acció’ de
la Setmana de Prevenció de Residus
REDACCIÓ

Prop d’un miler de persones
van par�cipar dissabte en
‘La Gran Acció’, l’activitat
central a Rubí de la Setmana Europea de la Prevenció
de Residus. La jornada va
reunir diferents entitats i
col·lec�us al voltant de la
reparació, la reu�lització, el
reciclatge i la prevenció de
residus.
Entre les ac�vitats que
es van desenvolupar durant
la ma�nal de dissabte, hi havia sessions d’autoreparació
de pe�ts electrodomès�cs,
espais d’intercanvi i mercats
de segona mà, diversos
tallers i una exposició sobre
l’impacte del plàs�c en el
medi ambient. A més, l’en�tat APDIR va poder donar
a conèixer el seu projecte
de reciclatge d’oli de cuina i
ASAV va recollir joguines de
segona mà.
La Setmana Europea de
la Prevenció de Residus con�nuarà durant els propers
dies amb més ac�vitats. En-

tre aquestes destaca la visita
al Centre de Tractament de
Residus del Vallès, el 23 de
novembre, una oportunitat
per conèixer la planta on
arriben els residus que llancem al rebuig i saber així el
seu des�. La visita, dirigida
a públic de qualsevol edat,
és gratuïta, però requereix
inscripció prèvia.
L’Ajuntament presenta
el Pla Local de Residus
2019-2025
En el marc de la Setmana
Europea de Prevenció de Residus, l’Ajuntament de Rubí
va presentar la setmana
passada el Pla Local de Residus 2019-2025. El regidor
de Medi Ambient, Transició
Ecològica i Benestar Animal, Andrés Medrano, va
presentar el nou pla en una
trobada al Rubí Forma.
El nou pla persegueix
diversos objec�us de prevenció de residus, consum
responsable, reu�lització i
reparació i, sobretot, la ges�ó dels residus municipals

Els infants van par�cipar en diferents tallers. / Ajuntament-Localpres

i el reciclatge. En aquest
àmbit, es persegueix promocionar la correcta separació de residus, potenciar
la recollida selec�va entre
els comerciants, reduir els
residus impropis i realitzar
un estudi de viabilitat per
canviar el model de recollida en algunes zones del
municipi.
El Pla Local de Residus
marca com un dels objec�us

principals la reducció del
60% dels residus generats
de cara al 2025.
Pel que fa a la recollida
selectiva, el 2018 a Rubí
es van recollir el 37% dels
residus d’aquest �pus, uns
resultats que milloren els
dels darrers anys, però que
encara estan lluny de l’objectiu marcat pel 2020 a
Catalunya, que és superar
la barrera del 60%.

Tret de sor�da a Rubí de la plataforma per lluitar
contra el canvi climà�c ‘Fridays for Future’
LARA LÓPEZ

L’Espai de Llibres Lectors al
tren va acollir divendres a la
tarda la primera assemblea
per impulsar el moviment
‘Fridays for future’ a Rubí.
El moviment contra el canvi
climà�c, encapçalat per infants i joves, ha agafat molta
força a Catalunya, on han
sorgit plataformes locals
a ciutats com Barcelona o
Sant Cugat. Fins a 18 infants
i joves rubinencs van reunirse per decidir l’organització
i accions a escala local.
“Hem de veure quines són
les necessitats que tenim a

Rubí en relació amb el canvi
climà�c analitzant el nostre
entorn natural i urbà”, explica Claudia López, estudiant
de 16 anys de Maristes
Rubí.
La idea de crear un grup
local va sorgir durant una
xerrada a la llibreria de
Martina Closa, una nena
d’11 anys que va parlar
sobre la jove ac�vista sueca
Greta Thunberg i les seves
propostes per lluitar contra
l’escalfament global del
planeta. “Vaig veure que
Rubí tenia un sentiment
ecologista i vam decidir
crear aquesta xarxa”, aﬁrma

El moviment es va cons�tuir a l’Espai de Llibres Lectors al tren!. / L.L.

Claudia López, una de les
impulsores de ‘Fridays for
Future’ a Rubí. “Com ja es
veuen alguns efectes del
canvi climàtic, la gent es
comença a interessar per
aquest tema”.
Els participants a l’assemblea van mostrar el seu
interès per l’escalfament
global del planeta arran de
vídeos a Internet i als mitjans de comunicació sobre
els incendis a la selva de
l’Amazones a Sud-Amèrica
o el desgel del Pol Nord a
l’Àrtic. Martina Closa, estudiant de l’escola Schola,
va explicar que a les classes
de socials i naturals parlen
sovint del canvi climà�c, és
un tema que acaba sor�nt
freqüentment.
Des de ‘Fridays for Future Rubí’ proposen pe�tes
accions quo�dianes per lluitar contra el canvi climà�c:
fer ús del transport públic
per davant del transport
en cotxe o moto; reduir el
consum de plàstic i informar-se sobre la fabricació
i procés de consum dels
productes per conscienciar-se i prendre les accions

convenients.
La plataforma vol arribar
a més gent de la localitat
explicant les seves accions i
objec�us a diferents espais,
fent notar que s’està creant
un nou moviment a Rubí
a través del boca-orella
entre amics, família i escoles. Aquest dissabte van
par�cipar en els actes per
la Setmana Europea per la
Prevenció de Residus amb
un estand informatiu a la
plaça del Doctor Guardiet.
Reunions quinzenals
El grup rubinenc de ‘Fridays for Future’ es reunirà
quinzenalment a l’Espai de
Llibres Lectors al Tren i ja
estan preparant xerrades
a escoles i manifestacions
per la ciutat. Conviden a
qualsevol nen, jove o adult
a par�cipar amb ells i, aviat,
es posaran en contacte amb
en�tats rubinenques.
A Catalunya, aquest collec�u ja ha celebrat alguna
manifestació contra el canvi
climà�c, com la del 27 de
setembre a Barcelona, on
van par�cipar unes 20.000
persones.
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Queixes pels problemes de trànsit que
comporta el tall del pont del carrer Sant Joan
REDACCIÓ

Aquest dilluns es va tallar
al trànsit el pont del carrer
Sant Joan per les obres de
millora. Uns treballs que tenen una durada aproximada
de mig any i que impedeixen
la circulació de vehicles per
aquest accés al centre.
El tall a la circulació ha
provocat algunes queixes
de veïns que aﬁrmen que la

restricció col·lapsa el centre
de la ciutat durant les hores
punta, a primera hora del
matí coincidint amb l’entrada a les escoles, però també
a la tarda.
Els més afectats són els
veïns que viuen a les urbanitzacions i a la banda oest
de la ciutat, especialment
pel col·lapse del pont de
Cova Solera i també del pont
del carrer Cadmo, que han

Comença la redacció del Pla Local
d’Habitatge, amb l’objectiu
de facilitar l’accés a un sostre
L’Ajuntament de Rubí ha
iniciat el procés d’elaboració
del Pla Local d’Habitatge, un
document que recollirà les
propostes i compromisos
municipals en aquest àmbit
per als propers sis anys. El
Pla, segons l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, vol donar resposta a un dels temes que
més preocupa la ciutadania,
l’accés a un habitatge digne
en condicions assequibles.
Disposar d’un Pla Local
d’Habitatge és obligatori per
llei per als municipis de més
de 5.000 habitants. El Ple de
l’Ajuntament va aprovar per
unanimitat redactar aquest
document al 2018.
Per a la regidora d’Habitatge, Ànnia García, el pla,
que es començarà a redactar aviat, ha de contemplar
polítiques a mig i llarg termini que abordin l’habitatge
des de la perspectiva que
és un dret i que permetin
tenir els recursos perquè,
sigui quina sigui la situació,
l’administració pugui incidir
per possibilitat l’accés a
l’habitatge.

La redacció del pla serà
assumida per l’Ajuntament
amb recursos propis. La
tasca serà coordinada per
un grup redactor, integrat
per treballadors de diversos serveis municipals. Per
García, això facilitarà que
la implementació del pla
sigui molt més fàcil perquè
s’haurà elaborat des dels
propis serveis i tots en seran
coneixedors”.
El procés de redacció
del pla s’iniciarà amb una
anàlisi i diagnosi de l’estat
de l’habitatge a Rubí. A
continuació, s’elaborarà
un pla d’acció on quedaran
recollits els objectius, les
estratègies i les propostes
d’actuació. Aquest s’acompanyarà d’una avaluació
econòmica que assegurarà
la viabilitat de les diferents
actuacions.
El document haurà de
reflectir el resultat d’un
procés de participació ciutadana, encara per deﬁnir, i la
Mesa del Dret a l’Habitatge
jugarà un paper clau durant
la redacció. / DdR

d’absorbir tot el trànsit.
El consistori ha relativitzat aquestes queixes, assegurant que no s’ha detectat
cap incidència remarcable.
Segons la Policia Local,
el tall ha provocat un petit
augment de trànsit a les vies
del voltant, ja que la via és
una artèria d’entrada i sortida al centre. Segons el cos
policial, el temps d’espera
màxim a les hores punta ha

estat de dos minuts per sobre del que és habitual i recorda que abans d’aquestes
obres al passeig de la Riera,
entre els carrers Cadmo i
l’avinguda Castellbisbal, ja
es detectaven retencions.
D’altra banda, l’Ajuntament
considera que els primers
dies del tall de circulació
sempre hi ha més afectació
pel desconeixement de les
vies alternatives i la manca

d’informació.
Aquesta no és l’única via
que està tallada a la ciutat,
ja que al carrer Verge de
Lourdes hi ha pas alternatiu
durant la major part del dia.
D’altra banda, aquest dijous
s’ha tallat el carrer Maximí
Fornés per la instal·lació
del túnel de llum. La via
s’obrirà un cop desmuntada
la instal·lació, ja passada la
Cavalcada de Reis.
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Exposició a l’Ateneu sobre la fam a Mali
M. CABRERA

La mostra permet veure les condicions de vida a la regió de Kayes,
a Mali. / M.C.

El ves�bul de l’Ateneu acull
fins al 30 de novembre
l’exposició ‘Sahel. Terra,
dona i aigua’, que mostra
les diﬁcultats per accedir a
l’alimentació en la regió de
Mali de Kayes.
La inauguració de la
mostra va tenir lloc el dilluns a la tarda amb una
conferència a càrrec de
Xavier Cutillas, president
de l’Associació Catalana per
la Pau, i de Bassirou Diarra,

president de l’Associació
Maliense de Solidaritat. Cu�llas va explicar com s’han
invertit els 15.580 euros
que l’Ajuntament de Rubí va
des�nar a aquest projecte
de cooperació internacional
i desenvolupament el 2018.
“És una regió on hi ha molta
emigració dels homes cap al
Senegal, Europa i ﬁns i tot
altres parts de Mali, i les
dones queden a càrrec de
famílies molt extenses, la
nostra tasca allà és reforçar
la perforació de pous de

captació de l’aigua per poder conrear els camps”, ha
explicat Cu�llas.
Kayes és una de les regions més desafavorides del
país de l’Àfrica occidental i
de les més afectats per la
sequera, que és endèmica,
i on hi ha moltes diﬁcultats
per conrear i per accedir a
l’aigua.
A banda d’aquest projecte, durant el 2018 l’Ajuntament de Rubí va des�nar
18.000 euros al Disseny
par�cipa�u de l’espai urbà

amb especial atenció a l’accessibilitat universal a la
regió d’Inhambane, a Moçambic; i 18.000 euros per
contribuir a la millora de
les condicions de seguretat
alimentària i dels ingressos
de 25 persones i les seves
famílies a Ouonk, al Senegal. En tots dos casos, els
projectes encara s’estan
executant.
En total, el consistori
va inver�r més de 100.000
euros en cooperació internacional durant el 2018.

El col·legi Balmes lliura
més de 6.000 euros per la
recerca del càncer infan�l

A l’acte de lliurament del xec solidari hi va assis�r bona part de
l’alumnat de l’escola. / Ajuntament - Localpres

El col·legi Balmes de Rubí va
lliurar la setmana passada
6.397 euros a l’Hospital Sant
Joan de Déu per tal que els
des�nin a la recerca del càncer infan�l. Els diners s’han
recaptat a través de dues
activitats organitzades per
l’escola: el ‘Camina, corre i
balla contra el càncer infan�l’
i una xocolatada solidària.
L’acte de lliurament dels
diners va comptar amb la presència de la directora del centre, Rosa Maria Solvas, el gerent de l’escola, Carles Camí, i
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez.
També hi va ser present una
alumna del Balmes que va pa�r càncer i que es va mostrar

molt agraïda tant al personal
mèdic de l’Hospital de Sant
Joan de Déu com a l’en�tat
Pallapupes: “És un gran orgull
par�cipar en aquesta causa,
ja que l’objec�u és recaptar
diners per poder ajudar a
la investigació del càncer
infan�l”.
Càndida Cas�lla, del centre sanitari, va ser l’encarregada de recollir el xec i va
mostrar la seva satisfacció
per la col·laboració que ja fa
5 anys que el col·legi Balmés
manté amb Sant Joan de Déu.
En aquests cinc anys, han estat 21.597 euros els que l’escola ha des�nat a la recerca
del càncer infan�l. / DdR
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L’economista Ramon Franquesa anima la ciutadania
a mobilitzar-se per salvar les pensions públiques
CRISTINA CARRASCO

Ramon Franquesa, durant la xerrada que va oferir en l’assemblea
de pensionistes. / C.C.

Ramon Franquesa, professor
d’Economia Mundial de la
Universitat de Barcelona i
ac�vista social, va par�cipar
dimarts a l’assemblea del Moviment per a unes Pensions
Dignes, des d’on va animar a
tota la ciutadania a fer pressió
al carrer en defensa del sistema de pensions públic.
Davant un centenar de
persones, Franquesa va assegurar que hi ha una nova

ofensiva a escala mundial
contra les pensions públiques
per part del sector ﬁnancer.
Un atac al sistema per afavorir la concentració de diners
i poder en mans de les elits
que empobrirà la classe treballadora.
Segons l’economista, el
model conegut com la motxilla austríaca, que planeja a
l’estat espanyol, és un model
que també beneﬁcia el poder econòmic en detriment
de la ciutadania. Franquesa

va explicar que la motxilla
austríaca contempla que els
treballadors �nguin una co�tzació mixta en el seu sou,
una part per al sistema públic
i una altra per a fons privats.
Aquesta part que va als bancs
és la que es recuperaria a
la jubilació o la que es faria
servir en cas d’atur.
Franquesa va insis�r que
darrere aquest model hi ha
una estratègia ﬁnancera per
forçar la ciutadania a inver�r
en fons privats, uns fons
que considera que són una
estafa: “Els fons de pensió
privats són un sistema per
saquejar i robar la gent”. En
aquest sen�t, va apuntar que
molta gent, quan després de
molts anys estalviant, intenta

rescatar els fons es troba que
s’han devaluat i que ja no són
els diners que tenien.
Per tot plegat, el professor d’economia va demanar a
la ciutadania que no abandoni la lluita al carrer, perquè la
tendència dels governs és la
de priva�tzar-ho tot, des de la
sanitat a l’educació i les pensions i que només la pressió
al carrer pot rever�r aquesta
situació. Una pe�ció que ha
estat rebuda amb aplaudiments i crits de “Gobierne,
quien gobierne, las pensiones
se deﬁenden”.
Durant la concentració,
els assistents van guardar un
minut de silenci per la mort
de Ramón Santana, membre
del col·lec�u de Terrassa.

La politòloga i activista feminista Nerea Barjola va
oferir el dilluns a la tarda a la
Biblioteca la conferència ‘El
caso Alcàsser i la construcción del terror sexual’. Barjola
va explicar què és el terror
sexual, com els mecanismes
de poder condicionen l’ac�tud de les dones i com es pot
combatre.
“Cada generació té el
seu relat, la meva va tenir el
del crim d’Alcàsser, però són
narracions polí�ques extrapolables que determinen i
inﬂueixen en la vida de les
dones”, ha explicat la politòloga, que afegeix que aquests
crims “es conceptualitzen i es
crea una norma de conducta
per a les dones: un avís alliçonador de què ens pot passar
en cas d’estar transgredint
determinades normes”.
Per aquest motiu, per
Nerea Barjola és molt important la tasca que ha fet

el feminisme. Davant dels
crims sexuals, la dona no és la
responsable, sinó “el sistema
polí�c i social masclista que fa
servir el cos i el terror sexual
per determinar les nostres
vides i sotmetre’ns”.

Xerrada sobre terror
sexual i com condiciona
l’ac�tud de les dones

Lectura del manifest
La conferència, a la qual van
assis�r una vintena de persones, és una de les ac�vitats
de l’Ajuntament al voltant
del Dia internacional contra
la violència masclista, que es
commemora el 25 de novembre, dia que es farà la Lectura
del manifest. L’ac�vitat �ndrà
lloc a les 17.30 hores a la
plaça del Doctor Guardiet. De
forma paral·lela, la plaça Catalunya acollirà una ac�vitat
d’En Comú Podem sobre la
sensibilització. També hi haurà altres ac�vitats, com un
taller d’apoderament femení i
autodefensa a les 17.30 hores
a la Torre Bassas. / DdR

Rubí commemora el Dia
dels Drets dels Infants
Rubí va commemorar dimecres el Dia Universal dels
Drets dels Infants amb diverses activitats. Durant el 20
de novembre, mitja dotzena
de membres del Consell dels
Infants, acompanyats per
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez,
van enregistrar el manifest
dels Drets dels Infants a Ràdio
Rubí, per tal de fer-lo arribar a
les escoles de la ciutat.
I a la tarda, al Centre Cívic
La Cruïlla hi va haver tallers i
jocs, a més d’una xocolatada.

A banda, el consistori es va
il·luminar amb llum blava per
celebrar aquest dia.
Per últim, el 30 de novembre, l’AV de Les Torres i
l’Ajuntament han preparat
activitats infantils de cuina
saludable, maquillatge de
fantasia i una activitat de
matemà�ques. A més, l’Associació Mandegnae dinamitzarà l’espai amb jocs infan�ls,
gastronomia, música i balls
�pics del Senegal, a més d’un
mercat de segona mà. / DdR
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VR demana que es redacti Esquerra Republicana presenta una
ja el Pla d’Equipaments

bateria de propostes per millorar la ciutat
MARTA CABRERA

Ricard Sarabia i Toni García, de Veïns per Rubí. / M.C.

MARTA CABRERA

Veïns per Rubí (VR) presentarà al Ple de novembre,
que se celebrarà dijous de la
setmana vinent, una moció
per demanar a l’equip de
govern que reprengui en el
termini de tres mesos les
tasques de redacció del Pla
d’Equipaments, actualitzant
la informació de diagnosi de
l’esborrany inicial.
El Pla d’Equipaments és
un document que ha de permetre ordenar i projectar
els equipaments de la ciutat. L’Ajuntament de Rubí fa
anys que treballa enla seva
redacció, però encara no
s’ha pogut aprovar al Ple.
El text també demana
redactar un informe amb
totes les necessitats que
tenen actualment les entitats i que moltes vegades
no tenen la capacitat de
comunicar-ho a l’Ajuntament. També demanen un
Pla de manteniment efectiu dels equipaments que
utilitzen les entitats, ja que
alguns no estan en bones
condicions. “Hi ha entitats
que es queixen de la falta

de manteniment i d’inversions dels equipaments,
en alguns casos el material
no es renova o es renova
molt tard”, ha explicat Toni
García, portaveu del grup
municipal de VR.
El regidor també ha recordat que el consistori té
actualment equipaments en
desús, com la Torre Salduba
o els antics cinemes, i altres
infrautilitzats, com el Celler
o el Centre Cívic del Pinar.
A banda d’aquestes peticions, el redactat de la
moció també inclou un
protocol de gestió de les
subvencions que reben les
entitats per agilitzar els
tràmits. García aﬁrma que
les entitats es queixen del
“retard en les subvencions”
i demana més facilitats a
l’hora de fer les gestions,
ampliant els recursos disponibles a l’Ateneu.
Per últim, una altra de
les propostes de Veïns per
Rubí en aquesta moció també contempla desenvolupar
un portal web especíﬁc amb
informació actualitzada de
totes les entitats i associacions de la ciutat.

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ha posat
sobre la taula un seguit de
propostes per millorar la
ciutat i ha demanat a l’equip
de govern que les grans
qüestions de ciutat s’abordin amb el màxim consens
possible.
Xavier Corbera, portaveu de la formació política,
ha lamentat que després
de mig any del nou executiu, aquest encara no ha
dit quins són els projectes
estratègics que desenvoluparà.
Corbera va oferir dilluns
una conferència a l’Ateneu
en la qual va enumerar
alguns dels principals projectes que la formació que
lidera considera que són
necessaris per millorar la
ciutat.
En primer lloc, Corbera
va apuntar la necessitat
d’adquirir el Vapor Nou i les

Corbera, durant la xerrada a l’Ateneu. / M.C.

naus industrials que formen
part d’aquest conjunt arquitectònic, que tenen un
valor paisatgístic industrial. Unes instal·lacions que
s’incorporarien al patrimoni
municipal i que haurien de
disposar d’un pla d’usos per
decidir exactament quins
serveis haurien d’oferir.
El republicà també va
referir-se a la mobilitat sos-

tenible. Per a ERC, és imprescindible desenvolupar
un Pla de mobilitat i caminar
cap a una ciutat d’emissions
baixes.
D’altra banda, Corbera
va posar en relleu la importància de transformar
l’espai públic rubinenc. Entre les propostes més destacades en aquest àmbit hi
ha la d’establir rutes per a

Aprovada al Parlament una resolució
de Cs per construir l’Escola del Bosc
La Comissió d’Educació del
Parlament català va debatre
la setmana passada sobre
una proposta de resolució
presentada per Ciutadans
(Cs) sobre la construcció de
l’Escola del Bosc.
Fa uns mesos, el conseller d’Educació, Josep
Bargalló, i l’alcaldessa de
Rubí, Ana M. Martínez, van
anunciar un acord per la
construcció d’aquest centre.
L’Ajuntament es va comprometre a avançar els diners
per construir l’edifici, que
fa una dècada que està en

barracons.
Els punts de la proposta
de resolució es van votar per
separat. Així, es va aprovar
incloure el projecte de l’escola al Pla d’Infraestructures
Educatives i potenciar la
coordinació i col·laboració
entre les dues institucions
per tal de tirar endavant
el projecte. En canvi, no
es va aprovar el punt que
demanava dotar pressupostàriament l’obra el 2019, ja
que Junts per Catalunya i
Esquerra Republicana, els
dos partits de govern, hi van

votar en contra, al·legant
que els pressupostos estan
prorrogats. També es va
aprovar la proposta perquè
es pugui iniciar al nou ediﬁci el curs 2020-2021, amb
l’abstenció dels dos partits
de govern.
Aquest darrer supòsit,
però, no es complirà. Segons l’alcaldessa, encara
s’ha de signar el conveni i
s’ha de licitar el projecte
de redacció de l’obra: “No
es pot redactar un projecte
d’aquesta magnitud abans
que acabi l’any”. / DdR

vianants que connectin els
espais verds i de lleure a
l’aire lliure, transformar l’illa
de vianants, ampliant-la i
paciﬁcant-la, realitzar una
millora integral dels parcs i
places més emblemàtics de
la ciutat o redactar un pla
d’accessibilitat.
Pel que fa al parc industrial i al comerç, Esquerra
posa sobre la taula instaurar
una àrea de promoció econòmica urbana per donar
resposta a la llei que s’està tramitant al Parlament
sobre aquesta qüestió i
impulsar de nou el Consell
de comerç.
Per últim, en matèria de
seguretat i civisme, les propostes impliquen actualitzar
les normatives, per exemple
en qüestions comercials, de
terrassa, de tinença d’animals o de mobilitat, a més
de fer campanyes de conscienciació cívica i de convivència i d’aplicar sancions
reglamentàries.

Presència
rubinenca
en la convenció
de Primàries
Un grup de Primàries Rubí,
encapçalat per Lluís Roset,
va participar en la primera
convenció de Primàries
Catalunya, que va tenir lloc
el 16 de desembre. La formació política va decidir
presentar-se en les properes eleccions al Parlament
de Catalunya. A Rubí, el
grup de Primàries, que no
va obtenir representació a
l’Ajuntament, presentarà
els resultats de la convenció
en un acte previst pel 9 de
desembre. / DdR
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A

quest divendres, l’Ajuntament de
Rubí organitza la segona edició de
la Nit de l’Esport, una activitat en
la qual es reconeixen els esportistes que han
obtingut èxits durant el darrer curs esportiu, però també aquells que han contribuït
a donar a conèixer la ciutat o a transmetre
els valors de l’esport.
Més enllà del reconeixement als esportistes, és també un premi per a totes les entitats, que continuen endavant amb les seves
activitats, a vegades amb moltes dificultats,
altres sense massa suport institucional.
A Rubí hi ha moltes entitats esportives.

EDITORIAL

El valor social de l’esport

Des dels grans esports d’equip populars com
el futbol, el bàsquet, l’handbol o el futbol
sala fins a altres més minoritaris, però en els
quals Rubí destaca com són l’hoquei línia
o el waterpolo i també la petanca. I sense
oblidar els esports individuals: l’atletisme,
el taekwondo, el tenis, els escacs, el tir amb
arc, el ciclisme i un llarg etcètera.

Cartes de la Ciutadania

Pensar en verd
Uns dies abans de les votacions, estava cercant una mica d’informació per assabentar-me
quins partits polítics incloïen mesures Mediambientals potents, encertades i veritables
(amb això no em refereixo a mega-projectes
que enlluernin).
Em decep força, que no hi hagi una gran
representació d’aquesta qüestió en termes
general. És una matèria més, però ni de lluny
no sembla que tingui massa rellevància.
Jo de política no hi entenc, vaja, però
escoltava en un informatiu, que tant a França
com a Alemanya els partits verds estan guanyant representació en el Parlament.
I és que penso que ni tan sols les qüestions
Mediambientals haurien de definir a un color
o un partit en concret, donat que haurien de
constar en totes les forces polítiques, si no és
per convicció, que ho sigui per obligació.
És una matèria ineludible i segurament,
en això tots podem estar d’acord.
Hi ha aspectes que no es poden obviar
ni ajornar.
Però com passa sovint, tant a Catalunya
o Espanya (al sud d’Europa, vaja) ... Anem
sempre de remolc.
Cristina Gómez

Toros, trabajo, cultura y fiesta
¿Por qué insisten ciertos colectivos y también determinadas formaciones políticas
en querer aniquilar todo aquello que forma
parte desde hace siglos de la historia de
nuestro país? En concreto me refiero al
mundo de los toros, un mundo que es arte,
fiesta, cultura y pasión. Este verano pasado,
plazas como Valencia, Palma de Mallorca
(al final se ha hecho justicia), Pamplona,
Sevilla, Madrid…, llenas a rebosar, y en
cambio, en Barcelona ya no tenemos toros
(pero todo se andará). ¿Por qué? Porque es
una fiesta nacional, y aquí ya se encargaron de aniquilarla. ¡Qué tiempos aquellos
de plazas llenas como la Monumental y
Las Arenas! El toreo en España, Francia
y Latinoamérica (Méjico y Colombia a
la cabeza) siempre ha sido sinónimo de
bonanza económica, de negocio legal y de
creación de puestos de trabajo. Los toros,
pese a quien le pese, son un bien cultural,
social y económico. Por último, desde estas
líneas quiero mostrar mi agradecimiento
a los medios de comunicación que siguen
informando y dando cobertura a las noticias del toreo.
José Antonio Avila López

El Tuit de la setmana

19 de novembre

Mobilitatrubi
@mobilitatrubi
M’he trobat en Jaime que
no podia creuar el pont, és
invident i s’ha trobat amb una
tanca sense senyalitzar. No
sabia res de les obres ni de les
alterna�ves (canvi de recorregut
del bus, per exemple).

Visita’ns a www.diariderubi.com

Quan parlem dels valors de l’esport ho
fem de l’esperit competitiu, però no només:
facilita la cohesió i promociona valors com
la cooperació, l’esperit de lluita i el sacrifici
o la solidaritat. I Rubí n’és un exemple
d’això. Precisament, coincidint amb la Nit
de l’Esport, l’Olímpic Can Fatjó i el CEB
Sant Jordi organitzen tornejos amb equips

veterans amb finalitats solidàries. En el
cas de l’Olímpic destinarà els beneficis a
l’entitat APDIR, que treballa amb persones
amb diversitat intel·lectual. El CEB, per la
seva banda, destinarà els guanys a Oncolliga,
una entitat que dona suport a les persones
amb càncer. A més, aquest mateix cap de
setmana, el Can Mir-Horitzó organitzea
una jornada de portes obertes en coordinació amb RubiTEA, una entitat formada per
famílies d’infants amb trastorn de l’espectre
autista.
L’esport és una font de cohesió i inclusió
social, premiem-lo i, sobretot, cuidem-lo.

Fotodenúncia

El Camí de Can Ramoneda fins a Sant
Muç està molt malmès per les últimes
pluges. Hi ha esllavissades de terres i pedres
fent estretes i perilloses les voreres. A més,
és un camí amb molt de trànsit dels veïns
de la urbanització i, si hi ha un accident, que

no passi, qui serà el responsable?
És urgent revisar els talús on s’han esllavissat les terres i netejar el camí, on també
hi ha ara cotxes calcinats.
Salvador López
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La gestió dels residus, clau
davant l’emergència climàtica
La gestió dels residus municipals ha esdevingut un punt
clau en l’acció pel clima. La
manera com gestionem tot
allò que ja no utilitzem pot
marcar un abans i un després en el model econòmic,
energètic i social. Ens pot
obrir noves oportunitats de
desenvolupament i pot propiciar una transició efectiva
envers unes ciutats circulars
i sostenibles.
Des del Consorci per a la
Gestió de Residus hem de fer
un salt endavant. Gestionar
residus no vol dir només
separar i recuperar. No es
tracta només de no generar
i d’intentar reutilitzar. La
gestió dels residus abraça
molts altres aspectes que ens
poden ajudar al canvi de paradigma. Gestió dels residus
vol dir energia neta, consum
responsable, economia circular, qualitat de l’aire...
És per tot plegat que el
Consorci, de la mà del Consell Comarcal i del Consell
d’Alcaldies, afronta una nova
etapa en la qual es configura
com a ens executor de les
polítiques públiques i estratègies en l’àmbit del medi
ambient i la sostenibilitat.
El nostre primer objectiu
continua sent el compliment

dels objectius de reciclatge i
per això apostem per a programes innovadors que ens
permetin trobar solucions a
mida per cada municipi. Tal
com vàrem fer amb la prova
pilot del porta a porta, ens
volem fixar en la recollida
i el tractament dels grans
productors i industrials. De
la mateixa manera, volem
millorar la Planta de Biometanització de Can Barba,
on es fa el tractament de la
matèria orgànica.
De fet, si aconseguim separar correctament la matèria
orgànica, aquesta Planta aviat
ens quedarà petita i haurem
de pensar en un nou equipament comarcal. Aquesta
seria la bona notícia. Perquè
voldria dir que hem superat
l’estancament en el reciclatge
i que som capaços de reciclar
una de les fraccions amb més
impacte mediambiental.
En paral·lel, hem d’adaptar-nos als nous reptes. Fer el
canvi de model de l’economia
lineal a l’economia circular
només serà possible si tots
ens hi posem. Administracions, empreses i ciutadania
hem d’avançar junts en la
mateixa direcció. Donant als
residus el valor que tenen:
veient-los d’una vegada per
totes com un recurs. Un recurs que pot ser un nou subproducte apte per la cadena
de producció o com a matèria

primera, un recurs que pot
ser font d’energia, un recurs
que pot ser... el que siguem
capaços que sigui.
Aquesta setmana commemorem la setmana de la
prevenció de residus i és un
bon moment per reflexionar
sobre què podem fer cadascú
en aquest àmbit. Des de cada
cuina, des de cada casa, des

de cada empresa, podem
aportar el nostre petit gran
gra de sorra.
Ho hem de fer pel nostre
planeta, perquè com he dit
en alguna ocasió, citant a
l’exsecretari de les Nacions
Unides Ban Ki-Moon, “no
tenim un Pla B perquè no hi
ha un Planeta B”.
Ens hi posem?

I TU QUÈ
FARIES?
# YTUQUÉHAR ÍAS?
?

Nil López
President del Consorci
per a la Gestió de Residus
i alcalde de Matadepera

DIVENDRES 22 DE NOVEMBRE 19h
Sala Neus Català
Vidicontes, contacontes feministes
a càrrec de Gogaratalleres
DILLUNS 25 DE NOVEMBRE 18h
Pl. Catalunya · Rubí
Performance
Sala Neus Català : C/ Ulloa, 9 Rubí (Barcelona) · Tels. 93 588 84 31 · 644 899 062
encomupodemrubi.cat

facebook.com/ecprubi

twitter.com/comurubi

instagram.com/ecp_rubi
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Això és Dolç, el mejor café
de especialidad de Rubí
Això és Dolç, que abrió sus puertas en 2009,
es un coqueto local en el cual sirven el mejor
café de especialidad y decenas de originales
delicias en forma de tostadas, pastas, bizcochos, madalenas, paninis, sus característicos molletes dulces o salados y muchísimos
productos más. Está situado en el residencial
barrio de Ca n’Alzamora y tiene un novedoso
concepto de cafetería, chuches y regalos. No
dudéis en pasear por este tranquilo barrio y visitar Això és Dolç, donde su propietaria, Pilar,
estará encantada de poder ofrecerle una gran
variedad de bombones, calendarios de adviento y detallitos para estas navidades. Todo ello
acompañado de una confortante taza de café.

GUIA GASTRONÒMICA
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Natsuki, auténtica cocina japonesa
Natsuki no es el típico restaurante japonés
caro y de estética minimalista. Es un local pequeño ambientado como las típicas Izakayas
que hay en Japón, es decir, Natsuki es una
autèntica taberna japonesa. Nuestras tapas
y platillos japoneses tienen auténtico sabor a
Japón y lo mejor de todo es que todo es 100%
casero y original, acompañado de un trato
cercano, cordial y sobre todo muy humano.
Cabe destacar las sugerencias de Mai-chan
como las gyoza mar y montaña, los harumaki
teriyaki o nuestro plato estrella karaage mayo
don y como nuestros mochis caseros.
Si te gusta el anime, el manga, la cultura o
la comida japonesa, éste es tu sitio.
Os esperamos.
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Nuevo Peugeot 208

El nuevo PEUGEOT 208
afirma su juventud con su
silueta distintiva que evoca
deportividad. Su interior
presenta el PEUGEOT iCockpit® 3D inédito. Y, además, este coche urbano te
ofrece la libertad de elegir
un motor de gasolina, diésel
o eléctrico.

Diseño atlético y seductor
El nuevo PEUGEOT 208 tiene
una personalidad fuerte que

se percibe nada más mirarlo. Su silueta baja, con un
capó largo y curvas atractivas, desvela su espíritu
deportivo y seductor. Con
sus colores de carrocería
vivos y originales, el nuevo
208 llama la atención. Su
carácter brioso se refuerza
con un techo Black Diamond, unos pasos de ruedas
y lamelunas negro brillante
y unas llantas diamantadas
con insertos.

Puesto de conducción:
Nextgen technology Peugeot i-cockpit® 3d
En el interior, descubre el
nuevo PEUGEOT i-Cockpit®
3D de última generación.
Experimenta una conducción ágil e intuitiva con
el volante compacto con
mandos integrados, el cuadro
digital 3D configurable, la
gran pantalla táctil HD de
25,4 cm (10’’) y los 7 conmutadores tipo piano «Toggles

switches». Personaliza el ambiente interior
gracias al pack
multiambiente
cromático de
ocho colores para
darle un toque aún
más moderno.

Tecnología: seguridad y
sistemas de asistencia a la
conducción
Con el nuevo coche urbano
PEUGEOT 208, tienes a tu
disposición un montón de
asistentes inteligentes, que
ofrecen gran seguridad y
dispones de sistemas de
ayuda a la maniobra. PEUGEOT DRIVE ASSIST-ACTIVE
SAFETY BRAKE-FULL PARK
ASSIST-ALERTA DE CAMBIO
DE CARRIL INVOLUNTARIOVIGILANCIA DE ANGULOS
MUERTOS.
Pantalla fácil e intuitiva
La gran pantalla táctil de
10’’ HD se controla mediante reconocimiento de
voz, con los mandos en el
volante o simplemente con

los 7 pulsadores táctiles. En
la pantalla del e-208 podrás ver en tiempo real una
animación tecnológica que
ilustra el funcionamiento de
la cadena de tracción. Por
último, gracias a la función
Mirror Screen, podrás utilizar
Apple CarPlayTM, Android
Auto o MirrorLink® integrado
en tu nuevo PEUGEOT.
Nuevas funciones prácticas
En la parte delantera, un
nuevo compartimento muy
ingenioso guarda y carga por
inducción tu smartphone.
Además, los pasajeros podrán cargar sus dispositivos
móviles gracias a las tomas
USB repartidas por el habitáculo.

Motorizaciones power of
choice
Nueva plataforma modulable
y eficiente. El nuevo coche
urbano 208 cuenta con la
nueva plataforma CMP/eCMP
modular y multienergía, que
te ofrece la libertad de elegir entre una motorización
térmica (gasolina/diésel) o
eléctrica, sin concesiones.
Además, disfrutarás de
un rendimiento y unas prestaciones de alta calidad:
adherencia a la carretera
ejemplar, masa optimizada,
manejabilidad, confort acústico y térmico... un montón
de ventajas que te permiten
vivir una experiencia de conducción extraordinaria.
Auto Taller Morral

ESPECIAL LLAR
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Renova casa teva sense
gastar molts diners!
vivenda amb objectes de decoració que al ﬁnal sobren i ens
acaben incomodant a la vista.
Et proposem que decoris amb
complements de forma gradual,
ﬁns que quedi al teu gust, de
manera que et puguis sentir bé
sense agobiar-te.

Què bonic és arreglar casa
teva, però tots sabem que
rascar-se la butxaca costa
molt. El secret? Imaginació!
De vegades no cal gastar
molts diners per tenir una casa
ideal i gaudir del confort de la
teva llar.
Renova la pintura
La pintura de les parets és
la que marca la diferència
en un habitatge. Renovar-la
sempre serà una bona idea!
Si decideixes posar un color
clar a les habitacions, et recomanen utilitzar un blanc
trencat o un color relacionat
amb l’ocre, ja que així dones
un toc de calidesa. A diferència del color purament blanc
que refreda l’estança. En el
cas que decideixis ser més
atrevit i barrejar colors, el
millor consell que et podem
donar és el 60-30-10. Saps
què és? Escollir tres colors, el
més clar ha de ser el 60% de
l’habitació, el 30% serà per un
altre color i, ﬁnalment, pots
posar unes pinzellades amb

l’últim color triat.
Renova tèxtils
Les catifes, les cortines, les
fundes dels coixins… són
petits tocs que marquen la
diferència a casa teva. Si
decideixes canviar-ho tot pot
arribar a ser car, és per això
que el millor es fer una llista
dels tèxtils que s’haurien de
renovar necessàriament, per
sort el mercat ens ofereix un
munt de possibilitats a preus
molt variats. A més a més, no
ens oblidem que també pots
ser un artista, actualment hi
ha moltes botigues que et
venen la tela perquè puguis
crear meravelles per casa
teva!

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

Recupera alguns mobles
No llencis tant ràpid! De vegades no ens adonem de les possibilitats que té una calaixera
vella o una porta. La imaginació és inﬁnita! El límit el poses
tu! Internet et pot donar moltes
idees, hi ha tutorials per donar
i vendre! Renovar els teus mobles és, sens dubte, el consell
més important que et podem
donar per millorar la vivenda
sense gastar molts diners.
Complements
Elimina els complements que
no necessitis. Els objectes de
casa teva han de tenir caràcter
propi per adequar-se als teus
gustos i necessitats. Moltes
vegades sobrecarreguem la

Decora amb plantes
Les plantes són la gran solució
de casa teva! Llum, color i
vida! Existeixen tant per l’exterior com per l’interior, resistents als temporals i d’aquelles
que es necessiten cuidar cada
dia, per a tots els gustos i de tots
els colors! I per si no t’agrada
cuidar ni els cactus, pots recorre
a les plantes artiﬁcials! No tens
excusa!
Esperem que aquests consells t’hagin servit per animarte i gaudir de casa teva tal i com
es mereix! De vegades no se
sap apreciar el potencial que té
una casa ﬁns que li dones aquell
toc que et caracteritza tant i que
fa que un pis o casa es converteixi en la teva llar!
habitatge.es
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SARDANES

GEGANTS
Els Gegants de
Rubí visiten Sant
Llorenç en l’última
sortida de l’any

La 17a Diada Sardanista de Rubí,
que oferirà una audició i un concert,
arriba aquest diumenge
El Foment de la Sardana de
Rubí ja ho té tot a punt per a
la celebració de la 17a Diada
Sardanista de la ciutat, que
tindrà lloc aquest diumenge
24 de novembre i que inclourà una audició i un concert,
com és tradicional. Com en
passades edicions, la cobla
Ciutat de Girona, una de les
més reconegudes, serà l’encarregada de la part musical
de la diada.
L’audició tindrà lloc a les
11.30 hores a la plaça Catalunya i comptarà amb un programa divers amb peces com
‘Colla Banyoles’, de Manel
Saderra; ‘Amunt i Endavant’
(lluïment de tenora i ﬁscorn),
de Pere Fontàs; ‘Baix Empordà’ (obligada 2 trompetes),
de Josep Auferil; ‘Platges de
Lloret’, de Vicenç Bou; o ‘75 i
Seguim’, de Xavier Forcada.
Pel que fa al concert de
sardanes i música per a cobla,
aquest tindrà lloc a les 18.30
hores a l’església de Sant Pere i
serà amb el sistema de taquilla
inversa. L’actuació es dividirà

CLASSIFICATS

OFERTES I
DEMANDES
SE OFRECE sra. para limpieza.
632.104.499
SRA. SERIA Y RESPONSABLE
busca trabajo limpieza y cuidado ancianos. 681.173.424

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

La Cobla Ciutat de
Girona tornarà a
encarregar-se de la
música de la Diada
en dues parts. A la primera
es podran sentir temes com
‘Empordanesa’, de Joaquim
Serra; ‘El moreno i el rosset’
(obligada de tible i ﬁscorn), de
Pau Marons; o ‘Mil·lenari de
Rubí’, de Miquel Tudela.
El concert continuarà amb
una segona part que inclourà
peces com ‘El monestir de
Ripoll’, de Manel Saderra; ‘Alt
Empordà’, de Ricard Viladesau; ‘Niu d’amor’ (vals boston), d’Andreu Monné i Bernat
Castillejo; i ‘Viladesau i el mar
(suite)’, d’Antoni Mas.
La cobla Ciutat de Girona
estarà dirigida per Jesús Ventura i tindrà com a solistes
Òscar Sànchez (ﬂabiol), David
Plans (tible), Josep Coll (tenora), Joan Remacha i David
Hidalgo (trompetes) i Enric
Estrada (ﬁscorn). / DdR

Una de les actuacions del festival. / Cedida

L’Escola Flor de Neu celebra
el festival de comiat de temporada
L’Escola de Sardanes Flor de
Neu va celebrar el dissabte
al Casal Popular el festival
de ﬁnal de temporada amb
l’actuació de les seves tres
colles: Galzeran, Petits Galzeran i Quitxalla Galzeran, que
van ballar algunes sardanes i
altres de punts lliures.

La colla infantil va ballar
els dos temes que interpretaran aquest diumenge
al Campionat de Catalunya
de Punts Lliures, que tindrà
lloc al pavelló Lluís Bachs de
Girona.
El festival també va
comptar amb la participació

de l’escola de pole dance de
Sara Alaujarín i de l’escola de
hip hop Nemesis.
El diumenge, unes 67
persones, entre dansaires,
familiars i col·laboradors de
l’entitat van celebrar un dinar de cloenda al Restaurant
Can Ramon. / DdR

La Colla Gegantera de Rubí,
juntament amb els gegantons
Laia, Galderic i Orelletes, faran
l’última sortida gegantera
de l’any. Serà a Sant Llorenç
Savall, on participaran en la XI
Trobada de Gegants d’aquesta
localitat celebrada en el marc
de la Festa Major de Sant Climent, la Festa Major d’Hivern.
La trobada comptarà amb les
colles de Canovelles, Cervera,
Delta Prat, Horta de Sant Joan,
La Granada, Martinet, Olesa
de Bonesvalls, Palau Solità i
Plegamans, Pineda de Mar,
Sant Vicenç de Montalt, Súria,
Ullastrell i Vilanova del Camí,
a més de la de Rubí i la colla
amﬁtriona.
L’activitat començarà a
les 9.30 hores amb la plantada de gegants a la plaça
Major i a partir de les 11.30
hores s’iniciarà la passejada
dels gegants pels carrers del
municipi, que ﬁnalitzarà a la
Casa de Cultura, on tindrà lloc
la ballada, l’entrega de records
i els parlaments. / DdR

CULTURA
ART

Mostra col·lec�va d’El Gra a l’Escola d’Art i Disseny

Una de les imatges que es podrà veure a la mostra, realitzada per Jaume
Rovira. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’
inaugurarà el dimecres 27 de
novembre a les 19.30 hores
una mostra col·lec�va a l’Escola d’Art i Disseny (edRa).
Es tracta d’una exposició
que consta d’una cinquantena d’imatges realitzades
pels membres d’El Gra de
temà�ca molt diversa i molt
interessant. La mostra es
podrà visitar fins al 20 de
desembre.
D’altra banda, el dijous
28 de novembre, l’entitat
oferirà una nova sessió de

l’ac�vitat ‘Explica’ns el teu
rotllo’, que en aquesta ocasió
�ndrà lloc a la seu del Centre
Excursionista de Rubí a les
20 hores.
El passi fotogràﬁc anirà a
càrrec de Marc Travé, enginyer de telecomunicacions,
i porta per nom ‘Tres mesos
a l’Antàr�da’. La presentació
versarà sobre les vivències
de Travé durant els tres mesos que va passar a la Base
de l’Antàr�da Juan Carlos I,
en un projecte de recerca de
comunicacions. / DdR

L’ar�sta Miquel Mas exposa una mostra de dibuixos
a l’Espai Lluís Ribas de Sant Cugat del Vallès
L’artista Miquel Mas està
exposant des de dimecres
passat una mostra de dibuixos a l’Espai Lluís Ribas de
Sant Cugat. Es tracta d’una
exposició de dibuixos de la
realitat quo�diana, on Mas,
amb la u�lització del llapis
com a eina, treballa un seguit de composicions molt
personals, molt detallistes,
a par�r d’objectes de la vida
diària. El pintor rubinenc es
va retrobar amb el dibuix la
tardor de l’any passat i ara ha
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decidit recrear-s’hi.
A la mostra es poden
veure obres de pe�t format
i hi conviuen natures mortes
amb alguns retrats, fruit dels
viatges de l’ar�sta.
L’exposició es pot visitar
ﬁns al pròxim 11 de gener del
2020 a la sala santcugatenca
Lluís Ribas, situada al carrer
Gorina, 13. L’horari de visites
és de dimecres a divendres de
17.30 a 20.30 hores i dissabtes d’11.30 a 14 hores i de 18
a 20.30 hores. / DdR

Miquel Mas, amb alguns dels seus dibuixos. / Cedida

LITERATURA

Giselle Amorós presentarà ‘Siempre
soñé con�go’ a la Biblioteca
L’escriptora rubinenca Giselle
Amorós presentarà aquest
dissabte a les 12 hores a
la Biblioteca la seva darrera novel·la, ‘Siempre soñé
con�go’. Es tracta d’un llibre
sobre l’amor i la passió, que
està ambientat a la ciutat de
Barcelona i els seus voltants
i que té com a protagonistes
a Roxanne i Biel. Roxanne
retroba Biel, el seu amor
d’infantesa, però aquest va
enterrar l’amor juntament
amb el seu matrimoni.
La presentació del nou
llibre, de l’Editorial LxL, de
l’escriptora de literatura

Portada del llibre.

romàn�ca i erò�ca anirà a càrrec de l’humorista Edgar Hita
i comptarà amb la periodista
de Cadena Ser Catalunya
Cris�na García. / DdR

Presentació del llibre ‘La sopa de l’avi’
a l’Espai de Llibres Lectors al Tren

L’escriptor Mario Satz presentarà el llibre ‘La sopa de
l’avi’ a les 19 hores a l’Espai
de Llibres Lectors al Tren.
La publicació, editada per
Babulinka Books, és obra de
Satz, ﬁlòleg, escriptor i traductor, autor de múl�ples
assaigs, poemaris i novelles i conegut per la seva
àmplia i inabastable cultura, sensibilitat i capacitat de

transmetre emocions.
El llibre recrea la relació
tan especial que es crea
entre una noia amb anorèxia i el seu avi a través
d’una sopa que té tots els
ingredients que calen per
curar els mals de l’ànima. La
presentació anirà acompanyada per la interpretació
de la violoncel·lista Núria
Puigbó. / DdR
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Concerts de l’Orquestra de Cambra de l’Escola de Música
A les 18h, les 18.45h i les 19.30h
a l’Escola de Música.
Vidicontes feministes
A càrrec de Gogaratalleres. A les
19h a la Sala Neus Català. Org.: En
Comú Podem.
Presentació del llibre ‘La sopa
de l’avi’
A càrrec de Mario Satz, escriptor,
i Núria Puigbó, violoncel·lista. A
les 19h a l’Espai de Llibres Lectors
al tren.

Audició sardanista
Amb la cobla Ciutat de Girona.
A les 11.30h a la pl. Catalunya.
Org.: Foment de la Sardana.
Concert de Jörg Danielsen
A les 12h a la pl. Clavé. Org.:
Societat del Blues de Rubí.
Ma�nal cultural
A les 12h a la seu de la Casa de
Andalucía de Rubí.
Ball al Casal
A càrrec de Duo Star. A les
16.30h al Casal de la Gent Gran
de Rubí.
Dansa: ‘El llac dels cignes’
A càrrec del Ballet de Moscou. A les 18h a La Sala. Preu:
38€/29€.

Cap de sons
A càrrec de Raquel Santanera i
el Trio Enjazzos. A les 19.30h a
l’Ateneu.

Concert de sardanes
Amb la cobla Ciutat de Girona.
A les 18.30h a l’església de Sant
Pere. Taquilla inversa. Org.: Foment de la Sardana.

Cinema: ‘El cocinero de los úl�mos deseos’
A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

Jam Blues
A les 19h a l’Espai l’Aurora. Org.:
Societat del Blues de Rubí.

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

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

Curs de compostatge casolà
A les 11h a l’ediﬁci Ressò. Inscripció prèvia.

Actuacions al Casal
Grups de Ball de Saló i de Sardanes del Casal. A les 16.30h al
Casal de la Gent Gran.

DISSABTE 23 de novembre

Nascuts per llegir
‘La casa sense teulat’, a càrrec de
La Flaps. A les 11h a la Biblioteca.
Per a infants de 0 a 3 anys. Inscripció prèvia.
Presentació del llibre ‘Siempre
soñé con�go’
A càrrec de Giselle Amorós i Edgar
Hita. A les 12h a la Biblioteca.
Jornada feminista
A les 17h taller d’autodefensa no
mixte i ac�vitats per a infants a
càrrec del CE Eixam. A les 19.30h
actuacions musicals i ar�s�ques.
Al CRAC. Inscripció prèvia.
40è aniversari de la Unión Extremeña de Rubí
A les 18h a La Sala. Preu: 5€.
Concert de Stringcordz
A les 21h a la pl. Clavé. Org.: Espai
Aurora.

·········································
DIUMENGE 24 de novembre
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DILLUNS 25 de novembre

Lectura del manifest del 25N
A càrrec de dones de diversos
col·lec�us. A les 17.30h a la pl.
Dr. Guardiet. Amb l’actuació de
l’Escola de Música i xocolatada.
Taller d’apoderament femení i
autodefensa
De 17.30h a 20h a la Torre Bassas. Per a noies de 12 a 29 anys.
Inscripció prèvia.
Performance del 25N
A les 18h a la pl. Catalunya. Org.:
En Comú Podem.
Conferència: ‘Història amagada
de Catalunya’
A les 18h a la Biblioteca. A càrrec
de Víctor Cucurull, geògraf i historiador i membre del secretariat de l’ANC. Org.: Aula d’Extensió
Universitària de Rubí.

·········································
DIMARTS 26 de novembre

Curs: ‘Nenes i nens que pateixen la violència de gènere en la
parella’
A càrrec de Raúl Lizana, terapeuta. A les 9h a la Biblioteca.
Inscripció prèvia.

DANSA

El Ballet de Moscou porta
‘El llac dels cignes’ a Rubí

Hora del conte
‘Sota els estels’, a càrrec de La
maleta de la Lili. A les 18.15h a
la Biblioteca. Per a infants d’1 a 4
anys. Inscripció prèvia.

·········································
DIMECRES 27 de novembre

Presentació del llibre ‘Paren las
rota�vas’
A càrrec de Pascual Serrano. A les
19h a la Sala Neus Català.

·········································
DIJOUS 28 de novembre

Cinefòrum: ‘Timbuktú’
A les 19h a la Biblioteca. Org.:
Rubí Acull.
Jam Session
A les 19h a l’Associació Espai
l’Aurora.
Cinema: ‘Green book’
A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

EXPOSICIONS
· Exposició col·lec�va del Gra.
Del 27 de novembre al 20 de
desembre. Inauguració a les
19.30h. A edRa.
· Sahel: terra, dona i aigua.
Fins el 30 de novembre a l’Ateneu.
· Exposició col·lec�va d’il·lustradors
Exposició d’Ignasi Blanch, Ferran Orta, Rocío Bonilla, Xavier
Salomó, Guridi, Luciano Lozano, Mónica Carretero, Carmen
Saldaña, Miren Asiain Lora
i Eva Armisén. Fins al 28 de
novembre a l’espai de llibres
Lectors, al tren!.
· Pedres i barraques
Exposició sobre barraques
de pedra seca. Fins al 22 de
desembre al Celler.
· Som diferents i compar�m.
Retrats, treballs, olis i aquarelles de Mujeres Crea�vas del
Vallès. Fins a l’1 de desembre
a la Biblioteca.
·Fotograﬁa de moda. Maria Illa
Gumà. L’alta costura a Rubí.
Fins al 15 de desembre al Museu Municipal Castell.

L’espectacle és un dels més cèlebres de la dansa clàssica. / Cedida

El Ballet de Moscou, dirigit
per Timur Fayziev, arribarà
el 24 de novembre a Rubí
per representar al teatre
municipal La Sala ‘El llac dels
cignes’, una de les obres més
cèlebres i representades de
la dansa clàssica.
Amb la música del compositor Piotr Txaikovsky,
aquest ballet explica la història d’Ode�e, una jove víc�ma de l’encanteri del bruixot
Rothbart, que la transforma
en cigne durant el dia i que

adopta la forma humana durant la nit. Un encanteri que
només una declaració d’amor
pot trencar.
Aquesta obra clàssica del
roman�cisme es representa
amb la coreograﬁa elaborada
per Marius Pe�pa i els ballarins de pres�gi internacional
de la companyia russa.
L’espectacle està previst
a les 18 hores i el preu de les
entrades és de 38 euros i de
29 euros per a les persones
amb descompte. / DdR

ENTITATS

MÚSICA
Cap de Sons uneix
jazz i poesia amb
Raquel Santanera i
el Trio Enjazzos
Cap de Sons, l’espai de jazz i
poesia mensual de l’Ateneu,
arriba aquest divendres a
les 19.30 hores amb una
proposta que comptarà amb
la poeta Raquel Santanera,
autora reconeguda i premiada que es caracteritza per una
poesia rica, original i potent.
La part musical anirà a càrrec
del Trio Enjazzos, amb Àlvar
Taborda (contrabaix), Sergi
Boqué (piano) i Wenceslao
Galán (saxo tenor), que amb
els seus estàndards establiran
un diàleg imprevisible amb
l’autora convidada. / DdR

Vermut musical amb
el guitarrista austríac
Jörg Danielsen
La Societat Blues Rubí ha organitzat per diumenge 24 a les 12
hores un vermut musical a l’Espai Aurora a la plaça Anselm
Clavé, que estarà amenitzat
per Jörg Danielsen, reconegut
guitarrista i cantant austríac
i membre de l’Associació de
Blues de Viena. Danielsen estarà acompanyat per la banda
local Muddy Wine i comptarà
amb el suport de Tota Blues a
l’harmònica. / DdR

La Unión Extremeña celebra 40
anys amb actuacions musicals

Matinal cultural i
músical de la Casa
de Andalucía

Ja fa 40 anys que va néixer a la
ciutat la Unión Extremeña de
Rubí i per celebrar-ho l’en�tat
ha organitzat un conjunt d’actuacions musicals que �ndran
lloc el 23 de novembre al
teatre municipal La Sala.
A par�r de les 18 hores,
passaran per l’escenari els
grups Coros y Danzas Raíces
Nuevas, de la Unión Extremeña de Rubí; Desirée ‘La
Concha’; Joaquín ‘El Albero’;

La Casa de Andalucía de Rubí
organitza el 24 de novembre
una ma�nal cultural i musical
a par�r de les 12 hores a la seu
de l’en�tat, al carrer Orso, 2. Hi
haurà la col·laboració del Centro Cultural Andaluz del Buen
Pastor, amb Manuel Gómez
‘El Lantejuela’, Aitor Jiménez,
Azabache, Desirée i Nuevos
Horizontes. També s’oferirà un
esmorzar amb mongetes i bo�farra per tres euros. / DdR

la Irmandade Galega de Rubí;
Alba y Álex de la CCA Alcalá
la Real de Terrassa; Duende
Flamenco; Solea y Alborea
del Centro Andaluz Nueva
Carteya de Terrassa; Tierra
Extremeña, de la Unión Extremeña de Terrassa; i el Centro
Aragonés de Rubí.
Les entrades, que tenen
un cost de 5 euros, es poden
comprar a la seu de l’en�tat i
al teatre La Sala. / DdR
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El Can Rull trenca amb contundència Desastre total a Can Rosés, la UE
la imbatibilitat de l’Olímpic
Rubí cau davant el Parets per 1-3
CF CAN RULL - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ

JOSÉ VERDE

Primera derrota de l’Olímpic
en aquesta temporada en el
primer partit que no marca
gol. A més, va perdre la imbatibilitat i una bona ocasió
per situar-se líder, ja que
el Castellar havia perdut al
seu camp. El Can Rull va ser
superior en tot moment, a
la defensa local li va funcionar jugar amb tres centrals
i va deixar la seva porteria
a zero.
Les baixes de Mati i Jonathan es van notar a l’Olímpic, que va perdre el domini
del centre del camp. A més,
els contracops del Can Rull
van ser mortals, ja que dos
dels gols van arribar així. Els
dos equips, però, van tenir
ocasions.
Tot apuntava que s’arribaria al descans amb el
0-0, però un contracop del
Can Rull va servir a Soto per
obrir el marcador. Era l’1-0
en el minut 40.
Es va iniciar la segona
part sense canvis. El cansament no va fer estralls en el
Can Rull, que va sortir per
totes, mentre que el Can
Fatjó fallava en les passades
i donava joc al contrari. En
el minut 50, de nou Soto va
aprofitar una gran jugada
d’atac i va batre al porter

3-0

CF CAN RULL: Rivero, Dani (Rosel), Lebrón, Mallen, Carlos,
Salva, Soto (Abu), Raya (Jaén), Mikel (David), Edgar (Alfonso),
Dominguez.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, C. Gómez, Rubén (Manel),
Juancho (Roger), Gustavo, Claudio, Aitor, Nico, Maymó (Albert), Fode, O. Molina.
Àrbitre: José Cordón de Pablo (Bé)
Gols: 1-0 Soto (40´) 2-0 Soto (50´) 3-0 Abu (77´)
Targetes: Dani, Carlos, Salva, Raya, Edgar, Alfonso, Jaén;
Rubén, Gustavo, Aitor (R) (90´).

visitant. Era el 2-0.
Els de Can Fatjó no van
reaccionar i els xuts a la porteria del porter local van ser
pocs, i dos d’ells sense perill.
Per la seva banda, l’equip
local es va animar i en el 77
va aconseguir el definitiu
3-0, que sentenciava el partit. Victòria per al Can Rull,
que se situa tercer a quatre
punts de l’Olímpic.
Diumenge els de Can
Fatjó rebran a la UD San
Lorenzo a les 12 hores per
disputar un partit que haurien de guanyar sense problemes per oblidar aquesta
derrota.
L’Espanyol, al II Torneig de
Veterans Ciutat de Rubí
Aquest dissabte de 10 a 14
hores, el Municipal de Can
Fatjó acollirà el II Torneig de
Veterans Ciutat de Rubí, que
comptarà com a convidat

3a Catalana Grup 6
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CASTELLAR UE
OLÍMPIC CAN FATJÓ
CAN RULL RT CFU
PD PAJARIL
BADIA DEL VALLÈS CD
LLANO SABADELL CD
JUV.25 SEPTIEMBRE
CAN PARELLADA CD
MARINA-C. GAMBÚS CE
LA ROMANICA CF
CASTELLBISBAL UE
UE RUBÍ B
MIRASOL-BU CF
SAN LORENZO UD
C. SABADELLÉS 1856
EF PLANADEU
JUAN XXIII CS
MATADEPERA FC

J Pts.
11 28
11 26
11 22
11 22
11 20
11 19
11 18
11 15
11 15
11 14
11 13
10 12
11 11
10 9
10 9
11 8
10 5
11 4

d’honor amb el RCD Espanyol. A més de l’equip amfitrió, l’Olímpic de Can Fatjó,
el quadrangular de futbol
comptarà amb els equips de
la UE Rubí i el Juventud 25
de Septiembre.
La matinal esportiva serà
benèfica, ja que l’entrada
serà un donatiu de 3 euros,
que se cediran a l’Associació
de Persones amb Diversitat
Intel·lectual de Rubí (APDIR).

Assemblea general de socis
El CD Olímpic Can Fatjó celebrarà el pròxim
13 de desembre l’assemblea general de socis
anual. Serà a les 20 hores en primera convocatòria i a les 20.30 hores en segona a la seu
del club.

Durant l’assemblea es farà la lectura i
aprovació de l’acta anterior, es votarà l’estat
dels comptes, l’ampliació de la junta directiva,
l’aprovació del pressupost de la temporada i es
clourà amb un torn de precs i preguntes.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Juventud 25 de Septiembre manté
la condició d’invicte fora de casa
BADIA DEL VALLÈS - JUV. 25 DE SETEMBRE

3-3

BADIA DEL VALLÈS: Bravo, Lozano, Aranda, Rodríguez, Pascual, Granado (Plaza), Martínez (Moreno), Aguilera, Romera,
García Mendez (Garcia Rodríguez), Vicente.
JUV. 25 DE SETEMBRE: Rubio, Pleguezuelos, Morales, Díaz,
Cissokho, López (Alcarria), Amdreu, Fons, Kada (Bravo),
Muñoz, Calvo (Sancho).
Àrbitre: Jordi Xandri Xapelli.
Gols: 0-1 Muñoz (7´), 0-2 Muñoz (20´), 1-2 Aguilera (48´),
2-2 Moreno (60´), 3-2 Rodríguez (68´), 3-3 Muñoz (73´).
Targetes: Granado, Aguilera, Pascual, García, Moreno; Bravo,
Morales, Andreu

Partit molt disputat en el
Municipal Sergio Busquets,
que va enfrontar l’equip local,
el CD Badia del Vallès, i el CF
Juventud 25 de Septiembre i
que va acabar amb un empat
a tres gols.

A la primera part, els jugadors de Gabriel Bravo van
dominar clarament i en el minut 20 ja guanyaven per 0-2,
oferint un bon joc. Els dos gols
van ser obra de Xavi Muñoz,
que es va erigir com a prota-

gonista a les ﬁles del conjunt
de Rubí, marcant els tres gols
de l’equip rubinenc.
En el segon temps, el Badia va empènyer i en menys
de 25 minuts ja li havia donat
la volta al marcador. Finalment, Xavi Muñoz va aconseguir l’empat, en un partit que
podia haver guanyat qualsevol dels dos equips.
Amb aquest empat, el
Veinti manté la condició d’invicte fora de casa, però haurà
de mostrar una millor imatge
davant de la seva aﬁció. La
propera jornada serà diumenge a les 12.05 hores
davant el Cercle Sabadellès. /
J. González

J. PÉREZ

Partit per oblidar el de la
Unió Esportiva Rubí davant
un dels equips més ﬂuixos de
la categoria, el CF Parets, que
arribava a Can Rosés sense
cap victòria.
El Rubí comptava amb
nombroses baixes per lesió,
però això no pot ser excusa
pel lamentable partit que
va fer. En el minut 3 de joc,
Carles Montoro va rematar
una centrada des de la dreta
de Raúl Pérez i va avançar el
Rubí en el marcador. Aquesta
rematada va ser l’única que
va fer el conjunt rubinenc en
tot el partit.
Al pèssim joc local, es va
sumar un CF Parets que va
demostrar perquè després
de deu jornades de competició encara no coneixia la
victòria. Avorriment total.
Quan faltaven dos minuts
pel descans, els visitants van
disposar d’una claríssima
ocasió desfeta per Juamni en
una gran intervenció.
La segona part va arrencar amb domini visitant
i, de nou Juanmi va haver

UE RUBÍ-CF PARETS

1-3

UE RUBÍ: Juanmi, Carles Mur, Aitor Torres(Ivan, m 50), Raventos,
Tino Mendoza, Villegas(Charly Lumbreras, m 80), Raul Perez,
Masip(Enric, m 62), Sergi Estrada, Hector i Carles Montoro.
CF PARETS: Victor, Mousa, Collado, El Cabriti, Alexis(Litu, m
68), Marc Gracia, Reche, Labiano(Yele, m 68), Pluvins, Calatrava
i Tunkara.
Àrbitre: Orts Roig.
Gols: 1-0 Carles Montoro (3’); 1-1 Marc Gracia (55’); 1-2 Reche
(57’); 1-3 Sergi Estrada (61’); 1-3 Yele (90’)
Targetes: Tino Mendoza, Masip i Sergi Estrada; Calatrava.

d’intervenir, amb encert. En
el minut 50, es va lesionar el
capità, Aitor Torres, i l’equip
es quedava sense centrals.
Entre el minut 55 i 57, el
Parets li va donar la volta al
marcador col·locant l’1-2.
La reacció local va ser
nul·la i l’aﬁció va acomiadar
amb aplaudiments l’equip
després de perdre davant el
Palamós i el Mataró, ja que
tot i perdre, va desplegar un
bon joc, però diumenge no
mereixia el trist espectacle
que va oferir l’equip, que no
pot repetir-se. La cirereta del
pastís va arribar en l’últim
minut, amb un gol al contraatac del Parets.
Diumenge a les 12.30

1a Catalana Grup 1
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GIRONA FC B
VIC UEC
PALAMÓS CF
EF MATARÓ CE
FUNDACIÓ E. GRAMA
EE GUINEUETA CF
SABADELL NORD CF
MOLLET UE CF
L'ESCALA FC
LLORET CF
LA JONQUERA UE
MANLLEU AEC
JÚPITER
UE RUBÍ
PARETS CF
TONA UE
LLAGOSTERA UE B
REUS DEPORTIU CF B

J Pts.
10 28
11 25
10 23
10 19
11 17
11 16
10 14
10 13
10 13
10 12
10 12
10 12
10 11
9 10
11
7
11
7
10
5
0
0

hores, el Rubí visitarà el CF
Guineueta.
Per la seva banda, la UE
Rubí B va guanyar en el camp
del Mirasol per 1-3. Aquest
dissabte jugarà a Can Rosés
a les 18.15 hores contra el
Llano de Sabadell.
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Resultats de la Penya
Blaugrana Ramon Llorens

La Nit de l’Esport premiarà
els espor�stes rubinencs

El Prebenjamí B de la Penya
Blaugrana Ramon Llorens va
aconseguir la segona victòria
consecu�va a casa contra el Júnior per 3-4, amb gols d’Adam,
Anas i Elias (2). El Prebenjamí
A va guanyar a casa contra el
Juan XXIII per 13-0 amb gols de
Marco, Said, Osman, Dilan (2),
Guillem (3) i Alex (4).
El Benjamí B va perdre al
camp de la PB Anguera per
4-2, tot i jugar un bon par�t.
Els gols van ser obra d’Imad i
Rahal. El Benjamí A va aconseguir una voluminosa victòria a
casa contra la PB Sant Cugat
amb un resultat de 9-0, amb
gols d’Izan, Thiago, Lluc, Eric,
Thierno (2) i Pol (3).
L’Aleví B també va aconseguir la victòria al camp de la
PB Sant Cugat, amb un resultat
de 2-3 i gols d’Aislam i Erik (2).
L’Aleví A va deixar escapar dos

punts contra el Can Boada, tot
i anar tot el par�t guanyant,
l’equip rival va empatar en el
darrer minut. L’únic gol de la
Penya el va fer Anouar.
El Cadet B va jugar un bon
par�t, però va perdre contra
la Farga per 2-4. Els gols dels
rubinencs els va fer Osman
Taba Trawally. El Cadet A, en
canvi, va remuntar un resultat
advers en una gran segona
part, deixant el marcador en
5-1, amb gols de Pau, Walid
i Ian (3).
El Juvenil va aconseguir la
seva primera victòria en lliga
a casa del Can Parellada, amb
un resultat de 2-3, amb gols de
Joel i Denis (2).
Finalment, l’Amateur segueix amb la mala ratxa i va
tornar a perdre a casa contra
el Santa Maria de Montcada
per 0-2. / PBRL

ESPORT ADAPTAT | ENTITAT

Jornada de portes obertes
del Can Mir amb RubiTEA
El Can Mir celebrarà el 24
de novembre, juntament
amb l’entitat RubiTEA, una
jornada de portes obertes a
la Zona Espor�va de Can Mir.
La jornada consis�rà en una
sessió d’entrenament de futbol adaptat perquè els infants
de RubiTEA puguin conèixer i
provar l’ac�vitat, que acabarà
amb un aperi�u.
Precisament, l’equip de
futbol 7 del Can Mir-Horitzó
va aconseguir guanyar per 8-1
el Terlenka El Prat. Per l’equip
rubinenc van jugar Miquel
Platón, Efraín Escalona, José
Manuel María (1), Rubén
Mar�n (1), Ayoub el Kassah
(1), José Luis Girón, Carlos
Pino (2), Sergio Fuentes, Juan
José Romero, Sergio González,
Oriol Irisarri, Amine Fatohi i

Juan Manuel Girón (3).
Després d’aquest par�t,
l’equip és líder en solitari
de la Segona Divisió de la
Weleague7.
Triomf de l’Horitzó de bàsquet
Pel que fa al primer equip de
bàsquet de l’Horitzó, va aconseguir guanyar per 42-12 al
Fedemar Valldemía. Va ser un
par�t excel·lent pel conjunt
vallesà, que competeix a Primera Divisió, i que el col·loca
com a líder de la categoria.
Pel CE Horitzó van jugar
José Roldán (14), Pablo Plaza
(9), Joan Lupión (7), Toni Torres (7), Julen Vergara (2), Isaac
Mar�nez (2), Efraín Escalona
(1) i Helena Corbella. / Can
Mir-CE Horitzó

El teatre municipal La Sala
serà l’escenari aquest divendres a les 19 hores del lliurament dels Premis Rubeo
d’Or. Es tracta de la segona
edició d’aquests guardons,
que poden rebre esportistes, però també entitats i
que busquen promocionar
l’esport.
El periodista de Catalunya Ràdio Bernat Soler serà
l’encarregat de dirigir l’acte,
que premiarà els espor�stes
que hagin aconseguit èxits
espor�us durant la darrera
temporada o curs espor�u.
També hi haurà premis especials per a aquells espor�stes
que projecten la imatge de la
ciutat o promocionen valors
associats a l’esport. Entre

els guardonats, hi haurà
Bea Or�z, medalla de plata
amb la selecció espanyola al
Mundial de waterpolo; Sergi
Mar�nez, plata a l’Europeu
Sub-20 amb la selecció espanyola de bàsquet; o Claudia

ENTITAT | LLIGA

Aguado, campiona de Catalunya juvenil de patinatge
ar�s�c, entre molts altres.
En aquesta segona edició, els rubinencs han pogut
proposar equips, clubs o
espor�stes.

Bea Or�z serà una de les espor�stes premiades durant l’acte. / Arxiu

PETANCA | LLIGA

Victòria important del primer
equip de la UP Las Torres
El primer equip de la Unió
Petanca Les Torres-Rubí va
aconseguir una victòria important contra el Prat, un
altre dels equips clàssics de
la categoria. Els de Rubí van
sor�r amb moltes ganes i van

acabar imposant-se per 6-3,
un resultat que els permet
col·locar-se a només tres
punts del líder, el Gran Via de
L’Hospitalet.
El segon equip es va enfrontar a casa contra el Sant

El primer equip va guanyar al Prat, un dels equips importants de la
categoria. / Cedida

Pol de Mar, en el que va ser el
millor par�t de la temporada
pels rubinencs. El resultat ﬁnal de 14-2 els ajuda a treure
el cap de la part baixa de la
classiﬁcació.
El tercer equip con�nua
amb la seva trajectòria irregular i va perdre per 10-6
contra el Can Jofresa. Pel
que fa al quart equip, no va
saber aproﬁtar l’oportunitat
d’escurçar distàncies amb el
líder i va empatar contra el
Parets per 8-8. L’equip femení
va descansar.
Tots els equips van guardar un minut de silenci per la
mort d’Antonio Sánchez, que
durant molts anys va ser jugador del club i que actualment
jugava al Club Vallès. / UP

Derrota
dels equips
d’handbol i
bàsquet de
Maristes
Els sèniors de bàsquet i
d’handbol de Maristes Rubí
van sumar ambdues derrotes
en les seves corresponents
jornades de lliga.
L’equip de bàsquet va
perdre contra el Mataró Parc
per 67-60, trencant així amb
la seva ratxa de dues victòries
consecutives després d’un
inici complicat a la lliga.
Durant els primers 20
minuts de joc, els rubinencs
van tenir bones sensacions i
es va veure un bon bàsquet:
ofensiu, ràpid, dinàmic i amb
les defenses molt treballades.
Un esforç que va permetre
al Maristes marxar amb un
resultat de 28-36 a la mitja
part.
Tot i això, el rival va canviar la dinàmica al tercer quart
i els visitants no van poder
mantenir l’encert ni la defensa
de la primera part.
Pel que fa a l’equip d’handbol, va perdre per només dos
gols de diferència, 24-22 al
camp de la Coopera�va Sant
Boi. El par�t va començar amb
els dos equips amb un joc lent
i amb problemes per atacar.
Cap al minut 20, els locals van
aproﬁtar els errors dels jugadors rubinencs per fer un parell de gols de contraatac, fet
que els va permetre agafar un
avantatge amb el qual van arribar al descans. A la represa,
els jugadors de Maristes van
quadrar millorar la defensa i
van ajustar la punteria.
Al minut 17 de la segona
part, es va haver d’aturar
15 minuts el par�t per una
lesió al genoll que va patir
un jugador local. I tot i que
a la represa, el Maristes ho
va seguir intentant, ja no va
poder guanyar el par�t. / CE
Maristes
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WATERPOLO | LLIGA

BÀSQUET | TORNEIG

Ple de victòries dels equips absoluts del CNR

Veterans del Barça i de la Penya
s’enfrontaran a La Llana en una
ma�nal espor�va del Sant Jordi
pel seu 60è aniversari

Els tres equips de waterpolo
absoluts del Club Natació Rubí
(CNR) van guanyar els seus
respectius enfrontaments
amb molt d’esforç i emoció el
passat cap de setmana.
L’equip femení s’enfrontava al CN Catalunya amb la
intenció de sumar tres punts
per poder afrontar el final
de la primera volta de forma
tranquil·la. En un par�t molt
igualat, les jugadores de David Martín es van imposar
9-8 contra un CN Catalunya
que ho va posar molt di�cil.
Aquest dissabte l’equip s’enfrontarà a l’actual líder de la
classiﬁcació, el CN Mataró, a
par�r de les 19.45 hores a les

instal·lacions de Can Rosés.
Per la seva part, el primer
equip masculí va rebre al CN
Caballa de Ceuta. El que a
priori havia de ser un enfrontament plàcid, es va conver�r
en un par�t molt igualat que
es va decidir en l’úl�m quart.
L’equip rubinenc no va estar
massa encertat de cara a la
porteria i aquest fet va fer que
l’equip contrari agafés conﬁança. Al ﬁnal, el CN Rubí es va
imposar amb un ajustat 9-8,
el mateix resultat que l’equip
femení. Aquest dissabte, els
jugadors de Dani Gómez es
desplaçaran ﬁns a Bilbao per
enfrontar-se al CN Askartza
(17h), amb la intenció de

El Sènior Masculí va guanyar a l’equip ceu�. / Cedida

mantenir la tercera posició i
poder pujar algun graó més a
la classiﬁcació.
També el segon equip
masculí va resoldre el seu
enfrontament contra el CN
Vallirana amb un ajustat 1312, resultat que els permet
con�nuar al capdamunt de la

classiﬁcació.
2a Jornada prebenjamina
Dissabte, els més menuts del
club van compe�r en la 2a jornada per equips de categoria
prebenjamina, a Cardedeu,
on tots ells van tenir una bona
actuació. / CNR

L’any 1959 un grup de joves
entusiastes del bàsquet es van
aplegar per compar�r la seva
passió per un esport encara
poc conegut i van fundar el
Club Espor�u de Bàsquet Sant
Jordi. Aquest any fa 60 anys de
la seva fundació i amb mo�u
d’aquest aniversari, el club ho
vol celebrar amb una ma�nal
de bàsquet molt especial.
Serà aquest diumenge 24
de novembre a par�r de les
10 hores al pavelló espor�u
municipal La Llana. Jugadors i
jugadores veterans i veteranes
que hagin jugat al CEB Sant
Jordi o a altres clubs de Rubí ce-

lebraran dos par�ts amistosos
(veterans masculins i veteranes
femenines). Com a plat fort de
la celebració, �ndrà lloc a les 12
hores un par�t amistós entre
els veterans del FC Barcelona
i del CB Joventut de Badalona,
que s’enfrontaran en un duel
que farà rememorar al públic
els mítics Barça-Penya de fa
uns anys.
A més, la matinal tindrà
un vessant solidari, ja que la
Fundació Oncolliga de Rubí
s’encarregarà del servei de bar
i la recaptació d’aquest es des�naran a projectes de l’en�tat.
/ CEB Sant Jordi

ALTRES RESULTATS DEL CLUB NATACIÓ

Par�cipants del Natació Rubí a la 2a jornada prebenjamina. / Cedida

CN Rubí - CN Atlètic-Barceloneta
CN Rubí - CN Molins De Rei
CN Rubí - CN Granollers
CE Mediterrani - CN Rubí
CW Sant Adria - CN Rubí
AE Santa Eulalia - CN Rubí A
CN Rubí B - CW Sant Adria B
CN Rubí - CN Barcelona Vista
CN Rubí - CN Sabadell

13-6
13-6
16-12
20-5
2-17
0-5
8-10
14-10
13-19
El CEB Sant Jordi es va fundar fa 60 anys. / Cedida

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

La UAR, 4t en el Campionat de Catalunya de Tardor
La jornada ﬁnal del Campionat de Catalunya de Tardor es
va disputar dissabte passat
a l’Estadi Municipal del Congost de Manresa. En aquesta
jornada, hi van par�cipar els
vuit atletes millor classiﬁcats
de cada prova en les classiﬁcatòries.
En la classiﬁcació general,
la Unió Atlè�ca Rubí (UAR) va
quedar quarta, mentre que
en categoria masculina van
quedar tercers i en femenina,
setenes.
En resultats individuals, en categoria Sub-10, cal

destacar Noelia Valera, que
va ser or en salt d’alçada
empatada amb 1,09 m, Aran
Valdivieso que va ser plata en
salt de llargada amb 3,37 m i
Iris Pérez que va ser or en salt
de llargada amb 3,19 m.
En categoria Sub-12, cal
ressaltar la medalla plata de
Juan García en els 60 m llisos
amb 9”28, que també va ser
or en salt de llargada amb
4,07 m.
Per la seva banda, en
categoria Sub-14, Ferran
Soler va ser campió dels
80 m llisos amb un temps

de 10”34 i Alba Rodríguez,
subcampiona amb 10”79. En
150 m llisos, Ivan García es va
penjar la plata amb un crono
de 19”59 i, en els 1.000 m
llisos, Adrián Macías també
va ser plata, amb 3’00”14.
A més, Aketza Sumell va
ser or en els 80 m tanques
amb un registre de 17”77
i or en la prova dels 220 m
tanques amb una marca de
31”85.
En salt de llargada, el club
d’atle�sme rubinenc va tenir
doble medalla: Ivan Garcia va
ser or amb 5,17 m i Ferran

TAEKWONDO | CAMPIONAT

Un or i dos bronzes per al Balmes Rubí en el
Campionat de Catalunya infan�l de taekwondo
Sis integrants del Club Balmes
Rubí van par�cipar diumenge passat en el Campionat
de Catalunya infantil i van
aconseguir una medalla d’or i
dues de bronze. L’or va ser per
Núria Ramón, que va guanyar
per superioritat tots els combats. Les medalles de bronze
van ser per a Unai Bernad i
Hodaifa Aaidoun.
També hi van par�cipar
Ekaitz Aguirre, Izan Fernández i Jan Esteve, que no van
poder passar de ronda i van

Els espor�stes del Balmes que van par�cipar al campionat. / Cedida

caure en quarts de ﬁnal. El
club ha expressat la seva sa�sfacció pels resultats i per la

tasca dels entrenadors Unai,
Taoﬁk, Alejandro i Marta. /
Balmes Rubí

Soler, bronze amb 4,83 m. I
Estefany Ba va ser campiona
en llançament de pes amb un
registre de 12’31 m.
Finalment, en categoria
Sub-16, Violeta Vilches va ser
bronze en els 300 m tanques
amb 50”19 i Ona Gombau
també es va penjar la medalla de bronze en llançament
de pes amb una marca de
22,05 m.
A més, en els 3.000 m
marxa, Lucía Tejero es va
endur la medalla de plata
amb un crono de 17’45”05.
/ UAR

DUATLÓ | CURSA

Duatló de muntanya de Porqueres

Els tres membres del Club Natació Rubí que van compe�r a Porqueres. / Cedida

La tercera edició del duatló
de muntanya de Porqueres
(Pla de l’estany) es va disputar
el diumenge passat. El Club
Natació Rubí va participar
amb tres triatletes. Eduard
González va quedar en 15a

posició del grup d’edat 20/24;
Sergi Saura va ser el 10è del
grup d’edat 30/34 i Xavier
Rodríguez va assolir la 7a
posició del grup d’edat 50/54.
Per equips, es va aconseguir
la 20a posició. / CNR

