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«La humanitat no pot alliberar-se de la violència més que per mitjà de la no violència.» (Mahatma Gandhi, Polític i pensador indi)
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La plantada popular del Dia de l’arbre
autòcton serà dissabte a Sant Jordi Parc
REDACCIÓ

Imatge d’arxiu d’una plantada anterior. / Arxiu

Rubí celebrarà aquest dissabte 30 de novembre la
19a edició del Dia de l’arbre
autòcton, a par�r de les 11
hores. En aquesta ocasió, el
consistori ha escollit la zona
verda ubicada entre el camí
de Ximelis i el passatge Topazi,
a Sant Jordi Parc, per plantar
diferents exemplars.
Es plantaran novament
prop d’un centenar d’arbres

autòctons de fulla caduca,
com ara roures, freixes, lledoners, aurons, nogueres i
alerços, amb l’objectiu de
configurar un espai naturalitzat de frondoses de caire
mediterrani.
A l’hora d’escollir les espècies, s’ha optat per exemplars
amb �pologies de fulles molt
diferents que, quan arribi la
tardor, adoptaran una àmplia
gamma de tonalitats ─groc,
taronja i vermell─, proporci-

onant a la zona un aspecte
molt vistós.

Roures, freixes,
lledoners o
nogueres, entre les
espècies escollides
L’Ajuntament recomana
als assistents que por�n les
seves eines de casa, per tal
que tots els par�cipants disposin dels recursos necessaris
per a poder plantar els diferents exemplars.
Al llarg d’aquestes 19 edicions, la plantada del Dia de
l’arbre autòcton ha tingut
lloc en diferents espais de la

ciutat, com ara Can Fatjó, Ca
n’Alzamora, el parc de Can
Sedó, el parc de Ca n’Oriol o
El Pinar.
Plantada al Mossèn Cinto
Coincidint amb la celebració
del Dia de l’arbre autòcton,
les famílies de l’alumnat de
l’escola Mossèn Cinto també
plantaran diversos exemplars
al pa� del centre.
Els arbres han estat cedits
per l’Ajuntament, amb l’objec�u de reemplaçar aquells que
van quedar malmesos arran de
les ventades del mes de juliol.
En total, dissabte es plantaran
una quinzena d’exemplars al
centre educa�u.

La Setmana de Prevenció de
Residus evita la generació de
513 kg de deixalles a la ciutat
REDACCIÓ

Rubí s’ha sumat un any més
a la Setmana Europea de la
Prevenció de Residus, una
inicia�va de caràcter europeu
per sensibilitzar la població
sobre la necessitat de reduir
la generació de deixalles.
Per això, del 14 al 24 de novembre s’han organitzat al
municipi prop d’una trentena
d’ac�vitats mediambientals
obertes a la ciutadania.
Durant la Setmana Europea, i gràcies a les diferents ac�vitats plantejades, a
Rubí s’han deixat de generar
513,25 kg de residus, segons
es�macions de l’Ajuntament.
Només La Gran Acció, celebrada el dissabte 16, ha
permès prevenir uns 400 kg
─122,05 kg amb la venda
d’articles de segona mà al
Reﬁra’t i 300 kg en concepte

de joguines recollides, que es
des�naran a l’en�tat ASAV─.
La Trocalleria ha estat una
altra de les accions que ha
aconseguit evitar 91,2 kg de
deixalles, gràcies als 148 objectes que s’han intercanviat
durant tota la setmana. Un
total de 114 persones han
acudit als diferents punts
habilitats per fer aquests
intercanvis.
Pel que fa a les diferents
ac�vitats que requerien inscripció prèvia, s’ha registrat
una par�cipació de 113 rubinencs. Tot això, sumat al miler
de persones que va gaudir de
les activitats programades
durant La Gran Acció.
Paral·lelament, aquests
dies el Servei Educa�u de Residus ha repar�t 2.284 clakis
a les escoles per fomentar
el reciclatge de l’oli de cuina
entre les famílies. / DdR

Alcaldessa i paradistes del Mercat
es reuniran el 2 de desembre per
tractar els problemes de l’ediﬁci
REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i el regidor de Comerç,
Moisés Rodríguez, es trobaran amb els paradistes del
Mercat Municipal dilluns
vinent 2 de desembre per
tractar les queixes sobre les
deficiències en les installacions que va denunciar la
setmana passada la Junta
d’Adjudicataris del Mercat.
Segons han explicat fonts
municipals a Diari de Rubí,
durant la trobada els representants municipals detalla-

ran als paradistes totes les
novetats sobre les actuacions
de millora que s’estan executant al Mercat Municipal.
Aquestes mateixes fonts
asseguren que el govern
comprèn el malestar dels
paradistes pel retard en els
terminis inicialment previstos i a la vegada agraeix la
paciència demostrada, però
està convençut que aviat els
i les comerciants del Mercat,
així com tota la clientela,
podran valorar amb sa�sfacció les millores que s’estan
impulsant.
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Arrenca la programació del Nadal, amb l’ampliació
de l’illa de llum com a principal novetat
La Carpa de Nadal de la plaça Guardiet es mantindrà ﬁns al 2 de gener, el Celler tornarà a acollir
per segona vegada una festa de cap d’any i augmenten les activitats als equipaments
CRISTINA CARRASCO

L’encesa de les llums de Nadal, que tindrà lloc aquest
divendres a les 18 h a la plaça
Pere Aguilera amb un espectacle màgic i participatiu,
donarà el tret de sortida a la
programació d’activitats per
les festes nadalenques. Una
programació que té, com a
principal novetat, l’ampliació
de l’illa de llum, conformada
pel túnel de llum instal·lat al
carrer Maximí Fornés, al qual
aquest any se sumen tres
nous elements interactius.
Es tracta d’un laberint
de llum, ubicat a la plaça
Onze de Setembre, i dos
arbres gegants transitables,
instal·lats a les places de Catalunya i de Pere Esmendia.
Durant la presentació de les
activitats, l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, ha destacat
que tot plegat configurarà
“un recorregut de vianants
pel centre de la ciutat, on
la llum i la màgia seran les
protagonistes”.
El túnel de llum oferirà
cada dia dos espectacles audiovisuals. A més, tres espais
artístics locals -8 Temps Espai
d’Arts Escèniques, Dinamic
Crescendo i The Community
Dance Center- se sumaran
a aquest espectacle els dies
13, 27 i 29 de desembre i el
dia 3 de gener actuaran tots

El túnel de llum s’ha tornat a instal·lar al carrer Maximí Fornés. / Arxiu-Mariona López

La pista de gel i
el Món del Tió
seran altres de
les propostes del
Nadal a la ciutat
tres junts.
Aquesta aposta del govern per l’illa de llum ha
generat crítiques per part
de l’oposició que consideren que el cost, que és de
236.000 €, és massa elevat.
Per al regidor de Promoció
i Dinamització Cultural i de
Comerç, Moisés Rodríguez,
l’illa de llum va ser una de

les propostes més ben valorades durant les festes
nadalenques de l’any passat,
per la qual cosa l’ha defensat,
juntament amb la resta de
l’enllumenat, com un pol
d’atracció necessari cap al
comerç de Rubí.
Prop de 400 activitats
La programació de Nadal
d’enguany inclou prop de
400 activitats, una cinquantena més que l’any passat,
dirigides a un públic infantil i
familiar, principalment. Entre
les novetats, cal destacar que
la Carpa de Nadal de la plaça
del Doctor Guardiet, que ofe-

Recollida de joguines en beneﬁci
d’ASAV i l’Associació Compartir
Dins de la campanya de
l’Ajuntament ‘Encara podem
donar molt de joc!’, el consistori promou la reutilització
de joguines que encara estan
en bon estat, però que ja no
s’utilitzen. Aquest material es
recull a la Deixalleria municipal i es destina a l’Associació
de Solidaritat i Ajuda Veïnal
(ASAV), que lliura aquests
productes a les famílies amb
pocs recursos que tenen
infants.
Les joguines que es poden aportar a la campanya
solidària han d’estar en bon
estat, no ser bèl·liques ni
sexistes. Per exemple, jocs
de construcció, trencaclosques, bicicletes i patinets,
instruments musicals, ninots,
contes o jocs de taula. Les

durant la Setmana Europea
de Prevenció de Residus, es
van recollir 300 quilos de
joguines.

Joguines de segona mà donades
per rubinencs. /Ajuntament

joguines es poden portar a la
Deixalleria de Cova Solera o a
les deixalleries mòbils ﬁns al
20 de desembre.
Amb aquesta acció no
només es contribueix a una
causa solidària, sinó que
també s’evita la generació de
residus, donant un segon ús
a les joguines. Precisament,
coincidint amb La Gran Acció que va tenir lloc a Rubí

Recollida de l’Associació
Compartir
D’altra banda, també hi ha
una campanya impulsada per
l’alumnat del Pla de Transició
al Treball de Rubí del perﬁl
d’auxiliar de vendes, oﬁcina i
atenció al públic que promou
la recollida de joguines destinades a l’Associació Compartir-Grup Social Marista.
L’acció solidària tindrà lloc
el 5 i 10 de desembre a la plaça de Catalunya i les persones
que vulguin donar alguna joguina podran portar-la a una
parada que s’habilitarà entre
les 10 i les 13 hores. / DdR

rirà activitats i espectacles,
es mantindrà oberta ﬁns al 2
de gener i que equipaments
municipals com l’Ateneu, la
Biblioteca o el Teatre Municipal La Sala han incrementat

la seva oferta d’activitats.
La màxima responsable
municipal també ha ressaltat
que el Món del Tió de la plaça
Pearson es millorarà i comptarà amb una nova decoració
i un espai per a la narració
de contes. També el Trenet
dels comerciants lluirà nous
ornaments.
A més, el Celler tornarà a acollir la festa de Cap
d’Any, donat l’èxit de la de
l’any passat. Sota el títol Cap
d’Any de Llum, la celebració
arrencarà a les 0.30 h i serà
d’accés lliure per a majors de
16 anys. Els menors podran
assistir-hi, però degudament
acreditats i acompanyats pels
seus progenitors.
La pista de gel, que tindrà
dos dies més de descomptes,
o el campament del Mag Rubisenc seran altres propostes
pel Nadal a la ciutat, que
ﬁnalitzarà amb la tradicional
Cavalcada de Reis. Enguany

el recorregut de la desﬁlada
dels Reis Mags per la ciutat es
modiﬁcarà entre l’avinguda
de Barcelona i el carrer de
la Mare de Déu de Fàtima
per equilibrar l’aﬂuència de
públic.

4

Rubí oferirà una conferència a la
cimera mundial del clima a Madrid
El projecte 50/50 de les escoles, impulsat a Rubí el 2012
per fomentar l’estalvi energè�c, serà protagonista en la cimera mundial del clima de les
Nacions Unides que �ndrà lloc
entre el 2 i el 13 de desembre
a Madrid. Més conegut com
a COP25, la cimera mundial
havia de ser a Xile, però per
la inestabilitat polí�ca, el país
sud-americà finalment ha
desis�t d’acollir la trobada. Es
preveu que a la cima assisteixin prop de 25.000 persones
de 200 estats del món.
L’Ajuntament de Rubí presentarà a Madrid el projecte
50/50 a través d’una conferència �tulada ‘L’escola com
a llavor del canvi’. L’alcaldessa

de Rubí, Ana M. Martínez,
ha explicat que “des que el
projecte es va posar en marxa al municipi s’ha replicat
en diferents ciutats i ara 14
milions de persones a l’estat
espanyol copien un model que
va néixer a Rubí” i ha destacat
la importància que una ciutat
de 80.000 habitants �ngui “un
projecte a presentar en aquest
espai d’excel·lència”.
El projecte 50/50 consisteix en què la meitat de
l’estalvi energè�c que aconsegueixen els equipaments
es reinverteix posteriorment
a les instal·lacions i s’aplica a
totes les escoles públiques de
la ciutat i alguns equipaments
espor�us. / M.C.

Rubí celebra el Dia de les Persones
amb Diversitat Funcional
El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de
les Persones amb Diversitat
Funcional i, coincidint amb
aquesta data, l’Ajuntament
ha organitzat un seguit d’actes amb les persones amb
diversitat funcional com a
protagonistes.
La majoria d’activitats
�ndran lloc el diumenge a la
plaça del Doctor Guardiet durant el ma�. En aquest espai,
s’instal·laran paradetes informa�ves i tallers per adults i
infants, a més d’exhibicions
culturals.
A les 13 hores, està prevista l’actuació de l’Orquestra
de la diversitat funcional de
l’Escola de Música Pere Burés
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i mitja hora més tard es farà
la lectura del manifest. La
ma�nal es tancarà amb una
ﬁdeuada.
Pel que fa al 3 de desembre, a les 10 hores, el programa de Ràdio Rubí ‘Rubí
al Dia’ dedicarà el seu magazín a parlar sobre aquesta
qües�ó i a les 19 hores es
representarà l’obra de teatre ‘Aquí no paga ni Déu!’ al
teatre municipal La Sala, un
espectacle a càrrec de l’en�tat Femarec. Un obra que
serà gratuïta.
El lema de la commemoració d’enguany és ‘Així
és com vull que em trac�s!’
i ha estat proposat pels collec�us par�cipants. / DdR

“En un món tan globalitzat, l’únic que no es desenvolupa
de forma lliure és la mobilitat de les persones”
LARA LÓPEZ

Els obstacles en la mobilitat
internacional de les persones va ser la temàtica del
18è Curs de Cooperació i
Solidaritat Internacional de
Rubí Solidari, celebrat aquest
cap de setmana a l’edifici
Rubí Forma. Una trentena
de persones van participar
en les jornades divulga�ves
sobre la llibertat de migració
i la vulneració de drets de les
persones migrades en un món
globalitzat. La periodista i una
de les organitzadores del curs,
Anna Palou, va aﬁrmar durant
la inauguració que “en un
món tan globalitzat, l’únic que
no es desenvolupa de forma
lliure i fàcil és la mobilitat
de les persones degut a les
polí�ques dels estats”.
El curs va comptar amb sis
ponències i una taula rodona
per part d’especialistes en
el tema entre divendres al
vespre i diumenge al migdia.
El tret de sortida va ser la
xerrada sobre les claus contra el racisme conduïda per
Basha Changuerra, membre
del col·lec�u de dones afrodescendents Afroféminas.
Changuerra va explicar que
hem de qües�onar des d’on
mirem i actuem per evitar
les actituds racistes en la
nostra vida quo�diana, ja que
totes les persones en un “entorn blanconorma�u” estan
educades i socialitzades en
un sistema que imposa una
jerarquia dels blancs sobre
altres races.
L’ac�vista catalana va aﬁrmar que les persones blanques i occidentals acostumen

a exo�tzar persones d’altres
races, moltes vegades de
forma inconscient i això pot
derivar en un tracte irrespectuós i qües�onar la seva
autoritat. La també regidora
de l’Ajuntament de Moià va
criticar com els mitjans de
comunicació i les ins�tucions
públiques sovint tracten els
immigrants com gent que
requereix ser salvada, quan
el que hem de fer és donar
eines a la comunitat migrant
perquè es pugui desenvolupar de forma autònoma.
La responsable d’Afroféminas a Catalunya va citar
accions en l’àmbit educa�u
per evitar la discriminació,
com treballar amb material
que mostri la diversitat de
cultures i procedències de
la població i des del punt de
vista de persones diverses.
“No cal fer tallers an�racistes,
sinó que els infants creixin
entenent la diversitat com
un fet natural en la seva vida
quo�diana”, va sentenciar la
ponent.
Les polí�ques europees
d’immigració i asil, la situació

Basha Changuerra va oferir la conferència inaugural del curs de Rubí
Solidari. / L.L.

de les persones sense casa
que es desplacen pel perill de
les condicions climà�ques o la
necropolí�ca de les fronteres,
i en concret les problemàtiques a les fronteres com
Ceuta i Melilla, van ser altres
temes que es van plantejar
en les xerrades i debats del
curs. També es va analitzar el
sistema d’acollida espanyol i

la imatge proporcionada pels
mitjans de comunicació sobre
el col·lec�u dels refugiats. El
curs va ﬁnalitzar diumenge al
migdia amb la taula rodona
‘Som terra d’acollida? Parlem
del model de societat que
volem’, on es van presentar
experiències de persones
migrades i organitzades per
defensar els seus drets.

L’en�tat Rubí Solidari, reconeguda pel Col·legi d’Advocats de
Terrassa per la seva tasca en la defensa dels drets humans
L’en�tat rubinenca serà reconeguda amb
el Premi Drets Humans Icater 2019 a la
Solidaritat el pròxim 13 de desembre a la
Masia Freixa de Terrassa, un guardó atorgat
per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa.
Rubí Solidari rebrà aquest premi gràcies a
la seva trajectòria en la defensa dels drets
humans i la seva acció solidària.
Josep M. Pijuan, president de Rubí Solidari, va aﬁrmar que des de l’en�tat “celebrem

els 25 anys de trajectòria de la nostra en�tat
amb aquest important reconeixement”. Per
la seva banda, el regidor Pau Navarro, vinculat a l’en�tat, va expressar que és un “premi
molt merescut que dona encara més pres�gi
a l’en�tat. Ens omple de joia tenir una en�tat
molt valorada en l’àmbit comarcal”.
D’altra banda, el Premi Drets Humans
Icater 2019 a l’advocacia compromesa ha
recaigut en l’advocada Pilar Mateo. / DdR

Es cons�tueix el nou Consell dels Infants coincidint Homenatge
als rubinencs
amb la celebració del seu 20è aniversari

represaliats
pel franquisme

MARTA CABRERA

Ja s’ha cons�tuït el nou Consell dels Infants i els Adolescents de Rubí. En un acte que
va tenir lloc a La Sala el dimecres a la tarda, van prendre
possessió els nous consellers.
Va ser una trobada especial,
conduïda pel Mag Lari, que
també va servie per celebrar
el 20è aniversari d’aquest
òrgan consultiu. El Consell
està format per 28 infants
de 5è i 6è de primària i 18
adolescents de 1r i 2n d’ESO i
es reuneix periòdicament per
debatre i proposar millores
per la ciutat.
Per l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Mar�nez, “la mirada
de l’infant és absolutament
imprescindible, perquè pensa

L’alcaldessa i el regidor d’Infància i Educació, amb els nous consellers i
conselleres. / Ajuntament de Rubí - Localpres

en una ciutat segura, saludable i amable (...) per això
és important saber la seva
opinió i tenir-la en compte”.
Mar�nez ha mostrat el seu
orgull per la feina feta pel

Consell dels Infants i Adolescents durant aquests 20 anys
i els ha recordat que han de
decidir el des� dels 50.000
euros dels pressupostos par�cipa�us.

La Mesa de Catalunya d’En�tats Memorialistes, que integra diferents grups de suport
a la Memòria Històrica, homenatjarà dissabte als rubinencs
represaliats per la dictadura
franquista. L’acte tindrà lloc
a les 12 hores a la rambla del
Ferrocarril. Entre els represaliats de Rubí que seran homenatjats dissabte es troben Juan
Mar�nez, que va pa�r tortures
a la presó, i Paqui Cruz, empresonada molt petita amb
la seva mare. També hi haurà
un record per a Neus Català,
que va morir fa uns mesos, i
als familiars assassinats de la
rubinenca Carmen Contero,
una de les organitzadores de
l’acte. / DdR
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Rubí commemora el Dia internacional contra
la violència masclista amb diversos actes
MARTA CABRERA

Des de principi d’any, 52
dones han estat assassinades per violència masclista.
D’aquestes, 8 eren catalanes.
La mort per violència envers
les dones és només la punta
de l’iceberg del masclisme,
la part més visible. A sota, hi
ha les dones que pateixen violacions, agressions, insults,
amenaces, humiliacions, exclusions, discriminacions i
també tota mena de micromasclismes.
Per això, aquest dilluns a
la plaça del Doctor Guardiet,
l’Ajuntament de Rubí va commemorar amb un acte ins�tucional el Dia internacional
contra la violència masclista.
L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, va recordar
que gràcies al feminisme les
dones poden votar, decidir
sobre el seu propi cos i ser

Performance d’En Comú Podem
sobre violència masclista. / M.C.

respectades, però ha reconegut que això només passa en
alguns països: “Les dones que
ens dediquem a la política
tenim la responsabilitat de
recordar en tot moment que
el masclisme i la violència
que se’n deriva vulneren dels
Drets Humans de la meitat de
la societat. Des de la polí�ca,
cal que ens assegurem que
tot allò que puguem fer, es
faci”.
Després del discurs de la
màxima responsable municipal, set dones representants
d’en�tats i de la societat rubinenca van llegir el manifest,
en què es destaca que “les
violències contra les dones
persisteixen any rere any, en
una societat patriarcal que
es resisteix a perdre un ‘statu
quo’ que situa les dones en
una posició de desigualtat.
Tot i això, les dones hem
trencat el silenci i no farem
ni un pas enrere”. I afegeix
que “es fa imprescindible
seguir treballant conjuntament i coordinadament
amb la implicació de totes
les administracions i agents
socials per l’erradicació de
totes les violències masclistes i la reparació de totes les
supervivents”.
Posteriorment, Chaima
Farzouz va llegir alguns dels
seus poemes i alumnes de
l’Escola de Música van cloure
l’acte interpretant diverses
peces musicals. Farzozu va
insis�r que “cal que la gent
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Cada dia es presenten cinc
denúncies per violència de
gènere a la comarca

Lectura del manifest en l’acte ins�tucional. / M.C.

estigui més conscienciada
que realment el masclisme
és un problema que existeix
a la societat i que està a les
xarxes socials, al carrer o
quan les dones justifiquen
els micromasclismes. S’ha
de tenir en compte i tornar a
conscienciar, des de les escoles, que les famílies no �nguin
por d’educar els seus ﬁlls en
la igualtat de gènere, perquè
�ndran una perspec�va molt
més enriquidora del món”.
A banda de l’acte institucional, En Comú Podem
va organitzar a la plaça de
Catalunya una performance
que pretenia sensibilitzar
la ciutadania. A través d’un
recorregut, els par�cipants
havien de fer front a situacions de micromasclismes,
assetjament, publicitat sexual, violència verbal i ﬁns i tot
violència �sica per saber com
reaccionar.
Ja al vespre, el col·lec�u
feminista La Indòmita va fer

una marxa de torxes des del
Rubí Forma fins a la plaça
del Doctor Guardiet, on van
par�cipar prop de 150 persones. Durant la marxa, els
manifestants van cridar ‘Ni
una menos, vivas nos queremos’, ‘No es un caso aislado,
es el patriarcado’ o ‘No es no
y lo otro es violación’.
El col·lec�u va llegir un
manifest en el qual denuncia
que el Servei d’Atenció a la
Dona de Rubí “és inexistent,
no té professionals, ni es donen solucions a les dones”, i
van ressaltar la importància
que les dones víctimes de
violència masclista es�guin
protegides per evitar “situacions de risc vital”. També
van recordar la dona assassinada a Rubí durant el 2017
i van fer proclames contra
el masclisme, la xenofòbia i
l’homofòbia. La manifestació
va acabar amb la lectura de
diferents casos de violències
contra les dones.

Cada dia es presenten al
Vallès Occidental cinc denúncies per violència contra
les dones, segons recull
un informe fet públic pel
Consell Comarcal i elaborat
per l’Observatori comarcal.
Aquest informe també recull
que sis de cada deu sollicituds d’ordres de protecció a víc�mes de violència
de gènere a la comarca són
denegades, un 60,4%. Una
dada que és notablement
superior que la de l’àmbit
provincial (47%), Catalunya
(46,2%) i en par�cular l’estat
espanyol (29,8%). L’any 2018
es van tramitar 442 ordres
de protecció a víc�mes de
violència de gènere als jutjats i tribunals dels par�ts
judicials del Vallès.
Pel president del Consell
Comarcal, Ignasi Giménez,
“la xifra de 5 denúncies al
dia a la comarca ens preocupa molt, però també ens
preocupa que disminueixen
el nombre de sol·licituds
d’ordres de protecció i que,
de les demanades, se’n
deneguin el 60%”. Per a
Giménez, no s’estan aplicant
els mateixos criteris al Vallès
Occidental que a la resta de
Catalunya i Espanya i “hem

de ser capaços de corregir
aquesta situació”. En aquest
sen�t, apunta que no pot
ser que des de les administracions es demani a les
dones que siguin valentes i
denunciïn la violència i després aquestes no trobin el
suport de l’administració.
Per la seva banda, la
consellera de Drets Socials,
Miriam Casaramona, ha
destacat que el Servei d’Informació i Atenció a les dones del Vallès Occidental va
atendre l’any passat 1.590
dones que pa�en algun �pus de violència de gènere
i el 98% de les trucades a
la línia d’atenció eren per
violència psicològica.
Cal recordar que el 2018
dues dones van ser assassinades a la comarca, víc�mes
de la violència de gènere.
Des de principis d’any, hi ha
hagut dues noves víc�mes.
L’any 2018 es van registrar
2.027 denúncies per violència de gènere al Vallès, 8
de cada 10 van ser a par�r
d’atestats policials amb denúncia de la pròpia víc�ma, i
es van dictar 179 sentències
per violència de gènere, de
les quals el 86,6% van ser
condemnatòries. / DdR
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Alumnes del Pau Casals par�cipen
a un fes�val de ﬁlosoﬁa
Per segon any consecutiu, alumnes
de l’escola Pau Casals han par�cipat
en el festival de
ﬁlosoﬁa Barcelona
Pensa, a la Universitat de Barcelona.
A par�r de storyboards treballats a les
aules, els infants Alguns dels infants par�pants en el fes�val
han alçat la veu Barcelona Pensa. / Cedida
per alertar sobre el
diversos temes. En el fes�val,
perill del canvi climà�c.
A les diferents escoles anomenat Barcelona Pensa,
que formen part del projecte els infants van portar unes saFiloscoles de Catalunya desen- bates vermelles amb plantes
volupen el projecte comú ‘El per tal de conscienciar sobre
jardí de la Joanina’, un jardí on la necessitat de preservar el
es pot fer ﬁlosoﬁa i parlar de planeta. / DdR

Sorteig solidari per a recaptar
fons per l’en�tat ASAV

Membres d’ASAV amb alguns dels pintors dels quadres. / Cedida

Quatre pintors de Rubí han cedit desinteressadament quatre
pintures a l’oli, totes elles de temà�ca marina, per a fer un
sorteig per recaptar fons per l’Associació de Solidaritat i Ajuda
Veïnal (ASAV), que ofereix ajut a ciutadans i famílies en risc
d’exclusió social. Les butlletes per par�cipar en el sorteig es
poden adquirir a la Cafeteria L’Artesà, situada al carrer Verge
de Fà�ma, 25, o a la mateixa seu d’ASAV, al carrer Lumière,
7, de 9 a 13 hores. El preu de cada butlleta és de 2 euros. El
sorteig es realitzarà amb la Grossa de Nadal, que se sorteja
el 22 de desembre. El guanyador ha de tenir les dues úl�mes
xifres. / DdR

Taller de castells a La Serreta per
recaptar fons per La Marató de TV3
Els Castellers de Rubí oferiran aquest dissabte un taller de
castells a l’ins�tut La Serreta amb l’objec�u de recaptar fons
per La Marató de TV3, que aquest any des�narà tots els diners
recaptats a la inves�gació per les malal�es minoritàries. El taller
�ndrà lloc a les 11.15 hores. / DdR

Els joves del Pinar obren una pe�ta
biblioteca autoges�onada al Centre Cívic
M. CABRERA

Un grup d’infants i joves del
barri del Pinar, amb el suport
de Rubí Jove i del Servei de
Ciutadania de l’Ajuntament,
ha impulsat una pe�ta biblioteca al barri, aproﬁtant un
dels espais lliures del Centre
Cívic del Pinar. La idea va
sorgir precisament pel poc ús
que té aquest equipament i
de les diﬁcultats que tenen
els infants i joves d’aquest
barri per desplaçar-se ﬁns al
centre de la ciutat, on està
ubicada la Biblioteca municipal: “Hi ha molts joves i
infants que moltes vegades
tenen diﬁcultats per accedir a
la Biblioteca, que és immensa
i té molts serveis, però n’hi ha
que no poden anar al centre
o no tenen el carnet”, ha
explicat Siham Azaouyat, una
de les impulsores d’aquest
projecte.
L’Espai del llibre del Pinar,
nom amb el qual s’ha batejat
aquesta petita biblioteca,
obrirà de moment tots els
dimarts de 17 a 19 hores al
Centre Cívic del Pinar i serà
autoges�onada pels mateixos
joves del barri: “És un barri

La biblioteca està situada al Centre Cívic del Pinar. / M.C.

“El dret a la lectura
i l’educació són
importants per al
desenvolupament
dels infants”
pe�t, no caldrà ﬁtxa ni res, les
persones vindran i dipositaran
el seu número de telèfon,
perquè aquí ens coneixem
tots, és una biblioteca de
conﬁança”.
L’espai compta amb 200 �tols
cedits per la Biblioteca
L’Espai del llibre del Pinar pretén ser un espai “tranquil” per

als infants i joves que viuen al
barri i també un lloc per fer
els deures, especialment per
aquells que tenen diﬁcultats a
casa. Però no només és un espai pensat per joves i infants,
sinó també per adults, com es
pot comprovar donant un cop
d’ull als prestatges del nou
espai. Els 200 llibres que es
poden trobar al Centre Cívic
del Pinar han estat donats
per la Biblioteca i també el
mobiliari.
La inauguració del nou
punt de llibres del barri del
Pinar va tenir lloc el dimarts a
la tarda en un acte que també
va servir per reivindicar el dret

a la lectura dels infants: “El
dret a la lectura i l’educació
són importants per al desenvolupament personal dels infants i pel seu creixement”, va
destacar Chaima Farzouz, que
també demana a l’Ajuntament
que impulsi el Centre Cívic del
Pinar amb ac�vitats culturals:
“Cal que l’administració pública potenciï aquest espai, que
està molt ben equipat, amb
moltes instal·lacions que no
estan aprofitades, tant pel
jovent del Pinar com pel de
la resta de Rubí, això també
seria una forma d’interconnectar els joves del Pinar amb
els de la resta de Rubí”.

Prop de 250 joves rubinencs assisteixen a
un monòleg sobre violència masclista a La Sala
Els alumnes de 3r i 4t d’ESO i
batxillerat dels ins�tuts L’Estatut, Torrent dels Alous, La
Serreta, l’escola Balmes i els
projectes de formació professional van assis�r dijous
de la setmana passada a la
representació del monòleg
‘No solo duelen los golpes’
de l’actriu i activista feminista Pamela Palenciano a
La Sala.
“Quan abans els joves vegin i detec�n les desigualtats
que generen violència, millor,

perquè si en prenen consciència, ells en la seva pròpia
vida no ho reproduiran”, va
dir Palenciano.
El text teatral és un relat
autobiogràﬁc sobre la violència contra les dones explicat a
través de l’humor i la ironia.
La representació va néixer
en forma d’exposició de fotografies, va evolucionar a
un taller de prevenció de les
violències per a instituts i
actualment es presenta com
un monòleg. / DdR

El jovent va interactuar amb l’actriu i ac�vista Pamela Palenciano
durant l’espectacle. / Ajuntament
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L’Alternativa crea una comissió
feminista de dones de Rubí
REDACCIÓ

L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) ha impulsat una comissió feminista amb la intenció
de crear un espai de treball
no mixt, format per dones
diverses de Rubí que té l’objectiu de “posar la vida i el
feminisme al centre del dia
a dia”. La propera trobada
d’aquesta comissió feminista
serà el 4 de desembre a les
19 hores al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals
(CRAC).
En aquest context, estava
previst que l’AUP presentés
al Ple que va tenir lloc dijous
una moció, ja aprovada el novembre del 2015, per la creació d’un centre d’empoderament feminista. La formació
política iniciarà un centre
d’empoderament feminista
itinerant pels barris de Rubí
amb la intenció de “veure
amb ulleres feministes tots
els racons de la ciutat”, parlant d’urbanisme, de com se
senten les dones en l’espai
públic, de les situacions de
violència, etc.
La formació política ha
pres aquesta iniciativa, ja que
considera que la resposta
de les diferents institucions

POLÍTICA
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a la violència masclista és
insuﬁcient.
L’Alternativa critica que
les administracions “dediquin
una setmana als fets, obligades per l’agenda pública, en
lloc d’estructurar propostes
transversals i valentes” i
carreguen contra els cossos
policials, ja que consideren
que “ofereixen una resposta
on la dona ha de renunciar
al seu dia a dia, amb un
sistema pensat per la gent
que té la seva documentació
regulada”.
A més, critiquen també el
sistema judicial vigent, que
“emmascara lleis pensades i
fetes per homes, que perpetuen la dona com a víctima,
abocant-la a la justificació
contínua”.
La formació assembleària
ha recordat que des del 2003,
quan es van començar a recollir dades oﬁcials, s’ha comptabilitzat l’assassinat de més
de 1.000 dones, superant les
854 víctimes d’ETA.
D’altra banda, l’AUP ha
iniciat una campanya sota
el lema ‘Treu la targeta lila’,
que demana a la ciutadania
que assenyali els comentaris
masclistes, les actituds o les
discriminacions.

L’AUP creu que l’Ajuntament “s’ha rendit”
davant la probable obertura de Can Balasc
Acusa el govern de tenir por a la inhabilitació si s’oposa frontalment
al projecte de l’abocador, que podria obrir properament
REDACCIÓ

L’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) considera que l’Ajuntament no està fent tot el
possible per evitar l’obertura
de l’abocador de Can Balasc.
La setmana passada es va
aprovar en Junta de Govern
l’admissió a tràmit del Projecte d’Actuació Especíﬁc (PAE)
de Can Balasc, presentat per
l’empresa AJK Inversiones
Cantábricas y Portuarias SL,
una de les filials de TMA
Grupo Sánchez.
La formació política critica que l’Ajuntament trigués
26 dies a comunicar que
l’empresa havia presentat de
nou el PAE, tant als grups municipals de l’oposició, com a la
plataforma Rubí sense abocadors, i creu que hi ha moltes
actituds que indiquen que
l’Ajuntament té poca voluntat
d’aturar l’obertura, segons
ha explicat Jordi Muntan,
de l’AUP: “La publicació del
primer PAE setmanes després
de la seva admissió a tràmit,

L’obertura de Can Balasc sembla cada vegada més imminent. / Arxiu-Mariona López

haver fet els ulls grossos davant les múltiples denúncies
d’abocaments il·legals o no
extremar la vigilància a Can
Carreras tres anys després
del seu tancament oﬁcial”, ha
enumerat.
“Totes aquestes accions
poden fer pensar que existeix
algun interès que se’ns escapa, però el que indica tot el
que ha passat últimament és
que l’Ajuntament deﬁnitivament ha abaixat els braços i
s’ha rendit davant d’un monstre, com és el grup Sánchez”,
ha afirmat l’exregidor de

l’Alternativa, que insisteix que
el govern municipal “no està
disposat a córrer cap risc per
por a ser inhabilitats i perdre
la cadira i el sou, amb la qual
cosa el missatge que envien
és que toca rendir-se”.
D’altra banda, l’AUP està
decebuda amb el paper que
està jugant En Comú Podem
en aquesta qüestió, ja que
creu que el que fa és “encarregar estudis i tirar pilotes
fora, traslladant tota la responsabilitat a la Generalitat
i sense exercir la pressió que
s’esperaria d’un grup d’acti-

vistes com el seu”.
Tot i la probable obertura
de l’abocador de Can Balasc,
l’AUP diu que col·laborarà i
farà una crida a la ciutadania
per sumar-se a mobilitzacions, a la presentació d’al·legacions o altres accions de
protesta i demana al consistori que posi a disposició les
eines tècniques, jurídiques i
comunicatives per “evitar que
Can Balasc obri, i, si obre, que
l’Ajuntament destini tots els
recursos necessaris perquè
l’empresa compleixi estrictament amb la normativa”.
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l Servei d’Igualtat ha atès 339 dones
aquest any, la majoria per haver patit
violència psicològica, però també
hi ha casos de violència física i sexual i fins
i tot de matrimonis forçats. A Rubí, a prop
nostre. Igual a la casa d’aquells veïns que
saludem quan ens els trobem comprant el
pa. El perfil de les dones ateses al Servei
d’Atenció i Informació a la Dona (SIAD)
aquest 2019 per violència masclista és d’una
dona de nacionalitat espanyola i de poc més
de 40 anys. Acabem d’una vegada amb els
tòpics, la violència de gènere no és un fet
d’altres cultures, està ben arrelada a la nostra

EDITORIAL

Violència masclista

societat i hem d’erradicar-la com la xacra
social que és. Més d’un miler de dones han
mort assassinades per un maltractador des
que el 2003 es va començar a comptabilitzar
les víctimes de la violència de gènere. I la xifra
no para de créixer.
Dilluns, Rubí es va sumar a la commemoració del Dia Internacional contra la Violència

Cartes de la Ciutadania

Les terrasses dels bars a l’avinguda Barcelona
Un es pregunta si algú es preocupa de
controlar mínimament l’espai de vorera
que poden ocupar les terrasses dels bars i
altres establiments, i quan dic “terrasses”,
em refereixo al nombre de taules i cadires
que hi poden posar. Tinc la sensació que la
resposta és: NO. Per què alguns no tenen
la corresponent autorització a la vista, ni el
terra assenyalat.. mentre que la resta sí? Seria
més senzill fer el seguiment, no creuen? Però
encara seria més senzill poder transitar pel
carrer major.
Un veí cansat que no li facin gens de cas.
Anton Roca Nunell

Visita de l’alcaldessa al Pla del Segador
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, acompanyada de la cap de gabinet d’alcaldia, Dolors
Conde, i dos regidors, va visitar dimarts de
la setmana passada el nucli urbà del Pla del
Segador. Aquesta visita va ser demanada per
un grup de veïns davant la falta de manteniment (poda d’arbres, reg automàtic, neteja,
etc), així com per l’incivisme freqüent de la

gent que encara no recull els excrements dels
gossos o la poca presència policial.
El Pla del Segador està situat a la cruïlla
de la carretera de Sant Cugat amb el carrer
d’Edison, és a dir, a l’entrada de Rubí, per
això els veïns consideren que aquest indret
hauria de tenir un millor aspecte. Sempre
es parla dels moltíssims diners que costa
solucionar els problemes que impliquen
obres o remodelacions, però de vegades es
tracta simplement de parar atenció als petits
problemes coneguts com el dia a dia i mirar
de posar-hi solució amb voluntat de treball
conjunta.
Els veïns han valorat molt positivament
la visita de l’alcaldessa perquè van tenir
l’ocasió de manifestar totes les queixes que
arrossegaven des de feia temps. La màxima
responsable municipal ha reconegut que
el ritme del manteniment de l’espai públic
encara ha de millorar molt.
I amb l’esperança que l’equip de govern
faci els deures, en acomiadar-se, un veí va
dir que si ho fan bé els ho agrairem i si no,
els ho retraurem.
Josep Abarca

El Tuit de la setmana

25 de novembre

Àlex Ramon Sierra #Generació14O
@kramon2071
Avui un noi del meu mateix curs dins el seu grup d’amics ha insultat a
una amiga meva (a la qual obra per direct i ella no li fot ni cas) dient-li
puta i fresca.
Naturalment cap amic li ha cridat l’atenció. Això també és
#ViolenciaMachista
#25Nov #diacontralaviolenciadegenero

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

Masclista, com tantes i tantes ciutats d’arreu
del món. Va ser un clam contra la violència
a les dones, reivindicant el feminisme i la
sororitat, la complicitat entre les dones.
La lluita contra la violència de gènere ha
de ser de tots i totes i des de tots els àmbits,
el social, el legal, el policial i el judicial, entre
altres. Protegir i donar suport a les víctimes

de maltractaments és un punt clau en la lluita
contra la violència masclista. Són moltes les
dones que no s’atreveixen encara a denunciar. Calen recursos policials i judicials per a
tractar aquests casos denunciats i cal introduir la perspectiva de gènere en les lleis i en
les sentències judicials. I cal treballar en la
prevenció, és a dir, en l’educació. És necessari
educar en la igualtat entre homes i dones, en
la llibertat. Cal educar als infants perquè en
el futur siguin adults conscients, respectuosos i crítics amb el seu entorn. I sobretot cal
una educació sexual basada en la igualtat, la
satisfacció i el respecte.

RODA EL MÓN I TORNA EL
MOT: El català emprenyat
Pau Vidal
AMIC

Aprofito aquesta pausa negociadora (que no
durarà gaire, atesos els temps que vivim) per
ressuscitar un mot que tinc pendent de fa
moltes setmanes: emprenyat, l’estat d’ànim
successor del català resignat que hem estat
durant tant de temps (i que de fet ara ja es
podria ramificar: el català atonyinat, el rebotat,
el llançat…).
El català emprenyat, us ho dic d’entrada,
està embarassat. Allò que duu al ventre us ho
podeu imaginar vosaltres mateixos, però el
que és ineluctable és que el mot llatí del qual
prové, praegnantis, significava ‘dona plena’, és a
dir, prenyada. Quan fèiem la carrera, els estudiants de Filologia descobríem a l’assignatura
de Literatura medieval que en temps del Tirant
les donzelles quedaven prenys, un adjectiu que
de fet encara és normatiu i que un servidor des
d’aleshores no ha deixat de gastar. Em fa molta
gràcia, tanta com haver descobert que pregnant,
mot que jo tenia per gal·licisme, també és
correcte; significa ‘que empeny vivament a fer
alguna cosa’, tot i que m’estranyaria que ho sabés
ningú perquè no recordo ni un sol escriptor
contemporani que el tingui al repertori.
La importància de pregnant, més aviat, és

que ens serveix d’enllaç amb l’altra banca de
la família, la d’impregnar: ‘Introduir, entre les
partícules d’una substància, partícules d’una
altra’. La proximitat de sentit amb ‘fecundar’
és òbvia.
La gràcia de la cosa és, naturalment, l’evolució de sentit que implica emprenyar. Es veu
que ve d’antic, ni més ni menys que del segle
XIV. De la certitud que estar embarassada era
una situació no sempre bona ni positiva per se:
quan l’embaràs no era buscat, les noses i les
conseqüències que se’n derivaven (i se’n deriven
encara avui) podien ser molt i molt molestes.
És exactament el sentit que es concentra en
aquella locució per engegar algú a dida: ‘que et
bombin’ (avui suplantada per la grolleria i el mal
gust de ‘que et follin’). ‘Que et bombin’ significa
‘que et facin un bombo’, és a dir, que et prenyin.
Quan el terme original, doncs, va incorporar
un prefix per assumir el sentit de ‘molestar,
irritar fortament’, es va perdre la consciència
de la fecundació, fins al punt que avui dia prenyar és considerat un vulgarisme i emprenyar
(inclòs el fantàstic emprenyavelles, que no és
cap vailet empipador sinó una planta) un mer
col·loquialisme, tot i que d’ús extensíssim.
El català està prenyat d’alguna cosa que va
creixent i que quan esclatarà farà un pet molt
més fort que el d’una simple emprenyada.
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Comencem a caminar? 25-N, la decidida lluita per erradicar les víctimes
de l'ordre patriarcal. No falten lleis. Falta voluntat
T’hi apuntes?
Xavier Corbera
Grup Municipal
d’Esquerra Rubí

Cinc propostes concretes, cinc
propostes valentes que poden
ser de consens i que han de
permetre assolir els reptes de
ciutat per a la propera dècada
convertint Rubí en una ciutat
sostenible, agradable per viure-hi i eficient per treballar-hi.
Projectes amb incidència en
tots els sectors, a totes les edats
i que afecten a tots els racons
de la nostra ciutat.
Volem aportar el nostre
coneixement, les nostres ganes, la nostra estima a Rubí per
fer-la millor i ho fem oferint
la possibilitat de concretar
el camí. Malauradament, el
govern municipal després de
set mesos governant encara
no sap cap a on va. Doncs bé,
nosaltres l’ajudarem perquè
tenim projecte, perquè sabem
cap a on anem, perquè tenim
persones preparades i perquè
ens estimem aquesta ciutat.
El Vapor Nou és una antiga fàbrica amb una superfície
de 22.000 m², 10.000 dels
quals són zona verda. Avui
és un espai emblemàtic de
Rubí, desaprofitat i que ha de
jugar un paper principal en la
transformació urbanística de
la nostra ciutat.
Proposem la compra
d’aquest espai perquè té un
emplaçament estratègic per
lligar i unir el que la riera separa i dotar de serveis la Plana
del Castell, Can Fatjó, Sant
Jordi Park, les urbanitzacions
i el centre. La ciutat necessita
grans espais per donar resposta
a les necessitats de diferents
sectors, com per exemple,
espais firals, piscina coberta i
descoberta, centres cívics, centres esportius, espais culturals,
etc. On la presa de la decisió
ha de ser participada.
Proposem desenvolupar el
pla de mobilitat, avui guardat
en un calaix, per fer de Rubí
una ciutat d’emissions zero
i fomentar alternatives a l’ús
del vehicle privat, cada cop
més car per l’usuari i més
insostenible ambientalment.
Incrementar els autobusos,
adequar itineraris en bicicleta,
a peu o patinet que garanteixin

la seguretat i l’eficiència per a
tothom.
Proposem planificar l’espai
públic lligant-lo amb itineraris verds i agradables on
poder anar passejant entre els
diferents espais d’interès de
la nostra ciutat (biblioteca,
places, escoles, mercat, centres cívics...). Vull una ciutat
on tinguem la sensació de
trepitjar el verd i el marró de
la terra i no viure envoltat del
color gris del ciment.
Proposem avançar-nos
a les necessitats que tenen i
tindran tant la indústria com
el nostre comerç per seguir
sent competitius. Pel que fa
a la indústria, caldrà definir
quin sector o sectors volem
potenciar, si ens caldrà petita,
mitjana o gran empresa i com
organitzar l’espai, quin pes ha
de tenir en el pressupost municipal l’aposta per la indústria
i la formació que hauran de
tenir els nostres joves. Al
comerç, dotar-lo d’estratègia
amb la recuperació del Consell de Comerç i fent una
aposta cap a l’APEU’s (Àrea
de Promoció Econòmica i
Urbana) un model alternatiu
d’organització i finançament
on es vol professionalitzar el
món associatiu comercial per
tal de facilitar la competitivitat
del comerç a la nostra ciutat.
Finalment, preguntem-nos
si Rubí és una ciutat insegura
i incívica i per què; o bé si el
comportament d’alguns pocs i
la inacció del govern fan que la
percebem pitjor del que és. Per
resoldre el problema cal tenir
una normativa clara i realista
(ara no tenim ni una cosa ni
l’altra), cal sancionar aquell
qui no compleix les mínimes
normes de convivència. Però
cal, sobretot, anar a l’arrel del
problema: dotar d’eines a les
famílies socialment i culturalment més desafavorides
perquè vegin i visquin la ciutat
d’una manera més inclusiva.
Avui, la manca d’habitatge
assequible i la precarització
del treball, entre altres coses,
són la llavor de problemes
del futur.
Vols caminar amb nosaltres cap a un Rubí millor?
Escriu-nos a pensemrubi@
gmail.com

Col·lectiu Ronda
Cooperativa d'advocats i
advocades

51 dones assassinades a l’Estat espanyol víctimes de la
violència masclista de gener
a octubre de 2019. És la darrera estadística publicada pel
Ministeri de Sanitat, Serveis
Socials i Igualtat. A Catalunya, 8 víctimes mortals. Xifres
d’una xacra que continuen
esgarrifant. Però sobretot,
vides de dones truncades per
una violència estructural que
requereix, amb urgència i
valentia, polítiques públiques
reals i més actives i voluntat de
canvi, i no només paraules, en
tots els àmbits: governamental,
jurídic, educatiu o social.
Denunciar aquesta xacra
és l’objectiu de cada 25 de
novembre, el Dia Internacional per a l’Erradicació de la
violència contra les dones, que
va triar Nacions Unides l’any
1999. D’aleshores ençà, es van
posar en marxa arreu del món
diverses iniciatives des dels
poders públics per intentar,
precisament, sensibilitzar i
acabar amb el tràgic degoteig
de víctimes. Però no n’hi ha

prou. O no s’ha fet prou. Les
víctimes mortals se sumen al
gran volum de denúncies per
violència masclista que, cada
any, inclouen tot tipus d’agressions i abusos, i que són reflex
de la desigualtat i la perpètua
situació de subordinació de
les dones, demostrant, un cop
més, que cal continuar posant
l’accent en la recuperació dels
drets envers les dones, un pas
més per prevenir les violències
quotidianes que pateixen.
Tot i això, mentre la visió
patriarcal envaeixi la nostra quotidianitat, res haurà
canviat. “El dret a Espanya
té gènere, però no és el femení” precisament, es deia
recentment des de l’Associació
de Dones Jutges de l’Estat
espanyol (AMJE). Cal una
visió que apel·li als valors del
feminisme –la lluita i esforç
per a la conquesta de drets i
sense cap classe de discriminació– si no volem caure en
interpretacions de la norma
o raonaments jurídics que
sembla que entren en discussió
amb la lògica o banalitzin el
mateix concepte de violència.
La polèmica sentència de
l’Audiència Provincial de

Navarra pel cas de la Manada
n’és un dels exemples. Però
malauradament n’hi ha més. I
no per manca de legislació. Si
no per interpretació.
L’Estat espanyol se situa
precisament com a referent
en matèria d’igualtat. Un
compromís que s’assolia amb
l’aprovació de la Llei1/2004
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere
(consolidada pel Tribunal
Constitucional el 2008) i la
Llei 3/2007 per la Igualtat
efectiva de Dones i Homes.
Bases que haurien de servir
precisament per assolir una
major protecció cap a les
dones, però massa sovint, i
encara, el mateix sistema i els
seus discursos estigmatitzen i
criminalitzen, convertint les
víctimes en noves víctimes del
propi pensament patriarcal.
Per això, la interpretació de la
norma ha d’anar acompanyada
d’una voluntat de mesures positives que ajudin a contrarestar i eliminar discriminacions
i violències. La responsabilitat
del món jurídic és clau, com
també ho és l’aplicació real de
les polítiques contra aquestes
violències o l’erradicació dels

discursos esbiaixats i irresponsables d’alguns mitjans de
comunicació.
Accions com la vaga del
8-M evidencien l’alerta davant
la desigualtat i les violències,
apoderant les dones, autoorganitzades des del rebuig
feminista a les agressions, les
discriminacions i les polítiques
de la por. Des de l’AMJE
també adverteixen: no es pot
claudicar davant les amenaces d’eliminació del qual les
formacions d’ultradreta han
denominat “lleis lliberticides”,
pretenent un ús il·legítim de
l’Estat (el Tribunal Constitucional) per a finalitats partidistes. I des de la societat civil la
denúncia ve precisament dels
sistemàtics incompliments
en matèria de prevenció i la
insuficiència de recursos per
a un abordatge integral de les
violències. El persistent biaix
patriarcal que no ajuda a les
víctimes. I és que no falten
lleis o marcs reguladors –que
per cap concepte es poden
perdre–. Més aviat falten recursos, voluntats que permetin
un treball sistèmic, estructural
i quotidià que sigui la base per
dir de veritat: ni una menys.
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Suport de l’Ajuntament als treballadors
de Continental davant un futur incert
M.C. / C.C.

Representants del comitè
d’empresa de Continental
es van reunir divendres
passat al matí a l’Ajuntament amb l’equip de govern i representants de la
resta de forces polítiques
per informar al consistori
de la situació que travessa
l’empresa.
Fa uns dies es van conèixer les intencions de la companyia alemanya de vendre
les dues plantes que té a la
ciutat dins d’un procés de
reestructuració mundial
que també afecta les plantilles que té a Alemanya,
Itàlia i els Estats Units.
L’Ajuntament va transmetre als representants
dels treballadors tot el seu
suport i segons va explicar
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, instants després de
la trobada, “s’ha posat a
disposició, juntament amb
la resta de forces polítiques,
de la plantilla per acompanyar i millorar les perspectives de futur”. Martínez va voler ser prudent
i no “pensar en el pitjor”,
però va reconèixer que està
“preocupada”, perquè “són
moltes les persones que
treballen a l’empresa”.
Per abordar aquesta
situació, Martínez ja ha
parlat amb la consellera
d’Empresa i Coneixement,
Maria Àngels Chacón i espera reunir-se aviat amb
representants de Continental, que ja han establert
un primer contacte amb el
consistori.
En l’àmbit polític, estava previst que ahir el Ple
de novembre aprovés una
moció en suport als treballadors de l’empresa.
D’altra banda, Martínez
també va dir que espera
que aviat un nou govern a
Madrid pugui “carregar-se
la reforma laboral”. També
va expressar que demanaran a la Generalitat que faci
“una política industrial, per
tal que la deslocalització no
sigui una opció”.
Anunci de reestructuració
La multinacional alemanya
Continental Automotive,
dedicada a components
de l’automòbil i que manté
uns 250.000 treballadors a
tot el món, va fer pública la

Imatge de la trobada entre el comitè d’empresa de Continental i l’Ajuntament. / Localpres-Ajuntament

setmana passada una reestructuració mundial que
inclou una reducció de la
plantilla de 5.000 empleats.
Segons l’empresa, aquestes
mesures són necessàries
per a la disminució de les
vendes en el sector de l’automoció i l’entrada massiva
de nous competidors per la
digitalització a la indústria
de l’automoció.
La decisió afecta directament les plantes que
l’empresa té a Rubí, al polígon de Sant Genís i a Cova
Solera. La fàbrica rubinenca
es dedica principalment a
la producció de dispositius
i controls analògics, uns
productes que ja no estan
entre els objectius estra-

tègics de l’empresa. Per
això, la direcció ha informat
que la seva intenció és
iniciar “un possible procés
de reindustrialització” a
la planta per assegurar la
seva continuïtat. L’objectiu seria vendre-la a una
altra empresa del sector
en sis mesos. Núria Requena, presidenta del comitè
d’empresa de Continental,
ha explicat que l’empresa
els ha traslladat que “és
necessària una reconversió
digital i que és més oportú
invertir en altres localitzacions, com podria ser
la Xina”. Davant aquesta
perspectiva, Requena ha
dit que buscaran la millor
sortida pels treballadors:

“Les opcions poden ser
internes, assumint altres
tipus d’activitats que té la
companyia, o bé externes,
amb una possible venda, en
qualsevol cas lluitarem per
conservar els llocs de feina i
les millors condicions”.
760 llocs de feina en perill
La incertesa planeja sobre
les 760 persones que hi treballen a Continental Rubí,
de les quals prop de 400
són de la ciutat, mentre que
la resta són de la comarca
i els voltants. El 85% del
personal són dones, amb
una edat mitjana de 45
anys, precisament un dels
sectors més castigats per
l’atur a la ciutat.

La situació d’ERO de diverses empreses de la comarca
podria afectar més de 1.100 llocs de treball
La situació d’Expedients de Regulació
d’Ocupació (ERO) que viuen diferents
empreses de la comarca podria afectar a
1.171 treballadors i treballadores. Davant
la situació, dimecres es van reunir al Consell Comarcal les alcaldies dels municipis
amb multinacionals en situació d’ERO,
representants de CCOO i UGT, membres
de les delegacions sindicals de les empreses afectades, de la Diputació i de la
Generalitat.
Durant la trobada, es va remarcar la necessitat de reactivar el Pacte Nacional per
la Indústria per afrontar la situació i activar
els 1.844 milions d’euros pressupostats
per a aquest pacte per endegar diferents
accions, per prevenir i fer front als expedients de regulació en un sector estratègic
en la comarca com és la indústria. El 12 de
desembre, els representants comarcals es
reuniran amb la directora general d’Indústria en una trobada del Grup impulsor del
Pacte per la Reindustrialització del Vallès
Occidental. En aquesta reunió, li presen-

taran un seguit de propostes per poder
treballar conjuntament en el marc de la
col·laboració que ja existeix entre el Pacte
per la Reindustrialització de la comarca i el
Pacte Nacional per a la Indústria.
A més de la situació d’incertesa de
Continental, a Montcada han conﬁrmat
un ERO Te Connectivity i General Cable, i
a Sant Quirze, Huayi Compressor.
Per l’alcaldessa de Rubí, “estem parlant
de llocs de treball, de persones i famílies
que estan vivint una situació molt delicada
i de molt patiment. Hem plantejat que
s’utilitzin totes les eines que tenim a escala
de país i el Pacte per la Reindustrialització
que tenim a la comarca; i que busquem la
manera d’acompanyar aquestes situacions
des de totes les administracions”. Martínez
també ha assenyalat que “esperem que
la reforma laboral a Madrid deixi de ser
una realitat com més aviat millor, perquè
està permetent que hi hagi empreses i
empresaris que decideixin sobre el futur
de moltes famílies”. / DdR

MASCOTES
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La sort és a les teves mans
Ja tenim la loteria per al sorteig de Nadal, amb la qual
podràs col·laborar al fet que
les nostres peludetes rebin
les assistències veterinàries,
cures i benestar que mereixen. La seva sort sempre és a
les vostres mans i ara la teva
perquè... i si toca?
A continuació us detallem
els centres de distribució de
loteria que tenim repartits per
diferents poblacions del Vallès
Occidental:
CENTRES DISTRIBUÏDORS
LOTERIA RODAMONS
RUBÍ:
·DISPENSARI VETERINARI DEL
VALLÈS
Carretera de Sant Cugat n. 5
C. Gimnàs n. 15
·URBAN24
Passeig de Francesc Macià
n. 24
·SWEET DOGGY
C. Sant Jaume n. 32
·MUEBLES LOZANO
C. de la Creu cantonada
C. Rafael Casanova
·FERRETERIA PALOMA
Passeig de Francesc Macià
n. 15
·FERRETERIA RUMA
C. Nostra Senyora de Lourdes
n. 7

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

·DIGITAL 6
C. Del Torrent de l’Alba n. 3
·LA MIRI I ELS SEUS AMICS
C. Del Torrent de l’Alba n. 3
·PLA PERRUQUERS
C. De Llobateras n. 79
·AGROROSELL
C. De Méndez Núñez n. 10

·LA XURRE DEL MERCAT –
MERCAT TRIOMF
Plaça del Triomf s/n local 8
·ESMUT ESPAI MUSICAL DE
TERRASSA
C. De Ramón i Cajal n. 62
·EL RACÓ DE LA LOLA
C. De Tarragona n. 96

·CLÍNICA VETERINARIA EUDALD TORALLES
Av. De Can Graells n. 7

TERRASSA:
·DON CANINO - CENTRO COMERCIAL PARC VALLES
C. De Colom n. 450

SANT CUGAT DEL VALLÈS:
·DON CANINO - CENTRE COMERCIAL SANT CUGAT
Av. De la Via Augusta n.3

BARBERÀ DEL VALLÈS:
·DON CANINO - CENTRE COMERCIAL BARICENTRO
N-150, Km 6,7

MIRASOL:
·DON CANINO - CENTRE COMERCIAL MIRASOL CENTRE
Pl. Ausiàs March pl Baja
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ARRANJAMENTS
DE ROBA

CALÇAT

CRISTALLERIA

MARBRES
ARQUITECTURA

PERRUQUERIA
CANINA

ASSEGURANCES

FERRETERIA

ASSEGURANCES

REFORMES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

INFORMÀTICA

DECORACIÓ LLAR

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

DES DE

DES DE

15€/MES

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM
AJUDAR?
ROBA

TALLERS COTXES

TINTORERIA

L’HORÒSCOP

DES DE

15€/MES

PER DHANNA ASTRÒLOGA
AMIC - REDACCIÓ

Àries (21/3 al 20/4)
Mart s’oposa a Urà i potser és moment
de fer canvis en la manera de gestionar
l’economia. Compte amb els robatoris,
no perdis de vista les pertinences en
llocs públics

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Mart i Venus al teu signe, et poden fer
més resolutiu. Si tenies coses pendents,
ara pots abordar-les. Et preocupa la teva
imatge. Pretendents o pretendentes, a
la vista.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
El Sol transita pel sector laboral, on pot
augmentar l’activitat. Assumptes de salut, que demanen curació o proves, es
posen en marxa. Possible tensió al sector
familiar.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Urà oposat a Mart, pot donar-te una dosi
extra pels assumptes laborals. Potser
et caldrà valorar cada pas que donis,
assegurar-te bé per obtenir els millors
resultats.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Venus comença a transitar pel sector
domèstic i et pots sentir tan a gust a casa
que no voldràs sortir. Dies de celebracions a casa. T’enfoques en un assumpte
patrimonial.

Bessons (21/5 al 21/6)
Molta imaginació amb l’aspecte de Mercuri
i Neptú, però cal ser prudent en aplicar-la.
El Sol activa el sector de la parella. Si no en
tens, es pot donar una possibilitat.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Hi ha una persona, probablement d’origen
estranger, interessada en tu. Pot ser que en
les setmanes vinents, t’ho faci saber. Fas
noves amistats en una activitat grupal.

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
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Taure (Del 21/4 al 20/5)
En el teu procés d’alliberar-te del que ja no
funciona, pots trobar-te en aquests dies,
amb algú que qüestioni el que fas, o com
ho fas. Escolta’l, però tu decideixes.
Lleó (Del 22/7 al 23/8)
El Sol comença a transitar pel sector
afectiu. Si tens ﬁlls, pots viure moments
entranyables amb ells, en aquest període.
També pots ser que t’enfoquis en cercar
parella.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
S’activen qüestions relatives al sector
familiar i pots retrobar-te amb un membre de la família. De manera previsora,
comences a preparar la llar per l’arribada
del Nadal.
Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Felicitats! El Sol entra al teu signe i renoves energia interna, la més important
per dur endavant els projectes. Si hi havia
coses aturades, es poden començar a
moure.
Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Neptú, rep un bon aspecte de Mercuri que
et pot omplir de fe i ampliar la perspectiva.
Si necessitaves una empenta per iniciar un
projecte, sentiràs ganes de començar.

CLASSIFICATS

OFERTES I
DEMANDES
CHICA SE OFRECE para limpieza y cuidado de ancianos.
633.378.509

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08
COMPREM llibres, còmics,
cromos, Scalextric, joguines,
antiguitats. També restes pisos i cases. 679.736.491
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GUÀRDIES NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

NOVEMBRE-DESEMBRE 2019
- 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
29. HIDALGO
- 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
30. CONDAL
- 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
1. PIERA
- 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
2. SANSI
- 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
3. BLANCA
- 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
4. CUYÀS
- 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
5. BATALLÉ
- 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
6. ESPERT
MONTSE. - 93 699 02 91
JORDI, 25
7. A.C. SANT
LOZANO - 93 699 10 72
8. PASSEIG LES TORRES

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

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

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

A. MONTSERRAT

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

ARUMÍ M.

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CA N’ORIOL

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

LOZANO

Passeig Les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

MAS

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristes

93 699 43 98

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra. Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra. de Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

SCHMID

Riera, 12

Zona Església Sant Pere

93 699 13 05

XAPELLI

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Que no s’escapi l’alegria!
“La joventut és el paradís de
la vida, l’alegria és la joventut eterna de l’esperit.”
Ippolito Nievo
L’alegria, encara que és la
més positiva de les emocions, moltes vegades és
complicada. Tendim a pensar que no depèn de nosaltres, sinó que és una
cosa que succeeix de forma
gairebé arbitrària, i tenim
tanta por de perdre-la que
temem compartir-la. Sobretot en els temps que
corren, en els quals sembla
que hem de mantenir-nos
pessimistes per seguir el
corrent.
La vida és certament
una contínua muntanya
russa, però no podem tenir
una vida amb aprenentatge
i sentit sense un equilibri
entre alegries i penes. Preocupar-nos per les penes
està bé, però donar-li prou
espai a les alegries és igualment important. Copsar bé
aquests moments alegres,
no deixar-los passar sense posar-hi tota la nostra
atenció.
Tota experiència de

guany suposa una alegria
per al nostre sistema emocional, tenim el dret a gaudir
de tots els nostres èxits, ﬁns
i tot dels que ens semblen
insigniﬁcants.
A més, l’alegria, al contrari de la tristesa o la ràbia,
no disminueix en compartirla, sinó que es multiplica.
No hi ha alegria més
trista que la aquella que
no es pot compartir. Ser
capaç de dilucidar el que
és problemàtic és una gran
virtut, però saber valorar

les coses bones de la vida
és un talent.
Com aconseguim trobar
aquesta satisfacció? On és
la nostra alegria?
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults i de
parella. Col·legiada
16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

CULTURA
MÚSICA
Concert acús�c
d’Amaral a Rubí de
la mà de Cadena
Dial i l’Ajuntament
Eva Amaral i Juan Aguirre
presenten aquest dissabte
a Barcelona el seu nou disc:
‘A todo color’, en l’estrena
del darrer treball de la banda musical de Saragossa.
Abans, però, el grup Amaral oferirà una preestrena
en format acús�c al teatre
municipal La Sala, un concert patrocinat per Cadena
Dial, que és qui ha repar�t
durant els darrers dies les
invitacions per poder assis�r a aquest concert exclusiu. També l’Ajuntament
ha repar�t invitacions per
assis�r a l’esdeveniment a
través de les seves xarxes
socials. / DdR

Els músics Eva Amaral i Juan
Aguirre. / Cedida
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TEATRE

BREUS

Exposició d’il·lustracions
‘Mariana Pineda’, l’heroïna
liberal de Lorca arriba a La Sala de Zuzanna Celej
L’Espai de Llibres Lectors al
tren organitza una exposició d’il·lustracions d’originals de Zuzanna Celej que
s’inaugurarà aquest divendres a les 18 hores amb la
presència de la il·lustradora
i els editors Helena García i Alberto Sotelo, que
presentaran ‘L’avi os té un
secret’.
Durant dos mesos, es
podran observar les il-

Mariana Pineda, la dona que
es va conver�r en un símbol
de la llibertat després de
ser executada el 1831 per
defensar la causa liberal
contra la monarquia absolu�sta borbònica, va inspirar el
poeta i dramaturg Federico
García Lorca, que li va dedicar una obra de teatre.
Pel director de ‘Mariana
Pineda’, Javier HernándezSimón, aquest personatge
retratat per Lorca simbolitza
una dona que es rebel·la

contra tot allò que està establert a la societat i ho fa seguint el seu propi cor lliure,
que no entén de normes, ni
de gèneres ni de pors.
La protagonista d’aquesta història se sent atrapada
en un món on constantment
se sent vigilada i oprimida,
no només per la situació
política del moment, sinó
també per la normativa
social inherent al fet de ser
dona.
El repertori d’aquest

Exposició col·lec�va d’El Gra a edRa
La inauguració de la mostra va tenir lloc el dimecres
al vespre i va comptar amb
una notable assistència de
públic: “Avui en dia costa
molt arrossegar la gent a
veure cultura, estem contents perquè la sala està
plena i perquè la nostra gent
està implicada”, va dir Manel
Miras, president de l’en�tat
rubinenca. El responsable

d’El Gra va explicar que la
proposta de fer la mostra va
sorgir de la pròpia edRa, que
es va oferir com a sala d’exposicions al grup fotogràﬁc.
Actualment, hi ha una
norantena de persones que
són sòcies del Grup Fotogràfic El Gra. D’aquestes,
cinquanta han volgut collaborar en aquesta exposició
col·lec�va. / M.C.

La inauguració de la mostra va comptar amb una notable assistència de públic. / M.C.

lustracions de Celej, que
té un es�l par�cular, amb
imatges plàcides, colors suaus i aquarel·les sub�ls.
D’altra banda, aquest
dissabte a les 12 hores es
donaran els tres premis del
concurs que s’ha realitzat
durant aquesta setmana i
que tenia com a temà�ca
les edicions publicades de
la sèrie infan�l ‘Agus i els
monstres’. / DdR

Conferència sobre el conﬂicte
històric Catalunya-Espanya

Imatge promocional de l’obra ‘Mariana Pineda’. / MarcosGPunto

FOTOGRAFIA

Cinquanta socis del Grup
Fotogràfic El Gra exposen
de forma col·lec�va en una
mostra que es podrà veure
fins al 20 de desembre a
l’Escola d’Art i Disseny de
Rubí (edRa). Es tracta d’una
exposició de temà�ca lliure
en què es poden trobar paisatges, persones, retrats, ﬂora i fauna, i tota mena d’es�ls
fotogràﬁcs diferents.
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obra, realitzada per la companyia CG Producción Escènica i Teatro del Nómada,
està format per Aurora Herrero, Marta Gómez, Silvana
Navas, Sara Cifuentes, Laia
Marull, Óscar Zafra, Álex
Gadea, Fernando Huesca i
José Fernández.
L’obra es representarà
aquest diumenge al teatre
municipal La Sala a les 19 hores i el preu de les entrades
és de 20 euros i de 15 euros
amb descompte. / DdR

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) va
organitzar aquest dilluns a
l’Ateneu una conferència
sobre el conflicte històric
entre Catalunya i Espanya,
a càrrec del rubinenc Víctor Cucurull, llicenciat en
Geograﬁa i Història per la
Universitat Autònoma de
Barcelona.
Sota el �tol ‘Catalunya,
Espanya: la gènesi del conﬂicte’, Cucurull va explicar
davant d’una setantena de

persones els fets històrics
com ara els primers documents escrits en català,
datats del 858, el primer
llibre dels jutges als usatges
de Barcelona, les diverses
Cons�tucions o la inﬂuència
de l’imperi comercial català
a la mediterrània.
El públic es va entusiasmar tant que la conferència
no va acabar. Els organitzadors ja han dit que es programarà la con�nuació en el
proper curs. / DdR
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música

entitats

Sisena edició de la Zambomba
Flamenca de Nadal

La Unión Extremeña de Rubí
celebra el 40è aniversari a La Sala

La Casa de Andalucía de
Rubí organitza aquest dissabte 30 de novembre la
sisena edició de la Zambomba Flamenca de Nadal.
L’espectacle tindrà lloc a les
21 hores a la seu de l’entitat, al carrer Orso, 2.
La sambombada comptarà amb la col·laboració
del Coro Semblanza Rociera
de la Unión Cultural Andalu-

za de Martorelles i el Coro
Raíces del Sur de Sabadell.
Hi participaran al cant Manuel Gómez ‘El Lantejuela’
i Loli de Badajoz. També
actuaran els grups de ball
de la Casa de Andalucía:
Azabache, Desirée i Nuevos
Horizontes.
La sambombada estarà
presentada per José López
‘El Willy’. / DdR

música
Concert de rock
del grup Martínez
a l’Espai l’Aurora
L’Espai l’Aurora, ubicat a la
plaça d’Anselm Clavé, acull
aquest dissabte a les 20 hores
un concert de rock a càrrec de
la banda Martínez. Es tracta
d’un grup format per Anscari
Monti (guitarra), Xavi Casanueva (veu i guiterra), Ignacio
Sabadell (baix elèctric) i Manel Priego (bateria i cors).
El grup oferirà els temes
del seu primer disc, gravat el
2018, que es titula ‘Grandes
éxitos’. / DdR

Un dels grups de la Unión Extremeña, durant una actuació. / Cedida

La sambombada tindrà lloc a la Casa de Andalucía de Rubí. / Arxiu

Agenda
Pista de gel. El 29 de novembre, el 2, 3 i el 4 de desembre de 17h a 21h; i el 30 de
novembre i l’1 de desembre
d’11h a 21h. A la pl. Nova
Estació.
Tió Gegant dels Comerciants.
El 29 de novembre de 19h a
21h al centre.
··················································
Divendres 29 de novembre
Manifestació de Fridays for future
A les 17.30h a la pl. de la Nova
Estació.
Xocolatada i espectacle d’encesa
de llums de Nadal
A les 18h a la pl. Pere Aguilera.
Conferència: ‘Desarrollo del poder
de la voluntad’
A càrrec d’Àngels Torra. A les 18h
al c. Sant Pere, 8. Org.: Societat
Teosòfica de Rubí.
Conferència: ‘Possibilitats de vida
extraterrestre’
A càrrec de Josep M. Oliver. A les
19h a l’Ateneu. Org.: Associació
d’Amics de l’Astronomia de Rubí.

El teatre municipal La Sala
va ser dissabte l’escenari de
la celebració dels 40 anys de
vida de la Unión Extremeña
de Rubí. Per celebrar l’efemèride, l’entitat va organitzar un festival amb diverses
actuacions que va comptar
amb la presència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez.
La màxima responsable
municipal va felicitar la Unión Extremeña pel seu vincle
amb Rubí: “ Una ciutat es
desenvolupa gràcies a la
fortalesa del seu teixit asso-

Presentació del llibre ‘Anarquistas... ¡Y orgullosos de serlo!
A càrrec de la Fundació Salvador
Seguí. A les 19h a l’Espai l’Aurora.
Sorteig de la campanya ‘Rubí Comerç et cuida’
A les 19.30h davant de les Galeries
Rubí. Org.: Rubí Comerç.
Concert de jazz
A càrrec de Muddy Wine & David
Giorcelli. A les 20h al Cafè Pàmpol.
Nits d’observacions astronòmiques
A càrrec de l’Associació d’Amics
de l’Astronomia TRI-A Rubí. A les
21.30h a l’Ateneu.

ciatiu. Una riquesa cultural
que fa gran un municipi, que
ens permet fer més cromàtica la graella de colors de les
nostres vivències i teixir així
unes complicitats que ens
fan forts”.
Durant el festival van
actuar els grups Coros y
Danzas Raíces Nuevas, de la
Unión Extremeña de Rubí;
Desirée ‘La Concha’; Joaquín
‘El Albero’; la Irmandade
Galega de Rubí; Alba y Álex
de la CCA Alcalá la Real de
Terrassa; Duende Flamenco;

Taller de castells solidari
A les 11.15h a l’institut La Serreta.
Homenatge als represaliats del
franquisme
A les 12h a la pl. Nova Estació.
Org.: Mesa de Catalunya d’Entitats
Memorialistes.
Concert de jazz
A càrrec de Xavi Castillo Trio. A les
20h a l’Ateneu. Org.: Associació
Jazz Rubí.
Concert de rock
A càrrec de Martínez. A les 20h a
l’Espai l’Aurora.

Sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. De 9h a 10h a
la pl. Onze de Setembre.

‘Sororidad, amor y perreo’
A les 20h Presentació de Fúria
Desviada, a càrrec del col·lectiu
LGTBI Terrassa, i de ‘Revolution
Now’, a càrrec de La Tija Edicions.
A les 21h recital poètic a càrrec de
Ginebra i Irene Parrita. A les 22h
Kafeta No Mixta. Al CRAC. Org.:
Feministes Rubí.

Taller d’artesania
A càrrec de Montse Deza. A les 11h
a la Biblioteca.

VI Zambomba Flamenca
A les 21h a la seu de la Casa de
Andalucía de Rubí.

Hora del conte en anglès
‘Little British Chef’, a càrrec de British House. A les 11h a la Biblioteca.
Per a infants d’1 a 7 anys.

··················································
Diumenge 1 de desembre

··················································
DiSSABTE 30 de novembre

Dia de les Persones amb Diversitat

Solea y Alborea del Centro
Andaluz Nueva Carteya de
Terrassa; Tierra Extremeña,
de la Unión Extremeña de
Terrassa; i el Centro Ragonés
de Rubí.
La Unión Extremeña va
començar a funcionar el
1977, tot i que no es va constituir oficialment fins dos
anys més tard, per aquest
motiu s’ha commemorat el
40è aniversari el 2019. El
2014 ja va celebrar els 35
anys amb un festival a La
Sala. / DdR

Funcional
D’11h a 14h a la pl. Dr. Guardiet.
Paradetes, tallers, lectura del manifest, actuacions i fideuada.
Concert de valsos i polques
A les 12h al Celler. A càrrec de
l’Orquestra de l’Escola de Música
Pere Burés.
Teatre: ‘Mariana Pineda’
A càrrec de Cia. GC Producción
Escènica i Teatro del Nómada. A les
19h a La Sala. Preu: 20€/15€.

Jazz a l’Ateneu
amb el trio Xavi
Castillo
L’Ateneu Municipal, situat
al carrer de Xile, acollirà
aquest dissabte a les 20
hores un concert de jazz a
càrrec del trio Xavi Castillo,
una promesa del contrabaix. L’actuació servirà per
presentar el primer disc de
Castillo i comptarà amb la
presència del pianista de
Xipre Christos Yerolatsitis
i el bateria Pau Casares.
L’actuació musical està organitzada per l’Associació Jazz
Rubí. / DdR

Exposicions
Exposició col·lectiva d’El Gra
A l’Escola d’Art i Disseny de Rubí
(edRa) fins al 20 de desembre.
Exposició d’il·lustracions de
Zuzanna Celej
Inauguració 29 de novembre
a les 18h. Fins al 29 de gener
a l’Espai de Llibres Lectors al
Tren.

··················································
Dimarts 3 de desembre

Espectacle de
Pedres
i barraques
flamenc
de la Peña
Exposició sobre barraques de
Calixto Sánchez
pedra seca. Fins al 22 de de-

Taller de cuina
A càrrec de Maria Ruiz. Per a damílies amb infants a partir de 10 anys. A
les 17h al Centre Cívic del Pinar.

Retrats d’Antoni Marsal
A la Biblioteca del 2 de desembre fins al 31 de gener.

Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a la Torre Bassas.
Teatre: ‘Aquí no paga ni Déu!’
A càrrec de Femarenc. A les 19h
a La Sala.

sembre al Celler.

Fotografia de moda. Maria Illa
Gumà. L’alta costura a Rubí.
Fins al 15 de desembre al Museu Municipal Castell.

··················································
Dimecres 4 de desembre

enormes figures?, a càrrec de Lídia
Clua. A les 18h a la Biblioteca. Per
a infants de 5 a 10 anys.

Hora del conte
‘Catalunya és terra de gegants,
què s’amaga darrera d’aquestes

Jam Session
A les 19h a l’Associació Espai l’Aurora.

CULTURA
SARDANES

La 17a edició de la Diada Sardanista
de Rubí és força par�cipa�va
LARA LÓPEZ
El bon temps va acompanyar
diumenge la celebració de
la Diada Sardanista de Rubí,
que va arribar a la seva 17a
edició. La Diada, organitzada
per Foment de la Sardana
de Rubí, va ser força par�cipa�va i, com és habitual, va
oferir una audició i ballada
de sardanes al ma� i un concert de sardanes amb música
per a cobla, a la tarda.
La plaça de Catalunya
va acollir l’audició del ma�,
de la mà de la cobla Ciutat
de Girona, agrupació musical que ha estat present
en totes les edicions de la
Diada. La pres�giosa cobla
va interpretar alguns temes
com ‘Amunt i Endavant’ de
Pere Fontàs; ‘Baix Empordà’
de Josep Auferil; ‘Platges de
Lloret’ de Vicenç Bou; ‘75 i
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17a Diada Sardanista de Rubí. / L.L.

Seguim’, de Xavier Forcada
o ‘Colla Banyoles’, de Manel Saderra; entre d’altres.
La cobla Ciutat de Girona
té com a director a Jesús
Ventura, acompanyat d’Òscar Sànchez (ﬂabiol), David
Plans (�ble), Josep Coll (tenora), Joan Remacha i David

Hidalgo (trompetes) i Enric
Estrada (ﬁscorn).
A la tarda, l’església de
Sant Pere va ser l’escenari
del concert de sardanes i
música per a cobla. Unes 150
persones van gaudir de l’actuació de la Cobla de Girona,
que va tocar temes que van

arrencar els aplaudiments
dels assistents com ‘Millenari de Rubí’, de Miquel
Tudela (dedicat a la nostra
ciutat), ‘Empordanesa’, de
Joaquim Serra; o ‘El moreno
i el rosset’ (obligada de �ble
i ﬁscorn), de Pau Marons.
La segona part del concert va seguir amb peces musicals bastant populars com
‘El monestir de Ripoll’, de
Manel Saderra; ‘Viladesau i
el mar (suite)’, d’Antoni Mas;
‘Alt Empordà’, de Ricard Viladesau; o ‘Niu d’amor’ (vals
boston), d’Andreu Monné i
Bernat Cas�llejo.
Josep Puigventós, membre del Foment de la Sardana
de Rubí, va valorar de forma
posi�va la par�cipació en la
Diada, que va comptar amb
rubinencs i gent d’altres municipis veïns que van gaudir
de la música tradicional.

GEGANTS

Els gegantons de Rubí,
a Sant Llorenç Savall
Els gegantons de
Rubí, la Laia i el Galderic, van visitar diumenge Sant Llorenç
Savall per par�cipar
en la XI Trobada de
Gegants d’aquesta
població amb mo�u
de la Festa Major
d’Hivern, en honor
a Sant Climent. Així, Delegació gegantera rubinenca. / M.A. López
van retornar la visita
que els gegantons d’aquesta fins a arribar a la Casa de
localitat van fer a Rubí el juny Cultura. Allà es van presentar
les colles participants, que
del 2018.
La trobada, a la qual van van oferir els seus balls, i es
participar també les colles van realitzar els parlaments i
de Canovelles, Cervera, Delta el lliurament del recordatori
Prat, Horta de Sant Joan, La de la trobada gegantera, on
Granada, Mar�net, Olesa de es va fer esment de la bona
Bonesvalls, Palau Solità i Ple- sintonia entre la colla de Sant
gamans, Pineda de Mar, Sant Llorenç i la de Rubí.
La trobada va ﬁnalitzar
Vicenç de Montalt, Súria,
Ullastrell i Vilanova del Camí, amb el ball conjunt de totes
es va iniciar amb la plantada les colles par�cipants. Amb
de gegants a la plaça Major. aquesta sortida es clou el
Posteriorment es va iniciar calendari de sor�des d’aquest
una passejada pels carrers 2019. / DdR

La colla Pe�ts Galzeran, tercera de Catalunya en sardanes de punts lliures
REDACCIÓ
La colla Petits Galzeran de
l’Escola de Sardanes Flor de
Neu ha rubricat la seva excellent temporada de compe�ció sardanís�ca amb una tercera posició en el Campionat
de Catalunya de Punts Lliures,
disputat aquest diumenge al
Pavelló Lluís Bachs del Grup
Excursionista i Espor�u Gironí
(CEiEG).
La gran festa dels Punts
Lliures s’ha celebrat a Girona amb mo�u dels 100 anys
de l’entitat organitzadora,
CEiEG. Els Punts Lliures és la
modalitat més espectacular
del món de la sardana. Les
colles creen passos, coreograﬁes, formes geomètriques

i combinacions visuals molt
diferents de les de la sardana
tradicional. És un espectacle
i una exhibició de força �sica
per part de tots els dansaires.
En el pavelló es van donar cita
unes 20 colles de les categories alevina, infan�l, juvenil,
gran i veterana.
El bon nivell exhibit per
les tres colles infantils –a
més de la rubinenca, Pe�ts
Tarragona Dansa i Escarlata
de Lleida– va fer que les tres
formacions quedessin empatades a punts en primera
posició, una situació insòlita
a la qual no s’havia arribat
mai. En la seva actuació, la
colla rubinenca va quedar
tercera en la primera sardana
–L’amic Homar–, mentre va

Escola de Sardanes Flor de Neu al concurs de Girona. / Cedida

quedar primera en la segona
–Batecs de poble–. Això va fer
que els rubinencs empatessin

a punts amb les colles tarragonina i lleidatana.
El jurat ﬁnalment va de-

cidir, després de considerar
criteris com l’originalitat en
l’execució de la sardana, la
dificultat dels passos o el
vestuari, que els campions
dels Punts Lliures fossin la
colla Escarlata i, en segon
lloc, Pe�ts Tarragona Dansa.
Totes tres colles amb poques
dècimes de diferència.
La colla infan�l va rebre
l’escalf d’unes 60 persones,
entre pares i mares, familiars i monitors. Des de les
grades van exhibir pancartes
animant la colla i ﬁns i tot
es van enfundar guants de
color blau – el de la colla– per
aconseguir més efec�vitat.
A més d’aquest tercer lloc
en el campionat de Catalunya
de Punts Lliures, Pe�ts Gal-

zeran va quedar en tercera
posició del Campionat de
Catalunya i també tercers
en revesses en el còmput
de Catalunya. El palmarès
es completa amb la primera posició del campionat
territorial de les comarques
barcelonines.
La junta de l’escola ha
volgut agrair el paper dels
monitors en tota la temporada: “Per la dedicació incondicional amb els dansaires,
per com els mo�veu, per la
vostra tasca educativa, pel
bon ambient que genereu, i
per les ganes de seguir treballant per mantenir l’escola
de sardanes. Sou el motor
que �ba de la canalla i ells us
segueixen on calgui”.
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Premis | Rubeo d’or

Una cinquantena d’esportistes i clubs de la ciutat
són reconeguts amb els Premis Rubeo d’Or
redacció

Per segon any consecutiu, Rubí ha
tornat a posar en valor la feina que
desenvolupen els clubs esportius i
els atletes de la ciutat en el marc
d’una nova gala de la Nit de l’Esport
Premis Rubeo d’Or, que va tenir
lloc divendres passat al vespre a La
Sala. Una cinquantena d’esportistes,
alguns a títol individual i altres com
a integrants d’un equip, van ser
distingits amb aquests guardons,
que reconeixen el seu paper en les
diferents competicions federades
durant la temporada 2018-2019, ja
sigui en l’àmbit de l’esport de base
o en el professional.
En la categoria d’equips, les
entitats guardonades van ser el CE
Olímpic Can Fatjó, el CF Juventud
25 de Septiembre, la Unió Esportiva Rubí, el CEB Sant Jordi, el Club
Esportiu Horitzó, el Club Esportiu
Rubí Futbol Sala, la Unió Petanca
Les Torres-Rubí, el Club Petanca
Vallès, el Club Petanca Santa Rosa, el
Regina Carmeli, el CE Maristes Rubí
Futbol Sala i l’HCR Cent Patins.
També es va premiar la tasca
que realitzen el Club Esportiu Rubí
Futbol Sala, l’Escola Maristes de
Rubí i el Club Escola Futbol Can Mir
en el marc del programa En volem
cinc, vinculat als Jocs Esportius Escolars. Es tracta d’un projecte que
incentiva els infants i joves a tenir
una actitud esportiva per sobre de
la competició. En aquesta categoria,
també es va lloar la implicació i dedicació d’Andrés Santos en l’esport
base de Rubí.

L’alcaldessa i els regidors, amb els guardonats. / Ajuntament - Localpres

Els Premis Rubeo d’Or també
van reconèixer diversos esportistes
a títol individual, alguns dels quals
han participat en fases finals de
campionats d’Espanya, d’Europa o
mundials. Són Elena Ruiz, Ariadna
Ruiz, David de Requesens, Arlet
Oliveras i Ricard Valenzuela (Club
Natació Rubí); Judit Pareja, Andrea
Sehuk, Sergio Medina i David Coronas (HCR Cent Patins); Joan Ramon,
Núria Ramon, Thaïs Martínez,
Míriam Granell, Unai Flores, Sílvia
Boix i Marta Moreno (Taekwondo
Balmes); Fernando Garrocho (Club
Natació Rubí); Juan A. Segarra, Ignasi Melo i Francisco Aragón (Unió

Atlètica Rubí); i Daniel Gonzalo
(Centre Excursionista de Rubí).
També van ser guardonats en
aquesta categoria diversos esportistes que actualment militen en clubs
de fora del municipi i que han aconseguit importants èxits esportius:
la waterpolista olímpica Bea Ortiz
(CN Terrassa); el jugador de bàsquet Sergi Martínez (FC Barcelona);
l’entrenador Sergi Alegre (campió
d’Àsia amb la selecció de futbol de
Qatar); l’atleta Jan Badia (Cornellà
Atletisme); els atletes Ferran Merino i Iker Gómez (Agrupació Atlètica
Catalunya); la patinadora Claudia
Aguado (CPA Ripollet); el jugador

d’handbol Ricard Castro (Handbol
Sant Martí Adrianenc); l’esportista
Irina Ruiz (Pole Sport), el boxejador
Francisco Valderrama; el tirador
Adrià Martínez (Tir al plat Mollet); la
corredora de muntanya Mireia Pons
(Inverse Team Trail); i l’atleta Adrià
Navajón (FC Barcelona).
Paral·lelament, es va premiar el
RCD Espanyol, l’Associació de veterans del Club Joventut Badalona i
els veterans del FC Barcelona en
agraïment per la seva col·laboració
amb l’esport de la ciutat.
Els Rubeo d’Or també van destacar la trajectòria esportiva de l’exjugadora de bàsquet Lídia Gracia i del

membre de l’equip tècnic, abans del
RCD Espanyol i ara del CF Liverpool,
Francisco Espinar ‘Kiko’; així com
quatre figures més que han dedicat
la seva vida a l’esport rubinenc:
José Martínez, José Urtiaga, Trinidad García i Armand Estella. A títol
pòstum, també va rebre un sentit
homenatge el vicepresident de la
UE Rubí Toni López, qui va morir fa
unes setmanes, en reconeixement
a la seva trajectòria esportiva i la
seva tasca vinculada a l’esport base,
en un dels moments més emotius
de la nit.
Els rubinencs Víctor Sánchez,
jugador del RCD Espanyol, i Bea
Ortiz, waterpolista del Club Natació
Sabadell, van acompanyar l’alcaldessa, Ana M. Martínez, el regidor
d’Esports, Juan López Núñez, i la regidora Marta Oliva, en el lliurament
d’alguns d’aquests guardons.
Durant l’acte, la màxima responsable municipal va destacar que
“l’esport és una manera de viure la
vida, de créixer i formar-se com a
persona. I això és el que aplaudim
avui: reconeixem el foment d’uns
valors que són importants per a la
societat, que són importants per
a Rubí”.
La gala, que va ser conduïda
novament pel periodista esportiu
Bernat Soler, va comptar amb l’actuació de la companyia Brodas Bros.
Durant la cerimònia, l’Ajuntament va
presentar el nou segell de Rubí Esport, una R que simbolitza un atleta
en l’arrencada d’una cursa. Un cop
finalitzada la gala, els assistents van
gaudir d’una recepció al Celler.

futbol | formació

futbol | tercera catalana

L’Amateur de la Penya Blaugrana Ramon Llorens va
aconseguir la victòria al camp
del Sentmenat. Els blaugrana
van remuntar el gol inicial
dels locals i van fer una segona part molt completa. El
resultat final va ser d’1-3 amb
gols de Moussa i Alexis (2).
Per la seva banda, el juvenil va caure al camp del Jabac
per 2-5, amb gols de Tijan
i Joel Pérez. El bon joc de
l’equip no s’està reflectint en
els resultats, però cada cop es
comença a veure més la bona
feina del cos tècnic.
Pel que fa als cadets,
l’A va guanyar en el derbi al
camp de l’Olímpic Can Fatjó,
tot i avançar-se els locals.
L’equip va fer un partit molt
complet i el resultat final
va ser de 2-5, amb gols de
Wallid, Damián i Ian Moreno

L’equip es col·loca en sisena posició a la taula classificatòria

L’Amateur de la Penya Blaugrana Ramon Llorens Primera victòria del Veinti com a local,
s’imposa al camp del Sentmenat 1-3
que guanya al Cercle Sabadellès per 6-1
J. González

Esperava amb ganes tota
l’afició del CF Juventud 25 de
Septiembre una alegria del
seu equip com a local i, per fi,
aquesta va arribar diumenge
passat en forma de victòria

contundent. I és que el Veinti
va guanyar amb claredat al
Cercle Sabadellès per 6-1, en
un gran partit.
Amb el jugador Adan
Sancho com a gran protagonista, amb 2 gols i 2 assistències, els homes dirigits per

El Cadet A va imposar-se en el derbi local contra l’Olímpic. / Cedida

Juv. 25 de Setembre - C. SabadellÈs 1856

(3). El B va perdre a casa del
Castellar per 6-3.
Respecte als alevins, l’A
va imposar-se al camp del
Terrassa per 3-5 amb gols
d’Aria Márquez, Anouar Delta
i Jordi Huertas (3), mentre
que el B va caure a casa davant el Javac, tot i remuntar
un 0-2. El resultat final va
ser de 2-5, amb gols de Sully
Aaidoun i Erik Ahufinger.

Juv. 25 de Setembre: Rubio, Pleguezuelos, Morales, Díaz,
Cissokho, López, Andreu (Kada 64’), Fons, Sancho, Muñoz
(Bravo 72’), Pérez.
Cercle SabadellÈs 1856: Serra, Waez, Jover (Milian
83’), Torras, Marc Raluy, Albert Raluy (Balmes 83’), Farrés
(Arnella 46’), Grau, Sala, Aguilera (Deu 46’), Camps (Figuerola 46’)
Àrbitre: Marc Bayer Gil.
Gols: 1-0 Sancho (6´), 2-0 Muñoz (14´), 3-0 López (32´),
4-0 Pérez (62´), 5-0 Bravo (74´), 5-1 Grau (83´), 6-1 Kada
(89´),
Targetes: Fons; Serra de Juan.

El Benjamí A va perdre a
casa del Matadepera per 7-2,
com ho va fer el B com a local
contra el Catalonia per 1-4.
Finalment, el prebenjamí A va
guanyar a l’Ullastrell per 4-1,
amb gols de Gerard Jerez i
Said Trawally (3), mentre que
el Prebenjamí B va perdre a
casa contra el Viladecavalls
per 2-4. / Penya Blaugrana
Ramon Llorens

6-1

Gabriel Bravo ja guanyaven en
el minut 15 per 2-0 i, abans de
la mitja part, per 3-0.
El Cercle Sabadellès, que
va arribar al Municipal del
Veinti amb baixes importants
a la plantilla, no va oposar
massa resistència i el conjunt
de Rubí va tancar el partit a
la segona part. Tot i això, el
Cercle va fer en el minut 89 el
gol de l’honor.
Amb aquesta victòria, el
Veinti es col·loca en la sisena
posició a la taula de la classificació, a 8 punts del lloc de
promoció.
Aquesta propera jornada
repeteix a casa contra l’EF Planadeu i espera poder oferir de
nou un bon resultat a la seva
afició. Serà diumenge 1 de desembre a les 12.05 hores.

ESPORTS
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FUTBOL | TERCERA CATALANA

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Maneta de l’Olímpic al San Lorenzo La UE Rubí perd davant la Guineueta,
en una segona part encertada
però aconsegueix millorar el joc
JOSÉ VERDE

Nova golejada en aquesta
temporada de l’Olímpic, en
aquesta ocasió al San Lorenzo, que només va poder
aguantar la primera part. Va
arrencar bé el partit per als
de Can Fatjó que, en tan sols
5 minuts de joc, en un córner
llençat per Òscar Molina
aconseguia el primer gol, un
gol olímpic.
El San Lorenzo va plantar
cara i va arribar a dominar
el mig camp, però tots dos
conjunts van disposar d’ocasions per a marcar en aquest
primer temps, sense arribar
a materialitzar-les.
Ja a la segona part, en el
minut 5, el conjunt visitant
va comptar amb una clara
oportunitat: un penal llençat
pel capità, David, que el porter de l’Olímpic, Estepa, va
aturar en dos temps, evitant
així l’empat. I en el minut 58,
de nou penal, però aquesta
vegada a favor dels de Can
Fatjó. Juancho va transformar la pena màxima, pujant
el 2-0 al marcador.
A partir d’aquell moment,
el San Lorenzo es va enfonsar
i els locals es van fer amb
el centre del camp i amb

C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ – U.D. SAN LORENZO

5-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Estepa, C. Gómez (Roberto), Rubén,
Juancho, Gustavo, Claudio, Maymó, Nico (Marcos), O. Molina,
Roger (Albert), Dani (Manel).
U.D. SAN LORENZO: Ismael, Marc (Oriol), Iván (Badri), Guillermo, Kane, Adriá (Angel), Xavi (Raúl), Rosas, David, Alex,
Christian (Aitor.
Àrbitre: Houssan Eddine Ochan (Bé).
Gols: 1-0 O. Molina (5´), 2-0 Juancho (p) (58´), 3-0 Rubén
(69´), 4-0 Rubén (72´), 5-0 Claudio (75´), 5-1 Badri (88´).
Targetes: C. Gómez, Dani; Xavi, David, Alex.

l’entrada d’Albert i Manel, el
perill arribava a la porteria
dels visitants. En el minut
69, Rubén Ruiz va aconseguir
el tercer per a l’Olímpic i les
entrades per les bandes eren
un perill constant per al San
Lorenzo. En el 72, un golàs
de Rubén Ruiz, des de fora
de l’àrea, suposava el 4-0
per als locals. Amb un rival
ja desequilibrat, en el 75
de joc, Claudio tancava el
compte de gols de l’Olímpic
fent el cinquè. A deu minuts
del ﬁnal, Roberto i el juvenil
Marc Sánchez van substituir
Nico i Cristian Gómez.
Un cop els homes de
Juan Carlos Rodríguez ja es
van relaxar van donar opció
al San Lorenzo a fer el gol de
l’honor en el minut 88 per
mediació de Badri.

3a Catalana Grup 6

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

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

J Pts.
12 31
12 29
12 25
12 25
12 21
12 21
12 19
12 18
12 17
11 15
12 15
12 13
12 11
11 9
11 9
12 9
11 5
12 4

Amb aquesta victòria,
l’Olímpic es manté ferm a
la segona posició de la classiﬁcació. Dissabte a les 17
hores, els de Can Fatjó visitaran el Municipal Industrial
de Ripollet on s’enfrontaran
al tercer classiﬁcat, la Peña
Deportiva Pajaril, en el que
s’espera un emocionant
partit.

L’Espanyol s’endú el II Torneig
de Veterans Ciutat de Rubí

Foto de família dels conjunts de l’Espanyol i l’Olímpic. / J. M. Villena

El RCD Espanyol es va proclamar campió del
II Torneig de Veterans Ciutats de Rubí, organitzat per l’Olímpic de Can Fatjó, i on també
van participar els veterans del club amﬁtrió i
els veterans del Juventud 25 de Septiembre
i de la Unió Esportiva Rubí.
El quadrangular es va disputar el dissabte al matí amb diversos enfrontaments.
El Veinti va aconseguir guanyar a la Unió
Esportiva per 1-0, classificant-se per la
ﬁnal; mentre que l’Olímpic va perdre 3-0
contra el RCD Espanyol. A la ﬁnal, el conjunt blanc-i-blau va aconseguir la victòria
per 3-1, mentre que en el partit pel tercer
i quart lloc la Unió Esportiva i l’Olímpic van

empatar 2-2.
Després del torneig, es van lliurar els
premis i trofeus i el club va repartir els
guardons del concurs de frases infantils,
que van guanyar Aarón Linero, Alex Bisbal,
Hugo Gómez i Marina Linero. Les frases
guanyadores de la pregunta ‘Què és per tu
l’Olímpic?’ s’inscriuran a la paret de l’estadi
com a record: ‘Sentiment i passió, ‘Amista
t+Diversió+Futbol+Respecte’, ‘Una família
groga i verda’ i ‘Un sentiment groc i verd’.
Tota la recaptació del torneig, al voltant
de 1.200 euros, es va lliurar a l’Associació
de Persones amb Diversitat Intel·lectual de
Rubí. / J.V.

Diumenge a les 12 h rebrà a la Grama a Can Rosés
J. PÉREZ

La revolució anunciada per
Alberto Fernández no va
obtenir el resultat desitjat,
tot i que va millorar molt
la imatge del Rubí respecte
al partit davant el Parets.
Tot i això, l’equip va perdre
2-0 amb el CF Guineueta.
Les nombroses baixes del
conjunt rubinenc van fer
que saltés al camp un equip
molt jove.
Van debutar dos jugadors, el porter Xavi Betran
i el juvenil Àlex, a més de
comptar a l’onze inicial amb
jugadors com Anouar i Charly Lumbreras, que tenen
pocs minuts. Precisament
aquests dos últims van disposar de dues ocasions a la
primera meitat per avançar
els rubinencs. La primera
meitat va ser molt igualada,
però el Rubí va jugar una
mica millor.
Un canvi realitzat en el
descans per l’equip local
va desnivellar la balança.
Mioko va substituir Bernat

C.F. GUINEUETA-UE RUBÍ

2-0

C.F. GUINEUETA: Fernandez, Andy, Ayllon, Omar, Dani
(Torremorell 73’), Ferran, Nil (Marc 73’), Torvisco, Bernat
(Mioko 46’), Carmona i Pellejero (Villanueva 87’)
U.E. RUBÍ: Xavi Betran, Carles Mur, Villegas, Tino Mendoza,
Joan Raventos, Masip, Carles Montoro, Hector (Alex 73’),
Charly Lumbreras (Enric 55’), Raul Perez (Ivan 73’) i Anouar
(Sergi Estrada 55’)
Àrbitre: Nageli Juan.
Gols: 1-0 Mioko (59’), 2-0 Mioko (89’)
Targetes: Ferran; Tino Mendoza.

a l’inici de la segona meitat
i va saber aprofitar les passades que li feien arribar
a l’esquena de la defensa
rubinenca. En el minut 59,
Mioko va fer l’1-0. Malgrat
que el Rubí insistia i buscava
l’empat, en el minut 89, en
una jugada similar a la del
primer gol, Mioko va fer el
2-0, que seria el resultat
definitiu.
Per la seva banda, el
Rubí B va derrotar, en un
gran partit, al CD Llano por
2-0. Diumenge vinent, el primer equip rebrà a Can Rosés
a les 12 hores a la Fundació

Esportiva Grama, mentre
que el B jugarà dissabte 30
de novembre a les 17.30
hores a Ciudad Badia.
1a Catalana Grup 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

GIRONA FC B
VIC UEC
PALAMÓS CF
EF MATARÓ CE
FUNDACIÓ E. GRAMA
EE GUINEUETA CF
SABADELL NORD CF
MANLLEU AEC
MOLLET UE CF
JÚPITER
L'ESCALA FC
LLORET CF
LA JONQUERA UE
UE RUBÍ
TONA UE
PARETS CF
LLAGOSTERA UE B
REUS DEPORTIU CF B

J Pts.
11 31
11 25
11 23
11 22
12 20
12 19
11 17
11 15
11 14
11 14
11 13
11 12
11 12
10 10
12
8
12
7
11
5
0
0
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Èxit de la jornada de portes
obertes del Can Mir
El diumenge 24 de novembre,
a les instal·lacions del Club
Escola de Futbol de Can Mir,
es va celebrar una jornada
de portes obertes dirigida,
fonamentalment, als nens
i nenes de l’Associació Rubí
TEA. Durant la jornada, en
la qual hi va col·laborar el
CE Horitzó, es va realitzar
un entrenament en la pista
de futbol sala davant la presència dels pares i familiars
d’una desena d’infants que
pertanyen a l’associació Rubí
TEA.
L’objec�u d’aquesta jornada, tal com va explicar Jordi
Peiró, president del CEF Can
Mir, és que els infants provin
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durant unes setmanes com
és un entrenament de futbol
i se sen�n a gust amb els tècnics, companys i en�tats que
organitzen els entrenaments.
A par�r del gener, s’espera
que la major part d’aquests
nens s’inscriguin a l’equip,
que s’anomenarà Can MirHoritzó.
Aquest equip, que en una
primera fase inicial només
realitzarà entrenaments, ha
de ser també la pedrera de
l’equip de futbol 7 HoritzóCan Mir que ha estat de nova
creació aquesta temporada i
que està aconseguint èxits espor�us rellevants en la Weleague7. / Can Mir-Horitzó

TAEKWONDO | RECONEIXEMENT

Reconeixements per
al Club Balmes Rubí

PETANCA | LLIGA

Nova victòria de pres�gi per al
primer equip de la UP Las Torres-Rubí
LUIS JULIÁN

El primer equip de la Unió
Petanca Les Torres-Rubí va
visitar una de les pistes més
complicades de la categoria,
les del Badalona. El par�t va
ser molt igualat ﬁns al punt
que no es va decidir ﬁns a la
darrera par�da que va caure
a favor dels interessos dels
de Rubí. 4-5 i 3 punts que
permeten al primer equip
compar�r liderat amb Castelldefels i Gran Via a tan sols
3 jornades per al ﬁnal de la
Lliga Catalana.
Fins a Terrassa es va desplaçar el segon equip per
a enfrontar-se a l’Unió Ca
n’Anglada, rival de la zona
mitja de la taula. Els egarencs
es van posar per davant en el
primer tram del par�t, però
els rubinencs van aconseguir
neutralitzar el resultat advers
ﬁns a aconseguir un empat a
8 a les acaballes del par�t.
Amb aquest punt els de Rubí
no acaben de sor�r de la part

Par�t disputat entre el Grup C i el Polinyà. / Cedida

baixa i hauran de con�nuar
lluitant per tal d’evitar la
promoció de descens.
El tercer equip, per la
seva banda, va plantar cara
a l’actual líder del seu grup
el Polinyà. No va ser fins
a la segona ronda que els
visitants es van fer amb un
mínim avantatge que van sa-

ber defensar, tot i els intents
dels rubinencs per anul·lar-lo
però no va ser possible i els
punts van volar cap a Terrassa. El tercer equip es troba a
la zona mitja de la taula, però
no pot deixar de mirar enrere, ja que es troben a només
3 punts de la promoció de
descens.

El Grup D continua imbatut. Van rebre a les pistes
de Cova-Solera l’Atlè�c Sant
Cugat, equip de la part baixa
de la classiﬁcació. Després de
les 2 primeres rondes, els de
Rubí ja tenien un bon avantatge en el marcador. Però un
excés de relaxació els va fer
pa�r ﬁnalment pel resultat, ja
que els visitants van començar a retallar distàncies ﬁns al
punt que es va haver d’esperar a les darreres par�des per
acabar de tancar el par�t per
9-7 favorable als rubinencs
que con�nuen en el segon
lloc de la classiﬁcació.
Finalment, el femení de
l’en�tat va visitar les pistes de
l’Atlè�c Sant Cugat. El par�t
no va resultar gens fàcil per
a les rubinenques que no van
tancar el par�t ﬁns a arribar
a la darrera ronda que van
guanyar per 4-5. Les rubinenques con�nuen líders amb 3
punts d’avantatge sobre el
conjunt de La Concòrdia de
Sabadell.

Comença el trasllat a Can
Rosés de les pistes del
Club Petanca Santa Rosa
Els espor�stes del Balmes Rubí, acompanyats per l’entrenador José
Luis Prieto, van recollir el premi de mans de l’alcaldessa. / Cedida

Divendres passat, dia 22 de novembre, es va celebrar la Nit de
l’Esport de Rubí. El Club Balmes de taekwondo va ser condecorat amb 7 Rubeos d’Or, a més del reconeixement al club pels
assoliments espor�us de la temporada 2018-19. Els espor�stes
del Balmes Rubí reconeguts van ser Silvia Boix, Unai Flores,
Miriam Granell, Marta Moreno, Thaïs Mar�nez i els germans
Joan i Nuria Ramón. Tots ells van assis�r acompanyats de les
seves famílies i van pujar a recollir els seus premis, al costat
del seu entrenador José Luis Prieto. Un gran esdeveniment
que reconeix el treball i l’esforç, així com la importància de la
pràc�ca espor�va, i que dona forces als espor�stes a con�nuar
treballant. / Balmes Rubí

L’Ajuntament ja ha iniciat
les obres per traslladar les
instal·lacions del Club de
Petanca Santa Rosa, ubicades
actualment a Ca n’Oriol, a
un nou emplaçament, situat
al costat de l’estadi de Can
Rosés. Amb aquest projecte es pretén configurar un
espai més adequat per a la
pràc�ca d’aquest esport, a
la vegada que s’allibera una
part del parc de Ca n’Oriol
per augmentar-ne la super�cie verda.
La nova ubicació del Club

de Petanca Santa Rosa serà
en uns terrenys situats a la
conﬂuència entre els carrers
Saragossa i Valladolid. Els treballs consis�ran en habilitar
una esplanada d’una superfície aproximada de 1.500
m², que perme� acollir dotze
pistes de petanca i un ediﬁci
de serveis del club.
La nova instal·lació comptarà, entre d’altres, amb una
xarxa d’enllumenat exterior
amb columnes i projectors
led. També es preveu la formació d’una xarxa d’aigua

Les pistes abandonaran Ca n’Oriol. / Cedida

pel subministrament dels
mòduls de serveis, pel reg
de les pistes de petanca i per
una font que s’instal·larà al
recinte.
Segons el consistori,

l’empresa Iron Golobal serà
l’encarregada de realitzar les
obres, amb un pressupost
de 187.145,60 euros i un
termini d’execució de tres
mesos. / DdR
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WATERPOLO | LLIGA

DUATLÓ | CURSA

Important victòria a Bilbao pel Sènior
Masculí de waterpolo del Natació Rubí

Tres espor�stes del CNR disputen el Duatló
de muntanya de Girona

El primer equip de waterpolo
masculí del Club Natació Rubí
(CNR) es va desplaçar dissabte passat fins a Bilbao per
disputar un interessant par�t
contra el CN Askartza.
En un par�t molt disputat, els jugadors dirigits per
Dani Gómez es van imposar
9-11 contra l’equip basc.
Amb aquest resultat l’equip
rubinenc con�nua en tercera
posició a la taula classiﬁcatòria, igualat a punts amb
el Club Natació Molins i a
només un punt de la primera
posició. Aquest cap de setmana s’enfrontaran al CDW
Màlaga a les instal·lacions
de Can Rosés a par�r de les
15.20 hores. El club anima a
l’aﬁció a assis�r al par�t, que
es preveu emocionant.
Per la seva part, l’equip
femení va caure derrotat
contra el líder de la categoria,
el Club Natació Mataró, per

Diumenge es va celebrar a
Girona el duatló de muntanya
amb la par�cipació de tres
espor�stes del Club Natació
Rubí. Sergi Saura va assolir
la 41a posició de la categoria
absoluta (91G); Xavier Rodríguez la 13a posició en V2M
(117G) i Daniel Jiménez la
46a posició en V1M (126G).
Per clubs, van assolir la 21a
posició. / CNR

TRIATLÓ | CLASSIFICACIÓ

Op�ms Club Triatló, 18è en el
rànquing masculí de clubs catalans
El Sènior Masculí és tercer, empatat amb el Molins i a un punt de la primera posició. / Cedida

un clar 9-17.
Finalment, destacar que
el segon equip masculí del
CNR de waterpolo va perdre
contra el CN Sabadell B (1114). Tot i la derrota l’equip
con�nua encapçalant la classiﬁcació. / CNR

ALTRES RESULTATS DEL CLUB NATACIÓ
CN Sant Andreu - CN Rubí
CN Molins De Rei - CN Rubí
CN Rubí A - CN Catalunya
Club Natació Badia - CN Rubí A
CN Rubí A - CN Martorell/ CN Tarraco
CN Rubí - CN Atlètic-Barceloneta

16-9
7-12
5-9
0-6
5-0
4-11

ATLETISME | CROS

El rubinenc Aketza Sumell aconsegueix la
mínima pel Campionat d’Espanya en salt d’alçada
La primera jornada del triangular atlètic es va disputar diumenge a Sant Cugat.
Aquesta és la segona edició
d’aquesta ac�vitat, que està
organitzada entre altres per
la Unió Atlè�ca Rubí.
Tots els atletes rubinencs
par�cipants van realitzar bones proves, obtenint bons
resultats. Cal destacar, però,
que en salt d’alçada, en categoria Sub-14, Aketza Sumell
va realitzar la marca mínima
per poder participar en el
Campionat d’Espanya amb un
salt d’1,78 m i classiﬁcant-se
en primera posició.
Altres resultats destacats
van ser, en 60 m llisos Sub-8,
Nil Felez va guanyar la tercera
sèrie amb 11”4, com també
ho va fer Erika Aguilera amb
11”2. En 60 m llisos Sub-10,
David Colchón va guanyar
la primera sèrie amb 9”5, i
Noelia Valera també va guanyar la primera sèrie amb
9”3, mentre que la segona la
va guanyar Noa Pérez, amb
10”2.
En 60 m llisos Sub-14, Ivan
Garcia va quedar primer en la
tercera sèrie amb 7”9, Jordi
Serra va guanyar la quarta
amb 8”2 i Alba Rodríguez la
primera amb 8”0.
En salt d’alçada Sub-12,
Juan Garcia va imposar-se

Saura, Rodríguez i Jiménez, a la
prova de Girona. / Cedida

amb 1,28 m, mentre que
Nil Felez ho va fer en salt de
llargada Sub-8 amb 2,29 m i
Adam Daaﬁ, en salt de llargada Sub-10 amb 3,33 m. Noelia
Valera va guanyar la mateixa
prova en categoria femenina
amb 3,00 m.
Cros de Castellar i Premi de
Marxa de Manresa
Diversos atletes de la Unió
Atlètica Rubí van participar
diumenge en el 42è Cros Vila
de Castellar-Memorial Pere

Hernández, disputat al parc
de Colobres i les pistes d’Atle�sme de Castellar.
El club rubinenc va obtenir
uns bons resultats. En categoria Sub-12, Xavi Borrella va
córrer una distància de 2.070
m i va ser 4t amb un temps de
7’54”30, mentre que en Sub14, Adrián Macias va guanyar
la prova, corrent 2.810 m en
9’25”2. En la mateixa categoria, però en dones, Valeria
Olalla va fer els 2.070 m i va
quedar 5a amb un registre

Les germanes Tejero van par�cipar al Premi de Marxa Ciutat de
Manresa. / Cedida

de 7’43”02. Pel que fa a categoria Sub-16, Wail Afallad i
Alexandre Valls van quedar 7è
i 8è, respec�vament amb un
temps de 15’20”11 i 15’28”27.
Judith Borrella va par�cipar
en categoria Sub-18 i va ser 6a
amb un crono de 14’00”64.
D’altra banda, Maria i
Lucia Tejero van participar
diumenge al Gran Premi de
Marxa Ciutat de Manresa.
Maria va marxar els 2 km en
ruta en 12’48” i va quedar en
12a posició, mentre que Lucia,
en categoria Sub-16, també va
ser 12a i va realitzar els 3 km
en ruta en 17”47. / UAR

Membres del club rubinenc. / Cedida

El club Rubinenc Op�ms Club Triatló ha ﬁnalitzat la temporada
2018-2019, que es va tancar el passat mes d’octubre, a una
destacada 18a posició del rànquing masculí de clubs de tota
Catalunya de la Federació Catalana de Triatló. El rànquing es
tenen en compte els punts assolits a les diferents modalitats
ges�onades per la Federació, com Duatló de Muntanya, Duatló
de Carretera, Triatló i Aquatló.
Una posició molt treballada per un club jove, que només
fa tres temporades que està federat. / Op�ms Club

ENTITAT | LLIGA

Victòria dels equips d’handbol i
bàsquet de Maristes
Partit de tràmit pel Sènior
d’handbol de Maristes Rubí,
que es va imposar 33-23 a
l’Handbol Maresme Llavaneres en un par�t en el qual
els va costar agafar el ritme,
però que quan el van agafar
van poder distanciar-se en el
marcador amb claredat.
Per la seva banda, el sènior de bàsquet de Maristes va
retrobar-se amb la victòria i va
guanyar per 68-72 al CB Vila

de Montornés, un conjunt
que es trobava en posicions
més altes de la classiﬁcació.
Aquesta victòria signiﬁca un
plus de conﬁança per l’equip,
que ja prepara el següent par�t contra la Gramenet BC.
Finalment, el sènior de
Futbol Sala de Maristes Rubí
es va imposar 6-1 al FS Mollet,
tot i que amb un resultat enganyós. L’equip es manté líder
a la classiﬁcació. / DdR

