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al Consell Nacional de la 
Infància i l’Adolescència de 
Catalunya. També forma 
part d’aquest òrgan el rubi-
nenc Álvaro Capio, que creu 
que “és molt important per 
la ciutat i també per Catalu-
nya que hi hagi consells dels 
infants”.

Concert coral i lectura dels 
drets dels infants
Abans de la lectura del ma-
nifest, les corals externes de 
l’Escola de Música van ofe-
rir un lluït repertori de 10 
cançons, una per cada dret 
que tenen els infants. Entre 
cançó i cançó, diverses per-
sones pujaven a l’escenari 
per fer lectura dels drets. 
Mentrestant, tothom qui 
ho va voler va poder gaudir 
d’una xocolatada popular. 
Posteriorment, i per tancar 
la festa, va tenir lloc un 
espectacle familiar.

Rubí celebra el Dia de la Infància 
amb una gran festa ciutadana
MARTA CABRERA

Rubí va celebrar el dilluns a 
la tarda el Dia Internacional 
de la Infància amb una gran 
festa ciutadana a la plaça 
Doctor Guardiet. Durant 
gairebé quatre hores es 
van instal·lar diversos jocs i 
tallers que van contribuir a 
omplir una plaça on, a més, 
van tenir lloc actuacions 
corals, espectacles famili-

ars i la lectura del manifest 
a càrrec del Consell de la 
Infància i l’Adolescència 
de Rubí.

“Estem molt satisfets 
d’aquesta ac� vitat, però el 
fet és que commemorar els 
drets dels infants signifi ca 
que hi ha llocs al món on en-
cara s’han de reivindicar”, 
va explicar l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Mar� nez, qui 
va intervenir just després de 
la lectura del manifest.

Els representants del 
Consell dels Infants van fer 
lectura d’un text en què es 
posa en relleu la impor-
tància de respectar el dret 
dels infants al joc, la salut, 
la protecció, l’educació i la 
igualtat, entre altres. “Re-
clamem que hi hagi menys 
assetjament escolar i que 
s’acullin persones immi-
grants”, explica Alba Barce-
ló, representant rubinenca 

La coral infan� l de l’Escola de Música va ser protagonista de la festa. / M.C.

A la plaça Doctor Guardiet es van instal·lar diversos jocs. / M.C.

Maristes Rubí col·labora amb 
un camp de refugiats a Grècia
Els alumnes del Projecte 
d’Aprenentatge i Serveis 
(APS) de 4t d’ESO i els de 6è 
d’Educació Primària de l’es-
cola Maristes Rubí comme-
moraran el Dia Internacional 
dels Drets dels Infants aquest 
divendres 24 de novembre. 
Ho faran en col·laboració 
amb l’ONG SOS Refugiados, 
en una inicia� va única a tot 
el país.

L’ac� vitat comptarà amb 
la presència de membres 
de l’entitat, que treballa-
ran conjuntament amb els 
alumnes en la redacció de 
cartes, que es traduiran i, 
posteriorment, s’enregistra-
ran en vídeo. Les cartes seran 
enviades als nens refugiats al 
camp no ofi cial Victòria. Ells 

respondran als estudiants 
rubinencs amb un dibuix. 
Un cop rebuts, el procés 
acabarà amb la creació de 
tasses de fang, que fi nalment 
es vendran per recollir fons 
pel camp.

En l’ac� vitat hi col·labora 
l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa), que posa un 
forn professional per fer el 
taller de terrissa. D’aquesta 
manera, les dues escoles 
contribueixen al projecte 
Pájaros de barro de l’ONG 
SOS Refugiados.

L’objec� u és mantenir el 
centre Victòria, que els alum-
nes de Batxillerat van trobar 
abandonat i van haver de 
pintar, netejar, etc. durant la 
seva estada solidària. / DdR
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Creix el nombre de rubinenques que busquen 
ajuda al Servei d’Atenció a les Dones
REDACCIÓ

El nombre de rubinenques 
que s’han dirigit durant 
aquest 2017 al Servei d’In-
formació i Atenció a les Do-
nes (SIAD) de l’Ajuntament 
s’ha incrementat respecte a 
les dades de l’any passat. El 
SIAD és un servei que lluita 
per la igualtat d’oportunitats 
i contra la discriminació per 
raons de gènere, oferint a 
les usuàries informació i 
recursos de forma gratuïta i 
confi dencial.

Segons les dades facilita-
des pel consistori, coincidint 
amb la celebració del Dia 
internacional per a l’elimi-
nació de la violència envers 
les dones, el servei psicològic 
del SIAD té actualment 212 
expedients vigents, 109 dels 
quals es corresponen amb 
casos nous d’aquest any, 
mentre que al 2016 comp-
tava amb 161 expedients 
oberts, 80 dels quals van 
ser nous.

Enguany, 24 de les dones 
ateses pel SIAD han estat 
derivades al servei jurídic, 

Fa un mes, un home va matar la seva parella a Rubí. / Arxiu
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mentre que l’any passat no-
més 10 usuàries van uti litzar 
aquest recurs.

En el cas del servei jurí-
dic, aquest ha atès un total 
de 72 dones, 40 menys que 
l’any passat, de les quals 9 
pati en violència masclista i 
que han estat derivades al 
servei psicològic. Així, actu-
alment hi ha 39 dones ateses 
per tots dos serveis, davant 
les 22 del 2016.

La casa d’urgències, per a 
acolliments de curta durada 

de dones i menors al seu càr-
rec que pateixen violència de 
gènere i que estan en perill, 
ha registrat quatre ingressos 
de dones de Rubí, la mateixa 
xifra de l’any passat.

Per la seva banda, el punt 
de trobada, gesti onat per la 
Creu Roja a través d’un con-
veni amb els Ajuntaments de 
Rubí, Sant Cugat i Castellbis-
bal i que garanteix un espai 
neutral per a parelles amb 
menors que tenen difi cultats 
per desenvolupar els règims 

de visites normalitzats, ha 
atès 15 dones rubinenques, 
de les quals sis tenien ordres 
d’allunyament vigents. El 
2016 en va atendre 6.

Pel que fa al servei de 
teleassistència mòbil per a 
dones que pateixen o han 
patit violència masclista 
(ATENPRO) compta actual-
ment amb 38 usuàries, 19 
de les quals s’han incorporat 
aquest any, mentre que l’any 
passat eren 29 usuàries, 13 
de les quals es van incorporar 
el mateix any. La regidora de 
Políti ques d’Igualtat, Maria 
Mas, destaca la importància 
que les dones que pateixen 
violència masclista i el seu 
entorn coneguin els serveis 
que ofereix l’Ajuntament 
a través del SIAD i el telè-
fon 900 900 120, un servei 
d’atenció permanent, gratuït 
i confi dencial contra la vio-
lència masclista.

Fa poc més d’un mes, una 
dona rubinenca de 66 anys 
va ser assassinada per la seva 
exparella. La vícti ma no havia 
presentat cap denúncia per 
violència masclista.

Rubí commemora el Dia
internacional per a l’eliminació 
de la violència masclista
REDACCIÓ

L’Ajuntament commemo-
rarà aquest dissabte el 
Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones amb 
un programa d’activitats 
per sensibilitzar i lluitar 
contra aquesta xacra so-
cial. “El clam en contra de 
la violència masclista és 
més vigent que mai a la 
nostra ciutat, on malaura-
dament hem hagut de la-
mentar aquest octubre la 
mort d’una veïna a mans 
de la seva exparella”, ha 
declarat la regidora de 
Polítiques d’Igualtat, Ma-
ria Mas, qui ha afegit que 
“el seu record el tindrem 
molt present aquest dis-
sabte, quan ens reunim 
un cop més per rebutjar 
qualsevol tipus d’agressió 
envers les dones”.

Coincidint amb el 25 
de novembre, la plaça del 
Doctor Guardiet acollirà 
els actes centrals de la 
commemoració. A les 12 

hores, l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i l’alumnat 
de l’institut L’Estatut fa-
ran la lectura d’un ma-
nifest unitari consensuat 
per la Generalitat, les 
quatre diputacions pro-
vincials i les dues enti-
tats municipalistes. A 
continuació, tindrà lloc 
una actuació a càrrec de 
l’Escola de Música Pere 
Burés i la performance 
‘Fueron felices (y femi-
nistas)’, amb els grups 
rubinencs SIART, Escena 
13 i DEKU Produccions. 
La jornada es tancarà amb 
una xocolatada.

També s’han previst 
actes el diumenge 26 de 
novembre a la plaça de 
Ca n’Oriol. A partir de les 
11 hores, se celebrarà un 
vermut musical amb el 
grup Canciones de Nadie, 
després del qual es repe-
tirà la lectura del manifest 
a càrrec dels alumnes 
de L’Estatut, i la perfor-
mance ‘Fueron felices (y 
feministas)’.
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Veïns de l’avinguda l’Estatut i el carrer Madrid 
estan desesperats per una plaga de rates
cristinA cArrAsco

Les rates s’han convertit en 
un autèntic malson per a part 
del veïnat de l’avinguda de 
l’Estatut i del carrer Madrid. 
Rates de gran dimensió, que 
comparen amb gats i conills, 
i també ratolins campen 
per les seves terrasses, es 
mengen el menjar dels seus 
gossos i fins i tot accedeixen 
als seus habitatges.

El veïnat atribueix la plaga 
dels rosegadors a la deixade-
sa d’un solar privat que està 
abandonat des de fa més 
de 15 anys. El solar, situat a 
l’avinguda de l’Estatut, 180, 
s’ha omplert de vegetació, 
al caliu del qual han creat les 
rates el seu hàbitat.

“És vergonyós i insos-
tenible, ja no sabem què 
fer”, explica Maria, veïna del 
carrer Madrid, que té una 
terrassa a tocar del solar. Les 
rates escalen per les parets 
compartides amb el solar i 
des d’aquí es passegen per 
les terrasses a la recerca d’ali-
ment. “Es mengen el menjar 
de gossos i gats i travessen 

fins al carrer Madrid a buscar 
més menjar en els conteni-
dors”, apunta Maria.

Montse, veïna de l’avin-
guda de l’Estatut, assenyala 
que també han fet fins a cinc 
forats en un tram de vorera 
sense asfaltar de l’avinguda, 
just davant del solar, per on 
surten d’excursió, sobretot 
a les nits. També les han vist 
sortir per una mena d’em-
bornal de la xarxa de clave-
gueram sense tapa situat uns 
metres més avall.

La plaga s’ha estès de tal 
manera que alguns veïns ja 
han rebut la desagradable 
visita dels rosegadors a casa 
seva. “El meu fill va obrir 
l’altre dia el calaix de la cuina 
i en va sortir un ratolí”, apun-
ta Maria, qui considera que 
“això és una epidèmia”. Una 
altra veïna també diu que li 
han arribat a foradar mobles 
de la cuina.

Molts dels veïns afectats 
han recorregut a verí, tot 
i que ara, asseguren, “són 
molt llestes i ja no s’apropen 
a aquest”. També han instal·
lat mosquiteres a portes i 

A dalt, la façana del terreny a l’avinguda de l’Estatut. A sota, alguns 
dels forats que han fet les rates per sortir i entrar del solar. / C.C.

l’Ajuntament ha fet set requeriments 
al titular del solar en els últims anys

Segons l’Ajuntament, en 
els darrers quatre anys i 
davant les queixes dels 
veïns i veïnes afectats, el 
consistori ha emès un to-
tal de set requeriments al 
propietari del solar per tal 
que condicioni el terreny, 
l’últim el febrer del 2017.

Des de l’administració 
local s’apunta que, davant 
la falta de resposta per 
part del titular del solar, a 
principis de novembre es 
va emetre un nou avís on 
se li recorda les seves obli-
gacions com a propietari 
de la finca.

Responsables de l’Ajun-
tament asseguren que por-
ten darrere d’aquest tema 
des de fa molt de temps, 
però reconeixen que “en 

tractar·se d’una finca par-
ticular, queda molt poc 
marge per a l’acció munici-
pal”. En els requeriments, 
s’inclou l’exigència d’exe-
cutar les voreres, ja que 
aquesta, per ser la primera 
execució, recau en el pro-
pietari de la finca, segons 
el consistori.

Pel que fa a l’embornal, 
ja han passat l’avís a Sorea 
perquè el revisi per si pre-
senta alguna deficiència 
i inspeccioni la xarxa de 
clavegueram de la zona 
per detectar possibles in-
cidències. La resposta no 
ha convençut al veïnat que 
insta al consistori a actuar 
de forma subsidiària, ja 
que el problema “ara ja és 
de salut pública”. / DdR

finestres, per poder ventilar 
sense estar patint per si acce-
deixen als habitatges. Alguns 
han arribat a matar·les ells 
mateixos.

“És un perill, les rates 
transmeten malalties a hu-
mans i animals”, lamenten. 
Segons els veïns, quan van 

començar a detectar que 
el nombre de rates s’havia 
incrementat molt, ja fa molts 
mesos, alguns van dirigir·se 
a l’Ajuntament per demanar 
algun tipus de solució. “No 
ens han fet cas. Ens diuen que 
és propietat privada i que no 
poden fer res”, apunten.

rEDAcció

Fecsa Endesa està duent 
a terme des de principis 
de novembre els treballs 
de desmantellament de 
la línia elèctrica de 66 Kv 
entre la subestació de Rubí 
i l’estació depuradora d’ai-
gües residuals (EDAR) de 
Terrassa, just al límit del 
terme municipal rubinenc 
amb el de Sant Quirze del 
Vallès. Aquesta línia tra-
vessa les zones de la Perla 
del Vallès, Can Serrafossà, 
Can Xercavins, Sant Muç i 
La Llana.

Es tracta d’un total de 
4.820 m de línia aèria de 
3 conductors i 55 suports, 
tant de formigó com metàl·
lics. S’estan desmuntant i 
retirant els conductors, aï-
lladors i suports i es demo-
liran els fonaments fins a 1 
m de profunditat, omplint 
els forats de terra vegetal. 
Per últim, es replantaran 
les zones afectades amb 
plantació autòctona.

“ E l  d e s m u n t a t g e 
d’aquesta línia és una gran 
notícia per Rubí”, ha as-

Fecsa Endesa desmunta una línia elèctrica aèria 
que discorre pel terme municipal de rubí

segurat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez. “L’execució 
d’aquest projecte suposarà 
una millora paisatgística 
i mediambiental impor-
tant, a més d’alliberar una 
servitud del territori que 
recuperarà el municipi”.

Inicialment, les obres 
s’havien d’executar cap al 
mes de maig, però aques-
ta és una època de l’any 
amb un alt risc d’incendi. 
Tenint en compte la natu-
ralesa d’aquests treballs, 
es va considerar oportú 

traslladar l’inici d’aquesta 
actuació al novembre.

Les tasques es van ini-
ciar amb la instal·lació de 
politges i proteccions, se-
guides del desmuntatge 
del conductor i dels suports 
de la línia, fase en la qual 
ens trobem a hores d’ara. 
Un cop finalitzats aquests 
treballs, s’enderrocaran les 
cimentacios i, per últim, es 
restituiran els terrenys amb 
terra vegetal. Es preveu 
que l’actuació finalitzi cap a 
mitjans de desembre.

la línia elèctrica, amb un traçat d’uns 5 km, quedarà totalment 
desmuntada properament. / Cedida

Aspecte del solar des de les terrasses posteriors als habitatges 
del carrer Madrid. / C.C.
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caçadors de trastets recullen 400 kg de 
residus a l’entorn natural de can Xercavins
ReDAcció

Un centenar de persones, 
35 de les quals eren infants, 
van participar diumenge 
passat en la 19a Jornada de 
Neteja de l’Entorn Natural, 
realitzada a Can Xercavins. 
L’activitat, promoguda per 
Caçadors de Trastets, s’em-
marcava en la celebració de 
la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus.

Els participants van re-
collir 400 kg de residus i dei-
xalles. Entre aquests, runes, 
restes de vehicles, envasos 
de tot tipus, plàstics, roba o 
mobles. Segons explica Javi 
Ruiz, impulsor de Caçadors 
de Trastets, a priori, Can Xer-
cavins havia de ser un espai 
molt net, ja que s’havien 
realitzat fins a quatre traste-
jades amb anterioritat, que 
van millorar sensiblement 
l’espai. A més, cada cop hi ha 
més persones anònimes que 
en les seves caminades alli-
beren d’algunes deixalles els 
camins d’espais naturals. “És 
fora dels camins, endinsats 
en el bosc, als talussos i so-

bretot als torrents, on hem 
trobat ingrates sorpreses, 
amb centenars de quilos de 
deixalles”, apunta.

Des de l’entitat ente-
nen que les activitats de 
sensibilització han servit 
perquè persones respectu-
oses amb el medi ambient 

contribueixin a la millora 
de l’entorn natural, més que 
per a la conscienciació dels 
incívics. També confien que 
les activitats de sensibilitza-
ció dirigides als infants, les 
jornades festives i activitats 
a les escoles, contribueixin 
a millorar la relació entre les 

noves generacions i l’entorn 
natural.

A més de la recollida, 
els participants van poder 
contemplar una exposició 
amb exemples dels residus 
i deixalles trobats a l’entorn 
natural en altres trasteja-
des.

Els participants a la trastejada de diumenge van recollir 400 kg de residus. / Cedida

uns cinquanta rubinencs seran reconeguts 
per les tasques de neteja de fuel del Prestige
Aquesta setmana fa 15 anys 
de la catàstrofe del Prestige, 
el vaixell petrolier que va 
vessar milers de tones de 
fuel a les costes de Galícia. 
Properament, l’Associació 
Nacional de Protecció Civil 
lliurarà a la ciutat de Cama-
riñas (A Coruña) les medalles 
de reconeixement als prop 
de 5.500 voluntaris i volun-
tàries, arribats de tot l’estat 
espanyol i de 13 països, que 
van col·laborar en l’operatiu 
de neteja en aquest municipi. 
Una cinquantena d’aquests 

voluntaris són de Rubí. 
Ara, el Consello de Cama-

riñas els vol donar les gràcies, 
expressant el seu reconei-
xement “a aquells que van 
invertir el seu temps i esforç 
per aconseguir que les costes 
del municipi es recuperessin 
del pitjor desastre ecològic 
de la seva història”, ha expli-
cat l’alcalde de Camariñas, 
Manuel V. Alonso. L’alcaldes-
sa de Rubí, Ana M. Martínez, 
ha celebrat la decisió del 
Consello de reconèixer l’acció 
del voluntariat, “que van fer 

una tasca excepcional”.
Els voluntaris poden es-

collir entre rebre la Medalla 
de Mèrit i Reconeixement 
─en aquest cas, hauran d’in-
gressar 50 euros en concepte 
de despeses d’expedició 
en un número de compte 
bancari d’ANAV Protección 
Civil de España─ o el Diploma 
emès pel Concello de Cama-
riñas, que serà gratuït. Per a 
fer-ho, han d’omplir una sol-
licitud que trobaran al web 
de l’Ajuntament i enviar-la a 
adl@camarinas.net. / DdR

RubíBus compra dos nous 
autobusos per la seva flota
El servei de transport 
urbà RubíBus ha in-
corporat dos nous 
autobusos a la flota. 
Els nous vehicles, que 
substitueixen dos 
busos de més de 10 
anys, se sumen als 
altres 14 que operen 
a la ciutat i que són més 
eficients i respectuosos 
amb el medi ambient.

Els nous autobusos, mo-
del New Cit de 10,5 metres 
de longitud, compten amb 
un bastidor Scania amb 
motorització Euro VI de 
baix consum. El model New 
City disposa d’una nova car-
rosseria en la qual impera la 
seguretat, la funcionalitat i 
el confort pels usuaris. Així, 
incorpora una càmera a la 
part posterior del vehicle 
per millorar la visibilitat 
del conductor, un sistema 
lluminós i acústic per avisar 
els usuaris de l’obertura i 
el tancament de portes, 
polsadors retroil·luminats i 
connectors USB per poder 
carregar els mòbils, entre 
altres. Paral·lelament, tam-

Síndics i Sorea firmen un conveni per finançar 
les activitats del Dia dels Drets Humans
La Síndica de Greuges de 
Rubí, Milagros Calleja, el 
Síndic de Greuges de Sa-
badell, Josep Escartín, el 
Síndic de Greuges de Mollet, 
Lluís Martínez, i el Síndic 
de Greuges de Sant Cugat, 
Ramon Palacio, han signat 
un conveni de col·laboració 
amb Sorea a través del qual 
es finançaran les activitats 
de commemoració del Dia 
Mundial dels Drets Humans. 
L’acord farà possible quatre 

activitats, una a cada mu-
nicipi, per commemorar la 
jornada els dies 11 i 12 de 
desembre.

Rubí acollirà la xerrada 
del president de l’Institut 
dels Drets Humans de Cata-
lunya, David Bondia, l’11 de 
desembre, qui també oferirà 
una conferència a Mollet el 
dia 12. El mateix dia, l’exde-
fensor del Poble Andalús, 
José Chamizo, pronunciarà 
una conferència a Sabadell. 

L’endemà, la doctora en Fi-
losofia per la Universitat de 
Barcelona Begoña Román 
protagonitzarà una ponèn-
cia a Sant Cugat.

El conveni també inclou 
l’edició de material gràfic 
informatiu sobre diferents 
qüestions que tracten els 
síndics i síndiques. Totes les 
accions que es realitzaran 
seran finançades per Sorea 
a través d’una aportació de 
2.000 euros. / DdR

Hi ha més víctimes 
de l’amiant de les 
que et penses.
Hi ha responsables.
Junts podem fer justícia.

Si creus que podries ser una 
víctima, tens dret a reclamar. 

Fins al 2030, l’amiant haurà 
causat mig milió de morts 
en territori comunitari. 

Truca’ns!
900 802 525
(línia gratuïta)

Col·lectiu Ronda
Assessorament 
jurídic compromès.

Saps si ets víctima? 
Truca’ns de franc i lluitem junts.

 900 802 525 #amiantmata
www.cronda.coop/Amiant

info@cronda.coopAssessorament jurídic compromès

C I M ETÍV S

M A N TIAL’

ED

Un dels nous busos. / Cedida

bé compta amb un sistema 
d’informació pensat per a 
les persones invidents, que 
els indica la línia i la direcció 
del vehicle. 

Com la resta d’auto-
busos de la ciutat, estan 
equipats amb localització 
via satèl·lit en temps real, 
fet que permet la gestió de 
tota la flota des del centre 
SAE (Sistema d’Ajuda a l’Ex-
plotació), estan dotats de 
wifi gratuït i compten amb 
un sistema de càmeres de 
control d’accidents. 

També disposen de 
rampes per facilitar l’accés 
a persones amb mobilitat 
reduïda, així com seients de 
diferent color reservats per 
a gent gran, embarassades 
i usuaris amb mobilitat 
reduïda. / DdR
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can Fatjó acull 
diumenge una nova 
edició del Dia de 
l’arbre autòcton

l’Ajuntament impulsa una nova
campanya per combatre l’incivisme
mArtA cAbrerA

Reduir els actes d’incivisme i 
mantenir la ciutat més neta són 
els dos principals objectius que 
persegueix la nova campanya 
d’incivisme de l’Ajuntament de 
Rubí, que porta per títol ‘Siguem 
cívics’.

El govern local ha volgut re-
lacionar la iniciativa a favor de la 
convivència amb la distinció que 
va aconseguir Rubí fa poc com 
a Ciutat Amiga dels Infants, i ha 
presentat una campanya amb 
els nens com a protagonistes. 
Així, en les properes setmanes, 
i sobretot a partir del 2018, es 
podran veure a la ciutat cartells 
amb dibuixos d’infants realitzant 
accions cíviques.

En concret, la iniciativa pretén 
reforçar cinc aspectes clau per 
tenir una ciutat millor: no pintar 
a les parets dels edificis, llençar 
els papers a les papereres, trucar 
al telèfon verd per evitar deixar al 
carrer deixalles, donar preferència 
de pas en les zones de vianants 
a les persones amb mobilitat 
reduïda i recollir les defecacions 

dels animals al carrer. “És una 
campanya molt gràfica i amable 
que pretén fer entendre que la 
ciutat és de tots i l’hem de cuidar 
entre tots”, afirma l’alcaldessa de 
Rubí, Ana M. Martínez, que apunta 
que l’objectiu és tenir una ciutat 
“segura, amable i neta”.

La campanya informativa ani-
rà acompanyada per diverses 
activitats al carrer i també a les 
escoles.

Problema amb els excrements
La primera campanya cívica que 
va posar en marxa el govern de 
Martínez va ser contra els excre-
ments a la via pública, que conte-
nia imatges molt gràfiques i que 
buscava generar un gran impacte. 
L’alcaldessa fa un balanç positiu de 
la primera campanya i creu que, 
tot i que encara queda molt per 
resoldre el problema, “la percep-
ció global és que ha augmentat 

l’alcaldessa de rubí, durant la presentació de la campanya ‘Siguiem cívics’. / m.c.

la sensibilitat en aquest aspecte 
i que la minoria que té aquestes 
actituds cada cop és més petita”.

D’altra banda, la màxima res-
ponsable municipal ha explicat 
que, de moment, el projecte per 
analitzar l’ADN dels excrements de 
gos al carrer i multar els propieta-
ris està aturat perquè només es 
disposa d’una mostra del 12% del 
cens. Per aquest motiu, ha afirmat 
que cal “repensar el projecte”.

La 17a plantada del Dia de l’arbre 
autòcton se celebrarà el diumenge 
26 de novembre, a partir de les 10 
hores. En aquesta edició, l’espai 
escollit per a plantar els diferents 
exemplars ha estat la zona verda 
existent entre els carrers Topazi i 
Maragda, a Can Fatjó.

Enguany, es plantaran un cen-
tenar d’exemplars d’arbres au-
tòctons ─alzines, pins, roures i 
freixes─ i d’arbustives ─llentiscles 
i viburnums─. Tot plegat, amb l’ob-
jectiu de fomentar i promoure la 
repoblació d’espècies vegetals en 
aquesta zona. 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.

Tots els participants rebran 
un diploma d’agraïment. L’Ajun-
tament ha penjat cartells infor-
matius a les escoles de primària i 
secundària de la ciutat, convidant 
els infants a participar en la plan-
tada.

Durant les 17 edicions, la plan-
tada d’arbres s’ha dut a terme a Ca 
n’Alzamora, a Ca n’Oriol, al Pinar o 
a Can Sedó, entre altres. / DdR
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Investigada una rubinenca per 
delictes contra els drets fonamentals 
en una manifestació d’ultradreta
reDAcció

Els Mossos d’Esquadra han 
relacionat a sis persones 
amb agressions, lesions i 
amenaces que s’han pro-
duït durant els darrers dies 
en diverses concentracions 
d’extrema dreta que han 
tingut lloc a Barcelona.

Entre les persones iden-
tificades, a les quals se les 
investiga en relació a diver-
ses agressions, hi ha una 
rubinenca que va partici-
par el 27 d’octubre en una 
convocatòria ultraespanyo-
lista, no comunicada, que 
va recórrer el centre de 
Barcelona. Davant d’un bar 

del carrer Mallorca, un grup 
d’ultres es van encarar a un 
grup independentista i com 
a resultat de l’enfrontament, 
dues persones, entre elles la 
dona de Rubí, van increpar i 
posteriorment agredir a una 
persona. La dona, de nacio-
nalitat espanyola, ha quedat 
investigada com a presump-
ta autora d’un delicte contra 
l’exercici de drets fonamen-
tals i llibertats públiques. La 
presumpta agressora té an-
tecedents per robatori amb 
força a l’interior de vehicle i 
atemptat contra els agents 
d’autoritat. L’altra persona 
que també va protagonitzar 
l’agressió, està investigada 
com a presumpte autor d’un 
delicte de lesions lleus amb 
l’agreujant d’odi, a més d’un 
delicte contra l’exercici de 
drets fonamentals i llibertats 
públiques. En aquest cas, té 
antecedents per robatori 
amb violència i intimidació, 
per robatori i furt d’ús de 
vehicles, per maltractaments 
en l’àmbit de la llar, per vio-
lència física i psicològica en 

l’àmbit familiar i amenaces.
Pel que fa a les altres 

quatre persones investiga-
des pels Mossos, en un cas 
els fets van passar el 22 de 
setembre al carrer Marina, 
quan dues persones que 
participaven en una marxa 
d’extrema dreta no comuni-
cada van agredir lleument a 
una persona, que va requerir 
assistència mèdica. Els dos 
investigats són de nacio-
nalitat espanyola i els dos 
tenen antecedents policials 
diversos.

En l’altre cas, els fets 
van tenir lloc el 8 d’octu-
bre al Metro de Barcelona 
després d’una manifestació 
convocada per Societat Civil 
Catalana. Dos joves, també 
amb antecedents policials, 
van agredir una persona al 
Metro.

A banda d’aquests sis 
casos, els Mossos investi-
guen conjuntament amb la 
Fiscalia d’Odi i Discriminació, 
vuit casos més per agressi-
ons a persones per motius 
ideològics.

Els Mossos investiguen sis persones relacionades amb agressions 
durant concentracions ultraespanyolistes. / Cedida

#25NRubi

Ho organitza: Amb el suport de:

anunci_diari_rubi_170x246_tr.indd   1 13/11/17   12:33

Desarticulat un grup 
organitzat de plantació 
de marihuana a Rubí

Els Mossos d’Esquadra 
han desarticulat un grup 
organitzat que es dedicava 
al cultiu de marihuana en 
pisos de Rubí, Sabadell, 
Terrassa i Sentmenat. Els 
agents van detenir el 16 de 
novembre vuit persones 
de nacionalitat espanyola 
i equatoriana, d’entre 19 i 
36 anys, com a presumptes 
autors d’un delicte contra 
la salut pública i defrauda-
ció de fluid elèctric.

Es van registrar cinc 
domicilis de Sabadell, Ter-
rassa, Rubí i Sentmenat 
i es van localitzar 1.250 

plantes de marihuana, 40 
kg de cabdells de la ma-
teixa planta, 3.000 euros 
en efectiu i material pel 
cultiu.

Els Mossos d’Esquadra 
calculen que els beneficis 
d’aquesta activitat eco-
nòmica podrien rondar 
els 200.000 euros el tri-
mestre, coincidint amb la 
recol·lecció de la planta, 
quantitat que puja fins als 
750.000 euros si es té en 
compte el frau elèctric. El 
jutge ha decretat la lliber-
tat amb càrrecs per tots els 
detinguts. / DdR

A Rubí hi havia un pis de cultiu de droga. / Mossos d’Esquadra
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La pobresa energèti ca centrarà el XVI Curs 
de Cooperació i Solidaritat Internacional
El curs, que organitza cada any l’enti tat Rubí Solidari, 
ti ndrà lloc aquest cap de setmana a l’edifi ci Rubí Forma
REDACCIÓ

Què és la pobresa energè-
ti ca i com es pot fer front 
des de diferents àmbits és 
el tema en el qual aprofun-
dirà la XVI edició del Curs 
de Cooperació i Solidaritat 
Internacional, que organitza 
Rubí Solidari. 

El curs, que ti ndrà lloc 
aquest cap de setmana a 
l’edifi ci Rubí Forma, comp-
tarà amb la participació 
d’experts i ponents de re-
conegut prestigi en la te-
màti ca. 

La conferència inaugural 
del curs, que serà aquest 
divendres 24 a les 19 ho-
res, anirà a càrrec de Joana 
Mundó, membre de l’Associ-
ació Ecoserveis, un referent 
de la cultura energèti ca, qui 
explicarà què és la pobresa 
energètica i l’estat de la 
qüesti ó. 

El curs arrencarà dissab-
te a les 10 hores amb la xer-
rada ‘Legislar per protegir’, 
a càrrec de Xavi Pallarès, de 
l’Aliança contra la pobresa 
energètica (APE), plata-
forma que va néixer per 
pressionar i denunciar les 

administracions públiques 
pel seu immobilisme davant 
l’actuació de les empreses 
subministradores d’energia 
i aigua. 

Ja a les 12 hores, ti ndrà 
lloc una xerrada d’Encarna 
Medel, coordinadora de 
l’àmbit de Política Social 
de l’Ajuntament de Rubí, 
qui parlarà sobre com els 
serveis socials són els grans 
detectors de famílies i per-
sones en risc de pobresa 
energèti ca. 

Després de dinar, el curs 
es reprendrà a la tarda, a les 
16.30 hores, amb la xerrada 
‘Salut i Pobresa Energèti ca’ 
a càrrec de Juli Carrere, 
investi gador del Grup habi-
tatge i Salut de l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona. 

Mesures contra la pobresa 
energèti ca
El Curs de Cooperació i So-
lidaritat Internacional fi na-
litzarà diumenge amb una 
taula rodona, que arrencarà 
a les 10.30 hores, que comp-
tarà amb la parti cipació de 
Cristi na Ramos, experta en 
pobresa energèti ca de l’As-
sociació Ecoserveis; Manel 

Rivero, de l’empresa Inti am 
Ruai, Abdulaye Fall, de l’As-
sociació Comunitats Auto-
fi nançades, i Mònica Plana, 
de la Fundació ABD-Energia 
Justa. La taula servirà per 
plantejar algunes de les 
mesures per lluitar contra 
la pobresa energèti ca.  

Les inscripcions es po-
den realitzar per telèfon 
al 935 888 643, per correu 
electrònic a info@rubiso-
lidari.org, per twitt er a @
RubiSolidari o al mateix edi-
fi ci Rubí Forma, situat a la 
rambleta Joan Miró, abans 
d’iniciar-se el curs. 

Dins del cicle de xerrades 
que organitza l’Associació 
Amics de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB), 
el 29 de novembre, la Biblio-
teca acull la conferència ‘El 
periodisme en construcció’. 
L’acti vitat anirà a càrrec de 

Pere Rusiñol, periodista de 
la publicació Alternativas 
Económicas i del portal di-
gital www.diario.es. El mo-
derador del posterior debat 
serà Lluís Bogunyà, membre 
de la junta de l’enti tat orga-
nitzadora. / DdR

Conferència sobre 
periodisme a la Biblioteca

Cartell del nou Curs de Cooperació i Solidaritat Internacional de Rubí 
Solidari. / Cedida



Coincidint amb el 25 de 
novembre, Inicia� va per 
Catalunya Verds (ICV) or-
ganitza una performance 
per evidenciar i denunci-
ar els diferents � pus de 
violència contra les dones 
que existeixen.

Per fer-ho, compten 
amb la col·laboració de 
Miriam Fernández, de 
la Plataforma d’Afectats 
pel Bullying Alanmón, i 
de Juan Luis Navarro, de 
l’Associació d’Alumnes 
i Exalumnes de l’Escola 
d’Art i Disseny de Rubí 
(edRa).

La performance, que 
tindrà lloc el dissabte 
entre les 18 i les 20 ho-
res a la plaça de la Nova 
Estació, � ndrà tres espais 
diferenciats sota el � tol 
comú ‘Tacada’. En primer 
lloc, un audiovisual que 
es projectarà al sostre de 
la teulada exterior de Fer-
rocarrils de la Generalitat 
de Catalunya. Es tracta d’un 
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M. CABRERA

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) presen-
tarà una moció al Ple de 
novembre per demanar la 
reobertura del Punt d’In-
formació, que el govern va 
decidir tancar a fi nals de 
setembre. Aquest servei, 
que va posar en marxa 
la formació republicana 
quan dirigia la regidora 
d’Iden� tat i Projecció Exte-
rior, estava ubicat a l’An� ga 
Estació i oferia informació 
sobre la cultura i el pa-
trimoni rubinenc, mapes 
sobre la ciutat, productes 
de marxandatge i també 
funcionava com a punt de 
venda d’entrades. 

A més, durant algunes 
èpoques havia organitzat 
passejades per l’entorn 
natural i de patrimoni de la 
ciutat i havia impulsat cam-
panyes per promocionar la 
imatge del municipi. 

El portaveu d’Esquerra, 
Xavier Corbera, ha explicat 

que es van assabentar de 
la decisió de tancar-lo per 
la premsa i considera que 
el tancament del servei 
respon a mo� us estricta-
ment polí� cs: “És un preu 
que paga el PSC, que al 
fi nal qui el paga són tots 
els rubinencs, pel fet de 
tenir companys de viatge 
a C’s, el PP, el trànsfuga i 

els exregidors de C’s, que 
volen evitar que la gent 
de Rubí conegui el seu 
patrimoni, la seva història 
i el que passa a la ciutat”. 
També considera que tant 
C’s com el PP no tenen 
“afecte” a qualsevol cosa 
que hagi posat en marxa 
Esquerra, un altre dels mo-
� us pels quals creu que els 

C’s demana que es facin 
públics els comptes dels grups 
municipals dels úl� ms 8 anys
REDACCIÓ

Ciutadans (C ’s) vol que 
totes les formacions amb 
representació al consistori 
“facin pública la seva comp-
tabilitat dels úl� ms 8 anys 
en el Portal de transparèn-
cia de la web municipal”. 
Així ho ha manifestat el 
portaveu del grup de la for-
mació a l’Ajuntament, José 
Abadías, qui ha anunciat 
que en el Ple de novembre 
presentarà una moció en 
aquest sen� t. 

La petició reclama, a 
més, que a principis del 
2018 “s’informi detallada-
ment en sessió plenària de 
tots els ingressos i despeses 
realitzades per cada grup 
durant aquest mandat”. 

Abadías ha assenyalat 
que l’objec� u de la inicia-
� va que proposen és “ser 
coherents amb les deman-
des actuals de la societat” i 
que “els ciutadans de Rubí 
coneguin els comptes dels 
grups polítics que els re-
presenten”. En aquests mo-
ments, els grups municipals 

només estan obligats a ren-
dir comptes si ho sol·licita el 
Ple. La moció especifi ca que 
es detallin clarament els im-
ports, la data, la des� nació 
i el concepte de cadascuna 
de les par� des. 

El líder de Ciutadans a 
Rubí ha insis� t que la Llei 
de Finançament de Par� ts 
Polítics és clara: “Les as-
signacions econòmiques 
han de servir per facilitar 
l’acompliment de treball 
dels grups municipals”, però 
“mai poden dedicar-se a fi -
nançar als seus respec� us 
partits, a fundacions o a 
en� tats vinculades”. 

Finalment, l’edil també 
ha recordat que tampoc 
es poden des� nar aquests 
diners al pagament de re-
muneracions de personal 
o a l’adquisició de béns 
patrimonials. 

El grup municipal d’Al-
terna� va d’Unitat Popular 
(AUP) és l’únic que fa pú-
blics de forma anual els 
seus comptes des que va 
obtenir representació al 
consistori. 

ERC acusa el govern de tancar el Punt 
d’Informació per sa� sfer C’s i el PP
Els republicans presentaran una moció per reobrir el servei

dos partits estan darrere 
del tancament.

Corbera també critica 
el fet que el servei hagi 
cessat sense que ho hagi 
aprovat el Ple, ja que el 
Punt d’Informació va ser 
aprovat pel Ple.

Sobre el poc ús del ser-
vei, Corbera recorda que 
quan el servei el ges� onava 
Esquerra impulsava diver-
ses iniciatives: “Està clar 
que si tu no fas res, la gent 
no vindrà a visitar el Punt 
d’Informació” i considera 
que “el PSC ha deixat anar 
morint a poc a poc el servei 
des de l’inici del mandat”.

Pel portaveu de la for-
mació, el Punt d’Informació 
és un servei “bàsic”, ja que 
“la ciutat no és només l’es-
pai públic i arquitectònic, 
és també l’esperit de la ciu-
tat, la seva gent, l’ac� vitat 
cultural i de les en� tats”.

L’Ajuntament de Rubí ha 
dit que no donarà explicaci-
ons sobre el tancament fi ns 
al Ple de novembre.

Des del setembre, l’An� ga Estació ha deixat de ser un Punt d’Infor-
mació. / M.C.

Performance d’ICV per 
denunciar els diversos � pus 
de violència contra les dones

L’acte posarà l’accent en les diverses for-
mes de violència masclista. / M.C.

conjunt de fotografi es en les 
quals es podrà veure una 
dona tacada amb diferents 

colors, que represen-
ten els diversos � pus de 
violència que ha patit: 
patriarcat, estereotips, 
sexual, psicològica, � si-
ca, verbal i assassinat. 
“Com a societat, durant 
molts anys hem tacat la 
dona, i ara això ho hem 
de canviar”, explica Miri-
am Fernández.

Al centre de la plaça, 
s’instal·laran uns panells 
on es recolliran les víc� -
mes de la violència mas-
clista assassinades aquest 
any, –fi ns ara 44, una de 
les quals era de Rubí–, 
amb el seu nom i la seva 
població. Per últim, es 
podrà veure de forma 
gegant el número 016 –el 
telèfon contra la violència 
masclista impulsat per 
l’estat espanyol– amb el 
lema ‘No callis’.

Ja fa tres anys que 
Inicia� va organitza una per-
formance coincidint amb el 
25 de novembre. / M.C.
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ERC, l’AUP, ICV, VR i Podem insisteixen 
en començar el POUM des de zero
M. CABRERA

Cinc forces polítiques de 
Rubí han tornat a demanar 
al govern local, en mans 
del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC) i del 
regidor no adscrit Sergi Gar-
cia, que torni a començar 
des de zero els treballs per 
aprovar un nou Pla d’Orde-
nació Urbanís� ca Municipal 
(POUM).

El POUM es va començar 
a redactar el 2006 i quatre 
anys més tard el Ple el va 
aprovar de forma defi ni� -
va. Més tard, la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona 
(CUB), l’òrgan encarregat 
de validar el document, 
el va tombar perquè hi va 
trobar més d’un centenar 
de defi ciències.

L’actual govern va deci-
dir a l’inici del mandat cor-
regir el text refós i tornar-lo 
a presentar i, de fet, el 
POUM havia de ser aprovat 
al Ple a principis del 2017. La 
manca de suport polí� c està 
retardant l’aprovació del 
text refós, ja que el govern 
local no té prou vots per 
� rar endavant el projecte.

Davant d’aquesta situ-
ació, Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC), l’Al-
terna� va d’Unitat Popular 
(AUP), Inicia� va per Cata-
lunya Verds (ICV), Veïns per 
Rubí (VR) i Podem, que no 
té representació al Ple, insis-
teixen, com ja van fer fa un 
any, que cal refer el POUM 
des de zero. Per aquest mo-
� u, presentaran una moció 
al Ple de novembre dema-
nant que es pugui redactar 
de nou el document.

Entre els motius pels 
quals defensen aquesta 

posició, les forces polí� ques 
destaquen mo� us tècnics i 
jurídics.

En primer lloc, conside-
ren que el context econòmic 
en el qual es va redactar el 
POUM del 2010 no té res a 
veure amb l’actual; consi-
deren que el text ha quedat 
obsolet, tant en temes de 
mobilitat com de memòria 
econòmica o demografia, 
entre d’altres. També estan 
convençuts que no es pot 
aprovar un text la par� ci-
pació ciutadana del qual va 
tenir lloc el 2005, especial-
ment perquè actualment hi 
ha noves normatives que 
exigeixen processos par� -
cipa� us molt més complets 
que el que es va efectuar. 
A més, ressalten que hi ha 
hagut canvis substancials de 
lleis que afecten bona part 
del POUM i actualitzacions 
de convenis.

A banda d’aquestes con-
sideracions, les cinc forces 
polí� ques recorden que el 
text refós contempla una 
expansió urbanística que 
contempla arribar fi ns als 
88.000 habitants –quan les 
previsions de la Generalitat 
apunten a un estancament 
poblacional–, preveu una 
ampliació a l’oest de la ciu-
tat basada en la construcció 
de la via interpolar, una 
infraestructura descartada 
per la Generalitat; i, a més, 
modifica substancialment 
el text refós. Un fet, aquest 
darrer, que creuen que pot 
provocar que la CUB torni a 
tombar el POUM en cas que 
el govern local aconsegueixi 
fi nalment aprovar el docu-
ment al Ple.

Les cinc forces polí� ques 
creuen que si es comença 

a treballar ara en un nou 
POUM, es podria portar a 
aprovació inicial el primer 
trimestre del 2019 i es po-
dria aprovar a meitats del 
proper mandat.

Pel que fa als problemes 
que provoca el retard, his-
tòric, del POUM, especial-
ment en relació als sectors 
econòmics, insisteixen que 
es poden abordar a través 
de modifi cacions puntuals 

de l’actual Pla d’Ordenació 
General (PGO).

Fonts municipals han 
explicat que el govern local 
està treballant amb la inten-
ció de portar a aprovació al 
Ple com més aviat millor el 
text refós del POUM, però 
encara no hi ha una data 
sobre la taula. De fet, el 
govern no compta amb el 
suport suficient per tirar 
endavant el text refós.

El regidor de VR, Toni García, la regidora de l’AUP, Mireia Gascón, el 
regidor d’ICV, Ramon Capolat, la regidora d’ERC Montse Soler i Pilar 
Rey, membre de Podem. / M.C.



La candidatura de Ciutadans 
(C’s) per a les properes elec-
cions al Parlament el 21 de 
desembre compta amb tres 
rubinencs: la fi ns ara dipu-
tada en el Parlament Sonia 
Sierra, que ocupa el número 
5 de la llista, el coordinador 
de l’agrupació de Rubí, Eric 
Laserna, número 35 de la 
candidatura, i el regidor 
Francisco Javier López, que 
va en la posició 44. 

La setmana passada ja 
es va conèixer que Sonia 
Sierra tornaria a repe� r a 

la llista de Ciutadans, en la 
mateixa posició que en les 
darreres eleccions autonò-
miques. 

Per la seva banda, Fran-
cisco Javier López, regidor 
de C’s, ha recordat que els 
comicis del 21-D són “una 
oportunitat de canvi de 
govern real i de deixar fora 
als grups que solament han 
estat preocupats pel pro-
cés”, la qual cosa considera 
que ha provocat “la marxa 
d’empreses, el descens del 
turisme i una greu fractura 

social”. 
Finalment, Eric Laserna 

assegura que tant ell com 
els seus companys de la 
formació consideren “un 
honor i una gran responsa-
bilitat” formar part d’aques-
ta candidatura. 

Laserna ha desitjat que 
“hi hagi una gran par� cipa-
ció per legi� mar el resultat” 
i ha afirmat que “C’s vol 
demostrar que són més 
els catalans que apostem 
pel seny que per la rauxa”. 
/ DdR
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La regidora Montse Soler formarà 
part de la candidatura d’Esquerra

Sonia Sierra, Eric Laserna i Francisco 
Javier López, a les llistes de C’s

La regidora de l’Ajuntament 
de Rubí Montse Soler anirà 
de número 60 a la llista 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) a les elec-
cions del 21 de desembre 
al Parlament de Catalunya. 
Es tracta d’una cita elec-
toral anòmala, convocada 
pel president del govern 
espanyol, Mariano Rajoy, 
després de l’aplicació de 
l’article 155 de la Consti-
tució i que tindrà lloc un 
dijous. 

Soler és regidora de 
l’Ajuntament des del 2015 i 
considera un “honor poder 
par� cipar en la candidatura 
d’ERC en aquests moments 
tan importants pel país”. 

La candidatura republi-
cana està encapçalada per 
Oriol Junqueras, el vicepre-
sident cessat que està actu-
alment en presó preven� va 
al centre penitenciari d’Es-
tremera, a Madrid. També 
van a la llista els consellers 
cessats Raül Romeva (3) i 
Carles Mundó (5), que tam-

bé estan a la presó; mentre 
que Toni Comín, que està 
‘exiliat’ a Brussel·les és el 
número 7. La número 2 de la 
candidatura és Marta Rovi-
ra, secretaria general d’ERC, 
i la número 3, la presiden-
ta del Parlament, Carme 
Forcadell, investigada per 
rebel·lió i sedició. 

Monste Soler afi rma que 
la seva formació encara les 
eleccions amb la intenció de 
“restablir el govern legí� m 
de Catalunya i treure els 

presos polí� cs el més aviat 
possible”. En aquest sen� t, 
la regidora considera “in-
just que en una suposada 
democràcia el líder polí� c 
d’Esquerra es� gui tancat a 
la presó i també tota la resta 
de consellers cessats”. 

També creu que, de cara 
a la campanya electoral, la 
candidatura republicana 
haurà de fer “molta peda-
gogia” i resoldre els dubtes 
que té actualment la ciuta-
dania. / DdR

Montse Soler és regidora d’ERC a l’Ajuntament. / Arxiu
Eric Laserna. / Arxiu

L’ac� vista Betlem Cañizar ocupa 
el número 55 a les llistes de la CUP
La rubinenca Betlem Cañi-
zar, experta en perspec� -
va de gènere i polítiques 
d’igualtat i molt coneguda 
pel seu ac� visme feminis-
ta, forma part de la llista 
electoral de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) per 
a les eleccions del 21 de 
desembre al Parlament de 
Catalunya. Cañizar serà la 
número 55 de la candidatu-
ra de la CUP a Barcelona. 

La formació assemble-

ària concorrerà a les elec-
cions amb Carles Riera 
com a cap de llista, fi ns ara 
diputat al Parlament. Riera 
va entrar com a diputat 
després de la renúncia de 
Pilar Cas� llejo, un fet que 
li permet repe� r a les llis-
tes de la CUP, ja que no ha 
passat més de 2 anys en el 
càrrec, com marquen els 
estatuts de la CUP. 

Acompanyant Riera, 
hi ha Maria Sirvent, Vidal 

Aragonés, Maria Ballester, 
Jordi Salvia i la independent 
Bel Olid, escriptora i ac� vis-
ta feminista. D’altra banda, 
tancant la llista hi haurà 
fi gures rellevants de l’es-
querra an� capitalista com 
David Fernàndez, Anna 
Gabriel o Quim Arrufat. 
La candidatura incorpora 
el suport del Par� t Pirata. 
La llista es va ra� fi car en 
assemblea amb el 66,22% 
dels vots favorables. / DdR

Betlem Cañizar, en un acte a 
Rubí el 2014. / Arxiu

Sonia Sierra. / Arxiu Francisco J. López. / Arxiu

RUBINENCS A LES LLISTES ELECTORALS DEL 21D
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Redacció

La indústria 4.0 tornarà a ser 
l’eix central del Rubindústria, 
la jornada especialitzada en 
el sector industrial que tin-
drà lloc el 30 de novembre a 
la Masia de Can Serra. Fins al 
mateix dia de la jornada, les 
persones interessades po-
den formalitzar la inscripció 
gratuïta a través de la web 
de l’Ajuntament de Rubí.

Rafael Güeto, regidor 
de Desenvolupament Eco-
nòmic Local,  creu que  “el 
sector industrial de la petita 
i mitjana empresa sovint no 
té les eines per estar al dia 
de les darreres innovacions 
tecnològiques”. En aquest 
sentit, assenyala que “per 
això l’Ajuntament de Rubí, a 
través de l’Oficina de Serveis 
a l’Empresa, facilita espais de 
coneixement com el Rubin-
dústria que, a llarg termini, 
ajuden a millorar la compe-
titivitat empresarial”.

La primera conferència 
de la jornada tindrà lloc a 
les 9.40 hores sota el títol 
Impacte de la digitalització 

en la indústria i la societat, a 
càrrec de Roger Font, direc-
tor de Consultoria Tecnològi-
ca d’Eurecat i Lluís Surroca, 
responsable de Consultoria 
Digital d’Eurecat. A partir de 
les 10.10 hores s’exposaran 
diversos casos d’èxit en tec-
nologies d’analítica de dades 
i sistemes intel·ligents, com 
el sistema predictiu Preview, 
seguits d’exemples en auto-
matització i robòtica com els 
casos de Maic o Geomeove. 
Amb Laura Arribas, respon-
sable d’Explotació i Políti-
ques d’Innovació d’Eurecat, 
s’analitzaran els principals 

reptes de la digitalització: 
optimització de processos, 
entesa de les necessitats 
del consumidor i millora 
de l’experiència del client, 
nous perfils professionals i 
captació i retenció del talent, 
noves eines de suport a la 
indústria i valorització de la 
informació.

La jornada es clourà amb 
una reflexió sobre com les 
tecnologies ens ajuden a 
assolir reptes i la cocreació 
d’iniciatives. El Rubindús-
tria compta amb el suport 
del CIT i la Diputació de 
Barcelona.
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Tot a punt per a la iV edició del congrés Rubí Brilla, 
que enguany se centrarà en la mobilitat sostenible
La quarta edició del Congrés 
Rubí Brilla pel canvi de mo-
del energètic arrenca aquest 
divendres 24 a la Biblioteca i 
estarà centrat en la mobilitat 
sostenible. Per primer cop, 
el Congrés incorpora també 
un vessant lúdic: la 1a Fira 
del Vehicle Elèctric de Rubí. 

La primera part del Con-
grés, que serà entre les 9.30 
i les 18 hores, s’estructurà 
al voltant de les ponències 
d’experts i l’exposició de 
casos d’èxit. 

En aquest sentit, al matí, 
s’organitzaran tres taules ro-
dones al voltant de la mobi-
litat sostenible i l’estratègia 
de transició energètica de 
les ciutats. 

La primera, que comen-
çarà a les 11 hores, tractarà 
sobre la planificació de la 
mobilitat urbana a les ciu-
tats, els seus èxits i els seus 
reptes. Comptarà amb la 
participació de Jordi Sunyer, 
cap del programa de Salut 
infantil d’ISGlobal; Carme da 

Silva, regidora de Protecció 
Ciutadana i Disciplina Urba-
nística de l’Ajuntament de 
Pontevedra, Ángel López, 
director del Programa de 
vehicle elèctric i director 
executiu de la Plataforma 
Live, Assumpta Farran, di-
rectora de l’Institut Català 
de l’Energia, i Cristian Bar-
dají, director d’estudis de 
la Cambra de Comerç de 
Barcelona. 

Pel que fa a la segona 
taula rodona, aquesta s’ini-
ciarà a les 12.30 hores i trac-
tarà sobre diversos aspectes 
del vehicle elèctric com la 
tecnologia, la infraestruc-
tura, el model d’explotació 
i la regulació existent. Entre 
els ponents, hi haurà Xavier 
Pons, cap d’Infraestructures 
del Vehicle Elèctric de Nissan 
Iberia; Mario Canet, cap de 
la unitat de Nous Desenvolu-

paments de TMB; Pep Salas, 
investigador independent 
i membre de la comissió 
d‘experts sobre escenaris de 
transició energètica; Hugo 
Niesing, fundador i director 
a Resourcefully.nl; Santi 
Martínez, director executiu 
a Estabanell i Pahisa Energía 
SA; i Pere Sòria, responsable 
de l’Àrea d’Energies Renova-
bles de Circutor. 

La tercera taula rodona, 

prevista per les 13.15 hores, 
se centrarà en els avantatges 
i inconvenients dels nous 
models de mobilitat. Els 
participants seran Ricard 
Jornet, soci fundador i pre-
sident de Som Mobilitat; 
Lukas Reichel, cofundador 
de Smart Power Pool GmbH 
Rescoop Mobility; Damian 
Martí, director d’Electric 
Mobility & B2B i de Cool-
tra Motos SL i cofundador 
d’Ecooltra Motosharing; 
Ivan Contreras, fundador i 
director executiu de Torrot 
Electric Europa; i Anna Co-
mas, directora comercial 
d’UUalk. 

Ja a la tarda, el Congrés 
continuarà amb l’exposició 
dels casos pràctics dels mu-
nicipis que estan abordant el 
repte de la mobilitat soste-
nible i compartiran les seves 
experiències i coneixements. 
Entre aquests, hi ha la prova 
pilot de bicis elèctriques a 
polígons industrials de Sant 
Quirze del Vallès i els 5.000 
Electric Experience a la riera 
de Caldes.

El quart Congrés Rubí 
Brilla inclou la 1a Fira del 
Vehicle Elèctric de Rubí  
que tindrà lloc aquest di-
vendres de 17 a 21 hores 
i dissabte d’11 a 19 hores 
a l’aparcament del Rubí 
Forma.

La Fira aplegarà prime-
res marques del vehicle 
elèctric (cotxes, motos, 
bicicletes i autobusos). 
La proposta inclou també 
un circuit de seegways i 
foodtrucks.

Entre les empreses 
participants, hi ha Nissan, 
Renault, Teycars, Peugeot, 
Citroën i Opel, que per-
metran als visitants provar 
els seus vehicles elèctrics. 
També es podrà passejar 
en bici elèctrica i en auto-
bús elèctric. A més, altres 
empreses demostraran 
com funciona la càrrega 
de vehicles. / DdR

Primera Fira del 
vehicle elèctric

els vehicles elèctrics seran un dels grans protagonistes del congrés. / arxiu

Redacció

Últims dies per fer la inscripció a 
la segona edició del Rubindústria

L’activitat tindrà lloc a la masia de Can Serra. / Cedida
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La pensión de alimentos, 
que incluye todo lo nece-
sario para la subsistencia 
y educación de los hijos 
no puede ser eterna, pero 
NO se extingue, como 
pueda creer mucha gente, 
al cumplir los 18 años.

La pensión de alimen-
tos, tanto la fi jada de co-
mún acuerdo por los pro-
genitores o la que se fi ja 
por el juez tras el juicio 
de divorcio o separación 
matrimonial, se estable-
ce teniendo en cuenta 
las necesidades de los 
hijos y las circunstancias 
económicas y personales 
de los padres. Si estas 
circunstancias cambian, 
la pensión puede también 
modificarse (imagine-
mos, por ejemplo, un 
padre que se queda en el 
paro o un hijo que pasa 
de estudiar en un colegio 
privado a hacerlo en uno 

público). 
Sin embargo, a no ser 

que el hijo no trabaje ni 
estudie ni haga nada por 
intentarlo, se debe seguir 
pasando la pensión de 
alimentos hasta que el 
hijo haya terminado su 
formación o haya encon-
trado un trabajo.

Salvo desidia del hijo, 
la obligación de prestar 
alimentos cesa cuando 
el hijo mayor de edad 
alcanza la independencia 
económica.

Edurne Zunzunegui 
Abogada de Familia

Sant Cugat del Vallès

¿Hasta cuándo se debe pagar 
la pensión de alimentos fi jada 
en divorcio?



Divendres, 24 de novembre de 2017PUBLICITAT 17

Franquicia de JAZZTEL da la 
bienvenida a los ciudadanos de Rubí
Nuestro proyecto nace en 

2012 como Distribuidor Ho-
mologado Orange y de la 

unión de un grupo de profesionales 
con amplia experiencia en el sector 
de las telecomunicaciones y con el 
objetivo de satisfacer las necesi-
dades en telecomunicaciones de 
nuestros clientes.

Para afianzar nuestro proyecto 
en telecomunicaciones en la zona 
del Vallés y poder dar servicio 
también al cliente particular apos-
tamos por la apertura de la nueva 
franquicia JAZZTEL y así mejorar 
las necesidades en telecomuni-
caciones de nuestros clientes y 
ofrecer todo tipo de servicios de 
voz, datos y fibra.

Al ser franquicia de JAZZTEL 
solucionaremos sus necesidades 
ofreciéndole un amplio y completo 
abanico de productos. Jazzstore 
Rubí es su puerta para acceder a to-
das las soluciones de Jazztel para 
particular de Telefonía móvil y Fija, 
Datos Móviles, FIBRA JAZZTEL, así 
como soluciones con operadores 

como Amena, Symio y la posibili-
dad de adquirir terminales libres.

Nuestro equipo comercial to-
talmente especializado y cono-
cedor de las últimas tecnologías 
le asesorarán personalmente y le 
aportarán la solución a medida a 
sus necesidades.

En Jazzstore Rubí le damos la 
bienvenida y queremos cuidar a 
los clientes como usted, por ello 
por la contratación de nuestro 
producto estrella: Fibra de Jazztel 
le obsequiamos con una cesta de 
Navidad.

Nuestro objetivo es acompañar-
le a lo largo de toda su estancia en 
JAZZTEL, ofreciéndole en todo mo-
mento los servicios y tarifas más 
actuales del mercado. Queremos 
que su estancia sea los más dura-
dera posible, y por ello cuidaremos 
nuestra relación antes, durante y 
después de la firma con nuestra 
compañía.

Nos puede encontrar en el 
Passeig Francesc Macià nº 50 de 
Rubí.

bienvenida a los ciudadanos de Rubí



Cada 25 de novembre, el món es 
prepara per commemorar el Dia 
internacional contra la violència 
envers les dones. Arreu del ter-

ritori, també a Rubí, s’organitzen xerrades, 
activitats, tallers, espectacles, lectures de textos, 
performances i una llarga llista d’activitats. 
Iniciatives lloables totes elles, però insufi cients. 
La defensa de la igualtat entre els homes i les 
dones s’ha de practicar els 365 dies de l’any, la 
condemna a la violència masclista no es pot 
produir només quan una dona és assassinada.

Tots, al nostre entorn, som testimonis de 
desigualtats, de violències psicològiques, de 
sexualització del cos femení, de menyspreus, 
discriminacions i burles envers les dones, úni-
cament pel fet de ser-ho. La majoria callem, 
un silenci que ens fa còmplices d’actituds 
micromasclistes inacceptables que, portades a 
l’extrem, poden esdevenir no només assassinats, 
sinó en violències sexuals, desigualtats econò-
miques, maltractament psicològic, aïllament 
social.

Mentre això succeeix, a l’estat espanyol 
ja han mort 44 dones fruit de la violència 
masclista el 2017. I en una dècada la xifra és 
esgarrifosa: 647. En 11 mesos, s’han registrat 
més de 80.000 denúncies per maltractaments 
i s’han dictat més de 19.680 ordes de protecció 
–algunes de les quals han arribat quan la dona 
ja era morta–. La situació és cada vegada més 
insuportable, perquè tot i que la xifra s’ha reduït 
lleugerament respecte a la dècada anterior, 
continua sent molt elevada.

A Rubí, fa poc més d’un mes que un home 
va matar la seva exparella, de 66 anys. Però la 
violència contra les dones s’exerceix de forma 
transversal, des de qualsevol edat. Els Mossos 

d’Esquadra alerten que han augmentat un 11% 
el nombre de denúncies per violència contra 
les dones exercida per part de joves menors 
d’edat. Enquestes recents apunten que un 
27% dels joves troba ‘normal’ la violència dins 
de la parella.

En l’àmbit de la infància, precisament quan 
aquesta setmana es commemorava el Dia de 
l’Infant, la violència masclista també deixa 
una petjada terrible: 8 infants han estat morts 
dins el context de la violència contra les dones. 
Matar els fi lls de les dones és una monstruositat 
que augmenta any rere any des que es tenen 
dades. Molts altres infants han quedat orfes 
arran de l’assassinat de les seves mares.

Si cal incidir en la protecció de les dones, 
també és imprescindible fer-ho en el cas dels 
infants. I no només quan ja és massa tard, per-
què els infants tenen dret a viure en un entorn 
d’afecte i seguretat.

En els darrers anys, les institucions, des de 
diferents àmbits, han multiplicat els esforços 
per prevenir la violència i atacar l’arrel del 
problema. Es demostra que amb això no n’hi 
ha prou, el que cal és un canvi de paradigma 
social. Deixar de tolerar actituds masclistes: no 
més burles ni menyspreus, prou de cosifi car la 
dona i de justifi car agressions sexuals perquè la 
víctima anava ‘beguda’, ‘portava la faldilla molt 
curta’ o ‘anava provocant’. La violència no té 
justifi cació: ni la física, ni la psicològica ni la 
verbal. I la responsabilitat és de la persona que 
la comet, mai de la víctima.

Si callem, si no alcem la veu ni denunciem 
les actituds masclistes que veiem cada dia, 
seguirem atrapats dins d’una societat masclista 
i havent de lamentar any rere any més femini-
cidis i infanticidis.

No callis
EDITORIAL
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Cartes de la Ciutadania
Justícia real
Soc dona, fi lla, neta, mare, germana, cosina 
i cunyada d’altres dones. Aquests dies els 
mitjans estan ‘retransmetent’ gairebé en 
directe el judici per la ‘presumpta’ violació 
d’una jove a les festes de San Fermín, per un 
grup de cinc que s’autoanomena La Mana-
da. La meva indignació és total. No acabo 
d’entendre aquesta justícia. Sembla que és la 
víctima qui s’ha de defensar i ha de provar els 
fets. Demostrar que ella no volia i que no va 
ser consentit. Per què sempre es qüestiona a 
les dones? Per què sembla que nosaltres ho 
busquem? No és just. No és no. La culpa és 
de qui fa el delicte. I si es prova, com crec 
que evidencien els testimonis policials i 
mèdics i els àudios i vídeos, ja n’hi ha prou 
de qüestionar la víctima.

També em sembla indignant que els ad-
vocats defensors hagin contractat un inves-

El Tuit de la setmana       19 de novembre

M. Eugenia R. Palop @MEugeniaRPalop
Un día como hoy, en 
1933, las mujeres 
pudimos votar por 
primera vez en este 
país. ¿Han visto 
ustedes alguna 
celebración? Yo 
tampoco.

tigador privat per veure què feia la jove amb 
posterioritat i que s’hagi acceptat al judici. 
El que s’està jutjant va passar una nit, en un 
portal, el juliol de l’any passat. No després. 
No té dret una persona abusada a intentar 
fer vida normal? Ha de mostrar i explicar a 
tothom què li ha passat i que està destros-
sada físicament i psicològica? És absurd. 
Com moltes altres dones, i homes, estan 
expressant aquests dies. Jo sí que et crec. I no 
estàs sola. La igualtat hauria d’arribar també 
a la justícia. Hi ha molta feina a fer.

Anna García

En record del Sr. Imbert
Enric d’Imbert Menta, besnét del Baró En-
ric d’Imbert, va morir el 16 de setembre. El 
sr. Imbert va ser regidor de Barcelona, mem-
bre de la nova burgesia barcelonina a fi nals 
del segle XIX. El seu avi, del mateix nom, 

era propietari de diversos edifi cis i botigues 
de Barcelona, entre les quals destacaven els 
seus magatzems al carrer Pelai, anomenats 
Alemanys, que a la postguerra van canviar 
el nom per Almacenes El Capitolio.
Va ser el besavi qui va comprar l’actual casa 
Imbert, l’any 1890, situada a la cantonada 
avinguda de Barcelona amb Pintor Murillo. 
L’any 1914 la va reformar completament 
de la mà de l’arquitecte Miquel Díaz, i li va 
donar l’aspecte actual d’estil neogòtic català, 
amb un garatge pel seu carruatge i cavall.
Durant la Guerra Civil, la casa i tot el seu 
contingut va ser confi scat, com altres im-
mobles i propietats.
La casa Imbert es va transformar en el 
SAF 10, el taller secret de la indústria aèria 
republicana. En el soterrani, es va instal·lar 
la delicada maquinària russa per a la fabri-
cació dels indicadors de vol de caces rus, i 

en la planta i pis, un taller de costura, on 
es confeccionaven uniformes militars de 
soldats i pilots.
En la postguerra, la propietat va retornar 
als pares de l’Enric, l’Enric i la Carme, que 
eren ben apreciats entre el veïnatge i gràcies 
als veïns encara van poder recuperar part 
del mobiliari. L’Enric va renunciar al títol 
de baró, no el considerava necessari, però 
sempre el va acompanyar una educació i una 
dignitat cavallerosa. Es va dedicar a treballar 
en una anomenada Destileria Altamiras, de 
la qual n’era soci i representant. També tenia 
una botiga de joguines a Barcelona. L’Enric, 
molt amablement, ens va permetre visitar la 
seva casa a tot el Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí. Era un rubinenc noble 
i bon amic.

Pere Bel
GCMR-CER



Divendres, 24 de novembre de 2017OPINIÓ 19

La violència que patim les 
dones pel fet de ser-ho im-
pregna tots els àmbits de la 
societat, tots els aspectes de 
la nostra vida. Des de la casa 
on vivim, fi ns als carrers per 
on caminem, el lloc on tre-
ballem, els centres on estu-
diem, la televisió que veiem, 
la música que escoltem, el 
metge que consultem, les 
festes on anem....

Especifi quem i en ordre 
invers: som suscep-
tibles de ser vícti-
mes d’assetjament 
sexual a tot arreu: 
universitat, carrer, 
festes, a casa, fei-
na.... Som invi-
sibles, ja que tot 
el món científic 
i acadèmic obvia 
que els homes són 
menys de la mei-
tat de la població. 
Som agredides per 
un sistema judicial 
que és còmplice i 
perpetua les vio-
lències que patim, que no 
treballa per la reparació 
dels danys i que no ens 
protegeix. Els mitjans de 
comunicació i la publici-
tat estan infestats de mis-
satges i imatges que ens 
degraden com a persones i 
ens releguen a la condició 
d’objecte sexual. A la feina 
ens paguen menys per fer 
el mateix que un home i 
ocupem els llocs de treball 
més precaris i en pitjors 
condicions. I quan arribem 
a casa, carreguem sobre les 
espatlles la satisfacció de 
les necessitats dels altres, a 

costa de la nostra salut, el 
nostre temps i els nostres 
projectes personals.

Tot això és violència 
masclista, una violència 
que es remunta 500 anys 
endarrere amb la cacera 
de bruixes i que sembla 
que lluny d’extingir-se està 
renaixent amb força els 
últims anys. 23 dones han 
estat assassinades als Països 
Catalans aquest any 2017. 
No les oblidem i portarem 
els seus noms gravats a cada 
passa.

Totes aquestes formes 
de violència són l’expressió 
d’un sistema d’opressió que 
anomenem capitalisme-
patriarcal. Tenen una funció 
clara: mantenir les dones en 
una situació de subjugació/
dominació respecte els ho-
mes, però no només dels 
homes sinó també respecte 
a les institucions estatals, 
econòmiques, judicials i 
militars/repressives. Ja que, 
per tal de sostenir tota 
l’economia que anomenem 
productiva i les institu-
cions que vetllen per ella, 
és necessària l’apropiació 

gratuïta del treball exercit 
majoritàriament per dones 
en l’àmbit domèstic, treball 
fonamental per mantenir i 
reproduir la vida. El gènere, 
al cap i a la fi , és una cate-
goria social construïda per 
a l’explotació, de la mateixa 
manera que la raça.

No és possible acabar 
amb la violència sense aca-
bar amb la desigualtat entre 
homes i dones. No és pos-
sible acabar amb la des-
igualtat si no reivindiquem 
i dignifiquem el treball 

reproductiu. No 
és possible posar 
al centre la vida 
en una societat que 
posa al centre el 
capital. Per tant, 
cal capgirar-ho tot, 
ens hi va la vida.

La fi  de la vio-
lència arribarà des 
de baix, no des de 
les  inst itucions 
estatals, econòmi-
ques que la perpe-
tuen, sinó des de 
l’autoorganització 
popu l a r  d e  l e s 

dones. I aquesta l luita 
l’emprenem juntes, plega-
des, totes les que volem 
construir un món més just 
i una vida que valgui la pena 
viurea.

Des de la CUP-Rubí 
us animem a participar 
activament d’aquesta jor-
nada reivindicativa, en les 
diverses concentracions i 
mobilitzacions que es fan al 
nostre poble i en l’àmbit na-
cional, sense oblidar la im-
portància de la lluita diària, 
quotidiana i organitzada 
per fer front a l’opressió del 
patriarcat.

Dia mundial contra 
la violència masclista

Aquest establiment se situa-
va des del 1844, data en què 
fou fundat per Josep Aliart, a 
l’actual carrer de Sant Cugat, 
cantonada amb l’avinguda 
de Barcelona. Avui en dia és 
un bar anomenat El Manan-
tial i està protegit al catàleg 
de patrimoni de la nostra 
ciutat.

Aquest carrer era la 
frontera entre els termes 
de Rubí i de Sant Cugat, 
de tal manera que la vorera 
sud pertanyia a Sant Cugat 
i la vorera nord a la nostra 
població. Aliart es va establir 
a la part sud i, conjuntament, 
amb molts altres comerciants 
del carrer, va fer la sol·licitud 
per demanar la segregació en 
favor de Rubí.

Aquests tràmits acaba-
ren l’any 1855, data en què 
Rubí s’annexionà una bona 
part del terme veí i 220 
veïns del carrer varen passar 
de ser santcugatencs a ser 
rubinencs.

A ca l’Aliart, que estava 
situada al costat de l’escola 
nacional de nenes, hi havia 
un soterrani on elaboraven 
embotits, pasta, conserves... 
és a dir, tota mena de que-
viures.

El 1891 van decidir 
especialitzar-se en la fabri-
cació de pastes alimentàries 
(fi deus i macarrons), després 
que el fi ll de Josep Aliart 
fes un viatge a Itàlia on va 
aprendre l’art de fer-les amb 
una qualitat molt més gran, 
per exemple, que les que 
tenien les elaborades per 

Cal Fideuer, una antiga 
fàbrica de pastes de sopa

EL RUBÍ D’ABANS

Jordi Vilalta
GCMR-CER

CUP Rubí

Jaume Pagés des de l’any 
1880 en el seu obrador del 
carrer de Sant Bonaventura 
(actual carrer de Maximí 
Fornés).

La nova fàbr ica de 
l’Aliart es va instal·lar al ca-
rrer de Sant Jaume, número 
8, i els productes eren de la 
marca IBUR (és a dir, ‘Rubí’ 
al revés).

Va ajudar l’èxit d’aquesta 
empresa rubinenca, una 
de les primeres de l’estat 
espanyol fins a la Guerra 
Civil, el fet que, atesa la 

plaga de la fi l·loxera que va 
atacar la vinya, molts camps 
de conreu van passar a ser 
cultius de cereals, la matèria 
primera dels bons fi deus i 
macarrons que sortien de 
cal Fideuer.

Com a detall curiós, i 
com a mostra de l’èxit de 
la seva producció de pas-
tes, hem de dir que Eusebi 
Aliart, molt probablement 
el net d’en Josep, fou una de 
les primeres persones a tenir 
cotxe a Rubí, als anys 20 del 
segle passat.

Mostra d’un anunci de la fàbrica Aliart, publicat a la revista Saba 
Nova. / GCMR-CER



ARROSSERIA

Llamas
Pl. Progreso, 9
T. 93 699 66 98

BRASERIA

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

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

La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588  47  84

Sal i Oli
c. Balmes, 25
T. 93 633  86 84

Rest. Braseria Rubí Sud
Av. Antoni Gaudí,126
T. 93 699 00 60

CAFETERIA

Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10 local 4

La iaia Terol
c. Maximí Fornés, 11

CUINA 

AMERICANA

Wilder
c. García Lorca, 1, Loc. 5
T. 640 61 06 51

El Barn  
c. Alt, 3
T. 93 697 13 75

CUINA 

CASOLANA

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

El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68

L’artesana
c. Montserrat, 15B
T. 93 174 91 94

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

El Racó De La Sidra
Ctra. de Terrassa, 106
T. 93 697 91 51

Don Peppone
c. Penedès, 4 Baix
T. 93 588 53 25

La Popular  
Pl. del Dr. Pearson, 2
T. 93 008 33 35

Porta Rubí  
Ctra. de Rubí, 63b
T. 93 007 99 83

El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82

Bar Gomez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41

El Cibulet  
Pl. de Josep Sapés, 6-8
T. 93 587 52 72

Mesón El Pueblo  
c. Galícia, 6
T. 93 697 37 03

Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

CUINA 

ESPANYOLA

Samglot
c. Stravinsky, 10 
T. 93 699 75 60

ENTREPANS

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3
T. 651 600 837

CUINA 

JAPONESA

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

Teikit Rubí  
Av. l’Estatut, 77
T. 93 588 18 57

GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
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CUINA 

MEDITERRÀNIA

Oddo
Av. Electricitat, 21 Baix
T. 93 588 04 82

El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T.  93 697 10 21

Antic Hostal del Gall  
c. Xercavins, 8  
650 31 44 31

PIZZERIA

La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11

Di Giorgio
Av. l’Estatut, 229-231
T. 93 699 62 31

La Tagliatella
c. General Prim, 33-36
T. 93 587 35 35

Pizzeria Da Giorgio
Av. l’ Estatut, 229-231
T. 93 699 62 31

Bambola Pizza & bar  
c. Mossèn Cinto, 12
T.93 182 70 82

Telepizza  
c. Prat de la Riba, 7 
T. 93 588 33 35

Toppizza Rubi  
Av. l’Estatut, 28-38, L6 
T. 935 88 60 20

TAPES

Bar del Moo
c. Víctor Valaguer, 20
T. 620 776 546

Ca’l Quico Bar
Pge. Cronos, 11
(Esq. Ferrocarril)

El Mollete del Tano
c. Lluís Ribas, 37
T. 93 193 36 15 

La Diada
c. Pintor Coello, 6
T. 93 189 74 70



ANUNCIA’T 
EN AQUESTA 

SECCIÓ
a partir de 4€

93 588 46 14 - 617 026 168
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Nova Guia 
Gastronòmica

de Rubí 
Diari de Rubí estrena 
aquesta setmana una 
nova secció, la Guia Gas-
tronòmica de Rubí, un es-
pai en el qual, de forma 
quinzenal, oferirem als 
nostres lectors un ampli 
recull dels locals dedicats 
a la restauració a Rubí.

La nostra ciutat comp-
ta amb una gran oferta 
de bars, restaurants i ca-
feteries, per gaudir dels 
millors moments en bona 
companyia davant d’una 
taula. Amb la nova Guia 
Gastronòmica de Rubí, 
amb un ràpid cop d’ull, 
podreu escollir el lloc que 
us vagi més de gust per 
gaudir d’aquestes estones 
d’oci.

Espais acollidors per 
fer un bon cafè al matí o 
a la tarda o per esmorzar 
o berenar de gust. Bars i 
restaurants on anar de ta-
pes, llocs on fer un menú 

econòmic però de qualitat 
els dies feiners, o bé apos-
tar per una cuina més so-
fisticada i moderna.

Trobareu restaurants 
de tota la vida, les darre-
res inauguracions, cuina 
catalana, cuina mediterrà-
nia, arrosseries i especia-
listes en brasa, però tam-
bé d’altres parts del món: 
des de la Xina o el Japó 
fins a el Perú o els Estats 
Units, sense oblidar la be-
lla Itàlia, gaudint de les mi-
llors pizzes i pastes sense 
moure’ns de la ciutat.

També hi ha a Rubí, lo-
cals de restauració en els 
quals s’ofereixen especta-
cles, monòlegs i sessions 
de ball per acabar d’ar-
rodonir una nit d’oci. Tot 
això, ho trobareu a la Guia 
Gastronòmica de Rubí, 
que esperem que us sigui 
d’utilitat.

Que vagi de gust!

Cotorras  
c. Mossèn Cinto, 2
T.93 699 70 63

Restaurante Huelva  
Av. l’Estatut, 42  
T. 93 699 80 40

Cervecería 33cl.  
Av. Josep Ferrer i Domingo 
36-42. 
T. 608 10 06 83

La Xampanyeria  
c. Cal Gerrer, 8
T. 606 63 46 73

Ca La Xana 
c. Magí Ramentol, 6
T. 93 106 09 83

CUINA

ESPECIALITZADA 
PER GRUPS I 
EMPRESES 

Violet
c. Perdiu, 3 
T. 93 832 47 78 

MASIES

Masia Can Feliu 
Camí Vell d’Ullastrell, s/n
T.  93 699 53 86

Torre de la Llebre  
c. Art, 0
T.  93 697 32 02

Casa Tubau  
c. Ripollès, 6
T.  93 588 70 78

Masia Can Ferran  
Ctra. Molins de Rei, Km14
T.  93 699 17 63

CUINA 

XINESA

Palacio Oriental  
c. Cervantes, 124 
T: 93 697 02 31

Nuevo Siglo  
Pl. del Dr. Pearson, 1  
T. 93 699 71 28

Doble Felicidad  
c. Sabadell, 64
T. 93 697 82 76

Restaurant Wok You  
Ctra. Molins de Rei, 79
T. 93 697 69 29



Tenir la casa a una temperatura confortable
Comença a arribar el fred 
i ens avisa de l’arribada de 
l’hivern. I, com cada any, 
preparem els nostres arma-
ris traient la roba d’abric 
tant per quan estem a casa 
com per quan sortim al car-
rer. De la mateixa manera, 
hem de preparar la nostra 
casa per tenir una llar con-
fortable quan faci fred.

Aquests consells t’aju-
daran a mantenir el fred 
allunyat de la teva llar:

1. Aïllament: Evitar les 
fugides de calor és impres-
cindible, per confortabilitat 
i estalvi. Cal revisar les 
juntes de les fi nestres, les 
caixes de les persianes, les 
portes, i qualsevol element 

Per això n’hi ha prou amb 
col·locar paper d’alumini 
enganxat a la paret darrere 
del radiador.

3. Aprofitar el sol: Una 
manera d’evitar haver de 
posar la calefacció massa 
hores és intentar aprofi tar 
al màxim les hores de sol, 
permetent l’entrada de la 
llum solar a l’habitatge, 
aconseguint treure profit 
de la calor natural. Per això 
és convenient mantenir 
obertes les persianes i les 
cortines durant el dia a les 
zones en les quals toqui el 
sol. Per contra, durant la nit 
cal baixar persianes i tancar 
cortines, per augmentar 
l’aïllament de la casa i evi-
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tar que la calor s’escapi.
4. Airejar el temps just: 
Durant l’hivern, és acon-
sellable airejar la casa el 
temps just. N’hi ha prou 
amb mantenir les fi nestres 
obertes durant deu minuts 
per regenerar l’aire de la 
casa i evitar que aquesta 
es refredi massa. Cal tenir 
en compte que tenir les fi -
nestres obertes més temps 
contribueix a refredar les 
parets, i després costa més 
recuperar la temperatura de 
confortabilitat necessària.

5. Atenció a les reixetes:
En aquells habitatges què 
tinguin reixetes en algunes 
estades, com el lavabo o la 
cuina, cal tenir en compte 
que són una font de pèrdua 
de calor, sobretot aquelles 
que estan al sostre, que 
actuen com a veritables xe-
meneies per les quals l’aire 
calent s’escapa a raig. Una 
solució és mantenir tancada 
el major temps possible 
l’habitació on està la reixe-
ta i una altra col·locar una 
reixeta que es pugui tancar 
sempre que vulguem.

6. Catifes: Són les ajudants 
perfectes per evitar pèrdues 
de calor pel sòl, sobretot en 
aquells sòls de rajola. Són 
menys necessàries si són de 
parquet o de moqueta, però 
les catifes sempre contribu-

eixen a millorar la sensació 
de benestar.

7. Mantes: I no només per 
al llit. Quan el fred no és 
molt intens, moltes vegades 
n’hi ha prou amb abrigar-se 
amb una manta quan estem 
al sofà llegint, xerrant o 
veient la tele.

8. Usa qualsevol font de 
calor: El forn, l’aigua ca-
lenta i qualsevol altra font 
de calor pot ser aprofi tada. 
Per exemple, si fas algun 
menjar al forn, quan acabis, 
deixa’l obert i així la calor 
de l’interior es distribuirà 
per la casa. Si vius sol o en 
parella, dutxa’t amb la por-
ta de lavabo oberta; la calor 
del vapor d’aigua ajudarà a 
escalfar la casa.

9. Pren alguna cosa calen-
ta: Ja a casa, aprofi ta per 
prendre alguna cosa calenta 
(cafè, te, sopa, etc). Aju-
darà a mantenir el teu cos 
calent i a evitar la sensació 
de fred.

Tot això ajudarà a man-
tenir el nivell de confort 
dins de l’habitatge, reduint 
la despesa energètica de 
manera sensible i contri-
buint a estalviar uns bons 
diners, a més d’evitar cert 
grau de contaminació en 
la mesura de les nostres 
possibilitats.

pel qual puguin produir-se 
fugides i comprovar que el 
seu aïllament és correcte. 
Si aquests elements són de 
fusta, cal prestar especial 
atenció, ja que el pas del 
temps els deforma i el fred 
es cola per qualsevol es-
cletxa. Es poden tapar amb 
massilla de fusta o silicona. 
En el cas de les portes d’ex-
terior, cal tenir en compte 
que en la seva part inferior 
sol haver-hi un buit. La 
millor forma de tapar-ho és 
posar un rivet.

2. Calefacció: Abans de 
l’arribada del fred i d’en-
gegar-la, és convenient 
fer una revisió, tant de la 
caldera com del circuit i 

els radiadors. Compro-
var que no hi ha fugides 
i, sobretot, que no hi ha 
bombolles d’aire dins del 
circuit, ja que impedeixen 
que l’aigua calenta circuli 
amb llibertat i porti la calor 
fi ns a l’últim racó. Excepte 
en zones molt fredes, no 
és necessari mantenir-la 
encesa durant la nit, ja que 
la calor acumulada durant 
el dia serà sufi cient per no 
passar fred durant la nit. 
També cal tenir en compte 
si els radiadors estan situats 
en una paret que dóna al 
carrer. En aquest cas, és 
convenient posar un aïllant 
entre el radiador i la paret 
per tal que la calor reboti 
i es quedi dins la casa. 
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Llar, dolça llar
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Institut Sant Joan, tu clínica amiga 
Especialistas en Implantología y Estética dental
Nuestro objetivo es con-
seguir brindar a nuestros 
pacientes un excelente 
servicio con la tecnología 
más avanzada en cada una 
de las especialidades y un 
trato cordial y ameno.

Nuestro centro consta 
de las siguientes especia-
lizaciones:

- Unidad de medicina 
estética, facial y corporal 

(Rellenos con ác. hialuróni-
co, bótox. Mesoterapia) 

- Unidad de cirugía es-
tética, facial y corporal.

- Servicio de estética, 
con tecnología de última 
generación para remode-
lar, reducir, drenar, tra-
tar y rea� rmar tu cuerpo. 
Cavitación, Presoterapia, 
Radiofrecuencia, Masajes, 
Depilación láser diodo.

- Clínica dental, todas 
las especialidades, para 
niños y adultos (Odonto-
logía general, Prótesis, 
Implantología, Periodon-
cia, Odontopediatría, Or-
todoncia, Blanqueamiento 
dental, Estética dental, 
Diseño de la Sonrisa)

- Unidad de logopedia, 

actuando para prevenir y 
corregir alteraciones del 
lenguaje, la comunicación, 
el habla y las funciones 
orales asociadas, para ni-
ños y adultos.

- Servicio de sedación 
intravenosa, para pacientes 
fóbicos. 

Disponemos de una uni-

dad especial dedicada a 
la odontología pediátrica 
con los servicios comple-
mentarios de logopedia y 
ortodoncia, para así hacer 
un seguimiento continuo 
de cada paciente dentro 
de un equipo multidisci-
plinario.

• Primera visita, diag-

nóstico, radiografía y revi-
sión GRATUITA.

• Descuento a jubila-
dos.

• Financiación a tu me-
dida y SIN intereses ( hasta 
24 meses).

Institut Sant Joan... mucho 
más que un centro dental
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OFERTES I DEMANDES
SRA. BUSCA trabajo de limpie-
za o cuidado de personas ma-
yores. Disp. Inm. 603.254.062
CHICO de 27 años busca traba-
jo, fábrica, etc. 631.580.534

VENDO turismo Renault Mo-
dus SP. 48. 155Km. 5.000€. 
651.052.771

DIVERSOS

SE ALQUILA hab. Rubí. 
610.467.363

LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA local. 620.337.604

TAROT. Lucy. 646 98 13 08

BUSCO trabajo dde limpieza, 
cuidado niños y mayores. 
612.271.489
SRA.  SE OFRECE para limpieza. 
602.33.86.25
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Un año más, Rodamons de Rubí pone a vuestra disposición 
calendarios y parti cipaciones de Navidad, de venta en 
nuestros centros colaboradores, cuyos benefi cios íntegros 
están desti nados a ayudar a los animales desamparados 
de nuestra ciudad.

VENTA DE CALENDARIOS Y LOTERÍA
BARBERÀ DEL VALLÈS:
· DON CANINO - Centre Comercial Baricentro 
RUBÍ:
· DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de Sant Cugat, 5
· DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs, 15 (Es-
cardívol) 
SANT CUGAT DEL VALLÈS:
· DON CANINO - Frente Centro Comercial EROSKI
· DON CANINO - Centro Comercial Mira-Sol Centre
· CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av. Graells, 7 
TERRASSA:
· EL RACÓ DE LA LOLA. Carrer Tarragona, 96
· DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès 

VENTA DE LOTERÍA
RUBÍ:
· MUEBLES LOZANO - C. de la Creu, 1 (esq. Rafael Casano-
va)
· FERRETERIA PALOMA - Pg. de Francesc Macià, 15
· ROSITA MORENO ESTILISTA CANINO - C. Doctor Robert, 
23
· SWEET DOGGY - C. de Sant Jaume, 32
· DIGITAL6 COPISTERIA - C. Torrent de l’Alba, 3
· FERRETERIA RUMA - C. Nostra Senyora de Lourdes, 7
· LA MIRI I ELS SEUS AMICS - C. Torrent de l’Alba, 3
TERRASSA: 
· EL RACÓ DE LA LOLA. Carrer Tarragona, 96

Por una Navidad solidaria

Este año, por muy poco, puedes hacer posible que 
tengan una solidaria oportunidad.  No te quedes sin 
tu calendario o parti cipación y hazlo posible.
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································································
DIVENDRES 24 de novembre

-‘Tinc dret a un nom!’
Espectacle familiar. A les 17h al Centre Cívic La 
Cruïlla (urb. El Pinar).

-‘Reciclem i tunegem texans’
Ecotaller en clau de Re. Inscripció prèvia. A les 
17h a la Merceria Mercè (c. Joaquim Bartrina, 
26).

-Fira del vehicle elèctric
De 17h a 21h a l’aparcament del Rubí Forma. 
Org.: Rubí Brilla.

-‘Amazona’
Dins del cicle El documental del mes. A les 19h 
al Celler (c. Pintor Coello, s/n).

-Tertúlia sobre el modernisme
A les 19h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: GCMR-
CER.

-‘The voice of the viol’
Concert a càrrec de Fernanda Sánchez (soprano) i 
Anna Casademunt (viola de gamba). A les 20.30h 
a l’Ateneu. 

································································
DISSABTE 25 de novembre

-Manualitats en anglès
‘Arts and Cra� s: Ge�  ng ready for Christmas!’, a 
càrrec de Bri� sh House. 
A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a 
infants d’1 a 7 anys.

EXPOSICIONS
-Homenatge a Fidel
A càrrec del Casal de Amistad Catalano-Cubano 
José Mar� . Inauguració 25 de novembre a les 
18h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). 

-Pessebre centenari
Fins al desembre a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A 
càrrec de l’Associació de Pessebristes Rubí.

-Visions il·lustrades
Il·lustracions d’Eloi Molas i Marc Gómez. Fins 
al 30 de novembre a l’Escola d’Art i Disseny. (c. 
Joaquim Blume, 28).

-Retrats 
Pintures de Sandra Bea. Fins al 28 de gener a 
l’An� ga Estació (c. Historiador Serra, s/n).

AGENDA
-Fira del vehicle elèctric
D’11h a 19h a l’aparcament del Rubí Forma. 
Org.: Rubí Brilla.

-Dia internacional per a l’eliminació de la vio-
lència envers les dones
Lectura de manifest, actuació musical, per-
formance i xocolatada. A les 12h a la pl. Dr. 
Guardiet.

-Dia contra la violència masclista
A les 17h taller de gravat, distri i micro obert. A 
les 18.30h xerrada debat autodefensa feminista. 
A les 20.30h projeccions i performance. Hi haurà 
pas� ssos i te. A la pl. Dr. Guardiet. Org.: Assem-
blea Feminista de Rubí.

-Concert de jazz
A càrrec de Guardafuegos. A les 20.30h a l’Espai 
sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). 
Org.: CGT Rubí. 

-‘Burlas y amoríos’
Teatre a càrrec de la cia. El Desván. Dins la XXVIII 
Temporada de Teatre i Dansa Amateur. A les 21h 
a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 6€.

································································
DIUMENGE 26 de novembre

-Dia de l’arbre autòcton
A par� r de les 10h als carrers Topazi i Maragda, 
a Can Fatjó. 

-Circuit d’easy rollers
Circuit infl able amb vehicles d’úl� ma generació. 
A les 10.30h al pa�  de l’escola Pau Casals (c. Sant 
Pere, 40).

-Vermut musical
Dins del Dia internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones. A les 11h a la pl. 
Ca n’Oriol. 

-Ball al Casal
A càrrec de Fantasy-Duet. A les 16.30h al Casal 
de la Gent Gran (c. Magallanes, 60). Org.: Casal 
de la Gent Gran de Rubí.

-‘Burlas y amoríos’
Teatre a càrrec de la cia. El Desván. Dins la XXVIII 
Temporada de Teatre i Dansa Amateur. A les 18h 
a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 6€.

-Audició de cant gregorià
‘Spiritus Domini’, a càrrec de Dones de Cor i del 
cor masculó Schola Gregoriana de Catalunya. A 
les 21h a la parròquia de Sant Pere (pl. Dr. Guar-
diet). Aportació: 10€. 

································································
DILLUNS 27 de novembre

-‘Batman, la Lego pel·lícula’
Dins del cicle de cinema infan� l en català. A les 
18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A par� r de 4 
anys. Org.: Servei Local de Català. 

-‘100 anys de la Gran Guerra’
Xerrada a càrrec de Joan Botella. A les 18h a 
l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: Aula d’Extensió 
Universitària.

································································
DIMARTS 28 de novembre

-Hora del conte
‘On és l’os?’, a càrrec d’Ana Belén Jarillo. A les 
17.30h i a les 18.15h a la Biblioteca (c. Aribau, 
5). Per a infants d’1 a 4 anys.

-Jocs de taula
A càrrec de Xavi Díaz i José Manuel Gil. A les 18h 
a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-La música en imatges
‘Hilary Hahn’, documental sobre la violinista. 

A les 19.30h a l’Escola de Música (c. Joaquim 
Blume, 26). 

································································
DIMECRES 29 de novembre

-‘Fa� ga crónica i fi bromialgia’
Xerrada sobre els drets d’aquest col·lec� u a càr-
rec d’Andrea Suárez i J. Enric Molina. A les 19h a 
la Sala Neus Català (c. Floridablanca, 23). Org.: 
Sala Neus Català.

-‘El periodisme en construcció’
A càrrec de Pere Rusiñol. A les 19h a la Biblioteca 
(c. Aribau, 5). Org.: Associació d’Amics UAB.

-Tarda en clau de sol
A càrrec d’alumnes de l’Escola de Música. A les 
19h a l’Escola de Música (c. Joaquim Blume, 
26).
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SARDANES

La 15a Diada Sardanista 
es vesteix de reivindicació
REDACCIÓ

Foment de la Sardana va 
organitzar el diumenge la 
15a edició de la Diada Sar-
danista, amb una audició 
i un concert de sardanes i 
música per a cobla.

Va ser una acti vitat que 
va tenir un caire reivindica-
ti u, ja que tant al matí , en 
l’audició, com a la tarda, en 
el concert, es va demanar 
l’alliberament dels “presos 
políti cs”. De fet, l’audició 
de sardanes, a càrrec de la 
cobla Ciutat de Girona, va 
coincidir amb l’acte ‘Ballem 
per ser lliures’, que s’orga-
nitzava també en altres 
municipis de Catalunya. 
L’Esbart Dansaire de Rubí 
es va unir a l’audició i va 
oferir el Ball d’Homenatge i 
l’entrada de les Gitanes.

Després d’aquest peti t 
acte, l’audició va conti nuar 
amb el programa previst a 
la plaça Catalunya, on s’hi 
va aplegar força gent.

Ja a la tarda, al concert 
de sardanes i música per 
a cobla que va tenir lloc a 
La Sala, també a càrrec de 
la cobla Ciutat de Girona, 
s’hi van reunir al voltant 
d’un centenar de perso-
nes: “Va ser un concert 
que musicalment va ser 
força atracti u i durant el 
qual també es va demanar 
l’alliberament dels presos 
políti cs”, ha explicat Josep 
Puigventós, del Foment de 
la Sardana.

Es va llegir un manifest 
contra l’empresonament 
dels consellers cessats de 
la Generalitat i favorable 
al retorn del “govern le-

gítim de Catalunya”. Per 
acabar el concert, es va 
interpretar la Santa Espina, 
seguint la recomanació de 
la Confederació Sardanista 
de Catalunya.

La 15a Diada Sardanista 
també va servir per com-
memorar el bicentenari del 
naixement del compositor 
Pep Ventura. L’audició de sardanes va aplegar força gent a la plaça Catalunya. / Cedida

L’Escola de Sardanes Flor de Neu
tanca la temporada amb el tradicional 
festi val al Casal Popular
L’Escola de Sardanes Flor 
de Neu celebra aquest 
dissabte la festa de fi nal de 
temporada amb un festi val 
al Casal Popular. “Després 
de tot un any de treball 
per millorar el seu nivell, 
el festi val és una mostra de 
tot el que ha passat aquest 
any a l’escola”, assegura el 
president de l’Escola de 
Sardanes Flor de Neu, Àlex 
Coca. 

En el transcurs de l’acte, 
les tres colles de l’escola 
–Peti ts Galzeran, Brots de 
Galzeran i Galzeran– balla-
ran sardanes a l’escenari del 
Casal a més de fer diferents 
esquetxos. La colla Brots 
Galzeran interpretarà en 
primícia les dues sardanes 

de punts lliures que ballarà 
el pròxim 3 de desembre a 
la fi nal del campionat de 
Catalunya de punts lliures 
que es farà a Figueres, en 
un dels darrers actes de 
la capital de l’Alt Empordà 
com a capital de la sardana 
d’enguany. El festi val tam-
bé inclourà la parti cipació 
d’enti tats convidades, com 
el grup de hip-hop rubinenc 
The Real Nemesis.

Diumenge, tots els in-
tegrants de les colles es 
reuniran al restaurant Can 
Ramon on faran un dinar 
de germanor. Al final de 
l’àpat es reparti ran trofeus 
a tots els dansaires, a més 
d’obsequis i regals als mo-
nitors. / DdR

L’Esbart es va unir a l’acte ‘Ballem per ser lliures’. / Cedida
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CINEMA

La Sala acull el fes� val VOC Premis 
i Mostra d’Audiovisual en català
REDACCIÓ

Òmnium Cultural ha or-
ganitzat la segona edició 
del VOC Premis i Mostra 
d’Audiovisual en Català, una 
inicia� va que vol es� mular 
la producció de con� nguts 
audiovisuals de qualitat en 
llengua catalana, contribuir 
a la seva difusió i ampliar-ne 
el públic. 

La mostra del VOC, acrò-
nim de Versió Original en 
Català, se celebra entre el 
16 i el 26 de novembre a gai-
rebé una trentena d’espais 
de tot Catalunya. A Rubí, la 
mostra de curtmetratges 
es podrà veure al teatre 
municipal La Sala aquest 
24 de novembre de 21 a 
23 hores. 

La mostra té una durada 
de dues hores i en fi nalitzar 
es podrà votar el millor dels 
curtmetratges projectats, a 
la vegada que s’oferirà un 
petit refrigeri. Entre tots 
els par� cipants a la votació 
se sortejarà un abonament 
d’un mes a Filmin. L’entrada 
es podrà comprar abans de 

la sessió per 2 euros. 
El VOC pretén reconèixer 

els millors curtmetratges, 
websèries i micrometratges 
realitzats originalment en 
català i incen� var la creació 
de nous con� nguts. 

En aquesta segona edi-
ció, s’han seleccionat nou 
curts. Entre ells, ‘Woody & 
Woody’, que tracta sobre 
les angoixes vitals de Wo-
ody Allen; ‘Entre pàndols i 
cavalls’, un documental dels 
alumnes de l’ins� tut Pere 
Martell de Tarragona sobre 
el besavi de Roger Heredia; 
‘Anatema’, que tracta so-
bre un dia qualsevol d’un 
matrimoni que viu en un 
poble pe� t amb la seva fi lla 
que pateix paràlisi cerebral; 
o ‘Eladia, un somriure, una 
carícia, un petó’, un docu-
mental sobre l’evolució de 
la demència d’Eladia i que 
reflexiona sobre aquesta 
malal� a. 

Altres dels curts són 
‘Fugit’, en el qual un home 
viatja en cotxe amb el seu 
fi ll adolescent quan un fet 
inesperat canvia el decurs 

de les seves vides; ‘Housing 
First: un nou sostre’, un curt 
sobre la metodologia de 
treball d’Arrels Fundació per 
lluitar contra els problemes 
crònics de les persones sen-
se sostre; ‘Trobar-te’, on un 
home busca la seva parella 
genè� cament perfecta per 
oblidar els mals records de 

relacions anteriors; ‘Ben-
vingut a casa’, la història 
d’una família al llarg de 50 
anys explicada sense sor� r 
del rebedor de casa seva; i 
‘L’úl� m viatge’, una història 
de dos actors que preparen 
el guió d’una pel·lícula i com 
la seva relació s’entrellaça 
amb la vida real. 

Fotograma del curt ‘Fugit’, dirigit per Marta Bayarri, amb Oriol Ruiz 
i Nil Cardoner.

‘Amazona’, un documental 
de la llibertat en la maternitat

La història d’una dona que abandona els seus fi lls per fer el seu 
propi camí a la selva colombiana. / Cedida

El Celler projectarà aquest 
divendres dins el cicle ‘El 
documental del mes’ el 
fi lm ‘Amazona’, la història 
d’una dona que abandona 
els seus fi lls i fuig a la jun-
gla de Colòmbia.

La directora del docu-
mental és Clare Weiskopf, 
que tenia 11 anys quan la 
seva mare la va abando-
nar. Trenta anys després, 
Weiskopf es queda emba-
rassada i inicia un viatge 
per retrobar-se amb la 
seva mare, buscar respos-

tes i tancar ferides.
Es tracta d’un viatge a 

les profunditats de la selva 
amazònica que mostra a 
l’espectador els límits de 
les llibertats i les responsa-
bilitats en la maternitat.

El fi lm, que es projecta-
rà a les 19 hores en versió 
original sub� tulada, és el 
primer llargmetratge de 
Clare Weiskopf, guanyado-
ra dues vegades del Premi 
Nacional de Periodisme 
Simón Bolívar de Colòm-
bia. / DdR
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patrimoni
tertúlia sobre el 
modernisme a 
rubí a l’ateneu
El Grup de Col·laboradors 
del Museu de Rubí-Centre 
d’Estudis Rubinencs (GC-
MR-CER) organitza aquest 
divendres a les 19 hores a 
l’Ateneu una tertúlia amb 
el modernisme com a teló 
de fons. 

El títol de l’activitat és 
‘El modernisme a Rubí’, 
i al voltant de la tertú-
lia s’explicaran anècdotes 
sobre les persones que 
van fer-se construir cases 
modernistes al municipi, 
principalment per tenir 
una segona residència on 
passar l’estiu. / DdR

la torre Gaju és un exemple de 
modernisme. / Cedida

Bona actuació dels Castellers 
de rubí, una colla que creix

Membres dels Castellers de Rubí, participants a la trobada de 
diumenge a Gelida. / Cedida

Els Castellers de Rubí van 
participar aquest cap de 
setmana a la Diada de 
Gelida, on van oferir una 
bona actuació. 

La colla rubinenca, 
que ha mostrat la seva 
satisfacció perquè està 
aconseguint augmentar 
el nombre de membres, 
va descarregar un 3d6 i un 
4d6 i va fer un intent des-

muntat de la torre de 6. 
Com és habitual, la Diada, 
que va tenir lloc diumenge 
a les 12 hores a la plaça de 
la Vila de Gelida, va arren-
car i finalitzar amb pilars 
de 4 simultanis. 

La resta de colles par-
ticipants van ser els Cas-
tellers de Sant Adrià i els 
Vailets de Gelida, amfitri-
ons de la Diada. / DdR

audició de cant gregorià a l’església 
de Sant Pere amb Dones de cor

El Servei d’Arxiu de la Fede-
ració Catalana de Monges 
Benedictines organitza el 
26 de novembre a les 21 
hores una audició de cant 
gregorià a la parròquia de 
Sant Pere. El concert coral 
anirà a càrrec de la coral 
local Dones de cor i del cor 
masculí Schola Gregoriana 
de Catalunya i el repertori 
serà l’audició ‘Spiritus Do-
mini’.

Les dues corals inter-
pretaran els cants propis 

i les parts invariables de 
la missa del dia de la Pen-
tecosta, que commemora 
la irrupció de l’esperit de 
Jesús i la culminació de la 
Pasqua. Les agrupacions 
estaran acompanyades per 
Santi Figueras, que tocarà 
la tiorba.

Les peces de l’audició 
han estat extretes dels can-
torals del 1600, emprats per 
la comunitat de preveres 
i clergues beneficiats del 
monestir de Santa Clara de 

Barcelona a l’església del 
monestir desaparegut el 
1716 per la construcció de 
la Ciutadella a Barcelona. 
Aquests documents estan 
actualment conservats a 
l’Arxiu del Monestir de Sant 
Benet de Montserrat.

L’accés requerirà una 
aportació de 10 euros i tots 
els beneficis seran destinats 
a la conservació i difusió del 
patrimoni musical de les 
monges benedictines de 
Catalunya. / DdR

Dones de Cor actuarà al costat del cor masculí Schola Gregoriana de Catalunya. / arxiu

música

El conte musical i les 
violes, protagonistes del 
concert de Santa Cecília 
L’Escola de Música Pere 
Burés va celebrar aquest 
dimecres 22 de novembre 
el concert de Santa Cecília, 
patrona de la música.

Més d’un centenar de 
persones van assistir al con-
cert, que va tenir lloc a La 
Sala dimecres a la tarda.

L’actuació amb motiu 
de Santa Cecília constava 

de dues parts. Durant la 
primera, el protagonisme 
va ser per les cançons de 
trobairitz, a càrrec de Mar-
ga Mingote, que va narrar 
contes a través de la música, 
principalment acompanya-
da d’una arpa i cantant-ne 
alguns fragments.

A la segona part, va ser 
el torn del grup de violes 

de l’Escola de Música Roig 
i Torres de Santa Coloma 
de Gramenet i les violes 
de l’Escola de Música Pere 
Burés. Aquesta segona part 
del concert va estar dirigida 
per Glòria Miquel, autora 
del conte ‘El gat blau al 
barroc’, que es va narrar 
acompanyat del so de les 
violes. / M.C.

la primera part del concert va anar a càrrec de Marga Mingote. / M.C.

Concert de música 
barroca amb anna 
Casademunt i 
Fernanda Sánchez

Es tracta d’una actuació musical 
de petit format. / Cedida

L’Ateneu acull aquest diven-
dres un concert de música 
clàssica a càrrec d’Anna 
Casademunt i Fernanda 
Sánchez. Sota el títol ‘The 
voice of the viol’, la viola 
de gamba d’Anna Casade-
munt i la veu de Fernanda 
Sánchez oferiran un concert 
intimista de música barroca, 
amb cançons angleses del 
segle XII. 

El concert musical, que 
és gratuït, tindrà lloc a les 
20.30 hores i s’inclou dins 
del cicle de concerts de 
música clàssica que impul-
sa el servei de Cultura de 
l’Ajuntament. / DdR

Gran concert a l’ateneu 
de l’associació Jazz rubí 

L’Associació Jazz Rubí va 
oferir un gran concert dis-
sabte passat a l’Ateneu, 
en el marc de la 5a edició 
del Cicle de Jazz. El públic, 
que va omplir la sala gran 
de l’equipament, va gaudir 
amb estàndards de jazz, 
funk i blues de la mà dels 
músics de l’entitat. 

A més, l’actuació va ser-
vir com a presentació de 
dos saxofonistes, el barce-
loní Marcos Serrano i el ru-
binenc Miquel Alcalde, així 
com una jove promesa de la 
bateria, el també rubinenc 
Arnau Miró. Dues hores de 
jazz sense descans que van 
fer vibrar el públic. / DdR

l’ateneu es va omplir de públic per gaudir d’un concert que va 
durar dues hores sense descans. / Cedida



La companyia El Desván estrena tres 
entremesos sobre burles, secrets i amors
REDACCIÓ

Sota el nom de ‘Burlas y 
Amoríos’, la companyia de 
teatre El Desván posarà 
en escena aquest cap de 
setmana al teatre munici-
pal La Sala tres entremesos 
de tres autors de prestigi 
com Miguel de Cervantes, 
Alejandro Casona i Agustí n 
Moreto. 

Sota la direcció de M. 
Luz Cruz, els membres d’El 
Desván pujaran a l’esce-
nari de La Sala per donar 
vida als disset personatges 
d’aquestes peces teatrals, 
amb l’únic objecti u de fer 
passar una bona estona al 
públic assistent. 

El primer entremès és ‘El 
viejo celoso’, escrit per Cer-
vantes, que narra la història 
d’una jove casada per la 
seva família amb un  home 
gran acomodat. L’home, en-
dut per la gelosia, manté a la 
seva dona permanentment 
tancada a casa amb una ne-
boda, fi ns que la visita d’una 

veïna canviarà els plans de 
l’home. 

‘La fablilla del secreto 
bien guardado’, obra d’Ale-
jandro Casona, que explica 
les peripècies de Juanelo, 
un home que es troba un 
cofre ple de joies i monedes 
d’or. Es veu assaltat per tot 
ti pus de preocupacions, en-
tre elles, que la seva dona, 

“Són històries molt cò-
miques que representarem 
amb molta il·lusió i amb les 
quals esperem fer gaudir al 
públic”, explica Cruz. 

Les funcions, incloses en 
la XXVIII Temporada de Tea-
tre i Dansa Amateur, seran 
dissabte 25 de novembre a 
les 21 hores i diumenge 26 
a les 18 hores. 

Cartell promocional d’El Desván. / Cedida

que pateix incontinència 
verbal, ho expliqui. 

Finalment, ‘La mariqui-
ta’ de Moreto serà el tercer 
entremès representat. En 
l’obra, Lorenzo, un jove ric 
i eixelebrat en edat de ca-
sar-se, es trobarà amb els 
enginys de Guiteria, una es-
pavilada jove que ha decidit 
casar-se amb ell. 

TEATRE
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Fotografi es de França 
seran les protagonistes de 
l’Explica’ns el teu rotllo
El Grup Fotogràfi c El Gra ha 
preparat una nova sessió 
dins del cicle Explica’ns el 
teu rotllo, que ti ndrà com 
a protagonista fotografi es 
realitzades per Elisa Lucas 
a França. La sessió serà 
el 30 de novembre a les 
20.30 hores a l’Anti ga Esta-
ció, la seu de l’enti tat. 

D’altra banda, El Gra in-

forma que a la seva pàgina 
web hi ha penjades les fo-
tos realitzades durant Sant 
Galderic, La Nocturna i el 
50è aniversari de l’escola 
25 de Setembre.

L’última activitat de 
l’enti tat va ser un taller per 
aprendre a fer fotos del 
fum, a càrrec d’Eduardo 
Asensio. / DdR

Exposició fotogràfi ca a 
l’Ateneu sobre Fidel Castro
El Casal d’Amistat Catalano-
cubà José Martí de Rubí 
organitza un conjunt d’ac-
ti vitats aquest dissabte a 
l’Ateneu per homenatjar 
la fi gura de Fidel Castro, 
el polític revolucionari 
que va governar Cuba 
durant més de 30 anys. 
A parti r de les 18 hores 
ti ndrà lloc la inauguració 
d’una mostra fotogràfi ca 
que ti ndrà a Castro com 

a protagonista. Hi haurà 
xerrades i poesia i es podrà 
degustar un mojito. / DdR

Fidel Castro. / Cedida
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Homenatge a Manuel Vázquez 
Montalbán amb la mostra ‘Pepe 
Carvalho’ a la Biblioteca
REDACCIÓ

La Biblioteca Mestre Mar-
tí Tauler acull fins a finals 
de mes l’exposició ‘Pepe 
Carvalho’, amb la qual una 
trentena d’artistes visuals 
de reconeixement nacional i 
internacional reivindiquen la 

França i Andorra, va arribar a 
Barcelona el passat mes de 
gener amb la BCNegra 17. 
Ara fa parada a Rubí, on es 
podrà visitar fins al 30 de 
novembre. 

Setmana Unesco
D’altra banda, la Biblioteca 
ha contribuït aquests dies a 
la Setmana Unesco, organit-
zada per la Xarxa Civil Unesco 
a Catalunya, amb diverses 
acti vitats: l’Hora del conte 
en àrab a càrrec de Fadua 
Gambou, el taller de compo-
sició musical amb el grup El 
Quinto Árti co dins el progra-
ma Xpresa’t, el Laboratori de 
lletres i imatges amb Marta 
Roig, i el BiblioLab sobre can-
vi climàti c i efecte hivernacle 
a càrrec de FunBrain. 

A més, l’equipament va 
parti cipar divendres passat 
en l’acte central de la com-
memoració, que va tenir lloc 
a Barcelona.

Algunes de les obres exposades a la Biblioteca. / Cedida

fi gura de l’escriptor Manuel 
Vázquez Montalbán, que va 
morir al 2003. 

La mostra fa un recorre-
gut per tots els llibres de la 
sèrie de Pepe Carvalho –el 
protagonista de les aventu-
res detecti vesques de Mon-
talbán– a través de diverses 
obres plàsti ques. Cada autor 
parti cipant s’ha inspirat en 
un dels tí tols literaris. Entre 

els arti stes representats hi 
ha Plensa, Feito, Genovés, 
Arroyo, Ballester, Ciria, Leiro, 
Menchu Lamas, Balmase-
da, Fiona Morrison i Anna 
Monzó. 

‘Pepe Carvalho’ és una 
exposició iti nerant que, des-
prés de passar per Alemanya, 

ART I LITERATURA

HISTÒRIA

Visita de l’AEUR a Barcelona 
per conèixer la maçoneria

Diversos rubinencs van 
parti cipar el passat dijous 
en una passejada per Bar-
celona sobre la maçone-
ria dins de les activitats 
organitzades per l’Aula 
d’Extensió Universitària de 
Rubí (AEUR). El dia abans, 
els participants havien 
assisti t a una conferència, 
a càrrec de David Rieve-
lles, periodista, escriptor i 
professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
(UAB), sobre la temàti ca. 

Els participants en la 
passejada van poder ob-
servar els diferents símbols 

maçons que encara hi ha 
als edificis a Barcelona i 
conèixer la història d’al-
guns dels maçons més 
coneguts i populars de la 
seva època. 

D’altra banda, dins del 
curs, l’AEUR organitza el 27 
de setembre una xerrada 
sobre la Primera Guerra 
Mundial i el seu impacte 
a Catalunya. La conferèn-
cia, que tindrà lloc a les 
18 hores a l’Ateneu, anirà 
a càrrec de Joan Botella, 
catedràti c de ciència po-
líti ca de la UAB i autor de 
diversos llibres. / DdR

Símbol de la maçoneria. / Cedida

L’exposició es 
podrà visitar fi ns 

al 30 de novembre 
a la Biblioteca
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Cara i creu pels dos equips 
rubinencs de Tercera Ca-
talana. El Juventud 25 de 
Septi embre va aconseguir la 
victòria amb relati va facilitat 
contra el Barberà Andalucía, 
mentre que l’Atlèti c Rubí va 
perdre després d’encaixar 
un gol en el darrer minut 
del partit contra el Llano 
Sabadell. 

El Veinti va superar el 
conjunt vallesà a casa des-
prés d’imposar-se per 2-1. 
Els gols de Juan José Leoncio 
i José Javier Calvo van ser 
sufi cients per sumar els tres 
punts, tot i que a la segona 
meitat el Barberà Andalucía 
va retallar distàncies. 

Per la seva banda, l’Atlè-
ti c Rubí va viure un duel molt 
emocionant al camp del 
Llano Sabadell, un parti t que 
va acabar 3-2. Adrián García 
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Un gol de penal al fi nal del parti t dona 
els tres punts a l’Olímpic a Molins

JOSÉ VERDE

El triomf de l’Olímpic contra 
el Molins de Rei trenca la 
ratxa negati va de dues der-
rotes seguides pel conjunt 
rubinenc i col·loca l’equip 
en la desena posició amb 
19 punts, els mateixos que 
el Prat B.

A la banqueta del Mo-
lins, hi havia un vell conegut 
de l’Olímpic, l’extècnic Santi  
Fernández, i a les fi les de 
l’Olímpic es van produir 
dos debuts: el central Iván 
Armenteros i el davanter 
Antonio García.

Durant la primera mei-
tat el joc va ser equilibrat, 
amb arribades per part 
dels dos conjunts, que van 
tenir ocasions. Els locals es 
van trobar amb una gran 
actuació de Jaume Bracons, 
mentre que el conjunt ru-
binenc va estavellar dues 
pilotes al travesser, un xut 
de Rubén i un altre de Jonay. 
Els dos equips van arribar 
al descans amb el 0-0 al 
marcador.

A la segona meitat, el 
parti t va ser molt més obert 
i els de Molins van tenir més 
ocasions per marcar. Tot i 
això, no ho van aconseguir.

Al minut 70 del par-

ti t, l’Olímpic es va quedar 
amb un home menys per 
l’expulsió d’Óscar Molina, 
que va veure dues targetes 
grogues, la segona en una 
jugada en què el jugador es 
va cordar la bota abans de 
treure una falta i l’àrbitre 
va interpretar que estava 
perdent el temps.

El Molins, arran d’aques-
ta jugada, va començar a 
crear més perill i els nervis 
es van apoderar dels juga-
dors visitants. Però tot va 
canviar en una jugada al 
minut 89. El davanter de-
butant Antonio García va fer 
una passada a dins de l’àrea 
peti ta a Santi  Peroni, que va 
rebre una falta del porter 
local. El llançament del pe-
nal es va endarrerir per les 
protestes dels jugadors mo-

linencs, però al fi nal Peroni 
va llançar el penal i va posar 
el 0-1 en el marcador.

Un minut més tard, l’àr-
bitre va assenyalar el fi nal 
del parti t i els jugadors lo-
cals van abraonar-se contra 
l’àrbitre per protestar, en 
una acció en què hi va haver 
fi ns i tot una agressió contra 

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR               1-0 CF MOLINS DE REI - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ                 0-1 
CF MOLINS DE REI: Jordi, Oleguer, Quim, Rubén (Adri), 
Abdell, Álex, Arnau (Chufo), Carles, Fran (Porras), Felipe 
i Mario. 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Armenteros, Marc 
Ruiz, Mauri, Ponsich (Marc Sánchez), Rubén (Marc 
Cornet), Peroni, Molina, Jonay (A. García), Gerard i D. 
Vazquez(Cabanas).  
Àrbitre: Ballesteros Mantecas, David (Regular).
Gol: 0-1 Peroni (89’) (p). 
Targetes: Oleguer, Abdell, Adri, Quim (2) i Álex (2) / Pon-
sich, M. Sánchez, M. Cornet i Molina (2). 

Molinos Gavà-Veterans  0-2
Sènior B-San Lorenzo  3-4 
Andreu i Cristian (2)
Juvenil A-Can Trias  8-0 
Raúl, Rivas (2), Villegas, Sergi, 
Pau (2) i Yosef
Sant Cugat FC-Juvenil B  1-2 
Moreno i Ros
P. Nuevo 2002-Cadet A         2-8 
Isaac (2), Alejandro, Izan (2), 
Naim, Ayman i Salim
Cadet B-Natació Terrassa  9-0
Carlos (2), Joel (2), Alexis, Quan, 
Hademaro i Ernesto (2)
PB Sant Cugat-Infantil A  0-2 
Zhou i Flores
Infantil B-Mirasol  2-4 
Gerard i Iker
Matadepera-Infantil C  2-2 
Óscar

Can Trias-Aleví A  3-1 
Víctor
PB Sant Cugat-Aleví B  7-4 
Rubén, Xandry (2) i Kilian
Aleví C-Mirasol  3-3 
Enzo, Hugo i Iker
Aleví D-San Lorenzo  3-1 
Daniel, Toni i Izan
EF Can Boada-Aleví E  1-3 
Sergi (2) i Axel
Sant Pere Nord-Aleví F  11-0 
Benjamí A-Sant Quirze         2-2 
Óscar i Hugo
Benjamí B-N. Terrassa    13-2 
Aaron (3), Roger (2), Álex (2), 
Ángel (2), Hugo (3) i Molinos
Juan XXIII-Benjamí C             2-1 
Iker
Prebenjamí A-Polinya  0-6 

RESULTATS

el delegat de l’Olímpic, que 
intentava ajudar l’àrbitre 
a abandonar el terreny de 
joc.

En el proper partit, 
l’Olímpic de Can Fatjó s’en-
frontarà al Sitges, en un 
enfrontament que tindrà 
lloc aquest diumenge a les 
17 hores.

La Unió Esporti va Rubí no va 
poder imposar-se al Maria-
nao i va perdre per 2-0, per-
dent, d’aquesta forma, una 
posició a la classifi cació. Ara, 
l’equip rubinenc és quart 
amb 22 punts, els mateixos 
que l’Atlèti c Sant Just.

El partit va ser força 
igualat entre els dos con-
junts, però el Marianao 
Poblet va aconseguir avan-
çar-se en el marcador amb 
un gol a la sorti da d’un cór-
ner. Al descans es va arribar 
amb aquest avantatge del 
conjunt de Sant Boi.

Durant el segon temps, 
la Unió Esportiva va es-
tar millor situada sobre 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 12 29
2 ESPLUGUENC 12 24
3 ATLÈTIC SANT JUST 12 22
4 RUBÍ UE 12 22
5 SANT QUIRZE 12 21
6 FONTSANTA FATJÓ 12 20
7 BEGUES 12 20
8 CAN TRIAS 12 20
9 MARIANAO 12 19

10 OLÍMPIC CAN FATJÓ 12 18
11 PRAT B 12 18
12 ATLÈTIC VILAFRANCA 12 16
13 ATLÈTIC PRAT 12 13
14 JÚNIOR 12 13
15 MOLINS DE REI 12 10
16 SUBURENSE 12 9
17 SANT JOAN DESPÍ 12 8
18 GORNAL 12 5

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Derrota del Rubí al 
camp del Marianao

el terreny de joc i va tenir 
ocasions de gol per igualar 
el marcador, però sense 
resultat positi u. 

Al fi nal del parti t, quan 
el Rubí buscava insistent-
ment el gol de l’empat, el 
Mariano va aprofitar un 
contraatac per sentenciar 
amb el 2-0.

En el proper partit, el 
Rubí rebrà la visita del Mo-
lins de Rei, un duel que 
es disputarà diumenge a 
les 12 hores a Can Rosés. 
Precisament, el Molins de 
Rei arriba a Rubí després 
de caure derrotat a casa 
contra l’Olímpic de Can 
Fatjó. / DdR

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 12 31
2 JUV.25 SEPTIEMBRE 12 27
3 ATLÈTIC RUBÍ 12 26
4 ESCOLA PLANADEU 12 25
5 MIRASOL-BACO 12 21
6 SANT CUGAT B 12 19
7 LA ROMÀNICA 12 18
8 CASTELLBISBAL 12 18
9 BARBERÀ ANDALUCÍA 12 18

10 BADIA DEL VALLÈS 12 16
11 CERDANYOLA B 12 14
12 LLANO DE SABADELL 12 14
13 TIBIDABO T. ROMEU 12 13
14 JÚNIOR B 12 11
15 LLORENÇÀ 11 10
16 ESCUELA BONAIRE 12 9
17 PENYA PAJARIL 12 9
18 PUEBLO NUEVO 11 6

Jaume Bracons va aconseguir mantenir la poteria a zero. / Arxiu

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Victòria del Veinti  i derrota 
‘in extremis’ de l’Atlèti c

va avançar els rubinencs, 
però Manuel Soler, en pròpia 
porteria va posar l’empat al 
marcador. Els locals es van 
avançar al minut 56 i l’Atlèti c 
no va empatar el parti t fi ns 
al 89, amb un gol de Carlos 
Esteban. Però el parti t no ha-
via acabat i els sabadallencs 
encara van tenir temps per 
fer el tercer. / DdR
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Triple triomf pels equips del Cent Pa� ns
El Sènior Femení i el Sènior Masculí 
del Cent Pa� ns van endur-se el tri-
omf en els par� ts que van disputar. 
El Femení va rebre a casa l’Aranda 
de Duero i el Tsunamis, mentre 
que el Masculí es va desplaçar 
fins a Gran Canària per jugar el 
seu par� t.

El Sènior Femení tenia una cita 
doble durant el cap de setmana, el 
dissabte es va enfrontar a l’Aranda 
de Duero i l’endemà al Tsunamis. El 
primer par� t era, a priori, el més 

assequible, ja que el conjunt sorià 
és l’últim classificat i encara no 
ha sumat cap triomf. El duel el va 
superar sense sorpreses el conjunt 
rubinenc, que va aconseguir un 
resultat fi nal del 12-0 i va aprofi tar 
per reservar forces per l’endemà.

El diumenge, les de Rubí van 
rebre el Tsunamis, que es troba a 
mitja taula, lluitant per entrar a la 
zona de play-off . Tot i que el rival 
va ser més complicat que el de 
dissabte, les rubinenques no van 

Fondistes Rubí ha viscut un cap 
de setmana amb molta ac� vitat. 
En primer lloc, el dissabte a les 8 
del ma�  es va fer un entrenament 
pels camins del voltant del bosc 
de Ca n’Oriol. Posteriorment, el 
mateix dia, Nicolàs López va par� -
cipar en la 31a edició de les milles 
nocturnes de Cerdanyola. López 
va disputar la prova dels 10 km, 
que va completar amb un temps 
de 46’11” i va quedar quart.

D’altra banda, Lorenzo Mar� n 
va par� cipar diumenge en els 10 
km de Les Franqueses, una cursa 
solidària que pretén ajudar a la 
lluita contra el càncer de ronyó. 
Martín va acabar la prova en 
49’08”. / Fondistes Rubí

ALETISME | COMPETICIÓ

Cap de setmana 
intens per 
Fondistes Rubí

L’equip femení es va imposar 12-0 a l’Aranda de Duero.

Lliga Elit Femenina J Pts.
1 HCR CENT PATINS 5 15
2 SAB TUCANS 5 13
3 TRES CANTOS PC 5 9
4 CPL VALLADOLID 4 6
5 BCN TSUNAMIS 4 4
6 CHL JUJOL 5 3
7 VILA-REAL 4 3
8 ARANDA DUERO 4 0

Lliga Elit Masculina J Pts.
1 ESPANYA HC 7 21
2 HC CASTELLÓ 7 18
3 CPL VALLADOLID 7 16
4 CHL JUJOL 7 11
5 METROPOLITANO HC 7 10
6 HCR CENT PATINS 7 10
7 MOLINA SPORT 6 6
8 TRES CANTOS PC 7 3
9 AE SANT ANDREU 7 3

10 CP CASTELLBISBAL 6 1

tenir massa problemes i es van 
desempallegar de les seves rivals 
amb un clar 6-1.

El Sènior Femení està impara-
ble a la Lliga Elit, compe� ció que 
domina de forma clara i que ja 
va guanyar l’any passat, quan va 
aconseguir el triplet. De moment, 
ha sumat 15 punts de 15 possibles, 
amb 5 victòries i amb dos punts 
de marge sobre el segon classi-
fi cat, el Tucans. Precisament, el 
pròxim par� t serà contra aquest 

equip, un duel que es preveu clau 
per tal que les actuals campiones 
d’Europa puguin obrir un forat en 
el lideratge.

Pel que fa al Sènior Masculí, 
també es van endur els tres punts 
en un par� t molt treballat per 1-4. 
L’equip canari no va tenir massa 
opcions davant d’un conjunt rubi-
nenc molt sòlid en defensa i que va 
aprofi tar bé els contracops.

Amb aquest triomf, l’equip es 
manté sisè a la classifi cació amb 10 
punts i es distancia de la zona més 
perillosa de la classifi cació. / HCR Membres de Fondistes Rubí. / Cedida

ALETISME | CROS

Lucía García queda segona en el 46è 
Cros de Santa Coloma de Gramenet
Una vintena d’atletes de 
diferents categories i edats 
de la Unió Atlètica Rubí 
van disputar diumenge 
passat el 46è cros Antoni 
Amorós de Santa Coloma 
de Gramenet. Cal destacar 
que Lucía García va quedar 
segona en la categoria ben-
jamí femení, amb un temps 
de 12’49”. García va fer 
una gran cursa i va quedar 
molt a prop de la primera 
classifi cada.

En la mateixa categoria, 
però masculina, Ivan Moli-
na va quedar sisè amb un 
temps de 13’03”. La resta 
de benjamins va obtenir 
una molt digna classifi ca-
ció, com Emma Dublino, 
que va ser setena, i Abril 
Segovia, que va quedar 
vuitena.

Un altre atleta de la 
UAR que cal anomenar va 
ser Jordi Serra, que va fer 
una molt bona cursa i que 
millora dia a dia. Serra va 
quedar quart en la cate-
goria aleví masculí amb un 
temps de 6’01”.

Finalment, cal destacar 
en la categoria més pe� ta 
de prebenjamí, en la qual 
l’atleta de la UAR Mauro 
Serrano va quedar sisè en 

una prova molt disputada, 
ja que par� cipaven els es-
colars de Santa Coloma i 
altres ciutats del voltant. / 
Unió Atlè� ca Rubí

Lucía García va fer una gran cursa i va obtenir la segona posició. / 
Cedida
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Cinc esporti stes del Club Ar-
quers de Rubí van parti cipar 
en la primera jornada de la 
lliga camp, que va tenir lloc 
diumenge a Santpedor. 

A la prova, Albert Borrull 
va aconseguir el primer lloc 
en Compost, mentre que 
Alicia Vargas també va ser 
primera en Longbow Sènior. 
En segon lloc, va quedar 
Rosi Lucena, en la mateixa 
categoria que Vargas. 

La resta de parti cipants 
van ser Alberto Borrull, que 
va ser cinquè en Longbow 
Sènior i Juan Pedro Serrano, 
que va aconseguir ser setè 
en Nu Sènior. / Arquers 
Rubí 

TIR AMB ARC | LLIGA

Albert Borrull 
i Alicia Vargas 
guanyen en 
la ti rada de la 
lliga camp

Un total de cinc ti radors van par-
ti cipar a la competi ció. / Cedida

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El Club Balmes suma 10 medalles 
al Campionat de Cataluya infanti l

El Club Balmes Rubí va par-
ticipar el diumenge en el 
Campionat de Catalunya 
Infanti l de taekwondo amb 
un total de 14 esporti stes. 
La competi ció va tenir lloc 
al pavelló de la Mar Bella, a 
Barcelona.

Al fi nal de la competi ció, 
els rubinencs havien acon-

seguit sumar 10 medalles. 
Els ors van ser per Dídac 
Urbano, Álex Garabacha, 
Marta Moreno i Joan Ra-
mon Belchi. Les plates van 
ser per Blanca Sinobas i 
Hodefa Aaidoun. Pel que fa 
als bronzes, els van acon-
seguir Núria Ramon, Paola 
Alemany, Irina Sinobas i 

Adrián Cuesta.
La resta de parti cipants 

també van fer una bona 
competició. Cal destacar 
que cada cop és més com-
plicat avançar rondes en el 
Campionat de Catalunya, ja 
que el nivell de la territorial 
va pujant cada any. / Balmes 
Rubí

PETANCA | LLIGA

La Unió Petanca Las Torres-Rubí tanca 
la primera volta amb bons resultats
La Unió Petanca Las Torres-
Rubí arriba a l’equador de 
la competició després de 
tancar la primera volta amb 
bons resultats. El primer i 
el segon equip lideren la 
classifi cació en les seves res-
pecti ves categories, mentre 
que el tercer equip és segon 
i el conjunt femení lluita per 
sorti r de la part baixa. En la 
darrera jornada, el primer 
equip va rebre el Santa Lucía 

d’Igualada, un equip de la 
part alta. Ja des de la pri-
mera ronda, els rubinencs 
van imposar el seu ritme i 
guanyar 14-4. 

El segon equip, per la 
seva banda, va anar fi ns a 
Polinyà per jugar contra el 
tercer. Va ser un parti t molt 
equilibrat i els rubinencs 
van tornar a demostrar que 
saben pati r, després de gua-
nyar per 7-9.

Pel que fa al tercer equip 
va jugar un dels parti ts més 
fl uixos d’aquesta tempora-
da. Van rebre com a locals 
La Plana-Esparreguera, un 
equip que es va anar desin-
fl ant a mesura que passaven 
les rondes. Al fi nal, els de 
Rubí es van imposar en un 
final d’infart per 9-7. Pel 
que fa al Femení va caure 
derrotat pel Polinyà per 7-2. 
/ UP Las Torres Rubí 

Els integrans del Balmes Rubí parti cipants en el campionat. / Cedida
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Triomf del Sènior Masculí A del CNR 
i derrota per golejada del Sènior Femení
REDACCIÓ

El Sènior Masculi A del Club 
Natació Rubí (CNR) con� nua 
amb la seva ratxa imparable, 
mentre que el Sènior Fe-
mení, que està a la màxima 
categoria, està tenint aquest 
any més difi cultats per gua-
nyar par� ts. 

Les jugadores rubinen-
ques van perdre a la piscina 
de Can Rosés contra el CN 
Terrassa per 4-10. Un derbi 
vallesà força desigualat que 
va ser emès en ‘streaming’ 
per la Reial Federació Espa-
nyola de Natació. Els gols 
del conjunt rubinenc els 
van aconseguir Taylor Sho-
re, Lidia Escoda i Amanda 
Triviño (2). Les jugadores 
rubinenques tenen ara un 
descans de dues setmanes 
fi ns a la propera jornada. 

Pel que fa al Sènior Mas-
culí, que competeix a Prime-
ra Nacional, con� nua amb el 
seu lideratge en solitari a la 
classifi cació. La darrera víc-
� ma dels rubinencs va ser el 
CDW Málaga, que va rebre 
un contundent 4-12 a casa. 
El conjunt de Toni Aguilar va 
tornar a fer un par� t molt 
complet i va deixar clar que 
segueix imparable el camí 
a la consecució del � tol de 
lliga. Els gols van ser obra 
de Daniel Blánquez (2), Ale-
jandro Or� z (4), Albert Soto 
(2), Marc Mejías (2), Miquel 
Moyano i Iu Pinar. 

En la propera jornada, 
els rubinencs aniran fi ns a 
Madrid per enfrontar-se al 
CD Tres Cantos. 

Ariadna Ruiz, a la selecció 
espanyola
D’altra banda, cal destacar 
que Ariadna Ruiz ha estat 
convocada amb la selecció 
espanyola cadet per par� -
cipar en els entrenaments 
internacionals amb la se-
lecció holandesa a Zeist, a 
Holanda. Durant aquesta 
setmana, Ruiz ha estat al 
costat de les seves compa-
nyes de selecció par� cipant 
en aquesta ac� vitat. 

D’altra banda, també cal 
destacar que Javier Carrasco 
ha estat convocat amb la 
selecció catalana júnior per 

diputar una estada amb la 
selecció italiana al CAR de 
Sant Cugat. 

Rànquing del club
D’altra banda, cal destacar 
que la Federació Catalana 
de Natació ha publicat el 
barem de clubs de la tempo-
rada 2016-2017, que té en 
compte les representacions 
del club en cinc disciplines 
diferents durant tota la 
temporada. El Club Natació 
Rubí ha quedat situat en la 
15a posició de gairebé un 
centenar de clubs. 

Plan� lla del Sènior A del Club Natació Rubí. / Cedida

RESULTATS
Cadet Masculí B-CN Sant Feliu                           5-11
CN Poble Nou A-Infantil                           7-11
CE Mediterrani-Cadet Femení                                            15-16
CN Premià B-Aleví B                                                                13-2
CN Terrassa-Juvenil Femení                                                     9-3

Divisió d'Honor Fem. J Pts.
1 CN SABADELL 5 15
2 CN SANT ANDREU 5 15
3 CN TERRASSA 5 12
4 CN MATARÓ 5 9
5 CE MEDITERRANI 5 9
6 CN MOSCARDÓ 5 6
7 EW ZARAGOZA 5 6
8 CN RUBÍ 5 1
9 DOS HERMANAS 5 1

10 CN SANT FELIU 5 0

1a Nacional Masculí J Pts.
1 CN RUBÍ 6 18
2 CN CABALLA 6 11
3 CN MONTJUÏC 6 10
4 UE HORTA 6 10
5 CN SANT FELIU 6 9
6 CW SEVILLA 6 9
7 AR CONCEPCIÓN 6 9
8 W. MALAGA 6 9
9 CN LA LATINA 6 7

10 CN GRANOLLERS 6 6
11 DOS HERMANAS 6 4
12 CN TRES CANTOS 6 1

Ariadna Ruiz ha estat convocada per disputar una estada amb la 
selecció espanyola cadet. / Cedida

NATACIÓ | PROVA

Tres nedadors del Rubí, a la 
segona jornada de natació

Els nedadors rubinencs Erika Douton, Raúl Montero i Pol 
Ramos van par� cipar el dissabte en la segona jornada de 
natació per equips prebenjamí. Els tres van par� cipar en 
els tres es� ls de la prova: papallona, braça i esquena. La 
prova és el darrer assaig abans que el club arrenqui la 
compe� ció.  / CN Rubí 

Pol Ramos, Raúl Montero i Erika Douton. / Cedida

TRIATLÓ | PROVA

Laura Pérez guanya la Trail 
Les Ermites d’Ulldemolins

La triatleta del Club Natació Rubí Laura Pérez va par� cipar 
en la Trail-Series Les Ermites d’Ulldemolins, una prova amb 
una distància de 12 km que recorre el parc natural de la Serra 
del Montsant. La rubinenca va assolir la primera posició en 
categoria femenina. / CN Rubí 

Laura Pérez, durant la celebració de la prova. / Cedida
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