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Arrenquen les obres d’arranjament
d’urgència al carrer Puigmal
REDACCIÓ

Les obres permetran que aquest espai recuperi les condicions d’accés
com a camí. / Mariona López

Aquest dimecres han arrencat les obres de condicionament del carrer Puigmal, a
Ximelis, segons ha anunciat
l’Ajuntament. Els treballs consisteixen a realitzar un mur de
contenció amb micropilotatges, un element construc�u
des�nat a suportar l’empenta
horitzontal de les terres que
conté per evitar el seu despreniment.

Les obres tenen una durada prevista d’entre tres i quatre setmanes i un pressupost
de 276.335,52 euros.
Segons el consistori, abans
d’executar el mur, s’han realitzat algunes tasques prèvies.
Entre aquestes, s’han re�rat
les terres i els murets que van
caure, s’han col·locat tanques
i s’ha perﬁlat el talús de les
ﬁnques on s’havien desprès
terres. També s’han instal·lat
tanques tipus ‘new jersey’
per contenir les terres a la
part baixa del talús ─al carrer
Mulhacen─ i s’ha realitzat un
pe�t muret per contenir les
terres que poguessin caure
dels veïns.
Ara s’ha començat a construir el mur de contenció amb
micropilotatges. Quan el mur
es�gui enlles�t, es col·locarà
llosa de formigó al camí amb
l’objec�u que el veïnat pugui
circular-hi en condicions.
Segons l’administració

local, l’Ajuntament està treballant paral·lelament en la
redacció del projecte d’urbanització d’aquells espais
de la zona que encara estan
pendents d’urbanitzar.
El veïnat vol informació
Els veïns del carrer Puigmal
volen més informació sobre
aquest projecte d’actuació
d’emergència i lamenten
que s’hagin assabentat oﬁcialment de l’inici de les obres
per les xarxes socials.
En aquest sen�t, Ricard
Sarabia, veí del carrer, explica
que han entrat una instància
per demanar aquest projecte
i també el d’urbanització. A
més, apunta que l’actuació
prevista afecta a una part
del carrer, la més perillosa,
i es pregunta que passarà
amb la resta, especialment
amb una altra, a tocar del seu
habitatge, que també s’està
enfonsant.

Polèmica pels arbres centenaris
de davant del Casino

L’Ajuntament ha desmen�t que vulgui talar l’arbre. / C.C.

Els dos arbres que hi ha
davant el Casino, una mèlia
azederach que podria tenir
entre 100 i 150 anys i un
�l·ler, han estat protagonistes de l’actualitat informa�va
de la setmana. L’anunci d’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) aquest dimarts de la
intenció del govern de talar
aquests arbres va provocar
un fort enrenou a les xarxes
socials. Segons aquest par�t,
l’objec�u de la tala era que
es pogués veure millor una
lona que cobrirà la façana
del Casino amb la imatge de
com quedarà l’ediﬁci després
de ser reformat.
Diversos par�ts polí�cs,
com ERC o Veïns per Rubí,
van demanar explicacions al
govern sobre les seves intencions respecte els dos arbres.
Segons l’AUP, el govern va
explicar el mateix dimecres
en Junta de Portaveus que la
decisió de talar havia estat

motivada per problemes
d’accessibilitat.
Dimecres al vespre, el
govern va desmentir la intenció de talar i va assegurar
que es tractava d’una poda,
com la que es realitza a altres
punts de la ciutat. Davant la
possibilitat que la tala es fes
efectiva, es va convocar a
la ciutadania dijous al ma�,
quan suposadament, estava
prevista l’acció.
Així, una cinquantena
de persones, entre els quals
hi havia els portaveus de
l’AUP, ERC, Veïns per Rubí i
membres de Junts per Rubí
es van concentrar a la plaça
Catalunya dijous al ma�. Tant
l’AUP com ERC es van felicitar
per “evitar una nova acció
desproporcionada i unilateral
de l’alcaldessa”, que consideren que tenia un interès
purament electoral pel que
fa a unes obres “que ni tan
sols s’han licitat”. / DdR
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La seguretat ciutadana i l’aparcament,
principals preocupacions dels rubinencs

Segons un estudi de l’Ajuntament, el 75% dels ciutadans estan sa�sfets de viure a Rubí
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha presentat una enquesta de sa�sfacció ciutadana i coneixement
de la ciutat corresponent al
2018, encarregada a l’empresa DYM Market Research. Es
tracta d’un estudi realitzat a
par�r de 411 enquestes a domicili i amb un marge d’error
del +/-4,92% i que es van fer
entre l’octubre i el novembre
de l’any passat.
Segons es desprèn
d’aquest estudi, la principal
preocupació dels rubinencs
està relacionada amb la seguretat ciutadana, un aspecte
que li preocupa al 38,2% dels
enquestats. La segona preocupació és l’aparcament, amb
un 18,5%, i en tercer lloc la
neteja, amb un 15,8%.
Tot i ser la principal preocupació, l’enquesta indica
que els rubinencs li donen a
la ciutat en seguretat una nota
de 6,76. Pel que fa a la valo-

La majoria de rubinencs aﬁrma que està sa�sfet de viure a la ciutat. / Ferran Ybargüengoi�a

ració de diversos aspectes, la
millor nota se l’endú l’illa de
vianants (6,45), seguida de
la senyalització viària (6,44)
i de les instal·lacions esportives (6,29). Suspenen les
ac�vitats per a joves (4,83) i
l’aparcament (3,24). En aquest
aspecte, l’alcaldessa, Ana M.

Mar�nez, subratlla que “no
s’han ampliat les voreres d’alguns carrers per no treure més
aparcaments”, però recorda
que l’índex d’aparcament de
Rubí “és alt respecte altres
ciutats”.
Al 58,9% els agradaria que
Rubí fos conegut per la seva

cultura, però creuen que és
més conegut per la indústria
(53,8%), mentre que un 9,5%
creu que la gent coneix Rubí
pel seu baix nivell de vida.
Sa�sfacció ciutadana
Dels enquestats, el 75,2%
aﬁrma que li agrada viure a

Rubí, mentre que un 15,1% es
mostra indiferent i un 9,8% diu
que no li agrada, unes bones
dades que per l’alcaldessa són
“molt importants”.
Sobre l’evolució de la ciutat
durant el darrer any, el 49,1%
diu que està igual que fa un
any, i els enquestats puntuen
l’acció de govern amb un 5,99.
Pel que fa al coneixement que
la ciutadania té de l’alcaldessa,
el 30,7% sap dir el seu nom, el
24,6% no en sap el nom, però
sí que la coneix, mentre que
el 36,3% desconeix qui és Ana
M. Mar�nez.
Sobre la ideologia dels
rubinencs, el 31,9% no es pot
ubicar en cap eix ideològic
entre l’extrema esquerra i
l’extrema dreta, mentre que
el 29,2% es defineix d’esquerres.
Per úl�m, l’estudi reﬂecteix que el 24,8% dels rubinencs segueix l’actualitat de
la ciutat a través de Diari de
Rubí, seguit de Rubí TV amb

un 10,7%.
L’Ajuntament elabora cada
any una enquesta d’aquestes
caracterís�ques, tot i que la
del 2018 no es pot comparar
amb la del 2017, ja que aquesta va u�litzar una mostra de
800 persones.
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RdH, expertos inmobiliarios,
la mejor solución para
gestionar su patrimonio

RdH Grup Inmobiliario cuenta con oficinas en toda Cataluña. / Cedida

RdH Grupo Inmobiliario
es mucho más que una
agencia inmobiliaria tradicional. Son cualificados
expertos en la gestión
inmobiliaria que ofrecen un amplio paquete
de servicios tanto para
propietarios como para

inquilinos. RdH, referente
en el sector inmobiliario
en el Vallès Occidental y
con especial presencia en
Barcelona y provincia, le
ayuda en la gestión de
pisos de compra y alquiler, así como de locales
comerciales, oficinas,
naves industriales e incluso solares. Con RdH,
su patrimonio está en las
mejores manos.
Entre la amplia cartera
de servicios que ofrece
RdH se encuentran:
- Asesoría financiera.
Tramitación de hipotecas
y estudios económicos
personalizados. Financiación hasta el 100%.
- Peritaciones y tasaciones. Peritaciones
judiciales y de parte (particulares y empresas).
- Tramitaciones. Cédulas de habitabilidad y
certificados energéticos.
- Correduría de segu-

ros. Seguros del hogar,
alquiler y personalizados.
- Servicios jurídicos.
Tramitación y gestión de
herencias y divorcios.
Revisión de propiedades en el registro de la
propiedad y el catastro.
Demandas de desahucio
por impago y ocupación
de fincas. Gestión y liquidación de impuestos.
Cancelación de cargas y
embargos. Contratos de
compraventa y arrendamiento. Estudio de urbanismo. Reclamaciones de
cantidad.
- Reformas. Reformas
de pisos completos y de
pequeñas reformas a particulares.
La filosofía de RdH
Grupo Inmobiliario se
basa en valores como la
profesionalidad, la mejor
garantía y la confianza
del éxito.

La oficina de RdH en Rubí se encuentra en la avenida Josep Ferrer
i Domingo, en Sant Jordi Parc. / Cedida
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Veïns de Sant Jordi Parc i el Sindicat del Lloguer
forcen Medasil a una negociació col·lec�va
REDACCIÓ

Nou capítol en el conflicte
que mantenen un grup de
veïns de l’avinguda Ferrer i
Domingo, a Sant Jordi Parc,
amb l’empresa Medasil Desarrollos per un increment
en el preu del lloguer dels
habitatges de protecció oﬁcial
que els inquilins consideren
abusiu.
Davant la negativa de
l’empresa a negociar de forma col·lec�va i l’anunci fa uns
dies de l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Mar�nez, sobre un
acord amb Medasil per una
negociació cas per cas, els
afectats, acompanyats pel
Sindicat del Lloguer de Rubí,
van decidir ocupar dijous a la
tarda les oﬁcines que l’empresa té a Pedralbes, a Barcelona,
per tal que l’empresa acceptés una negociació conjunta i
no individual. En la protesta,
també hi van par�cipar afectats de Santa Perpètua, que
tenen una situació similar als

Imatge de l’ocupació de l’oﬁcina de l’empresa Medasil Desarrollos. / Cedida

veïns de Sant Jordi Parc.
Una vintena de persones
van ocupar de forma pacíﬁca
l’oﬁcina i no van marxar ﬁns
que van arrencar per escrit
un compromís, segons el
qual l’empresa Medasil Desarrollos es comprome�a a
iniciar unes negociacions en 8
dies amb un representant de
cada comunitat de propietaris
afectada, tot i que sense cap
representant del Sindicat. “El
més important és que hem

aconseguit el compromís de
negociar de forma col·lec�va,
tot i que tenim la sensació que
ells es troben en una postura
inamovible”, ha explicat Laura
Pérez, del Sindicat del Lloguer
de Rubí. A partir d’ara, els
afectats intentaran reunir
tota la informació possible
sobre els pisos de protecció
oﬁcial, com ara dades de l’IBI,
per delimitar exactament la
super�cie de cada immoble,
i faran una proposta conjunta

a l’empresa.
Medasil Desarrollos SL
és una empresa del sector
immobiliari que ﬁns ara estava vinculada al fons voltor
Goldman Sachs, ja que, segons va explicar l’empresa als
manifestants, recentment ha
estat adquirida per un fons
francoalemany: “Ara s’estan
rentant les mans dient que
una empresa alemanya ha
comprat Medasil, però no ens
van voler dir el nom”.

Es renova la junta de l’AV Districte El Servei de Mediació va atendre
149 casos nous durant el 2018
5 El Portal de Ca n’Oriol

Integrants de la nova junta veïnal. / Cedida

L’Associació de Veïns Districte 5 El Portal de Ca n’Oriol va realitzar dissabte passat l’assemblea ordinària de socis. La trobada
va servir per renovar la junta direc�va, ja que han passat els
quatre anys que estableixen els estatuts de l’associació. La
nova junta està encapçalada per José Manuel Torres, com a
president, Marina Barroso, com a secretària i Antonio San�ago,
com a tresorer. L’assemblea també va servir per donar compte
als assistents de la memòria d’ac�vitats del 2018 i per presentar
el balanç econòmic del darrer exercici. / DdR

El Servei de Mediació Ciutadana de l’Ajuntament va obrir
el 2018 un total de 149 casos
nous. La majoria d’intervencions van tenir a veure amb
conﬂictes veïnals (117), amb
un predomini dels problemes ocasionats per animals
domès�cs (23), seguits dels
sorolls (19) i la ges�ó i supervisió de comunitats veïnals
(17). A més, es va registrar un
increment de les demandes
de caràcter familiar, de les
quals se’n van registrar 11.
Els casos atesos van arribar al servei per pe�ció directa de les persones usuàries
o bé derivats d’altres serveis
municipals, com ara l’Oﬁcina
d’Atenció a la Ciutadania

(OAC), els Serveis Socials o
Salut Pública. En total hi van
par�cipar 439 persones, de
les quals 186 van ser homes i
253 dones.
Un dels eixos importants
del servei és la prevenció de
conﬂictes, un aspecte que es
treballa cada cop més a través
d’accions de formació i sensibilització. El 2018 es van fer 51
ac�vitats forma�ves a escoles
i ins�tuts, amb la par�cipació
de 1.338 alumnes, així com
vuit accions més adreçades
a agents col·laboradors del
servei. A més, es van fer una
vintena d’ac�vitats de sensibilització amb 114 persones
assistents de diferents collec�us socials. / DdR
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Els agents de la Policia Local
es podran jubilar als 61 anys

El 10% de la plan�lla actual es podria jubilar. / Arxiu

REDACCIÓ

El sindicat UGT va organitzar
dilluns una assemblea informa�va per donar a conèixer
com afectarà el cos de Policia Local la nova regulació
que estableix el Reial Decret

1448/2018 del 14 de desembre de 2018. La llei estableix
els mecanismes i requisits
perquè els agents de Policia
Local puguin an�cipar l’edat
de jubilació als 61 anys.
Pel que fa a Rubí, prop del
10% dels agents es podrien

acollir a aquesta mesura per
qües�ons d’edat, tot i que
hi ha un seguit de requisits
que també cal complir. Es
tracta d’una opció voluntària
a la qual es poden acollir els
agents que entrin dins els criteris ﬁxats al Reial Decret.
A la xerrada, hi va par�cipar l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez, que considera
que la nova norma�va és posi�va i que és una “oportunitat per rejovenir la plan�lla”.
La màxima responsable municipal, que ha destacat la feina de la Policia Local, també
ha aproﬁtat per demanar una
nova llei de policia a Catalunya, “que ﬁxi el mateix tracte
laboral pels diferents cossos
que operen a Catalunya”.

Ac�vitats familiars i propostes divulga�ves
a la nova programació de l’Ateneu
Aquest dilluns 21 de gener
s’han obert les inscripcions per als nous cursos, tallers i ac�vitats familiars de
l’Ateneu. La programació de
l’equipament s’adreça a una
gran diversitat de públics i té
la divulgació com un dels seus
eixos principals.
Entre la cinquantena d’ac�vitats programades, destaquen més d’una desena de
cursos i tallers, i un important
volum de propostes adreçades a les famílies. En aquest
apartat s’inclouen inicia�ves
com els tallers musicals i
el cicle Teatre per a petita
infància, així com sessions
d’art i crea�vitat i ciència i
tecnologia per a infants de 6
a 11 anys.
A més, el Cicle de Jazz de
l’Associació Jazz Rubí inclourà
les actuacions de Cannonball
Crew (16 de febrer) i Claes
Magnet (16 de març); i la sè-

rie de concerts Sala Clàssica,
que permetrà gaudir dels
recitals de la pianista Marta
Cascales (15 de febrer) i la
soprano Carlota Porta (22
de març). L’Ateneu manté el
cicle Conta’m una òpera, on
el públic podrà fer una aproximació als llibrets de Madama Bu�erﬂy (22 de gener),
Rodelinda (14 de març) i La
Gioconda (11 d’abril).
La programació d’aquest
hivern també inclou el pe�t
fes�val de música FemPop,
en el marc dels actes del Dia
Internacional de les Dones.
Una ﬁnestra oberta
a la cultura
L’Aula d’Extensió Universitària segueix organitzant
ac�vitats a l’Ateneu, com el
seminari Dones i societat,
amb sessions a càrrec de dones referents en l’àmbit de les
ciències i les humanitats.

En aquesta mateixa línia
divulga�va, també es podrà
gaudir d’una conferència
sobre Bizanci organitzada
pel Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí; d’un
cicle sobre pensament coordinat pel professor de ﬁlosofia Wenceslao Galán; i
d’un altre sobre literatura
per viure millor a càrrec de
Carme Serret, professora
de Filosofia, Antropologia
i Ciències de l’Educació de
la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB).
La programació es completa amb l’habitual oferta de
cursos realitzats per en�tats
i les diverses inicia�ves que
tenen la seva seu a l’equipament, com el programa
Voluntariat per la Llengua, el
Punt d’Orientació i Assessorament en l’Àmbit del Voluntariat o l’Espai de Suport i Ajuda
Oncològica. / DdR

Tallers, cursos
i serveis
d’assessoria a la
Torre Bassas

L’Espai Jove Torre Bassas ha
obert les inscripcions per la
nova programació d’ac�vitats
d’hivern, adreçada a joves
d’entre 12 i 29 anys, i que
inclou una gran diversitat de
tallers, cursos, píndoles informa�ves, serveis d’assessoria
i propostes organitzades al
voltant de festes o commemoracions.
La Torre Bassas oferirà
durant el mes de febrer un
curs de manipulació d’aliments
adreçat a joves d’entre 16 i 29
anys. A més, �ndran lloc les següents píndoles forma�ves per
a la inserció laboral: ‘Com puc
ac�var la xarxa de contactes
per trobar feina?’, ‘Explica’m
qui ets i per a què vols aquesta
feina?’, ‘L’entrevista’, ‘Com funcionen les empreses de treball
temporal’ i ‘Aproﬁta l’es�u per
trobar una feina’.
Pel que fa als tallers, la
programació adreçada a joves
de 12 a 18 anys inclou sessions de grafits, il·lustració i
còmic, ‘street dance’, guitarra,
boxa, Kpop i la proposta ‘Fem
deures’. Els joves de 18 a 30
anys podran gaudir d’un taller
d’il·lustració i còmic i un altre
de fotografia. A més, s’han
programat sessions de teatre i
de teatre musical aptes per als
dos grups d’edat.
Durant aquest trimestre,
l’equipament juvenil manté
l’àmplia oferta de serveis d’assessoria, com ara l’Assessoria
Laboral, el Punt Jove LGTBI+,
el Consultori sexual i de parella
i l’Assessorament i orientació
forma�va. Per u�litzar algun
d’aquests serveis, cal demanar
cita prèvia a través de rubijove@rubijove.cat o trucant a la
Torre Bassas (93 699 16 63).
L’equipament també organitza altres ac�vitats, com
la festa de Carnestoltes, el roll
playing ‘Laboratori zombi’ o la
jornada #RUBICONVIU. / DdR
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El CAP Anton Borja porta tres
mesos sense servei de neurologia
M. CABRERA

Des de mitjans d’octubre, el
CAP Anton Borja no disposa
de servei de neurologia, una
situació que ha provocat que
molts pacients es quedin
sense poder fer visites al seu
especialista durant més de
tres mesos. Es tracta de persones afectades per malalties
com el Parkinson, l’Alzheimer,
epilèpsia o altres patologies.
El facultatiu que atenia la
consulta està de baixa mèdica
des de l’octubre i el Consorci
Sanitari de Terrassa (CST) encara no l’ha substituït.
Segons el CST, de seguida
que van saber que no hi havia
una previsió d’alta, van activar els circuits habituals per
contractar una altra persona
i reprogramar algunes visites.
Així, segons l’empresa que
presta el servei, des de mitjans d’octubre s’han atès un
total de 30 consultes a l’Hospital de Terrassa derivades
del CAP Anton Borja.
No obstant això, alguns
afectats han explicat a Diari de Rubí que durant tot
aquest temps no han estat
atesos, motiu pel qual han
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Alguns usuaris lamenten que han estat tres mesos sense cap alternativa. / Mariona López

El nou facultatiu
no s’incorporarà
ﬁns a la primera
setmana de febrer
presentat diverses queixes
tant al CatSalut com al CST
per demanar que es reprogramessin les visites a l’Hospital
de Terrassa.

Aquesta setmana, el CST
ha resolt la substitució del
neuròleg, que està previst
que s’incorpori a principis
de febrer per cobrir la baixa.
Segons el Consorci, durant els
propers dies, el CAP Anton
Borja començarà a trucar les
persones afectades per donar-los-hi dates per efectuar
les consultes de neurologia.
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En Comú Podem defensa la
regulació del preu del lloguer
En Comú Podem va organitzar
dimecres a la tarda una nova
xerrada dins el cicle ‘Pensar
Rubí’, en aquest cas sobre el
tema de l’habitatge. La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona, Janet
Sanz, i el membre del Sindicat
del Lloguer, Carlos Águila,
van ser els dos convidats per
la formació per aprofundir
en els problemes actuals en
l’habitatge.
Sanz va defensar algunes de les propostes que
l’Ajuntament de Barcelona
ha impulsat per “millorar el
dret a l’habitatge”, com ara la
promoció de nou habitatge de
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lloguer social o l’obligació dels
promotors de reservar el 30%
de les noves promocions a habitatge assequible. També va
cri�car el govern de l’estat espanyol per no regular el preu
dels lloguers: “Cal controlar
els preus del lloguer de forma
urgent, no és normal que la
gent hagi d’afrontar pujades
del 30-50% de lloguer quan
el seu salari no augmenta, és
inacceptable i inadmissible”.
Per la seva banda, Carlos
Águila creu que si l’administració no regula els preus, el
futur serà “una crisi encara
més crua” que la que es va
produir fa uns anys. / M.C.

Carlos Águila, del Sindicat del Lloguer, Andrés Medrano, de Podem, i
Janet Sanz, regidora de l’Ajuntament de Barcelona. / Carla Abril

ERC vol promoure l’educació
emocional amb tallers per a
tota la ciutadania
CRISTINA CARRASCO

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a Rubí presentarà al Ple de gener, que �ndrà lloc dijous de la setmana
vinent, una moció en la qual
proposen l’organització de
tallers i cursos per treballar
l’educació emocional oberts
a tota la ciutadania. Segons
ha explicat Sandra Casas,
regidora del grup d’ERC, en
l’actualitat en la majoria dels
centres educa�us ja es treballa l’educació emocional amb
els infants, però les persones
adultes no han rebut formació mai en aquest sen�t.
L’educació emocional se
centra en l’àmbit de conèixer
i reconèixer els sen�ments i
les emocions pròpies i dels
altres i aprendre a ges�onarles de manera correcta. Així,
l’educació emocional pretén
ajudar a aprendre a iden�ficar i expressar emocions
i sentiments, treballant la
forma d’interaccionar amb
la resta de persones.
“Persones amb un gran

Xavier Corbera i Sandra Casas, regidors d’Esquerra. / C.C.

expedient acadèmic no sempre tenen bons resultats en
l’àmbit laboral, d’adaptació
personal o social, on la intelligència emocional té un
paper fonamental”, apunta
Casas.
En el mateix sen�t, l’alcaldable d’ERC, Xavier Corbera,
ha ressaltat que ha explicat
que amb l’educació emocional es poden donar eines
a la ciutadania per resoldre
situacions conflictives que
es podrien evitar amb valors
com l’empa�a o l’asser�vitat
i que permeten el creixement

personal i alhora una millor
convivència. ERC considera que una correcta ges�ó
dels sen�ments serveix, per
exemple, per millorar l’adaptació escolar, social i familiar,
reduir l’ansietat i l’estrès,
disminuir l’índex de violència
i agressions, o rebaixar la iniciació al consum de drogues
i altres addiccions.
Per tot això, els republicans volen que l’Ajuntament
fomen� el coneixement de
l’educació emocional amb
activitats dirigides a gent
adulta, famílies i gent gran.

Les eleccions
de Primàries
Rubí seran el 23
de febrer

Fa mesos que Primàries Rubí
treballa per conﬁgurar una
candidatura per a les eleccions municipals netament
independentista i republicana. A Rubí, hi ha més de
400 persones inscrites i, de
moment, dues persones que
es presenten com a candidat,
Jordi Joan Garcia i Lluís Roset.
Les eleccions per triar el candidat o candidata seran el 23
de febrer.
Per preparar tot el procés, aquest divendres a les
19 hores, Primàries Rubí ha
organitzat un acte al Casal
Popular, en el qual hi assis�rà
la presidenta de l’Assemblea
Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, i el candidat a
les Primàries Barcelona Adrià
Alsina, a més d’Albert Sorrosal, portaveu de Primàries
Rubí. Després de l’acte, hi
haurà una assemblea cons�tuent per tractar i aprovar
el reglament de Primàries
i elegir el comitè electoral.
Tots els electors han rebut
la proposta de reglament i
poden presentar esmenes.
Qui vulgui formar part del
comitè electoral, també es
pot presentar. / DdR

Jaume Buscallà aconsegueix el suport
del 95,2% dels militants del PDeCAT
MARTA CABRERA

La militància i els simpa�tzants del Par�t Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT)
han conﬁrmat a Jaume Buscallà com a cap de llista de
la candidatura de Junts per
Rubí a les eleccions municipals del maig.
El 95,5% de la massa
social del partit va donar
suport a Buscallà en una
jornada de primàries que
va tenir lloc dimecres a la

La militància
avala que sigui el
cap de llista de
Junts per Rubí
tarda a l’Ateneu. Buscallà era
l’únic candidat del PDeCAT.
“És una candidatura que
pretén ser transversal i amb
idees basades en millorar
Rubí sense oblidar el nostre
horitzó nacional d’una Cata-

Jaume Buscallà, conﬁrmat com a candidat de JxRubí. / M. López

lunya independent”, va explicar Buscallà, qui va deixar
molt clar que l’alterna�va a
l’Ajuntament de Rubí ha de
passar per un govern sense
el PSC i Ciutadans, “el bloc
que s’ha consolidat a Rubí
amb el temps”.
Al procés de primàries,
en el qual van par�cipar 29
persones, també hi va assis�r el president del PDeCAT
a Catalunya, David Bonvehí.
El dirigent de la formació
liberal va manifestar que les
candidatures municipals de
Junts per Catalunya són una
oportunitat per obrir-se a la
societat: “El PDeCAT és un
par�t de centre, que fa polí�ques d’equilibri territorial,
que aposta per la concertació de serveis públics i
privats, apostant per les en�tats i sense renunciar al que
som, creiem que ens hem
d’obrir a escala municipal i
anar a buscar candidatures i
projectes més transversals”.
Bonvehí creu que, precisament, Junts per Catalunya
és un projecte “que agrada
molt a l’àrea metropolitana”
i augura uns bons resultats a
les eleccions municipals.
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L’AUP presenta la llista per a les
municipals del maig, encapçalada
per l’ac�vista Betlem Cañizar
LARA LÓPEZ

L’Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP) va presentar dissabte al
migdia l’equip que es presentarà a les eleccions municipals
del maig en un acte públic que
va tenir lloc a la Biblioteca i
que va aplegar un centenar de
persones. Encapçalen la candidatura tres dones: Betlem
Cañizar, professora, consultora
social i activista feminista;
Eulàlia Formiguera, sociòloga
i tècnica d’Educació a l’Ajuntament de Sant Cugat; i Montse
Rousse, una de les principals
impulsores de la Plataforma
Rubí Sense Abocadors.
Completen la llista rubinencs i rubinenques professionals de diferents àmbits, la
majoria dels quals estan molt
vinculats al teixit associatiu
de la ciutat: Ferran Monterde,
Albert Giménez, Joan Benet,
Marina Dolset, Ivan Hernáez,
Mercè Hernández, Pep Adelantado, Juana Torres, Joan
Palenzuela, Marc Gascón, Elisabet Chavarria, Adrià Barcelona, Sergi Jordà, Gemma Or�z,
Ester Gómez, Falet Bosch,

Arcadi Bassegoda, Gisela Ferré
i Pau Majó. Tanquen la llista de
25 candidats els tres primers
noms de la llista del 2015:
Aitor Sánchez, Mireia Gascón
i Jordi Muntan.
L’equip de l’AUP, coalició
d’esquerres formada per la
CUP, membres d’EUiA i Alterna�va Ciutadana de Rubí, va
presentar les seves principals
propostes per a la nova etapa
polí�ca a la ciutat: municipalització de serveis locals i foment
de l’economia basada en el
cooperativisme; garantir un
accés assequible a l’habitatge;
limitació dels mandats polí�cs
i eliminació dels càrrecs de
conﬁança; estabilització de la
plan�lla municipal; recollida
de residus porta a porta; un
pla d’ordenació urbanís�ca basat en criteris humans i socials
i elaborat de forma par�cipa�va; i el combat a la segregació
escolar, entre altres.
La candidata Betlem Cañizar va tancar l’acte amb un discurs en el qual va defensar el
model de ciutat i democràcia
obert i assembleari de l’AUP:
“Rubí necessita que la cons-

ERC, l’AUP i CDC, contra
les detencions arbitràries
d’independen�stes
En el Ple del 31 de gener,
Esquerra Republicana (ERC),
l’Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP) i Convergència Democrà�ca de Catalunya (CDC)
presentaran una moció de
suport als alcaldes, periodistes i ac�vistes de�nguts
el 16 de gener sense mandat
judicial per part de cossos
policials de l’estat espanyol.
El text exigeix que no es
produeixin noves detencions
injus�ﬁcades i improcedents

per part de la policia espanyola i que aquesta cessi la
vulneració de drets a través
de la repressió.
D’altra banda, la proposta demana la compareixença
de la delegada del govern
de l’estat a Catalunya, Teresa Cunillera, per demanar
explicacions. A més, també
dona suport a la denúncia
formulada per la Generalitat de Catalunya contra les
detencions. / DdR

L’Alterna�va vol una xarxa
de lavabos públics a Rubí
L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) presentarà al Ple
del 31 de gener una moció
per tal d’implementar una
xarxa de lavabos públics a la
ciutat. El text demana establir quina és l’oferta existent,
així com adequar i senyalitzar els banys d’equipaments
públics i habilitar-los per a
l’ús ciutadà. També demana
determinar les zones on és
necessari ampliar l’oferta
i realitzar la instal·lació i
l’adequació de sanitaris. Per

úl�m, es proposa senyalitzar
adientment els lavabos públics per facilitar-ne l’ús.
Al·legacions a Can Balasc
D’altra banda, l’AUP ha entrat una instància a l’Ajuntament per demanar que
s’allargui el termini per presentar al·legacions contra
l’obertura de l’abocador de
Can Balasc. La formació també ha demanat al consistori
més transparència sobre
aquesta qües�ó. / DdR

truïm entre tots i totes”.
L’acte va comptar amb la
participació de Mireia Vehí,
membre del secretariat nacional de la CUP, i Jose Téllez,
portaveu del grup municipal
de Guanyem Badalona en
Comú. L’actor rubinenc Xavier
Serrat va ser l’encarregat de
conduir l’acte, en el qual també va par�cipar el cantautor
Isaak Aguilà.

Betlem Cañizar és la cap de llista de l’AUP. / Carla Abril
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’Ajuntament ha fet pública una enquesta de satisfacció ciutadana amb
una mostra de 411 persones que han
estat preguntades al seu domicili. Un estudi que,
entre altres indicadors, recull les preocupacions
dels rubinencs respecte a la ciutat de Rubí.
Segons aquestes dades, el que més preocupa
als ciutadans, gairebé a un 40% de la població,
és la seguretat ciutadana, a la qual cal sumar-hi
que el 8,5% que també està preocupat per la
delinqüència.
El problema de la seguretat ciutadana no és
únic ni exclusiu a Rubí, de fet, durant el darrer
període de registre, entre l’abril del 2017 i l’abril
del 2018, el nombre de delictes registrats a la
ciutat es va estancar. La sensació ciutadana, però,
no és aquesta, en part per l’augment de robatoris en comerços, habitatges i principalment a
l’interior de vehicles. També, perquè és públic i
notori que durant els darrers anys, Rubí ha tingut
un problema important al cos de Policia Local,

A Dolors Mumany
Fa pocs dies, al vostre diari, vaig llegir la
notícia que el Casal de la Gent Gran havia
homenatjat la Sra. Dolors Mumany i jo me
n’alegro molt i des d’aquí volia aprofitar per
felicitar-la i explicar-vos el perquè.
Fa molts anys, ella havia estat la meva
mestra de català a l’escola Regina Carmeli
i després de tants anys i tants moments
compartits, segueix sent la meva ‘Srta. Lola’,
la persona que em va fer estimar les lletres,
la que em permetia entregar redaccions de
tres fulls (encara que el màxim fos de mig),
la que m’escoltava i em recordava que tenia
una habilitat especial per saber traslladar el
que sentia quan escrivia i la que m’explicava
coses del Rubí agrícola quan vaig necessitar
el seu testimoni per un llibre que vaig escriure
sobre la vinya.
La Lola sempre ha estat una dona
valenta i emprenedora, activa i xerraire i molt
presumida. Ha gaudit fent excursions amb la
gent del Casal, escrivint editorials pel butlletí,

EDITORIAL

Preocupacions

que no compta amb efectius suficients i que està
molt per sota de la mitjana catalana. La falta
d’agents comporta, també, que no es visibilitzi
d’igual forma el patrullatge a la ciutat i que la
resposta a les trucades no sigui, de vegades, la
més tranquil·litzadora per la ciutadania. Així, tot
i que Rubí no és una ciutat amb un nombre de
delictes especialment elevat, la ciutadania sí que
té la percepció que hi ha inseguretat ciutadana.
La segona gran preocupació dels rubinencs,
tot i que a certa distància, és l’aparcament, que
preocupa a gairebé el 20% dels ciutadans. Es
tracta en aquest cas d’un problema de difícil
solució i en què hi ha diferents models i pro-

Cartes de la ciutadania

repassant escrits de la gent i despatxant a la
botiga que el seu marit, el Domènec Rossell,
tenia al carrer Méndez Núñez i que ara porta
el seu fill Òscar. Va ser de les primeres mestres
de català a Rubí i va ensenyar-lo sempre amb
molta estima i paciència. Animava a l’alumnat
a participar en els Jocs Florant amb algun
escrit original. També treia el geni i renyava
quan ho mereixíem, però molt poques vegades
perquè, no és per dir-ho, érem una classe que
no creava problemes i gairebé cinquanta anys
més tard, aquelles nenes del setanta, encara
seguim mantenint contacte i quedant.
Em permeto doncs, felicitar-la per aquest
merescut reconeixement i li trasllado la meva
sincera admiració, tant per considerar-la la
millor mestra que he tingut, com per ser una
persona que malgrat les adversitats de la vida,
sempre ha tirat endavant amb força i coratge.
I és així, d’aquesta manera tan senzilla, com
algunes persones, amb el seu tarannà, deixen
tan bons records. Una abraçada.
Núria Julià Fosas

El Tuit de la setmana
Gloria_Mtnz_Nrt @holaﬂor_
Aquí deixo foto d zona verda d
Sant Muç M’agradaria q també
pinteu els bancs, això signiﬁcaria
q en tindríem, després d’anys
esperant un parc infantil.
Però si veieu q és massa feina,
ens conformem amb la neteja d
la brossa q va arrossegar la pluja
el 15 Novembre.
#rubicity

postes sobre la taula. L’alcaldessa va reconèixer
durant la presentació de l’estudi que l’ampliació
de l’illa de vianants i l’increment d’algunes
voreres al centre ha comportat l’eliminació de
prop d’una setantena de places d’aparcament.
No obstant això, també cal considerar que
poques ciutats de la mida de Rubí tenen dos
aparcaments tan grans i tan propers al centre,
com és el cas de l’Escardívol i del Rubí+D. En
tot cas, seria interessant qüestionar els usos que
els ciutadans fan d’aquests aparcaments i valorar
la conveniència o no d’augmentar la zona taronja
perquè hi hagi una major rotació de vehicles i
evitar que les grans zones per aparcar acabin

23 de gener

Encanto
Hace unos días, Pedro Sánchez, presidente
del gobierno español, decía que el desencanto
social, de alguna manera, había auspiciado la
aparición de VOX, formación política ultra.
Puede que así haya sucedido; pero, ¿por qué ha
ocurrido el desencanto? ¿Qué ha acaecido para
que el encanto haya desaparecido? Es posible
que haya más de una razón, pero creo que,
sobre todo, los numerosos casos de corrupción
en los que se han visto involucrados políticos
y grupos de distinta ideología.
Si los ciudadanos se sienten decepcionados
es lógico que miren alrededor. Tienen que
pasar muchas cosas para que la confianza
perdida se torne, otra vez, en interés y
atracción por la cosa pública.
Jesús García
Ramblas que no son ramblas
Se le da el nombre de Rambla a aquel paseo
central por donde pasean los viandantes
y tanto a su izquierda como a su derecha

sent l’aparcament particular d’uns pocs. A més,
cal tenir en compte que Rubí haurà de seguir
eliminant places d’aparcament al centre, perquè
hi ha voreres que no compleixen la normativa i
en el cas d’algunes és evident que això suposa un
problema de seguretat i accessibilitat.
La tercera qüestió que més preocupa els
habitants de Rubí és la neteja de la ciutat, motiu pel qual la ciutadania fa moltes queixes, en
especial a través de les xarxes socials i els mitjans
de comunicació. Rubí no és una ciutat neta per
múltiples raons, encara que fonamentalment
en destacaríem dos. La primera i més important és per l’elevat nombre de fets incívics que
hi ha la ciutat. La segona per la caducitat del
contracte del servei de neteja i manteniment
d’espais públics, un servei que cal actualitzar per
donar una millor cobertura a tota la ciutat. En
qualsevol cas, aquests són alguns dels problemes
que preocupen els rubinencs i dels quals cal
prendre nota.

transitan vehículos. En Terrassa, por ejemplo,
la Rambla d’Egara, es una verdadera Rambla,
ya que los peatones circulan por medio y los
vehículos por los lados; pero en cambio, en
Sabadell, existe su famosa Rambla, pero de
Rambla sólo tiene el nombre, ya que los
coches transitan por medio, y los peatones
por ambos lados, como en cualquier calle o
avenida. Y en Sant Cugat del Vallès ocurre lo
mismo que en Sabadell, ya que en sus famosas
Rambla del Celler y Rambla Ribatallada, los
viandantes pasean por los lados y los vehículos
por medio.
En Rubí, el ejemplo más claro de Rambla
lo tenemos en la avenida de l’Estatut frente
al parc de Ca n’Oriol, que fue inaugurada
cuando un servidor era concejal y la alcaldesa
de Rubí era Núria Buenaventura.
No se le puede dar el nombre de Rambla
a sucedáneos que verdaderamente no lo son,
por eso, las comisiones del nomenclátor de los
municipios deberían prestar más atención.
José Antonio Ávila
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

GENER I FEBRER 2019

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11 11.
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
12.
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
13.
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73 14.
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
15.
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
16.
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
17.
FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25
18.
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
19.
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
20.
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
21.
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
22.
ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28
23.
MAS - 93 699 68 99
C/ TORRES ORIOL, 4
24.
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ MILÀ I FONTANALS, 3
25.
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79

PONT - 93 697 34 56
C/ MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C/ RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

BIJUTERIA

ARQUITECTURA

COPISTERIA
CALÇAT

Kumon English

Learning time!

DECORACIÓ LLAR

A Kumon English,
15 dies de prova de franc
sense compromís.*
*Fins al 30 de juny del 2019.
Consulta’n les condicions i la
disponibilitat.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21

617 920 121

ASSEGURANCES

I també Kumon Matemàtiques
i Kumon Lectura

CENTRE MÈDIC

Descobreix el seu potencial.

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

www.kumon.cat

ACUPUNTURA
CRISTALLERIA
Cristalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

BICICLETES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

ARRANJAMENTS
DE ROBA

15€/MES

CLÍNICA DENTAL
Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

GUIA DE SERVEIS
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FERRETERIA

MÀRMOLS

FRUITERIA

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU

PERRUQUERIA
CANINA

ROBA

REFORMES

DES DE

30€

TALLERS COTXES

/MES

MERCERIA

REPARACIÓ

ELECTRODOMÈSTICS

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

INFORMÀTICA

30€

ÒPTICA

/MES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

TELEFONIA
Smarttech
T. 93 145 09 81
c. Cervantes, 55

DES DE

15€/MES

PAPERERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

18
OFERTES I
DEMANDES
CHICA se ofrece para limpieza,
canguro y cuidado ancianos.
633.378.509

DIVERSOS
EN VENTA utensilios antiguos. 649.117.927

Divendres, 25 de gener de 2019

CLASSIFICATS

CULTURA
FOTOGRAFIA

Monogràﬁc
sobre ﬁltres
fotogràﬁcs
del Gra
El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’
ha organitzat pel dissabte
16 de febrer un monogràﬁc
sobre ﬁltres fotogràﬁcs, que
anirà a càrrec de Jordi Fernández. El monogràﬁc serà
entre les 10.30 i les 13.30
hores i, en una segona sessió, el grup es trobarà per
fer una sor�da i prac�car.
Les places són limitades i
la inscripció es pot fer ﬁns
a l’11 de febrer a través del
correu electrònic aulagra@
gmail.com. El curs és gratuït
pels socis i els no socis hauran de pagar 20 euros.
D’altra banda, l’en�tat
ha organitzat una sortida
social al parc de la Pegaso, a
Barcelona, aquest dissabte
a par�r de les 8 hores. Per
úl�m, el cicle Explica’ns el
teu rotllo torna el 31 de
gener a les 20 hores a la seu
del Gra, a l’An�ga Estació,
amb la fotograﬁa i les xarxes
com a tema i a càrrec de
Xavi Torres. / DdR

Divendres, 25 de gener de 2019

DISSENY

Oberta la par�cipació al 32è
Concurs de màscares d’edRa

Les obres presentades al certamen es mostraran a la sala d’exposicions del centre del 28 de febrer al
15 de març. / Arxiu

REDACCIÓ

Com cada any coincidint
amb Carnaval, l’Associació
d’Estudiants i Exestudiants
de l’Escola d’Art i Disseny
de Rubí (edRa +e) organitza
el Concurs de màscares. El
certamen, que arriba a la
32a edició, contempla tres
categories en funció de
l’edat de les persones par�cipants: de 4 a 9 anys (A),
de 10 a 15 anys (B) i a par�r
de 16 anys (C).

El termini per presentar
propostes al concurs ﬁnalitzarà el 22 de febrer a les
21 hores. Les obres s’han
de lliurar a la consergeria,
de 9 a 21 hores i cada par�cipant podrà presentar un
únic treball original que no
s’hagi presentat en cap altre
concurs.
En la categoria A, tots
els par�cipants rebran un
premi sorpresa, mentre que
a la categoria B el primer
premi rebrà material ar�s-

�c per valor de 80 euros i
l’accèssit, 40. A la categoria
C, el guanyador serà obsequiat amb 300 euros en
material ar�s�c i l’accèssit,
amb 100 euros.
El jurat estarà integrat per un membre de
l’Associació e+, dues persones vinculades al món ar�s�c i un professor d’edRa. El
veredicte es farà públic el
Dijous Gras, el 28 de febrer,
a les 19.30 hores a la sala
d’exposicions de l’escola.

19

LITERATURA

Jordi Cruz presenta un llibre sobre
la pitjor tragèdia al Pirineu
Durant els darrers dies de
l’any 2000, un dels pitjors
episodis de torb –una ventada que aixeca la neu i
impedeix la visibilitat– que
es recorden al Pirineu català
va provocar la mort de 12
persones al voltant del cim
del Balandrau, al Ripollès.
El meteoròleg Jordi Cruz
reconstrueix els fets que
van passar entre el 30 de
desembre i els primers dies
de gener en el llibre ‘3 nits
de torb i 1 Cap d’Any’.
El Centre Excursionista
de Rubí, situat al Passeig de
la Riera 30-32, acollirà el 31
de gener a les 19 hores la
presentació d’aquest llibre
a càrrec de l’autor, Jordi
Cruz.
A través de diversos
testimonis, el meteoròleg
aconsegueix relatar les complicacions amb les quals es
van trobar vuit esquiadors,
quatre escaladors i sis excursionistes durant aquells
dies, dels quals només van
aconseguir sobreviure sis.
Les dures condicions
meteorològiques de la nit

Portada del llibre. / Carla Abril

entre el 30 i el 31 del 2000,
amb torb que va provocar
sensacions tèrmiques que
van superar els 20 graus
sota zero van endur-se la
vida de 12 persones, algunes dels quals amb experiència amb cims com els
de l’Himàlaia o els Alps,
que, desorientades, no van
poder trobar refugi i van
morir per hipotèrmia.
El llibre, a més de narrar
els tràgics fets de forma
detallada i rigorosa, posa
també l’accent en la importància de la prevenció a la
muntanya. / M.C.
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art

Sortida de l’Aula d’Extensió
Universitària al MNAC

PESSEBRISME

Més de 13.000 persones visiten
la mostra de Diorames de Nadal
redacció

Fotografia de grup de l’AEUR durant la seva visita al MNAC. / Cedida

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) va
realitzar el 17 de gener una
sortida cultural al Museu
Nacional d’Art de Catalunya
(MNAC). La visita va estar
conduïda per un guia del
museu, que va visitar al llarg
de dues hores les obres més
importants de cadascuna de
les etapes de la història.
D’aquesta forma, els assistents van poder con-

templar la col·lecció d’art
romànic més gran del món
i col·leccions d’art gòtic,
renaixement, barroc, modern, obres de la col·lecció
Tyhhsen-Bornemisza, etc.
L’activitat també va incloure un dinar al restaurant
de la Sala Oval del MNAC i
temps lliure per visitar la
resta del museu o passejar
per les terrasses de dalt del
Palau. / DdR

cinema

La història d’amor entre dues
artistes, al Documental del mes
El Celler projectarà aquest
divendres a les 19 hores el
documental ‘Silvana’, centrat
en la història de la rapera
sueca Silvana, lesbiana, feminista i antiracista i icona
d’una nova generació de
joves inconformistes. L’artista ‘underground’ s’enamora
de la cantant Beatrice Eli,
referent de la música pop a

Suècia, i el documental detalla aquesta història d’amor
íntima a través de noves
formes narratives que posen
l’accent en la revolució de les
dones joves creadores i artistes. El documental, dirigit per
Mika Gustafson, ha guanyat
el Premi al Millor Documental de l’Acadèmia Sueca del
Cinema del 2018. / DdR

L’Associació de Pessebristes
de Rubí ha fet pública la
xifra d’assistència a la clàssica exposició de Diorames
de Nadal que es va poder
visitar durant les festes
a l’Aula Cultural. Segons
estimacions de l’entitat, la
mostra va ser visitada per
més de 13.000 persones. La
gran atracció d’aquest any
va ser un gran diorama que
va servir per commemorar
el centenari de l’arribada
del ferrocarril. A més de
l’exposició, més d’un miler
d’infants va participar en
un joc d’observació organitzat per la mateixa entitat i
es van fer visites guiades a
la mostra per a 700 infants
d’escoles de la ciutat.
D’altra banda, cal assenyalar que l’Associació
de Pessebristes de Rubí
va realitzar un pessebre i
un calvari pel recentment
inaugurat Museu del Pessebre de Catalunya, a Montblanc, i un altre diorama
amb motiu de la biennal
de Vilanova i la Geltrú,
que es pot visitar fins al 3
de febrer.
Altres activitats de Nadal
Pel que fa a la participació
ciutadana a altres activitats
de la campanya de Nadal,
cal destacar que 10.140

Una de les escenes del diorama gegant que es va poder contemplar
a l’exposició de l’Aula Cultural. / Mariona López

persones van patinar a la
pista gel, unes 1.440 més
que l’any passat, i s’estima que unes 13.200 van
passejar o participar en les
activitats del Món del Tió.
El Món dels Somnis, ubicat
a la plaça Doctor Guardiet, va atreure unes 8.400
persones, mentre que la
Carpa Tomassa va aplegar
2.715 ciutadans. A més,
8.848 passatgers van pujar
al Trenet dels Comerciants.
Del túnel de llum instal·lat a
Maximí Fornés no es tenen
dades però, per l’alcaldessa, ha estat un èxit, ja que
l’ha visitat molta gent.
Bona nota a les activitats
de Nadal
Segons una enquesta de

Agenda
·····················································
Divendres 25 de gener

Obervació astronòmica
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Associació d’Amics de l’Astronomia.
·····················································
Dissabte 26 de gener
Sortida al Parc de la Pegaso
Sortida social a les 8h. Org.: Grup
Fotogràfic El Gra.
Mercat de l’artesania
A les 9h al pg. Francesc Macià.
La Trocalleria

Arts&Crafts
A càrrec de British House. A les 11h
a la Biblioteca. Per a infants d’1 a
7 anys.
Toji Matsuri
Jornada Otaku. De les 10h a les
21h. Tornejos, videojocs, Magic,
realitat virtual i karaoke. Org.: Torre
Bassas.
‘Cobrim i descobrim’
Cicle obert per famílies. A les 18h al
Celler. Per a infants d’1 a 10 anys.
Concert de The Burning Shore
A les 20.30h a l’Espai Cultural CGT.
Org.: Associació L’Aurora.

·····················································
DiLLUNS 28 de gener

Anna Yepes,
primera dona
cap de colla dels
Castellers
Els Castellers de Rubí han
triat la primera cap de colla
de la seva història. L’entitat
es va reunir a principis de
desembre en assemblea, a
la qual van assistir la majoria
de membres, per fer balanç
de l’anterior temporada i votar una nova candidatura de
cara als dos pròxims anys.
Anna Yepes, de només
21 anys, però amb 11 anys
d’experiència dins l’entitat,
ha estat la persona escollida
per liderar la colla. Es tracta
de la primera dona cap de
colla de l’entitat i també la
més jove en desenvolupar
aquest càrrec. El segon cap
de colla és Marc Rosell; el
cap de pinyes, José Aldeguer; el cap de tronc, Enric
Garcia i Fernando Perrilliat,
mentre que la canalla serà
responsabilitat de Laura
Garcia, Sílvia Galera i Andrea
Aldeguer.
Pel que fa a la directiva,
Ana Arenas continuarà sent
la presidenta dels Castellers,
amb l’acompanyament de
Rosa Villón i Albert Morell.
Els Castellers de Rubí es
reuneixen tots els dilluns de
19 a 20.30 hores i els divendres de 19.30 a 21 hores al
local del carrer Doctor Gimbernat, 4. Les gralles, per la
seva banda, assagen cada
dimarts al mateix local de 18
a 19.30 hores. / DdR

Exposicions
Medi Natural de la Riera de Rubí. Il·lustracions de Quim Conca a Lectors,
al tren. Fins al 30 de gener.

‘Les set caixes’
Conferència sobre l’Holocaust. A les
18.30h a la Biblioteca. Org.: Aula
d’Extensió Universitària de Rubí
(AEUR).
·····················································
DiMECRES 30 de gener
Hora del conte
A càrrec de l’Escola Montserrat. A
les 18h a la Biblioteca. Per a infants
de 4 a 7 anys.
‘Leonard Bernstein’
Cicle la música en imatges. A les
19.30h a l’Escola de Música Pere
Burés.

Mariona López

‘Silvana’
Cicle Documental del mes. A les 19h
al Celler.

Punt d’intercanvi d’objectes de
segona mà. A les 10h a la pl. Catalunya.

J3B3 Economics encarregada per l’Ajuntament, els
rubinencs valoren amb un
7,7 les activitats de Nadal.
El 66% dels participants es
van mostrar molts satisfets, un 28% satisfet i un
5% va afirmar estar poc o
gens satisfet. L’activitat més
popular, segons aquesta
enquesta, va ser el túnel de
llum, seguida per la pista de
gel i la Fira de Nadal.
D’altra banda, el 26%
dels enquestats van afirmar
que consumien a Rubí el
mateix dia que participaven
en les activitats amb una
despesa mitjana de 111,13
euros. Un 88% dels enquestats són de Rubí, mentre
que el 12% engloba persones d’altres municipis.

castellers

Pintures d’Antoni Marsal. A la Biblioteca fins al 29 de març.
·····················································
DiJOUS 31 de gener
Dinocrocs Hocus&Lotus. Anglès per
a infants
A càrrec de Claudia Soppelsa. A les
17.30h per a infants de 3 a 5 anys;
i a les 18.30h per a infants de 6 a
9 anys.

Presentació del llibre ‘3 nits de torb
i 1 Cap d’Any’
A càrrec de l’autor, Jordi Cruz. A les
19h al Centre Excursionista.
Explica’ns el teu rotllo
A càrrec de Xavi Torres. A les 20h a
l’Antiga Estació.

ESPORTS
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ATLETISME | DUATLÓ

El VI Duatló de Rubí serà el 17 de març i comptarà
amb el patrocini de BFAST
La sisena edició del Duatló
de Rubí, un dels més reconeguts del territori, ja té
data: el 17 de març. Així ho
ha anunciat el Club Natació
Rubí (CNR), que organitza la
prova, i que també ha donat
a conèixer que enguany, la
marca de roba esportiva
BFAST donarà nom al Duatló
de Rubí com a principal patrocinador d’aquesta prova
espor�va.

El Duatló, que arrencarà
a les 10 hores, tornarà a
disputar-se en distància esprint, amb un circuit format
per una primera cursa a peu
de 5 km, 20 km de ciclisme
per la carretera comarcal
C-1413a i 2,5 km per ﬁnalitzar la prova. En aquesta edició, s’espera la par�cipació
d’uns 400 espor�stes.
Les inscripcions s’obriran el pròxim 1 de febrer i

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del Natació
Rubí torna a guanyar
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí con�nua amb
una bona dinàmica. En el
seu segon desplaçament
consecutiu a Madrid, les
jugadores de David Mar�n
van imposar-se la piscina de
l’ARC Ciudad Lineal, per un
ajustat 11-14. Amb aquest
bon resultat, es col·loquen
en una més que meritòria
quarta posició. La jugadora
Amanda Triviño va ser escollida MVP del par�t i ﬁnalista
de la jornada, mentre que
Ariadna Ruiz va ser la gua-

nyadora ﬁnal de l’MVP de la
jornada anterior.
Per la seva part, el Sènior
Masculí va caure en un par�t
molt ajustat a la piscina del
CN Premià per 11-9. Amb
aquest resultat, l’equip perd
la primera posició i cau a la
segona, empatat amb el CN
Sant Feliu. Aquest dissabte, s’enfronten al CW Dos
Hermanas de Sevilla amb
la intenció de recuperar la
primera posició. El partit
serà a Can Rosés a par�r de
les 16.15 hores. / CNR

RESULTATS CNR
CN Rubí - CN SABADELL
CN Rubí - CN Mataró A
Club Natació - Vallirana CN Rubí B
CN Rubí - CN SABADELL
CN Rubí - CLUB ESPORTIU MEDITERRANI
CLUB NATACIÓ - PREMIÀ B CN Rubí B
CN Rubí - UE HORTA
CLUB ESPORTIU MEDITERRANI - CN Rubí

NATACIÓ | CAMPIONAT

7-3
8-8
12-11
3-14
5-10
12-1
9-3
10-9

Intensa ac�vitat a la
secció de natació del CNR
El Campionat de Catalunya
d’Hivern Obert de natació
en piscina de 50 metres es
va disputar el passat cap de
setmana es va disputar a
Terrassa. El CN Rubí va estar
representat per Sílvia Mar�,
que va nedar els 200, 100 i 50
m lliures. En la primera prova
(200 m) va fer un temps de
2ʹ 11ʺ 33, a la segona (100 m)
va aconseguir 1ʹ 01ʺ 38, i
a la tercera, (50 m) 28ʺ 54.
Ara començarà a preparar
la quarta jornada del Circuit
Català que es disputarà a Sabadell del 8 al 10 de març.
També dissabte es va
celebrar al Prat de Llobregat
una nova jornada del Circuit
de Trofeus Màster. Arlet

Oliveras i Sebas�an Ybarra
van nedar la combinada de
les cinc proves de 200 m i
les cinc de 100 m, respec�vament. Cal destacar que
Oliveras va ser la primera en
cadascuna de les cinc proves
de la categoria femenina i,
per tant, es va proclamar
campiona del Trofeu Màster
1000.
Per la seva part, els alevins del club van disputar
la quarta jornada de la lliga
alevina a Parets del Vallès.
En aquesta ocasió, van ser
sis nedadores i cinc nedadors
que van disputar les proves fr
100 m lliures, 100 m papallona i el relleu dels 4x200 m
lliures. / CNR

es podran realitzar al web
www.duatlorubi.com.
El duatló rubinenc, que
va ser escollit l’any 2014
com el segon millor duatló
nacional als Premis Finixer, comptarà amb la collaboració de l’Ajuntament
de Rubí, la Policia Local,
els Mossos d’Esquadra i
diferents associacions de la
ciutat. Per aquesta edició,
es necessita el suport de

més de 150 voluntaris per
ajudar a l’organització durant el desenvolupament
de la cursa. Els ciutadans
interessats a col·laborar
poden fer la inscripció a través del web del duatló. Els
voluntaris, a més de rebre
l’esmorzar, seran obsequiats amb una samarreta, una
bossa d’obsequis i podran
par�cipar en diferents sortejos. / CNR

El Duatló de Rubí es disputarà el 17 de març. / Arxiu
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Crua derrota del Rubí a l’úl�ma jugada L’Olímpic planta cara al líder,
JOSÉ LUIS PÉREZ

La UE Rubí continua sense
trobar-se còmode en els seus
par�ts fora de Can Rosés. La
derrota de la passada jornada
per la mínima davant el CE
Farners, el cuer, va ser molt
dolorosa pels rubinencs. Un
empat hagués estat més
just.
El Rubí afrontava el par�t
amb nombroses baixes: Vicente, Silva, Sergio Campos i
Tino Mendoza per lesió, i Albert per mo�us personals. A
més, Jan Jadó, Marc Muñoz i
Miguel López han abandonat
la disciplina del club.
A l’equip rubinenc li va
costar molt entrar en joc. La
primera part va ser un monòleg d’allò que li està passat
tota la temporada: incomoditat sobre el camp i desajustos
defensius. Tot i això, amb
el 0-0 inicial es va arribar al
descans, malgrat dues oportunitats clares del Farners. La
primera es va resoldre amb
una bona intervenció d’Uri
Antonell i la segona es va

CE FARNERS-UE RUBÍ

1-0

CE FARNERS: Blanquera, Pau (César, 85), Roger(Haji, 85), Pitu,
Fran (Masegu, 75), Guillem, Ricky, Harouma(Muniesa, 68),
Gerard, Herrera (Litus, 75) i Parcet.
UE RUBÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres,Bacha, Eric, Ivan Campos, Sergi
Estrada, Gurrea, Montoro (Oscar Uroz, 56), Edgar i Raventós.
Àrbitre: Doudou Doudou.
Gols: Muniesa (94’).
Targetes: Ricky i Herrera / Eric.

estavellar al pal.
Després del descans, la
tònica va ser la mateixa i de
nou el porter rubinenc va
salvar els mobles. L’entrada
al camp d’Óscar Uroz, tot i no
estar al 100%, va donar una
mica d’impuls al Rubí. En els
darrers minuts, hi va haver
dues ocasions per als jugadors d’Alberto Fernández,
una d’Óscar Uroz i la segona
de Joan Raventós, que no van
acabar en gol per poc.
En plena ofensiva del
Rubí, i ja en temps de descompte i amb l’equip una
mica descol·locat, una acció a la contra del Farners
va acabar amb un golàs de
Muniesa. I així va ﬁnalitzar

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

GIRONA B
VILASSAR MAR
PALAMÓS
SABADELL NORD
LLORET
BANYOLES
LLAGOSTERA B
TONA
RUBÍ
MANLLEU
SANT CUGAT
EE GUINEUETA
LA JONQUERA
CAN VIDALET
VIC
FARNERS
ARGENTONA
SAN JUAN MONTCADA

J Pts.
18 43
18 40
18 30
18 29
18 28
18 26
18 25
18 25
18 23
18 23
18 22
18 21
18 20
18 19
18 17
18 17
18 17
18 15

el par�t.
Cruel ﬁnal per a un par�t
on el més just hagués estat
l’empat. Diumenge 27 de
gener a les 12 hores el Rubí
rebrà a Can Rosés al Vilassar
de Mar, segon classiﬁcat.

ALTRES RESULTATS UNIÓ ESPORTIVA RUBÍ
Sènior B, Escola Pia Terrassa-UE Rubí B
Sènior C, UE Rubí-EF Base Ripollet
Rolando, Adrian Vazquez, Alberto i Sidiki
Juvenil A, Mercantil-UE Rubí
Javier Garrido
Juvenil C, Mirasol Bacó-UE Rubí
Biel, Álex Cabello i Ruben
Cadete A, UE Rubí-Reus Deportiu
Cadete B UE Rubí-Junior
Bernat (2), Ian, Alvaro, Izan i Pedro
Cadete C, UE Rubí-Mirasol Bacó
Nicolas (2), Daniel, Marc, Eric, David,
Victor Antonio, Alejandro i Álex
Cadete D, UE Rubí-EF Barberà Andalucía
Richard
Infantil A, UE Rubí-Cerdaniola
Alejandro
Infantil B, Pueblo Nuevo 2002-UE Rubí
Sergi (3), Izan, Diego i Sergio (PP)
Infantil C, EF Planadeu-UE Rubí
Marc Martinez i David
Aleví A, Natació Terrassa-UE Rubí

3-0
4-0

2-1

2-3

0-3
6-1

9-0
1-3

1-4

1-6

3-2
4-3

Hugo (2) i Izan
Aleví B, UE Rubí-Olimpic Can Fatjó
Joan i Gerard
Aleví C, UE Rubí-Natació Terrassa
Guillem Comella i Jordi
Aleví D, Maurina Egara-UE Rubí
José
Aleví E, UE Castellar-UE Rubí
Edur (3), Mario i Iker
Aleví F, UE Rubí-Matadepera
Joao Victor (2), Marti, Hugo i Angel
Benj. A, UE Rubí-Fund.Esportiva Cornellà
Álex Pajuelo i Marc
Bejamí B, Sant Cugat-UE Rubí
Benjamí C, UE Rubí-Europa Sport
Unai(2), Juan(2), Erik i Gerard
Benjamí D, Can Anglada-UE Rubí
Souleiman(2), Esteban Antonio i Alejandro
Prebenjamí A, P.B.Ramon Llorens-UE Rubí
Nil
Prebenjamí B, UE Rubí-Mirasol Bacó
Raul Collado, Álex Arjona i Alejandro Carbajo

2-2

2-5

2-2

3-5
5-1

2-7

5-0
6-1

5-4

1-1

3-0

però no aconsegueix puntuar
JOSÉ VERDE

La història es repeteix una
setmana més per a l’Olímpic
Can Fatjó. Juga bé, crea bones
jugades, però no ﬁnalitza i els
gols no pugen al marcador. En
canvi, els rivals arriben poc,
però amb encert, i s’enduen
els tres punts.
El rival d’aquesta setmana
era di�cil, l’Atlè�c Sant Just,
líder del grup 3 de Segona
Catalana. Només ha perdut
tres par�ts en les 17 jornades
de la primera volta de la compe�ció, mentre que els de Can
Fatjó només han aconseguit
tres victòries en el mateix
període. A més, tenia baixes
importants: Mauri, Correa,
Adrián Ruiz, Pablo Borges,
Arnay i Ocampo. El tècnic Iban
Tey va optar per fer jugar al
primer equip dos jugadors del
B, Kevin López i Palmero, que
van disposar de minuts durant
l’enfrontament.
L’Olímpic va arrencar fort,
buscant la porteria contrària
i pressionant la sortida de
pilota. Els locals van haver
de sor�r amb pilotes llargues
buscant els homes en punta.
Amb una línia de quatre en
defensa i un home per davant
d’aquests quatre, els locals
van intentar crear una pantalla
davant la seva porteria. Tot i
les baixes, els de Can Fatjó van
oferir una bona impressió de
control i atac, però els hi con�nua faltant un home gol, ja
que arribaven bé ﬁns a l’àrea
del Sant Just, però els xuts
a porteria es van fer des de
l’àrea gran. Per contra, el rival
arribava al contracop i amb

ATL. SANT JUST FC - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ

2-0

ATLÈTIC SANT JUST: Unzúe, Picón, Nacho (Max), Edu (Moya),
Morgado (Marc), Jan (Pep), Daiki (Alex), Yutaro, Montes, Pau
i Alejandro.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Cristian (Palmero), Miró,
Dani García, Loncan, Álvaro (Kevin), Calderón, Xavi (Agus),
Bonilla, Pozo i Genís.
Àrbitre: Canavese Pujol, Fabio (Bé).
Gols: 1-0 Edu (42´) 2-0 Pau (84´).
Targetes: Picón i Nacho / J. Bracons, Álvaro i Dani García (2).

dos extrems molt ràpids. La
bona actuació de Jaume Bracons va evitar que els de Sant
Just marquessin. Fins i tot en
el minut 26, Edu va estavellar
en el pal un penal senyalitzat
pel col·legiat per falta de Dani
García al jugador local Jan.
L’Olímpic va comptar amb
diverses ocasions de gol, però
els que van marcar van ser els
locals en el minut 42, després
d’un xut for�ssim i del rebuig
de Jaume Bracons, que va
quedar als peus d’Edu, que
no va perdonar i va posar
l’1-0 al marcador. Amb aquest
resultat va ﬁnalitzar la primera
part.
Es va iniciar la segona part
sense canvis a cap conjunt.
L’Olímpic va sor�r amb força
a buscar l’empat i el Sant Just,
més conservador i intentant
no perdre l’esfèrica.L’equip
rubinenc va poder empatar,
però Unzué va treure la pilota
des de la mateixa línia de gol.
Posteriorment, l’Olímpic va
tenir una altra ocasió, però el
xut es va estavellar contra un
defensor. Iban Tey va fer tres
canvis: Peñarroya al 57, Kevin
al 61 i Palmero al 82. El tècnic
del Sant Just va esgotar els
cinc canvis.

2a Catalana Grup 3
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ATLÈTIC SANT JUST
MARTORELL
ATLÈTIC JÚNIOR
FONTSANTA-FATJÓ
SANT QUIRZE
UNIF. BELLVITGE
JOVENTUT RIBETANA
SAN MAURO
CAN TRIAS
ATLÈTIC VILAFRANCA
MOLINS DE REI
ATL. PRAT DELTA
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
MARIANAO POBLET
PRAT B
ESPLUGUENC
OLÍMPIC CAN FATJÓ
BEGUES

J Pts.
18 39
18 37
18 34
18 34
18 31
18 31
18 30
18 26
18 24
18 22
18 21
18 20
18 20
18 19
18 19
18 19
18 12
18 10

El segon temps va ser molt
entre�ngut pel un marcador
tan ajustat. Però en un contracop molt ràpid del Sant Just, va
arribar una passada de la mort
a Pau, qui va rematar tal com
li va arribar la pilota i el porter
de l’Olímpic no va poder fer
res per aturar-la. Era el 2-0
en el minut 84 de joc. Amb
aquest resultat va ﬁnalitzar el
par�t, amb una nova derrota
per l’Olímpic i amb un Sant
Just més líder.
La propera jornada, els de
Can Fatjó rebran la vista de
l’Atlè�c Delta Prat. Un par�t
d’autèn�ca ﬁnal per a l’Olímpic, que si no guanya, quedarà
molt despenjat de la salvació.
El matx serà dissabte a les 17
hores a Can Fatjó.

FUTBOL | LLIGA

Resultats diversos per a la Penya Blaugrana
Ramons Llorens a la darrera jornada
Els equips de futbol base de la Penya Blaugrana Ramon Llorens van jugar els seus
par�ts de lliga el passat cap de setmana
amb diferents resultats. El Prebenjamí A va
empatar 1-1 en el derbi jugat a casa contra
el Rubí, amb gol d’Eric Ruano. El par�t del
Prebenjamí B es va suspendre per malal�a
de diferents jugadors. El Benjamí B va perdre a casa del Can Trias per 5-1, amb gol
de Thierno; i l’A va guanyar a casa per 7-0,
amb gols d’Hugo (2), Sully (2) i d’Erik (3).
Els alevins van caure els dos. L’A va perdre
a casa del Terrassa per 6-0, mentre que L’Aleví A de la Penya. / Cedida
el B ho va fer a casa contra el Bonaire per
2-7, amb gols d’Aria Márquez i Jordi Huertas. l’A va guanyar a casa contra el Sant Pere Nord
L’Infan�l no va poder aconseguir la victòria a per un resultat de 6-5, amb gols de Juanma (2),
casa contra el Sant Quirze i va perdre per 1-6, Michel (1), Joel (1) i Kike (1). Finalment, el Sènior
tot i el gol d’Abdallah. El Cadet B va caure a casa
va caure derrotat a casa del Ripollet per 2-0 en
del Matadepera en un par�t molt ajustat per un par�t on el marcador no reﬂecteix el bon joc
3-2, amb gols de Michel Domingo, mentre que de l’equip de la Penya. / PB Ramon Llorens
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ATLETISME | PROVES

HANDBOL | PRIMERA CATALANA

TAEKWONDO | OBERT

Bona actuació de
la UAR al Cros de
Caldes de Montbui

Derrota del Femení de l’Handbol
Rubí contra el Sant Joan Despí

Dues plates per al Balmes Rubí en
el V Obert Internacional d’Aragó

Els atletes de la Unió Atlètica Rubí (UAR) que van
participar diumenge passat
en el Cros de Caldes de
Montbui van oferir una
bona actuació, tot i que el
dia, fred i plujós, no animava
a competir. Adrià Macías va
guanyar la cursa Sub-14 amb
un temps de 7’ 46”, mentre
que en categoria Sub-10,
Noela Valera va ser segona,
i Noa Macías, tercera.
Dissabte, molts dels atletes de la UAR en categoria
inferior van competir en
el trofeu promoció de Sabadell, on cal destacar la
molt bona actuació d’Aketza
Sumell en salt d’alçada fent
una marca personal d’1,53
m, que li garanteix anar a la
final de trofeu de promoció
i a la final del campionat de
Catalunya Sub-14. També va
destacar Pol Cordero, que va
quedar a centímetres de la
mínima d’Espanya en triple
salt amb una marca d’11,89
en Sub-16. / UAR

El Sènior Femení de l’Handbol Rubí va perdre a casa
contra el Sant Joan Despí
20-23 en un partit que va
ser molt igualat. La solidesa
en defensa per part dels dos
conjunts a l’inici del partit va
fer que moltes jugades d’atac
acabessin sense gol. Poc
després, algunes errades van
permetre al rival avançar-se
en el marcador i el Rubí va
anar a remolc gairebé tot
el partit.
A la segona part, el Rubí
va sortir més fort en defensa
i més efectiu en atac i va
aconseguir retallar distàncies
i empatar el partit. Amb més
de cinc minuts sense encaixar
un gol, les rubinenques ﬁns i
tot van capgirar el marcador,
però poc després van perdre

l’avantatge un altre cop. A
més, Dori es va fer mal a la
cama i va haver d’abandonar
el terreny de joc. Cap al ﬁnal
del partit, semblava que
l’equip de Rubí tenia opcions
d’aconseguir la victòria, però
la poca efectivitat a l’atac i
unes bones jugades de les de
Sant Joan Despí van deixar la
derrota ﬁnal per 20-23.
Van jugar pel Rubí Ana
(2), Campagnoli (1) Clara (2),
Dori (4), Laura, Montse (6)
i Rodri (5). El pròxim partit
serà al camp del Terrassa
diumenge a les 16 hores.
Derrota del Masculí
Per la seva part, el Sènior
Masculí a Segona Catalana
va perdre al camp del Sant
Martí Adrianenc per 31-29.

Era un partit difícil contra un
gran club amb jugadors de
gran qualitat i físic semiprofessional. Tot i això, els de
Rubí van donar guerra ﬁns
al ﬁnal i amb un marcador
molt igualat.
De fet, la primera part
va ﬁnalitzar 15-15. A la segona, les defenses van ser
les protagonistes del partit i
només la falta d’encert dels
rubinencs al final del duel
va fer inclinar la balança cap
als locals. La falta de físic va
comportar errades, però el
bon joc va permetre que el
resultat ﬁnal fos de només de
dos gols per als locals.
El bon joc de l’equip es
comença a notar i les expectatives per als propers partits
són bones. / H. Rubí

PETANCA | LLIGA

El CP Santa Rosa femení guanya la lliga i assoleix
l’ascens de categoria a Tercera Divisió

ATLETISME | PROVES

Sis membres del Club Balmes Rubí van disputar dissabte a Saragossa el V Obert
Internacional d’Aragó de
Taekwondo, una competició
de gran nivell, tant pel que fa
a la participació com per l’organització. Els representants
del club rubinenc van fer un
torneig de gran nivell i van
aconseguir dues medalles
de plata.
Aquestes van ser per Silvia Boix, que va ser segona

en caure a la ﬁnal pel punt
d’or per impactes mínims, i
per Unai Flores, que després
de guanyar dos combats
amb oponents de gran nivell
va perdre a la ﬁnal.
La resta de participants,
Miriam Granell, Marta Moreno, Thaïs Martínez i Adrià
Martos van caure a la primera ronda contra rivals
amb molt nivell, però van
fer una bona competició. /
Balmes Rubí

ESCACS | COMPETICIÓ

Comencen les competicions
individuals per edats i per equips

L’Òptims Club
Triatló, en el Duatló
de Granollers
L’Òptims Club Triatló va participar diumenge en el Duatló de carretera de Granollers
de distància olímpica disputat a Montmeló. L’equip,
format per Vicente Blasco,
Fede Haba i Àlex Rahalí, va
ser 27è de 41 equips, posició que el consolida a la 10a
plaça de Primera Divisió.
En el Duatló de Muntanya de Pelags, l’equip
format per Enoc Navarro,
David Uret, Diego Gálvez i
Joel Moyano va ser 19è de
29 equips, acabant la temporada en la 10a plaça de
Primera Divisió. / OCT

Els integrants del Balmes Rubí participants a l’Obert. / Cedida

L’equip està format per M. Carmen Valois, Sandra Fernández, Paqui Porel, Vanesa Fernández, Aitana
Benzal, Miriam Recio, Carmen Pérez, Esther de la Vega, Paula Capell, Rosario Pérez, Carmen Ballesteros
i Paqui Elvira. / Cedida

L’equip femení del Club Petanca Santa Rosa de Rubí s’ha
proclamat campió de lliga
de Quarta Divisió del Grup
II a una jornada pel ﬁnal del

campionat. Les rubinenques
van disputar diumenge a les
pistes de Ca n’Oriol el seu
últim partit contra el Sant
Cugat, que anava segon, i

a qui van guanyar per 5-4.
Amb aquesta victòria, van
sentenciar el campionat i van
assolir l’ascens de categoria a
la Tercera Divisió. / DdR

L’Agrupació d’Escacs Rubinenca (AER) ja ha arrencat
la competició per edats i per
equips. Divendres passat es
va disputar la segona jornada
del campionat escolar, on es
va registrar un empat entre
els dos primers classificats,
Diego Alameda i Carlos García.
També van guanyar Álvaro
Capilla, Dani Serrano, Emma
Ortiz, Jonay Mirallas, Aitor
Dublinio i Santi Capilla.
Dissabte va començar
la competició classificatòria
del Campionat de Catalunya
d’edats, on la Rubinenca participa amb cinc representants.
La primera jornada es va saldar amb dues victòries i dues

derrotes. Les victòries van
ser per Aitor Dublinio i Joan
Vilarasau.
Diumenge es va disputar
la primera jornada de lliga catalana. Enguany, la Rubinenca
ha hagut de renunciar a jugar
a Segona i jugarà a Preferent.
En la jornada, va perdre contra
el Torreblanca per 5,5-4,5, en
un matx molt ajustat.
El segon equip també
ha hagut de renunciar a la
categoria i enguany militarà
a Segona Provincial. L’equip
va guanyar a Súria per 2-4. El
tercer equip, format per dos
adults i dos nens, va guanyar
contra pronòstic al ﬁlial del
Comtal per 1,5-2,5. / AER

