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«La realitat suprema del nostre temps és la vulnerabilitat del nostre planeta» (John Fitzgerald Kennedy, polí�c nord-americà)

Greus afectacions a les
urbanitzacions per la pluja

Hi ha tres famílies que han hagut de marxar de casa, entre elles la d’aquest habitatge del carrer Avellaners, que es va indundar. / Cedida
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Convoquen una
manifestació el 28 de
novembre per uns
serveis públics dignes
CRISTINA CARRASCO

El Moviment per a unes Pensions Dignes de Rubí es reuneix cada dimarts al ma� a la plaça Pere Aguilera. / C.C.

El Moviment per a unes Pensions Dignes de Rubí (MPDR)
ha acordat convocar una
gran manifestació ciutadana
a la ciutat en defensa d’unes
pensions dignes, d’una educació i una sanitat de qualitat,
del dret a l’habitatge per a
tothom i, en deﬁni�va, per
uns serveis públics dignes.
La mobilització, prevista pel
dimecres 28 de novembre
a les 18 hores, també reclamarà la igualtat de drets de
les dones.
La concentració tindrà
lloc a la plaça Pere Aguilera,
des d’on s’iniciarà un recorregut ﬁns al CAP Mútua de
Terrassa i posteriorment es
dirigirà cap a l’estació dels
Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya, on es realitzarà
una assemblea.
El moviment de pensionistes es va tornar a reunir
dimarts al matí a la plaça
de l’Ajuntament en una assemblea que va aplegar una
setantena de persones. La
marea pensionista ha reiterat
la seva intenció de con�nuar
lluitant per les seves reivindicacions, encara que el govern
de l’estat convoqui eleccions,
per tal de seguir pressionant
perquè els acords assolits es
compleixin, en referència a
compromisos com la pujada
de les pensions d’acord amb
l’IPC i a la pujada del salari
mínim, entre altres.
En aquest sen�t, seguiran
reclamant l’eliminació de
l’IRPF a les pensions i l’esta-

bliment de pensions mínimes
en 1.080 euros.
La Plataforma Rubí Sanitat també ha estat representada en l’assemblea d’aquest
dimarts. Ana Rosa Zaíño,
membre la plataforma, ha
exigit que es reverteixin les
dures retallades que els governs van imposar a la sanitat
pública en els últims anys,
amb més inversió i que perme�n que els rubinencs rebin
una atenció sanitària pública
en condicions. “No pot ser
que et donin cita pel metge
de capçalera a un mes vista i
que hàgim d’esperar un o dos
anys perquè et visi� un especialista”, ha apuntat Zaíño, qui
ha recordat que “la sanitat no
és gratuïta, l’estem pagant
entre tots i totes”.
Durant aquests dies, Moviment per a unes Pensions
Dignes de Rubí (MPDR) està
duent accions a diversos
punts de la ciutat per informar sobre la manifestació.
Assemblea ciutadana
A la trobada, a més d’informar sobre la mobilització,
s’ha explicat que hi ha la
voluntat d’organitzar una
assemblea ciutadana el pròxim 4 de desembre al teatre
municipal La Sala, una reunió
oberta a tota la població i als
diferents col·lec�us –Sindicat del Lloguer, Plataforma
d’Afectats per les Hipoteques,
Sindicats d’Estudiants, Rubí
Sanitat, etc.– durant la qual
s’analitzarà la situació dels
diferents sectors i les accions
a prendre.
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Les urbanitzacions registren més d’una
cinquantena d’incidències pels aiguats
MARTA CABRERA

Cases parcialment o totalment
inundades, esllavissades de
terres, murs derruïts, carrers
parcialment enfonsats, arbres
caiguts, torrents desbordats
i fang i pedres a moltes vies.
I tres famílies que han hagut
de marxar de casa seva. Els
aiguats de fa una setmana han
deixat un paisatge desolador
a bona part de les urbanitzacions de la ciutat. No s’han
hagut de lamentar pèrdues
humanes, però els danys materials són molt importants.
Mentre aquests són avaluats,
els afectats intenten a poc a
poc recuperar la normalitat.
La pitjor part se l’ha endut
Sant Muç, on una casa del carrer Avellaners es va inundar
completament ﬁns al sostre.
Segons expliquen els veïns, els
habitants van tenir sort que la
pluja caigués de dia, ja que si
l’aiguat s’hagués produït a la
nit, podria haver �ngut conseqüències funestes. També
al carrer Pompeu Fabra hi ha
dues cases que s’han hagut
d’evacuar. La primera ha quedat parcialment sepultada per
una esllavissada de terres. La
segona està en risc per un pos-

El carrer Puigmal està tallat pel risc d’esfondrament. / M. López

Més pluja al centre que a les urbanitzacions

A Sant Muç, una casa va quedar parcialment sepultada per un desprendiment de terres. / Cedida

sible despreniment de terres a
l’accés de l’immoble.
La situació al carrer Puigmal, a Can Ximelis, pendent
d’urbanitzar des del 2001
i que ja es trobava en perill d’efonsament, s’ha vist
agreujada per les pluges, amb
noves esllavissades i amb risc
d’esfondrament total, segons
ha explicat un dels veïns.
A banda, representants
veïnals de Sant Muç, Castellnou, Can Mir, el Sector Z,
Vallespark, Can Solà, Can Barceló i Can Carreras, que van
mantenir una reunió dimarts

La família que viu en aquesta casa del carrer Pompeu Fabra ha estat
evacuada per l’elevat risc que el terreny veí li caigui a sobre. / Cedida

A Sant Muç,
tres famílies no
poden tornar
a casa seva
a la tarda per abordar els
problemes, han comptabilitzat més d’una cinquantena
d’incidències, algunes relacionades amb desperfectes a
la via pública.
El veïnat demana ajut
“Hem demanat a l’Ajuntament
que contracti una empresa

o destini més personal per
solucionar tots els problemes
que hi ha, però ens han dit
que legalment no ho poden
fer”, ha explicat el president
de l’AV de Sant Muç, Joaquim
Òdena. De fet, el consistori va
trigar quatre dies a restablir
el transport públic a Can Solà
i a reobrir molts carrers que
havien quedat bloquejats. Tot
i això, encara hi ha una gran
quan�tat de fang a la via pública, a més de runes, pedres
i arbres que entorpeixen la
circulació. Els veïns, que es van
reunir dilluns al vespre amb

Un llamp va caure en el mur d’una casa del carrer Pompeu Fabra,
provocant una important esllavissada a la calçada. / M. López

Tot i la situació complicada a les urbanitzacions, segons les
dades de les estacions meteorològiques locals, el 15 de novembre va ploure més al centre (111,8 mm) que a les urbanitzacions (95,2). La forta pluja va fer que molts recordessin la
fa�dica nit del 25 de setembre del 1962, però cal assenyalar
que en aquella ocasió van caure a Terrassa 225 mm i 182
mm a Sant Llorenç, mentre que dijous passat, a Terrassa van
caure 60,2 mm i a Sant Llorenç, només 30,6 mm.
l’alcalde accidental, Moisés
Rodríguez –l’alcaldessa es
troba fora de la ciutat ﬁns al 25
de novembre–, s’han mostrat
“decebuts” amb la resposta
del consistori, segons explica
Òdena. Els veïns, en canvi, han
mostrat el seu agraïment per
la ràpida resposta dels Serveis
d’Emergència durant les hores
posteriors a la pluja.
Segons expliquen, ara
mateix la majoria d’afectats
estan contactant amb les
seves assegurances, tot i que
alguns dels propietaris no en
disposen i en altres ocasions,
els desastres naturals no s’inclouen en les pòlisses. L’Ajuntament ha descartat sol·licitar
que es consideri Rubí zona
catastròﬁca, segons expliquen
els mateixos veïns, que han
demanat a l’administració
local que habili� una oﬁcina
d’atenció per a les persones
afectades.
De moment, l’Ajuntament
no ha volgut fer cap declaració sobre els problemes a les
urbanitzacions. Oﬁcialment,
només es coneix el recomp-

te d’incidències registrades
a tota la ciutat facilitat per
l’administració local l’endemà dels aiguats: prop d’una
cinquantena de murs caiguts,
una trentena de vies amb
arbres caiguts, 16 carrers amb
esllavissades, inundacions en
una vintena d’espais i l’afectació a la línia 7 del bus urbà que
no podia arribar a Can Solà.
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Èxit de participació en la
Bricofesta del Pau Casals

Es dispara el nombre d’atencions
psicològiques per violència masclista
M. CABRERA

Fotograﬁa conjunta dels participants. / Cedida

Alumnes, famílies i mestres
de l’Escola Pau Casals de
Rubí van celebrar dissabte
passat la primera Bricofesta
d’aquest curs 2018-19. La
jornada va ser un èxit de
participació de tota la comu-

nitat educativa. Petits i grans
van aplegar-se a l’escola,
disposats a transformar els
patis en espais educatius. Al
pati d’infantil van confegir
un gran sorral amb rodes i
fustes, un laberint amb caixes de plàstic de colors i es
va plantar un nou arbre.
Al de primària es va
instal·lar una grada feta
amb palets de colors i d’un
gran sorral a prop del rocòdrom. A més, es van realitzar
treballs de condicionament i
pintura de la paret principal
del pati i d’altres elements
del centre.
El principal objectiu de
les bricofestes és aconseguir
fer del pati de l’escola un espai educatiu amb propostes
diferents per acollir totes
les necessitats de joc dels
infants a partir de la implicació de tota la comunitat
educativa. / DdR

Com cada 25 de novembre,
l’Ajuntament organitza diferents activitats relacionades
amb el Dia Mundial contra la
Violència Masclista i ofereix
les dades anuals sobre el
Servei d’Informació i Atenció
a les Dones (SIAD). Segons
aquestes dades, es constata
que durant els darrers anys
s’ha disparat el nombre de
dones ateses pel servei d’atenció psicològic en relació a la
violència masclista. El 2016
van ser 161 les dones ateses i
el 2017, 195. Des de principis
d’any ja són 268 les dones ateses pel servei, entre les quals
hi ha 138 casos nous.
Per la seva banda, el servei
jurídic ha rebut 142 visites, i la
Casa d’urgències ha atès 5 ingressos de dones de Rubí amb
dos menors a càrrec seu i un
cas de Sant Cugat. El Punt de
Trobada, un espai segur on els
progenitors poden veure els
seus ﬁlls, ha atès 38 infants.
Pel que fa al Servei de
Teleassistència per violència
masclista, hi ha 54 dones que
l’utilitzen, de les quals 15 s’han
incorporat aquest any. “Fem
una valoració molt positiva

A la Biblioteca, hi ha una exposició de dibuixos sobre la violència
masclista. / Mariona López

del servei d’atenció psicològic i
jurídic, són dos serveis imprescindibles que fa temps que
funcionen amb grans professionals”, ha explicat la regidora
de la Dona, Maria Mas.
Pel que fa a Catalunya,
des de principi d’any han
estat assassinades 6 dones i
hi ha hagut 9.762 víctimes de
violència masclista en l’àmbit
de la parella, 2.590 en l’àmbit
familiar i 1.519 en l’àmbit
social i comunitari. A l’estat
espanyol, la xifra de dones
assassinades és de 44 des de
principis del 2018. El telèfon
de les víctimes de violència
masclista és el 900 900 120 i

és anònim i conﬁdencial.
Acte central
Per commemorar el 25 de
novembre, el consistori ha
organitzat un acte a la plaça
del Doctor Guardiet a partir
de les 12 hores, en el qual es
farà la lectura del manifest, es
llegirà el poema ‘Mujer tenías
que ser’, de Candel Tuck, hi
haurà una actuació de l’Escola
de Música i una xocolatada.
A més, dissabte hi haurà una
activitat familiar a les 12 hores
a l’Ateneu i dimarts a les 18
hores una xerrada sobre l’impacte de la violència masclista
en els ﬁlls a l’Ateneu.

CeC impulsa
una acció de
sensibilització
pel 25-N
Catalunya en Comú (CeC)
Rubí, amb la col·laboració
de la Plataforma AlanMón, ha organitzat una
activitat de conscienciació per aquest diumenge
coincidint amb el Dia
Mundial contra la Violència Masclista. Es tracta
d’una acció al carrer entre
les 17 i les 19 hores a la
cantonada entre el carrer
Sant Cugat i el passeig
Francesc Macià durant
la qual es podran visualitzar frases de caràcter
marcadament masclista,
però que estan completament normalitzades per
la societat: “Les frases
les hem extret en la gran
majoria de situacions
reals”, ha explicat Neus
Cara, d’AlanMón.
L’activitat, que es titula ‘Et reconeixes?’, busca
“conscienciar la ciutadania per tal que canviï de
xip i així trencar amb els
micromasclismes”, segons ha explicat Andrea
de Pablos, membre de
CeC Rubí. / M.C.

Veïns de Sant Jordi Parc planten
cara a l’increment dels lloguers
molt similars oberts a Sant
Joan Despí, a Santa Perpètua
de Mogoda i a Barcelona i, en
el cas de Sant Joan Despí, els
veïns van arribar a un acord.

Els afectats reclamen uns lloguers justos. / Cedida

Una setantena de veïns de
Sant Jordi Parc s’han començat a mobilitzar per plantar
cara a un increment del preu
del lloguer que consideren
abusiu. Concretament, es
tracta dels habitatges dels
números 36-42, 37-39 i 43-45
de l’avinguda Josep Ferrer i
Domingo, propietat de Medasil Desarrollos, una empresa
que el Sindicat del Lloguer
relaciona amb fons voltors
com Goldman Sachs. Els pisos

van ser construïts per La Llave
de Oro fa 10 anys i són de
protecció oﬁcial.
Ara, que han vençut els
contractes, els veïns s’enfronten a increments que
van entre els 100 i els 400
euros. Alguns dels inquilins
ja han marxat, però altres
han decidit autoorganitzar-se
per negociar, amb el suport
del Sindicat del Lloguer, amb
Medasil. De fet, aquesta
empresa també té conﬂictes

Pisos de protecció oﬁcial
El Sindicat del Lloguer, que es
va reunir amb el president del
Parlament, Roger Torrent, fa
uns dies, ha demanat saber
exactament quines van ser
les condicions d’ajuda pública
a la promotora dels habitatges de protecció oﬁcial i els
terminis de caducitat, un fet
que ara mateix desconeixen.
“Sabem que el contracte
en alguns casos s’acaba 10
anys després i llavors poden
especular com vulguin”, ha
explicat Carlos Águila, del
Sindicat.
A més de demanar el
suport de la Generalitat, els
representants de l’entitat
també demanen a l’Ajuntament que els doni suport i
han lamentat que hi hagi gent
que marxi de Rubí “perquè no
poden pagar el lloguer, quan
hi ha 4.428 pisos buits a la
ciutat”, segons ha explicat
Marina Barroso, del Sindicat
del Lloguer. / M.C.
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L’avinguda de les Flors acollirà
diumenge la 18a edició del Dia
de l’Arbre Autòcton

La importància de reciclar l’oli centra
La Gran Acció de la Setmana Europea
de la Prevenció de Residus
REDACCIÓ

L’activitat arriba enguany a la 18a edició. / Arxiu

El Dia de l’arbre autòcton se
celebrarà a Rubí aquest diumenge 25 de novembre, a
partir de les 10.30 hores. En
la 18a edició, l’espai escollit
pel consistori per plantar els
diferents exemplars ha estat
la zona verda propera al parc
dels Geranis, a la conﬂuència entre les avingudes de les
Flors i de Can Sucarrats.
Enguany, es plantaran
un centenar d’arbustives i
d’arbres autòctons de fulla
caduca, com ara roures,
freixes, lledoners, aurons,
nogueres i alerços, que conﬁguraran un espai naturalitzat de frondoses de caràcter
mediterrani.
A l’hora d’escollir les
espècies, s’ha optat per
exemplars amb tipologies
de fulles molt diferents que,
quan arribi la tardor, adoptaran una àmplia gamma
de tonalitats ─groc, taronja
i vermell─, proporcionant
a aquesta zona un aspecte

molt vistós. Els exemplars
de lledoners més grans, es
col·locaran alineats a l’avinguda de les Flors. Tot plegat,
amb l’objectiu de fomentar i
promoure la repoblació d’espècies vegetals en aquesta
zona d’Els Avets.
Des del consistori, es
recomana als assistents
que portin les seves eines
de casa, per tal que tots els
participants disposin dels
recursos necessaris per a
poder plantar els diferents
exemplars.
L’avinguda de les Flors, arranjada recentment
Fa unes setmanes, l’Ajuntament va condicionar un
tram de l’avinguda de les
Flors, on s’ha creat una
vorera fins ara inexistent
entre l’escola Ramon Llull
i l’avinguda Can Sucarrats.
A finals d’any també està
previst millorar l’enllumenat
de la via. / DdR

La plaça del Doctor Guardiet
i el carrer Montserrat van
acollir dissabte La Gran Acció,
l’acte central de la Setmana
Europea de la Prevenció de
Residus a Rubí, que enguany
s’ha centrat a conscienciar
sobre la perillositat de llençar
l’oli de cuina a l’aigüera.
Durant tot el matí, es van
organitzar diverses activitats,
encaminades a sensibilitzar la
ciutadania sobre la importància de reduir la generació de
deixalles i de reciclar residus.
El reciclatge de l’oli va tenir
un paper destacat a La Gran
Acció. Així, es va fer un tast
d’aigua en el marc de l’activitat ‘Els contaminants de
l’aigua han begut oli’; es va
oferir un punt de venda de
sabó elaborat a partir d’oli
reciclat; Rubiclak va muntar
una parada informativa per
donar a conèixer el projecte
de reciclatge d’oli domèstic
que gestiona APDIR; i les
persones que van portar un
residu perillós a la deixalleria
mòbil a la plaça del Doctor

Es van repartir clakis entre els assistens a les activitats. / Lali Puig

Guardiet van ser obsequiades
amb una pastilla de sabó feta
amb oli de cuina usat.
Paral·lelament, també es
van repartir clakis, envasos
per a recollir oli brut, a la
ciutadania interessada a fer
el reciclatge d’aquest residu
a casa. Cal recordar que, des
d’aquest cap de setmana, la
deixalleria de Cova Solera i les
75 parades de la deixalleria
mòbil també són punts de
recollida de clakis.
La Gran Acció també ha
comptat amb altres activitats
que buscaven conscienciar la
ciutadania sobre la necessitat
de reduir la generació de

residus com el Refira’t o la
Trocalleria.
Altres han estat novetats
d’aquesta edició, com un
taller de bosses sostenibles
fetes a partir de samarretes
reutilitzades o una exposició
sobre els tòxics a la llar per
conèixer quins tenim a casa i
quines alternatives hi ha.
Les activitats de la Setmana Europea de la Prevenció de
Residus s’allargaran ﬁns al 25
de novembre, quan tindrà lloc
la jornada de neteja de l’entorn natural prevista aquest
passat diumenge a l’era de Ca
n’Oriol, que es va suspendre
per la previsió de pluja.

Obertes les
inscripcions per
visitar el Centre
Operatiu de Rubí
dels FGC
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ja
ha obert les inscripcions
per poder visitar el 16 de
desembre les instal·lacions
del Centre Operatiu de
Rubí. L’activitat s’inclou
dins la celebració del centenari de l’arribada del
tren elèctric a la ciutat,
programada conjuntament
per l’Ajuntament i la companyia ferroviària.
El Centre Operatiu de
Rubí és el dipòsit i taller
central de la línia Barcelona-Vallès i centre de
comandament integrat
des del qual es gestiona
la circulació de totes les
línies d’FGC. Les persones
que s’inscriguin en la jornada podran recórrer les
instal·lacions del Centre
Operatiu i conèixer el seu
funcionament amb una
visita guiada. Les inscripcions es poden fer al web
d’FGC. Es pot triar entre
quatre horaris diferents:
11 hores, 11.30 hores, 12
hores i 12.30 hores. / DdR

Donació a l’Arxiu de documents La Policia Nacional desmantella tres
històrics de Josep Font i Roca plantacions de marihuana a cases
ocupades de Rubí i Terrassa

Entre el material més valuós, hi ha un diari de guerra. / Lali Álvarez

Els familiars de Josep Font i
Roca han lliurat a l’Arxiu de
Rubí documentació històrica
sobre aquest rubinenc, testimoni de la República i de la
Guerra Civil, on va participar
en la batalla de Corbera de
l’Ebre i durant la retirada de
l’exèrcit republicà.
Josep Font, que va néixer
el 1919 i va morir el 2012, ja
va ser entrevistat per l’Arxiu
el 2009, però no va ser ﬁns a
la seva mort que els familiars
van trobar un diari de guerra i
altres documents interessants,
com 12 fotografies, cartes i
programes del Centre Democràtic Republicà –on els seus
pares regentaven el cafè–, 5

llibretes de quan era escolar a
les Escoles Ribas i dues cartilles
militars, de quan va servir a la
Guerra Civil en la companyia
de metralletes i posteriorment
quan va haver de fer el servei
militar.
La donació de tot aquest
material es va oﬁcialitzar en
un acte al Castell amb la signatura del conveni per part de
l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
i els ﬁlls de Josep Font, Jaume
i Pere Font i Martí, la setmana
passada.
Ara, els documents queden
sota la custodia i conservació
de l’arxiu sota el títol de ‘Fons
Josep Font i Roca’ i, de fet, ja
han estat digitalitzats. / M.C.

La Policia Nacional ha desmantellat tres plantacions de
marihuana a Terrassa i Rubí i
ha detingut quatre persones
a les quals se’ls imputen delictes contra la salut pública,
pertinença a grup criminal i
defraudació de ﬂuid elèctric.
L’operació policial es va
iniciar el passat mes d’agost
quan agents del cos van ser
alertats que un grup de persones haurien instal·lat plantacions de marihuana en els
habitatges que ocupaven. La
investigació va permetre la
policia comprovar que, malgrat no disposar de subministrament elèctric, hi havia
aparells d’aire condicionat i
altres elements en funciona-

ment. Setmanes més tard, la
policia va localitzar una altra
casa ocupada a Rubí pel mateix grup de persones.
Durant els registres es
van requisar 1.081 plantes
de marihuana, 34,5 quilos
en cabdells, material necessari per al manteniment
de les plantes i abundant
documentació relacionada
amb les activitats delictives.
Tota la producció obtinguda
era destinada a la seva distribució en l’àmbit comarcal
i provincial.
Tres dels detinguts han
ingressat a la presó de forama provisional i la quarta
persona es troba en llibertat
a l’espera de judici. / DdR

Una de les plantacions desmantellades. / Policia Nacional
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Moció per rebutjar les penes
de presó que l’estat demana
pels líders independentistes
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP) i el
Partit Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT) presentaran
conjuntament una moció al
Ple de novembre per rebutjar
les penes de presó que demana la Fiscalia i l’Advocacia
de l’estat contra els dirigents
polítics i socials del moviment independentista. El text
també exigeix l’absolució de
totes les persones acusades
relacionades amb l’independentisme català.
El portaveu d’Esquerra,
Xavier Corbera, ha fet una
apel·lació “als partits demòcrates perquè donin suport
i estiguin al costat d’aquells
que estan empresonats i exiliats de forma injusta”. El regidor de l’AUP Aitor Sànchez,
per la seva banda, insisteix
que “és una anomalia tenir
presos polítics al segle XXI
per defensar un ideari polític,
encara que aquest vagi en
contra de l’imaginari d’una
Espanya unida, gran i forta”.
Per la seva banda, Maria Vinyes, del PDeCAT, demana al
Ple “unitat” i que “reconegui
les injustícies que s’estan

Política
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cometent i alliberi els presos
polítics”.
Concentració per reclamar
la llibertat
D’altra banda, al voltant d’un
centenar de persones es van
concentrar divendres al vespre a la Plaça Pere Aguilera
per reclamar la llibertat dels
polítics catalans i líders independentistes empresonats.
Aquest mes es compleixen 13
mesos de l’empresonament
de Jordi Sànchez, exdirigent
de l’Assemblea Nacional Catalana, i de Jordi Cuixart,
president d’Òmnium. Durant
la concentració, Jep Quintas,
coordinador de l’ANC Rubí va
fer un especial reclam d’unitat
de totes les forces polítiques
catalanes per aconseguir la
llibertat. “És imprescindible
unitat d’acció i estratègia”, va
afirmar Quintas.
Posteriorment, es van
llegir dues cartes escrites
recentment per Carme Forcadell i Jordi Cuixart, a les quals,
els manifestants van reaccionar amb crits de ‘Llibertat’
i cantant diverses cançons
com ‘Els segadors’. / L. López
i M. Cabrera

Roger Torrent impulsa la candidatura a
l’alcaldia del republicà Xavier Corbera
Marta Cabrera

El president del Parlament de
Catalunya, Roger Torrent, va
ser el gran protagonista dijous passat de la presentació
de la candidatura d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC), encapçalada per Xavier Corbera, actual portaveu
de la formació.
Més d’un centenar de
persones van desafiar la pluja
per assistir a la Biblioteca en
un acte en el qual l’exalcalde
de Sarrià de Ter i actual president del Parlament va fer una
crida a eixamplar la base del
republicanisme: “Tots estem
d’acord en el fet que hem de
ser més i per tant, hem de
fer un esforç per anar a les
fronteres electorals, cal que
anem a seduir altres espais i
que expliquem què significa
la República”.
Torrent considera que
la independència de Catalunya és necessària per “tenir
més eines i instruments per
ajudar la ciutadania, per
això cal la República. No té
a veure amb banderes, sinó
amb habitatge, amb pobresa
energètica, amb inserció
social, amb fer comunitat,
amb ajudar els ciutadans

Roger Torrent va ser el gran protagonista de la presentació de la candidatura d’ERC a Rubí. / J.A. Montoya

d’aquest país que són més
vulnerables”.
Roger Torrent també
va defensar que cal buscar
punts de trobada amb la
resta de forces polítiques i
caminar cap a un objectiu
comú que, segons va dir, defensen el 80% dels ciutadans
de Catalunya: la llibertat dels
presos i el final de la repressió, una solució democràtica
al conflicte entre Catalunya
i l’estat espanyol i els valors
republicans compartits per
trencar amb el règim del 78.
Per aquest motiu, el dirigent
d’Esquerra va defensar que

les candidatures d’ERC en
les eleccions municipals han
de ser “transversals”, incorporant persones d’altres
ideologies fora de l’àmbit estrictament independentista.
Abans de la intervenció
del president del Parlament,
va intervenir Xavier Corbera,
alcaldable d’ERC a Rubí. El
candidat va explicar quin és
el seu model de ciutat i va dir
que cal acabar amb les dues
dècades de govern socialista
a la ciutat: “Volem una ciutat
sostenible, agradable per
viure i eficient per treballarhi”, i va afegir que “cal acabar

L’AUP demana l’abolició de la monarquia
M.C.

La concentració va tenir lloc davant de l’Ajuntament. / L.L.

VR vol ampliar i millorar les
zones d’esbarjo per a gossos
Veïns per Rubí (VR) presentarà una moció en el Ple de
novembre per demanar que
s’estudiï la viabilitat de crear
noves zones d’esbarjo per a
gossos en barris on encara
no hi ha. Des de VR insisteixen en la manca de manteniment de les zones d’esbarjo
per a gossos, fet que ja es
va posar de manifest en
una moció aprovada el juny
de 2016, amb el suport del
govern local. “Malgrat això,
la situació ha anat empitjorant en tot aquest temps,
en la línia amb el que passa
a la resta d’espais urbans
de Rubí”, apunten des de la
formació.
VR proposa millores a les
zones d’esbarjo per a gossos
com la instal·lació de bancs,

expenedors de bosses per
recollir la femta i papereres
de material no oxidable per
dipositar-les, així com una
font dissenyada perquè els
gossos puguin beure sense
dificultats.
Ta m b é v o l e n q u e
s’instal·lin arbres per generar ombra, rètols informatius amb la data de l’última
desinfecció i establir una
neteja diària, amb buidatge
de papereres, escombratge
i eliminació de qualsevol
residu, així com la reposició
del paviment quan sigui
necessari. A més, demanen
que es reguin de manera
periòdica els pipicans per
evitar pols i males olors i
desbrossar aquelles zones
quan sigui oportú. / DdR

L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) presentarà al Ple una
moció per reprovar el rei
Felip VI i per abolir la monarquia a l’estat espanyol. Es
tracta d’un text que rebutja i
condemna “el posicionament
de Felip VI en el conflicte
català” i aposta per l’abolició
“d’una institució caduca i
antidemocràtica hereva del
franquisme”, segons ha explicat un dels regidors de la
formació, Albert Giménez.
“Nosaltres qüestionem
la monarquia de dalt a baix,
perquè és una estructura
corrupta, té comptes en
paradisos fiscals, sous desproporcionats, defensa els
privilegis dels bancs i les
elits de l’estat i ven armes
a la monarquia saudita”,
apunta Giménez, que també
ha demanat al Partit dels
Socialistes de Catalunya (PSC)
que doni suport al text: “El
PSC es diu socialista, que ho
demostri amb els seus principis republicans”.
Per simbolitzar el rebuig
a la monarquia, els tres regidors de la formació as-

Els regidors de l’AUP, estripant la fotografia del rei d’Espanya, Felip
VI. / Mariona López

sembleària van estripar una
fotografia cap per avall del rei
d’Espanya, Felip VI.
Implementar el Reglament
de Participació Ciutadana
D’altra banda, l’AUP també
presentarà una moció per
demanar el desplegament
del Reglament de Participació Ciutadana. Es tracta d’una
eina aprovada el 2006 que
havia de servir per constituir
diversos consells ciutadans

amb la voluntat de millorar
la participació: “Creiem que
caldria desplegar-lo, o actualitzar-lo si cal, per fomentar
la participació ciutadana i
que la gent pugui implicarse i tenir un accés directe a
la informació”, ha explicat el
regidor Jordi Muntan.
A més, també volen que,
en paral·lel, s’articuli una xarxa de centres cívics als districtes que “funcionin com a tals,
molt més dinamitzats”.

amb les dues dècades de
governs que no han sabut
liderar la ciutat, que només
han tapat forats i no han
pensat a llarg i mitjà termini
(...) el temps del PSC a Rubí
s’ha acabat”, expressió que
va rebre molts aplaudiments
per part del públic.
L’actual portaveu d’Esquerra a Rubí va mostrar la
seva voluntat d’esdevenir “el
primer alcalde republicà a
Rubí des de la Segona República”, i per fer-ho va apel·lar
a “la complicitat de totes les
persones que volen un canvi
a la ciutat”.

El PDeCAT vol
que els amos
d’animals
netegin l’orina
de les mascotes
El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)
presentarà al Ple una proposta per reduir l’impacte
de les miccions dels animals de companyia a la via
pública. La moció proposa
repartir a les persones que
tenen censat el seu gos
al municipi una ampolla
plegable d’aigua i vinagre
per netejar l’orina dels
seus gossos.
També demanen modificar l’ordenança sobre
tinença d’animals per establir l’obligació que els
veïns aigualeixin les miccions de les seves mascotes.
Segons la formació, cada
dia són més nombroses
les queixes de la ciutadania per les miccions
d’animals a espais públics,
ja que provoquen pudors,
sensació d’insalubritat i
desperfectes tant en el
mobiliari com en les façanes d’edificis. / DdR
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l dijous de la setmana passada, Rubí
va patir un dels episodis plujosos
més importants dels darrers anys.
La pluja que va caure en poques hores i
amb molta intensitat va provocar greus
inundacions: tres famílies han hagut de
marxar de casa seva i no saben quan podran
tornar i les urbanitzacions han registrat una
cinquantena d’incidències. Només cal donar
un tomb per aquestes zones per veure el
mal que ha fet l’aiguat: murs que han cedit,
esllavissades, arbres caiguts, fang als carrers,
cotxes espatllats, etc.
Al clima Mediterrani són freqüents els
episodis de pluges fortes durant la tardor,
però hi ha factors que estan alterant la seva
potència. L’elevada temperatura del mar durant aquests mesos és un dels motius que els
experts esgrimeixen per explicar l’origen de
les pluges torrencials dels darrers dies. Una
hipòtesi que està estretament relacionada

EDITORIAL

L’aigua que ens ve

amb el canvi climàtic i l’escalfament global,
un fet que ja ningú té la gosadia de refutar.
Només cal escoltar la veu dels experts que,
després d’analitzar les estadístiques meteorològiques durant els darrers anys, alerten
que els episodis de pluja torrencial seran
cada vegada més freqüents i aniran lligats a
períodes de grans sequeres.
En l’episodi de dijous, Rubí va patir molt,
es van inundar múltiples carrers i carreteres,
hi va haver esllavissades, es van inundar cases
a les urbanitzacions i al centre, es va suspendre el transport públic, es van tancar els
equipaments municipals i la ciutat va arribar

Cartes de la ciutadania

Més de dos mesos sense classe de música
A l’Escola Municipal de Música Pere Burés
s’han produït dues baixes per part de dues
professores. Una d’elles, professora de piano, fa 3 setmanes. L’altra, professora d’oboè,
fa sis setmanes, per maternitat.
Hi ha un total de 27 alumnes afectats
directament en les especialitats de piano i
oboè. Amb el nombre actual de professors
a l’escola és impossible recol·locar, ja que
tots tenen totes les hores cobertes. Així
que aquests alumnes porten, uns sis sense
classes i altres gairebé 1 mes sense classe.
Des de la direcció de l’Escola ens diuen
que no tenen resposta des de l’Ajuntament,
que hi ha candidats per cobrir les vacants,
però que només falta la conformitat per
part de l’Ajuntament.
Ens hem interessat per conèixer el
sistema de borsa de treball que té l’Ajuntament de Rubí per a l’Escola de Música
i és relativament senzill, hi ha un llistat

El Tuit de la setmana
jordi muntan
@JordiMuntan
Aixi ha quedat la font de
sant Muç d #rubicity.
aquest indret es va
recuperar per iniciativa
popular fa uns anys i ara
caldrá tornar ho a fer.i ho
farem.@RubidArrel

de candidats que simplement cal trucar
començant pel primer de la llista, si no és
possible amb aquest candidat, es passa al
següent, i així successivament, és a dir que
disposar d’un professor substitut no porta
més de 2 o 3 dies i portem més de 2 mesos,
en el pitjor dels casos amb una situació
totalment previsible per ser una baixa per
maternitat.
Per part de les famílies, no entenem
la demora per part de l’Ajuntament en
solucionar aquest problema quan tot està a
punt per a cobrir aquestes vacants. I encara
menys entenem que no s’estigui donant cap
tipus de resposta ni explicació a l’escola i
les seves famílies.
Us agrairíem la publicació d’aquesta
situació en què ens trobem totalment desemparats per part de l’Ajuntament.
Grup de famílies afectades
a l’Escola de Música

20 de novembre

al col·lapse. Per sort, ningú va resultar ferit i
tot es redueix a desperfectes materials.
Va ser una pluja excepcional, però tots els
indicadors apunten que en els pròxims anys
ho deixarà de ser. La pregunta és, està Rubí
preparada pels aiguats? Ens temem que la
resposta és negativa. La reacció dels Serveis
d’Emergència va ser immediata, pràcticament impecable, tot i que ara caldrà restablir
la normalitat, especialment a les urbanitzacions, un aspecte en què l’Ajuntament de
moment no està a l’altura de les expectatives
dels afectats, que se senten abandonats per
l’administració.

Però la situació geohídrica de Rubí és
molt complicada. La construcció voraç i
descontrolada de la segona meitat del segle
XX a la ciutat fa que hi hagi nombrosos habitatges instal·lats en zones inundables com
lleres de rierols i torrents, en terrenys de molt
pendent, construccions properes a barrancs...
i és l’administració qui té la responsabilitat de
vetllar per la seguretat d’aquests ciutadans.
Cal prestar molta més cura i atenció al
bon manteniment de les lleres dels torrents i
les rieres i de la xarxa de clavegueram, analitzar els factors i les causes de les inundacions
i esllavissades i actuar en conseqüència. I en
paral·lel, cal iniciar un treball conjunt en
l’àmbit local per abordar els problemes que
es puguin derivar del canvi climàtic. No ferho ja, després de l’avís del 15 de novembre,
seria una irresponsabilitat en una ciutat que
encara té molt fresca a la memòria la tràgica
nit del 25 de setembre del 1962.

Fotodenúncia

La bonita cascada que veréis en la foto no lo es tanto porqué son aguas fecales que corren
por el torrente de Can Xercavins en Can Mir desde hace más de 4 semanas. No tiene
nada que ver con las llúvias de hace unos días. El ayuntamiento no hace nada al respecto
y presume de una gestión modèlica del alcantarillado.
Veí de Can Mir
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Inundacions a Rubí
i canvi climàtic

AUP

El passat 15 de novembre,
Rubí va patir pluges que van
acabar en fortes inundacions i
esllavissades a diversos punts.
Per sort, ningú va patir mal,
però tots vam veure vídeos i fotos on el risc per a les persones
era més que evident. Aquest
tipus de pluja torrencial és
típica de la zona mediterrània,
especialment durant els mesos
de tardor. El problema, però,
és que al llarg de l’últim segle
els processos d’urbanització
i el canvi climàtic global han
agreujat l’impacte que aquests
episodis tenen a les ciutats.
El canvi climàtic a la zona
mediterrània està comportant
èpoques de sequera més llargues combinades amb episodis
puntuals de pluges torrencials
importants. Això vol dir que,
molt probablement, les inundacions del 15 de novembre es
repetiran amb més freqüència
i amb més virulència.
Tots els agents públics i
privats han d’actuar on puguin,

i on l’Ajuntament té més capacitat d’actuació és en l’adaptació al canvi climàtic. I això vol
dir, per exemple, implementar
un Pla d’Adaptació al Canvi
Climàtic que inclogui mesures
preventives i correctives en diversos aspectes. En el cas de les
pluges torrencials, els esforços
cal centrar-los principalment
en la planificació urbanística i
en l’estudi i millora de la capacitat de desguàs dels torrents,
així com en el manteniment
d’aquests i del clavegueram.
Ja ho venia a dir recentment un article d’Ignasi Mir;
el Pla d’Ordenació Urbana
Municipal (POUM) és una
oportunitat d’or per definir un
Rubí on l’adaptació al canvi
climàtic sigui un dels criteris
principals a tenir en compte.
Això vol dir, per exemple,
no construir a prop de zones
inundables i aplicar un urbanisme capaç d’abordar aquests
períodes de pluges intenses.
Un dels punts més perillosos del 15 de novembre va ser
el torrent de Can Xercavins,
que va arribar a desbordar

clarament. Doncs bé, aquest és
un punt conflictiu que va motivar que des de l’AUP, gràcies
al mateix Ignasi, presentéssim
al·legacions al POUM. No
tenir en compte aquestes allegacions podria ser un problema important; el torrent de
Can Xercavins, teòricament,
hauria de suportar pluges molt
superiors a les del 15 de novembre sense desbordar, però
la realitat és que no ho fa. Per
tant, calen actuacions urgents
per evitar el seu desbordament
i, sobretot, mals majors.
Des de l’AUP, seguim
pensant que un bon pas seria
un Pla Director de la Riera,
proposta que vam presentar
en forma de moció el gener del
2017. L’objectiu seria integrar
la Riera a la ciutat com a eix
vertebrador des de diversos
punts de vista: social, ecològic,
ambiental, de mobilitat. També s’hi esmenta la necessitat
d’estudiar-ne els riscos i mesures correctives que s’haurien
de fer per tal de minimitzar
l’impacte dels episodis de
pluges torrencials.

Protegim Ca n’Oriol demana explicacions sobre el
fracàs de la jornada participativa de dissabte al parc
Plataforma
Protegim Ca n’Oriol
La Plataforma Protegim Ca
n’Oriol considera que la jornada presencial del procés
participatiu sobre la reforma
del Parc de Ca n’Oriol va
resultar un fracàs per la falta
de compromís del govern amb
la participació ciutadana. La
jornada presencial del passat
dissabte 10 de novembre per
recollir propostes de la ciutadania sobre la reforma del
parc, va registrar una participació “escassa”, segons fonts
municipals.

La Plataforma considera
que una de les causes del fracàs és la poca implicació del
govern en el mateix procés,
que ha preferit gastar diners
en una festa a invertir esforços
a implicar, informar i explicar
a la ciutadania què significa
la participació i perquè és
important. De fet, creiem que
el fet que l’executiu presentés
el seu propi projecte sense
consensuar-lo amb ningú, que
una part del projecte s’estigui a
punt per licitar (jocs d’aigua) i
que, un cop presentat el projecte, l’alcaldessa hagi intentat
“vendre’l” amb presentacions

improvisades a associacions
de veïns i trucades telefòniques, ha fet que la ciutadania
hagi perdut la confiança en el
procés. A més, les propostes
de la ciutadania s’han recollit
també telemàticament fins
diumenge passat. Poc abans
d’aquest termini, només s’havien recollit una vintena de
propostes, xifra que difícilment
valida el procés participatiu per
un projecte de més de quatre
milions d’euros.
Demanem al govern saber
quin ha estat el cost total del
procés participatiu i, en concret, de la jornada presencial.
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Incivismo: otras miradas
Jordi Castillejo
PODEM

Los actos incívicos como dejar
basura fuera de los contenedores, la suciedad de algunos
espacios por la propia actividad de las personas, como
simplemente los botellones,
son denunciados a diario por
ciudadanos y ciudadanas.
El problema que planteamos es que estos comportamientos están siendo analizados como conductas que son
responsabilidad individual y
estas son categorizadas como
incívicos. Esta visión favorece
y perjudica unas políticas u
otras al no considerarse como
algo que va más allá. Así, desde
esta perspectiva la solución es
sencilla: la policía como efecto disuasorio o sancionador,
ahora bien, ¿es efectiva como
única medida?, ¿existen otras
posibilidades a largo plazo
que no estamos tomando en
consideración?
Esta cuestión ya se ha
tratado por diferentes profesionales y municipios y es que
es una preocupación generalizada, pero los ayuntamientos
pueden responsabilizarse o no,
de esta problemática. Lo más
habitual hasta ahora ha sido lo

segundo, puesto que entenderlo como algo individual facilita
una explicación de impotencia
por parte de la administración
y responsabilizaría únicamente
a la persona.
¿Alternativa? Empezar por
entenderlo como un problema
colectivo, una cuestión de
ciudad en la cual el ayuntamiento, con la implicación de
las instituciones educativas,
organizaciones vecinales y la
ciudadanía puede intervenir de
otra forma que con sanciones y
aumento de la vigilancia como
la gran panacea.
Diversos estudios apuntan
que un grado más alto de sentimiento de pertenencia influye
en una actitud cívica y solidaria. Por lo tanto, proyectos que
vayan más allá de las clases
ordinarias, que no se tema a
socializar en aquellos valores
que como ciudad nos interesa,
que permitan conocer la realidad de Rubí y fomentar la

participación activa en aquellas
organizaciones vecinales que
hacen una labor comunitaria
imprescindible, son medidas
que un ayuntamiento tiene a
su alcance y por las que debe
apostar en un plan estratégico
involucrando a todos los actores mencionados.
Cuando hacemos la pregunta: ¿Y esto lo harías en tu
casa? Sabemos perfectamente
la respuesta y tiene que ver con
que sentimos eso como nuestro, y mientras no nos sintamos dueñas de nuestra propia
ciudad no podremos avanzar
hacia soluciones colectivas
para problemas colectivos,
sino que estamos ofreciendo
excusas para no pedir responsabilidades a la administración
competente. Puede que sea
el momento de apostar por
perspectivas más comunitarias
si queremos cuidar y poder
cohabitar en nuestra ciudad.
Otras miradas son posibles.
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GUIA GASTRONÒMICA

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

ENTREPANS

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

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35
Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

CUINA

CASOLANA
La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

BAR MUSICAL

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DESDE

4€/MES
FRUITERIA

BRASERIA
Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei,
Km. 7,8
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
Sal i Oli
T. 93 633 86 84
c. Balmes, 25 Rubí

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

CUINA

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

GUIA GASTRONÒMICA
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QUE VAGI DE GUST!
CUINA

PIZZERIA

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

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DESDE

4€/MES

TAPES
Bar El Tapeo
Av. Olimpiades, 102
T. 93 855 33 87
La Rambla
c. Francesc Rovira, 10
Aguila Roja
Av. Estatut, 169
T. 93 027 00 42
Medina Azahara
c. Topacio, 49
T. 606 075 751

CUINA

URUGUAIANA

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DESDE

4€
/MES

Petit Charrúa
c. Doctor Robert, 31
T. 93 461 63 58
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Cada any es diagnostiquen uns 700 casos
GUÀRDIES
NOCTURNES nous de diabetis tipus 1 a Catalunya
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

NOVEMBRE 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

Cada any es diagnostiquen
uns 700 casos nous de diabetis tipus 1 a Catalunya,
segons dos nous informes
del Servei Català de la Salut
(CatSalut), publicats aquest
mes de novembre, que
analitzen la prevalença, la
incidència i la mortalitat de
les persones que pateixen
diabetis mellitus tipus 1
i 2, i que són ateses pel
sistema sanitari públic de
Catalunya.
D’aquests estudis, es
conclou que aproximadament el 75% dels nous casos
es diagnostiquen abans dels
30 anys, mentre que el 25%
restant es diagnostica en
adults amb més de 30. A
més, entre els nous casos
diagnosticats l’any 2017, hi
ha més homes que dones i
en els homes se’ls diagnostica al voltant de 2 anys més
joves que a les dones.
Dels dos nous informes
del Catsalut, també s’extreu
que els homes tenen un
20% més de risc de patir diabetis que les dones i que la
major prevalença en homes
és en els grups d’edat de 65
a 74 anys i que en canvi en
les dones la prevalença més
alta se situa entre els 70 i els
84 anys.
D’altra banda, la taxa
d’incidència augmenta a
mesura que disminueix el
nivell de renda. En aquest
sentit destaca que hi ha el

doble de nous casos en el
grup de renda molt baixa
comparat amb els de renda
alta. Les dades també mostren que les dones tenen
més comorbiditat que els
homes amb diabetis.
Embaràs i part
Un dels informes dedica un
capítol a l’embaràs i el part
de les dones amb diabetis
mellitus tipus 1. En aquest
sentit, assenyala que en cas
que una dona tingui aquesta
malaltia no la de condicionar en el seu desig de ser
mare, però sí que requereix
prendre algunes mesures
preventives. Actualment, la
maternitat per a les dones
amb diabetis tipus 1 no ha
de comportar cap risc afegit
respecte del que pot tenir
una dona sense diabetis.
Cada any unes 140 dones
amb diabetis tipus 1 donen
a llum amb normalitat a
Catalunya.

600.000 persones tenen
diabetis a Catalunya
Prop d’un 8% de la població de 15 anys i més,- unes
600.000 persones -, té diabetis a Catalunya, segons
l’Enquesta de Salut de Catalunya, ESCA 2017. Es tracta
d’una malaltia que afecta més els homes que les
dones (8,9% enfront d’un
6,9%); augmenta en l’edat
en tots dos casos, passant

de 1’4% de prevalença en
el grup de 15 a 44 anys al
22,8% en la població de 65
i més anys. Pel que fa a la
prevalença de la diabetis
coneguda cal assenyalar
que es manté estable al
voltant del 8% des del 2011
ﬁns a l’actualitat.
A més, la diabetis presenta un clar gradient social.
Les persones amb nivell
d’estudis primaris o sense estudis tenen quasi 5
vegades més de probabilitat de patir-ne respecte
la població amb estudis
universitaris, tant en homes
com en dones. Un 65% de
les persones que declaren
ser diabètiques són, a més,
hipertenses. El 49,4% presenten excés de pes i un
13% són fumadores.
‘Diabetis i família’, va ser el
lema del Dia Mundial de la
Diabetis
El passat 14 de novembre
es va commemorar el Dia
Mundial de la Diabetis sota
el lema “Diabetis i família” per conscienciar de la
importància de promoure
a la llar un estil de vida
saludable, però també per
augmentar la conscienciació
sobre la prevalença creixent
de la diabetis, sobretot la
de tipus 2, i també sobre
la importància dels estils
de vida saludables i l’autocura en la prevenció i en

el tractament, reduint així
l’aparició de complicacions
futures.
El diagnòstic i el tractament precoç són clau per
prevenir les complicacions
de la diabetis i aconseguir
resultats saludables. Totes
les famílies poden tenir
persones amb diabetis i,
per tant, la consciència sobre els signes, símptomes i
factors de risc per a tot tipus
de diabetis és vital per detectar-la precoçment.
S’ha demostrat que el
suport familiar en l’atenció
a la diabetis té un efecte
substancial en la millora
dels resultats de salut per
a les persones afectades.
Per tant, és important que
l’educació i el suport en
l’autogestió de la diabetis
siguin accessibles a totes
les persones amb diabetis i
les seves famílies per reduir
l’impacte emocional de la
malaltia sobre la qualitat
de vida.
El Departament de Salut
treballa sobre l’estil de vida
saludable a través tant del
Pla Interdepartamental de
Salut Pública |PINSAP| com
del PAAS I les activitats que
s’impulsen en el marc del
Consell Assessor sobre la
diabetis, la importància dels
estils de vida saludables en
la prevenció de la diabetis.
Generalitat de Catalunya

MASCOTES

Divendres, 23 de novembre de 2018

Honey, un repte a la vida
Avui us expliquem la història del nostre volgut
peluchín Honey.
Honey va ser trobat sol enmig del camp, amb
prou feines 100 g i pocs dies de vida, amb el cordó
umbilical i els ulls encara tancats. Una de les nostres
voluntàries el va acollir a casa seva i l’ha criat amb
biberó ﬁns que ja ha après a menjar sol. Ara, Honey
és un gatet de gairebé dos mesos ple de vitalitat i
amor, és un motoret en marxa roncant cada vegada
que et veu i sempre està desitjant que juguis amb
ell i que li facis manyagues.
Ningú podia imaginar que divendres passat en
la seva visita de protocol al veterinari ens donessin
la notícia que Honey té el virus de la immunodeﬁciència felina (FIV).
El FIV és una malaltia exclusivament de gats,
que no pot ser transmesa a éssers humans ni a
altres animals. És un virus lent que afecta el sistema
immunològic durant un llarg període de temps. No
existeix cura per al virus de la immunodeﬁciència
felina, però amb certes pautes, un gat amb FIV pot
tenir una vida llarga i saludable.
En el cas de Honey, en tractar-se d’una transmissió materna pot desenvolupar defenses contra
el virus i arribar-se a guarir, o pot ser portador sense
mostrar símptomes aparents, podent viure tant com
un gat sense FIV.
Només necessita una llar on el vulguin molt i
estigui cuidat entre cotons.
Si vols conèixer-ho, contacta de dilluns a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777 o bé a
través d’email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
https://www.facebook.com/rodamonsderubi
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dansa

El ballet més clàssic arriba a Rubí
Redacció

El Ballet de Moscou visita un
cop més Rubí per interpretar
una de les obres més tradicionals de la dansa clàssica,
‘El Trencanous’, un ballet
amb partitura de Txaikovsky.
Es tracta d’una de les peces
més representades en el
món, juntament amb ‘El llac
dels cignes’, i especialment
quan s’apropen les dates
nadalenques.
En aquest muntatge,
a través dels personatges
de Clara i el Trencanous,
el ballet endinsa el públic
en un conte fantàstic ple
d’aventures i personatges

La Sala acull la
representació
del ballet ‘El
Trencanous’
fabulosos.
La història de l’espectacle
es produeix una nit de Nadal
de 1850, a casa d’un jutge
que ofereix una festa a les
famílies més respectades de
Núremberg, a Alemanya. Un
dels convidats li fa a Clara, la
filla del jutge, un regal molt
especial, un soldadet que
serveix per trencar nous.
‘El Trencanous’, sota la
direcció de Timur Fayziev,

breus

‘Petitet’ o la història de la
rumba catalana al Liceu
El Cicle Gaudí porta aquest
divendres a Rubí el documental ‘Petitet’, una audiovisual que recull l’esforç de
‘Petitet’, un dels músics gitanos barcelonins més destacats, per portar la rumba
catalana al Gran Teatre del
Liceu. Joan Ximénez ‘Petitet’ va prometre-li a la seva
mare que un dia portaria
la rumba catalana a un
gran teatre de Barcelona
i el film recull el treball

del músic per reunir una
vintena de músics gitanos
–brillants però indisciplinats– amb una orquestra
simfònica.
‘Petitet’, dirigit per Carles Bosch, ha estat premiat
al DocsBarcelona i al FicCat. La projecció del documental tindrà lloc aquest
divendres a les 21 hores a
La Sala. El preu d’accés és
de 4,50 euros i de 3 euros
amb el Carnet Jove. / DdR

‘Carrers i places del Rubí
d’abans’, xerrada a l’Ateneu
El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER) tancarà el cicle de
tertúlies sobre patrimoni
municipal a l’Ateneu amb
la xerrada ‘Carrers i places del Rubí d’abans’. La
conferència anirà a càrrec
de l’historiador local Jordi
Vilalta i tindrà lloc el divendres 30 de novembre a les

19 hores. Vilalta oferirà als
assistents unes pinzellades
sobre l’evolució urbanística
de Rubí al llarg dels segles
amb l’ajuda d’interessants
mapes i posteriorment
es presentarà un recull
de documentació gràfica
sobre com han canviat diferents places i carrers de
la ciutat al llarg del segle
XX. / DdR

Imatge antiga de la plaça Figueras. / Cedida

es representarà al teatre
municipal La Sala el 25 de
novembre a les 18.30 hores
i el preu de l’espectacle és
de 35 euros.
El Ballet de Moscou és
una de les companyies de
dansa més importants del
món i cada any, per aquestes
dates, ofereix un ballet a
Rubí. Durant tot el novembre, la companyia estarà fent
representacions en teatres
catalans.

Una escena de la representació ‘El Trencanous’. / Cedida
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MÚSICA

SORTIDA

ART

La pluja deixa sense
L’AEUR s’endinsa en la història EdRa arrenca la temporada
audició la Diada sardanista de les colònies tèxtils
de mostres amb ‘Urban Art’

El concert va tenir lloc a la tarda al teatre municipal La Sala tal com
estava previst. / J.A. Montoya

El mal temps i la pluja van
obligar al Foment de la Sardana a suspendre l’audició
de sardanes que havia de tenir lloc a la plaça Catalunya
el diumenge passat al matí
en el marc de la 16a edició
de la Diada Sardanista.
En canvi, sí que es va
realitzar sense problemes
el concert de sardanes, a la
tarda, al teatre municipal
La Sala. Tot i que feia mal

temps, prop d’un centenar
de persones van gaudir
del concert, que va anar a
càrrec de la cobla Ciutat de
Girona.
Segons ha explicat Josep
Puigventós, membre del
Foment de la Sardana, la
gent “va sortir contenta”
per la interpretació de les
diferents sardanes que va
fer la cobla, dirigida per
Jesús Ventura. / DdR

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) va
organitzar dijous de la setmana passada una sortida
a les colònies tèxtils del
Berguedà. La visita va estar
guiada per Assumpta Montellà, llicenciada en Història
Contemporània i escriptora,
autora del llibre ‘El silenci
dels telers’, que fa referència
a la vida i costums del dia
a dia a les colònies tèxtils.
Montellà havia ofert prèviament una xerrada a l’Ateneu
sobre aquest tema. Tot i la
pluja, la sortida va ser un èxit
i els assistents van conèixer

la Colònia Vidal, la torre de
l’amo de Viladomiu Nou i la
‘Catedral’ de les colònies,
amb l’església i els jardins
de Cal Pons.
D’altra banda, l’AEUR ha
iniciat un curs per a socis i
sòcies de l’entitat sobre Tecnologies de la Informació i
Comunicacions. A la primera
sessió es va aprofundir en
aplicacions per a mòbils,
mentre que en la segona sessió es parlarà d’aplicacions
per a tauletes i sistemes de
seguretat i antivirus. El curs
és els divendres de 16.30 a
18 hores a l’Ateneu. / DdR

Els assistents a la sortida cultural de l’Aula d’Extensió Universitària
a les colònies tèxtils del Berguedà. / Cedida

AGENDA
-XVII Curs de cooperació i
solidaritat internacional
Orient pròxim en la geopolitica mundial. Els dies 23,
24 i 25 de novembre al Rubí
Forma.
Org.: Rubí Solidari

La mostra es podrà visitar ﬁns al 5 de desembre a l’Escola d’Art i
Disseny. / M. López

‘Urban Art’ és el títol de la
primera exposició del curs
de l’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa), on es poden observar diversos ‘sketchers’ i
un graﬁt realitzat per Megui
Miyeguisensey i ‘Roixa’ Rosa
Roseyó, totes obres realitzades durant la darrera edició
de la Fira de Sant Galderic.
També es poden contemplar
samarretes decorades amb
gravats de tapes de claveguera, que es van fer durant
la ﬁra del 2017.
En el cas del graﬁt, es

pot contemplar un ruc i un
porquet que representen
l’art i la pagesia, mentre
que pel que fa als ‘sketchers’
es tracta de dibuixos “fets
in situ, captant la realitat
d’aquell moment”, segons
ha explicat l’artista Pep Borràs.
Els ‘sketchers’, realitzats
en la seva majoria per dibuixants de Terrassa, han
estat una de les novetats de
l’edició de la ﬁra 2018 i la intenció és tornar-ho a repetir
l’any vinent. / M.C.

Dia Internacional contra la Violència Masclista
Lectura del manifest a les 12h a la
pl. Dr. Guardiet

A càrrec de Claudia Molina. A les
19h a l’Ateneu. Org.: Ràdio Rubí.

Ball al Casal
A càrrec de Tony Sánchez. A les
16.30h al Casal de la Gent Gran.

-‘Música per a cobla’
Documental. A les 19.30h a l’Escola
de Música.

·········································
DIJOUS 29 de novembre

DIVENDRES 23 de novembre

‘El Trencanous’
A càrrec del Ballet de Moscou. A les
18.30h a La Sala. Preu: 35 € / 25 €.

‘Les 7 portes del temple egipci’
A càrrec de Pere Bel. A les 19h a la
seu de la Societat Teosòﬁca.

Concert de blues
A càrrec de Muddy Wine. A les 19h
l’Espai Cultural de la CGT.

‘Petitet’
Cicle Gaudí. A les 21h a La Sala.

·········································
DILLUNS 26 de novembre

‘L’italiana in Algeri’
A càrrec de Maria José Anglés. A les
19h a l’Ateneu.

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

Conferència sobre Mercè Rodoreda
A càrrec de Marina Porras i Daniel
Vargas. A les 18h a la Biblioteca.

Presentació del llibre ‘La capsa
dels records’
A càrrec de l’autora Anna Terrats. A
les 19h a la Biblioteca.

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

EXPOSICIONS

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

DISSABTE 24 de novembre

Hora del Conte en anglès
A càrrec de British House Rubí a les
11h a la Biblioteca.
‘No és no!’
Teatre per a infants a càrrec de
Faves Contades. A les 12h a l’Ateneu.
Portes obertes a la Taula Rodona
de Cavallers Templers
A les 16h a la seu de la Societat
Teosòﬁca.
Miguel Fernández i cançons de
la transició
Concert a l’Espai de la CGT. Org.:
Associació l’Aurora. A les 20.30h.

·········································
DIUMENGE 25 de novembre

DIMARTS 27 de novembre

‘L’impacte de la violència masclista en els ﬁlls i ﬁlles’
A càrrec de María Mateo. A les 18h
a l’Ateneu.
BiblioLab: Fan Club
A càrrec d’Experimentem. A les 18h
a la Biblioteca.
Tarda en clau de sol
A les 19h a l’Escola de Música.

·········································
DIMECRES 28 de novembre

Xerrada sobre La Marató de TV3

Col·loqui de la Setmana de la
Ciència
A càrrec de Xavier Arís i Genís
Majoral. A les 18.30h a l’Ateneu.
Org.: TRI-A.

-Exposició de carros antics. Al
Celler ﬁns al 9 de desembre.
-No més violència contra les
dones. A la Biblioteca. Fins al
30 de novembre.
-Per molts anys revolució!.
A l’Ateneu ﬁns al 19 de desembre. Inauguració 23 de
novembre a les 19h.
-Urban Art. A EdRa ﬁns al 5
de desembre.
-Humoràlia i Drets Humans.
A la Biblioteca ﬁns al 15 de
desembre.

Cultura
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fotografia

Mingo Venero, el fotògraf que creu en la imatge
com a eina de canvi social, visita Rubí
Redacció

Mingo Venero (Santander,
1977) és un fotògraf docu·
mental compromès amb els
drets humans i la justícia
social. El seu treball se centra
en les desigualtats socials,
les migracions i els drets de
la infància, donant visibilitat
i veu a les persones més
desfavorides. Venero creu en
la fotografia com a eina per
al canvi de consciències hu·
manes i per això la seva obra
dona veu i imatge a moltes
històries anònimes.
El fotògraf, que ha col·
laborat en projectes d’ONG
com Save The Children, Met·
ges sense Fronteres o Metges
del món, ha exposat de ma·
nera individual i col·lectiva
en més de 70 mostres en
institucions públiques, gale·
ries privades, museus i fes·
tivals arreu del món. La seva
obra ha estat reconeguda en
certàmens nacionals i inter·
nacionals com ara el Premi In·
ternacional de Drets Humans
Revela o el Premi Internacio·
nal Gea Photowords.

Imatge ‘Silenciosa espera’, de Mingo Venero. / Mingo Venero

Mingo Venero visitarà
Rubí la setmana vinent per
oferir una ponència en el
marc de l’activitat ‘Explica’ns
el teu rotllo’, que organitza El
Grup Fotogràfic ‘El Gra’, l’úl·
tim dijous de mes, a la seva
seu, a l’Antiga Estació. Sota
el títol ‘Una història global,

exposició

milers d’històries personals’,
Venero realitzarà un recorre·
gut per diferents treballs seus
i explicarà com ha fet servir la
imatge com a eina per expli·
car històries. Partint d’històri·
es globals, com la migració, la
pobresa o la violació de drets
humans, els assistents desco·

briran històries personals que
permeten empatitzar amb els
seus protagonistes i entendre
les seves necessitats i el dret
a ser escoltats.
La xerrada tindrà lloc di·
jous 29 de novembre a les 20
h a la seu d’El Gra, situada a
l’Antiga Estació.

breus

El Casal Catalano-cubà homenatja Concert de cançó protesta, a càrrec del
rubinenc Miguel Fernández, a la CGT
diversos revolucionaris en
El músic local Miguel Fernán· aquells temps de lluita, quan
dez oferirà aquest dissabte tots els demòcrates d’Espa·
una mostra a l’Ateneu
El Casal d’Amistat Catalanocubà José Martí de Rubí
continua celebrant enguany
el seu 20è aniversari amb
diferents activitats obertes a
tota la població. En el marc
d’aquesta celebració, ha or·
ganitzat una exposició de
pintures i dibuixos dedicada
a 20 revolucionaris i revo·
lucionàries, als quals volen
homenatjar.

La mostra, que s’inaugu·
rarà aquest divendres a les 19
hores a l’Ateneu, comptarà
amb obres dedicades a la
nicaragüenca Nora Astorga,
l’activista afroamericana An·
gela Davis, la dirigent cubana
Vilma Espin o la periodista
mexicana Dolores Jiménez,
entre altres. Pel que fa als
homes, José Martí, Simón
Bolívar, Fidel Castro, Ernesto
Guevara, Emi·
liano Zapata o
Evo Morales
també seran
homenatjats.
E n l ’e x·
posició, han
participat di·
ferents artis·
tes com ara
Ferran Nieto,
Tania Tama·
mes, Miquel
Mas, Pepe
Farrés, Laia
Flores, Albert
Merino, Cris·
tina Torrón
o Núria For·
tuny, entre
altres. / DdR
Una de les obres que es podrà veure a l’Ateneu.

24 de novembre un recital
de cançó protesta a l’espai
sociocultural de la CGT, a la
plaça Anselm Clavé. Amb
un barret, una guitarra i la
seva veu, Fernández, a uns
dies de fer els 70 anys, pu·
jarà a l’escenari per repassar
les cançons de l’època de
la transició. “Per recordar

nya, cada un des del seu po·
sicionament polític, lluitàvem
contra l’enemic comú del po·
ble: el franquisme”, apunta
Fernández, qui considera que
actualment les coses no han
canviat tant per a les classes
populars i mitjanes i que, per
tant, la lluita ha de continuar
viva. / DdR

Nova data de la conferència sobre
la Setmana de la Ciència a l’Ateneu

Una de les activitats de la Setmana de la Ciència. / Mireia López

La conferència de la Setmana de la Ciència que s’havia de fer
dijous de la setmana passada i es va suspendre per la pluja es
farà finalment el 29 de novembre a les 18.30 hores a l’Ateneu.
L’activitat, impulsada per l’entitat TRI-A, girarà al voltant de
l’article d’Imre Lakatos ‘Ciència i pseudociència’ i anirà a càrrec
de Xavier Arís i Genís Majoral. / DdR

Piso en Progrés.
Con 85m2, amplio
comedor, cocina
reformada, 3 habitaciones exteriores,
baño conservado,
balcón, ventanas
de aluminio, suelos
gres, puertas de
haya y armario
empotrado, finca con ascensor.
PRECIO: 184.000€ ref.: D-03190
Piso Sant Jordi
Parc. 70m 2 de
3 habitaciones,
baño completo,
cocina equipada, balcón, plaza de parking y
trastero. Suelos
parquet, ventanas aluminio, calefacción, a.a., Exterior
muy soleado. Trastero Grande y plaza de parking.
PRECIO: 186.000€ ref.: D-02500
Ático de 93m2 y
con dos terrazas,
cada una de ellas
de 44m2. Cocina
totalmente reformada, tres amplias habitaciones,
baño, calefacción,
suelos de gres y
puertas de Embero, galería. Es totalmente soleado y exterior. Buena
oportunidad.
PRECIO: 196.000€ ref.: D-02900
Piso zona Biblioteca. 80m2, salón
amplio, cocina
independiente reformada con salida al lavadero, 4
habitaciones muy
amplias, el baño
completo conservado, la vivienda
tiene 2 patios. La finca dispone de Ascensor.
PRECIO: 156.000€ ref.: D-03187
Casa Ca n’Oriol,
90m2. En la entrada encontramos
un cuarto trastero.
Salón comedor de
24m2, cocina independiente reformada, un baño
completo y 3 habitaciones exteriores, terraza de 90m2 y lavadero solo un vecino.
PRECIO: 186.000 € ref.: D-03178
Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530
www.mrcasas.com
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El Sènior de la Penya Blaugrana
perd davant l’EF Ripollet
El Sènior de la Penya Blaugrana Ramon Llorens va caure a
casa de l’EF Ripollet per 5-2,
amb gols de Chei i Ivan. El
conjunt rubinenc va perdre
amb aquesta derrota una
bona oportunitat per situarse més a dalt en la classiﬁcació.
Pel que fa a la resta de
resultats de la Penya, el Cadet
A va guanyar La Farga per 3-1,
amb gols de Kike (2) i Juanma,
mentre que el B va perdre
5-4 amb la Maurina, amb
gols d’Abdallah i Michel (3).
L’Infantil va caure 5-0 davant
el Cercle Sabadellenc en un
mal partit, mentre que l’Aleví

tampoc va poder aconseguir
la victòria: l’A va perdre 1-3
contra el Juan XXIII i el B al
camp del Terrassa per 3-2.
El Benjamí A va guanyar
a casa de la PB Villaverde
Penitents per un contundent
3-12, amb gols d’Hugo, Yahia,
Erik, Alex Rodríguez (3) i Aislam (4), mentre que el B va
aconseguir la primera victòria
a casa contra el Juan XXIII per
4-3. Van Marcar Thierno (2) i
Aislam (2).
Finalment, el Prebenjamí
A va perdre al camp del Ripollet per 3-1 i el B va caure
al camp de l’Escola Thau per
4-2. / Penya Blaugrana

HANDBOL | SEGONA CATALANA

L’Handbol Rubí Masculí aconsegueix
un punt important a Palautordera
Punt importantíssim l’aconseguit pel Sènior Masculí de
l’Handbol Rubí dissabte passat
contra l’Handbol Palautordera
Salicru, un dels rivals directes
per la permanència a Segona
Catalana. Els rubinencs van
arrencar el partit sempre per
davant en el marcador i van
obligar el contrari a canviar
fins a tres vegades la seva
defensa per intentar aturar els
rubinencs.
El Rubí va mantenir una defensa 5-1, descentrada sobre
el costat esquerre per anul·lar
el millor jugador rival, amb un
increïble Albert González que
va marcar grans gols i amb una
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excel·lent actuació del porter
Joan Coll, que va fer grans
aturades desesperant els rivals.
Amb una diferència de dos
gols, va arribar el descans.
A la segona part, els de
Rubí van mantenir les diferències i tot i patir sis exclusions
van aconseguir parcials en les
inferioritats numèriques d’1-1.
Quan faltaven cinc minuts pel
ﬁnal, les nombroses baixes al
conjunt rubinenc es van notar
físicament i a 30 segons del
ﬁnal, els locals van empatar
32-32. L’Handbol Rubí va marxar de Palautordera amb una
gran alegria i esperança en la
permanència. / Handbol Rubí

FUTBOL | ENTITATS

Presentació oﬁcial dels equips del Rubí
REDACCIÓ

Can Rosés va acollir divendres
passat la presentació oﬁcial
dels equips per a la temporada
2018-2019 de la Unió Esportiva Rubí. Més de 300 persones
van omplir les grades del
camp de futbol municipal per
presenciar la posada de llarg
dels 26 equips del club, on
juguen prop de 400 futbolistes
de diferents edats.
L’acte va evidenciar el gran
capital humà d’una entitat
que arrela la seva història
el 1912. Tots els equips del
club van desﬁlar pel terreny
de joc, demostrant la importància que concedeix la Unió
Esportiva a l’esport base, però
sense perdre de vista el protagonisme del primer equip,
que enguany ha ascendit a
Primera Catalana.

L’acte va ser presentat pel periodista esportiu de Ràdio Rubí Sisco Lara. / Lali Puig

La presentació va comptar
amb l’assistència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i
el regidor d’Esports, Juan
López, acompanyats d’altres
membres de l’equip de govern. Durant el seu discurs,
l’alcaldessa va felicitar el club

per la presentació i va desitjar
a tots els equips una bona
temporada “plena d’èxits a
les diferents categories”. Martínez va ressaltar que “el Rubí
és el club de futbol degà de la
ciutat i, com es pot comprovar,
una entitat amb una base de

jugadors molt important”.
L’acte va ser presentat pel
periodista esportiu de Ràdio
Rubí Sisco Lara, recentment
reconegut a La Nit de l’Esport
per la seva trajectòria de més
de 10 anys al capdavant del
programa ‘A peu de camp’.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic perdona davant el San Mauro
JOSÉ VERDE

El CD Olímpic Can Fatjó va
perdonar diverses ocasions
durant el partit que el va
enfrontar a la UD San Mauro,
desencert que va ser aproﬁtat pel rival per aconseguir la
victòria i quedar-se amb els
tres punts.
Un gol matiner, en el
minut 7, va obrir el marcador per al San Mauro. Amb
l’1-0, l’equip local, dirigit per
Andrés Esteban, va demanar
als seus jugadors tranquillitat i sortides al contracop
per aprofitar dos extrems
molt ràpids i amb bon toc
de pilota.
L’Olímpic va arribar una
vegada i una altra a la porteria
contrària però sense encert
en les rematades i amb poca
sort i amb aquest resultat es
va arribar al descans.

UD SAN MAURO - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ

3-1

UD SAN MAURO: José (T.Moya), Said, Ivo (Abdel), Zamora,
Angel (Alex), Sergi, Castaño, Eric (Guerra), Palet (Rachid),
Llanas, Feixas.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J.Bracons, Chen, Armenteros,
P.Borges, A.Ruíz, El Asri (Alvaro), Mauri, Calderón, Pau Gené,
Kada (Correa), Genís (Wang).
Àrbitre: López Massana, Sergi (Bé).
Gols: 1-0 Ivo (7’); 1-1 Pau Gené (48’); 2-1 Llanas (51’); 3-1
Ivo (68’).
Targetes: Genís

La segona meitat es va iniciar amb un canvi a l’Olímpic i
Álvaro va substituir El Asri. El
conjunt rubinenc va arrencar
amb força i en només 3 minuts va empatar el partit amb
un gol de Pau Gené.
L’alegria va durar poc a
l’Olímpic, ja que en el minut
51, Llanas va rebre una centrada i va aconseguir marcar
el 2-1. Els de Can Fatjó van
intensiﬁcar el seu domini i,

fruit d’això, Calderón va poder fer un impressionant xut
que es va estavellar al pal i
Said va aconseguir salvar el
gol de l’empat.
En el minut 68, Ivo va
aconseguir el 3-1 per al San
Mauro, en una rematada a
plaer després d’una errada defensiva. L’Olímpic va
intentar reduir distàncies
dominant i creant ocasions,
però sense fortuna ni encert.

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

ATLÈTIC SANT JUST
ATLÈTIC JÚNIOR
MARTORELL
FONTSANTA-FATJÓ
CAN TRIAS
JOVENTUT RIBETANA
SANT QUIRZE
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
ATL. PRAT DELTA
ESPLUGUENC
SAN MAURO
UNIF. BELLVITGE
MOLINS DE REI
PRAT B
OLÍMPIC CAN FATJÓ
MARIANAO POBLET
BEGUES
ATLÈTIC VILAFRANCA

J Pts.
12 27
12 25
12 23
12 21
12 19
12 18
12 18
12 18
12 18
12 17
12 16
12 16
12 15
12 12
12 11
12 10
12 9
12 8

Així, va arribar el ﬁnal amb el
3-1 al marcador. Amb aquesta
victòria, el San Mauro suma
tres punts que li permeten
allunyar-se del descens i, per
contra, l’Olímpic cau en la
zona de descens directe.
La propera jornada serà
aquest dissabte a les 17 hores, l’Olímpic rebrà la visita
del Sant Quirze FC a Can
Fatjó.
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Victòria important per al Sènior Cop d’autoritat del primer equip
Masculí del CNR a Molins de Rei de la Unió Petanca Les Torres
El Sènior Masculí de waterpolo del Club Natació Rubí
(CNR) es va imposar per 5-8
el dissabte passat a la sempre
complicada piscina del CN
Molins de Rei. Els jugadors
de Dani Gómez van realitzar
un bon partit, superant un
dels equips més potents de
la lliga. Amb aquest resultat,
el conjunt rubinenc se situa
en tercera posició a Primera
Nacional, a tres punts del
primer i supera el CN Molins,
que ocupava la segona plaça.
Aquest dissabte, l’equip s’enfrontarà a Can Rosés a par�r
de les 18.15 hores al primer
classiﬁcat, el CN Sant Feliu,
amb la intenció d’escurçar
distàncies i apropar-se al cap-

L’equip masculí es tercer a la classiﬁcació. / Cedida

davant de la classiﬁcació.
Per la seva part, el Sènior
Femení va caure de manera
contundent 4-21 contra les
actuals campiones de la Divisió d’Honor, el CN Sabadell.

RESULTATS

Aleví B - CN Sabadell B
CN Molins De Rei A - Aleví A
CN Terrassa - Cadet Masculí
Cadet Femení - CE Mediterrani
Infantil Femení - CN Sant Feliu
Juvenil Masculí - CN Sant Feliu
Juvenil Femení- CN Sant Andreu
Infantil Masculí - CN Catalunya

NATACIÓ | COMPETICIÓ

2-17
6-0
14-6
10-13
3-9
3-7
5-11
17-12

Després d’aquesta jornada,
les jugadores de David Mar�n
estan en la cinquena posició,
igualades amb el quart equip
de la classiﬁcació, el CN Sant
Feliu.
Dissabte afrontaran un
compromís molt important a
la piscina del CN Terrassa, a
par�r de les 16 hores, en un
emocionant derbi vallesà.
D’altra banda, el Sènior
Masculí B va guanyar després
d’imposar-se al CW Sant
Adrià per 10-14. Amb aquesta victòria, els rubinencs es
consoliden com a líders de la
classiﬁcació. / CNR

Jugadors de la UP Las Torres, durant una par�da. / Cedida

Fins a Castelldefels es va desplaçar el primer equip masculí
de la Unió Petanca Las TorresRubí per a enfrontar-se al ﬁns
ara primer classiﬁcat en un
par�t que tenien marcat en
vermell al calendari a causa
de la seva transcendència.
L’enfrontament es va iniciar
amb un lleu avantatge pels
rubinencs, que van voler
demostrar la seva intenció
d’aconseguir els 3 punts. Tot i

Una quinzena de nedadors del Natació Rubí
par�pen en la segona jornada de la lliga
L’equip aleví del Club Natació
Rubí (CNR) va disputar la segona jornada de la lliga catalana
a la piscina del CN Caldes. Sis
nedadores i vuit nedadors van
compe�r en les proves de 400
m lliures, que era classiﬁcatòria per als Campionats de
Catalunya, els 100 m braça, els
50 m esquena, els 100 m es�ls
i el relleu de 4x100 m es�ls. Els
nedadors van par�cipar amb
la intenció de millorar els seus

registres i augmentar la puntuació a la lliga, on actualment
es troben en 53a posició.
Aquest dissabte, infan�ls,
júniors i sènior disputaran la
segona jornada de la Lliga catalana a Manresa mentre que
els màsters aniran a Sabadell
on se celebrarà el XXII Fons i
es�ls Màsters i els benjamins
es desplaçaran a Sallent en
la segona jornada de la lliga
catalana. / CNR

Nedadors que van par�cipar en la prova. / Cedida

això, els locals van aconseguir
igualar el marcador en acabar
la tercera ronda. Però en la
ronda ﬁnal els de Rubí, gràcies al seu esperit de sacriﬁci i
la seva lluita, van guanyar el
par�t i els 3 punts que els hi
permeten tornar al lideratge
del seu grup. El resultat ﬁnal
va ser 7-9.
Per la seva banda, la
derrota de la jornada la va
protagonitzar el Femení de
l’entitat, que va rebre a les
pistes de Cova-Solera a l’altre
equip de la ciutat, el Santa
Rosa. L’equip de Ca n’Oriol
va arribar com a líder del seu
grup, va donar mostres de la
seva qualitat i no va deixar en
cap moment a les locals fer el
seu joc. El derbi local se’l van
endur les visitants que es van
imposar 3-6.
El segon equip masculí de
l’en�tat va rebre com a local
el també fins ara líder Can
Bassa de Granollers. Des del
primer moment, els de Rubí
van imposar el seu joc i no van
permetre cap mena de reacció dels visitants. A cada ronda
que passava, l’avantatge dels
jugadors de la UP s’anava

incrementant ﬁns a aconseguir un marcador ﬁnal d’11-5
pels rubinencs, que gràcies
a aquest resultat assalten el
lideratge del seu grup.
El tercer equip masculí es
va desplaçar ﬁns a Olesa de
Montserrat per enfrontar-se a
un equip de la part baixa de la
classiﬁcació que els va donar
més problemes dels previstos. Els jugadors de la UP no
van poder controlar el par�t
en cap moment, de manera
que es va arribar a la ronda
ﬁnal amb màxima igualtat. En
aquest moment, els visitants
van mostrar perquè són líders
i van acabar imposant-se per
la mínima. 7-9.
Pel que fa al quart equip
masculí va aconseguir la tercera victòria de la temporada.
Van rebre la visita del Palau
de Plegamans, un equip de
la part mitjana de la taula.
L’inici del par�t va ser igualat,
però gràcies a una segona
ronda perfecta, els jugadors
rubinencs van aconseguir un
avantatge que es va mantenir
ﬁns al ﬁnal del par�t, que va
acabar amb el resultat d’11-5.
/ UP Las Torres

