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El PDeCAT lamenta que el pressupost
del 2017 no contempli cap gran projecte
“Es paguen els serveis imprescindibles, les nòmines i poca cosa més”
MARTA CABRERA

Víctor Puig, a la seu del Par�t Demòcrata. / M.C.

Durant la setmana passada,
el govern local va entregar
als grups polí�cs una proposta de pressupost per
aquest exercici del 2017 per
tal d’intentar negociar-la.
Després d’analitzar la
proposta de l’equip de govern, el Partit Demòcrata

Europeu Català (PDeCAT),
a través del seu portaveu,
Víctor Puig, considera que
el pressupost d’aquest any
“és con�nuista” i que “no
ofereix cap gran projecte
per saber cap a on va la
ciutat”.
El líder de la formació
demòcrata lamenta la “falta
de projecte per la ciutat” i

el fet que l’administració
local funcioni “per inèrcia,
es paguen els serveis imprescindibles, les nòmines
del personal i poca cosa
més”.
Entre el que menys ha
agradat als integrants del
PDeCAT d’aquest pressupost, hi ha la par�da des�nada a Cultura, prevista en
mig milió d’euros: “És molt
poc, si ho comparem amb
ciutats similars en nombre
de població, veiem que és
un pressupost molt baix i
això implica que la Cultura
no és una prioritat de l’Ajuntament”.
Víctor Puig també ha
cri�cat la baixada del pressupost des�nat a Educació
i aﬁrma que demanarà per
quins motius es produeix
aquesta reducció. Una altra
de les crí�ques està relacionada amb la transformació
urbana de la ciutat. Segons

La formació
troba a faltar més
diners des�nats a
cultura, educació,
promoció
econòmica
i transformació
urbana del centre
el portaveu demòcrata, “no
hi ha cap par�da ambiciosa
de transformació del centre, cal una reforma integral
i de moment l’únic que s’ha
fet és col·locar una tanca
de plàs�c al carrer Maximí
Fornés”.
Entre les propostes que
Puig considera que cal abordar en matèria d’Urbanisme, assenyala la reforma de
l’Escardívol, unir amb una
plataforma el centre amb
la Plana de Can Bertran,
transformar en una via més
urbana la C1413 o reformar
l’eix de la Riera.
El regidor del grup municipal de Convergència

Democrà�ca de Catalunya
(CDC), an�ga PDeCAT, també creu que és insuﬁcient la
par�da des�nada a promoció econòmica.
En aquest sen�t, el secretari del PDeCAT, Jaume
Buscallà, qui va ser durant
l’anterior mandat regidor
de Promoció Econòmica
amb el Par�t dels Socialistes
de Catalunya (PSC), ha cri�cat la manca d’inversió que
preveu el pressupost: “Les
inversions són la meitat
que en 2016, no arriba ni
a un milió d’euros, no trobem cap projecte sobre el
model de ciutat industrials,
ni d’eﬁciència energè�ca ni
de mobilitat a Rubí”.
A més, cri�ca Buscallà,
a través d’aquests comptes
es veu com alguns projectes no tenen cap �pus de
con�nuïtat, “com els carrils
bici, l’Oﬁcina d’Habitatge o
les contractacions de Recursos Humans, que no van
vinculades a cap projecte
concret”.
“Mala ges�ó”
Per la seva banda, Víctor
Puig també ha cri�cat el govern local per “incapacitat
de ges�ó” a l’hora d’executar el pressupost del 2016.
“Hi havia 1 milió d’euros
pressupostat per inver�r als
polígons de Rubí i no s’ha
executat res. Això és mala
ges�ó, ara aquests diners
aniran a eixugar el dèﬁcit”,
cri�ca el regidor.
De cara a la negociació
dels comptes amb el govern
del PSC i el regidor Sergi
García, Puig ha demanat a
l’execu�u que el pressupost
sigui negociat de forma
combinada amb totes les
forces de l’oposició i no
amb trobades bilaterals
amb cada grup municipal,
com s’ha fet ﬁns ara. Una
petició que altres grups
polí�cs de l’oposició també
han fet amb anterioritat en
el marc del Ple.
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Impulsen el col·lec�u Rubí Transparent
per denunciar males pràc�ques polí�ques
Els exalcaldes Eduard Pallejà i Núria Buenaventura estan a la llista de persones adherides
MARTA CABRERA

Un grup format per una cinquantena de rubinencs ha
impulsat Rubí Transparent,
un moviment que neix amb
l’objectiu de “denunciar i
acabar amb les males pràc�ques de la polí�ca a Rubí”.
El nou col·lec�u, que es va
presentar dijous de la setmana passada al Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals
(CRAC), té el seu origen en
els darrers esdeveniments
polí�cs a la ciutat, com ara
la incorporació del regidor
Sergi García al govern o
la supressió del programa
L’Oasi Jove de la graella de
Ràdio Rubí.
“El que ho ha encetat
tot és el cas del trànsfuga,
també el que va passar amb
L’Oasi Jove i això ens ha
demostrat la forma de funcionar de l’Ajuntament i no
hi estem d’acord”, explica

Prop d’una trentena de persones van celebrar la primera assemblea del moviment al CRAC. / Ramon
Capolat (FB)

un dels portaveus de l’en�tat, Joan Benet, qui apunta
que “parlant amb la gent
del carrer, hem vist que la
gent de Rubí no està d’acord
amb tot això que ha passat i
volem canalitzar-ho a través
d’aquest moviment”.

Més d’un centenar
de persones han
decidit signat
el manifest
elaborat per Rubí
Transparent

Segons ha explicat Benet, Rubí Transparent busca
anar més enllà de les accions
que realitza el govern local i
també “assenyalar les coses
que no es van fer bé en el
passat”.
Entre els impulsors del

col·lec�u, hi ha moltes persones vinculades a par�ts polí�cs que actualment estan a
l’oposició, però Joan Benet
assenyala que l’objec�u és
que les persones “no poli�tzades” es facin seu aquest
moviment: “Volem teixir una
xarxa, de moment més d’un
centenar de persones ja han
signat el manifest, que es pot
trobar a internet”.
Entre els signants es troben els exalcaldes Eduard
Pallejà i Núria Buenaventura,
la periodista Puriﬁcació Barceló, l’ar�sta Quim Conca i
l’actor Xavier Serrat, entre
molts altres.
De cara a les pròximes
setmanes, Joan Benet ha explicat que a través de noves
assemblees està previst decidir quines ac�vitats es faran
per donar a conèixer el moviment. De moment, totes
les persones que es vulguin
adherir a Rubí Transparent

ho poden fer a través del
web www.rubitransparent.
wordpress.com, contactant
amb el moviment a través de
Facebook, Twi�er o també
posant-se en contacte amb
qualsevol persona que ja
es�gui adherida.
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Lluís Llach avisa que “sense
pressupostos el procés s’acaba”

ICV cri�ca que la inversió de la Generalitat a Rubí
per al 2017 és de les més baixes del Vallès
CRISTINA CARRASCO

El diputat de JxSí va oferir la xerrada dilluns al Casal Popular. / M.C.

MARTA CABRERA
La secció local de l’Assemblea Nacional Catalana
(ANC) i Òmnium Rubí van
organitzar aquest dilluns
a la tarda una conferència
amb el diputat de Junts
pel Sí (JxSí) Lluís Llach.
El cantautor català es va
sotmetre a les preguntes

El diputat català
es mostra “segur”
que els comptes
del 2017 quedaran
aprovats
del públic assistent, que
va omplir l’aforament del
Casal Popular.
Llach va avisar que “sense pressupostos el procés
s’acaba”, però es va mostrar “segur” que els comptes s’acabaran aprovaran.
“Hi ha una colla de gent
com jo, independents, que
vam renunciar a les nostres

ideologies per entrar amb
un objec�u concret, si l’objec�u desapareix, nosaltres
no servim per res, és de
sen�t comú”.
Sobre la situació actual
de l’independentisme, el
diputat per Girona considera que la gent que vol
la independència “està
persis�nt i esperant que el
seu paper sigui important,
ara tampoc poden fer gaire
més del què ja fan”, i afegeix que “la gent està molt
determinada, han arribat a
l’ideari independen�sta per
moltes i diverses causes. És
una idea de futur i aquesta
gent no es desmobilitza per
molt que inten�n desmo�var-la”.
Per Llach, ara el protagonisme recau en el Parlament i el govern: “La gent
sap perfectament que el
Parlament està fent el camí
i que hi ha un calendari,
però és evident que hi ha
problemes i diﬁcultats”.

Iniciativa per Catalunya
(ICV) ha denunciat que els
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, actualment en fase de negociació, només preveuen una
inversió de 3 milions i mig
d’euros a Rubí, una de les
inversions més baixes del
conjunt de la comarca, que
rebrà en total 110 milions.
El portaveu de la formació,
Ramon Capolat, ha explicat
que una gran part d’aquests
diners són per a la construcció de l’ins�tut Torrent dels
Alous i només 26.000 euros
aniran a parar al sector
industrial.
Capolat ha volgut comparar la inversió prevista a
Rubí amb la de Sant Cugat.
La ciutat veïna rebrà 11
milions d’euros, dels quals
4,6 milions són per a inversions a polígons industrials.
“Rubí és la segona ciutat
amb la concentració industrial més gran de Catalunya
després de la Zona Franca”
assenyala l’ecosocialista
que lamenta que, malgrat
la importància de Rubí en
el teixit industrial català,
el govern només ha previst
invertir 26.000 euros en
polígons rubinencs.
En línies generals, Inici-

Ramon Capolat i Ànnia García, regidors d’ICV Rubí. / C.C.

a�va per Catalunya Verds
no veu amb bons ulls els
pressupostos de la Generalitat per al 2017. Els
ecosocialistes creuen que
es tracta d’uns comptes
“con�nuistes” respecte als
aprovats per Convergència
i Unió (CiU), amb el suport
del Par�t Popular (PP), i que
mantenen “els mateixos
dèﬁcits”.
Així ho ha explicat Ànnia
García, regidora d’ICV, qui

considera que amb aquest
pressupost no només no es
poden fer front a les despeses sinó que, a més, no
serveixen per obtenir més
ingressos. Els ecosocialistes
continuen defensant una
polí�ca ﬁscal en la qual “les
rendes més altes paguin
més, amb mesures que
afectarien només al 4% de
la societat catalana” i que
permetria disposar de més
ingressos i així complir els

acords del Parlament en temes com la renda garan�da
o les emergències socials.
García també ha remarcat “el dèficit social
d’aquests pressupostos, ja
que comparant-los amb els
del 2010, els úl�ms comptes que es van aprovar en
un context de no retallades,
aquests contemplen més
de 1.000 milions menys en
sanitat i 624 milions menys
en educació”.

La Sala Neus Català acull la presentació del llibre ‘Cas Mercuri, la galàxia Bustos’
La Sala Neus Català, situada al carrer Floridablanca,
23, acollirà el dimarts 31
de gener a les 19 hores
la presentació del llibre
‘Cas Mercuri, la galàxia
Bustos’ de la periodista
Sara González. En l’acte,

que compta amb el suport
del Grup de Periodistes Ramon Barnils, hi intervindrà
la mateixa autora.
En el llibre, que porta
com a subtítol ‘La presumpta trama de corrupció que va posar ﬁ a la car-

rera de l’hiperbòlic alcalde
de Sabadell’, González
repassa el principal escàndol polí�c a la història
contemporània de Sabadell a través d’una desena
d’entrevistes en aquest
volum. El seu acostament

és tes�monial, permetent
una visió general des de
diversos angles.
Després de la presentació, s’obrirà un debat
entre els assistents sobre
les males pràc�ques a la
polí�ca. / DdR

ACTUALITAT
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Queixes pel mal estat general de
l’aparcament Onze de Setembre

Els usuaris lamenten la falta de seguretat i neteja de la instal·lació
MARTA CABRERA
Un grup d’usuaris de l’aparcament soterrat ubicat a la plaça
Onze de Setembre, farts de la
bru�cia i la inseguretat de la
instal·lació, ha decidit passar a
l’acció i recollir signatures després d’anys d’interposar queixes a Eysa, l’empresa concessionària d’aquesta instal·lació
municipal ﬁns al 19 de gener
del 2024. En un parell de dies,
han aconseguit recollir unes
80 signatures demanant que
es resolguin els problemes
d’aquest aparcament.
En primer lloc, els usuaris
denuncien la falta de seguretat de la instal·lació: “La porta
principal d’accés a peu està
trencada, dóna cops de porta i
queda oberta sempre, és com
tenir el cotxe al carrer però
sota sostre”, aﬁrma Meritxell
Marcet, una de les usuàries
que està recollint signatures.
A més, els abonats del pàrquing lamenten que des que
DR del
258x165
està obert Gener2017
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Les portes de l’aparcament estan obertes dia i nit. / M.C.

hicles estan permanentment
obertes, amb l’afegit que no
hi ha cap persona vigilant. “No
hi ha ningú des de fa un any i
mig, si tens algun problema,
has de trucar a Granollers,
si tens la sort que hi ha algú
a l’aparcament de Salvador
+ok.pdf
1 que
23/12/16
Allende,
és de la 14:12
mateixa
empresa, ve, però si no hi ha

ningú, t’has de buscar la vida”.
Això s’agreuja, aﬁrma Marcet,
pel fet que “les targetes i el
lector de les matrícules moltes
vegades no funcionen correctament”.
La manca de vigilància
també suposa un perill durant
les hores que hi ha més gent
a la plaça Onze de Setem-

bre: “Hi ha nens que baixen
a l’aparcament a jugar i els
usuaris els hem de treure
perquè és un perill, hi ha un
descontrol total”.
Segons el contracte de
concessió que va signar al
2004 l’Ajuntament amb l’empresa que ges�ona l’aparcament, Eysa, que ha preferit
no fer declaracions sobre
aquestes queixes, aquesta ha
de tenir una plan�lla suﬁcient
per atendre el servei i vigilar
el perfecte funcionament. Els
usuaris expliquen que Eysa els
ha dit que l’aparcament ha de
funcionar “a distància”.
Un altre dels problemes és
la saturació de la instal·lació:
“La maquinària que hi ha no
comptabilitza les places, per
tant pot ser que entris a l’aparcament i no tinguis plaça,
encara que siguis abonat, a vegades ﬁns i tot hi ha gent aparcada als passadissos”. Segons
el contracte de concessió, el
60% de les places han de ser
rota�ves i un 25% poden ser
des�nades a pupil·latge. En

Els usuaris es queixen de la bru�cia de l’equipament. / M.C.

canvi, els usuaris expliquen
que de les 99 places n’hi ha 66
llogades, amb un abonament
mensual de 64 euros.
Bru�cia i deixadesa
El contracte també es�pula
que l’empresa s’ha d’encarregar de mantenir “en perfectes condicions de neteja
i higiene” l’aparcament. Els
usuaris aﬁrmen que la neteja
és “inexistent” i ho demostren
ensenyant un escarabat mort
que porta “tres setmanes a
terra”, a més de la bru�cia a
escales, terra i parets.
Els veïns expliquen que,
després d’anys de queixes,
l’únic que han aconseguit és
que a finals de gener l’empresa �ngui previst pintar: “La
senyalització, per contracte,
l’han de pintar cada any i en
14 anys no l’han pintat ni un
sol cop”, diu Marcet. Farts de

la situació, els usuaris han
demanat una reunió amb
l’alcaldessa i han entrat una
queixa a l’Ajuntament per
demanar solucions.
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Els treballadors del CAP Anton
Borja i Sant Genís no fan vaga
després d’arribar a un acord
Els treballadors del Consorci Sanitari de Terrassa
(CST), que gestiona l’Hospital de Terrassa i els CAP
Anton Borja i Sant Genís,
han arribat a un acord amb
l’empresa per desconvocar
la vaga prevista per aquesta setmana, que havia
d’afectar aquests dos centres d’atenció primària.
Segons informen els
mitjans locals de Terrassa,
el Comitè d’Empresa ha
comunicat que ha arribat
a un acord amb la direcció del Consorci per tal
d’afrontar la difícil situació
per la qual travessa el CST,
que arrossega un greu
dèficit pressupostari des
de fa anys. La situació és
tan greu que fa només
uns mesos, la Generali-

tat va decidir suspendre
l’autonomia del CST arran
d’aquesta situació i marcar
un Pla d’Empresa.
Després de la mediació efectuada per la Generalitat en els darrers
dies, els representants de
l’empresa s’han compromès a buscar fórmules
alternatives que permetin
assolir l’equilibri pressupostari que marca el Pla
d’Empresa sense que això
tingui afectacions en les
condicions laborals dels
treballadors.
Els representants laborals s’han mostrat satisfets
per la decisió presa per
l’empresa, però han demanat garanties jurídiques
per tal que el CST no faci
marxa enrere. / DdR

Rubí Solidari organitza una acció
a favor de la pau i en suport
amb les persones refugiades
Rubí Solidari, amb el suport d’altres entitats i associacions locals, convoca
a la ciutadania a una concentració de rebuig a les
guerres i en solidaritat
amb les persones refugiades. La manifestació
comptarà amb l’assistència d’Arcadi Oliveras, activista social, qui realitzarà
un petit parlament. Una
iniciativa que, coincidint
amb la celebració del Dia
Mundial de la Pau, tindrà

lloc el 30 de gener a les
18 hores a la plaça Pere
Aguilera.
Amb aquesta convocatòria, l’entitat també vol
manifestar el rebuig a “la
política dels països europeus, entre ells Espanya”
cap a les persones que
intenten fugir de zones
en conflicte. Rubí Solidari
vol que l’acte tingui continuïtat i per això emplaça
a la població a assistir i a
aportar iniciatives. / DdR

Millora del clavegueram
dels carrers García Lorca i Prim
Les obres per millorar el
clavegueram dels carrers
General Prim i Federico
García Lorca van començar
dilluns i tenen per objectiu
incrementar la capacitat
de les canalitzacions. Està
previst que les obres, que
tenen un pressupost de
97.730,82 euros, tinguin
una durada d’un mes.
La primera fase, la que
s’ha iniciat aquesta setmana, provoca afectacions al
trànsit de la zona mentre
durin els treballs, que estan dividits en dues fases.
Es tallarà el trànsit al carrer
García Lorca entre Prim i
Abat Escarré durant dues
setmanes.
La segona fase tindrà
una durada de dues set-

Actualitat
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manes i suposarà el tall
de la circulació pel carrer
General Prim entre García
Lorca i Pintor Coello. La
cruïlla formada pels carrers Prim i Pintor Coello
també estarà tallada al
trànsit durant els primers
tres dies des de l’inici de la
segona fase.
D’altra banda, des
del dimarts, un tram del
carrer Riu Llobregat ha
canviat el sentit. La via és
ara d’un únic sentit en el
tram entre els carrers de
Terol i d’Iriarte, en sentit
carrer de Fontseré. A la
resta del carrer, entre les
vies Riu Francolí i carrer
d’Astronomia, el carrer
continuarà sent de doble
sentit. / DdR

L’Escola Balmes mostra les obres
del nou edifici de Secundària
rEDACCIÓ

Molt a prop de l’edifici
d’Infantil i Primària de l’Escola Balmes, al carrer Xile,
s’està construint el que
serà l’edifici de Secundària
del centre educatiu rubinenc, al carrer Plana de
Can Bertran. El divendres
a la tarda, l’escola va col·
locar la primera pedra i va
fer una visita a les obres
amb la presència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, el
director general de Centres
Concertats i Privats del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, Miquel
García i el representant
de la titularitat del centre,
Miguel Carlos Camí.
Està previst que el nou
edifici estigui enllestit
abans de l’estiu per tal que
els alumnes d’ESO puguin
començar el nou curs 20172018 al nou equipament i
abandonar l’actual edifici
del passeig del Bullidor, un
immoble llogat per l’escola.
D’aquesta forma, tots els
alumnes del centre quedaran en una zona molt
propera. El trasllat també

Infants de l’Escola Balmes i autoritats, visitant les obres. / Localpres

permetrà que l’equip docent i l’alumnat d’ESO gaudeixin d’unes millors instal·
lacions, més modernes i
amb tots els equipaments
necessaris.
Durant la col·locació de
la primera pedra, Miguel
Carlos Camí, representant
de la titularitat del centre,
va establir un paral·lelisme
entre els fonaments del
nou edifici i la tasca educativa: “Gràcies a uns bons
fonaments, podem aixecar
l’edifici [...]. A l’escola fem
precisament això però amb
els nostres alumnes. Donem als infants valors que
seran la base perquè siguin

millors persones, també els
coneixements necessaris
per assolir els objectius que
ells es proposin i l’educació
emocional que els farà més
forts quan es trobin un
obstacle”.
Per la seva banda, Ana
M. Martínez, que va estudiar a l’Escola Balmes, va
encoratjar al centre educatiu a continuar amb el seu
projecte i amb el seu camí
“d’educació en valors”. Durant l’acte, es va introduir
una ‘càpsula del temps’,
plena de diversos objectes
relacionats amb l’escola i
que està previst que s’obri
d’aquí a 25 anys.

Més de 120 infants gaudeixen
del primer pati obert al Pau
Casals malgrat el mal temps
rEDACCIÓ

Més de 120 infants, acompanyats majoritàriament de
les seves famílies, van gaudir
durant el cap de setmana del
primer pati obert de Rubí.
Malgrat el mal temps, l’espai de lleure de l’escola Pau
Casals va comptar amb una
bona afluència d’infants, que
van poder jugar a pilota, divertir-se amb els jocs gegants
de la companyia Katakrak i
amb els entreteniments proposats pel dinamitzador.
El moment de major assistència va ser el dissabte
al matí, amb una vuitantena
d’infants. Pel que fa a les
edats, van predominat els
nens de 4 a 7 anys (61),
seguits dels d’edats compreses entre els 8 i els 12
anys (40).
L’estrena del pati obert
del Pau Casals va comptar
amb la presència de l’alcal-

Els infants van gaudir amb diverses activitats dirigides. / Localpres

dessa, Ana M. Martínez, la
regidora de Serveis a les Persones, Marta García, i el regidor d’Educació, Sergi García.
La primera edil va expressar
la seva satisfacció per la
posada en marxa d’aquesta
iniciativa, que “permet tenir
un espai lliure de joc i una
dinamització que l’acompanyi”, alhora que permet reconduir la utilització d’altres
espais menys adequats per
a aquest ús, com ara la plaça
Doctor Guardiet.

Tot i que el mal temps no
va ser un impediment per a
l’estrena del projecte ‘Patis
Oberts’, sí que va obligar a
tancar l’espai una estona
abans tant dissabte com
diumenge.
El pati del Pau Casals
obrirà tots els caps de setmana de 10 a 14 hores i de
16 a 20 hores. La previsió
de l’Ajuntament és ampliar
la iniciativa a nous centres
educatius un cop avaluat el
seu funcionament.

Detingut el
presumpte lladre
que va assaltar
dues cases
a Ca n’Oriol
Els Mossos d’Esquadra
han detingut un home de
23 anys i veí de Rubí com
a presumpte autor de dos
robatoris amb força i dues
temptatives més en cases
del carrer Josep Sentís i
Miquel Gorita, a Ca n’Oriol, la matinada del 17 de
gener. El detingut té 36
antecedents policials per
fets similars.
El lladre es va endur
un vehicle, un ordinador i diversos articles de
vestir d’una de les cases.
En l’altre immoble, es va
emportar una bicicleta de
muntanya. L’endemà dels
robatoris, els Mossos van
efectuar la detenció després d’iniciar un dispositiu
de recerca. Després de
rebre l’ordre judicial, la
policia va accedir al domicili del detingut i hi va trobar rellotges, esquís, un
televisor, el quadre d’una
bicicleta i documentació
que podria provenir d’altres robatoris. / DdR

Rescaten dos
rubinencs amb
hipotèrmia perduts
al Montseny
Els Bombers van rescatar
diumenge a la tarda dues
persones que estaven a
la zona del torrent de la
Font d’en Vila, a prop del
Matagalls, al Montseny.
Segons publica El9nou,
els dos homes, veïns de
Rubí de 59 i 65 anys respectivament, van enviar
un avís perquè s’havien
desorientat i van explicar
que tenien fred i dificultats per avançar per la
gran quantitat de neu
que hi havia a la zona.
Els dos excursionistes van enviar la seva
localització i tres hores
més tard els Bombers els
van poder localitzar en
bon estat, tot i que amb
símptomes d’hipotèrmia.
Els dos rubinencs van
poder tornar a casa amb
el seu propi vehicle hores
més tard.
Per al rescat, es van
activar dues dotacions
de Bombers, incloent-hi
els membres del Grup
d’Actuacions Especials
(GRAE). / DdR
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L’escola Mossèn Cinto estrena un
nou espai al gimnàs per a fer escalada
fons i que recrea l’univers,
amb l’ajut d’un grup de mares de l’AMPA.

CRISTINA CARRASCO

L’escola Mossèn Cinto Verdaguer ha començat l’any
amb un nou espai al gimnàs del centre educatiu.
Es tracta d’un rocòdrom
homologat de 3 metres
d’alçada per 6 d’ample, que
servirà perquè els alumnes
de l’escola puguin practicar
l’escalada esportiva.
La iniciativa ha estat
promoguda pels mestres
d’Educació Física de l’escola
i el cost ha estat assumit íntegrament per la secretaria
del centre. “És una proposta
innovadora per a les classes
d’Educació Física dels alumnes de primària de l’escola”,
explica Marc Cabestany,
secretari del col·legi, qui
assenyala que “ﬁns ara per
treballar determinats aspectes s’havien fet servir les
clàssiques espatlleres o els
bancs inclinats”. Cabestany
també destaca´, a més, que
el rocòdrom “és com un
regal als nens”.
En aquest sentit, el rubi-

El nou rocòdrom del Cinto Verdaguer recrea l’univers. / Cedida

nenc Toni Zamora, director
de Gecko Walls, empresa
que ha instal·lat aquest rocòdrom al Cinto Verdaguer,
apunta que la pràctica de
l’escalada en infants i adolescents té molts beneﬁcis
com ajudar a la coordinació
motora del cos, potenciar
les habilitats i la consciència
personal individual, cohesionar el grup o millorar l’au-

toestima en anar superant
reptes, entre altres. “És
una activitat enriquidora en
molts aspectes, com el físic,
l’educatiu, el personal i evidentment amb un vessant
lúdic”, assenyala Zamora.
El rocòdrom del Mossèn
Cinto Verdaguer, a més, ha
comptat amb el suport de
l’artista barceloní Xavi Pons,
que ha dibuixat i decorat el

Altres escoles de Rubí
Implantar l’escalada esportiva en l’àmbit educatiu a
Catalunya està agafant força
en els darrers mesos, segons
explica Toni Zamora, qui ha
mantingut reunions amb la
Generalitat, les Diputacions
i diversos Consells Comarcals en els darrers mesos
per donar a conèixer el
projecte.
Segons Zamora, la del
Cinto Verdaguer ha estat la
primera instal·lació però ja
hi ha altres centres educatius interessats com poden
ser el 25 de Setembre, la
Torre de la Llebre, la Schola
o el Pau Casals, així com els
instituts L’Estatut i La Serreta, i centres concertats com
Maristes o Regina.
“Rubí serà de les primeres ciutats de Catalunya en
apostar fort per l’escalada
des de l’àmbit educatiu”,
assenyala.
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La Biblioteca acull una jornada de reﬂexió
sobre la importància de la mediació
La conferència serveix per tancar la Setmana de la Mediació,
que commemora el 10è aniversari del Servei de Mediació
M. CABRERA
Una cinquantena de persones van assistir divendres
de la setmana passada a la
Biblioteca a una jornada de
reﬂexió sobre el paper de la
mediació en els conﬂictes
interpersonals i comunitaris. Va ser una xerrada que
va culminar la Setmana de
la Mediació, un conjunt
d’activitats per donar a
conèixer aquest servei municipal i per commemorar
el 10è aniversari del seu
naixement.
Un dels ponents de la
conferència va ser el director del Centre de Mediació
de Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, Joan Sendra, que va donar una visió
general de com millorar la
convivència a través de la
mediació per canviar les
relacions entre les persones i amb la comunitat: “El
mediador crea l’espai i les

La jornada va tenir lloc a la Biblioteca el divendres al matí. / Localpres

condicions perquè hi pugui
haver un diàleg constructiu,
un procés d’anàlisi i de reﬂexió”, ha explicat. Sendra
també va incidir en el fet
que la mediació respon a la
consciència ﬁlosòﬁca que té
per principi “la cultura de la
pau i del diàleg”.
Durant la Setmana de la
Mediació, la ciutat ha acollit

La Diputació subvenciona
l’adequació de tres camins

Un tram del Camí Ral de Rubí a Viladecavalls. / Arxiu

Rubí comptarà amb una
subvenció de la Diputació
de Barcelona de 48.333,71
euros per a condicionar i
millorar tres camins rurals
municipals. Es tracta de
camins no pavimentats,
per on poden circular vehicles, que uneixen nuclis
de població i que estan
inclosos en la Xarxa de camins del Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals.
Segons el consistori,
en l’actualitat, l’estat dels
camins no presenta greus
deficiències però donat
l’ús que tenen aquests
camins és necessari fer un
manteniment.
El Camí Ral de Rubí a Viladecavalls –camí de Rubí a

Terrassa, ﬁns a la Creu del
Conill– és un d’aquests tres
camins on es realitzaran
millores. Es tracta d’una via
que uneix els municipis de
Rubí i Terrassa que discorre
al llarg de 7.800 metres.
El segon camí és el de
Can Fonollet cap al Camí
de les Martines, que també uneix Rubí amb Terrassa. Finalment, també
s’actuarà al Camí de Ca
n’Estaper, que uneix Rubí
amb Terrassa i Castellbisbal, una via de més de
4.000 metres. El pressupost de les tres actuacions
és de 96.737,75 euros, dels
quals prop de la meitat han
estat subvencionats per la
Diputació. / DdR

diverses conferències i activitats i la presentació del
projecte Diàlegs Diversos.
Per la regidora de Serveis a les Persones, Marta
García, el Servei de Mediació respon a l’objectiu de
“tenir una ciutat cohesionada i bona convivència
per afrontar situacions de
falta de comunicació, de

prejudicis i de convivència
a l’espai públic”. Segons
ha explicat la regidora, el
servei va néixer el 2006 com
a resposta als problemes
de convivència que es van
començar a produir arran
de l’onada d’immigració:
“Amb el pas dels anys, el
servei municipal, que en
10 anys ha gestionat 1.040
casos i ha atès 3.390 persones, el servei ha passat
a oferir formació i tallers
per tal d’arrelar entre la
ciutadania una cultura del
diàleg, l’empatia i l’escolta
activa en tots els col·lectius
a l’hora de resoldre els
conﬂictes”.
La jornada, que va tenir
lloc a la Biblioteca, també
va incloure un debat i va
comptar amb la participació
dels Mossos d’Esquadra,
la Policia Local i el Servei
d’Atenció a l’Adolescència,
a més de diversos professionals de l’educació.

Crisma entrega 2.000 euros
a la Fundació Vicente Ferrer
La botiga de llenceria i roba
interior Crisma ha aconseguit recaptar 2.000 euros
per a l’entitat Vicente Ferrer
en la seva campanya solidària d’hivern.
Des de fa 10 anys, aquest
establiment col·labora aportant un euro per cada pijama
o peça de roba d’adult venut, i 50 cèntims en el cas
de la roba per a nens, entre
l’octubre i el gener. Cada
any, Crisma aconsegueix
fer un donatiu amb el qual
es construeix una casa a
l’Índia. “Vaig fer un viatge
el 2004 a l’Índia i vaig veure
la il·lusió d’aquelles famílies

que venien d’una barraca
quan entraven a la seva
nova casa on només hi havia
quatre parets”, explica Remedios Gómez, de la botiga
Crisma.
Els diners es van lliurar
el dimarts a la tarda amb
un acte que va comptar
amb l’assistència de Lancy,
el primer nen apadrinat a
través de la Fundació Vicente Ferrer. Crisma organitza a
l’estiu una nova recaptació
solidària, entre el març i
el juny, a través del mateix
sistema, que en aquest cas
està destinada a l’associació
Sonrisas de Bombay. / DdR

A l’esquerra de la imatge, Lancy, de la Fundacio Vicente Ferrer, durant
el lliurament dels diners recaptats per la botiga Crisma. / Cedida
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ls pressupostos de la Generalitat,
actualment en procés de negociació, inclouen una partida per
a la construcció del nou institut
Torrent dels Alous. Una bona notícia per
a la nostra ciutat que des de fa anys reivindica unes instal·lacions en condicions per a
aquest centre educatiu, situat al barri del 25
de Setembre i que va començar a funcionar
l’any 2011 amb 60 alumnes.
Aquell primer curs, els estudiants de
secundària van compartir instal·lacions
amb l’escola del barri i un any després es
van ubicar en aules prefabricades, allò que
popularment es coneix com a barracons.
Solucions d’urgència, molt habituals fa
trenta o quaranta anys, per tapar la manca
de previsió o la manca de voluntat de prioritzar la inversió en educació. Aquest curs
l’institut consolidarà la seva oferta educativa des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat
i durant tots aquests anys ha estat esperant
l’arribada de l’inici de les obres que perme-

Esconderse tras el anonimato en las redes
sociales
En los últimos años, las redes sociales nos
han cambiado la vida. Facebook, Twitter,
Instagram, Snapchat... Son muchos los
que comparten su día a día, sus opiniones,
su estado de ánimo, noticias o lo que sea a
través de las redes sociales. Desgraciadamente muchos aprovechan las redes para
ofender, insultar o menospreciar a otros,
otras persones que a veces ni conocen. Otros
incitan al odio. Y en la mayoría de las veces
lo hacen de forma anónima, escondidos
tras un perfil falso. En algunos casos, ha
actuado la justicia. Esta misma semana he
podido leer algunos tuits miserables sobre
la muerte de Bimba Bosé. Espero que las
peticiones que ya se han producido para

EDITORIAL

Entorn educatiu

tin oferir unes instal·lacions adequades.
Tot i que, com molt bé diu el lema del
centre, ‘la qualitat la fan les persones’, i el
nivell de la qualitat de l’ensenyament a la
ciutat no es pot qüestionar, l’inici de les
obres és una excel·lent notícia. Això sí,
amb regust agredolç perquè l’escola El Bosc
haurà de continuar esperant.
Aquesta setmana també el col·legi Balmes, un centre educatiu privat concertat,
que ofereix tota la formació obligatòria,
implantat a la ciutat des de 1964, ha collocat la primera pedra del futur edifi ci
que acollirà l’ensenyament secundari. Una
altra bona notícia per a l’oferta educativa
a la ciutat, que es consolida com a àmplia,
plural i de qualitat.

Cartes de la ciutadania

que la Fiscalía investigue estos tuits sean
escuchadas, pues sinceramente creo que las
redes sociales no pueden estar al margen
de la ley. Pero no hay que irse muy lejos o
referirse a personajes famosos. En Rubí,
también hay algunos perfiles falsos con
actitudes más que cuestionables. Algunos
tienen un toque humorístico o satírico que
pueden hacer gracia. Otros se dedican a
menospreciar o insultar a otras personas
o colectivos. La creencia popular es que
son perfiles que llevan personas afines a
determinados partidos políticos, puesto
que siempre atacan al partido contrario. O
porque menosprecian a los periodistas o
medios locales si la información que éstos
dan no es de su agrado. Se están echando de
menos muchos valores en esta sociedad: más

El Tuit de la setmana

21 de gener

marta esparza @marta_espgon
Ni tant sols Einstein podría haver-se imaginat que l’únic
que superaria la velocitat de la llum, sería el seu preu. Tot
plegat... LAMENTABLE

Visita’ns a www.diariderubi.com

I en relació a centres educatius, també
aquests dies els alumnes de l’escola Mossèn
Cinto Verdaguer estan a punt d’estrenar
un nou espai, un rocòdrom a petita escala
instal·lat al gimnàs. Ha estat una iniciativa
del professorat d’Educació Física, que ha
apostat per la innovació. L’escalada infantil
té nombrosos impactes positius sobre el
desenvolupament dels infants, no només
físics, sinó emocionals i de relació amb
l’entorn i amb el grup. I a més d’una manera
lúdica que, de ben segur, farà gaudir l’alumnat. Cal felicitar el centre per la proposta,
que sembla que es podria estendre a altres
escoles i instituts de la ciutat.
Finalment, també és de rebut ressaltar
la bona acollida que ha tingut el projecte

Segueix-nos a @DiarideRubi

i també a Facebook

respeto, más tolerancia, más valentía.
Eva Luque
40 años del crimen de Atocha
Han pasado 40 años des de la matanza de
Atocha. Los que estábamos comprometidos
en la lucha contra el franquismo y abogábamos por la rotura en España, en su gran mayoría comunistas contrarios a la monarquía
parlamentaria, recordamos con espanto los
meses finales de 1976 y los inicios de 1977.
En enero de ese año, un comando pistolero de extrema derecha asesinó a cinco
letrados laboralistas en Madrid. El asesinato
de Atocha fue un golpe de abortamiento
contra la débil democracia, como también
lo fue el golpe del 23-F de 1981.
Pero el sentido de responsabilidad

impulsat per l’Ajuntament ‘Patis oberts’.
La iniciativa ha arrencat, com a prova pilot,
aquest cap de setmana al pati de l’escola
Pau Casals i permet als infants i joves de
la ciutat accedir al pati del centre dissabte i
diumenge per jugar a pilota o a altres jocs.
Es tracta de suplir les mancances de zones
de joc en punts de la ciutat com el centre
on en algunes places, com Doctor Guardiet,
on les diferències d’edat entre els usuaris
fan difícil compatibilitzar-ne l’ús. De fet,
tot i les prohibicions de jugar a pilota, per
no fer malbé la façana de l’església i per no
molestar la gent gran que s’està als bancs
de la plaça, el més habitual cada dia de la
setmana és veure nombrosos grups d’infants que després d’un bon grapat d’hores a
l’escola corren i juguen... amb una pilota.
Caldrà estar atents al resultat de la
prova pilot i si la resposta de la ciutadania continua sent positiva serà necessari
plantejar-se altres possibles patis d’escoles
per obrir.

de la mayoría del antifranquismo, y muy
singularmente del Partido Comunista Español (PCE), permitió superar esos meses
dramáticos y avanzar hacia las libertades.
Ahora, hace falta recordar que la Constitución española ha cumplido más de 40 años
y es necesario otra nueva, articulada a los
nuevos tiempos.
Sirvan estas líneas en memoria de
Francisco Javier Sauquillo, Javier Benavides,
Serafín Holgado, Ángel Elías Rodríguez y
Enrique Valdevira, que fueron brutalmente
asesinados el 24 de enero de 1977. A su entierro acudieron más de 100.000 personas y
se convirtió en la primera gran manifestación
de la izquierda española des de la muerte
del dictador.
Juan Martínez

OPINIÓ

Francesc Alujas

MIQUEL RASO
Educador social

A finales de la dècada de los
60 tuve interés en aprender
francés. En aquellos tiempos
Francesc Alujas era ya una
institución, tuve la posibilidad
de conocerlo y ganarme su
amistad, la cual ha perdurado hasta su fallecimiento.
Debo precisar que en aquellos
tiempos hablar de educación
era sinónimo de dictadura,
el referente educativo era la
enciclopedia Álvarez, la visita
semanal del cura y por las
mañanas los primeros buenos
días al llegar a la escuela consistían en cantar la canción de
moda que ya tocaba a retirada
como era El cara al Sol.
Han pasado más de 50
años en los cuales pude recibir de Alujas una entrañable
amistad, humanismo y educación. Creo que Francesc se
merece un reconocimiento
institucional. Me consta que
muchos rubinenses que actualmente están viviendo en
otros países tuvieron la posibilidad de recibir el primer
empuje y partir hacia otras
culturas que envidiablemente tenían una democracia
que les aseguraba un futuro
mejor.
Durant tota una vida,
Francesc ha estat un referent
que amb l’excusa d’ensenyar
idiomes, ens inculcava saviesa i cultura a moltes generacions de rubinencs, la seva
manera d’ensenyar era motiu
d’admiració, forma part de
l’ensenyament no formal, és
a dir, no rebíem cap titulació
reconeguda i en canvi sota la
formal acceptació d’un horari
setmanal i el compromís d’assistència puntual, la classe es
desenvolupava per aprendre
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La desaparició del molí
i de la masia de la Bastida

JORDI VILALTA
GCMR-CER

un idioma. En el meu cas era
el francès.
La seva metodologia no
consistia a ensenyar en el sentit convencional de la paraula.
Ell no es manifestava com el
portador de coneixements
que omplen els buits de les
ments de l’alumnat ostentosament passiu davant els fets.
Amb ell es produïa un diàleg
compartit entre professor i
els assistents centrat en l’educació moral, en com cal viure,
és a dir, no era mantenir un
sistema, sinó tot el contrari,
gaudir d’un petit espai per
parlar en diverses llengües
de futur i llibertat. Francesc
sempre estava obert a l’aprenentatge, mai es refugiava en
el respecte o en la seva autoritat ni buscava un culte envers
la seva personalitat fent-se
inaccessible o fred. Tot el
contrari; era obert, afable,
rigorós en la feina, amb molta
capacitat per crear concòrdia
i una convicció profunda de
les idees. Ponderació en les
seves manifestacions, acompanyada d’una energia i d’una
paciència per tal d’obtenir
resultats envers la millora
dels seus alumnes i el més
important: el valor que sempre ens ha demostrat i donat
a l’amistat. Per arrodonir-ho
el seu sentit de l’humor era
tan fi que desfeia qualsevol

nus per estret que fos.
L’educació ha esdevingut
des de la recuperació de la democràcia un dels elements de
desenvolupament social que
no podem oblidar, hem de
seguir invertint i millorant,
ara més que mai, és d’agraïts
retre homenatge a homenots
com Francesc Alujas tot
un referent d’humanitat i
cultura.
Plató ens diu en el Mite
de la Caverna que nosaltres
som presoners que habitem
en una caverna subterrània,
des de molt petits estem
encadenats a un sistema que
ens manipula i que només si
som capaços d’alliberar-nos
anirem descobrint nivells de
realitat cada cop més autèntics, per això gràcies a homenots com en Francesc Alujas
molts dels teus alumnes hem
sabut trencar les cadenes de
la ignorància i com tu sempre
ens deies,”“les paraules sempre ens portaran a descobrir
la veritable llibertat”.
Acabo recordant com
ens rebies els dilluns i els
dimecres; “salut, bienvenus
à une classe un français” i
com t’acomiadaves dels que
marxaven; “until the next day,
be puntual”.
Gracies Francesc Alujas
per impartir la teva humanitat i cultura.

Una de les tantes masies que
han desaparegut del nostre
terme és la de la Bastida, al
costat del vell molí del qual
encara romanen algunes restes. Se situava al turó on ara
s’aixeca la grandiosa nau industrial de la DSV, una de les
més grans d’Europa, al costat
de la rotonda on conflueixen
la carretera de Rubí a Terrassa
amb el carrer de la Pagesia.
El casal es troba documentat des de l’any 986, el
mateix en què Rubí s’esmenta
per primera vegada. El nom,
però, ve de la família Bastida,
que va aparèixer el 1172.
Comptava amb un molí medieval fariner, el de més llarga
vida de la història de Rubí,
que ara es troba restaurat i
adequat per ser visitat. Era
alimentat per les aigües de
la riera, que es desviaven cap
aquesta estructura amb una
petita resclosa i un rec, que
també servia per regar els
horts de la finca.
A principis del s. XX
la casa, el molí, que encara
servia per moldre farina, i
les terres pertanyen a Can
Corbera. Es va instal·lar un
nou molí, aquest de vent, per
aixecar aigua per a la casa.
El 1912 el molí fariner tenia
una turbina elèctrica amb

Aspecte actual del Molí.

Masia de la Bastida.

un salt de 8 m que generava
una potència de 20 CV. Es
conserven dues factures de
reparació d’aquest any pagades per Josep Margenat,
propietari de Can Corbera i
de la Bastida, a “Construcciones Mecánicas y Eléctricas
S.A.”. El 1923 ja es trobava
connectat a la xarxa elèctrica
de la “Cooperativa de Fluido
Eléctrico”.
El 20 de setembre de
1937, la casa i el molí foren
expropiades a la família Margenat. Com és obvi, després
de la guerra, foren retornades
als seus propietaris.
De persones encarregades del funcionament del
molí i del manteniment de
la casa coneixem, de principis
de segle passat, en Joan Vilalta; un altre moliner destacat
havia estat Pere Rosès i Roig
(“cal Rosés de la Bastida”) i,
pel que fa a la postguerra,
ens costa que un tal Francesc
Esteve i Esteve,
el “Quico de la
Bastida”, va ser
un dels regidors
del primer ajuntament franquista de Rubí.
A partir de
la segona meitat
del segle passat

va començar la decadència
del conjunt de la Bastida. El
molí va deixar de funcionar
el 1960. A més, la rierada
suposà un fort cop, ja que
va afectar la resclosa i el rec
del molí, així com les seves
hortes (en total, unes 7,5
Ha). Cal afegir que el 1971
també sorgiren problemes
amb l’Ajuntament de Rubí
de l’empresa SAP (“Servicio
de Aguas Potables”), de la
família Margenat, per legalitzar un pou d’aigua un
cop la canonada entrava a la
Bastida.
Els anys 70 es va aprovar
el pla parcial que contemplava construir un polígon a
la zona, a causa de les noves
necessitats a Rubí de sòl industrial. Finalment, el 1975,
un any després que la Bastida
es vengués per poder instal·lar
el polígon, el molí i la masia
foren enderrocats després
d’uns anys de deixadesa i
manca de manteniment del
conjunt. L’afany de construir
noves naus industrials i la
poca sensibilitat envers el
patrimoni local que hi havia
a l’època facilitaren aquest
procés. Del molí només resten les poques estructures que
ara podeu visitar. La casa va
desaparèixer totalment.
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Immobiliària de Rubí
¿Qué es un certificado
energético?
Es certificado imprescindible para vender o alquilar
un inmueble. El certificado
energético informa sobre
el consumo energético y
sobre las emisiones de
CO2 de un inmueble que
se anuncia en venta o en
alquiler.

Angel Guimerà
Ctra. Sant Cugat
Preciós àtic dúplex situat
a l’entrada de Rubí i a
5 min de St Cugat. Molt
lluminós i amb sortida a
balcó, 4 Hab. + estudi
24m2. Aprofita aquesta
oportunitat i visita’l.
Preu: 239.000€
Camí Ullastrell
zona Castellnou
Magnífica propietat de
100.000m2 amb llicència
d’Hípica i Cria de Cavalls.
La casa de fusta mesura
120m2 i inclou 4 hab.,
2 banys, saló-menjador
i cuina independent amb
safareig.
Ofereix també un porxo i terrassa coberta. Consultar
possibilitat de segregació.
Preu: 2.100.000€
Cardedeu
zona Castellnou
Casa a quatre vents amb
terrassa. L’habitatge inclou
un saló-menjador, 4hab.
Cuina-office, 2 banys
i terrassa. A només 15
minuts del centre de Rubí i
Terrassa.
Preu: 266.000€
C/Colom
Zona Centre
Casa al centre amb
estances grans i
lluminoses. Cuina gran
completament equipada,
magnífica suite,
espectacular terrassa i
garatge per 3 vehicles
Preu: 520.000€
C/Riera-Zona centre
Pis ubicat al centre amb
2 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing.
Preu: 150.000 €

C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com

El certificado energético
obligatorio desde junio
de 2013
El certificado energético
es obligatorio en España
desde el 1 de junio de
2013 para poder alquilar
o vender un inmueble o
local.
La obligación de mostrar el certificado energético está regulada en
España por el Real Decreto
235/2013. La normativa
de certificación energética
procede de una Directiva Europea que ya han
acatado todos los estados
miembros.
La responsabilidad de
obtener este certificado
energético es del propietario de la vivienda, quién
debe contratar el servicio
de un técnico certificador
para obtener su certificado
energético.
Con el certificado energético se obtiene la etiqueta
energética
El contenido del certificado energético se resume
en la etiqueta energética.
Esta etiqueta, de aspecto parecido a la etiqueta
energética presente en
electrodomésticos, indica
las calificaciones de emisiones y de consumo que
el inmueble ha obtenido en
su certificado energético,
en una escala de colores
que va de la A, la más
eficiente, a la G, la menos
eficiente.
El certificado energético
cuándo se anuncia
La calificación energética
indicada en el certificado
energético debe figurar en

cualquier anuncio o acto
publicitario del inmueble.
El propietario debe facilitar su certificado energético a su agencia inmobiliaria e incluirlo en su anuncio
en portales inmobiliarios.
El certificado energético en
el momento de la firma
En caso de venta de un
inmueble el propietario
debe entregar el certificado
energético al comprador.
Además el certificado energético debe incluirse en el
contrato de compraventa.
En caso de alquiler se
debe mostrar y entregar
una copia del certificado
energético al inquilino.
También se solicitará el
certificado energético a
la hora de depositar la
fianza de un alquiler en
el organismo oficial que
corresponda.
Multas por alquilar o vender sin certificado energético
Vender o alquilar sin disponer de certificado energético supone una infracción y
está sancionado con multas
que oscilan entre los 300 y
los 600€
La Ley 8/2013, de 26
de junio, establece las sanciones por incumplimiento
de la normativa de certificación energética.
Estas sanciones se dividen en tres grupos según
la gravedad de la infracción. Desde no mencionar
la calificación energética
obtenida en los anuncios
del inmueble en venta o
alquiler, a vender sin haber realizado previamente
el certificado energético
o falsear el resultado del
mismo.
Las infracciones leves,
se multaran con cantidades
entre 300€ a 600€.
La infracciones graves
llevan asociadas multas de
601€ a 1000€.
La infracciones muy
graves conllevan multas de
1001€ hasta 6000€.

Preciós pis seminou
en venda de 75m2
amb 3 habitacions,
ampli menjador, cuina
independent i dos banys.
Amb parking i traster
inclòs. Ubicat a la Zona
Saltó, front l’IES La Serreta.
Preu:190.000€. Ref.: DV1722 CEE:E
Disposem de pisos d’entitat bancaria amb 100% de
finançament!
Pisos desde 48.900€! Informa-te’n!
Fantàstic àtic de
87m2 amb 87m2 de
terrassa. 3 habitacions
(dos dobles),
menjador, gran cuina
independent i un
bany. Dues places de
pàrquing al mateix
edifici. Preparat per entrar a viure. Zona Plaça Progrès.
Preu:214.000€. Ref.: DV1715
Propietari! Vols llogar el teu pis? Tenim molta demanda
de pisos de lloguer i molta experiència en aquest
àmbit! Confiï en nosaltres i llogui sense problemes!
Preciosa cabanya
revestida d’obra de
128m2 en Castellnou.
Amb 3 habitacions,
menjador-cuina, dues
xemeneies i bany
reformat. En parcel·la
de 578m2 amb accés
de vehicles i piscina (per reformar). Zona especialment
tranquil·la. Ideal per a tot tipus de famílies.
Preu: 169.000€. Ref.: DV1235 CEE:G
Fantàstica planta
baixa de 87m2
construïts amb pati
a peu de menjador
i cuina de 50m2!!!!
Amb 3 habitacions,
menjador, cuina
independent amb
sortida a safareig, bany i aseu amb dutxa. El pis
disposa de parking i traster a la mateixa finca.
Preparat per entrar a viure.
Preu: 199.000€ Ref.: DV1610
Disposem d’una molt amplia cartera de locals
comercial en venda. De tots els tipus i de totes les
mides, Preus des de 24.000€! Infroma-te’n!
Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY,...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES A UN COP D’ULL
Fincas
Cervantes
CONSERVAD Sup. 70 m²,
útil 65 m², 2 hab. dobles,
1 bany, cuina 10m,
menjador 20 m², terres
gres, ascensor, porter
auto. gas,. alumini, roure,
ext., assolellat, balcó.
Estat certificació: En tràmit.
Preu: 73.000€ Ref.: 05258

Ideal parellas. Superf.
60 m², 2 hab. 1 bany,
cuina 6 m², menjador 12
m², gres, ascensor, porta
blindada, porter auto., a
cinc minuts de l’Estació
dels FF.GG.
Estat certificació: En tràmit.
Preu: 63.000 Ref.: 05259

PIS REFORMAT
Situat a la zona 25 de
Setembre. Sup. 97m2,
3 hab. Amplia cuina.
Preu: 85.000€

DÚPLEX PER ENTRAR A VIURE
Situat a Can Rosès. Sup. 90m² amb terrassa solarium, 3
hab (2 dobles i 1 indv), 2 banys complets. Pk. i traster.
Preu: 170.000 € Ref.: 679-1575
PIS REFORMAT
Situat a la zona 25 de
Setembre. Sup. 86m2,
3 hab. amb jacuzzi.
Preu: 95.800€

ÀTIC DUPLEX SEMINOU
Situat a la zona de Ca
n’Oriol. Sup. 76m2,
3 hab. Dues terrasses.
Preu: 150.000€
Superf. 100 m², 4 hab.
(2 dobles, 2 individuals),
1 bany, safareig, asc.,
calef., porta blindada,
vidres dobles, gas,
tancaments, exterior,
assolellat, balcó.
Estat certificació: En tràmit.
Preu: 140.000 Ref.: 05236

PIS CONSERVAT
Situat a la zona de Les
Torres. Sup. 70m2,
3 hab. Menjador i sala
d’estar.
Preu: 80.000€

PIS ZONA MÚTUA
EDIFICI SALTÓ
PER ENTRAR A VIURE
Situat a la Mútua. Sup. 95
m². Terrassa i parquing per
2 vehicles, 3 hab (2 dobles
i 1 indv), 1 bany i 1 aseo.
Preu: 154.000€
Ref. 679-1037
TERRENY PER CONSTRUIR
Situat a Can Rosés.Sup: 424 m². Possibilitat de construir
una casa de 220 m² en PB+2.
Preu: 105.000€ Ref.: 679-1666
PLANTA BAIXA
PER REFORMAR
Situat a carretera Sant
Cugat. Sup. 116 m² amb
terrassa de 90 m². 3 hab
(1 doble i 2 indv), 1 bany.
Preu: 196.000€
Ref.: 679-1852
PIS PER ENTRAR A VIURE
Situat a Sant Jordi Park. Sup. 82 m². 3 hab. (2 dobles i
1 indv). Terrassa i parking.
Preu: 170.000€ Ref.: 679-1251
CASA PER REFORMAR
Situada a Can Solà. Sup.
50 m². Parcel·la de 689 m²
plana.
Preu: 126.000€
Ref.: 679-1841

Superf. 70 m², 3 hab. (2
dobles, 1 indiv.), 1 bany,
safareig, porta blind.,
porter auto., gas, balcó.
Estat certificació: En tràmit.
Preu: 81.000 Ref.: 05255
C/ Cervantes 83, Bajos
08191 RUBÍ (BCN)
T. 93 758 07 96

CASA A REFORMAR
Situada al centre.
Sup.150m². Varies
terrasses. 4 hab (2 dobles
i 2 indv). Pàrquing per 3
cotxes. 1 bany i 1 aseo.
Preu: 227.000€
Ref.: 679-1754

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 763 84 01

C/ Victor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31
www.expofinques.com

PISO ZONA NORTE
82m2, 3 hab dob ex, salón 22m, cocina ext, baño 4p,
aseo-trast, gas, calefac, ext, soleado, finca 1.994, en
buen estado. Precio: 75.000€

PISO ZONA NORTE
4 hab (2 dob), salón 16m, cocina, lavadero y baño
reformado, preinstal gas, valum, ascens., soleado,
para vivir. Precio: 79.000€

PISO LAS TORRES
3 hab., 2 armarios
emp., salón 20m, balcón
grande, cocina bien,
lavad, baño 4 p, ven.
alum., p roble, gas, asc.,
soleado, bien conservado.
Precio: 88.900€
CASA CAN FATJÓ:
3 hab, buhard, salón 26m, cocina 11m, baño y aseo,
grje 55m, trast, patio 25m barbacoa, gas, calef, a/a,
obra vista, reformada. Precio: 225.000€

DÚPLEX CENTRO
3 hab dob ext, estudio,
salón 24m, balcón, cocina
ext, lavad, 2 baños, 2 trzas
11m y 9m, calef y a/a,
parking, ascens, ext, sol
TD, finca 1.997.
Precio: 176.000€

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es
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editorial

A

Síria, fa gairebé sis anys va començar
una revolta pacífica que demanava
llibertat i democràcia. La resposta del
règim autocràtic de Bashar Al Assad
a les demandes de la ciutadania va ser
una brutal repressió contra la població que protestava,
fet que va impulsar que alguns opositors amb ajuda de
l’exterior iniciessin una revolta armada que va desembocar en un greu conflicte en el qual gran perjudicada
és la població civil.
Des d’aleshores la guerra de Síria ha suposat centenars de milers de morts i onze milions de desplaçats
(dels quals cinc milions són refugiats a l’exterior), milers d’empresonats i desapareguts en una tragèdia que
colpeja les nostres consciències i que ens empeny a reclamar dels nostres governs més implicació per aturar
la guerra.

Per altra banda, hi ha 30.000 milicians del front Hezbollah i de l’Iran que lluiten al costat del govern d’Al Assad; els kurds que reclamen la creació d’un estat propi
amb el suport dels Estats Units i que alhora són combatuts per Turquia. També hi participen governs amb
assessors militars, si no directament amb bombardejos, com els EUA, França, Regne Unit, Turquia, Israel
i Rússia que, cadascun pel seu costat, ataquen els que
consideren enemics. Per últim, és força perillós per a
la seguretat mundial que a Síria estiguin intervenint
militarment diverses potències nuclears (EUA, Rússia,
França, Gran Bretanya, Israel, …). Malgrat el precari
alto el foc decretat després de la sagnant pressa d’Alep
per part d’Al Asad i de la possibilitat de què s’obrin negociacions per arribar a acords, la possibilitat d’escalada
militar continua i pot fer realitat un enfrontament a gran
escala entre potències. Recordem que alguns dels estats
bel·ligerants en el conflicte, com Turquia, són membres
de l’OTAN.

“TOTS AQUEST FETS COMPLIQUEN ENORMEMENT UNA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE. PERÒ NO
PER AIXÒ PODEM QUEDAR-NOS
AL MARGE I NO DEMANAR QUE
S’ATURI LA BARBÀRIE DE LA
GUERRA.”

La dificultat de trobar solució a la guerra civil de Síria radica especialment en el caràcter del conflicte, que
si bé s’inicia com un conflicte intern, aviat agafa un
abast internacional on hi juguen molts interessos, tant
de les grans potències com dels països de la regió, amb
la comprovada ingerència diplomàtica, suport polític,
ajut econòmic, militar i d’armes, provinent dels EUA,
Regne Unit, França, Turquia, Aràbia Saudita, Qatar,
Emirats Àrabs, Israel, ... , països que donen suport als
diferents grups dels rebels que s’oposen al govern d’Al
Assad; o de Rússia, Iran i Hezbollah (del Líban) que
donen suport al règim d’Al Assad.

Com tampoc no podem quedar indiferents davant de
tant de sofriment mentre els aliats d’un i altre bàndol
continuen defensant els seus interessos geopolítics a la
regió.

Les dificultats per resoldre el conflicte és multipliquen quan els més de cent grups rebels existents no estan units en un únic front, ja que, a més de sirians, hi
participen milícies i jihadistes provinents de molts altres països; entre d’altres, 50.000 jihadistes al front ISIS
(l’objectiu del qual és la creació d’un califat i que és sens
dubte el grup més sanguinari), molts d’ells provinents
de l’exterior, entre ells milers d’europeus en suport a diferents grups.

• Ens solidaritzem amb les forces democràtiques de Síria
-atenent la seva diversitat de pobles i religions- que estiJXLQ D IDYRU G·XQ DOWR HO IRF LPPHGLDW Ens posicionem
amb els moviments populars que encara avui, enmig
d’un país devastat i desvertebrat, defensen el respecte
als drets humans més bàsics. Hem de fer el que calgui
per expressar aquesta solidaritat.

Per tot el que acabem d’exposar, volem manifestar que:
• Exigim la implicació i intervenció de Nacions Unides per
tal que s’aturi l’ajut militar i la venda d’armes a totes les
SDUWVHQFRQÁLFWH I que s’intensifiquin els esforços negociadors per tal que es consolidi un alto el foc real. A
partir d’aquí cal arribar a un acord de pau que, com a
mínim, aturi la guerra i ajudi a resoldre el conflicte a
Síria.

• 5HEXWJHPO·~VLQWHUHVVDWGHOFRQÁLFWHVLULjSHULQWHQWDU
MXVWLÀFDUDFWLWXGVLPHVXUHVLVODPzIREHVDFDVDQRVWUDEn

aquest àmbit donem suport a les campanyes contra
la islamofòbia, el feixisme, el racisme, la xenofòbia i
les fem nostres.
• Denunciem l’ús instrumental que Recep Tayyip ErGRJDQSUHVLGHQWGH7XUTXLDIDGHOVUHIXJLDWV És intolerable que milers de persones desesperades siguin
utilitzades com a moneda de canvi en les negociacions entre Turquia i la Unió Europea. No a l’acord
UE-Turquia! Donem suport al recurs que diverses
entitats ha promogut davant el Tribunal de Justícia
de la Unió Europea contra l’Acord signat el passat 18
de març entre el Consell Europeu i l’Estat turc.
• Exigim un canvi fonamental en les polítiques de l’Estat
espanyol pel que fa a les persones refugiades i demanem
que es compleixi el dret internacional i les recomanacions
GHOHVDJqQFLHVFRPSHWHQWVGHO·218Les persones que
fugen d’una guerra han de tenir garantit el dret d’asil,
i es mereixen suport i respecte, com reclamaven les
persones refugiades de la Guerra Civil Espanyola.
• Considerem que cal canviar les polítiques d’asil,
G·DWHQFLyDOVUHIXJLDWVLGHUHVFDWPDUtWLP La Unió Europea i els estats han d’establir vies segures i legals
als potencials sol·licitants d’asil per tal de garantir el
dret a la vida i la dignitat humana en les diferents
etapes del seu desplaçament forçat, des del seu país
d’origen, els de trànsit i la seva acollida.•
PLATAFORMA ATUREM LA GUERRA

SomSolidaris

Refugiats
Si l’any 2015 va ser
un any en què milers de
persones refugiades van
fugir dels seus països amb
les conseqüents morts i
desapareguts, el 2016 ha
continuat amb la mateixa
tònica, degut al fet que les
causes que han produït
aquesta situació no ha
variat, conflictes bèl·lics a
Síria, Iraq, Iemen i el permanent conflicte que genera la immigració, producte
de polítiques econòmiques
dels països rics envers a
països empobrits que no
pobres.
Des de Rubí Solidari,
hem volgut estar molt
atents a tota aquesta situació implicant-nos des del
primer moment amb les
iniciatives i propostes que
des del Consell de Solidaritat i Cooperació de Rubí
es van iniciar a mitjans del
2015, incorporant-nos a
la plataforma Stop Mare
Mortum i treballant en
xarxa amb ells, dedicant el
XIV Curs de solidaritat i
cooperació a les Persones
Refugiades i convocant a
la ciutadania a la Manifestació a Barcelona del 31
d’octubre del 2015 sota el
lema: “Ajut a les persones
refugiades. No a la guerra, no a l’OTAN”. També
hem elaborat el manifest
“MAI MÉS ENLLOC
CONTRA NINGÚ: NI
RACISME, NI FEIXISME, NI XENOFÒBIA PELS DRETS I
LLIBERTATS. PER UNA
UNIÓ EUROPEA ACOLLIDORA”
i hem tractar el el tema en
programes de Radio etc.
Al 2016 hem continuat amb aquesta tasca
de divulgació de totes
les activitats realitzades,
implicant-nos en les convocatòries que des d’altres
institucions i entitats s’han
fet, com per exemple el
dia 16 de març a la Pl. de
l’Ajuntament de Rubí sobre l’acord entre la Unió
Europea i Turquia que

permet tornar per la
força a territori turc els
refugiats que arribaven
a Grècia. Aquesta convocatòria estava feta per
Unitat contra el feixisme
i el racisme i Stop Mare
Mortum.
També hem participat a
la manifestació ruta antiracista fins al mar, el 19 de
març en el marc d’una jornada internacional contra
el feixisme, el racisme i la
islamofòbia, impulsada per
moviments unitaris d’arreu
d’Europa.
A la nostra ciutat vam
fer divulgació i vam participar en la xerrada sobre
L’ESTAT ACTUAL DE LA
CRISIS DE LES PERSONES REFUGIADES
A EUROPA, el 6 d’abril
a l’Ateneu Municipal
amb la participació de la
regidora Marta Garcia, un
representant de la Generalitat de Catalunya, de
Creu Roja, de Stop Mare
Mortum i del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament.
Al mes de maig es va
posar en marxa a la nostra
ciutat una plataforma
per treballar el tema del
refugiats, Rubí Acull, ens
hi vam adherir al manifest i vam participar
en la concentració que
aquesta plataforma va
realitzar el 20 de maig a
la Pl. de l’ajuntament amb
l’assistència d’un centenar
de persones sota el lema
de:
CONTRA LA POLÍTICA
DE FRONTERES DE LA
UNIÓ EUROPEA (UE) I
L’ESTAT ESPANYOL.
El 20 de juny, Dia del
Refugiat, ens vam afegir a
una manifestació a Barce-
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lona el 19 de juny convocada per Stop Mare Mortum. Prèviament a aquesta
activitat, la setmana del 13
al 19 de juny, es van fer
un seguit d’activitats: Rubí
Solidari va muntar una
exposició sobre el tema del
refugiats amb fotografies
de les persones que patien
al Mediterrani i a Grècia,
es va muntar una paradeta
de recollida de signatures
al carrer Major i es va
donar suport a una activitat dels esplais que van
fer una acampada durant
unes hores a la porta de
l’ajuntament el divendres
dia 18 de juny.

El mes de setembre es posa
en marxa la campanya
CASA NOSTRA ÉS CASA
VOSTRA. Rubí Solidari
s’hi incorpora des del
primer moment i signa el
manifest alhora que es fa
difusió de les seves
activitats a través dels
nostres mitjans. La
programació de “CASA
NOSTRA, CASA
VOSTRA” per al 2017
inclou també la sèrie
documental de deu
capítols “Vides aturades”
que segueix el periple de
diverses persones sirianes i
que s’emetrà a TV3, i una
exposició divulgativa a les
escoles que se centra en les
vivències d’un nen iraquià,
en Khalaf. Totes dues
iniciatives busquen posar
cara als números i reflexionar sobre l’exili. En aquesta
primera etapa els actes
acabaran el 18 de febrer
amb una manifestació, i
abans hi haurà un concert
espectacle al Palau Sant
Jordi, el dia 11, en què
participaran cantants i
grups de música diversos.
El mes de novembre es
presenta Manifest de recolzament al recurs contra

l’acord de la UE amb
Turquia, per la Justícia i
els Drets de les persones
refugiades

“ANUL·LEM
L’ACORD ENTRE LA
UNIÓ EUROPEA I
TURQUIA.
RUBÍ SOLIDARI
SIGNA EL MANIFEST”
A proposta de Rubí Solidari la festa de la diversitat
d’aquest any es va basar en
la situació de la infància i
els refugiats.
Com es pot constatar, hem intentat ser a
tot el que té a veure amb
l’acollida de les persones
refugiades i immigrants i
hem col·laborat directament o a través de la xarxa
en quasi totes les activitats
que a Catalunya s’han realitzat sobre aquesta qüestió. No obstant això, no és
prou ja que les persones
refugiades continuen patint una situació d’abandó,
desemparament i, en molts
casos, d’oblit per part de
les nostres autoritats i
de molta ciutadania. Cal
implementar les nostres
accions per tal de fer arribar a les nostres autoritats
més properes i més llunyanes la nostra preocupació
i desencís davant d’una
situació tant lamentable
per a moltes persones que
en aquests moments estan
patint l’oblit de la nostra
societat. I cal demanar
als nostres conciutadans
més implicació davant el
patiment d’aquests nens i
nenes, joves i adults.
RUBÍ SOLIDARI

Programa de
Radio Rubi
Som Solidaris és l’espai
que Rubí Solidari té a
l’emissora pública, Ràdio
Rubí. Es tracta d’un espai
radiofònic on, des de fa
més de 10 anys, “arriben
les notícies que no arriben
enlloc”, que és l’entradeta
que fem sempre al programa.
És un espai on hem anat
buscant aquelles causes,
lluites i notícies on la solidaritat i la cooperació internacional són l’eina més
forta, però que no tenien
el focus dels mitjans per
posar llum. Bàsicament
hem parlat de la defensa
dels drets humans arreu
del planeta, sobretot en
l’anomenat “Sud” i els països en vies de desenvolupament. Hem pogut parlar
del Congo, de Guatemala,
de Nicaragua, de Mèxic,
d’Iraq, d’Etiòpia, de Sàhara, de S’iria, però també
més a prop, com donar veu
DO¶REMHFFLy¿VFDODGHPDnar un saló de la infància
sense armes, a defensar
el 0,7% i de moltíssimes
lluites més de les quals es
va trigar molt a parlar als
grans mitjans. També ens
ha servit i ens serveix per
poder portar al programa aquelles veus que ens
poden explicar aquestes
situacions en primera persona. Aquesta ha estat i és
la nostra tasca, la de portar
a la llum allò que queda
fora del focus. I n’estem

molt contents d’haverho intentant i d’haver
col·laborat amb el nostre granet de sorra.
Aquesta edició 20162017, però, ens hem
vist en la necessitat de
fer una parada en el
camí. Donar una passa enrere per provar de
fer-ne dues més endavant. Com a persones
que fem el programa
com a col·laboradores
externes, hem hagut de
compatibilitzar les nostres agendes per poder
portar a bon port el programa i ara, en aquesta
edició, aquesta tasca
voluntària se’ns ha fet
difícil de combinar. Una
gran ocasió per repensar el programa i tornar
amb nou format i noves
veus.
Vols ser una d’aquestes
noves veus? Només cal
tenir ganes de treballar
per portar al programa
aquelles notícies que
no arriben enlloc. Tenir sensibilitat per la
solidaritat i la cooperació internacional, esperit crític i un polsim
d’amor per la ràdio. Si
creus que pots encaixar
HQ DTXHVWD GH¿QLFLy
ens encantarà rebre el
teu mail a info@rubisolidari.org i ens podrem
conèixer.
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XV Curs de cooperació i solidaritat
internacional Rubí Solidari

U

n any més, a finals de novembre del
2016, es va realitzar el curs de Cooperació i Solidaritat Internacional.
Aquesta vegada versava sobre el TTIP
i, en general sobre els tractats internacionals de comerç. Diferents ponents van anar
exposant les implicacions, a nivell de país, de formar part d’aquests tractats i, també, com afectaven
directament als ciutadans en aspectes laborals, econòmics, de seguretat alimentària...
El curs es va complementar amb una exposició
“10 raons per preocupar-se per el TTIP” en la que,
amb imatges i textos breus, es mostra els aspectes
principals en que aquest tracta ens pot afectar negativament. Aquesta exposició, que ha sigut ampliada
amb la informació sobre altres tractats, s’inaugurarà
oficialment a l’Ateneu el mes de febrer i es vol portar
al màxim d’àmbits possibles on aquest tema pugui
ser d’interès.
Van ser 51 les persones que es van apuntar aquest
curs de dos dies de durada i que constava de quatre
conferències i una taula rodona, si bé no totes van
assistir a totes les sessions.
De l’enquesta, que van respondre els assistents al finalitzar el curs, es desprèn un alt grau de satisfacció,
especialment amb el contingut, però també amb
l’organització i l’ambient. A les observacions, molts
assistents van escriure frases d’agraïment. Per exemple un d’ells posava “Curs molt interessant! Sacsejant
consciències”. També van haver-hi suggeriments
de millora en la presentació i respecte als materials
complementaris que s’oferien.
El punt valorat més moderadament (3,3 sobre 5)
va ser la puntualitat. Els organitzadors reconeixem
que tot i estar els ponents disposats a començar, com
que anaven arribant nous assistents amb una mica
de retard, s’endarreria l’inici de la ponència.
D’altra banda en quant a propostes pel curs següent
van ser moltes i molt variades. De cara al proper
curs es tindran en compte per poder oferir un temàtica que interessi als que ja assistiu de forma més
o menys habitual al curs i al conjunt de la població
en genera.

Entrevista a Jordi Castillejo un
dels assitents al curs

¿Habías participado en cursos anteriores de Rubí Solidari?

– La verdad es que no, conocía la organización, pero
jamás había ido a un curso organizado por vosotras.
¿Qué es lo que te motiva participar en este curso sobre
el TTIP?
– Sobre los tratados de libre comercio comencé a leer
hacía poco tiempo, y cada vez que leía un artículo
nuevo, con más afectaciones que estos tendrían en
nuestra democracia, en el sistema público… Entendí

que el sistema era mucho más complejo, y además
había una dificultad añadida: el hecho de que muy
pocos medios de comunicación hablarán de estos
tratados no ayuda para nada a entender el problema
de fondo.
¿Qué opinas del tema del curso, te pareció de actualidad?
– Creo, sinceramente, que era el tema. Este año el curso
no podía ser de otros temas que no fuera el TTIP y, en
general, los tratados de libre comercio. 2016 ha sido un
año, a mi parecer, de recabar mucha más información
sobre este asunto (recordemos, por ejemplo, las
filtraciones de Greenpeace sobre documentos secretos
del TTIP) y, también, el de una batalla ganada contra
el TTIP que ha venido del rechazo social (aunque no
debemos confiarnos).
¿Qué posición personal tienes tú en referencia al TTIP?
– Creo que el TTIP, pero también otros tratados (como
el TiSA o el CETA), son un paso más de ese monstruo
que no para de crecer y que difícilmente podemos
controlarlo pero que aún está en nuestras manos. Si
estos tratados viesen la luz, sería echar más gasolina al
fuego: menos controles, menos democracia, afectación
a nuestro planeta, a nuestra sanidad y, en definitiva,
todo aquello que sea público y que el sistema no lo
contemple como ‘productivo’, desde el punto de vista
financiero.
(O 3OHQR GHO $\XQWDPLHQWR GH 5XEt VH KD GHÀQLGR HQ
contra del TTIP i del CETA ¿Qué crees que se tendría
TXHKDFHUPiVSDUDTXHODFLXGDGDQtDVHPDQLÀHVWHHQ
relación al tema?
– Información, información y más información.
Mucha gente aún no sabe que son los tratados de libre
comercio, pero es que no puedes saber de una cosa
que desconoces que existe, y menos aún manifestarte
a favor o en contra. Creo necesario en Rubí fomentar
y apoyar más cursos como el que habéis organizado
vosotras y vosotros.
¿Crees que el gobierno del Estado español tendría
que hacer un referéndum ciudadano para aprobar o
desestimar el TTIP? Sí/No y ¿Por qué?
– Considero que es algo básico y necesario. Algo como
un tratado de libre comercio afecta a todas las áreas
imaginables, por lo tanto, las ciudadanas y ciudadanos
tienen el derecho a decidir si eso les beneficia o les
perjudica. Ahora bien, la desigualdad de información
entre los que habían estado negociando el TTIP y
la mayoría de la población ya es per se un ataque al
sistema democrático. Por lo tanto, un referéndum debe
venir acompañado de toda la información disponible,
y si no lo estuviese se debería hacer disponible ipso
facto.
¿Qué te ha aportado, personalmente o intelectualmente,
el curso a tu actividad diaria? ¿En el mundo del trabajo,
de los estudios, político o personalmente?
– Sobretodo clarificarme algunas de las muchas
dudas que tenía sobre todo este asunto. También
algunas veces cuando estamos tomando un café en
la universidad con mis compañeros y compañeras
y salen estos temas puedo explicarme mejor acerca
de estos tratados. Eso en mi opinión, es un logro del
curso, no solo explicármelo a mí como asistente, sino
permitirme explicarlo a mucha más gente.
Desde el punto de vista de un estudiante de psicología,
creo que esta ciencia tiene mucho que decir. Y quiero
lanzar una pregunta: ¿Es viable un sistema que prime la

productividad del ser humano frente sus sentimientos
y expectativas y que, las mismas personas que han
creado el sistema, lo acaten?
¿Qué cambiarías del curso?
– Muchas áreas afectadas que no se tocaron en el
curso, aunque con el tiempo limitado entiendo que no
se pueda hablar de todo. En si no cambiaría nada del
curso, si no que haría una segunda parte.
¿Cómo te dirigirías a la ciudadanía para que se implicara
más en este tipo de formación como es el curso?
– Hablándole de los problemas reales que le pueden
suponer a ella o a él los tratados de libre comercio.
Hay que dejarse de discursos grandilocuentes, a una
persona que quizás todo esto le pille de nuevo y no esté
en una formación política o en un movimiento social
hablarle de que los tratados de libre comercio son la
senda del neoliberalismo, etcétera, etcétera, etcétera...
no creo que sirva de mucho. Eso sí, hablarle de qué
pasará con los productos transgénicos, con su sanidad,
con sus condiciones laborales… Eso puede interesar
más y atraer más gente a informarse.
¿Qué tema te gustaría que tratara en el próximo curso?
– 2017 sin duda será un año de analizar cuáles son
las políticas de Donald Trump. Y es que ha sido algo
que ha pillado por sorpresa a todo el mundo, y ahora
es una realidad: la extrema derecha gobierna en una
potencia mundial como EEUU. Y como esto puede
afectar a la misma en Europa, sin duda, es un tema
bastante interesante, así como preocupante.
¿Te ilusionó el curso para participar en el del próximo
año?
– Por supuesto. Con el curso aprendí muchísimo y
me gustaría repetir la experiencia y, por supuesto, lo
recomendaría a todas las personas que conozco.
Otras observaciones que quieras hacer
Agradeceros los que estáis detrás haciendo posible
esto. Organizar un curso así no debe ser fácil. Ese
esfuerzo única y exclusivamente para que la gente
tenga conocimiento de temas tan diferentes, pero a la
vez relacionados y que nos afectan de lleno, no tiene
precio.
Agradezco a Rubí Solidari la oportunidad de haber
podido participar en el XV Curs de Cooperació i
Solidaritat Internacional.
RUBÍ SOLIDARI
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Resum Activitats 2016
TOT L’ANY
Programa de Ràdio
Rubí “Som Solidaris”, de
gener a juliol.
· Manteniment Plana
Web rubisolidari.org.
· Manteniment Facebook.
· Manteniment Twiter.
· Col.laboració amb la
Plataforma “Aturem la
Guerra”
REFUGIATS
Participació en les
activitats de suport a
les persones refugiades
mitjançant les diferents
activitats realitzades
per Stop Mare Mortum,
Rubí Acull, Casa Nostra
Casa Vostra, Consell de
Cooperació Municipal.
· Exposició Murs de la
Vergonya (gener).
· Concentració davant
l’Ajuntament de Rubí
contra l’acord “Unió
Europea-Turquia” sobre
els refugiats i immigrats.
16 de març.

· Convocatòria de la
manifestació contra el
racisme, el feixisme i la
islamofobia, 19 de març.

FORMACIÓ
· Participació en el curs
de Storytelling i taller de
Fundraiser.

· Realització d’una
exposició de fotos sobre
el tema dels refugiats.
S’exposen al c/ Major i a
la pl. de l’Ajuntament.

· Participació en el curs
d’Acollida, creixement, i
relleu a les associacions”.
· Curs de formació sobre
comunicació i marketing
per a entitats.

· Convocatòria de la
xerrada sobre l’estat
actual de la crisis dels
refugiats a l’Ateneu Municipal.
· Convocatòria de la
concentració Contra la
Política de Fronteres de
la UE i l’Estat Espanyol.
· Participació a la manifestació del dia mundial
de les persones refugiades ”Obrim les Fronteres
Volem Acollir”.
· Signatura de la
denúncia de l’acord
UE-Turquia davant dels
tribunals de la Unió
Europea, el Consell
d’Europa i el Defensor
del Poble Europeu.

GENER
Revista Som Solidaris nº
26 (2016).
FEBRER
Article sobre la celebració del 40è aniversari
de la Republica Àrab
Sahrauí Democràtica
(RASD)
MARÇ
· Assemblea general de
Rubí Solidari.
· Signatura de suport
perquè les FFAA no disposin d’Estand en el Saló
de l’Ensenyament.
ABRIL
· Col·laboració en el Dictat Solidari de Rubí.

Rubí Solidari és una organització no governamental (ONG) que treballa per la defensa i el
desenvolupament dels valors de la cooperació, la solidaritat, la justícia, la pau, la convivència i la sostenibilitat en el món. Per això fem campanyes tant de sensibilització i informació
a Rubí. Els nostres objectius són:
• Treballar per la solidaritat i la cooperació amb els pobles del Tercer Món conjuntament amb tots
el grups i persones de Rubí que estiguin interessades en aquesta tasca.
• Sensibilitzar la ciutadania de Rubí sobre la situació de desigualtats, catàstrofes naturals i vulneracions dels Drets Humans que pateix la humanitat

Col.labora

· Participació en el
Consell de Cooperació
Municipal
MAIG
· Xerrada sobre: “L’OBJECCIÓ FISCAL A LA
DESPESA MILITAR en
LA DECLARACIÓ DE
RENDA”.
·Festa de la Diversitat.
· Continua l’impuls en
el programa “Teixint
Xarxes” als centres d’ensenyament secundari.
· Aportació econòmica a
Unitat contra el Feixisme
i el Racisme (UCFR)
com a membres associats.
· Reunió de treball amb
SCACAPS per preparar
l’arribada de nens i nenes
VDKUDXtVD5XEt
JUNY
· Bar Festa Major.
· Aportació de 500 euros
a la “Plataforma Afectats
de Bullying Alan Mon
Rubí”, producte de la

col·laboració durant la
Festa Major.
· Aportacions econòmiques a la residència
d’avis Sant Antonio d’
Ocotal, conjuntament
amb la residència “Conxita Valls”.
SETEMBRE
Suport a “Dones rumb
a Gaza” iniciativa de
solidaritat amb el poble
Palestí per al trencament
del bloqueig marítim a la
Franja de Gaza per part
d’Israel.
OCTUBRE
Participació en el
Consell de Cooperació
Municipal.·

XVè Curs de Cooperació
i solidaritat internacional, “Què és el TTIP,
què implica i com ens
afecta”.
· Exposició sobre TTIP.
· Convocatòria de la
concentració contra
la Guerra a Síria de la
plataforma “Aturem la
Guerra”.
DESEMBRE
Sessió de treball sobre el
Pla Director de Cooperació al desenvolupament.
RUBÍ SOLIDARI.

· Signatura del manifest Casa Nostra Casa
Vostra.
NOVEMBRE
Homenatge a Arcadi
Oliveras amb el visionat
del documental sobre
la seva vida “Mai és tan
fosc”.

• Potenciar els agermanaments que hi ha entre Rubí i altres ciutats del món: Ocotal (Nicaragua),
Guelta (Sàhara Occidental), Padahuel (Xile) i Boyeros (Cuba).
• Promoure la informació per a un millor coneixement de l’estat del món.
• Augmentar la consciència i les actituds solidàries dels ciutadans i ciutadanes de Rubí.
• Donar suport a les actuacions a favor de la solidaritat, la justícia, la convivència i la defensa dels
humans arreu del món.

SÍ, VULL ASSOCIAR-ME A RUBÍ SOLIDARI
Nom i cognoms:______________________________________________________________Banc/Caixa___________________________________
Adreça______________________________________________________________________Titular del compte_____________________________
Població___________________________C.P.____________ Adreça__________________________-______________________________________
Telèfon___________________________________________Població________________________C.P.__________
e-mail_______________________________________________________________________Núm. de compte _ _ _ _|_ _ _ _|_ _|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Vull participar en el grups de treball de Rubí Solidari | | Vull col·laborar amb RS amb una aportació ùnica _____€
Vull col·laborar amb RS amb una aportació anual _____€
RUBÍ SOLIDARI C/ ORSO, 2 - 08191 RUBÍ - e-mail info@rubisolidari.org - www.rubisolidari.org
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Calendario solidario 2017
CALENDARIO
SOLIDARIO 2017

Un año más, Rodamons de
Rubí lanza una nueva edición
del calendario solidario.
Un calendario que podréis
adquirir en cualquiera de
los centros colaboradores
donde podréis encontrarlos
en versión pared y versión
sobremesa a 6 y 12 euros
respectivamente:
-DON CANINO (centros de
Sant Cugat, Mirasol y Terrassa).
-DISPENSARI VETERINARI
DEL VALLÈS (centros de
Rubí).
-CLÍNICA VETERINARIA EUDALD TORALLES (Sant Cugat).
-SWEET DOGGY (Rubí).
-EL RACÓ DE LA LOLA (Terrassa).

-METAMORFOSIS CENTRO
DE ESTÉTICA (Terrassa).
-EGARA VET (Terrassa).
-ESCUELA DE MÚSICA ESMUT (Terrassa).
Con la compra de este calendario estarás colaborando
en ayudar a los animales
sin hogar de nuestra ciudad, ya que los beneﬁcios
íntegros irán destinados en
dar asistencia veterinaria y
alimentaria para aquellos
que lo necesitan.
Para más información puedes contactar vía email, web
o facebook
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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Col llombarda: baix contingut
calòric, grans beneﬁcis
Per tots és sabut que les
verdures i les hortalisses
són fonts riques en nutrients i aporten una gran
quantitat de propietats
beneﬁcioses pel bon funcionament del nostre organisme. Consumir aquests
aliments al llarg de la temporada corresponent és
garantia d’òptim sabor i
textura així com de rebre
uns beneﬁcis que es maximitzaran si els productes
són frescos, ecològics i no
estan tractats amb productes químics i pesticides que
poden malmetre la nostra
salut.
Un exemple d’horta-

lissa d’hivern que, a més,
és apta per a totes les
etapes de la vida és la col
llombarda i, de fet, els
nutricionistes recomanen
menjar-ne almenys una
vegada per setmana. Amb
el seu color morat com a
principal característica,
la col llombarda destaca
per contribuir a la bona
salut de la vista gràcies al
seu poder antioxidant que
també ajudarà a reforçar
el sistema immunològic.
D’altra banda, la seva propietat diürètica participa
en l’eliminació de toxines
del cos i, per tant , és molt
recomanable en dietes

depuratives i en persones
amb malalties reumàtiques
i artritis.
El seu escàs contingut
calòric fa que sigui un aliment ideal per a persones
amb obesitat o sobrepès
i en dietes d’aprimament.
És destacable també el seu
alt contingut en seleni, un
element que contribueix al

bon funcionament del sistema circulatori i per prevenir
malalties cardiovasculars. A
més, si patiu de problemes
estomacals o d’hipertensió,
la col llombarda us pot
ajudar a millorar aquestes dolències. També se
li atribueixen propietats
anticancerígenes.
Per AMIC - Redacció

SALUT

Divendres, 27 de gener de 2017

Centre Mèdic Utset – CEMU

U

na de les preocupacions del
doctor Miquel
Utset ha estat
com poder tractar els pacients preocupats per molèsties o dolors difícils de
resoldre i disposar només
dels antiinflamatoris o, en
últim extrem, de la cirurgia i
les pròtesis.
Amb insistència i investigació va veure que la solució
es trobava en la capacitat
regenerativa del propi organisme. Per això, el doctor
Utset va començar a buscar
teràpies que regeneressin
els teixits i que fossin alternatives a la cirurgia o a
les pròtesis. En un primer
moment, va treballar amb inﬁltracions de bioestimulines i
amb l’ozonoteràpia, i des de
fa més de sis anys treballa
amb factors de creixement
plaquetar i ﬁnalment amb
cèl·lules mare.

“La solució està
en regenerar
el teixit amb
les nostres
pròpies cèl·lules”
El doctor Utset és avui
dia un expert en medicina
regenerativa. Tant és així que
està al dia de tots els avenços

que apareixen i ja aplica amb
èxit la teràpia amb cèl·lules
mare, amb el suport d’especialistes en biomedicina i de
cirurgians.
Les molèsties a les articulacions, ja sigui per desgast o artrosi, per accidents
o per lesions, troben una
sorprenent millora amb les
teràpies cel·lulars. “És la
teràpia més implantada avui
dia i està funcionant molt
bé”, explica.
“Les citoquines, el plasma o les cèl·lules mare són
utilitzades pel nostre orga-

nisme per donar ordres i
provocar una reacció biològica que acabi regenerant els
teixits propis. Si les separem
de la sang del pacient i les
inﬁltrem a la lesió en altes
concentracions, el teixit es
renova més ràpidament”,
descriu.
Encara que amb les citoquines es poden resoldre
moltes lesions articulars,
quan el problema és més
evolucionat i greu i es necessita un mètode més potent
per frenar el deteriorament
dels teixits o del cartílag per

recuperar la mobilitat de
l’articulació. Hi ha pacients
que presenten lesions tan
importants que precisen
tractaments amb més capacitat regenerativa i això
tant sols s’aconsegueix amb
teràpia cel·lular.
Per això a CEMU han fet
un pas endavant i treballen
amb els tractaments que
ofereix la medicina regenerativa. Amb la finalitat
d’aconseguir una aplicació
d’excel·lència en els seus
tractaments, el doctor Miquel Utset i el bioenginyer
Francisco Vidal són els impulsors de la nova Unitat
de Teràpia Regenerativa,
que s’ha creat a la Clínica
Diagonal. D’aquesta manera,
ara disposaran d’unes installacions més adequades a les
noves teràpies i d’un equip
d’especialistes clínics, quirúrgics o biotecnòlegs per a
optar a la millor solució per
a cada pacient.
Centre Mèdic Utset
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LLOGUER I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
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MÚSICA

Rozalén presenta a La Sala el seu
darrer disc ‘Quien me ha visto...’
REDACCIÓ

María de los Ángeles Rozalén, coneguda ar�s�cament
com a Rozalén, estarà aquest
divendres 27 de gener a
les 21 hores per primera
vegada a la nostra ciutat per
presentar al teatre municipal
La Sala el seu darrer disc
‘Quien me ha visto...’. I ho
farà amb el cartell d’entrades
exhaurides, ja que els �quets
es van esgotar ja fa gairebé
un mes.
La cantant manxega estarà acompanyada a l’escenari
al teclat per Álvaro Gandul,
amb Ismael Guijarro a la guitarra espanyola i amb Samuel Vidal a la guitarra acús�ca
i l’ukelele.
Rozalén és un dels fenòmens ar�s�cs dels darrers
anys a l’escena musical espanyola. Amb el seu primer
àlbum d’estudi ‘Con derecho
a..’. (2013) va arrasar amb
èxits com ‘Comiéndote a
besos’, amb el qual va acon-

Les entrades per veure l’ar�sta es van esgotar ja fa gairebé un mes. / Cedida

seguir un disc d’or per les
seves vendes. Ara promociona el seu darrer treball,
que també ha aconseguit
popularitat i que inclou una
versió de ‘La belleza’ de Luis
Eduardo Aute i el ja conegut

tema ‘Berlín’, que pertany a
la banda sonora del ﬁlm ‘Perdiendo el Norte’ de Nacho
G. Velilla.
La cantant i compositora
ha compar�t escenari amb
grans artistes com Pablo

Milanés, Jorge Drexler, Joan
Manuel Serrat o Joaquín
Sabina i ha recorregut Espanya i països com l’Argen�na,
Xile, Perú, Colòmbia i Mèxic,
on ha omplert tots els seus
concerts.
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Gener
································································
DIVENDRES - 27 de gener
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Diaris de Kandahar
Projecció dins del cicle El documental del
mes. A les 19h al Celler (c. Pintor Coello, s/n).
En VOSC.

-Xerrada sobre la infància i els reformatoris
Xerrada i debat sobre el maltractament ins�tucional a la infància i l’adolescència. A les
18h a l’Ateneu Anarquista La Hidra (c. Prim,
47). Org.: Ateneu La Hidra.
-The Last Call
Estrena de la websèrie de La Lombarda Films.
A les 20h al Sant Patrick’s Rubí (c. General
Prim, 33).

-Ball al Casal
A càrrec de Melody. A les 16.30h al Casal de
la Gent Gran (c. Magallanes, 80).

AGENDA

-Espectacle musical
A càrrec del Casalxou. A les 19h al Casino (pl.
Catalunya, 1).

Febrer

································································
DILLUNS - 30 de gener

-Concert tribut a Bob Dylan
Actuació musical de Dylan Uncut. A les 20.30h
a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm
Clavé, 4-6). Org.: CGT Rubí.

-Kung Fu Panda 3
Projecció dins del Cicle de Cinema en Català.
A par�r de 4 anys. A les 18h a la Biblioteca (c.
Aribau, 5). Org.: SLC.

-Vetllada ﬂamenca
A les 21h a la seu de l’Hermandad Rociera de
Rubí (ctra. Sabadell, s/n). Org.: Peña Calixto
Sánchez.

-Rubí per la pau
Concentració pel Dia mundial per la pau i la no
violència. Amb Arcadi Oliveras. A les 18h a la
pl. Pere Aguilera. Org.: Rubí Solidari.

-Ball de Societat de Sant Antoni Abat
A càrrec de l’orquestra La Principal de La Bisbal. A les 22.45h al Casino (pl. Catalunya, 1).
Es repar�rà coca a la mitja part.

-Presentació del llibre ‘Cas Mercuri, la galàxia
Bustos’
A càrrec de Sara González. A les 19h a la Sala
Neus Català (c. Floridablanca, 23).

································································
DIUMENGE - 29 de gener

································································
DIMARTS - 31 de gener

-Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us. Per a infants d’1 a 7 anys.
A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Esmorzar del traginer
A par�r de les 7.30h i ﬁns les 11h al pont de
Cova Solera. Preu: 3€. Org.: Societat Sant
Antoni Abat.

-Hora del conte
A càrrec d’Ana Belén Jarillo. A les 17.30h i a les
18.15h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Ac�vitat
per infants entre 1 i 4 anys.

-Benvinguda als assistents
A les 18h a la pl. Catalunya benvinguda dels
assistents i baixada de la bandera. Org.: Societat Sant Antoni Abat.

-Rua dels Tres Tombs
A par�r de les 12.30h al centre de la ciutat. A
les 14h benedicció al c. Maximí Fornés.
Org.: Societat Sant Antoni Abat.

-Concert en clau de sol
A càrrec d’alumnes de l’Escola de Música
Pere Burés. A les 19h a l’Escola de Música (c.
Joaquim Blume, 28).

-Premis Gent del barri, Gent de Rubí
Entrega de premis cívics. A les 19.15h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: AV Zona Mercat.
-Eucaris�a en honor de Sant Antoni Abat
A les 20h a l’església de Sant Pere (pl. Dr.
Guardiet). Es repar�rà coca beneïda.
-Concert de Rozalén
Presentació del disc ‘Quien me ha visto...’. A
les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126). Entrades
esgotades.

································································
DISSABTE - 28 de gener

································································
DIMECRES - 1 de febrer
-Hora del conte “Tut-Tururut”
A càrrec de Miqui Giménez. A les 18h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5). Ac�vitat per infants
entre 4 i 7 anys.
································································
DIJOUS - 2 de febrer
-Taller de gospel
Obert a majors de 30 anys. A par�r de les
16.45h al Casal de la Gent Gran de Rubí (c.
Magallanes, 80). Gratu

Exposicions
-Reﬂejos
Exposició d’art de Nataxa Ruzafa. A la Torre
Bassas (c. Sabadell, 18). El 27 de gener de
18h a 21h.
-Rapa Nui
Fotografies de Joan Díez. A La Claraboia
(c. Sant Miquel, 9). Fins al 29 de gener. De
dijous a dissabte de 19h a 21h i diumenge
de 12h a 14h.

PUBLICITAT
CULTURA POPULAR

Els Geganters de Rubí, convidats a l’Aplec de
Gegants i Cabuts de Borriana, a Castelló
REDACCIÓ

Els Gegants de Rubí, el Roc,
la Paula, el Galderic i la Laia,
acompanyats pel capgròs
Avi Piwo, viatjaran el proper cap de setmana al País
Valencià, on han estat convidats a par�cipar en l’Aplec
de Gegants i Cabuts de
Borriana, a Castelló. Els geganters rubinencs retornen
d’aquesta manera la visita
que la colla de Borriana va
fer el passat mes de juliol a
Rubí durant la Trobada de
Gegants rubinenca.
A més del desè Aplec de
Gegants i Cabuts de Borriana, també es celebrarà la
III Trobada de la Federació
Valenciana de Nanos i Gegants, la gran festa del món
geganter valencià, que seria
l’equivalent a Catalunya de
la Ciutat Gegantera.
L’expedició rubinenca
participarà dissabte, en
el marc de les festes de
Sant Blai, en la plantada de
Gegants, que �ndrà lloc a

Els Gegants de Borriana i Rubí, a la plaça Pere Aguilera el passat mes de juliol. / Marc Albert López

les 12 hores a la plaça de
la Mercè de Borriana, i ja
a la tarda en la desfilada
de gegants per la localitat.
L’acte central de la festa
serà a les 18 hores amb la
presentació de les colles,
els balls de gegants i el ball
ﬁnal de comiat. Diumenge
serà el dia de germanor de
les colles geganteres de Bor-

riana i Rubí, amb la voluntat
d’enfor�r les relacions entre
les dues agrupacions. Un
dinar de germanor posarà el
punt ﬁnal a la sor�da.
D’altra banda, la colla de
Gegants de Rubí està acabant de perﬁlar el calendari
d’ac�vitats d’aquest 2017,
que es farà públic un cop
l’aprovi l’assemblea general

de socis de l’en�tat.
Loteria de Nadal
La colla de geganters continua pagant les participacions premiades en el
sorteig de Nadal del 22 de
desembre. Els pagaments es
fan tots els divendres de 17 a
20 hores a la seu de l’en�tat,
situada al carrer Dant, 29.

PREMIS

L’AV Zona Mercat lliurarà els premis Gent
del barri, Gent de Rubí en un acte a l’Ateneu
L’Associació de Veïns de
la Zona Mercat té previst
lliurar aquest divendres a
partir de les 19.15 hores
a l’Ateneu de Rubí els premis Gent del barri, Gent
de Rubí. Es tracta d’uns
guardons amb els quals
l’entitat vol reconèixer la
tasca de rubinencs i entitats locals.
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En aquesta ocasió, les
entitats distingides han
estat el Centro Aragonés
de Rubí, per la seva tasca
cultural; i Càritas Rubí, per
la seva feina d’ajut i suport
als més desfavorits. Pel
que fa als rubinencs premiats, l’AV ha decidit distingir Xantal Giné, jugadora
internacional d’hoquei

herba, i Sergi Rodríguez,
jugador internacional de
petanca.
En la categoria infantil, el guardó el rebrà la
taekwondista Sandra Gázquez. Per últim, Elisa Roca
i Denali Bolliwood seran
premiades per la seva collaboració amb l’associació
de veïns del barri. / DdR

L’olímpica Xantal Giné. / Cedida

MÚSICA

Dylan Uncut, una banda
de tribut, a l’Espai CGT
L’Espai sociocultural de la CGT acull
aquest dissabte a les
20.30 hores un concert de Dylan Uncut,
una banda de tribut
al gran músic Bob Dylan, guardonat amb
el Nobel de Literatura
2016.
Aquesta banda
La banda tribut a Bob Dylan, durant
musical intenta reuna actuació. / Cedida
crear les millors composicions d’una de les llegendes de la música del segle
XX, uns temes que han donat la volta al planeta i que
commouen a diverses generacions. / DdR

Nou taller de gospel
obert a tothom al
Casal de la Gent Gran
El Casal de la Gent Gran
de Rubí busca persones
interessades en par�cipar
en un taller de gospel. Es
tracta d’una ac�vitat oberta a tota la ciutadania que
es realitza tots els dijous de
16.45 a 18.45 hores al Casal de la Gent Gran, ubicat
al carrer Magallanes, 80.
El taller, que es va iniciar el 16 de gener, és totalment gratuït i va dirigit
a persones majors de 30

anys, independentment
de si són o no usuàries o
tenen relació amb el Casal
de la Gent Gran.
Les persones interessades es poden dirigir al Casal
de la Gent Gran per realitzar la inscripció els dilluns
i dijous de 10 a 13 hores o
bé demanar més informació al telèfon 93 588 44 87
de 10 a 13.30 hores i de 15
a 19.30 hores cada dia de
la setmana. / DdR

Vetllada ﬂamenca de
la Peña Calixto Sánchez

La Peña Calixto Sánchez ha organitzat per aquest dissabte
a par�r de les 21 hores una vetllada ﬂamenca a la seu de
l’Hermandad Rociera de Rubí, a la carretera de Sabadell.
Durant l’ac�vitat, està previst que actuïn Estrellita de
Graná, Manolo de Lantejuela, Manuel Muñoz el Lagareño, el cor de la Peña Calixto Sánchez, Esencia Flamenca
i Aromas de Azahar. A la guitarra, estaran Juan Gallardo,
J. Manuel i J María i al calaix ﬂamenc, Unai. L’espectacle
també comptarà amb els quadres de ball de la Casa
d’Andalusia de Castellbisbal. / DdR
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CINEMA

TEATRE

S’estrena la primera temporada Els rubinencs gaudeixen amb
de la websèrie ‘The Last Call’ el suspens de ‘Testimoni de càrrec’
REDACCIÓ

La Lombarda Films oferirà
aquest dissabte al vespre
l’estrena de la primera temporada de la websèrie ‘The
Last Call’, un projecte audiovisual que fa més d’un
any que impulsen quatre
rubinencs. Després d’aconseguir finançament d’alguns patrocinadors i a través
d’una campanya de Verkami,
la productora rubinenca La
Lombarda Films va aconseguir rodar els quatre capítols
que conformen la primera
temporada el passat agost i
ara l’estrena.
‘The Last Call’ és una
comèdia àcida sobre la crisi
de l’edat adulta i la situació
actual de la música. Ho fa a
través de quatre personatges protagonistes (Javier

Martínez, Jordi Jimeno, Isaac
Pérez i Daniel Serra), complementats per Laia Parral,
Ignació Malagón i Sergi Estella en el repartiment.
Sota la direcció d’Ignacio
Malagón, els quatre capítols
ressegueixen les desventures de quatre fracassats que
encara lluiten per aconseguir
convertir-se en estrelles del
rock. La història arrenca
quan un ‘punk’, un ‘indie’, un
‘metaler’ i un ‘glamrocker’
aconsegueixen classiﬁcar-se
amb el seu grup; The Last
Call, en un concurs de grups
de rock.
La projecció dels quatre
capítols, que tenen una durada cadascun d’entre 18 i
22 minuts, excepte el capítol
pilot que és més curt, serà
aquest dissabte a les 20 hores al Sant Patrick’s, una de

Els quatre protagonistes de la websèrie rubinenca. / Cedida

les empreses patrocinadores
del projecte. La Lombarda
Films també ha comptat
amb el suport de La Cava,
la Masia de Can Ramoneda,
el Lokal i Cervezas Simanya.
La resta de diners per tal
de poder rodar la sèrie han
sortit dels 150 mecenes que
van donar 4.500 euros en la
campanya de Verkami.
A més de la projecció
dels capítols, hi haurà una
sessió musical a càrrec de
3menyokies amb temes de
rock.
La websèrie està rodada
a Rubí i el capítol pilot es pot
trobar a internet, al canal de
Youtube de la productora.
Actualment, l’equip de La
Lombarda Films està treballant per poder gravar aviat
la segona temporada de la
sèrie.

Els actors i actrius, amb el públic, al fons, després de la representació. / Cedida

REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala
gairebé es va omplir diumenge passat a la tarda per
assistir a la representació de
‘Testimoni de càrrec’, una
adaptació de l’obra teatral
d’Agatha Christie, que arribava a Rubí avalada pel seu
èxit a Barcelona.
El públic va gaudir amb
el suspens, el misteri i algunes sorpreses que ofereix el
muntatge, que compta en el
seu repartiment amb l’actor
rubinenc Xavier Serrat.
A ‘Testimoni de càrrec’,
que a Rubí va arribar a la
funció 150, Leonard Vole,
un home jove i atractiu, és
acusat de l’assassinat de la
senyora French, una rica
anciana amb qui mantenia
una relació amistosa. El

El jurat de l’obra va estar composat per representants de partits
polítics de la ciutat. / Cedida

presumpte mòbil del crim
és la possibilitat d’heretar
els béns de la difunta. Les
proves en contra seva són
aclaparadores, però, tot i
això, sir Wilfrid Roberts, un
prestigiós advocat criminalista, es fa càrrec de la seva
defensa. Serrat interpreta
John Mayhew, ajudant de
l’advocat, així com el de
procurador.

L’actor rubinenc ha mostrat la seva satisfacció per
la bona acollida de l’obra a
la ciutat.
Una de les sorpreses
és que el jurat a Rubí va
estar format per membres
d’alguns partits polítics a
l’oposició. Serrat també ha
lamentat que l’alcaldessa
no assistís ﬁnalment perquè
estava malalta.

CINEMA

La Biblioteca
‘Diaris de Kandahar’, el viatge
interior d’un fotògraf de guerra organitza un
El Celler projecta aquest premis internacionals.
divendres a les 19 hores
El documental, de proel documental ‘Diaris de ducció canadenca, es proKandahar’, dins del cicle El jectarà en versió original
documental del mes impul- subtitulada i té una durada
sat per DocsBarcelona.
de 76 minuts. / DdR
Es tracta d’un
llargmetratge que
segueix el fotoperiodista Louie
Palu al front de
combat de Kandahar, al sud de
l’Afganistan a través dels diaris que
va escriure entre
el 2006 i el 2010.
Palu és un reconegut fotògraf i Fotograma del documental que es projectaha guanyat molts rà al Celler. / Cedida

concurs sobre els
premis Goya
La Biblioteca ha organitzat
un concurs titulat ‘Premis
Goya 2017’ amb l’objectiu
d’apropar els rubinencs
al fons cinematogràﬁc de
l’equipament. Es tracta
d’una travessa per encertar
els guanyadors dels premis
Goya, que s’atorguen el 4
de febrer.
Els participants tenen
ﬁns al 3 de febrer per encertar la travessa dels Goya
i podran guanyar dues entrades per espectacles de
La Sala. Ho poden fer a través del blog Canal de cine
de la Biblioteca. / DdR
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FESTA DE SANT ANTONI ABAT

Una setantena de carruatges
par�ciparan als Tres Tombs
M. CABRERA
Ja està tot a punt per la celebració de la Festa de Sant
Antoni Abat, que enguany
compleix 158 edicions. Es
tracta d’una de les festes més
an�gues del municipi que se
celebra sempre a ﬁnals de gener i que organitza la Societat
Sant Antoni Abat. En aquesta
edició, l’en�tat vol dedicar la
festa a la memòria de Miquel
Vivancos, mort a l’es�u i qui
havia estat president de la
Societat Sant Antoni Abat
durant molts anys.
Rubí organitza diverses
ac�vitats cada any per la celebració del patró dels animals
domèstics i dels traginers,
entre les quals sobresurt la
rua dels Tres Tombs, una de
les més importants de Catalunya. El diumenge a par�r de
les 12.30 hores, prop d’una
setantena de carruatges �rats
per bous, cavalls, rucs i mules
recorreran els carrers de la
ciutat acompanyats per set
bandes de música. La rua sor�rà des de la rambleta Joan
Miró i passarà per l’avinguda
Barcelona, els carrers Cervantes, Joan Maragall, Bartrina,
Llobateras, l’avinguda Barcelona, el passeig Francesc Macià, els carrers Rafael Casanovas, Prat de la Riba, Cadmo,
Pau Claris, Doctor Robert i
Maximí Fornés, on acabarà. A
la plaça Catalunya, �ndrà lloc
al voltant de les 13.30 hores
la tradicional Benedicció dels
Tres Tombs.
El mateix diumenge hi
haurà altres activitats des-

tacades, com ara l’esmorzar
del traginer, consistent en
botifarra crua, cansadala,
botifarra negra, careta, pa
i vi, que serà entre les 7.30
i les 11 hores a l’avinguda
Cova Solera. Pels socis que
no puguin anar-hi, hi haurà
l’esmorzar del soci a les 9.30
hores a la plaça Catalunya,
amb entrepans.
Just abans de la rua dels
Tres Tombs, hi haurà una cercavila pels carrers de la ciutat
passant per davant de la casa
de la família Rizo-Rovira,
banderers i cordonistes, i de
la casa pairal de la família
Bamala, del president de
l’en�tat, Manel Bamala.
Ja a la tarda, a les 18.30
hores els socis podran gaudir
d’un espectacle musical a
càrrec del Casalxou. A l’entreacte, es farà el tradicional
sorteig.
Els actes de celebració de
la Festa de Sant Antoni Abat
arrencaran aquest divendres
amb l’eucaris�a a l’església
de Sant Pere a les 20 hores,
al ﬁnal de la qual es repar�rà
coca beneïda.
L’endemà dissabte, a les
8.45 hores i haurà la plantada
de la bandera al Casino, que
obrirà per primer cop després
de quatre anys tancat. L’acte
comptarà amb la presència
de la banderera Núria Rizo, i
els cordonistes Mireia Rizo i
Antonio Rizo. Durant l’acte hi
haurà la tradicional repicada
de campanes i el llançament
de tres morterets.
A la tarda, se celebrarà la
benvinguda dels assistents a

Núria Rizo és la banderera

En la 158a edició de la Festa de Sant Antoni Abat, la banderera
és Núria Rizo Rovira, mentre que els cordonistes són Mireia
Rizo Rovira i Antonio Rizo Marcos. Es tracta d’una de les bandereres més joves que ha �ngut la festa, ja que té només 12
anys. Aﬁcionada a la natació, aquesta sabadellenca néta de
rubinencs té una vinculació especial amb Rubí i amb la Festa
dels Tres Tombs, en la qual ha par�cipat durant molts anys des
del carro del seu avi, Antonio Rizo, un dels socis més an�cs de
la Societat Sant Antoni Abat. “Sempre des de pe�ta anàvem
amb el carro i �rant els caramels i ens ho passàvem molt bé”.
També comparteix aquests records la seva germana, Mireia
Rizo, de només 10 anys i que serà una de les abanderades: “Em
fa molta il·lusió anar a cavall
perquè mai hi he muntat i
crec que és una experiència
molt maca”.
De fet, les germanes Rizo
Rovira són de família de banderers i cordonistes, ja que
l’any 2000 la seva mare ja
va ser banderera de la festa,
acompanyada del seu marit i
el seu avi, que van ser cordoLa banderera és Núria Rizo.
nistes. / M.C.

les 18 hores al Casino, amb
la presència del president de
la Societat Sant Antoni Abat i
els cordonistes. Es farà la baixada de la bandera i s’iniciarà
una cercavila pels carrers de
la ciutat. A les 22.45 hores,
el Casino acollirà el Ball de
societat, a càrrec de l’orquestra La Principal de La Bisbal,
amb repar�ment de coca a la
mitja part.

La rua dels Tres Tombs donarà una volta pels carrers de la ciutat. / Arxiu
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La UE Rubí no
pot passar de
l’empat contra el
cuer de la lliga
La Unió Espor�va Rubí no va
ser capaç de superar la muralla defensiva del Morell,
cuer de la lliga amb només
2 punts. Els rubinencs van
empatar 0-0 a El Morell i es
compliquen la permanència
a Primera Catalana.
En la propera jornada,
els de Rubí jugaran a casa
contra el Vista Alegre de
Castelldefels. / DdR
1a Catalana Grup 2
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

EQUIP
BALAGUER
SANTBOIÀ
SAN CRISTÓBAL
ALMACELLES
REUS B
VILADECANS
RAPITENCA
VILANOVA
VISTA ALEGRE
LLEIDA B
SANT ILDEFONS
VILASECA
ALPICAT
SUBURENSE
IGUALADA
RUBÍ
MORELL

Rubí-Vista Alegre
29 de gener 12 h
Can Rosés (Rubí)

ESPORTS
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PTS.
33
32
31
29
29
25
24
24
23
23
23
22
20
18
16
12
2

FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic Can Fatjó es va deixar remuntar
pel Gornal en una mala la segona meitat (2-1)
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó ha encaixat la quarta derrota consecutiva de l’Olímpic Can
Fatjó que, de moment, no
ha aconseguit puntuar en
aquest inici del 2017, fet que
ha disparat les alarmes al
club de Can Fatjó. El par�t es
va iniciar amb Toni Centella,
tècnic de l’Olímpic, dirigint
l’equip des de fora de la
banqueta per acumulació de
cinc targetes grogues. També
va estar absent, i l’equip ho
va acusar, el capità Albert per
un par�t de sanció.
Malgrat que la primera
part del conjunt rubinenc va
ser bona, l’expulsió de Nil,
quan passaven 18 minuts
del temps reglamentari de
la segona part, i el recital de
targetes de l’àrbitre Molina
Manzano a l’Olímpic, van
servir per posar nerviós a
l’equip rubinenc. A més, el
col·legiat va perdonar dues
targetes a Lluís, jugador
local, una d’aquestes quan

GORNAL - OLÍMPIC CAN FATJÓ

2-1

GORNAL: Javi, Eric, Manel, Guillén, Carlos, Gerard, Muné
(Mata), Lluís, Edu, Marcel (Héctor) i Tamudo (Yousuf).
OLÍMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, Pol, Marc Sánchez (Marc Ruíz),
Lolo, Mauri (Marc Díaz), Carlos Esteban, Adri García, Nil,
Palote (Genís), Sergio (Carlos López) i Dani García.
Àrbitre: Molina Manzano, Santi (Malament).
Gols: 0-1 Carlos Esteban (24’)(p); 1-1 Guillén (64’); 2-1
Edu (82’).
Targetes: Carlos, Lluís, Hinojo, Héctor. / Marc Sánchez, Mauri,
Carlos Esteban, Palote i Nil (2).

2a Catalana Grup 3

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

EQUIP
PTS.
CAN VIDALET
43
U. BELLVITGE
40
SANT JOAN DESPÍ
32
ESPLUGUENC
30
JÚNIOR
28
M. IGUALADINA
27
MARIANAO
25
ATL. SANT JUST
25
ATL. VILAFRANCA
24
FONTSANTA F.
24
ATLÈTIC PRAT
23
MARTORELL
23
OLÍMPIC
22
MOJA
21
SAN MAURO
20
GORNAL
19
DINÀMIC BATLLÓ
13
C. COOPERATIVA
10

Olímpic-Martorell
29 de gener 12 h
M. Olímpic (Rubí)

va fer caure Adri García
quan el rubinenc avançava
en solitari cap a la porteria
contrària. L’Olímpic no està
tenint sort amb els arbitratges, però això no pot servir
d’excusa, ja que l’aportació
de diversos jugadors del mig
del camp i la davantera no és
l’esperada.
Un solitari Carlos Esteban va lluitar contra la defensa local, es va trobar a faltar
un home que l’acompanyi
en atac i col·loqui aquesta
úl�ma passada per al pitxitxi.
La falta per la qual va ser expulsat Nil va servir al Gornal
per empatar el par�t.

A punt de finalitzar el
partit, en el minut 82, en
una centrada a l’àrea dels
visitants, Alfonso va sortir
tard i va ensopegar amb Dani
García, fet que va provocar
que el rebuig de cap del
defensa sortís cap enrere
i Edu aconseguís rematar
lliure de marca. Era el 2-1
que signiﬁcava la remuntada
del Gornal.
Durant la resta del par�t,
l’Olímpic va buscar l’empat
amb presses i ﬁns i tot va realitzar uns canvis a l’alineació
que ﬁnalment no van servir
per res.
El marcador ja no es va
moure i va reflectir el 2-1
amb el xiulet ﬁnal. Una nova
derrota de l’Olímpic que es
complica una mica la classiﬁcació i que diumenge vinent
rebrà la visita del Martorell a
les 12 hores en el municipal
de Can Fatjó.
Serà un partit interessant, ja que el Martorell està
només un punt per sobre de
l’Olímpic.

RESULTATS
Veterans-Torrelles
Sènior B-Sant Cugat

3-1
2-2

Gols: Corral i Andreu.

Mirasol-Juvenil

1-2

Hatim i Segura.

25 Sep�embre-Cadet A 4-3
Demichelis, Pablo i Reinosa.

Naise BCN-Cadet B

7-2

Alejandro i Luis Andrés.

Infan�l A-Joanenc
Flores.

Mirasol-Infan�l B
Aleví A-Júnior

1-7
21-0
3-4

Gio, Unai i Víctor.

Pueblo Nuevo-Aleví B
Figueras, Muñoz i Heras.

Castellbisbal-Aleví C

5-3
4-7

Raúl (2), Iker (2), Hakim i Rainer.

Aleví D-Juan XXIII

5-2

Rubén, Manel, Yeray, Pau i Izan.

Benjamí A-Joanenc
Yovani Gómez.

Benjamí B-Sabadell
Izan Solà.

Escola Thau-Benjamí C
Aarón (3), Àlex (2) i Hugo (2).

Sant Cugat-Benjamí D
Izan i Joel.

2-5
2-7
5-7

2-2

Prebenjamí B-E. Bonaire 3-1
Gerard (2) i Eﬁm.
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ATLETISME | PROVA

ATLETISME | FONS

El mal temps no pot amb el Cros de Rubí,
que aplega un miler de par�cipants

29

Cas�llejo revalida el �tol de
campió a la Mitja de Terrassa

REDACCIÓ

El Cros escolar de Rubí, que
enguany arribava a la seva
39a edició, manté el seu
gran poder de convocatòria.
Un total de 952 infants no es
van deixar in�midar pel mal
temps i diumenge passat
van apropar-se a Ca n’Oriol
per disputar aquesta cita
espor�va, que anualment
organitza la Unió Atlètica
Rubí (UAR), juntament amb
l’Ajuntament.
Cal destacar especialment l’alta participació
d’infants en les categories
Aleví, Benjamí i Prebenjamí, tant en nens com en
nenes, principalment de
Rubí, però també d’altres
poblacions com Sant Cugat,
Sant Quirze, Viladecavalls,
Granollers Sant Joan Despí
o Barcelona.
Pel que fa als resultats,
en categoria Open Masculí,
el guanyador va ser Alfred
Rodríguez, del CA Mollet,
mentre que en Open Fe-

El rubinenc Carles Cas�llejo va tornar a guanyar la Mitja Marató de
Terrassa. / Mitja Marató de Terrassa

L’alcaldessa va donar el tret de sor�da a la compe�ció. / Localpres

mení es va imposar Laura
Sánchez, del CA Atletes
VNG.
En Juvenil, els guanyadors van ser Guillem Henze,
del col·legi Regina Carmeli, i
Natalia Molina, de l’ins�tut
Angeleta Ferrer i Sensat.
Pel que fa a la categoria
Cadet, Néstor Fernández,
de la Unió Atlè�ca Barberà,
i Naima Dones, del col·legi
Regina Carmeli, van ser els
primers classiﬁcats.

En Infantil, es van imposar Yasin Hafed, del club
Velocistes del Penedès, i
Helena Moragas, de l’Escola
CN Sant Just, mentre que
en categoria Aleví van guanyar Pol Cordero i Violeta
Vilches, tots dos de Maristes
Rubí.
Els benjamins Jordi Serra, de l’escola Ca n’Alzamora, i Leire Imaz, del centre
Pi d’en Xandri, van ser els
millors classiﬁcats, mentre

que en Prebenjamí, Guillem
Megias, de Maristes Rubí,
i Anne Crespo, de la Unió
Atlè�ca Terrassa van ser els
guanyadors.
Recollida d’aliments
D’altra banda, els atletes i
les seves famílies van par�cipar en una recollida solidària d’aliments per a les
famílies més necessitades.
En total, es van recollir 200
kg d’aliments.

L’atleta rubinenc Carles Cas�llejo va tornar a pujar al
més alt del podi a la Mitja
Marató de Terrassa, que
es va disputar diumenge.
Cas�llejo va creuar la línia
de meta en primera posició
per segon any consecu�u
amb un temps d’1h07’07”,
superant Abderrahim El
Jaafari, guanyador el 2014
i al 2015.
En categoria femenina,
la campiona va ser Janet
Becerra, l’atleta de Bolívia
que viu a Sabadell, amb un
temps d’1h22’32”. Becerra
es va imposar a la marroqui-

na nacionalitzada espanyola
Hasna Bahom.
Castillejo, de 38 anys,
no va poder batre el rècord
de la prova, que ostenta ell
mateix en 1h03’30”, una
marca aconseguida l’any
passat, quan s’estava preparant per a les Olimpíades de
Rio. Després de la cita olímpica, l’atleta rubinenc es va
re�rar de l’alta compe�ció,
però segueix participant
en algunes competicions.
De fet, al febrer té previst
par�cipar en el Campionat
d’Espanya de Mitja Marató,
a Granollers. / DdR
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ESCACS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Arrenca el Campionat de
Catalunya per La Rubinenca
El Campionat de Catalunya
per equips va arrencar diumenge passat amb la par�cipació de quatre equips
de l’Agrupació d’Escacs
Rubinenca (AER), que van
obtenir resultats desiguals.
El primer conjunt va aconseguir una còmoda victòria
a l’imposar-se al Figueres
B per un contundent 7-2,
mentre que el B també va
guanyar sense diﬁcultats a
Les Franqueses. En canvi,
els conjunts C i D van perdre els seus enfrontaments
per 1-5 i 0-4, respectivament.
En la compe�ció escolar, a la fase de Sabadell, Nil
Leg (sub 12), en una par�da

ESPORTS
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molt tàc�ca, es va imposar
amb claredat al seu rival i
es manté cinquè a la classiﬁcació. També van guanyar
Diego Alameda i Andreu
Juvilla (sub 10). El primer és
quart a la classiﬁcació.
A la fase de Cerdanyola,
aquesta setmana tots els
jugadors de La Rubinenca
van jugar a un gran nivell.
Carlos Garcia i Álvaro Capilla (sub 14) van aconseguir
una treballada victòria davant dels seus respec�us rivals, com també ho van fer
Diego Miguel Mar�n-Caro
i San� Capilla (Sub10), que
van jugar una par�da molt
seriosa que els va portar a
la victòria. / AER

Els jugadors de la Rubinenca estan fent un bon paper a la compe�ció
escolar. / Cedida

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE PROMOCIÓ

El Balmes Rubí suma 7 medalles
en el Campionat de Promoció

Els compe�dors del Balmes Rubí, en el Campionat de Promoció. / Cedida

El Club Balmes Rubí va
participar el 22 de gener
amb 14 compe�dors en el
Campionat de Promoció de
taekwondo de les categories
Precadet, Cadet i Sènior en
dos nivells per cinturons,
que es va disputar al pavelló
de la Mar Bella a Barcelona.
El club rubinenc va obtenir
uns grans resultats, amb
set medalles, una d’or, dues
plates i quatre bronzes.
Miriam Granell no no-

ESPORT ADAPTAT | BÒCCIA

més va aconseguir una medalla d’or sinó que, a més, va
destacar per la qualitat dels
seus combats. Les medalles
de plata van ser per Ossama
El Hanak i Carla Fernández,
mentre que Daniel Martos,
Sara Granell, Rafa Zaragoza
i Jéssica Martínez es van
penjar els reconeixements
de bronze.
Pel que fa a la resta de
participants del Balmes
Rubí, van ser Unai Flores,

Adrià Martos, Aleix Fernández, Francesc Moreno, Thais
Mar�nez, Iván Cruz i Claudia
Triviño. La gran majoria van
passar rondes i van demostrar estar a l’alçada de la
compe�ció.
D’altra banda, el club ha
agraït el suport dels patrocinadors, gràcies als quals
els espor�stes del Balmes
Rubí ja es poden entrenar
amb equipament electrònic
oﬁcial. / Balmes Rubí

ATLETISME | CROS

El rubinenc Jan
Soler, 11è al Cros
Internacional
Juan Muguerza
L’atleta cadet de la Unió Atlè�ca Rubí (UAR) Jan Soler va
par�cipar diumenge passat
en el LXXIV Cros Internacional Juan Muguerza, disputat
a Elgoibar, a Guipúscoa.
Soler va ser un dels quaranta atletes cadets, juvenils i
júniors seleccionats per la
Federació Catalana d’Atle�sme per par�cipar en aquesta
prova, després d’ocupar els
primers llocs del Gran Premi
Català de Cros.
L’atleta de Rubí va acabar
la cursa en l’onzena posició
amb un registre de 10’35”.
L’entrada a meta va estar
molt ajustada, ja que el primer va ﬁnalitzar la compe�ció en un temps de 10’35” i
el desè, l’anterior a Soler, va
creuar dos segons abans.
D’altra banda, l’atleta de
la UAR Jan Badia va par�cipar en el VII Trofeu de Promoció de Sabadell. Badia va
fer la mínima per par�cipar
en el Campionat d’Espanya
d’Antequera en 600 metres
llisos. / UAR

PETANCA | FINAL DE TEMPORADA

Ángel Pérez debuta a la Lliga Catalana El primer equip de la UP Las Torres
amb dues magníﬁques victòries
cer�ﬁca l’ascens de categoria
L’actual Campió de Catalunya de bòccia en la categoria BC2, Àngel Pérez,
del Club Espor�u Horitzó,
va debutar en la Lliga Catalana amb dues victòries
que deixen ben clar que
és un candidat molt seriós
a guanyar de nou aquesta
compe�ció.
Pérez va entrar en compe�ció aquesta temporada

al pavelló de la Mina de
Sant Adrià del Besòs, el
22 de gener. En el seu primer partit, va véncer de
forma contundent a Josep
Jolonch del CE Esbonat
per 10-0, amb uns parcials
de 5-0; 1-0; 1-0 i 3-0, demostrant que ha iniciat la
temporada en un estat de
forma excel·lent.
En el seu darrer par�t,

davant Carlos Defente del
CE Esbonat, va tenir més
problemes per guanyar, tot
i que ﬁnalment va sumar el
triomf per 6 -2, amb parcials de 3-0; 2-0; 1-0 i 0-2.
L’espor�sta de l’Horitzó, amb dues victòries i
cap derrota, es posa líder
provisional de la compe�cióa la lliga catalana. / CE
Horitzó

El club ha fet un aperi�u per tancar la temporada. / Localpres

La Unió Petanca Les TorresRubí va tancar el passat cap
de setmana una gran temporada. El primer equip del
club va aconseguir el campionat de lliga, certificant
d’aquesta manera l’ascens
de categoria. Per la seva
banda, el segon equip jugarà
pròximament la promoció
per la permanència, mentre
que el conjunt femení ha
aconseguit mantenir còmodament la categoria.
El club va oferir un aperi�u a la seu de l’en�tat a Cova

Solera per celebrar l’ascens
del primer equip, al qual hi
va assis�r l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, i el regidor
d’Esports, Juan López.
“Volem felicitar la Unió
Petanca Les Torres-Rubí
per completar una nova
temporada. Us animem a
continuar treballant per
aquest esport i a mantenir
viu el vincle amb la ciutat”,
va dir l’alcaldessa.
Després de l’es�u, Rubí
va ser la seu del 6è Torneig
de Petanca Solidària que

organitza la Coordinadora
Petanca Solidària. Hi van
par�cipar 64 equips i 192
jugadors. També ha estat
una temporada de mundial
pel club local, ja que el rubinenc Sergi Rodríguez ha
estat un dels participants
del campionat del món de
Madagascar, on va quedar
en 17a posició.
La Unió Petanca Les Torres-Rubí, amb 25 anys d’història, és una de les en�tats
espor�ves amb més socis de
la ciutat. / DdR

ESPORTS
WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del CN Rubí no
pot guanyar contra el CN Sant Andreu
El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) va disputar dimecres el seu par�t
ajornat contra el CN Sant Andreu, amb el resultat ﬁnal de
8-24 per a les jugadores barcelonines. Un resultat que
manté el conjunt rubinenc
en la setena classiﬁcació.
Aquest dissabte, les noies del Sènior Femení es
desplaçaran ﬁns a Madrid
per enfrontar-se al CN Moscardó, un duel que es preveu
molt disputat, ja que tots
dos conjunts estan a la part
mitjana de la classiﬁcació de
Divisió d’Honor.
D’altra banda, el Sènior
Masculí no ha jugat aquest
DIVISIÓ HONOR Fem.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EQUIP
PTS.
CN SABADELL
24
CN MATARÓ
21
CN SANT ANDREU
19
CE MEDITERRANI
15
CN TERRASSA
13
CN MOSCARDÓ
12
CN RUBÍ
7
DOS HERMANAS
3
AR CONCEPCIÓN
3
EW SARAGOSSA
1

TIR AMB ARC | LLIGA BOSC

Cinc arquers s’imposen en
la �rada de la Lliga Bosc

A la compe�ció, van acudir una trentena de �radors locals. / Cedida

El primer equip femení del Natació Rubí va perdre contra el Sant Andreu. / Cedida

cap de setmana, en canvi sí
ho ha fet el Sènior Masculí
B, que va perdre la seva
condició d’invicte en caure
a la piscina del CN L’Hospitalet per 11-9. Amb aquesta
derrota, el conjunt rubinenc
cedeix la primera posició de
la classiﬁcació als de L’Hospitalet.
II Trofeu de Natació de
benjamins i alevins
Aquest dissabte a par�r de

VOLEIBOL | PRIMERA NACIONAL

les 15.30 hores es disputa
a les instal·lacions de Can
Rosés el II Trofeu Club Natació Rubí per a nedadors

de categoria benjamí i aleví.
Enguany, el disputaran 9
clubs d’arreu de Catalunya i
175 nedadors. / CNR

RESULTATS
Juvenil Masculí - CN Barcelona
CN Sant Andreu - Juvenil Femení
CN Mataró - Cadet Masculí
AE Santa Eulàlia - Cadet Femení
Cadet Femení - CE Mediterrani
Infantil mixt - CN Sant Feliu
Aleví B - CN Barcelona

9-15
8-9
11-4
5-19
3-21
6-4
1-6

El Més Fusta Rubí suma el primer triomf de la temporada
El Més Fusta Rubí es va desplaçar dissabte a Bordils per
jugar el primer par�t de la
segona volta de la lliga Primera Nacional de voleibol,
un par�t que va ﬁnalitzar
amb la primera victòria de
les rubinenques de la temporada (1-3).
Tot i que el partit va
arrencar amb una hora de
retard, el conjunt rubinenc
va sortir amb moltes ganes. En el primer set, les
rubinenques van dominar
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el marcador gràcies a
Finalment, el set va ser
un molt bon treball des
per les rubinenques per
de la línia de servei. El
23-25.
resultat va ser de 23-25
En el quart set, les
per al Rubí.
del Bordils es van avanEn el segon set, el Borçar ﬁns a aconseguir un
dils va sor�r més centrat
avantatge de 21-17, però
en el par�t i va dominar
les de Rubí van encadea un Més Fusta que no
nar una bona ratxa, fet
acabava de trobar el seu
que els va permetre imlloc a la pista. Al ﬁnal, 25posar-se per 22-25.
14 per al conjunt local. Les noies del Rubí, eufòriques. / Cedida
Dissabte a les 16 hoEn el tercer set, el Vòlei
res el Més Fusta Rubí
Rubí va tornar a fer-se amb un bon joc que va permetre rebrà a Can Rosés el CV Vall
el par�t amb bons serveis i anar sumant a poc a poc. d’Hebron. / CV Rubí

El Club Arquers Rubí va participar el 22 de gener en
la tercera �rada de la Lliga
Bosc 3D a les instal·lacions
de Can Piqué de Montcada
i Reixac.
L’assistència va ser molt
elevada, amb més de 150
par�cipants. Pel que fa als
tiradors rubinencs, hi van
acudir més d’una vintena.
Entre tots els participants, cal destacar els cinc
triomfs de tiradors rubinencs. Va ser el cas d’Ian Barclay en Sub14 Longbow, Aleix
Lobato en Sub14 Compost,
Álex Flor en Cadet Compost,
Veronica Baena en Cadet
Longbow, i Cris�na Mar�n
en Cadet Nu.
En segona posició van
quedar Marc Lopera en Ca-

Sub14
Ian Barclay
Albert Borrull
Aleix Lobato

Cadet
Álex Flor
Marc Lopera
Veronica Baena
Cristina Martín

Sènior
Rosa M. Lucena
Alicia Vargas
José Nieto

det Compost, que debutava,
i Rosa M. Lucena, en Sènior
Longbow.
També cal destacar la
participació de dos debutants més, Eva M. Iglesias,
que va ser sisena en Sènior
Ins�n�u, i Rafa Olivera, que
va ser 33è en Sènior Ins�n�u.
D’altra banda, el 14 i 15
de gener, el club va estar a la
darrera �rada de la Lliga de
Sala, en la qual va par�cipar
Juan P. Serrano. A la classiﬁcació general, Cris�na Mar�
va quedar primera en Cadet
Nu, mentre Ester Semis i Juan
P. Serrano van ser tercers en
Sènior Compost i Sènior
Nu, respectivament. Judit
Pujibet va quedar sisena en
Cadet Recorbat. / CAR

RESULTATS
1r Longbow
3r Longbow
1r Compost
1r Compost
2n Compost
1a Longbow
1a Nu
2a Longbow
3a Longbow
5è Longbow

José A. Baena
6è Longbow
Alberto Borrull 10è Longbow
David Alejo
14è Longbow
Enrique Flores 15è Longbow
Eva M. Iglesias
6a Instintiu
Rafa Olivera
33è Instintiu
Juan P. Serrano
13è Nu
César Flor
5è Compost
Veterà
Manuel Fuentes
José L. Ruiz
Gerardo García
Valentí Paris
Dorric Barclay

5è Longbow
7è Longbow
8è Longbow
7è Instintiu
9è Instintiu

