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Con�nental presentarà un
ERO per a tota la plan�lla
M. CABRERA

Els treballadors de Con�nental tornen a fer una nova jornada de vaga aquest divendres. / Arxiu

El futur de les dues plantes
de Continental a Rubí es
complica cada vegada més,
ﬁns al punt que la mul�nacional alemanya ha comunicat als treballadors que
el 5 de febrer presentarà
un Expedient de Regulació
d’Ocupació (ERO) per a tota
la plan�lla i que, per tant,

afectarà els 760 treballa- sa reduirà la producció de
dors i treballadores. Així forma progressiva i tancarà
ho va anunciar la direcció la planta, però mai abans
de l’empresa en una reunió de ﬁnals del 2021”. També
dimecres amb els represen- apunta que actualment
tants dels treballadors.
està negociant amb diversos
En aquesta trobada, grups empresarials i inverl’empresa alemanya va ex- sors de diferents sectors
plicar que la reindustrialitza- una possible venda i que, a
ció –la venda de la planta a ﬁnals de gener, hi haurà els
una altra empresa– no està primers resultats d’aquests
descartada, però que aques- contactes.
ta venda no avança al ritme
esperat i que, per tant, en Nova jornada de vaga
els pròxims dies presentarà L’anunci de la presentació
tota la documentació per d’aquí a uns dies de l’Expeobrir un expedient d’ex�n- dient de Regulació d’Ocupació de tota la plan�lla.
ció per part de Con�nental
Segons ha explicat Josep fa que aquest divendres
Rueda, secretari general la plantilla torni al carrer
d’indústria al Vallès Occi- en una nova jornada de
dental de CCOO, la no�cia vaga després de l’èxit de
no ha estat
la convocatòuna sorpresa, L’empresa segueix ria del 15 de
“perquè estagener. Probanegociant en
va clar que no
blement, serà
paral·lel una
tenien lligada
la segona de
cap reindus- possible venda de moltes mobitrialització.
litzacions que
les plantes
Estàvem conels treballavençuts que
d o rs fa ra n
tard o d’hora es posaria per pressionar a l’empresa
en marxa un ERO”. Rueda i per lluitar i reivindicar
lamenta la facilitat amb la els seus llocs de treball:
qual aquestes empreses po- “El conﬂicte ha d’estar viu
den marxar sense diﬁcultats i la forma de mantenir-lo
per culpa de l’actual legis- també és mostrar el nostre
lació espanyola: “Després desacord per tot el que està
de la reforma laboral del fent l’empresa”.
2012, aquestes empreses
poden marxar sense passar Prop de 400 treballadors
cap ﬁltre, però nosaltres ens són de Rubí
arremangarem i intentarem De les 760 persones que
negociar el millor pels tre- treballen a Continental,
balladors”.
prop de 400 són de Rubí,
mentre que la resta són de
Dos anys de producció
la comarca o dels voltants.
El que sí que està clar, se- El 85% del capital humà són
gons ha explicat el repre- dones i l’edat mitjana és de
sentant sindical, és que 45 anys.
Con�nental no pot tancar
Continental fabrica a
les dues plantes que té a Rubí quadres d’instruments,
la ciutat d’avui per demà, pantalles mul�funció i parts
ja que té uns compromisos plàstiques per al sector
adquirits amb els seus pro- d’automoció i és la segona
veïdors. En aquest sen�t, la empresa més gran de la
direcció de Con�nental ha ciutat només per darrere de
traslladat als treballadors B Braun. Segons l’empresa,
que la producció de la fà- la disminució de les vendes
brica con�nuarà ﬁns al 31 en el sector i l’entrada masde desembre del 2021: “Ens siva de nous compe�dors
queden dos anys d’incerte- per la digitalització de la
sa, però també de feina i indústria de l’automoció fa
s’haurà de negociar”.
que les plantes de Rubí “ja
La mateixa empresa ho no siguin rendibles”. A més
ha conﬁrmat en un comu- Continental també afirma
nicat, en el qual aﬁrma que que “no s’han pogut trobar
“només si les negociacions productes alternatius en
per a la venda de les instal- la cartera de la companyia
lacions de Rubí no tenen un per subs�tuir la producció
resultat posi�u (...) l’empre- actual”.
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Rubí és la ciutat del Vallès Occidental amb els salaris
més baixos, un 13% menys que la mitjana comarcal
L’informe, elaborat per l’Observatori del Vallès, també recull que en el municipi les dones
cobren un 21% menys que els homes, tot i que la bretxa de gènere és inferior a la mitjana
MARTA CABRERA

Rubí és la ciutat del Vallès
Occidental amb els salaris
més baixos, amb una retribució mitjana de 24.388
euros bruts anuals. Les
dades, que fan referència
al 2017, les ha publicat
l’Observatori del Vallès Occidental fa uns dies després
d’analitzar les ciutats de
la comarca amb més de
40.000 habitants. L’informe
s’ha elaborat després de
realitzar més d’un miler
d’enquestes ciutadanes.
Segons recull l’informe,
el sou mitjà és un 13% més
baix a Rubí que la mitjana
comarcal, un 8,1% més baix
que la mitjana catalana i un
0,2% més baix que a la mitjana de l’estat espanyol.
En l’àmbit comarcal, Terrassa és la ciutat que més
s’apropa per baix a Rubí,
mentre que Sabadell està

SALARI BRUT MITJÀ EN EUROS AL 2017
43.124
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Metropolitana
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Font: Observatori del Vallès Occidental.

dins dels paràmetres de
la mitjana catalana i Sant
Cugat del Vallès té un salari
mitjà que és prop del doble
del de la nostra ciutat.
Una de les dades que
ofereix aquest estudi, impulsat pel Consell Comarcal
del Vallès Occidental, és que

a Rubí, com a la resta de la
comarca, les diferències salarials es reﬂecteixen segons
el nivell de formació dels
empleats.
Els que més cobren són
els llicenciats, enginyers i
alts directius (41.000 €),
mentre que les persones

sense qualificació, menors de 18 anys i altres
tenen el sou mitjà més baix
(13.473 €).
Pel que fa als sectors
d’activitat, a Rubí els treballadors de la indústria són
els que perceben els salaris
més elevats (28.305 €), se-

guits pels de la construcció (24.444 €), el transport
i l’hostaleria (24.047 €) i
l’administració pública,
l’educació, sanitat, serveis
socials i altres (23.105 €). Els
que perceben el salari més
baix són els treballadors de
l’àmbit de la informació, les
ﬁnances i les immobiliàries
(21.948 €), les activitats
professionals i administratives (22.809 €) i el comerç
(22.837 €).
Bretxa de gènere
Una de les conclusions a
les quals arriba l’informe
és que la bretxa de gènere,
la diferència salarial entre
homes i dones, és menor
en el grup d’edat entre 16 i
34 anys, tot i que continua
sent molt elevada. Així, si la
bretxa de gènere a la comarca és del 24,8%, en el grup
d’edat d’entre 16 i 34 anys
és del 15%.

Pel que fa a les dades de
Rubí, la bretxa per gènere és
del 21% i és, juntament amb
Terrassa, el municipi de la
comarca que menys en té.
Sant Cugat, en canvi, és el
municipi amb més bretxa
de gènere, un 32%.
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El cupó diari de l’ONCE
reparteix 70.000 euros a Rubí

La borrasca Glòria deixa més d’una
quarantena d’incidències a Rubí
REDACCIÓ

El quiosc situat a la plaça del Mercat va vendre els cupons premiats. / M.C.

L’ONCE ha repar�t 70.000
euros a la ciutat, amb
el sorteig del cupó diari
de dijous de la setmana
passada. Concretament
es van vendre dos cupons
del número guanyador,
el 16508, cadascun d’ells
premiat amb 35.000 eu-

ros.
David Guardiola, agent
venedor dels jocs responsables de l’Organización
Nacional de Ciegos, és qui
va vendre els dos cupons
premiats, des del seu quiosc ubicat al carrer Magí
Raméntol, 18. / DdR

La borrasca Glòria ha deixat al seu pas per Rubí un
temporal de vent i pluja
que ha provocat més d’una
quarantena d’incidències a
la ciutat des que va arrencar dilluns. Entre aquestes,
arbres, cornises i tanques
caigudes i cables, planxes i
antenes amb risc de caure
són algunes de les més
destacades.
Dilluns al llarg del dia, el
vent va ser el protagonista.
El succés més important va
ser la caiguda d’un arbre de
grans dimensions a l’avinguda de Can Cabanyes, a
tocar de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat,
una zona molt transitada,
tant per persones com per
vehicles. Tot i les grans dimensions de l’arbre, la seva
caiguda no va causar danys
personals ni materials, però
va obligar a tallar el transit
a la via, alterant el transport públic i privat, ﬁns que
operaris de Parcs i Jardins el

Un arbre de grans dimensions va caure a Les Torres, però afortunadament no va causar ferits ni danys
materials. / A. Domingo

van poder re�rar.
També va caure un arbre al carrer Alacant, a Ca
n’Oriol, que els mateixos
veïns van re�rar de la via,
i un mur al carrer París,
que es va ensorrar parcialment, però sense perill
pels vianants, segons el
consistori.
Altres incidències van
ser persianes despenjades,
antenes a punt de caure o
teules que podrien caure
i que Protecció Civil va
re�rar.
La pluja es va afegir al
vent dilluns a la nit, complicant la situació, no només
pel trànsit de vehicles, sinó
perquè les incidències con�nuaven.
Així, la matinada de
dimarts un altre arbre va
caure sobre un vehicle estacionat al carrer Lisboa
amb passeig de La Riera i un
segon, al carrer Pagesia. El
carrer de Can Pòlit, a La Lla-

na, va quedar imprac�cable
pels vehicles i van caure
dues cornises als carrers
Rossend Batlló i al passatge
Topazi. També es va avisar
de dues planxes amb risc de
caiguda, als carrers Carrasco i Formiguera i Marconi,
entre altres successos.
Entre dimarts i dimecres, es van registrar una
vintena de noves incidències, amb arbres i branques
caiguts o en risc de caiguda
a tot el municipi. Cal destacar que a l’avinguda Can
Tapis va caure un arbre que
va tallar la via i un altre al
passeig de Les Torres que va
caure sobre un vehicle.
Altres conseqüències
van ser cables caiguts al mig
de la via, dos murs caiguts,
un al carrer Núria i l’altre al
carrer Clariana, teules arrencades pel vent al carrer
Mare de Déu de Lourdes
o contenidors desplaçats
al mig de la via al Camí

d’Ullastrell, entre altres.
A més, més de 300 llars
han patit talls en el subministrament elèctric durant la borrasca, alguns de
manera intermitent, per
problemes amb el cablejat
elèctric.
L’Ajuntament va ac�var
dilluns al migdia el Pla de
Protecció Civil municipal,
que ha estat ac�u mentre
han durat les condicions
meteorològiques adverses.
Les pluges intenses es van
allargar, de forma intermitent, ﬁns a la ma�nada de
dijous.
Més de 1.250 trucades al
112
El telèfon d’emergències
112 ha rebut més de 1.250
trucades des del Vallès
Occidental relacionades
amb el temporal. Bona
part d’elles s’han fet des
de Sabadell, Terrassa o Sant
Cugat.

Arbre caigut sobre un vehicle al carrer Lisboa, a Cova Solera. / J.A. Montoya
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Una trentena de passos de vianants llueixen
lemes cívics triats per infants i adolescents
REDACCIÓ

Un total de 29 passos de
vianants de la ciutat s’han
repintat amb frases consensuades en el marc del Consell
d’Infants i Adolescents de
Rubí. Aquesta inicia�va és
una de les accions acordades
en els pressupostos par�cipa�us del 2018, en els quals
el consell va poder triar el
destí de 50.000 euros del
pressupost municipal.
Els consellers i conselleres van acordar des�nar els
50.000 euros a dues accions
per millorar l’espai públic i la
qualitat de vida de tots els
veïns i veïnes del municipi.
Una d’aquestes accions ha
estat repintar els 29 passos
de vianants que mostren
aquests lemes cívics.
Per voluntat del Consell,
els passos de vianants escollits formen part del recorregut dels camins escolars per
garan�r que ho puguin veure
un gran nombre de nens i
joves. Els lemes acordats
són: “Els nens i nenes de
Rubí volem que no llenceu

Pas de vianants de l’Avinguda de l’Estatut. / Ajuntament de Rubí - Localpres

bru�cia a terra i que recolliu
la caca de gos. Gràcies!”, “Els
nens i nenes de Rubí volem
que es por�n els gossos a les
seves zones d’esbarjo i no als
parcs on juguem. Gràcies!” i
“Els nens i nenes de Rubí volem una ciutat neta. No feu
malbé els bancs ni embruteu
les parets. Gràcies!”.
La majoria dels 29 passos de vianants escollits ja
llueixen les frases triades i es
preveu completar l’acció en
dues setmanes. Els passos de
vianants on es poden llegir
els lemes són a l’av. de l’Es-

tatut, c. Edison, c. Calderón
de la Barca, av. Electricitat,
avinguda Can Sucarrats, c.
Cadmo, c. Marconi, c. Antoni
Sedó, Camí d’Ullastrell, c.
Numància, c. Montserrat,
c. Platí, c. Alegria, c. Mallorca, c. Art, pl. Figueres, c.
Magallanes, c. Llobateras, c.
Lluís Ribes, c. Sant Joan i c.
Torrijos. Tots estan situats
al voltant de les escoles
públiques i concertades de
la ciutat.
Bancs relacionals
La segona proposta dels

consellers i conselleres és
instal·lar bancs enfrontats
i pròxims entre ells per facilitar la relació i la comunicació entre les persones
que s’hi asseguin. Els bancs
es començaran a instal·lar a
par�r de dilluns 27 de gener
a les places Rivo Rubeo (4
unitats), Antonio Machado
(2 unitats) i Miquel Gomita (2
unitats), i als parcs de la Pau
i la Natura (2 unitats) i del
carrer Sant Joan (2 unitats).
Totes dues actuacions
sumen un total de 50.000
euros.

Rubí sense abocadors
prepara una gran manifestació
per intentar frenar Can Balasc
Després de conèixer que
la Generalitat ha atorgat
de forma provisional l’autorització ambiental per
iniciar l’activitat de dipòsit controlat a Can Balasc,
la plataforma Rubí sense
abocadors està preparant
una gran manifestació per
intentar pressionar les diferents administracions i
evitar la posada en marxa
de les instal·lacions.
Per preparar aquesta
mobilització, la plataforma
ciutadana ha decidit convocar la ciutadania aquest
divendres a les 17 hores al

El Casal està situat al carrer Magallanes, a prop del Mercat. / C.B.

En els darrers anys, la Generalitat de Catalunya està
reconver�nt els Casals de la
Gent Gran en Casals Cívics
oberts a tota la ciutadania
amb la intenció de fomentar i promoure activitats
intergeneracionals. De moment, més d’una vintena
d’equipaments d’aquestes
caracterís�ques ja han fet el
canvi. Entre ells, el Casal de
la Gent Gran de Rubí, ubicat

al carrer Magallanes, a prop
del Mercat.
En els propers mesos,
l’equipament públic farà
obres per adequar-se a les
noves necessitats de Casal
Cívic, però de moment ja
ha ampliat el seu horari i ha
ampliat les seves ac�vitats.
El nou horari del Casal
Cívic és de dilluns a dijous
de 9 a 21 hores, el divendres
de 9 a 13.20 hores i de 14.30
a 21 hores i els diumenges
de 10 a 13.30 hores i de

Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals (CRAC). Una
trobada que servirà per
preparar les accions contra
l’abocador de Can Balasc.
A banda del tràmit de
la Generalitat, que haurà
d’atorgar o denegar de forma deﬁni�va l’autorització
ambiental, també resta la
llicència urbanística municipal, que en aquest cas
correspon a l’Ajuntament.
La primera vegada que
l’empresa la va sol·licitar,
el consistori la va denegar
perquè mancaven informes. / DdR

L’obertura de l’abocador de Can Balasc podria ser imminent. / Arxiu

El Casal de la Gent Gran de Rubí es converteix
en un Casal Cívic obert a tothom
REDACCIÓ

5

15.30 a 21 hores.
Un Casal Cívic és un
espai públic de par�cipació
i convivència obert a tota la
ciutadania amb l’objectiu
d’afavorir la cohesió social,
l’equitat, l’arrelament i el
sen�ment de per�nença, a
més de millorar la qualitat
de vida dels ciutadans. En
resum, es tracta d’un espai
intergeneracional que pretén ser un punt de trobada
per a famílies, entitats i
inicia�ves de la zona.
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Sorea aposta per l’úl�ma tecnologia per ges�onar
la xarxa de claveguerem de manera més sostenible
Vehicles a gas, energia de fonts renovables, autoconsum energè�c, reaproﬁtament de l’aigua
residual o inspeccions amb robots, entre les mesures del Bioservei del Clavegueram
CRISTINA CARRASCO

Sorea, l’empresa gestora
del servei integral de l’aigua
a Rubí, va presentar dilluns
una innovadora tecnologia
per avançar cap a una ges�ó
més sostenible de la xarxa
de clavegueram: el nou
Bioservei de Clavegueram,
que incorpora els principis
de l’economia circular i
implementa tecnologies
adreçades a l’autosuﬁciència energè�ca i les emissions zero.
La xarxa de clavegueram
local recull tant les aigües
residuals com les pluvials.
Segons Enric Coll, responsable de Clavegueram de
Sorea, Rubí ja utilitzava
un sistema de ges�ó amb
tecnologies pioneres per
a una gestió més eficient
del clavegueram, com ara
amb revisions prèvies i
periòdiques que perme�en

Sorea va presentar dilluns el Bioservei del Clavegueram, on els assistents van poder conéixer el nou
sistema en detall. A la imatge, els nous vehicles. / Cedida

avançar-se als problemes.
Amb la implementació del
Bioservei de Clavegueram
es dona un pas més per a
una ges�ó més sostenible,
assenyala Coll.
La nova metodologia vol

contribuir a l’assoliment de
l’Agenda 2030 i persegueix
objectius ambiciosos. Entre aquests, vol assolir les
emissions zero gràcies a
l’ús de vehicles de gas i a
la utilització dels primers

vehicles de clavegueram
amb segell ECO de la Direcció General de Trànsit. Així,
s’aconsegueix una reducció
del 70% de les emissions
de CO2, en relació amb la
ges�ó tradicional.

Un altre dels avantatges
del Bioservei és l’ús d’energia verda i la transició cap
a l’autosuﬁciència gràcies
a la compra de l’energia de
fonts renovables i a iniciatives d’autoconsum com
la instal·lació de plaques
solars a les seves bases
d’operacions de clavegueram. També contribueix
a assolir el residu zero, a
través d’una iniciativa de
rentada de les sorres extretes del clavegueram per al
seu reaproﬁtament.
El nou model també
redueix un 80% el consum
d’aigua a les neteges gràcies
a l’ús de camions dotats
de tecnologia que permet
aprofitar l’aigua residual
que discorre per la xarxa i
a més, l’ús de tecnologia i
robòtica d’última generació, com ara robots d’inspecció TV de l’interior de
canonades en 3D o drons

especíﬁcs. Les inspeccions
amb equips d’úl�ma generació permeten discriminar
els trams que requereixen
neteja dels ja nets, per la
qual cosa s’evita malbaratar
aigua.
Una xarxa envellida, a l’espera del Pla director del
Clavegueram
Coll també ha explicat que
la xarxa de clavegueram
de Rubí té un bon manteniment, però que s’està
envellint, per la qual cosa
és necessari preveure les
inversions necessàries. En
aquest sentit, el regidor
de Sostenibilitat i Medi,
Andrés Medrano, qui va
assis�r a la presentació, va
anunciar que en aquest primer semestre de l’any s’enlles�rà un Pla Director del
Clavegueram que permetrà
planiﬁcar les actuacions i
inversions a la xarxa.

Ac�vitat a la Biblioteca per
celebrar el Dia de la Mediació
Rubí va commemorar el 21
de gener el Dia Europeu de
la Mediació amb un taller dirigit als alumnes i professors
dels centres educa�us que
formen part dels diferents
projectes de convivència.
L’ac�vitat va tenir lloc a
la Biblioteca durant el ma�
i la tarda i va girar al voltant
del concepte de polarització
social. A par�r d’un audiovisual i de les reﬂexions que
se’n derivin, s’introduïa el
concepte de polarització
per detectar quins temes
són controver�ts pels adolescents. A par�r d’un dels
temes escollits, es va elaborar un mapa de les opinions
recollides per concloure si
els joves reconeixen totes
les opinions com a legí�mes
i amb quin criteri.
A través d’aquesta dinàmica, les persones joves
van treballar la diversitat
a través del diàleg controver�t i van empoderar els
par�cipants perquè puguin
situar-se davant la polarització i els seus efectes de
forma crítica. La dinamit-

Un moment de la dinàmica de l’ac�vitat. / Ajuntament - Localpres

zació de l’ac�vitat va anar a
càrrec de les formadores de
l’Escola de Cultura de Pau
de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Servei de mediació
Rubí compta des del 2007
amb un Servei de Mediació
Ciutadana, actualment ubicat al carrer Maria Aurèlia
Capmany, 32-34, baixos.
Aquest recurs promou la
ges�ó alterna�va de conﬂictes mitjançant l’ús prioritari
de la mediació, tot creant
un espai de seguretat, conﬁdencial i no advers en què
les parts afectades puguin
comunicar-se d’una manera
diferent a com ho havien fet

ﬁns al moment.
Els conﬂictes que poden
ser objecte de mediació són
aquells que afecten l’ús de
l’espai públic i de la proximitat veïnal, els del barri o de
la comunitat, aquells entre
en�tats o associacions i les
relacions interpersonals.
No ho són, en canvi, els
conﬂictes de �pus familiar,
aquells en què no es dona
la condició d’igualtat entre
les parts –com ara els casos
de violència de gènere–,
els conflictes que tenen
l’Ajuntament com una de les
parts implicades, aquells en
què s’hagi iniciat un procés
penal o els conﬂictes escolars. / DdR
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ERC proposa que Rubí
s’adhereixi a una xarxa digital
de seguretat ciutadana
MARTA CABRERA

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) proposarà
en el Ple de gener que Rubí
s’adhereixi a una xarxa digital de seguretat ciutadana
que ja estan fent servir altres
ciutats com L’Hospitalet,
Cornellà, el Prat o Vic. Es
tracta de l’aplicació per a
mòbils ‘M7 Ci�zen Security’,
que permet contactar amb
el centre d’emergències
o la Policia Local prement
un botó dins de l’aplica�u
digital.
“És una aplicació collabora�va que pot interactuar informant d’incidències,
concretament el que ens
interessa a nosaltres és que
permeti enviar missatges
predeterminats a qualsevol
centre d’emergències en cas
que es�guem en una situació de violència i no puguem
fer una trucada”, ha explicat
el regidor republicà, Javier
Esparza.

POLÍTICA
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L’AUP vol reclamar a la Generalitat
més places públiques de residència
i centres de dia per la gent gran
CRISTINA CARRASCO

Municipis com L’Hospitalet o El Prat fan ús d’aquesta xarxa. / Cedida

Una aplicació
permet el
contacte directe
amb el serveis
d’emergència
De fet, l’aplicació és ú�l
no només quan les persones
usuàries són víc�mes, sinó
que permet enviar missatges
per alertar d’un accident, un
incendi, una amenaça o un
atracament, entre altres.

D’altra banda, l’aplicació
també té un mòdul, que
es pot afegir, per informar
sobre incidències a la via pública en relació amb el mobiliari urbà, infraccions, problemes d’incivisme, baralles,
etc. I un dels aspectes més
interessants de ‘M7 Ci�zen
Security’ és que permet a les
administracions, en aquest
cas seria a l’Ajuntament,
enviar a la població alertes
per qües�ons climà�ques o
accidents.

El grup municipal de l’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) presentarà en la propera sessió plenària una
moció perquè l’Ajuntament
reclami a la Generalitat de
Catalunya la construcció de
noves places en residències
públiques a la ciutat que
permetin assumir la demanda, així com acordar un
increment de les places en
centres de dia.
L’AUP assenyala que,
segons les últimes dades
oﬁcials del 2018, a Rubí la
població major de 65 anys se
situa en les 11.724 persones,
el que suposa un 15,8% de
la població total, una xifra
que es preveu que vagi en
augment per l’envelliment
progressiu de la població als
països enriquits.
Pel que fa a places de
residència per a gent gran,
la ciutat només compta amb
65,51 places per cada 1.000
persones majors de 65 anys.
I d’aquestes, tan sols 18,31
són d’oferta pública, mentre
que les 47,20 restants són
d’oferta privada.
Per a la formació assembleària, aquest escàs
nombre de places genera
que a l’única residència pública de la ciutat, la situada
al carrer Primer de Maig, hi
hagués l’any 2018 ﬁns a 174
persones en llista d’espera.
A més, Rubí compta amb set
centres de dia, però tan sols
un d’aquests és de �tularitat
pública.
A més, Martín Pretel,
membre de l’AUP, recorda que la vulnerabilitat de

Un 15,8% de la població de Rubí té 65 anys o més. / Arxiu-Iban Coca

Rubí només
compta amb 65
places per cada
1.000 persones
majors de 65 anys
moltes persones grans, i
especialment la manca de
recursos, està propiciant la
promoció per part d’en�tats
ﬁnanceres de l’anomenada
hipoteca inversa, “amb la
ﬁnalitat especula�va d’apropiar-se de l’habitatge de les
persones” a canvi d’aportar
el cost de la plaça de residència que no queda cobert
amb la pensió. El cost d’una
plaça pot rondar els 1.800
euros, quan la mitjana de les
pensions és de 1.080 euros
per homes i 729 euros per
dones.
Per tot plegat, l’Alterna�va d’Unitat Popular creu que

és indispensable la creació
de més places públiques tant
pel que fa a residències com
a centres de dia.
Sociohabitatges i
coopera�ves
La moció també proposa
planiﬁcar la construcció de
sociohabitatges públics per a
gent gran, amb serveis auxiliars i espais comuns de relació, així com promoure entre
la gent gran i de mitjana edat
la cons�tució de coopera�ves d’habitatge sènior que
incloguin una mirada cap a
la futura possible dependència de les persones que en
formin part. Nela Anguita,
de l’AUP, explica que són
propostes innovadores, que
permetrien viure amb autonomia a la gent gran, però
compartint determinades
cures o atencions, i sobretot
amb espais de relació.

ECONOMIA
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El Vallès demana al govern espanyol cooperació
per reimpulsar la indústria de la comarca
REDACCIÓ

El secretari general d’Indústria i de pe�ta i mitjana empresa del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, Raül
Blanco, ha man�ngut una
trobada amb els alcaldes i
alcaldesses dels municipis
pel Pacte per a la Reindustrialització del Vallès Occidental. Durant la reunió, els
representants municipals li
van explicar l’experiència del
pacte a la comarca i li van
presentar quatre projectes
que s’han prioritzat per
donar una resposta efec�va
a les noves situacions i diﬁcultats del sector, com ara
els expedients de regulació
d’ocupació.
Entre aquests, l’alcaldessa de Rubí, Ana M. Mar�nez,
va donar a conèixer el projecte per a la revitalització
dels espais produc�us que
vol modernitzar els polígons, amb mesures com la
generalització de la fibra
òptica, el foment de les
associacions ac�ves o plans
integrals de mobilitat, entre
altres.

La trobada va tenir lloc divendres passat al Sincrotó Alba a Cerdanyola del Vallès. / Ajuntament de
Rubí - Localpres

Laura Campos, alcaldessa de Montcada, va presentar el projecte per a la
Prevenció i reacció davant
els Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), que
vol establir mecanismes
de detecció i anticipació
de possibles casos de crisi
empresarial per abordar-los
de forma integral i concertada.
El tinent d’alcalde de

Terrassa, Isaac Albert, es va
referir al tercer projecte del
pla de xoc, que fa referència
a la Xarxa i serveis de fabricació digital, mentre que la
�nenta d’alcalde de Sabadell, Montse González, va
explicar el projecte ‘El Vallès
arrelat a la Indústria’, que
vol sensibilitzar la societat
de la importància del sector
industrial.
El representant del go-

vern espanyol va destacar
la tradició industrial del Vallès i va felicitar la comarca
“pels deures ben fets” en
referència al Pacte per a la
reindustrialització. Blanco
va mostrar “tot el suport
del ministeri en totes les
mesures que s’han explicat
durant la reunió i davant la
situació actual que viuen
algunes empreses”, que han
presentat un ERO.
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La Cambra de Terrassa ac�va
un servei per les empreses
afectades pel Brexit
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
ofereix a les empreses un
servei especialitzat per tal de
donar resposta als reptes que
planteja el Brexit, la sor�da
de la Gran Bretanya de la
Unió Europea prevista per
l’1 de febrer.
Les empreses que intercanvien, directament o
indirectament, productes o
serveis al Regne Unit o tenen
un agent o distribuïdor al
país, una sucursal, una ﬁlial
o altres tipus de relacions
comercials es poden veure
afectades per aquesta qües�ó geopolí�ca.
Així, la Cambra de Terrassa té previst realitzar un
servei íntegre a les empreses
afectades, elaborant una
diagnosi personalitzada sobre l’afectació, assessorant
sobre l’elaboració d’un pla
de con�ngència o qualsevol
altra circumstància comercial
afectada per la nova situació.
També donarà continuïtat
a l’empresa durant tot el
període de transició, que es
preveu que ﬁnalitzi el 31 de

desembre del 2020.
L’equip tècnic també podrà resoldre les consultes especíﬁques de diversa temà�ca focalitzada en el Brexit.
Evolució posi�va de les exportacions fora de la UE
D’altra banda, la Cambra de
de Terrassa va emetre, l’any
2019, un total de 13.981 cer�ﬁcats d’origen i legalització
de documents de caràcter
comercial per a operacions
comercials internacionals,
fora de la Unió Europea. La
xifra suposa un increment
del 3% amb relació al 2018
i demostra la con�nuïtat de
l’evolució posi�va de l’ac�vitat internacional de les empreses de la demarcació.
D’acord amb els documents d’exportació expedits
per la ins�tució, els principals
mercats de des�nació –fora
de la UE– de les empreses
de la demarcació, els quals
requereixen certificacions,
han estat Algèria, Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units,
Colòmbia, Egipte, l’Índia i
Turquia. / DdR
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ubí ha arrencat l’any amb núvols
negres a l’horitzó i no només per la
borrasca meteorològica que aquesta
setmana hem patit. Encara no fa ni un mes
de l’inici del 2020, però el present de la ciutat
sembla augurar un futur complicat. Dimecres al migdia, la direcció de Continental
va comunicar a l’empresa una Expedient de
Regulació d’Ocupació per a tota la plantilla,
és a dir, pels 760 treballadors.
L’anunci, no per esperat, deixa de ser alarmant. L’ERO és el primer pas per acomiadar
tota la plantilla si Continental no arriba a un
acord per vendre les dues plantes de Rubí a
una altra empresa. Aquesta seria una situació
molt complicada, no només per les famílies

R

EDITORIAL

Núvols negres

afectades, sinó per tota la ciutat. Esperem que
no calgui arribar a aquest extrem i que les
dues plantes puguin ser reindustrialitzades i
que un gran nombre de treballadors puguin
conservar el seu lloc de feina.
I és que la situació a Rubí en matèria
econòmica no està per llançar coets. En el
darrer any, l’estancament de l’atur ha estat
un fet i segons les dades de l’Observatori
del Vallès, el sou mitjà dels rubinencs està

Cartes de la Ciutadania

Casalxou amb la Marató de TV3
El grup Casalxou del Casal de la Gent Gran
de Rubí vol donar les gràcies a totes aquelles
persones que, amb la seva aportació, ens van
acompanyar en el nostre espectacle a favor de
La Marató de TV3 el passat dia 11 de gener.
La recaptació ha estat la següent: per la venda
d’entrades 1.310 € i per aportacions anònimes
190 €. En total, hem pogut donar 1.500 euros a
La Marató enguany destinada a la investigació
de malalties minoritàries. Moltíssimes gràcies
a tots i totes!
Grup Casalxou del Casal de la Gent Gran
Sobre la presentación del libro ‘Han vuelto’
La reciente presentación de mi libro ‘Han vuelto’ en la Biblioteca me deja un grato momento
vivido. Tantos amigos interesándose por lo que
escribo es ilusionante para seguir escribiendo.
Quiero agradecer a Radio Rubí el haberme invitado a explicar mi libro tantas veces y el apoyo
del Ayuntamiento de Rubí, eso demuestra que
la cultura está viva en los ayuntamientos progresistas. Gracias a los regidores de Esquerra
Republicana que me acompañaron en la presentación. Mi libro está escrito en castellano y la
sala estaba llena de catalanes independentistas
y no independentistas, eso demuestra que con-

El Tuit de la setmana

vivimos perfectamente en armonía, los que nos
defendemos mejor en castellano y los que se
expresan siempre en catalán.
Gracias Josep María Pijuan, por tu esfuerzo
para asegurar el éxito de la presentación.
Gracias amigo Martín Pretel, eres culto,
inteligente y con una capacidad intelectual para
explicar el contenido del libro que yo no tengo,
tú pones la guinda a cualquier sarao. Gracias a
los que vinieron sin saber nada de lo que escribo
y compraron un libro como si fuera un melón,
espero que al abrirlo les haya dejado gratamente
sorprendidos. Gracias a los que me dicen que
no se enteraron, preguntándome donde pueden comprar el libro: en El Racó del llibre o
en la editorial Avant. Gracias a la Biblioteca,
una maravilla de comportamiento para que la
presentación fuera un éxito.
Gracias a familiares y amigos como Torcuato, que no le gustará el libro... que lo lean
como una novela donde el protagonista tiene
ideas propias que no son las mías o las comparto solamente. Si me dejo a alguien que me
perdone. Cometí un error, dije que regalaría un
libro de poesía a todos los asistentes, y se me
olvidó. Si me llaman al 660806283, con gusto
les enviaré el libro gratuitamente.
Manuel Álvarez López

per sota de la mitjana comarcal, catalana i
espanyola. Menció a part mereix la bretxa de
gènere, a Rubí les dones cobren de mitjana
un 21% menys que els homes.
Per tant, sobre la taula tenim salaris més
baixos que a la resta de les ciutats, un atur que
sembla que ha tocat sostre per baix i un ERO
de la segona major empresa de la ciutat. I a
tot això, els experts auguren pel 2020 un nou
període recessiu de l’economia.

A les males notícies econòmiques se li
suma la situació de l’abocador de Can Balasc.
Sembla que la seva obertura està cada vegada
més a prop i serà molt difícil aturar-la. Tot
i aixó, Rubí sense abocadors no es rendeix
i tot just aquest divendres farà una trobada
ciutadana per preparar una gran manifestació
per aturar in extremis el que ja tothom dona
per fet, que l’abocador obrirà tot i el llarg
historial d’irregularitats denunciades.
Sembla que la ciutat ha començat l’any
amb mal peu, però esperem que aquesta
situació es pugui revertir en els pròxims
mesos. Esperem que, com la borrasca Glòria,
després del temporal d’aigua i vent, torni a
lluir el sol.

Fotodenúncia

23 de gener

Oriol Sala
@OriolSala1
La riera de #rubicity ara
mateix fent honor al seu
nom: Rivo Rubeo (riu
roig). L’olor de l’argila que
transporta...

És normal que l’Ajuntament activi l’alerta
pel temporal de vent i pluja que estem patint
aquesta setmana i alhora ompli bona part de
l’Escardívol de tanques que, evidentment,
no tenen cap mena de subjecció? Com era
d’esperar, totes aquestes tanques han caigut
sobre vehicles aparcats o a terra destorbant
encara més un trànsit ja complicat en dies
amb una meteorologia tan complicada. Més
d’un i d’una hem hagut de retirar aquestes
tanques caigudes sobre els nostres vehicles o
per poder passar pel carril.
Com s’explica que l’Ajuntament a través
de les xarxes socials ens hagi recomanat i
aconsellat en repetides ocasions que traiem
els objectes que podien caure o sortir volant
de terrasses i balcons i a la vegada faci tot el
contrari a la via pública?

És possible que la coordinació entre
departaments del nostre Ajuntament sigui
nul·la?
Sincerament, crec que s’ho haurien de
fer mirar...
I ja no parlem d’arbres que cauen com
el que va caure dilluns a l’avinguda de Can
Cabanyes. Si cada cop que arriba un temporal,
que cada vegada són més freqüents, cauen
diversos arbres a la ciutat, no seria el moment
de fer una revisió de l’estat del poc i mal cuidat
arbrat del municipi?
Per sort, no s’ha hagut de lamentar persones ferides o algun fet més greu, estem tenint
molta sort, però un dia pot ser diferent i llavors
serà tard per lamentar-se, massa tard. Espero
que prenguin nota.
Josep M. González
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PATRIMONI NATURAL DE RUBÍ

El torrent dels Alous, frontera
històrica entre Rubí i Sant Cugat

Jordi Vilalta
Centre d’Estudis
Rubinencs

El torrent dels Alous, d’uns
5 km de recorregut aproximadament, neix a la Serra
de Galliners, concretament
a la zona de Penjallops, a
la part nord-est del terme
municipal de Rubí. Vegem
tot seguit el seu recorregut.
Poc després del seu naixement, travessa l’abandonat
camp de golf de Can Sant
Joan per passar després per
sota l’autopista C-16. A
partir d’aquest punt, ja a
la zona est de Ca n’Oriol
i durant bona part del seu
recorregut, les seves escasses aigües flueixen al costat

El torrent passa per Can Sant Joan i Ca n’Oriol. / GCMR-CER

d’un bonic camí rodejat de
frondosa vegetació de ribera,

Imatge del curs del torrent per Ca n’Ubach, el 2011. / GCMR-CER

Pas del rierany per Can Vallhonrat, el 2016. / GCMR-CER

molt adequat per passejar
o fer fúting, des del qual
podem albirar la masia de
Can Sant Joan. Després de
passar per sota de l’avinguda
de la Generalitat, continua
transcorrent per la banda
sud-est del barri del 25 de
Setembre (molt al costat es
troba un institut d’ensenyament secundari anomenat
precisament ‘Torrent dels
Alous’) fins que arriba a la
zona de Can Sedó on voreja
la zona dels estanys dels
Alous, situats ja al terme
santcugatenc. En aquests
indrets, als anys 80, com
apuntava Ramon Rusiñol al
setmanari Rubricata, abundaven els horts i avui en dia
encara en resten alguns. A
partir d’aquí, el torrent dels
Alous creua l’estació de la
RENFE de Rubí, passant
sota la línia ferroviària, on
rep les aigües, quasi sempre
força brutes, del torrent de
Ca n’Oriol. Durant un trajecte d’un km aproximada-

ment corre entre l’autopista
AP-7 i l’actual urbanització
de Can Vallhonrat fins a
desguassar a la banda esquerra de la riera de Rubí,
prop de la rotonda de Ca
n’Ubach i enfront del polígon industrial de Can Jardí,
que es troba a l’altra banda
de l’esmentat aqüífer.
Si observem un mapa
qualsevol on estiguin representats els cursos d’aigua de
Rubí, veiem que el torrent
dels Alous transcorre per
tota la part est del terme de
Rubí fent de límit amb el
municipi de Sant Cugat del
Vallès. Aquesta frontera física va ser establerta per Reial
Ordre del 24 d’octubre de
1855, quan bona part de terres que havien format part
durant segles del terme de
Sant Cugat del Vallès passaren al municipi de Rubí. Fou
la solució d’un litigi entre
els dos ajuntaments que va
acabar de manera favorable
per a la nostra població.
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Continuem igual
(o pitjor)

L’espai públic es continua degradant any rere
any: els carrers, voreres i
calçades, parcs, equipaJa ha passat la campanya ments, cada vegada estan en
de Nadal, ja s’han apagat pitjor estat. Les inversions
els llums que han coronat públiques continuen per
la nostra ciutat com la que sota de la mitjana del nostre
més gasta per habitant en entorn i sense una planifitota Catalunya, però la cació clara, que deixa en el
realitat quotidiana, la gestió calaix molts projectes amb
diària del nostre Ajunta- pressupost inicial sense
ment, no millora.
executar.
Han passat quinze anys
El pressupost pel 2020
des de l’inici dels primers és un fidel reflex del pittreballs per a la redacció jor continuisme en polítid’un nou POUM, una eina ques d’habitatge (reducció
fonamental pel
d’un 40% del
desenvolupa- Les inversions pressupost de
ment urbanísPROURSA),
públiques
tic del nostre
de sostenibilicontinuen
territori i, ara,
tat energètica,
iniciant el 2020 per sota de la d’inversions o
sembla que la
de seguretat
mitjana del ciutadana, on
decisió és que
es tornaran a nostre entorn regna el pressuiniciar els trepost de Festes
balls de redacció, però la Populars, amb un increciutat ha perdut molt temps ment del 85% des de l’any
des de l’any 2010 en què la 2015, o el de despesa d’ÒrComissió Territorial d’Ur- gans de Govern (un 38%),
banisme de Barcelona va ara amb la complicitat d’En
rebutjar l’aprovació inicial Comú Podem.
que va presentar l’AjuntaI hem de destacar tamment: és un clar exemple bé que continuen les assigd’ineficiència política, de nacions de funcions provigestió pèssima dels recursos sionals a dit de la plantilla,
públics. O sense anar més amb increments retributius
lluny, s’han perdut cinc sense cap transparència ni
anys des del moment que garantia, i els assessors de
molts grups municipals de govern que constitueixen
l’oposició vam advertir de una forma de clientelisme
l’error de no iniciar el 2015 que hem denunciat moltes
una nova redacció cercant vegades.
consensos. Un altre fracàs
Pel que anem veient
del PSC com a govern aquest inici de mandat,
de la nostra ciutat, i de alguns pensem que tornal’alcaldessa com a màxima ran a ser quatre anys més
representant: un fracàs que perduts per la ciutat. Conel paguem els que vivim a tinuem amb el fracàs d’un
Rubí.
model sense model.
Toni García
Veïns per Rubí
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GUÀRDIES NOCTURNES Catalunya amplia la protecció contra el
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

GENER 2020
- 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
2. BARADAD
- 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
3. ORIOL
- 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
4. MAS
- 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
5. BATLLORI
M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
6. ARUMÍ
- 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
7. MIÑARRO
N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
8. CA
- 93 699 13 05
C. RIERA, 12
9. SCHMID
- 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
10. PROGRÉS
- 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
11. XAPELLI

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
MIÑARRO - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

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

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

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

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

meningococ en el nou calendari vacunal
El Departament de Salut ha
modiﬁcat enguany el Calendari de Vacunacions Sistemàtiques per incorporar, a partir
d’ara, una nova vacuna: es
tracta de l’anti meningocòccica conjugada tetravalent
(MACWY), que substitueix la
vacuna anti-meningococ C
conjugada que s’estava posant
ﬁns ara en edat escolar. La dosi
d’aquesta vacuna s’administrarà a alumnes d’entre 11 i
12 anys –al sisè curs de d’educació primària-; amb aquest
canvi, s’amplia la protecció
contra 3 tipus més de meningococ, a banda del tipus C que
s’administrava ﬁns ara.
Aquesta modiﬁcació respon a l’acordat el març de l’any
passat al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i té el vistiplau del Consell
Assessor de Vacunacions del
Departament de Salut.
En aquest mateix acord
es va especiﬁcar que també
s’havia de fer una captació
i vacunació de diferents cohorts d’adolescents i adults
joves ﬁns els 18 anys. Per ferho, també es vacunarà, durant
2 cursos escolars, als alumnes
de 2n d’ESO amb la mateixa

vacuna MACWY.
Paral·lelament, també
es preveu iniciar, a mitjans
d’aquest any, una campanya de captació oportunista
gradual als centres de salut
per a la vacunació de tots els
joves des dels 15 anys ﬁns els
18 anys amb aquesta nova
vacuna.
Aquesta nova vacuna no
afecta, però, a l’administració
de la vacuna MC als nadons de
4 i 12 mesos, que es manté.
Catalunya, capdavantera en
política vacunal
Catalunya sempre ha tingut
un paper capdavanter en les
polítiques vacunals, comptant
amb el suport del Consell Assessor de Vacunacions, en què
participen les societats cientíﬁques més representatives. El
primer calendari vacunal es va
fer a començaments de 1980 i
amb aquella pauta es donava
protecció contra set malalties;
des de llavors s’ha anat actualitzant periòdicament ﬁns a les
quinze actuals.
Les vacunes a Catalunya
no són obligatòries però és
important que tots els infants
i adults estiguin vacunats per

evitar-ne les malalties i/o
les seves complicacions. Les
incloses al calendari vacunal
s’administren gratuïtament
als més de 1.200 centres
vacunals.
El calendari inclou les vacunes més adequades en el
moment més adient. Són les
que eviten les malalties més
freqüents i/o greus, les que
són més efectives i segures, i
les més adients per al nostre
entorn.
Els criteris per incloure
una vacuna en el calendari
vacunal a l’Estat espanyol
estan consensuats en el marc
del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut i
són la càrrega de la malaltia
(nombre de casos i gravetat),
l’efectivitat i la seguretat de
la vacuna, les repercussions
de la introducció d’una nova
vacuna en el calendari, els
aspectes ètics i l’avaluació
econòmica.
Amb les vacunes incloses
al calendari, cada any es prevenen més de 32.000 casos
de malalties que afectaven als
infants fa només 25 anys.
Generalitat de Catalunya

MASCOTES
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Els gats i el fred
Els gats són més sensibles
que nosaltres als canvis de
temperatura. Nosaltres ens
abriguem per sortir al carrer i
els gats aproﬁten les mantes
dels llits i sofàs per protegirse del fred i per regular la
seva temperatura corporal.
També la muda de pèl a la
tardor els ajuda a preparar
el seu pelatge per poder
aguantar millor el fred de
l’hivern.
Hi ha gats més sensibles
que d’altres al fred, les races
més delicades requereixen
majors cures en aquesta
època de l’any. Els gats de
poc pèl, com el siamès, o els
que no tenen pèl en absolut,
com el sphynx, necessiten
protecció extra per al fred.
El fred els afecta més o
menys depenent també de

l’edat. En les primeres etapes
de la vida del gatet i quan
es fan grans (amb més de 7
anys), el seu sistema immunològic i les seves defenses
no actuen al 100%. És fonamental l’alimentació per què
les baixes temperatures no
els afectin de forma severa,
en cada etapa del seu desenvolupament el veterinari
aconsellà les millors pautes
alimentàries.
Per últim, els gats poden
constipar-se. Sabrem que
el nostre gat es constipa si
presenta símptomes com: els
seus ulls estan més plorosos,
esternuda molt sovint, té
més mucositat, té menys
ganes de córrer i jugar.
Per Redacció / AMIC

elsecretodelosgatosfelices.com

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat
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Els gasos d’escapament

Els gasos del tub d’escapament
s’originen amb la crema del
combustible en el motor de combustió intern i estan compostos
per monòxid de carboni i metà,
elements que, a més d’afectar la
salut seriosament, afavoreixen
l’efecte hivernacle i contribueixen a l’escalfament global.
Els gasos d’escapament
comporten greus riscos per a
la salut a llarg termini si són
inhalats, ja que algunes vegades
poden formar partícules d’ozó a
nivell del terra formant boires
fotoquímiques, la qual cosa re-

dueix la visibilitat, i fins i tot pot
provocar o agreujar malalties del
sistema respiratori a l’entrar als
nostres pulmons. Però, a més, al
fer augmentar la temperatura del
clima podrien generar més malalties transmeses per mosquits,
com la malària.
És possible reduir el volum de
gasos d’escapament que emeten
els vehicles, per això convé seguir
una sèrie de pautes:
· Traieu del vehicle tot el que
porteu i no sigui imprescindible,
amb l’objectiu de reduir el pes.
· Intenteu no deixar el vehicle

en ralentí durant llargs períodes
de temps.
· Eviteu fer acceleracions
brusques i manteniu una velocitat moderada, d’aquesta
forma, a més, consumireu menys
combustible i gastareu menys els
pneumàtics.
· Si el tub d’escapament està
deteriorat o massa envellit convé
substituir-lo, ja que podria emetre més fums del normal degut
a l’acumulació de carbonissa al
seu interior.
Per Redacció / AMIC

Portabicicletes per a cotxe
Des de fa anys es venen multitud d’accessoris per poder
transportar les bicicletes al
cotxe d’una manera senzilla i
sense posar en risc els altres
conductors.
Portabicicletes de sostre
La bici pot anar dempeus o
al revés. Aquests portabicis
afecten l’aerodinàmica del
cotxe, la qual cosa fa que
el consum augmenti. A més,
haureu de tenir força suficient
per pujar la bicicleta al sostre
del vehicle i heu de tenir cura
quan entreu a pàrquings.
Portabicicletes de maleter
Un dels seus avantatges és que

l’aerodinàmica i el consum del
cotxe no se’n ressenten tant.
Un dels inconvenients és la
pèrdua de visibilitat per la
part de darrere del cotxe.
Si les llums o la matrícula
del cotxe queden amagades
necessitareu muntar un joc
addicional.
Portabicicletes de bola de
remolc
És molt més senzill de muntar,
encara que requereix tenir
una bola de remolc al cotxe.
Tant en aquest cas com
en el portabicis de maleter
heu de tenir en compte que la
seva amplada amb la bici no
podrà superar l’ample del ve-

hicle, inclosos els retrovisors.
A més us heu d’assegurar que
permet obrir el maleter amb
normalitat.
Remolc per a bicicletes
Amb un remolc podreu portar
d’una manera més senzilla
diverses bicicletes, a més
no haureu de col·locar a la
part posterior el senyal V-20
homologat (necessari per als
portabicis de maleter i de
bola de remolc) ja que els
remolcs ja vénen amb la seva
senyalització, és a dir, llums i
matrícula.
Per Redacció / AMIC
espaciocoches.com

GUIA GASTRONÒMICA
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Bar Frankfurt Progreso, tu lugar de
tapeo y menús con familia o amigos
¿Te gusta la comida casera?
En Bar Frankfurt Progresos ofrecemos una
amplia variedad de tapas caseras como nuestros famosos callos, pulpitos, morros, puntillas,
cazuelas de mejillón tigre, etc. Pero también
tenemos otras especialidades como nuestras
Burguers Progreso, torradas variadas o bocatas especiales. Además ofrecemos Menú infantil y menús de fin de semana.
Y todo ello, con el cariño puesto siempre en los
fogones, para que nuestros clientes disfruten
de una velada con su familia o amigos. Estamos dedicados a dar el mejor servicio, calidad y precio. Quien nos conoce, puede valorar
nuestro trabajo diario.
Visita nuestro Facebook.
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ARTS

Concert de música pop
rock i electrònica al Pinar

Neix l’espai cultural i expositiu Ull x Ull

L’Espai 14/13 del Centre Cívic del Pinar acollirà aquest
divendres un triple concert
de música amb l’actuació de
Kupinga Meya, Sense Filtre i
Santo Romeo.
Es tracta de tres actuacions musicals dins del cicle
de concerts que es fan un
cop al mes en aquest equipament cultural.
El primer dels grups que
actuarà seran els rubinencs
Kipinga Meya, una banda de
pop rock formada per joves
músics locals que tenen una

Rubí compta amb un nou
espai artístic i d’exposicions: l’espai cultural Ull
x Ull, gestionat per l’associació del mateix nom,
organitzadora del Festival
Internacional de Fotograﬁa
La Nuu. L’espai cultural Ull x
Ull va celebrar la seva inauguració oﬁcial el divendres
al vespre amb la primera
mostra de pintura, dibuix i
poesia, a càrrec de l’artista
Blanca Haddad. Una cinquantena de persones van
assistir a l’acte d’inauguració d’aquest espai expositiu
a la ciutat, dirigit a artistes
locals i també d’altres procedències perquè mostrin
la seva obra.
El nou espai cultural
està ubicat a l’antiga Escola
Protestant i Evangèlica de
Rubí, al carrer Virgili número 9 i estarà obert dijous,
divendres i dissabtes de 19
a 23 hores. La iniciativa va
arrencar quan, a l’edició
passada del Festival de
Fotograﬁa La Nuu buscaven
un espai on realitzar un

intensa trajectòria.
Posteriorment, pujaran
a l’escenari Sense Filtre, un
grup de joves de Sabadell
apassionats per la música i
compromesos amb la realitat social que presentaran
‘Revolucions per minut’, el
seu nou disc.
Santo Romeo tancarà el
triple concert amb música
electrònica urbana.
L’entrada tindrà un preu
de 3 euros i el primer concert començarà a partir de
les 22 hores. / DdR

Sense Filtre és un dels grups que actuarà el 24 de gener al Centre
Cívic del Pinar. / Cedida

LARA LÓPEZ

La inauguració de l’espai va tenir lloc divendres passat. / Lara López

dels seus workshops i els
organitzadors van decidir
organitzar-lo en aquest
local. Arran d’aquesta activitat, l’entitat rubinenca
va decidir continuar amb
diferents activitats culturals
i artístiques.
Un dels seus impulsors,
el fotògraf rubinenc Carles
Mercader, explica que volen “compartir tot el que
estigui vinculat a la creació:
recitals poètics, projeccions
de cinema, dansa, música,
teatre de petit format, etc.”
Les exposicions a l’espai

Ull x Ull seran gratuïtes,
mentre algunes activitats
com concerts podran ser
de pagament, depenent de
l’artista.
La primera mostra del
nou espai són pintures i
dibuixos de Blanca Haddad
i està formada per una desena d’obres amb esperit
feminista. Mostren retrats
de diferents dones amb
missatges que fan reflexionar sobre la llibertat i
l¡expressió del cos femení.
Els quadres estan acompanyats de diversos poemes

escrits per Haddad.
La programació d’aquest
mes comptarà amb l’actuació de Prostíbulo Poético
el proper dissabte 25 de
gener. Prostíbulo Poético
és una agrupació poètica i
teatral formada per poetes
de diferents procedències
que es va iniciar a Nova York
i amb una llarga trajectòria
a Barcelona. Els seus recitals es caracteritzen pels
versos plens d’erotisme i
experimentació. L’activitat
serà aquest dissabte a les
20.30 hores.

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO

www.annatamayo.com

Pintures i dibuixos de Blanca Haddad
L’autora pinta, descriu, expressa i imagina l’anell social perfecte amb l’espectador. Mostra el seu món i el seu imaginari sense analgèsics, a pèl, de forma
directa. L’expressió pictòrica no està rellepada, les pinzellades són valentes, els
colors forts.
La visió d’aquestes obres de Blanca
Haddad és com posar un peu en el seu
discurs. Sentir les seves reivindicacions i
la seva ràbia i dolçor, amagades darrere
d’una pàtina de ﬁngida exclusió.
Un camí resseguit per belles roses
amb punxegudes i inevitables espines.
La por, la por…, sempre la por, a no
cridar prou alt, a què la metàfora no sigui entenedora, a no vestir les imatges
presentades amb els referents adients, a

no arribar al públic… En aquesta mostra
de Blanca Haddad, a mi personalment,
un text seu exposat entre les pintures,
em va guiar a un espai mental on vaig
poder desencriptar missatges. Diu així:
“Gallina caida,
muerta en vida,
entregaste tu vida a los otros,
tu tiempo a la nada,
tu energía a lo doméstico.”(...)
Per veure i poder llegir el text íntegre de l’artista haureu d’anar a visitar la
mostra a Ull x Ull Cultural.
Crec que tan sols amb la valentia de
les seves pinzellades i l’atreviment de
les seves aﬁrmacions es pot deslligar
l’amagat darrere l’aparença i gaudir del
seu dolcíssim discurs.

Blanca Haddad
Pintures i dibuixos
Ull x Ull Cultural

carrer Virgili número 9

CULTURA
TRADICIÓ

Tornen els Tres Tombs, una de
les festes més an�gues de Rubí
REDACCIÓ

La festa de Sant Antoni Abat
serà la gran protagonista
del cap de setmana, especialment la rua dels Tres
Tombs, prevista per aquest
diumenge. Es tracta d’una
de les tradicions amb més
història del municipi i pràc�cament la més an�ga de
Catalunya que es coneix, ja
que l’origen d’aquesta festa
tan par�cular es remunta a
les cultures mediterrànies
an�gues precris�anes.
A Rubí, a més, la rua dels
Tres Tombs es complementa
amb un conjunt d’ac�vitats
festives, que comencen
aquest divendres i acaben
el diumenge. La missa en
honor de Sant Antoni Abat,
que tindrà lloc aquest divendres a les 20 hores, és el
tret de sor�da de la festa. A
més, enguany, l’Ajuntament
ha organitzat una actuació
musical oberta a tothom a la
carpa ubicada a la plaça del
Doctor Guardiet. Es tracta
d’una sessió musical de
grans èxits a càrrec de DuDux Project que començarà
a les 22 hores i s’allargarà
fins a les 1.30 hores. Per
accedir-hi, caldrà ser major
de 16 anys o bé tenir una
autorització del representant legal.
Pel que fa a dissabte,
a les 8.45 hores hi haurà
la plantada de la bandera
al balcó de l’Ajuntament,
amb el llançament de tres
morterets i una traca que
signiﬁquen l’inici fes�u.
A les 18 hores, l’ac�vitat
es traslladarà a la carpa, on
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ACTIVITATS DESTACADES
24 de GENER
· MISSA EN HONOR A
SANT ANTONI (20h). A
l’Església de Sant Pere.
· ACTUACIÓ MUSICAL
(22h). A la carpa de la
pl. Dr. Guardiet. Accés
lliure.
25 de GENER
· CERCAVILA I REBUDA
DE LES AUTORITATS
(18h). Rua des de la carpa de la pl. Dr. Guardiet
ﬁns a la pl. Pere Aguilera.
· BALL DE SOCIETAT
(22.45h). A la carpa de la
pl. Dr. Guardiet.

La rua dels Tres Tombs aplegarà més d’un centenar de carros. / Arxiu

hi haurà la benvinguda als
assistents per part del president de l’en�tat, Manel Bamala, del banderer, Francisco López, i dels cordonistes,
Carmen-Cristina Gherman
i Jorge Gómez. Posteriorment, s’iniciarà una cercavila
que passarà per alguns carrers del centre de Rubí ﬁns
a arribar a l’Ajuntament, on
està prevista la recepció per
part de les autoritats.
A les 22.45 hores està
previst el tradicional ball
de societat a la carpa, que
anirà a càrrec de l’Orquestra
Montgrins.
El plat fort arribarà diumenge, primer amb l’esmorzar del traginer, que �ndrà
lloc a par�r de les 7.30 i ﬁns

a les 11 hores al pont de
Cova Solera.
A les 12.30 hores arrencarà, al passeig de Les Torres, la rua dels Tres Tombs,
on par�ciparan més d’una
quarantena de carros i carruatges, a més dels genets.
També acompanyaran la rua
l’Agrupació Musical Ciutat de
les Roses, l’Agrupació Musical de Sant Feliu, la Banda
de Cornetes i Tambors de
Can Ros de Cabrera, la Banda
Triangle de Sants i la Banda
Verge de la Misericòrdia de
Reus.
La tradicional benedicció
dels animals, es farà a la
plaça Catalunya a les 13.30
hores.
La principal novetat de

26 de GENER
· ESMORZAR DEL TRAGINER (7.30h-11h). Al pont
de Cova Solera.
· RUA DELS TRES TOMBS
(12.30h). Des del pg. de
Les Torres.
· BENEDICCIÓ DELS TRES
TOMBS (13.30h). A la pl.
Catalunya.
· HAVANERES (19h).
A la carpa de la pl. Dr.
Guardiet.

la 161a edició de la festa de
Sant Antoni Abat serà a la
cloenda. Després de molts
anys, l’en�tat organitzadora
ha decidit recuperar una
actuació d’havaneres per
tancar la festa. En aquesta
ocasió, serà el grup Son de
l’Havana l’encarregat de
posar el punt ﬁnal als Tres
Tombs a partir de les 19
hores a la carpa instal·lada a
la plaça del Doctor Guardiet.
A la mitja part, �ndrà lloc el
clàssic sorteig.

LLIBRES

Les dones de Rubí,
protagonistes d’un nou
llibre de Núria Julià
REDACCIÓ

Gairebé un centenar de
dones són les protagonistes indiscu�bles del llibre
‘Mujeres de Rubí. Premios
Santa Águeda’, escrit per
la rubinenca Núria Julià.
L’obra es presentarà el 8
de febrer a les 19 hores a
l’auditori de la Biblioteca.
En aquesta ocasió, l’escriptora local, a banda de
publicar la història del Centro Aragonés i explicar el
naixement del premi Santa
Águeda, també buscava
donar visibilitat a la trajectòria vital de cadascuna de
les dones premiades amb
aquest guardó en els darrers quinze anys.
‘Mujeres de Rubí. Premios Santa Águeda’ és un
llibre que també vol reconèixer els 16 anys de treball
de l’en�tat aragonesa, que

té entre els seus objec�us
organ�zar ac�vitats culturals a la ciutat per compartir i donar a conèixer les
tradicions i la cultura de
l’Aragó.
El Centro Aragonés,
amb Francisco Gracia com
a president, és una de les
en�tats amb més trajectòria local, consolidada a la
ciutat i que destaca pel seu
compromís associa�u.
Pel que fa al con�ngut
del llibre, és un recull de
les dones que han destacat
a Rubí en àmbits com la
comunicació, la salut, la cooperació, la cultura, l’esport
o la solidaritat.
El llibre està patrocinat
per Finques Vallhonrat,
Finques Colomer, Finques
Capmany, Campos Estela,
Ambes Advocats i la Fundació del Museu Etnogràﬁc
Vallhonrat.

MUJERES DE RUBÍ
Premios Santa Águeda

Núria Julià Fosas

Portada del llibre. / Cedida
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literatura

audiovisual

L’escriptora Montse Barderi
presentarà ‘La memòria
de l’aigua’ al Racó del Llibre

Projecció d’un audiovisual sobre
la fugida dels jueus per Catalunya

La llibreria El Racó del Llibre de gènere i ha publicat altres
presentarà el 29 de gener a llibres com ‘Camí d’anada i
les 19.30 hores el nou llibre tornada’, escrit juntament
de Montse Barderi: ‘La me- amb l’actriu Emma Vilarasau,
mòria de l’aigua’. Una obra o el llibre il·lustrat ‘Dones
amb la qual l’autora sabade- úniques. Dones d’aquí que
llenca va guanyar el Premi no podràs oblidar’, on rePrudenci Bertrana el 2019.
trata més d’una vuitantena
La novel·la, publicada de dones catalanes. Durant
per Columna, ressegueix la el 2019 va ser nominada
història de tres generaci- comissària de l’Any Teresa
ons de dones: la Clemència, Pàmies. / DdR
nascuda a Bellparatge
a finals del segle XIX, la
seva filla Rosalia, que
viurà el procés d’industrialització, i la Núria, que lluitarà per la
formació i la llibertat
sexual de les quals les
seves avantpassades
van ser privades. Es
tracta d’una història
de misèria, maltractament, incomunicació i
discriminació a la Catalunya més pobra.
Escriptora, periodista i filòsofa, Barderi és Portada del llibre que es presentarà al
especialista en estudis Racó del Llibre. / Cedida

redacció

El Grup Fotogràfic ‘El Gra’ ha
organitzat una nova cita del
cicle Explica’ns el teu rotllo,
que en aquesta ocasió serà
una trobada especial, ja que
tindrà com a protagonista
un vídeo-resum sobre la
ruta dels jueus.
La projecció tindrà lloc
el 30 de gener a les 20
hores a l’Antiga Estació, seu
de l’entitat local. El vídeo
s’estructura en tres apartats
diferents. En primer lloc, es
recullen les fortificacions
que Francisco Franco va
fer construir a Martinet
i Montellà, destinades a
impedir una invasió aliada
a l’estat espanyol. Després,
es mostraran imatges relacionades amb la ruta literària
al voltant de la novel·la ‘Les
veus del pamano’, de Jaume
Cabré. I, per últim, es mostrarà l’antiga presó de Sort,
que era un dels refugis que
van trobar els jueus que
aconseguien travessar els

L’antiga presó de Sort va ser un lloc de reclusió de jueus. / Cedida

Pirineus.
La projecció del vídeo
es complementarà amb
una conferència a càrrec
de l’historiador local Eduard
Puigventós i de l’escriptora
rubinenca Gracia Pérez.
Puigventós posarà l’accent en les rutes que van fer
servir els jueus per creuar
els Pirineus i com aquest

espai es va convertir en una
via de supervivència per
aquest col·lectiu perseguit
pel nazisme. Per la seva
banda, Pérez parlarà sobre
les persones que van ajudar
a fugir els jueus i introduirà
una reflexió sobre els moviments migratoris actuals i
les dificultats amb les quals
es troben.

Agenda de Rubí

··················································
DIVENDRES 24 de gener

Conferència: ‘L’evolució, segons la
teosofia’
A càrrec de Daniel Gambús. A les
18h al c. Sant Pere, 8. Org.: Grup de
Teosofia de Rubí.
Música a la Torre Bassas
Concert a càrrrec de Ciento’s Show. A
les 18.15h a la Torre Bassas.
Jazz i pensament: ‘Cel plujós’
Amb Pol Borrell i Estàncies i estàndards. A les 19.30h a l’Ateneu.
Missa en honor a Sant Antoni Abat
A càrrec del mossèn Joaquim Messeguer. A les 20h a l’Església de Sant
Pere. Org.: Societat Sant Antoni
Abat.
Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec de l’Associació d’Amics de
l’Astronomia TRI-A Rubí. A les 21.30h
a l’Ateneu.
Actuació musical
A càrrec de Du-Dux Project. A les
22h a la carpa de la pl. Dr. Guardiet.
Accés lliure.
Concert de rock i electrònica
A càrrec de Kupinga Meya, Sense
Filtre i Santo Romeo. A les 22h a

l’Espai 14/13 del Centre Cívic del
Pinar. Preu: 3€.

··················································
DISSABTE 25 de gener
Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9h a la
pl. Onze de Setembre. Org.: Centre
Cultural Raja Ioga.
Teatre per a infants: ‘Petits animals
especials’
A les 11h i a les 12h a càrrec de Susagna Navó a l’Ateneu. Per a infants
d’1 a 3 anys.
Recepció de les autoritats
A les 18h benvinguda als assistents
a la carpa de la pl. Dr. Guardiet.
Posteriorment, rua i recepció de les
autoritats. Org.: Societat Sant Antoni
Abat.
Prostíbulo Poético
A les 20.30h a l’espai Ull x Ull, al c.
Virgili, 9.
Concert de Miguel Ángel Delgado
Acompanyat per Curro Rumbao. A
les 21h a l’Espai l’Aurora.
Ball de societat
A càrrec de l’Orquestra Montgrins.
A les 22.45h a la carpa de la pl. Dr.
Guardiet. Org.: Societat Sant Antoni

Abat.

··················································
DIUMENGE 26 de gener
Esmorzar del traginer
De 7.30h a 11h al pont de Cova Solera. Org.: Societat Sant Antoni Abat.
Rua dels Tres Tombs
A les 12.30h al pg de Les Torres i
cercavila pel centre fins a la pl. Dr.
Guardiet. A les 13.30h a la pl. Catalunya, tradicional benedicció. Org.:
Societat Sant Antoni Abat.

pel cosmos’
A càrrec d’Antoni Méndez. A les 18h
a la Biblioteca. Org.: Aula d’Extensió
Universitària.

··················································
DIMARTS 28 de gener
Hora del conte
A càrrec de La maleta de la Lili. A les
18.15h a la Biblioteca. Inscripció prèvia. Per a infants d’1 a 4 anys.

··················································
DIMECRES 29 de gener

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

Hora del conte
A càrrec d’Engruna Teatre. A les 18h
a la Biblioteca. Per a infants de 4 a
8 anys.

Recital: ‘24 te quieros para un
amor’
A les 18.30h a La Sala. A càrrec de Javier Gil, Pemi Rovirosa, Jofre Bardagí
i Irene Sansalvadó. Preu: 10€.

Presentació del llibre ‘La memòria
de l’aigua’
A càrrec de Montse Barderi. A les
19.30h al Racó del Llibre.

Havaneres
A càrrec de Son de l’Havana. A les 19h
a la carpa de la pl. Dr. Guardiet. Org.:
Societat Sant Antoni Abat.

DIJOUS 30 de gener

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

DILLUNS 27 de gener

Conferència: ‘Com canalitzar el
dolor emocional i a què es deu el
dolor físic?’
A càrrec de Cristina Vilaseca. A les
18h a l’Ateneu.

Conferència: ‘Una breu passejada

Explica’ns el teu rotllo

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

Arriba la segona
edició dels
Premis Arkam
de projectes
audiovisuals
Ja està oberta la inscripció
per participar en la segona
edició dels Premis Arkam,
que impulsa l’organització
de l’InFest, el Festival Internacional de Curtmetratges
de gènere fantàstic, terror
i freak. Els Premis Arkam
premien els millors projectes audiovisuals realitzats al
Vallès Occidental i Oriental
i el guanyador del primer
premi rebrà 150 euros.
El termini per presentar
els projectes audiovisuals,
que no podran superar els
20 minuts de rodatge, acaba
l’1 de març del 2020.
El guanyador es coneixerà el 28 de març al teatre
municipal La Sala, dia que es
projectaran els audiovisuals,
de temàtica lliure.
L’any passat van assistir als Premis Arkam prop
de 200 persones de tot el
Vallès. Els guanyadors van
ser els santcugatencs Joan
Ramon Armadàs i Ivan Mulero. / DdR

Exposicions
Ocasos y amaneceres. A càrrec
de Mujeres Creativas del Vallès.
Fins al 15 de febrer a l’Ateneu.
Moviments. Escultures de Maruja Garcia. A l’Escola d’Art i Disseny
de Rubí (edRa).
Interdependents, corresponsables. Mostra sobre els Objectius
de Desenvolupament Sostenible.
Del 30 de gener al 6 de febrer a
la Biblioteca.
Espais retrobats. Els nous usos
del patrimoni industrial català.
Fins al 29 de març a la sala Cèsar
Martinell del Celler.
Desenterrant el silenci. Mostra
sobre el mestre Antoni Benaiges.
Fins al 8 de març al Museu Municipal Castell.
Exposició d’il·lustracions de Zuzanna Celej. Fins al 29 de gener a
l’Espai de Llibres Lectors al tren.
Retrats d’Antoni Marsal. A la
Biblioteca fins al 31 de gener.
A càrrec d’Eduard Puigventós i Gracia
Pérez. A les 20h a l’Antiga Estació.
Org.: Grup Fotogràfic ‘El Gra’.
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MÚSICA I POESIA

Javier Gil presenta un nou recital amb
diversos músics catalans
REDACCIÓ

L’escriptor rubinenc Javier
Gil torna al teatre municipal
La Sala per presentar un nou
recital musical i poè�c: ‘24
te quieros para un amor’.
I ho farà acompanyat dels
músics Pemi Rovirosa, del
grup Lax’n’Busto, Jofre Bardagí i Irene Sansalvadó. Es
tracta d’un espectacle que
uneix música i poesia sobre
l’amor i el desamor a través
dels textos intimistes, inconformistes i dissidents de
Javier Gil.
Gil serà l’encarregat de
llegir els textos, Pemi Rovirosa i Jofre Bardagí posaran
la guitarra i la veu i Irene Salvadó tocarà la ﬂauta traves-

Els músics Pemi
Rovirosa, Jofre
Berdagi i Irene
Sansalvadó
acompanyaran el
rubinenc
sera. Algunes de les cançons
que es podran escoltar són
pròpies dels músics, d’altres
seran acompanyament de
poemes de l’escriptor de
Rubí.
El projecte ja fa 5 anys
que està en marxa i ha �ngut
molt bona acollida entre
el públic, ja que es tracta
d’un espectacle peculiar,
amb sensibilitat, música
rock i blues, acompanya-

Cap de sons s’endinsa en l’obra de
l’autor rubinenc Pol Borrell
Cap de Sons, una inicia�va
que aplega jazz i poesia
impulsada per Wesceslao
Galán, proposa per a la seva
propera sessió l’espectacle
‘Cel Plujós’. La proposta convida l’espectador a endinsarse en l’obra del rubinenc Pol
Borrell, un autor prolífic i
que és conegut sobretot per
les obres teatrals i els guions
cinematogràfics, però que
també s’ha submergit en
el món de la poesia amb
‘Poesia#1’ i de la narració,
amb ‘La bossa de la taquilla’
o ‘L’home que observava un
cel plujós’.
Els poemes de Borrell, en

la seva pròpia veu, estaran
acompanyats per un petit
tast de la tradició jazzís�ca,
que anirà a càrrec del trio
inicial del projecte: Àlvar
Taborda (contrabaix), Sergi
Boqué (piano) i Wenceslao
Galán (saxo tenor).
Un espectacle íntim i
delicat, amb un format harmoniós, ben con�ngut que
dona curs als colors i intensitats que el mateix acte
genera.
La inicia�va Cap de sons
�ndrà lloc aquest divendres
24 de gener a les 19.30 hores
a l’Ateneu. Hi haurà servei de
bar. / DdR

Concert del poeta i músic Miguel
Ángel Delgado amb Curro Rumbao
L’Espai l’Aurora, ubicat a la de la cançó d’autor més
plaça Anselm Clavé, acollirà ‘Trova’ ﬁns a la música rock
el 25 de gener a les 21 ho- and roll. / DdR
res una actuació
musical a càrrec
del poeta i músic
Miguel Ángel Delgado, que estarà
acompanyat pel
també cantautor
Curro Rumbao.
La proposta
musical portarà
a Rubí cançons,
poemes i històries plenes de folk,
rock i cançó d’autor, amb molta
guitarra acús�ca
i harmònica i un El poeta i músic Miguel Ángel Delgado actuarà
estil que va des aquest dissabte a l’Espai l’Aurora. / Cedida

ments amb ﬂauta travessera
i textos sobre l’amor, el desamor, la tristesa, la soledat,
l’esperança i ﬁns i tot tocs
d’humor.
Javier Gil ja va portar a
La Sala el recital poèticomusical ‘(Siempre) Seràs
casa en mis bolsillos’, amb
Pemi Rovirosa. Ara, �ndrà
l’oportunitat de portar un
nou recital, en aquest cas

vinculat a la seva darrera
obra poè�ca.
L’espectacle �ndrà lloc el
26 de gener a par�r de les
18.30 hores a La Sala. Les entrades, que tenen un cost de
10 euros, es poden adquirir
trucant al telèfon de La Sala,
93 588 73 72 els dijous i
divendres de 17 a 20 hores
i també una estona abans de
l’inici de l’espectacle.

Javier Gil ja va oferir a La Sala el recital ‘(Siempre) Serás casa en
mis bolsillos’. / Cedida
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EXPOSICIONS

Exposició sobre els Objectius
del Desenvolupament
Sostenible a la Biblioteca

La mostra es podrà visitar ﬁns al 6 de febrer. / Cedida

La Biblioteca Mestre Martí
Tauler acollirà la primera
setmana de febrer l’exposició ‘Interdependents, corresponsables’, impulsada
per la Fundació Solidaritat
Universitat de Barcelona i
l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)
de la Universitat de Barcelona. La mostra dona a conèixer els disset Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda
2030 que els representants
de 193 països de l’ONU van
signar el 2015.

Alguns d’aquests objectius
s’il·lustren a l’exposició a
través de treball de recerca
d’estudiants de Batxillerat, que es plantegen com
avançar en la protecció
i defensa dels Drets Humans. L’accés a les vacunes a l’Àfrica, l’acollida de
persones refugiades a Catalunya, l’opinió sobre l’esport femení, la integració
laboral de persones amb
síndrome de Down o la
contaminació dels rius són
algunes de les temàtiques
plantejades. / DdR

‘Desenterrant el silenci’, una mostra
sobre el mestre Antoni Benaiges
REDACCIÓ

El gener del 1936, el mestre
Antoni Benaiges, natural
de Mont-roig del Camp, va
prometre als seus alumnes
d’una escola rural de Bañuelos de Bureba, a Burgos, que
a l’estiu podrien acompanyar-lo a casa seva per veure
per primera vegada el mar.
El Museu Municipal
Castell (MMUC) acull una
exposició que retrata la
història d’aquest mestre,
que no va poder complir
la promesa feta als infants
perquè a l’estiu del 1936 va
ser detingut, torturat i afusellat pels sublevats contra
la República.
La mostra, que porta per
títol ‘Desenterrant el silenci’,
a més d’explicar aquesta
tràgica història, recull també
el material que feien servir
els alumnes de Benaiges i
els mètodes del sistema del
mestre català, que seguia
el corrent pedagògic de
Celestin Freinet: una escola
per la classe treballadora

Una de les imatges que es poden veure al Castell. / Cedida

i de cultura democràtica.
L’exposició es podrà visitar
ﬁns al 8 de març.
Després d’aquesta exposició, el Castell acollirà les
mostres ‘Daniel Bas, ﬁgurinista i il·lustrador’, entre el
25 de març i el 26 d’abril,
que girarà al voltant de la
ﬁgura de l’artista rubinenc
especialitzat en la tècnica
de l’aquarel·la.
El 7 de maig s’inaugurarà
una mostra sobre la Guerra

CLASSIFICATS

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE SRA. para limpieza. 632.104.499

DIVERSOS
COMPREM llibres, còmics,
cromos, Scalextric, joguines,

antiguitats. També restes pisos
i cases. 679.736.491

Civil i el primer franquisme,
que compta amb la collaboració dels historiadors
locals Jaume Parras, Eduard
Puigventós, Ramon Batalla
i Pepi Gardenyes. Estarà
oberta ﬁns al 26 de juliol.
Per últim, entre el 25
de setembre i el 20 de desembre es podrà visitar
l’exposició ‘Rubí de Rock.
Retrospectiva dels 80’, una
mostra conformada amb
fotograﬁes de Joan Díez.

EdRa acull
una mostra
d’escultures de
la rubinenca
Maruja Garcia
L’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa) va inaugurar
dimecres al vespre una nova
exposició protagonitzada
per les escultures de Maruja
Garcia. Es tracta d’una rubinenca nascuda a Terol que va
estudiar a l’Escola Massana
de Barcelona i va fer un taller
d’escultura a edRa.
La mostra, titulada ‘Moviments’, ofereix una trentena de peces elaborades amb
futa, alabastre, ferro, fang i
bronze, a més d’un tapís fet a
mà, sobre temes relacionats
amb la natura i interpretacions del cos humà. / DdR

Una de les peces de l’exposició
d’edRa. / Cedida

ESPORTS
FUTBOL | TERCERA CATALANA

El derbi rubinenc entre l’Olímpic i el
25 de Sep�embre acaba en taules
JOSÉ VERDE

El tan esperat derbi local
entre el Juventud 25 de Sep�embre i l’Olímpic Can Fatjó
va acabar amb empat, 1-1, i
el consegüent repar�ment
de punts. Com és habitual,
abans de l’inici del partit,
les direc�ves dels dos clubs
van compar�r un esmorzar
de germanor.
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, va ser l’encarregada de
fer la sacada d’honor del par�t. Com en qualsevol derbi,
el resultat era incert, ja que
en aquests enfrontaments la
rivalitat entre clubs supera
el fet de com estan classiﬁcats o com estan jugant a la
compe�ció.
La primera part no va ser
massa lluïda perquè tant el
‘Vein�’ com els de Can Fatjó
van estar més atents a evitar
el gol contrari. Així, van tenir
més ocasions els locals, tot i

que van ser poques, mentre
que l’Olímpic no va inquietar
la porteria contrària. Amb
el 0-0 inicial es va arribar al
descans.
Ja a la segona, l’entrenador del Can Fatjó va fer un
canvi: Dani Delgado va subs�tuir Juancho, mentre que el
‘Vein�’ va mantenir l’onze
inicial. El segon temps va
ser més entre�ngut i els dos
conjunts van exposar més.
El primer gol va arribar en
el minut 57 quan una pilota
dins de l’àrea visitant no va
ser rebutjada correctament
per la defensa i Xavi Muñoz
va aproﬁtar per enviar l’esfèrica al fons de la xarxa de la
porteria de Rafa. Era l’1-0.
L’Olímpic va reaccionar
bé davant el gol encaixat i
el partit es va posar molt
emocionant, amb un equip
visitant que buscava l’empat.
En el minut 66 es va produir
un doble canvi: a les ﬁles del

El derbi va ser molt igualat. / J.M. Villena

J. 25 SEPTIEMBRE - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ

1-1

J. 25 SEPTIEMBRE: Buyo, R. Díaz, R. Morales, Alex Pérez,
Pleguenzuelos, Kevin,Lamine (Mati), Pol,X. Muñoz (Angel),
Marc, Meito (Montesinos).
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Rafa, Rubén, Alcover,Juancho
(Dani), Gustavo (Mati),Albert (Roger), Aitor,Manel, Maymó,
C. Gómez, O. Molina. Tècnic: Juan Carlos Rodríguez.
Àrbitre: Xavier Marín Solá (Bé)
Gols: 1-0 Xavi Muñoz (57´); 1-1 Rubén Ruíz (87´)
Targetes: Pleguezuelos, Laminé, Pol, Àngel, Mati, R. Morales
(2), Alex Pérez (roja); Rubén i Gustavo.

‘Veinti’, Mati va substituir
Lamine, mentre que Mati
va entrar per Gustavo al
conjunt de Can Fatjó.
Els visitants con�nuaven
insistint sobre la porteria
del 25 de Sep�embre, que
estava ben situat en defensa
i sor�a al contracop. En el
minut 82, Rubén Morales
va rebre la segona groga i va
haver d’abandonar el terreny
de joc deixant el ‘Vein�’ amb
un home menys.
En el minut 86, doble
canvi de nou: Montesinos
va substituir a Meito en
el conjunt local i Roger va
entrar per Albert per part visitant. Un minut més tard, va
arribar el gol de l’empat per
a l’Olímpic. Rubén Ruiz va
aproﬁtar una passada llarg
per banda esquerra que va
rebre a prop de l’àrea pe�ta
i va marcar fent pujar l’1-1 al
marcador. A conseqüència
de les protestes insistents,
Àlex Pérez, que reclamava

3a Catalana Grup 6

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

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

J Pts.
17 46
17 40
17 33
17 32
17 31
17 29
17 28
17 28
17 26
17 21
17 19
17 16
17 16
17 15
17 15
17 15
17 10
17 8

fora de joc, va veure una vermella directa i va ser expulsat, deixant el ‘Vein�’ amb
9 jugadors. L’Olímpic no va
saber aproﬁtar aquest avantatge i tot i disposar d’alguna
ocasió clara, el marcador ja
no es va moure.
La pròxima jornada el
‘Vein�’ rebrà a casa al Can
Parellada a les 12.05 hores,
mentre que l’Olímpic inicia
la segona volta diumenge
a les 12 hores davant l’EF
Planadeu al camp de Can
Deu de Sabadell.

PETANCA | LLIGA

El Femení de la Unió Petanca Las TorresRubí es proclama campió de lliga

El Femení de la UP Las TorresRubí s’ha proclamat campió
de lliga. Les rubinenques es
van enfrontar, com a locals,
a les seves perseguidores,
La Concòrdia de Sabadell.
El par�t va ser molt igualat
i no va ser ﬁns a la darrera
ronda que es va acabar de
decidir i per la mínima, 5-4.
Tres punts importan�ssims
davant un rival que lluitava
pel primer lloc de la classiﬁcació. A més a més, per acabar d’arrodonir la jornada, el
Natació Sabadell també va
perdre el seu par�t.
Aquesta combinació de
resultats perme�a a les de
Rubí aconseguir el campionat de lliga. En el darrer
par�t, ja com a campiones i
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L’equip femení ha aconseguit el campionat de lliga. / Cedida

a les pistes del Natació Sabadell, l’equip va sor�r endollat
des de la primera ronda i
va guanyar plàcidament el
par�t per 3-6.
El segon equip de l’en�tat con�nua amb la seva
irregularitat. Es va desplaçar
ﬁns a Sant Adrià del Besòs

per enfrontar-se al Sant Joan
Baptista. En cap moment
es van trobar còmodes i els
locals van anar incrementant
la distància al marcador ﬁns
a deixar-lo en 1-6. Els rubinencs arriben a la jornada
ﬁnal amb l’únic objec�u de
defensar el cinquè lloc que

ocupen actualment.
El tercer equip va rebre
la visita del Sant Sadurní
de Montornès, penúltim
classiﬁcat. Després d’un inici
brillant, els jugadors de la UP
van saber administrar l’avantatge aconseguint tancar
el par�t amb el resultat de
10-6. Encara poden tancar
la temporada aconseguint
el quart lloc..
El quart equip va rebre a
les pistes de Cova-Solera La
Roca del Vallès. Els rubinencs
van superar totalment al seu
rival ﬁns a guanyar el par�t
per 11-5. Amb el segon lloc
a la classiﬁcació ja garan�t,
només esperen tancar la
temporada amb una darrera
victòria. / UP

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Dura derrota per a un Rubí
que va merèixer molt més
UE RUBÍ-AEC MANLLEU 0-2
UE RUBÍ: Juanmi, Carles Mur, Aitor Torres, Ivan, Joan Raventos, Villegas (Hector), Omar (Gerard), Masip, Sergi Estrada,
Raúl (Anouar) i Montoro (Aleix)
AEC MANLLEU: Ivan, Pau, Dani, Joel, Aitor (Mixi), Guillén,
Kako (Joan), Marti (Alsina), Aleix, Raúl i Eric (Abde)
Àrbitre: Rodriguez Diaz
Gols: 0-1 Raúl (‘63), 0-2 Raúl (‘90),
Targetes: Ivan; Pau i Guillén

J. PÉREZ

Dolorosa derrota de la Unió
Esportiva Rubí davant el
Manlleu, en un partit en
el qual per joc i ocasions
va merèixer un millor resultat.
Fins al minut 63, l’enfrontament va estar molt
igualat, amb un Manlleu
molt ben assentat al camp
i un Rubí que estava jugant
bé i creant ocasions de gol,
com un gran xut de Joan
Raventós que va anar al
travesser o un llançament
de Sergi Estrada que va
estavellar-se al pal.
En el minut 63 es va
produir una jugada desgraciada en l’àrea local, un
malentès de la defensa,
que va aprofitar Raül per
fer el 0-1. Aquest resultat
va deixar tocat el conjunt
rubinenc, que ho va seguir
intentant, però sense tanta
ﬂuïdesa.
Els canvis que es van
realitzar a l’equip no van
aportar la frescor suﬁcient

per aconseguir sobrepassar
la fèrria defensa visitant.
I en el minut 90 un nou
desajustament defensiu, a
conseqüència d’una pilota
perduda al mig del camp,
va ser aprofitat de nou
per Raül per fer el 0-2 deﬁni�u.
De nou, una dura derrota per al Rubí davant un rival
que és la seva bès�a negra,
ja que en les seves úl�mes
nou visites a Can Rosés, el
Manlleu mai ha perdut.
Cal destacar que aquesta setmana es van incorporar els jugadors Gerard i
Burgos, tots dos procedents
del CP San Cristobal i que el
primer ja va comptar amb
uns minuts. Tino Mendoza
ha ﬁtxat pel club parroquial
egarenc. Aquest diumenge
el Rubí s’enfrontarà a les
11.30 hores al Sabadell
Nord.
D’altra banda, el Rubí B
va guanyar la Marina Can
Gambús per 2-1 i dissabte a
les 17.45 hores rebrà a Can
Rosés al CS Juan XXIII.
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Doble cita per a l’equip
de triatló del CNR

Saura, Méndez i Jiménez van disputar el Duatló de muntanya d’Els
Pèlags, a Vilobí del Penedès. / Cedida

Els integrants de l’equip de
triatló del Club Natació Rubí
van participar diumenge
passat en dues proves del
calendari de duatlons, la de
Viladecans (duatló de carretera) i la d’Els Pèlags de
Vilobí del Penedès (duatló
de muntanya). En aquest úl�m, va compe�r Sergi Saura
(84è/G-33è/ABM), José
Méndez (127è/G-16è/V2M)
i Daniel Jiménez (128è/G50è/V1M). Per equips van
assolir la 19a posició.
En el duatló de car-
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retera de Viladecans van
competir Edu González
(74è/G-49è/ABM), Ricard
Valenzuela (116è/G-5è/
V2M), Francesc Riudaura
(185è/G-111è/ABM), Gerardo Blanco (253è/G-16è/
V2M) i Adelardo Gallego
(255è/G-17è/V2M). Per
equips van assolir la 21a
posició.
Cal destacar que tots
els par�cipants del Natació
Rubí van aconseguir ﬁnalitzar les proves en les quals
van prendre part. / CNR

Bons resultats per a la UAR
La Unió Atlè�ca Rubí (UAR)
va obtenir bons resultats a
les diferents compe�cions i
proves a les quals van par�cipar els seus representants.
Entre aquests, cal destacar
que els atletes de la categoria Sub-16 masculina van
par�cipar en el Campionat
de Catalunya de Clubs en
pista coberta a Sabadell i van
quedar en 7a posició amb
una marca de 80 punts.
La categoria Sub-14 va
participar en la primera
jornada de control d’aire
lliure a Mataró, on també es
van registrar bons resultats.
Destaquen el primer lloc
d’Ivan García en llançament
de javelina, amb 27,62 m,
la millor marca personal.
García també va ser primer
en salt de llargada amb 5,03
m, també millor marca personal. A més, també en salt
de llargada, Marina Capel
va quedar primera amb
4,17 m.
Els atletes de Sub-18 i
Sub-20 van par�cipar en la
3a jornada de control en

marca personal amb un llançament de 37,70 m.

Iván García, Sub-14, va saltar 5,03 m. / Cedida

Pista Coberta a Sabadell, i
tots ells van fer millor marca
personal. Pel que fa als resultats, destacar que en els
200 m llisos, Marc Malavé va
ser segon amb 24”70 i Pablo
García va ocupar també la
segona plaça amb 25”35.

Per la seva banda, el grup
de llançaments van anar al
control de promoció a Gavà.
Entre els resultats ob�nguts,
ressalta que, en la categoria
Sub-18, en llançament de
disc, Hugo Garcia va quedar
primer i va tornar a fer millor

Trofeu Promoció en pista
coberta a Sabadell
Diumenge es va disputar la
tercera jornada del Trofeu
Promoció en pista coberta a
Sabadell, on també la UAR
va obtenir bons resultats. Cal
destacar que, en categoria
Sub-8, Lucia Mangas va ser
segona amb 19”15 en els
100 m llisos.
En la categoria Sub-10,
en 60 m llisos, Oriol Navarro
va ser tercer amb 10”30;
Mauro Serrano va ser primer
amb 10”57 i Andrés Aguilera
va ocupar la primera plaça
amb 10”41.
En la categoria Sub-12,
en 1.000 m llisos, Ivan Molina va ser segon amb un
temps de 3’32”19; Adam Daaﬁ va ser tercer amb 4’00”84
i Xavi Borrella va ocupar la 3a
plaça amb 3’50”10, mentre
que en salt de llargada, Abril
Segovia va quedar primera
amb una marca de 3,51 m.
/ UAR

ATLETISME | CURSA

Bon paper de Fondistes Rubí a
la Cursa de Polinyà
Membres de Fondistes Rubí van
par�cipar dissabte passat en la
XXXIII Cursa Popular de Polinyà,
una prova de 10 quilòmetres
amb recorregut de muntanya.
Nicolás López va fer un temps de
50 minuts, mentre que Francisco
Tirado i Lorenzo Mar�n van fer la
prova en 60 minuts. Finalment,
Pedro Sánchez i José M. de la
Torre van completar la cursa en
1h 15’. / DdR

Els integrants de Fondistes que van disputar la prova. / Cedida

ESPORTS
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Victòria important del Sènior Femení
del CN Rubí a la Copa Federació
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) va guanyar contra el CN Sant Feliu
en la quarta jornada de la
Copa Federació d’Hivern.
El rival tornava a la piscina
de Can Rosés després d’haver de guanyar al conjunt
local en la primera jornada
de lliga. Però amb la lliçó
apresa, les jugadores de
David Mar�n van realitzar
un par�t molt seriós i van
aconseguir imposar-se per
10-5. El triomf dona conﬁança a l’equip rubinenc per
afrontar la segona volta de la
lliga i la fase ﬁnal de la Copa
de la Reina.
Ara, les jugadores del
CN Rubí s’enfrontaran al CN
Catalunya en la cinquena
jornada de la Copa Federació a Can Rosés a les 16.30
hores.
Per la seva banda, el
Sènior Masculí disputarà
l’última jornada de la primera volta de la lliga de
Primera Nacional contra el
CN Helios de Saragossa. El
par�t es jugarà a Can Rosés
a par�r de les 18.15 hores
amb la intenció de con�nuar
pressionant els dos equips
capdavanters.
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TIR AMB ARC | INTERNACIONAL

Tres arquers rubinencs
par�cipen en una
compe�ció internacional
Els arquers de Rubí Hernán
de las Heras, Montse Muñoz
i Alberto Blázquez van par�cipar en la 22a edició del
Nimes Archery Tournament,
que es va celebrar entre el
17 i el 19 de gener a la localitat francesa de Nimes.
De las Heras va participar en la categoria d’arc
recorbat i va obtenir 360
punts, el que el va portar
ﬁns a la posició 165a.
Pel que fa a l’arc com-

post, Blázquez va quedar
en 38è lloc després d’aconseguir 588 punts. Van ser
els mateixos punts que va
aconseguir Muñoz, que en
aquest cas va obtenir la 73a
posició.
A més, també va par�cipar en la compe�ció Raúl
Quiles, del Club Arquers
de Sant Cugat i entrenador
dels arquers de Rubí, que va
aconseguir el 106è lloc en
arc recorbat. / CAR

El Femení del Club Natació Rubí va imposar-se al CN Sant Feliu. / Cedida

Gran jornada de natació a
Can Rosés
La piscina de Can Rosés va
acollir el dissabte la tercera
jornada de la lliga infan�l de
natació, juntament amb el
Trofeu de gener en categoria
absoluta. Va ser una gran
jornada de natació amb 13
clubs d’arreu de Catalunya
i 150 nedadors. Tots els espor�stes rubinencs van tenir
una molt bona actuació.
A més, els components
de la preescola esportiva

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CN POBLE NOU - CNR MÀSTERS
CN SANT ANDREU - CNR CADET MASCULÍ
CE MEDITERRANI - CNR CADET FEMENÍ
CNR ABSOLUT MASCULÍ B - CN MINORISA
CN ATLÈTIC BARCELONETA A - CNR INFANTIL
CN ATLÈTIC BARCELONETA FEMENÍ - CNR BENJ. B
CNR BENJAMÍ B - CN SABADELL B
CNR JUVENIL FEMENÍ - TERRASSA
CNR JUVENIL MASCULÍ - CN MOLINS DE REI

del club, que s’estan iniciant
en aquesta disciplina, van
compe�r en unes jornades

8-17
13-4
18-12
11-5
16-10
3-5
6-3
13-5
17-8

a Sant Cugat, amb l’objec�u
de valorar la seva progressió
i aprenentatge.

Un dels arquers del club rubinenc. / Cedida

HANDBOL | TERCERA CATALANA

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Derrota del Maristes a casa contra el Ribes

El Sènior Femení del Cent Pa�ns
aconsegueix dos punts a Valladolid
El Sènior Femení del Cent
Pa�ns va aconseguir sumar
dos punts en la darrera jornada de la lliga Elit contra el
Valladolid a domicili. L’espectacular par�t de Carol,
que va aturar 52 llançaments, no va ser suﬁcient

Imatge del par�t entre Maristes i l’Handbol Ribes. / Cedida

El Sènior de Maristes d’handbol no va poder guanyar
en la darrera jornada de
lliga contra un rival directe,
l’Handbol Ribes. Els rubinencs, que jugaven a casa,
van sor�r disposats a plantar
cara a un equip que va ser líder durant moltes jornades.

L’equip rival va començar
amb un parcial de 3-7, però
el Maristes va aconseguir
igualar el par�t al descans,
al qual es va arribar només a
un gol per sota, 12-13.
A la segona meitat, el joc
es va igualar, tot i que l’equip
rival de mica en mica anava

obrint el forat en el marcador. A faltar d’un minut per
la ﬁnalització del par�t, el
conjunt rubinenc anava un
gol per sota, però l’equip
rival va aconseguir matar
el par�t i deixar el resultat
final en 25-27. / Handbol
Maristes Rubí

per evitar els penals, ja que
a falta de menys d’un minut
per acabar l’enfrontament,
el conjunt visitant va aconseguir empatar el par�t 1-1.
En els penals, el conjunt
rubinenc es va imposar.
Per la seva banda, el Sè-

nior Masculí A del Cent Pa�ns va perdre en la darrera
jornada de la lliga elit, també
a la pista del Valladolid, per
6-2. Tampoc va guanyar el
seu par�t el Sènior B que va
ser derrotat per 8-1 al camp
del Valladolid. / HCR

