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total d’incidències, 190 estan 
relacionades amb esllavissa-
ment de terres i murs a la via 
pública, 78 amb arbres caiguts 
o en risc de caure, 67 estan 
relacionades amb la bru� cia 
a la via pública, hi ha hagut 26 
casos d’incidents entre par� -
culars, 16 de problemes amb el 
subministrament de la llum i el 
telèfon, 11 relacionats amb la 
xarxa de clavegueram, 11  per 
desperfectes del vial i 10 relaci-
onats amb medi natural.

Mar� nez ha qualifi cat la 
pluja del 15 de novembre 
“d’extraordinària”, ha cele-
brat que no hagi causat “cap 
persona ferida” i s’ha mostrat 
agraïda als serveis d’emergèn-
cia i els tècnics municipals, 
en especial a la Policia Local i 
Protecció Civil.

Divendres, 30 de novembre de 2018 ACTUALITAT2

L’Ajuntament calcula que 
reparar els danys pels aiguats 
costarà un milió d’euros
MARTA CABRERA

Quinze dies després de l’aiguat 
del 15 de novembre, l’Ajunta-
ment de Rubí ha fet públic el 
balanç d’incidències i el cost 
que suposa per les arques 
municipals. Segons ha explicat 
l’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 
fi ns al 23 de novembre es van 
comptabilitzar 467 incidències 

Pintades reivindica� ves al CAP Mútua. / Mariona López

relacionades amb la pluja i tot 
plegat suposarà una despesa 
extraordinària per l’Ajunta-
ment d’aproximadament un 
milió d’euros.

Segons ha explicat la mà-
xima responsable municipal, 
la principal prioritat durant 
les hores posteriors a la pluja 
va ser reobrir els carrers, un 
fet que segons explica, estava 
resolt el 16 de novembre: “Ara 
estem en la segona fase, fent 
una neteja més exhaus� va”. 
De fet, segons les dades del 
consistori, actualment enca-
ra queden per resoldre una 
quarta part de les incidències 
a la ciutat, mentre que a les 
urbanitzacions, encara hi ha 
per resoldre el 50% dels pro-
blemes.

En termes generals, del 

El sindicat Metges de Catalu-
nya ha convocat durant tota la 
setmana una vaga de metges 
de primària de l’Ins� tut Ca-
talà de la Salut (ICV) i l’ha fet 
extensiva als faculta� us que 
treballen als centres sanitaris 
concertats, com és el cas de 
Rubí. Al CAP Anton Borja i 
a Sant Genís, ges� onats pel 
Consorci Sanitari de Terrassa, 
el seguiment ha estat massiu, 
tot i que no s’han facilitat da-
des ofi cials, mentre que al CAP 
Mútua, que depèn de Mútua 
de Terrassa, el 80% dels met-
ges s’han sumat a la vaga.

La convocatòria va co-
mençar dilluns i al tancament 
d’aquesta edició està previst 
que s’allargui fi ns divendres. 
Els treballadors de l’atenció 
sanitària primària reclamen 
més faculta� us, més temps 
per poder atendre els pacients 
i reduir les llistes d’espera. 
Tot i que el Departament de 
Sanitat ha intentat evitar la 
vaga posant sobre la taula 
una nova proposta, fi nalment 
això no ha estat sufi cient per 
desconvocar-la.

Important seguiment de 
la vaga de metges en els 
Centres d’Atenció Primària 

La Generalitat de Catalu-
nya, a través dels serveis mí-
nims, ha garan� t el funciona-
ment normal als serveis d’ur-
gències i a les unitats especials 
(cures intensives, hemodiàlisi, 
coronàries, neonatologia, 
parts i tractaments de radiote-
ràpia i quimioteràpia). També 
hi ha hagut serveis mínims 
en l’atenció als malalts in-
gressats, l’ac� vitat quirúrgica 
inajornable i els tractaments 
de radioteràpia i quimioterà-
pia i de necessitat vital, així 
com el transport sanitari per 
atendre totes les urgències, el 
tractament oncològic, la diàlisi 
i l’oxigenoteràpia i els sistemes 
d’emergències.

En el cas de la medicina de 
família, pediatria, ginecologia 
(amb els serveis inajornables 
d’ecografi a del primer i segon 
trimestre de l’embaràs i in-
terrupció voluntària de l’em-
baràs), odontologia i centres 
penitenciaris en torns diürns, 
es garanteix el 25% de la 
plan� lla. En relació a la resta 
de serveis, han funcionat com 
un dia fes� u. / DdR

Contenidors plens de fang a Sant Muç després dels aiguats. / Cedida
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Centenars de manifestants surten al carrer 
per reivindicar millores en els serveis públics
MARTA CABRERA

Millorar la qualitat assis-
tencial de la sanitat a Rubí, 
aconseguir una revaloritza-
ció de les pensions i lluitar 
contra l’augment abusiu del 
preu dels lloguers van ser 
principalment les tres reivin-
dicacions de la manifestació 
que va tenir lloc dimecres 
a la tarda a la ciutat i que 
va congregar més de 300 
persones.

Liderats pel Moviment 
per les Pensions Públiques 
de Rubí (MPPR), centenars 
de persones i entitats com 
Rubí Sanitat o el Sindicat del 
Lloguer, es van concentrar a 
la plaça Pere Aguilera, des 
d’on van marxar fi ns al CAP 
Mútua. Allà, es va reivin-
dicar que a Rubí hi hagi un 
servei d’atenció pediàtrica 
les 24 hores del dia de di-
lluns a diumenge, així com 
un augment dels recursos 
per tal d’alleugerir les llistes 
d’espera, tant per aconse-
guir hora amb el metge de 
capçalera, com per fer les 
proves en altres centres i 

les visites als especialistes, a 
més d’aconseguir un millor 
transport per anar als hos-
pitals de referència. De fet, 
la manifestació ha coincidit 
amb la setmana de vaga que 
els metges de capçalera estan 

guin en les properes genera-
cions: “Cal lluitar perquè les 
generacions futures també 
cobrin les pensions, s’han de 
rebel·lar”, i va explicar que hi 
ha formes per aconseguir di-
ners per les pensions més en-

llà de les coti tzacions: “Hi ha 
milions per reforçar l’exèrcit, 
per pagar autopistes que no 
són rendibles, aeroports que 
no són operati us, etc”.

Posteriorment, el gruix 
dels manifestats es va traslla-
dar fi ns a la plaça de la Nova 
Estació, on es va convidar els 
parti cipants a acudir a la gran 
assemblea ciutadana que ti n-
drà lloc el 4 de desembre a La 
Sala a parti r de les 18 hores. 
Un altre dels portaveus del 
moviment pensionista local, 
Jordi Navarro, va explicar 
que en aquesta trobada es 
posarà sobre la taula quina 
és la situació actual del futur 
de les pensions, la comissió 
del pacte de Toledo i la po-
sició de cadascun dels grups 

parlamentaris.
A banda, durant la reunió 

ciutadana, oberta a la par-
ti cipació de tothom, a més 
dels pensionistes també hi 
parti ciparan parti ts políti cs, 
sindicats, entitats veïnals, 
socials i políti ques, ja que es 
tractaran temes relacionats 
amb la salut, l’ensenyament, 
l’habitatge, els drets socials, 
etc.

Diversos col·lecti us es van unir per reivindicar millores en la sanitat, les pensions i l’habitatge. / M. López

Enti tats socials, 
políti ques i 

veïnals celebraran 
una assemblea 

ciutadana oberta 
per defensar els 
serveis públics

protagonitzant a l’atenció 
primària.

Després, Juan Mestaza, del 
MPPR, va demanar als mani-
festants que conti nuïn lluitant 
pels seus drets i no es resignin 
a què les pensions desapare-
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Rubí celebra el Dia Internacional contra la Violència 
Masclista amb el desig de “superar el patriarcat”
REDACCIÓ

La lectura del manifest, re-
dactat per la periodista Ari-
adna Oltra, va ser l’acte cen-
tral de les ac� vitats del 25 de 
novembre, Dia Internacional 
contra la Violència Masclista 
i va congregar diumenge al 
migdia més d’un centenar 
de persones a la plaça del 
Doctor Guardiet.

Els encarregats de fer la 
lectura van ser un grup de 
joves de Rubí, que van po-

sar veu al manifest unitari: 
“Estem més decidides que 
mai a superar el patriarcat, 
que el poder sigui en mans 
de les dones a mans iguals 
i a no tenir por”. Per la seva 
banda, l’alcaldessa de Rubí, 
Ana M. Mar� nez, va lamen-
tar el nombre de víctimes 
de violència masclista: “Les 
dades i les xifres mai reco-
lliran el dolor desolador que 
queda en les persones que 
han envoltat les víctimes 
mortals. Víc� mes que només 

Durant la commemoració, es va llençar confe�  de color violeta a la 
plaça Doctor Guardiet. / Lali Puig

tenien un punt en comú, 
eren dones”.

La plaça Doctor Guardiet, 
com l’any passat, va estar 
ambientada amb siluetes 
blanques, que simbolitzaven 
les víc� mes de la violència 
masclista. Després de la 
lectura del manifest, els 
alumnes de l’Escola de Mú-
sica van oferir una petita 
actuació i l’actriu Sandra 
Pérez va recitar el poema de 
Candela Tuck ‘Mujer tenías 
que ser’, que va rebre una 
forta ovació.

A banda d’aquesta ac� -
vitat impulsada per l’Ajunta-

ment, Catalunya en Comú- 
Podem Rubí va organitzar 
una performance reivindi-
ca� va i de sensibilització a 
l’avinguda Barcelona durant 
la tarda. La formació polí� ca 
va enganxar a terra frases de 
caràcter masclista, però que 
estan completament accep-
tades a la societat.

Altres ac� vitats
D’altra banda, aquest diven-
dres a les 18 hores a l’Ate-
neu, s’oferirà la conferència 
‘Violència psicològica en la 
parella’, a càrrec de la psico-
lòga Maria Mateo. 

Rubí compta amb una nova 
zona arbrada des d’aquest 
diumenge. Amb mo� u de la 
celebració del Dia de l’Arbre 
Autòcton, es van plantar un 
centenar d’arbus� ves i d’ar-
bres autòctons de fulla ca-
duca de diferents espècies: 
roures, freixes, lledoners, 
aurons, nogueres i alerços.

Amb aquesta acció, es 
completa l’adequació d’una 
zona a tocar de l’avinguda 
de les Flors. Es tracta d’un 
espai proper al parc dels 
Geranis, en concret, a la 

confl uència entre les avin-
gudes de les Flors i de Can 
Sucarrats.

En paral·lel, l’Ajunta-
ment ha condicionat un 
tram de l’avinguda de les 
Flors, on s’ha creat una 
vorera entre l’escola Ra-
mon Llull i l’avinguda Can 
Sucarrats. L’actuació ha 
comptat amb un pressupost 
de 15.843,67 euros sense 
IVA. A fi nals d’any, també 
hi ha prevista una millora 
de l’enllumenat d’aquesta 
avinguda. / DdR

Més d’un centenar d’arbres 
plantats a l’avinguda de les Flors

L’entitat Ran de Terra va 
poder realitzar finalment 
la 23a Jornada de neteja 
de l’entorn natural el 25 de 
novembre, que va tenir com 
a protagonista el parc de Ca 
n’Oriol. Una cinquantena de 
par� cipants van recollir del 
parc ampolles, fragments de 
vidre, gots, llaunes, bosses 
i tota mena de deixalles 
abandonades després d’una 
nit de ‘botellón’.

Després es van dirigir 
cap a la font dels Avella-
ners, on de camí van recollir 

deixalles de diversos punts 
negres, com per exemple el 
de l’avinguda Europa, on els 
transpor� stes aboquen tota 
mena de deixalles.

Precisament, un dels 
projectes que Ran de Terra 
desenvoluparà als insti-
tuts està relacionat amb la 
sensibilització en relació a 
la regulació de l’estaciona-
ment de vehicles de gran 
tonatge i la necessitat que 
aquests estacionaments 
es� guin dotats dels serveis 
adequats. / DdR

Jornada de neteja de l’entorn 
natural al parc de Ca n’Oriol

Par� cipants en l’ac� vitat, amb els residus recollits. / Cedida
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La Fira del Vi torna aquest cap de setmana 
al Celler amb els millors vins de Catalunya
REDACCIÓ

Per sisè any consecu� u, l’en-
torn de l’an� c Celler de Rubí 
s’omplirà aquest proper cap 
de setmana dels millors vins 
catalans de l’any. La fi ra ofe-
rirà als visitants la possibilitat 
de tastar alguns dels vins dis-
� ngits amb els Premis Vinari 
2018 en la seva primera cita 
pública.

Aquest any seran a la Fira 
del Vi una desena de cellers 
amb premi com ara Bouquet 
d’Alella, Vinari de Bronze 
2018 en la categoria de Blancs 
Joves; Castell d’Or, Vinari d’Or 
2018 al Millor Escumós Jove 
i Vinari de Bronze 2018 en 
la categoria de Blancs Joves; 
Celler Biopaumerà, Vinari 
de Bronze 2018 de la DO 
Tarragona; Celler Xavier Clua, 
Vinari de Bronze 2018 dels 
Vins Dolços, Rancis i de Pos-
tres; Jaume Giró i Giró, Vinari 
de Plata 2018 dels Escumosos 
Reserva; Molí de Rué, Vinari 
de Plata 2018 Vins Dolços, 
Rancis i de Postre; Monastell, 
Vinari de Plata 2018 Escu-
mosos d’An� gues Reserves; 

crementen els tastos dirigits 
que formen part de l’oferta 
complementària de la fira. 
Així s’oferiran dos tastos de 
vermut (dissabte i diumenge 
a les 13.30h) i dos de vins (dis-
sabte a les 20h i diumenge a 
les 12h), que enguany comp-
ten amb el suport de Bon 
Preu Esclat, nou col·laborador 
de la fi ra.

La cadena de supermer-

Pagos de Híbera, Vinari de 
Plata 2018 Vins Dolços, Rancis 
i de Postres i Vives d’Ambrós, 
que es va endur el premi 
especial al Millor Celler. Per 
primera vegada hi par� ciparà 
també un celler de vermut 
amb premi: el celler Padró 
i Família, que en els Premis 
Vinari dels Vermuts 2018 va 
aconseguir entre d’altres el 
Gran Vinari d’Or.

Com és habitual, a més 
dels estands de vins, caves i 
vermuts, es podran degustar 
les propostes gastronòmi-
ques del Mercat Municipal. 
La fi ra obrirà dissabte 1 de 
desembre d’11 hores fi ns a 
la mitjanit i diumenge d’11 a 
16 hores.

Més tastos que mai
Com a novetat, enguany s’in-

cats se suma a la marca de 
copes Riedel, de fabricació 
austríaca, que tornen a ser 
l’equipament dels tastos. Per 
assis� r a aquests, cal formalit-
zar una inscripció prèvia (10€) 
a través de la web vadevi.cat. 
A més, l’establiment local 
Bodegues Rosàs, organitza 
dissabte un tast a cegues 
(18.30h) i, com a novetat, un 
tast per parelles (21.15h). Per 
par� cipar en els tallers que 
guiarà Marià Rosàs, cal fer la 
inscripció a www.bodegasro-
sas.com.

Una fi ra per a tothom
La música en directe tornarà 
a estar present a la Fira del 
Vi. La rubinenca Andrea Mir, 
Landry i la FM, Muddy Wine, 
Blues Guitar Party i els The 
Killing Hits posaran la banda 
sonora a la proposta.

La Fira del Vi serà també 
un esdeveniment familiar i 
com cada any hi haurà un es-
pai dedicat als nens i nenes on 
els més pe� ts aprendran a fer 
peces amb taps de suro i ela-
boraran elements relacionats 
amb el món de vi com ara 

sotagots. Igualment, també hi 
ha prevista una programació 
d’espectacles destinats als 
infants.

El regidor de Comerç, Ra-
fael Güeto, ha destacat que la 
fi ra, organitzada entre l’Ajun-
tament de Rubí i els Premis 
Vinari, ja “s’ha conver� t una 
cita de referència a Rubí i a la 
comarca i cada any hi passen 
prop de 10.000 persones”.

Imatge de la Fira del Vi de l’any passat. / Lara López



Fa 7 anys que l’ins� tut L’Esta-
tut va organitzar per primera 
vegada un acte benèfi c per 
col·laborar amb La Marató 
de TV3. Un alumne de pri-
mer de Batxillerat lluitava 
contra el càncer i aquell any, 
com aquest, la recaptació 
de La Marató es destinava 
a la inves� gació per la cura 
del càncer. El grup de Batxi-
llerat va decidir col·laborar 
organitzant un acte solidari, 
en el qual es va implicar tot 
el centre. La iniciativa ha 
perdurat en els anys i ha anat 
creixent. Enguany, fan un pas 
més i volen obrir-se a tota la 
població. Per això, l’acte, que 
� ndrà lloc aquest dissabte 1 
de desembre, es realitzarà 
per primera vegada fora del 
centre educa� u, a la plaça 
Doctor Guardiet.

La ma� nal solidària s’ini-
ciarà a les 10 hores amb una 
batucada pels carrers propers 
a la plaça i una xocolatada. 
Posteriorment tindrà lloc 
el pregó, que anirà a càrrec 
d’Àngel Ramírez, estudiant 
del primer grup de l’ins� tut 
que va organitzar aquesta 
celebració i que ara està 

acabant Medicina.
Cap a les 11 hores serà el 

moment d’una cursa solidà-
ria pel centre, una prova de 2 
km, accessible per tothom. La 
música serà present durant 
bona part de la jornada amb 
les actuacions de Sergi Estella 
i Sergi Viaplana, Isaak Aguilà, 
Pops, Alvians i DJ Roger.

També està prevista una 
exhibició de grups de mo-
tards i actuacions de cultura 
popular i tradicional, com 
gegants, sardanes, castellers 
i balls par� cipa� us de l’Esbart 
Dansaire. Hi haurà servei 
de bar i bo� farrada, sorte-
jos de productes cedits per 
comerços locals i paradetes 
amb productes elaborats per 
l’alumnat.

Les escoles Montessori 
i Pau Casals també s’han 
sumat a la inicia� va i orga-
nitzaran tallers que serviran 
per vendre els materials que 
fabriquin, com ara peces 
elaborades amb una impres-
sora 3D.

Des de l’ins� tut L’Estatut 
s’ha animat a tota la ciutada-
nia a par� cipar d’aquesta ma-
� nal solidària. / C. Carrasco

L’ins� tut L’Estatut organitza una 
gran ma� nal solidària amb La 
Marató de TV3 a la plaça Guardiet
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LARA LÓPEZ

L’Orient Pròxim en la geopolí-
� ca mundial va ser la temà� ca 
escollida per a l’úl� ma edició 
del Curs de Cooperació i Soli-
daritat Internacional organit-
zat anualment per Rubí Soli-
dari, que es va organitzar del 
23 al 25 de novembre al Rubí 
Forma. La 17a edició d’aques-
tes jornades divulga� ves va 
comptar amb la presència 
d’una desena de ponents de 
procedències diverses, com 
Pedro Rojo, de la Fundació Al 
Fanar para el Conocimiento 
Árabe; Miquel Pajares, presi-
dent de la Comissió Catalana 
d’Ajuda als Refugiats; i els 
professors universitaris Pilar 
Garrido, Carlos Berzosa, Leila 
Nachawa� , Antonio Campillo, 
Nadia Hindi, Isaías Barreñada 
i Nour Salameh; a més de Na-
dia, una refugiada pales� na.

Durant les jornades, que 
van comptar amb l’assistència 
d’una quarantena de perso-
nes, es van tractar temes com 
l’efecte de l’estratègia de po-
der geogràfi ca en països com 
l’Iran, l’Iraq, l’Aràbia Saudita i 
Turquia, la venda d’armes en 
confl ictes bèl·lics, els refugiats, 
el dret internacional en el mo-

El 17è Curs de Cooperació Internacional aprofundeix en 
els confl ictes a l’Orient Pròxim i les seves conseqüències

Antonio Campillo i Pilar Garrido, experts en Orient Pròxim, acompanyats de Josep M. Pijuan, de Rubí 
Solidari, en la inauguració del curs. / Mariona López

viment migratori de persones, 
i l’efecte en l’economia de la 
fuga de persones i l’arribada 
de nous habitants qualifi cats.

Josep M. Pijuan, president 
de Rubí Solidari, explica que el 
curs ha estat molt interessant 
pels assistents, ja que “les 
ponències han sa� sfet i han 
resolt moltes qüestions del 
públic”. Pijuan ha agraït la 
col·laboració de Pilar Garrido 
–professora d’estudis àrabs 
i islàmics a la Universitat de 
Murcia– que ha estat la di-
rectora del curs i que ha afa-
vorit la presència de bastants 
ponents del món acadèmic 
espanyol.

Durant la jornada de clau-

sura celebrada diumenge es 
va parlar dels refugiats. Un 
dels aspectes destacats pels 
ponents ha estat que la Unió 
Europea no està complint 
amb la Convenció de l’Estatut 
dels Refugiats acordada a 
la Conferència de Ginebra. 
Segons Miquel Pajares, els 
governs tracten els nouvin-
guts com immigrants il·legals, 
quan aquests compten amb 
el dret a asil. El president de 
la Comissió Catalana d’Ajuda 
als Refugiats va defensar la 
ges� ó de l’asil de refugiats per 
part de les ONG, argumen-
tant que les en� tats han de 
mantenir el paper central en 
l’acollida de nouvinguts i en 

la seva tasca de sensibilització 
ciutadana i denúncia de les 
accions d’incompliment dels 
governs. Per la seva banda, 
Pedro Rojo va alertar sobre 
l’estat de desinformació i ru-
morologia que contribueix al 
creixement de l’extrema dreta 
i la xenofòbia.

Carlos Berzosa, exrector 
de la Universitat Complutense 
de Madrid, va explicar que els 
països d’Orient Pròxim s’han 
quedat enrere en l’evolució 
econòmica tot i tenir ac� vi-
tats i recursos potents com el 
petroli. De fet, la riquesa de re-
cursos naturals els porta a ser 
països “objecte de desig” i per 
tant una font de confl icte. 
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REDACCIÓ

Rubí commemorarà el Dia 
Internacional de les Perso-
nes amb Diversitat Funcio-
nal, que se celebra el 3 de 
desembre, amb un complet 
programa d’acti vitats ober-
tes a tota la ciutadania. Les 
propostes, organitzades per 
l’Ajuntament amb la col-
laboració de diverses enti -
tats de la ciutat, tenen com 
a objecti u “donar visibilitat 
a les persones que tenen 
algun ti pus de discapacitat 
i avançar en la construcció 
d’un Rubí plenament inclu-
siu, on la diversitat sigui re-
coneguda com un valor i no 
pas com un problema”.

Les acti vitats arrencaran 
aquest divendres a les 19 
hores amb la projecció de 
la pel·lícula ‘Campeones’ a 
La Sala. Es tracta del llarg-
metratge dirigit per Javier 
Fesser que ha estat escollit 
per representar Espanya a 
la propera edició dels pre-
mis Oscar i s’ha distingit 
per haver estat la pel·lícula 
espanyola més taquillera del 
2018. La clau d’aquest èxit és 

Commemoració del Dia Internacional 
de les Persones amb Diversitat Funcional

L’any passat, ja es van realitzar diverses acti vitats. / Localpres

una història plena d’humor 
i humanitat protagonitzada 
per un equip de persones 
amb diversitat intel·lectual.

Diumenge al matí  ti ndrà 
lloc la jornada central de la 
commemoració, consistent 
en un seguit d’activitats 
obertes a tota la ciutadania. 
De 10 a 14 hores, la plaça 
del Doctor Guardiet acollirà 
parades informati ves i tallers 
a càrrec de les enti tats de di-
versitat funcional, un mural 
dels desitjos i un espai de 
lectura infanti l. A parti r de 

les 11 hores, es podrà gaudir 
de diferents exhibicions de 
les entitats culturals, que 
culminaran a les 13 hores 
amb l’actuació de l’Orques-
tra de la Diversitat Funcional 
de l’Escola de Música Pere 
Burés. Pel que fa a la part 
més reivindicati va de la jor-
nada, la lectura del manifest, 
ti ndrà lloc a les 13.15 hores 
i comptarà amb la partici-
pació de l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i les entitats 
de diversitat funcional. La 
celebració finalitzarà a les 

14 hores amb un tastet de 
fi deuada per al qual caldrà 
adquirir prèviament un ti-
quet.

El 3 de desembre, Dia In-
ternacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional, la 
commemoració es traslla-
darà a l’emissora municipal 
Ràdio Rubí, que rebrà les en-
ti tats de diversitat funcional 
de dins el programa magazín 
Rubí al Dia.

Finalment, el 4 de de-
sembre a parti r de les 17.30 
hores, ti ndrà lloc un taller in-
fanti l de llenguatge de signes 
a la Biblioteca. Per assisti r-hi 
cal inscriure’s prèviament al 
mateix equipament.

L’alcaldessa ha convidat 
la ciutadania a parti cipar de 
totes aquestes propostes: “A 
l’hora de dissenyar aquesta 
programació, perseguim que 
sigui una commemoració 
compartida per a tots els 
rubinencs i rubinenques, 
que doni visibilitat a la rei-
vindicació dels drets de les 
persones amb diversitat 
funcional, però que també 
generi dinàmiques d’inclusió 
entre els ciutadans”.
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El Servei de Rehabilitació Comunitària 
celebra el seu 20è aniversari
REDACCIÓ

El Servei de Rehabilitació 
Comunitària (SRC) de Rubí, 
Castellbisbal i Sant Cugat va 
celebrar dijous de la setmana 
passada diverses activitats 
per commemorar el seu 20è 
aniversari. La jornada es va 
iniciar al ma�  amb una ben-
vinguda a càrrec de Liana 
Vehil, coordinadora del ser-
vei; Vicenç Vallès, director 
de l’Àmbit d’Atenció a la Salut 
Mental del Consorci Sanitari 
de Terrassa; Cris� na Molina, 
directora del Pla Director de 
Salut Mental i Addiccions del 
Departament de Salut; i Mar-
ta García, regidora de Serveis 
a les Persones. 

A con� nuació, van tenir 
lloc dues taules rodones al 
voltant de la detecció i pre-
venció dels trastorns men-
tals i de la participació en 
comunitat, en la qual es van 
donar cita diversos professi-
onals de l’àmbit de la salut 
i dels serveis socials i es van 
projectar dos audiovisuals. 
Les ac� vitats van cloure a la 
tarda amb el lliurament dels 
premis del concurs de foto-

grafi a i l’actuació de la Coral 
Renaixença.

El Servei de Rehabilitació 
Comunitària va néixer el 1998 
sota l’impuls de l’Ajuntament 
de Rubí i integrat al Centre 
d’Orientació Sanitària Ferran 
Salsas i Roig. El 2011, va 
passar a mans del Consorci 

Sanitari de Terrassa, con-
ver� nt-se així en un recurs 
plenament coordinat amb la 
resta de serveis assistencials 
de la Xarxa de Salut Mental. El 
seu objec� u és la recuperació 
de les persones que pateixen 
un trastorn mental greu en 
estreta col·laboració amb 

aquestes, els seus familiars i 
la comunitat, a través d’una 
atenció personalitzada i sense 
perdre de vista la prevenció.

A la jornada de dijous, es 
va evidenciar la importància 
que té el treball en xarxa a 
l’hora d’abordar les proble-
mà� ques relacionades amb 
la salut mental i la bona fei-
na que ha desenvolupat en 
aquest sen� t l’SRC. 

Durant la presentació, 
també es va parlar dels reptes 
que ha d’afrontar el Servei de 
Rehabilitació Comunitària. 
Segons la seva coordina-
dora, Liana Vehils, aquests 
passen per “consolidar la 
feina de prevenció centrada 
en els joves i apropar-se 
més als municipis als quals 
dona servei”, atenent al fort 
increment demogràfic que 
han experimentat en aquests 
vint anys. 

Finalment, la regidora 
de Serveis a les Persones, 
Marta García, va posar l’èm-
fasi en la necessitat de seguir 
treballant per acabar amb 
l’estigma que pateixen les 
persones amb problemes de 
salut mental.

Una de les ac� vitats de l’aniversari del servei va ser un concurs de 
fotografi es. / Mariona López

L’Organització Nacional de 
Cecs Espanyols (ONCE) ha 
repar� t a Rubí 120.000 eu-
ros en el sorteig del ‘Suel-
dazo’ del 25 de novembre. 
L’agent venedor dels jocs és 
Antonio Francisco Muñoz, 
del quiosc ubicat a la plaça 
Catalunya, número 2. El 
venedor va dispensar sis cu-
pons, un d’ells per Ter-
minal Punt de Venda, 
premiats amb 20.000 
euros cadascú.

Rubí pertany ad-
ministrativament a 
l’agència de l’ONCE a 
Terrassa, que presta 
serveis a 515 afi liats 
i compta amb 120 
agents venedors dels 
productes de joc de 

l’ONCE. Els cupons es comer-
cialitzen pels 20.000 agents 
que integren la seva xarxa de 
vendes. A través del Termi-
nal Punt de Venda, el client 
pot triar el número que més 
li agradi. També es poden 
adquirir des de la pàgina 
web ofi cial i en establiments 
autoritzats. / DdR

L’ONCE reparteix 120.000 
euros en sis cupons a Rubí

REDACCIÓ

La Residència i el Casal per 
a la gent gran de Rubí, ubi-
cada al carrer Lepant, va 
ser l’escenari dijous de la 
setmana passada d’un acte 
d’homenatge molt especial, 
amb el reconeixement a la 
trajectòria vital de les tres 
persones més grans tant de 
la Residència com del Casal. 

Es tracta d’Alberta Bonfi ll 
(97 anys), Rosa Monci (96 
anys) i Encarnación Sánchez 
(96 anys), que viuen a la Re-
sidència; i de Piedad Molina 
(87 anys) ─que no va poder 
assis� r a l’acte─, Montserrat 
Felisart (86 anys) i Vicenta 
Gimeno (86 anys), que són 
usuàries del Casal. 

La regidora de Serveis a 
les Persones, Marta García, 
va assis� r a acte, va felicitar 
les homenatjades i els va 
lliurar un obsequi per part 
del consistori. García va as-
segurar que la gent gran “ens 
aporta el saber i l’experiència 
d’allò viscut, que és de gran 
valor”.  Després de rebre els 
regals honorífi cs i un ram de 
fl ors, tots els assistents van 
gaudir d’una actuació del 
Casal Centre de Terrassa. 

Homenatge a les persones de major edat de la 
Residencia i del Casal de gent gran del c. Lepant

Montserrat Felisart, durant l’acte d’homenatge. / Lali Puig

Alberta Bonfi ll, una de les homenatjades. / Lali Puig

L’escola Torre de la Llebre 
acollirà aquest divendres de 
17 a 20 hores una formació 
organitzada per la Federació 
d’Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes de Catalu-
nya (FaPaC). En total, està 
previst que hi par� cipin un 

total de 25 persones de dife-
rents escoles de la ciutat. 

La FaPaC ofereix eines 
i recursos formatius a les 
AMPA per millorar la seva 
tasca associativa i les ha-
bilitats educatives de les 
famílies. / DdR

La Torre de la Llebre acull un 
curs de formació de la FaPaC

El quiosc que ha repar� t la sort. / M.L.
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ERC demana que s’impulsi un saló 
de la infància i cri� ca el túnel de llum

M. CABRERA

Al Ple de gener del 2018, 
Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) i l’Alterna-
� va d’Unitat Popular (AUP) 
van presentar una moció per 
demanar més programació 
infan� l i un saló de la infància 
de cara a la programació de 
Nadal del 2019. Tot i que el 
govern es va quedar sol vo-
tant en contra de la proposta, 
sí que es va comprometre 
a estudiar si era necessari 
incrementar les activitats 
infan� ls.

A manca de saber quines 
són les ac� vitats programa-
des pel Nadal –l’Ajuntament 
encara no ho ha fet públic–, 
ERC ha cri� cat el fet que el 
consistori no impulsi un saló 
de la infància durant les festes 
i en canvi apos�  per un túnel 
de llum: “Amb els 135.000 
euros que costa el túnel de 
llum, més la seguretat, es 

pot fer un saló de la infància 
entre el 27 de desembre i el 
5 de gener, instal·lar un segon 
trenet i, fins i tot, ampliar 
els espectacles i� nerants al 
carrer”, considera el porta-
veu dels republicans, Xavier 
Corbera, que també creu que 
es podrien posar més punts 
de llum en altres carrers de 
la ciutat allunyats del centre. 
De fet, segons els càlculs de 
la formació, un saló de Nadal 
amb ac� vitats tallers, jocs i 
espectacles, amb una entrada 
amb un preu simbòlic, � ndria 
un cost de 95.000 euros, 
oferir espectacles de qualitat 
i� nerants pels barris serien 
35.000 euros i incorporar un 
trenet suposaria una despesa 
de 12.000 euros.

En el cas del trenet dels 
comerciants, impulsar un 
segon vehicle seria important 
per “evitar el col·lapse i les si-
tuacions d’incomoditat i ner-
viosisme que es produeixen 

a les cues”, segons Corbera. 
Per l’alcaldable d’Esquerra, 
impulsar un saló de la infàn-
cia ha de ser una “prioritat 
per tal que hi hagi ac� vitats 
dirigides a les famílies, in-
fants i joves, i per dinamitzar 
el comerç”, i ho contraposa 
amb el “model d’aparador” 
del Par� t dels Socialistes de 

Els republicans diuen que amb els 135.000 euros que costa el túnel de 
llum es podrien fer més ac� vitats infan� ls i habilitar un segon trenet

Catalunya que representa 
el túnel. El líder d’Esquerra 
també ha cri� cat el fet que 
encara no s’hagi fet pública 
la programació de Nadal a la 
ciutat: “A Rubí tenim un greu 
problema de comunicació si a 
hores d’ara les famílies encara 
no saben quines ac� vitats hi 
haurà aquest Nadal”.

Esquerra diu que amb el que costa el túnel es poden fer moltes més 
ac� vitats per a les famílies i els joves. / Mariona López

Xerrada dels comuns sobre 
indústria i ocupació
Catalunya en Comú (CeC) 
Rubí i Podem Rubí con� nu-
en amb el cicle de converses 
per treballar el programa 
electoral amb el qual es 
presentaran a les elecci-
ons municipals del maig. 
Dins aquest marc, les dues 
formacions van organitzar 
una conferència el dimarts 
a la tarda al voltant de la 
indústria i l’ocupació, dos 
temes que preocupen a la 
formació polí� ca.

La xerrada va anar a 
càrrec Paco Ramos, direc-
tor executiu d’Estratègies 
d’Ocupació de Barcelona 
Activa, i José Maria Ma-
tencio, gerent de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
de Sabadell, que van expo-
sar casos d’èxit en matèria 
de polítiques d’ocupació i 
indústria.

Un dels membres del 
grup motor dels comuns a 
Rubí, Pau Navarro, ha expli-
cat que en aquest àmbit cal 
tenir en compte “la mobilitat 
i la sostenibilitat energè� ca, 
un camp en el qual a Rubí no 
s’ha treballat prou”.

D’aquesta conferència, 
n’han de sorgir propostes 
encaminades a rebaixar 
la taxa d’atur, millorar la 
formació ocupacional i el 
reciclatge professional, im-
pulsar serveis d’acollida, 
consorciar serveis o poten-
ciar l’economia social. 

Aquestes propostes se-
ran posteriorment trasllada-
des a un grup de treball que 
és qui s’encarregarà fi nal-
ment d’elaborar el programa 
electoral de Catalunya en 
Comú i de Podem per als 
comicis locals. / M.C.

La trobada va tenir lloc al Rubí Forma. / M. López



Divendres, 30 de novembre de 2018 Política10

m. cabrera

Veïns per Rubí (VR) ha posat 
sobre la taula un seguit de 
condicions per tal de facilitar 
l’aprovació del pressupost del 
2019. Fa uns dies l’equip de 
govern, format pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
i el regidor Sergi García, van 
fer pública la seva proposta 
pels comptes de l’any vinent, 
el darrer del mandat. VR la-
menta que encara no s’hagi 
lliurat tota la documentació 
per estudiar a fons el pres-
supost i, com ja va fer l’any 
passat, critica el que consi-
dera una manca d’inversió 
real: “Les inversions reals, de 
4 milions d’euros, només su-
posen el 5% del pressupost, 
quan en ciutats del nostre 
entorn aquest percentatge 
oscil·la entre el 8% i el 10%”, 
ha explicat Antoni García, 
portaveu de la formació.

Pel que fa a les propostes, 
Veïns per Rubí creu que cal-
dria destinar un 15% de les 
inversions reals en accions 
a les urbanitzacions, ja que 
consideren que el manteni-
ment actual “no és l’adequat, 

Vr condiciona el suport als comptes a 
més “inversions reals” i més ajuts a l’ibi

al centre, el portaveu de Vr, acompanyat per altres membres del 
partit. / Mariona López

com s’ha vist amb les darre-
res pluges”.

VR també posa l’accent 
en l’apartat dels pressupos-
tos participatius i creu que cal 
donar-li més dotació pressu-
postària a aquesta iniciativa: 
“És cert que augmenta un 
50%, però és molt minso en 
relació amb el pressupost 
global, només representa un 
0,36%, i ens agradaria que 
almenys arribés a un 0,5%”, 
ha explicat Gustavo Martín, 
membre de l’organització 

política.
D’altra banda, Martín 

qüestiona el funcionament 
del procés participatiu del 
2018 que, tant per la po-
lèmica amb l’escola Rivo 
Rubeo, que va quedar en se-
gona posició però que no va 
aconseguir el finançament, 
com pel desenvolupament 
dels projectes finalistes: “No 
sabem res dels projectes 
d’enllumenat intel·ligent, ni 
de reparació de l’arbrat mort 
ni de la pista de Can Ximelis” 

i posa en dubte que s’arribin 
a complir durant aquest any. 
A més, proposa dividir els 
pressupostos participatius 
amb una acció concreta de 
ciutat i accions als barris.

Gustavo Martín també 
creu que cal millorar en les 
polítiques d’habitatge, “per 
tal d’adquirir pisos, negociant 
amb les entitats bancàries, 
rehabilitant-los o construir-
ne de nous”.

ajudes a l’ibi
Una altra de les propostes 
per les quals Veïns per Rubí 
porta lluitant tot el mandat 
és l’augment de les ajudes 
al pagament de l’IBI. Segons 
Cristian Ruiz, de VR, “110.000 
euros d’ajudes a l’IBI és insu-
ficient per una ciutat que té 
un 14% de la població en risc 
de pobresa” i reclama que 
es pugi el topall per tal que 
més famílies puguin optar 
als ajuts.

Per últim, la formació ha 
exigit al govern que cessi tots 
els seus càrrecs de confiança 
per “acabar amb el cliente-
lisme”, segons ha afirmat el 
portaveu.

L’AUP exigeix més inversió en 
habitatge per aprovar el pressupost

m. cabrera

Fa unes setmanes, el govern 
local, format pel Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC) 
i el regidor Sergi García, va 
presentar a l’oposició i als 
mitjans de comunicació la 
seva proposta de pressupost 
pel 2019. Després d’analitzar 
els documents, l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP) ha 
anunciat un seguit de pro-
postes per facilitar l’aprovació 
dels comptes de l’any vinent, 
els darrers del mandat.

De fet, l’Alternativa ha 
traslladat les seves propostes 
a l’executiu, però no negoci-
arà de forma bilateral amb el 
govern. “Transmetem aques-
tes propostes i demanem una 
reunió coral, és una forma 
de negociar on cadascú pot 
fer les seves aportacions i les 
seves propostes”, ha explicat 
el portaveu de l’AUP, Jordi 
Muntan.

La principal prioritat de la 
formació assembleària, com 
l’any passat, és la inversió en 

polítiques d’habitatge. L’AUP 
considera que cal destinar 2,5 
milions d’euros a implemen-
tar polítiques d’habitatge que 
ajudin a pal·liar la situació 
actual. També reclamen un 
seguit d’accions que ja s’han 
aprovat al Ple, però que el go-
vern encara no ha implantat. 
És el cas de destinar un 15% 
del pressupost a les urba-

nitzacions, destinar el 0,5% 
de l’IBI recaptat a projectes 
relacionats amb el medi am-
bient, fer estudis sobre muni-
cipalitzacions de serveis que 
estan per licitar i impulsar un 
Pla integral de restauració 
d’equipaments municipals 
en desús i començar a trobar 
una solució pels antics cine-
mes, la Torre Salduba i la casa 

També insisteix en què les urbanitzacions necessiten més recursos
de plaça Pearson.

Per tirar endavant tots 
aquests projectes, Muntan 
proposa “aturar el projecte 
de Ca n’Oriol, que ja s’ha 
vist que no és una demanda 
ciutadana i que es pot fer un 
manteniment i una adequa-
ció amb molts menys recur-
sos dels 9 milions d’euros 
previstos”.

altres propostes
A banda d’aquestes propos-
tes prioritàries, l’AUP ha posat 
sobre la taula més d’una dot-
zena d’accions, també apro-
vades al Ple de l’Ajuntament 
que el govern no ha executat, 
com per exemple, la creació 
de l’Observatori de Gènere, 
el Pla de mobilitat sostenible, 
el programa Bus a peu, el Pla 
d’equipaments o el programa 
de Natació a les escoles, entre 
altres. “Ens agradaria poder 
discutir amb tots els grups 
aquestes accions, que han 
estat consensuades al Ple 
i difícilment no hi estarien 
d’acord”.

Els regidors de l’AUP, Aitor Sànchez, Jordi Muntan i Albert Giménez, 
durant la roda de premsa. / Mariona López

Denuncia contra la construcció i 
la gestió del Centre de Tractament 
de residus de la comarca

Es constitueix el Comitè Local per 
a l’organització de les primàries 
republicanes a rubí 

Les Candidatures Alternati-
ves del Vallès (CAV), sota la 
coalició municipalista CUP-
Poble Actiu, han presentat 
una denúncia a la fiscalia 
i al Tribunal de Comptes 
per possibles delictes de 
prevaricació i malversació 
de fons públics en el procés 
de licitació del Centre de 
Tractament de Residus (CTR) 
del Vallès Occidental.

El CTR és un equipament 
construït a Vacarisses pel 
Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès, organis-
me que depèn del Consell 
Comarcal, amb l’objectiu de 
tractar la brossa barrejada.

Entre les irregularitats 
que denuncien les CAV hi ha 
que els plecs d’adjudicació 
de la construcció i gestió 
del centre es van fer a mida 
per l’empresa Tratesa-Hera 
i que es va fer una concessió 

que permetia recuperar la 
inversió en 15 anys, però 
que en canvi es van pagar 
les obres per certificacions 
d’obres. També denuncien 
que s’han fet modificacions 
irregulars del contracte, per 
les quals l’administració va 
assumir una despesa de 
més de 15 milions d’euros 
quan aquesta havia d’haver 
estat assumida pel conces-
sionari.

Les CAV recorden que 
l’informe 16/2014 de la 
Sindicatura de comptes ja 
recollia aquestes irregula-
ritats i apuntava que calia 
que les administracions 
competents aclarissin i en 
dirimissin responsabilitats.

El grup considera que 
hauria d’haver estat el ma-
teix consorci qui portés 
aquest assumpte a la justí-
cia. / DdR

El Comitè Local per a l’or-
ganització de les eleccions 
primàries republicanes a 
Rubí ja s’ha constituït. El 
col·lectiu compta amb el 
suport de l’Assemblea Na-
cional Catalana (ANC) de 
Rubí i està coordinat amb 
els altres comitès locals de 
Catalunya. 

La iniciativa parteix de la 
inscripció espontània d’al-
guns centenars d’electors 
a primariescatalunya.cat i 
es proposa com a objectiu 
prioritari la conformació 
d’una candidatura unitària 
i transversal republicana 
per a les properes eleccions 
municipals. 

Els candidats es votaran 
el 2 de febrer i el programa 

electoral s’elaborarà amb 
la participació activa de la 
ciutadania, segons informen 
els impulsors. La candida-
tura busca una renovació 
democràtica a partir de 
l’estreta col·laboració de la 
ciutadania amb les entitats 
de la societat civil i els par-
tits polítics. Les activitats 
i actes per a la difusió de 
les primàries a Rubí han 
començat aquesta setmana 
amb un punt d’informació a 
l’illa de vianants. 

Aquells que desitgin més 
informació poden consultar 
el web primariesrubi.cat, 
enviar un correu a infor-
mació@primariesrubi.cat 
o bé a través de les xarxes 
socials. / DdR

Presentació a l’Ateneu del llibre de 
l’exconsellera meritxell borràs
Junts per Catalunya a Rubí 
ha organitzat la presenta-
ció del llibre ‘34 dies de 
tardor i 1 de primavera’, de 
Meritxell Borràs. L’acte, que 
serà el 3 de desembre a les 
19.30 hores a l’Ateneu, es-
tarà presentat per Salvador 
Cardús. El llibre de Meritxell 
Borràs, exconsellera de la 
Generalitat amb el govern 
de Carles Puigdemont, és 
un relat dels dies que Bor-
ràs va passar a la presó 
d’Alcalá-Meco després de 
l’aplicació de l’article 155 
i el processament judicial 

dels líders polítics i civils de 
l’independentisme.

L’exconsellera va entrar 
a la presó el 27 d’octubre 
del 2017 i va aconseguir la 
llibertat sota fiança el 4 de 
desembre, quan el cas va 
passar de l’Audiència Na-
cional al Tribunal Suprem. 
Actualment, Meritxell Bor-
ràs, que ha deixat la primera 
línia de la política, està 
processada per malversació 
i desobediència i l’Advocacia 
de l’estat i la fiscalia li dema-
nen 7 anys de presó i una 
multa econòmica. / DdR
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REDACCIÓ

La Mesa de la for-
mació pel treball del 
Vallès Occidental del 
Pacte per la Reindus-
trialització del Vallès 
Occidental, de la qual 
forma part el Consell 
de la Formació Profes-
sional de Rubí, treballa 
per crear un catàleg de 
vocacions industrials 
prioritàries. Es tracta 
d’un recull d’àmbits 
de l’FP a fomentar a 
par� r de les necessitats del mercat 
laboral de cada localitat.

Pel que fa al municipi, la robò� -
ca serà la vocació que es fomentarà, 
ja que és la branca que pot encaixar 
amb les caracterís� ques del teixit 
industrial local i oferir millors opor-
tunitats als alumnes.

El regidor de Desenvolupament 
Econòmic, Rafael Güeto, destaca els 
benefi cis d’aquesta proposta: “La 
nostra aposta per la formació i l’ocu-
pació és clara. Per això, aplaudim 
inicia� ves que milloren la relació 
entre formació i teixit econòmic. 
Aquesta és la base per crear oportu-
nitats reals per a estudiants i també 
per a les empreses”.  

REDACCIÓ

L’Ajuntament, a través de Rubí For-
ma, par� cipa en la nova edició del 
Programa 30 Plus, des� nat a la inser-
ció laboral de persones en situació de 
desocupació de 30 anys o més, i que 
s’allargarà fi ns a l’abril del 2020.

El Programa 30 Plus treballa 
diferents eixos com la prospecció i 
assessorament d’empreses; l’acom-
panyament en el procés de contra-
ctació i formació; la formació vin-
culada al contracte de treball i a les 
necessitats de la persona par� cipant i 
l’experiència professional mitjançant 
un contracte laboral.

Les persones a les quals es diri-
geix han de tenir 30 anys o més, pre-
ferentment aturats de llarga durada, 
baix nivell forma� u, risc d’exclusió so-
cial, dones que hagin pa� t violència 
masclista i persones nouvingudes en 
situació de desavantatge laboral.

Les persones que par� cipen en 
aquest programa adquiriran experi-
ència laboral, a través d’un contracte 
laboral, rebran formació vinculada a 
aquest contracte i estaran acompa-
nyades durant el procés de contra-
ctació i formació.

Els objec� us d’aquest programa 
són millorar l’ocupabilitat dels 35 
participants i la inserció laboral a 
través de contractes directament re-

La ciutat fomentarà les vocacions en 
robò� ca en l’àmbit de la Formació 
Professional

Rubí Forma inicia un programa d’inserció 
laboral per a majors de 30 anys

Aquesta línia de treball s’ha 
decidit en una trobada de la Mesa 
que ha � ngut lloc a Rubí i que ha 
comptat amb la par� cipació de les 
diferents administracions locals, 
sindicats i en� tats empresarials de 
la comarca.

En aquesta cita, també s’ha 
decidit posar en marxa un seguit 
de tallers pensats per a alumnes de 
Secundària amb l’objec� u de posar 
en valor les opcions que ofereix 
aquest ensenyament en l’àmbit 
industrial. Els tallers es combinaran 
amb visites a empreses i centres 
de recerca de la comarca perquè 
l’alumnat conegui de primera mà 
el sector.

lacionats amb l’i� nerari ocupacional 
del candidat.

El projecte començarà amb la 
selecció de candidats a través de 
sessions informa� ves. Les empreses 
interessades a par� cipar-hi faran un 
contracte mínim de 6 mesos i màxim 
9 mesos subvencionables. Al llarg de 
tot el projecte, es tutoritzarà a cada 
candidat i es treballarà la seva inser-
ció laboral. Fins a l’1 d’agost del 2019 
es farà prospecció d’empreses per 
trobar ofertes laborals que encaixin 
amb el perfi l dels candidats.

Aquesta convocatòria del Rubí 

Forma és la tercera que desenvolupa 
el servei d’ocupació i la valoració 
retrospec� va del projecte és molt 
positiva, ja que s’ha aconseguit 
un índex d’inserció del 100% dels 
candidats.

El programa, subvencionat per 
la Generalitat i l’estat espanyol, ja 
s’ha dut a terme per l’Ajuntament 
de Rubí i s’ha valorat com a posi� va 
la cooperació desenvolupada amb 
l’Ajuntament de Castellbisbal, amb 
la qual se signarà un conveni de col-
laboració.

La Mesa es va reunir al Rubí Forma. / Cedida

El programa va des� nat a persones a l’atur majors de 30 anys. / Cedida



Des de principis d’any, 44 dones han 
estat assassinades per violència 
masclista a l’estat espanyol, sis a 

Catalunya. 44 vides truncades que tràgica-
ment evidencien que la violència de gènere 
continua enquistada a la societat. Els avanços, 
si és que n’hi ha, no es perceben encara.

Rubí, com tantes altres ciutats, s’ha sumat 
de nou a la celebració del Dia Internacional 
per l’eradicació de la Violència Masclista, una 
jornada per conscienciar la població que en 
la lluita per acabar amb aquesta xacra social 
ens hem d’implicar tots. No es pot mirar 
cap a un altre costat ni fer veure que no és 
cosa nostra.

La llei estatal contra la violència masclis-

ta ja té 14 anys, però les dades han demostrat 
que la legislació és insufi cient per acabar 
amb aquest tipus de violència. És necessària 
més prevenció, més recursos i més suport a 
les dones per lluitar contra la violència de 
gènere, per ajudar-les a trencar el seu silenci, 
perquè no tinguin por, perquè no se sentin 
soles ni culpables. I cal fer-ho des de tots els 
àmbits i estaments socials.

És inadmissible que la justícia banalitzi 
la violència contra les dones, i a la memòria 
recent, en tenim exemples com el cas de ‘la 
manada’ o el de Lleida. Les administracions 
tenen molt a fer encara, però el conjunt de 
la societat, i molt especialment els homes, 
s’han de comprometre en la causa.

De les sis dones assassinades a Catalunya 
des de principis d’any, només una s’havia 

atrevit a denunciar la violència que patia, 
les amenaces, provades policialment, a les 
quals era sotmesa. L’ordre d’allunyament 
dictada per la justícia no va servir de res. El 
sistema va fallar. 

Cinc de les sis dones assassinades a Ca-
talunya tenien fi lls, alguns d’aquests menors 
d’edat. Infants i adolescents que ara s’han 
quedat sols. Només fa tres anys que la llei es 
va modifi car i va incloure els menors en els 
protocols de protecció a les seves mares i es 
van fi xar ajuts per aquells que es queden orfes 
quan les progenitores són assassinades.

Queda molt per fer. I cada dia ha de ser 
25 de novembre, fi ns que no faci falta reivin-
dicar res. No en volem ni una més.

Ni una més
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

Comienzo este escrito con un interrogante : 
¿estaría de acuerdo la ciudadanía rubinense 
en que la alcaldesa de la ciudad, Ana María 
Martínez, cobrara más que el presidente 
del Gobierno Pedro Sánchez? Intentaré 
explicar en las próximas líneas la razón de 
esta extraña cuestión.

El municipalismo tiene la mala costum-
bre de hacer bandera de la precariedad de 
sus arcas culpando en la mayoría de casos 
al resto de Administraciones Públicas (por 
encima de todo al Estado), y la razón que 
argumentan es que no le transfi eren las 
partidas económicas que les corresponde. 
Desde hace unos cuantos años muchos 
Ayuntamientos han tenido que ser interve-
nidos por encontrarse en números rojos.

La cuestión está, y creo que no voy er-
rado, en si el dinero municipal se gestiona 

El Tuit de la setmana         23 de novembre

Irene @miscoat
#rubicity gràcies a 
@AjRubi @anammar� nez 
té la ciutat abandonada.
Des de Maig que s’ha 
avisat a l’ajuntament per 
enfonsament de la vorera 
i ells ni cas, ara ja ha cedit 
el sòl, gràcies per no fer 
res

Camí dels Alous
Prop d’aquí, l’aigua que baixa pel Camí dels Alous, prop del passeig de les Torres, baixa 
de color blanc/gris. I s’acumulen bastants plàstics. Quin es el seu origen? i el motiu de 
que porti aixi mesos? 

Raimon Baiges

Fotodenúncia
José A. Avila López 

Sueldos políticos municipales
de la forma correcta. Mientras haya alcaldes 
y alcaldesas que cobren más que el presi-
dente Sánchez, ese dinero no se gestiona 
de manera efi caz. 

Y no me invento nada: Manuela Carme-
na cobra un 22% más que Sánchez, Ada Co-
lau un 21% más, Juan Mari Aburto (alcalde 
de Bilbao) un 16% más que Sánchez, Joan 
Ribó (alcalde de Valencia) un 9% más… 

Pero lo más preocupante es que también 
hay concejales y tenientes de alcalde que 
cobran más que el Presidente del Gobierno 
de España, por ejemplo seis concejales del 
Ayuntamiento de Madrid.

Si estudiamos minuciosamente el tema, 
resulta que el 90% de estos alcaldes y edi-
les que cobran más que Pedro Sánchez, 
pertenecen a Podemos y sus confl uencias. 
Sí, estos eran los que propugnaban aquello 
de los Ayuntamientos del cambio, y efec-
tivamente, “un cambio de bolsillo, pero un 
bolsillo más grande”.
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ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         ACUPUNTURA

ACADÈMIA

GUIA DE SERVEIS DE RUBÍ
Alumnes més  
intel·ligents

www.kumon.cat
Descobreix el seu potencial.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21
617 920 121

*Fins al 28 de febrer. Consulta’n 
les condicions i la disponibilitat.

15 dies de prova de franc  
sense compromís.* 

Kumon Matemàtiques
Kumon Lectura
Kumon English

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

RubiBike
T. 93 000 52 93
c. Maximí Fornés, 1

CALÇAT                           

Diumenge passat 25 de no-
vembre vam commemorar, 
un any més, el Dia Interna-
cional de l’Eliminació de la 
Violència contra la Dona, 
recordant el cruel assassinat 
de les germanes Mirabal en 
la República Dominicana, 
data assenyalada per l’ONU 
per sensibilitzar i denunciar 
sobre la violència cap a les 
dones.

Aquest any, vam enten-
dre necessari fer una per-
formance per sensibilitzar 
sobre els anomenats micro 
masclismes (tal com els va 
defi nir el psicòleg Luis Bo-
nino: pràctiques legitimades 
per l’entorn social, en con-
trast amb altres formes de 
violència masclista denun-
ciades i condemnades habi-
tualment) a les xarxes socials 
i en particular en els xats de 
les xarxes socials. Aquests 
micro masclismes, acceptats 
socialment, recauen avui dia, 
en els més joves.

#EnsReconeixem?
Els experts adverteixen 

de la reculada que hi ha 
hagut respecte a conductes 
de violència masclista en les 
noves formes de comunica-
ció i ús de les noves tecno-
logies en els i les adolescents 
i joves.

L’acció que vàrem portar 
al carrer va consistir en la 
creació d’un llistat de frases 
que les joves d’AlanMón ha-
vien escoltat, llegit o viscut 
en primera persona. També 
es va dissenyar un roll-up 
on es representava una pan-
talla de telèfon mòbil amb 
una conversa que totes les 
participants van reconèixer 
haver tingut: una complexa 
estratègia de mesures de 
com tornar soles a casa.

Vam utilitzar el mateix 
carrer com si fos una pan-
talla gegant on es podien 
llegir les frases masclistes 
més quotidianes. Impactant 
va ser presenciar el contrast 
de reaccions, moltes noies 
llegien fill per randa els 
missatges, els feien fotos, els 
comentaven i preguntaven 
si això era masclisme, en 

canvi la majoria de joves 
passejaven sense aturar-se, 
alguns van trencar alguna 
frase, un fi ns i tot va escopir 
a sobre d’una.

I d’aquí la raó del títol 

‘#EtReconeixes?’ de l’acti-
vitat, aquesta mena d’efecte 
mirall de les nostres actituds 
més quotidianes, aquell acu-
dit masclista en el grup de 
WhatsApp, aquella “broma 

innocent” etc, ‘#EnsReco-
neixem?’

Segle XXI però mateixes 
imposicions
Segons l’últim baròmetre del 
CIS, la violència de gènere 
només preocupa el 0,2% de 
la població, probablement 
perquè s’entén que NO és 
un problema que ens afecti 
directament. Pensem que no 
som còmplices o víctimes 
de cap mena de conducta 
masclista, of course!

Ens enganyem si pensem 
que els nostres fi lls i els seus 
companys de classe NO ju-
guen a videojocs ni escolten 
música on es promou molt 
directament aquest tipus de 
violència masclista. Potser 
tampoc vivim a una ciutat on 
NO hi ha centres educatius 
que obliguen a les alum-
nes a portar uniforme amb 
faldilla? Sí!, sí que queden 
mones, oi? Igual que les 
cotilles als anys 50! Mones 
i estàtiques...

Amb aquest tipus de 
performance del 25N vo-
lem qüestionar les estruc-

tures socials de les quals el 
masclisme és la seva pedra 
angular. Amb aquest micro 
masclismes invisibles i ac-
ceptats per totes i tots. On 
les dones, joves, adolescent 
i nenes, TOTES som víc-
times invisibles en un “su-
posat” Estat de Dret demo-
cràtic. On fa poc el Tribunal 
Constitucional va sentenciar 
que l’educació segregada per 
sexes “no causa discrimina-
ció”. Si això no és masclisme 
que vingui Montserrat Roig 
i ho digui!

I a Rubí?
Creiem que a Rubí l’admi-
nistració local té una oportu-
nitat que no està aprofi tant 
per lluitar decididament 
contra el masclisme. Aquest 
compromís ha de començar 
no tant per gestualitats sinó 
per uns pressupostos que 
contemplin actuacions reals 
per protegir les víctimes de 
la violència de gènere. A la 
nostra ciutat ens reconei-
xem i ens impliquem de 
veritat contra la violència 
de gènere?

ANDREA DE PABLOS 
Executiva ICV, Grup 
Motor CeC Rubí 



COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

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

DECORACIÓ LLAR               

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

MÀRMOLS

Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

MERCERIA                           

Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

NETEJA

Net Sol
T. 93 699 00 36
ctra. de Terrassa, 7
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL

CENTRE ESTÈTIC

CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

4€/MES



TINTORERIA                           

TELEFONIA

TALLERS COTXES                           

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

RubíWagen
T. 93 158 70 71
Av. De la Llana 113

REPOSTERIA
CREATIVA

ROBA                           

Crisma
T. 93 699 93 51
c. Lluís Ribas, 6

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

4€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

4€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

4€/MES
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

NOVEMBRE I DESEMBRE 2018

DE DILLUNS A DIUMENGE 
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

30.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C/ Riera, 12

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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

Només el 50% dels anti biòti cs que es 
consumeixen s’uti litzen correctament
La resistència als antimi-
crobians-la capacitat dels 
microorganismes de resisti r 
tractaments anti biòti cs-, és 
una seriosa amenaça mun-
dial per a la salut que afec-
ta múltiples sectors, com 
la salut humana, el medi 
ambient i les produccions 
agroalimentàries. 

Cada any, les infeccions 
provocades per bacteris re-
sistents causen la mort de 
25.000 persones a la Unió 
Europea i d’unes 700.000 al 
món. Si aquest fenomen no 
s’atura, s’esti ma que, cap a 
l’any 2050, cada any moriran 
392.000 persones a la Unió 
Europea i uns 10 milions 
a escala mundial. Consi-
derant que cada any 8,5 
milions moren per càncer al 
món, aquestes dades parlen 
d’una problemàti ca que, en 
pocs anys, pot provocar més 
morts que una de les malal-
ties que més preocupació 
desperta en la societat.
 
Què podem fer?
L’ús prudent dels anti biòti cs 

en la medicina humana i ve-
terinària és extremadament 
important per fer front al 
repte que suposa la resis-
tència als antimicrobians. 
Fins al punt que cal tenir 
present que cada vegada 
que s’utilitza un antibiòtic 
es consumeix una part de 
la seva utilitat futura per 
tractar noves infeccions bac-
terianes.

Intervencions com el 
trasplantament d’òrgans o 
la cirurgia major (les cesà-
ries o operacions de prò-
tesis de maluc) es poden 
arribar a converti r en pro-
cediments d’elevat risc si 
es conti nua fent un ús im-
prudent dels anti biòti cs. De 
fet, les conseqüències del 
mal ús d’aquests fàrmacs 
ja són visibles actualment: 
els antibiòtics tradicionals 
ja no funcionen per tractar 
algunes malalti es en alguns 
països.

 Per tant, tothom és res-
ponsable de garanti r que els 
anti biòti cs conti nuen funci-
onant i de reverti r algunes 
esti macions com la que afi r-
ma que, globalment, només 
el 50% dels anti biòti cs que 

es consumeixen s’utilitzen 
correctament.
En aquest senti t, cada per-
sona pot prendre mesures 
al respecte:
· Prendre anti biòti cs només 
quan un professional de la 
salut els recepti  i no autome-
dicar-se. Cal recordar que els 
anti biòti cs no serveixen per 
tractar virus -com els que 
causen grips i refredats- ni 
s’han de fer servir com a 
promotors del creixement 
en ramaderia. Com a resultat 
d’aquests usos inadequats, 
els medicaments es tornen 
ineficaços i les infeccions 
persisteixen en l’organisme.
· Acabar sempre el tracta-
ment prescrit (en temps i 
dosi); no s’ha de deixar en-
cara que la persona es trobi 
millor abans d’acabar-lo.
· Portar els antibiòtics so-
brants a la farmàcia; no 
llançar-los a les escombrari-
es evita contaminar el medi 
ambient.
· Rentar-se les mans amb 
freqüència per a prevenir 
infeccions, extremant la 
higiene en el contacte amb 
malalts.
· Mantenir les vacunes al dia.

El consum a Catalunya no-
més baixa un 1%
A Catalunya s’estan impulsant 
totes les línies de treball de 
les estratègies internacionals 
en la matèria: la vigilància, 
la comunicació, el control, 
la formació, la prevenció i 
la investigació, juntament 
amb sistemes d’enllaç entre 
insti tucions.

El consum d’antibiòtics 
a Catalunya es manté es-
table en els darrers anys. 
En concret, l’any passat es 
van consumir gairebé 4,3 
milions d’envasos, només 
un 1% menys que al 2013. 
Per regió sanitària, en aquest 
temps s’ha experimentat un 
descens a Lleida (-6%, amb 
210.784 envasos consumits 
al 2017), a Terres de l’Ebre 
(-8%,119.027 envasos), a Ca-
talunya Central (-6%, 299.543 
envasos) i a l’Alt Pirineu i Aran 
(-5%, 47.297 envasos); al 
Camp de Tarragona només 
s’ha reduït el consum un 1% 
(386.601 envasos), mentre 
que a Barcelona i a Girona 
s’ha manti ngut (2,7 milions i 
446.849, respecti vament).

Generalitat de Catalunya
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Vols 
que la teva 

mascota
 aparegui 
al Diari 

de Rubí?
Envia’ns una fotografi a 

amb una breu descripció a: 
diariderubi

@diariderubi.cat

Les mascotes 

de Rubí

Un any més, Rodamons de Rubí posa a la vostra disposició ca-
lendaris i parti cipacions de Nadal, de venda als nostres centres 
col·laboradors. Els benefi cis íntegres de la venda d’aquests 
estan desti nats a ajudar als animals desemparats.

VENDA DE CALENDARIS I LOTERIA
MOLLET DEL VALLÈS: 
·TERRANOVA CNC 12 - Av. d’Antoni Gaudí, 53 
 RUBÍ: 
·DISPENSARI VETERINARI DEL VALLÈS - Ctra. de Sant Cugat, 5 
·DISP. VETERINARI DEL VALLÈS - C. Gimnàs, 15 (Escardívol) 
·URBAN24 - Passeig Francesc Macià, 24 
·SWEET DOGGY - C. Sant Jaume, 32 
·PLA PERRUQUERS - C. Llobateras, 95 
·MUEBLES LOZANO - C. de la Creu, 1 (esq. Rafael Casanova) 
SANT CUGAT DEL VALLÈS: 
·DON CANINO - Davant del Centre Comercial EROSKI 
·DON CANINO - Centre Comercial Mira-Sol Centre 
·CLÍNICA VETERINÀRIA EUDALD TORALLES - Av. Graells, 7 
TERRASSA: 
·EL RACÓ DE LA LOLA - C. Tarragona, 96 
·DON CANINO - Centre Comercial Parc Vallès
·LA XURRE DEL MERCAT - Mercat del Triomf

VENDA ÚNICAMENT DE LOTERIA
HOSPITALET DE LLOBREGAT: 
·TIENDA ANIMAL - Centre Comercial Gran Via II
RUBÍ: 
·DIGITAL6 COPISTERIA - C. Torrent de l’Alba, 3 
·FERRETERIA PALOMA - Pg. de Francesc Macià, 15 
·FERRETERIA RUMA - C. Nostra Senyora de Lourdes, 7
TERRASSA:
·ESMUT Espai Musical - Ramón y Cajal, 60-62

Per un Nadal solidari

Aquest any, per molt poc, pots fer possible que ti nguin 
una oportunitat. No et quedis sense el teu calendari o 
parti cipació de loteria i fes-ho possible.
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CHICA SE OFRECE para cui-
dado personas de mayores, 
limpieza. Disp. de horario. 
688.363.568
CHICA SE OFRECE para cui-
dado personas de mayores. 
Horario de 20 h a 8 h de lunes 
a viernes. 631.925.021

OFERTES I 
DEMANDES

VENDO COCINA 3 fuegos, gas 
o butano. 2 años. 659.853.929

DIVERSOS
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Prop de cent municipis participaran en 
la rua dels tres tombs a la ciutat
La popular desfilada de carros i animals tindrà lloc el mes de maig
reDaCCió

Rubí ha estat designada Capi-
tal dels Tres Tombs 2019 per 
la Federació Catalana dels 
Tres Tombs, fet que suposa 
que la ciutat acollirà l’inici i 
la cloenda de la celebració 
d’aquesta festa tradicional 
de la pagesia catalana. Per 
aquest motiu, la rua dels Tres 
Tombs a Rubí es trasllada 
aquest any als dies 3, 4 i 5 de 
maig, en lloc de fer-se a finals 
de gener com és habitual. 

La popular desfilada de 
carros i animals serà molt 
més multitudinària en aques-
ta edició, ja que es preveu la 
participació de més d’una 
norantena de municipis as-
sociats de la Federació. Per 
facilitar la logística dels par-
ticipants, en aquesta ocasió 
l’inici i el final del recorregut 
tindran lloc a la masia de Can 
Serra, on també tindrà lloc 
l’esmorzar del traginer. 

Pel que fa al Casino, un 
edifici emblemàtic i molt 
vinculat a la història dels Tres 

La mostra de carros antics es pot visitar al Celler fins al dia 9 de 
desembre. / Mariona lópez

Tombs a la ciutat, en aquesta 
propera edició no podrà aco-
llir cap acte de la festa, ja que 
estarà en obres. 

La presentació de la 22a 
Trobada Nacional dels Tres 
Tombs va tenir lloc dijous 
passat al vespre al Celler. “Ser 
la capital dels Tres Tombs és 
una bona manera de celebrar 
que Sant Antoni Abat farà 160 
anys que organitza la festa 

a Rubí”, va destacar Manel 
Bamala, president de la So-
cietat Sant Antoni Abat. Per 
la seva banda, el regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez, va 
ressaltar la feina que realitza 
l’entitat a l’hora de promoure 
aquesta festa, “una de les 
més arrelades a Rubí”.

Durant la presentació de 
la 22a Trobada nacional dels 
Tres Tombs, també es va do-

nar a conèixer el nom tant de 
la pregonera com del bande-
rer i les cordonistes dels Tres 
Tombs. Montserrat Comellas 
serà l’encarregada de llegir 
el tradicional pregó el dia 10 
de gener, mentre que Manel 
Acebedo serà el banderer 
i Maria Josep Boix i Sandra 
Martínez, les cordonistes.

L’acte també va comptar 
amb la presència del presi-
dent de la Federació Catalana 
dels Tres Tombs, Andreu 
Bernadàs, i l’historiador local 
Eduard Puigventós va oferir 
una conferència sobre la 
trajectòria de la festa dels 
Tres Tombs a Rubí i la tradició 
agrària de la ciutat.

La presentació també va 
servir per inaugurar una ex-
posició sobre els Tres Tombs, 
que es podrà visitar fins al 
9 de desembre al Celler. La 
mostra inclou diferents carros 
que han cedit especialment 
per a aquesta exposició els 
municipis de Cerdanyola, 
Martorell, Molins de Rei i 
Rubí.

MÚSICA

l’escola de Música Pere Burés
celebra Santa Cecília a la Sala
Coincidint amb Santa Ce-
cília, patrona de la música, 
l’Escola de Música Pere 
Burés va organitzar, com és 
habitual, un concert obert 
a la ciutadania. Concreta-
ment, va ser l’Orquestra de 
Cambra de l’Escola de Mú-
sica l’encarregada d’oferir 

l’actuació musical, que van 
tocar al costat de professors 
i exalumnes. 

Van ser prop d’un cen-
tenar les persones que van 
assistir al teatre municipal 
La Sala per seguir de prop el 
tradicional Concert de Santa 
Cecília. / DdR

Sardanes amb les cobles la Principal 
de la Bisbal i Mediterrània
El Foment de la Sardana de 
Rubí ha organitzat aquest 
diumenge a les 10.30 hores 
una audició de sardanes a 
la plaça de Catalunya. Les 
peces aniran a càrrec de 
les cobles La Principal de 
la Bisbal i Mediterrània, 

que interpretaran una 
quinzena de sardanes. 
Es podran escoltar peces 
com ‘A Rubí, de tot cor’, de 
Miquel Tudela, ‘Llibertat’, 
de Ricard Viladesau, o ‘Un 
crit al cel’, de Lluís Pujals, 
entre altres. / DdR

imatge del concert. / M. lópez



···················································
DivenDres 30 de novembre

‘Violència psicològica en la pare-
lla’
Dia Internacional contra la Violència 
Masclista. Xerrada a càrrec de Maria 
Mateo. A les 18h a l’Ateneu.

Jornada contra les fronteres
Xerrada i inauguració d’una exposi-
ció fotogràfica. A les 19h al CRAC.

‘Carrers i places antigues de Rubí’
Tertúlia d’història i patrimoni. A 
càrrec de Jordi Vilalta. A les 19h a 
l’Ateneu. Org.: GCMR-CER.

Presentació dels llibres de la col·
lecció ‘I si...?’
A càrrec d’Anna Fité i la Cuchu. A les 
19h al Racó del Llibre. 

‘Campeones’
Cinema del Dia Internacional de les 
Persones amb Diversitat Funcional. 

A les 19h a La Sala. 

-Nit d’observació astronòmica
A càrrec d’Amics de l’Astronomia 
TRI-A. A les 21.30h a l’Ateneu.

···················································
Dissabte 1 de desembre

L’Estatut amb La Marató
De 10.30h a 16.30h a la pl. Dr. Guar-
diet. Org.: AMPA L’Estatut.

Fira del vi i tapes gastronòmiques
D’11h a 00h al Celler. 

Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us Rubí. A les 11h 
a la Biblioteca. Per a infants d’1 a 
7 anys.

Música per a petita infància
‘Planeta Clarinet’, a càrrec de María 
José Anglés. A les 11h i a les 12h (2n 
torn) a l’Ateneu. Per a infants fins a 
5 anys.

Visita dels autors dels llibres ‘Agus 
i els Monstres’

A càrre de l’escriptor Jaume Copons 
i la il·lustradora Liliana Fortuny. A les 
12h a Lectors, al tren. 

Concert de blues
A càrrec de Veronica & The Serena-
ders Red Wine. A les 20.30h a la pl. 
Anselm Clavé. 

‘Zambomba Flamenca’
A les 21h a la Casa d’Andalusia. 

···················································
Diumenge 2 de desembre

Activitats del Dia Internacional 
de les Persones amb Diversitat 
Funcional
De 10h a 14h a la pl. Dr. Guardiet. 

Audició de sardanes
A càrrec de les cobles La Principal de 
la Bisbal i Mediterrània. A les 10.30h 
a la pl. Catalunya. Org.: Foment de 
la Sardana de Rubí.

Fira del vi i tapes gastronòmiques
De 12h a 16h al Celler. 
A les 12h concert de Muddy Wine 

i tast de vins, a les 13h concert de 
Blues Guitar Party i a les 13.30h tast 
de vermuts.
Activitats infantils d’11h a 14h.

Dinar de germanor del Club Ciclista 
Rubí
A les 14h al restaurant Ca n’Ametller. 
Org.: Club Ciclista Rubí. 

···················································
DiLLuns 3 de desembre

Presentació del llibre ‘34 dies de 
tardor i 1 de primavera’
A càrrec de Salvador Cardús. A les 
19.30h a l’Ateneu. Org.: Junts per 
Catalunya Rubí. 

···················································
Dimarts 4 de desembre

Taller infantil de llengua de signes
Dia Internacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional. A les 
17.30h a la Biblioteca. Per a infants 
de 3 a 10 anys. Inscripció prèvia.

Presentació de l’Olímpic Can Fatjó

A les 17.45h futbol caminant i a les 
19.45h presentació dels equips. 

Assemblea Ciutadana Oberta
Impulsat pel Moviment per unes 
Pensions Públiques DIgnes. A les 
18h a La Sala. 

Taller d’art narrat
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants 
de 8 a 12 anys. Inscripció prèvia. 

···················································
Dimecres 5 de desembre

Tió gegant dels comerciants
A partir de les 19h pels carrers del 
centre de Rubí

ADRECES CULTURALS
Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Fundació Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòfica de Rubí. c. Sant Pere, 8. 
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Espai Jove Torre Bassas. c. Sabadell, 18.
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AgendA

exposicions
·Exposició de carros antics. Al 
Celler fins al 9 de desembre.

·No més violència contra les 
dones. A la Biblioteca. Fins al 30 
de novembre.

·Per molts anys revolució!. A 
l’Ateneu fins al 19 de desembre.

·urban Art. A EdRa fins al 5 de 
desembre. 

·Humoràlia i Drets Humans. A 
la Biblioteca fins al 15 de de-
sembre. 

·una selva com la teva. A càrrec 
de la Fundació Manuel de Pedro-
lo. A la Biblioteca fins al 30 de 
novembre.

art

Exposició d’homenatge 
a figures revolucionàries

La pintura d’Hugo Chaves, de Miquel Mas, és una de les obres de 
l’exposició del Casal catalano·cubà José Martí. / Mariona López

L’Ateneu acull una exposició 
d’una vintena de personat-
ges revolucionaris impulsa-
da pel Casal catalano-cubà-
José Martí, dins el marc del 
20è aniversari de l’entitat 
local.

Entre aquestes figures 
revolucionàries hi ha José 
Martí, Simón Bolívar, Fidel 
Castro, Emiliano Zapata, Evo 
Morales, Hugo Chaves, Nora 
Astorga, Angela Davis, Vilma 

Espin o Dolores Jiménez.
Els dibuixos i pintures 

són obra de Miquel Mas, 
Ferran Nieto, Tania Tama-
mes, Pepe Farrés, Laia Flo-
res, Albert Merino, Cristina 
Torrón o Núria Fortuny, 
entre altres.

L’exposició, que porta 
per títol ‘Per molts anys, 
revolució!’, es podrà visitar 
a l’Ateneu fins al 19 de de-
sembre. / DdR

breusescultura

literatura

Rafael Gascón participa a la Biennal 
d’escultura de Santisteban del Puerto

‘Mons subtils, ingràvids i gentils’ és l’obra de Gascón. / Cedida

L’artista rubinenc Rafael 
Gascón ha estat seleccionat 
per participar en la 30a edi-
ció de la Biennal d’escultura 
de Santisteban del Puerto, a 
Jaén. Fins al 7 de desembre, 
la seva obra, ‘Mons subtils, 
ingràvids i gentils’ que és 
una reflexió sobre el treball 
de la creació dels infants, 
es podrà visitar al Museu 
Jacinto Higueras. / DdR

‘Zambomba 
flamenca’ a la 
Casa d’Andalusia
La Casa d’Andalusia de Rubí, 
ubicada al carrer Orso, 2, ce-
lebra l’1 de desembre a les 
21 hores la cinquena edició 
de la ‘Zambomba flamenca’. 
Hi participaran els ‘canta-
ors’ Loly Reyes, Jordi Díaz i 
Manuel ‘El Lagareño’, acom-
panyats pels cors de Raíces 
del Sur de Sabadell i Alma 
Marismeña de Sabadell. 
La guitarra anirà a càrrec 
de Juan Gallardo i el ball, 
d’Azabache. També actuarà 
el grup de flamenc, format 
per Manolo ‘Lantejuela’, 
Erik Marín, Aitor Jiménez i 
Desireé, i el grup rumbero, 
format per Alejandro i Joel. 
L’acte serà presentat per 
José ‘El Willy’. / DdR

una ‘zambombada’ organitzada 
per la Casa d’Andalusia. / Arxiu

Anna Fité i la Cuchu presenten al Racó 
dos nous títols de la col·lecció ‘I si...?’

El Racó del Llibre, situat al carrer Doctor 
Robert, 12, acollirà aquest divendres a 
les 19 hores la presentació de les dues 
últimes novetats editorials de l’escripto-
ra Anna Fité i la il·lustradora rubinenca 
la Cuchu, dins de la col·lecció ‘I si...?’. 
Es tracta dels llibres ‘El pixaner’ i ‘La 
mare de Noel’.

La col·lecció va dirigida a un públic 
infantil. Anteriorment, Anna Fité i la 
Cuchu ja havien publicat juntes els títols 
‘La ratolineta Pérez’ i ‘Sant Toni i el gat’, 
de l’editorial La Galera. / DdRIl·lustració d’un dels llibres. / La Cuchu
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JOSÉ VERDE

Cinquena derrota a casa de 
l’Olímpic, que només ha acon-
seguit un empat i una victòria 
al Municipal de Can Fatjó. 
Aquesta darrera derrota, da-
vant el Sant Quirze, va ser per 
la mínima, amb un gol de Rosa 
en el minut 69. És cert que la 
sort no acompanya un Olím-
pic que a la primera part va 
poder marcar després de tres 
rematades a porteria que van 
acabar estavellant-se en el cos 
dels defensors i un xut que va 
anar a parar al travesser.

En el segon període, el 
partit va estar equilibrat, 
amb un Sant Quirze que volia 
puntuar i que es va tancar en 
defensa amb sortides ràpi-
des al contracop. Per contra, 
l’Olímpic va arribar més cops 
a la porteria contrària, però 
sense encert en les remata-
des, com en el minut 90, quan 
Dani García va baixar una 
centrada des de l’esquerra 
dins de l’àrea, però quan va 
rematar el porter rival se li 
va tirar a sobre i l’esfèrica 
va sor� r fregant el travesser. 

Nova derrota a casa de l’Olímpic, 
que va caure davant el Sant Quirze 

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 ATLÈTIC JÚNIOR 13 28
2 ATLÈTIC SANT JUST 13 27
3 MARTORELL 13 26
4 FONTSANTA-FATJÓ 13 24
5 JOVENTUT RIBETANA 13 21
6 SANT QUIRZE 13 21
7 CAN TRIAS 13 20
8 UNIF. BELLVITGE 13 19
9 ESPLUGUENC 13 18

10 ATL. PRAT DELTA 13 18
11 PEÑA UNIÓN MÁLAGA 13 18
12 MOLINS DE REI 13 16
13 SAN MAURO 13 16
14 PRAT B 13 12
15 OLÍMPIC CAN FATJÓ 13 11
16 ATLÈTIC VILAFRANCA 13 11
17 MARIANAO POBLET 13 11
18 BEGUES 13 9

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ - FC SANT QUIRZE                    0-1 

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Chen (El Asri) (Correa), 
I. Armenteros (Arnau), P. Borges, A. Ruíz, Alvaro (Jimmy), 
Mauri, Calderón, P. Gené, Kada (Dani G. ), A. Peñarroya. 
FC SANT QUIRZE: Unai, Cortés, Sergi (Flaco), Santi, Diego 
(Salset), Oscar, Alcober, Rosa, Virgili (Manu), Rión, Venasco 
(Pujol).
Àrbitre: Marc Perelló Campaña (Bé).
Gols: 0-1 Rosa (69’).
Targetes: Mauri, A. Peñarroya, Dani G., El Asri, Arnau; 
Cortés, Rión. 

També va tenir ocasions clares 
el Sant Quirze com un xut que 
es va colar pel pal dret de la 
porteria defensada per Bra-
cons, però un encertat Iván 
Armenteros va aconseguir 
treure la pilota quan ja estava 
gairebé dins de la porteria. En 
aquesta acció, el defensor ru-
binenc va xocar amb el pal, es 
va fer una fi ssura a la canyella 
i no va poder seguir. Va ser 
subs� tuït per Arnau. 

No va merèixer la der-
rota l’Olímpic, però així és 
el futbol. Dissabte, l’Olímpic 
es desplaçarà a Cornellà, on 
s’enfrontarà al CD Fonsanta 
Fatjó a les 18 hores. 

Les pluges de l’úl� m cap de 
setmana d’octubre van obli-
gar al Centre Excursionista de 
Rubí (CER) a ajornar la Marxa 
Infan� l de la Regularitat fi ns 
a aquest diumenge 2 de 
desembre.  Com que ara es 
fa fosc aviat, la Marxa s’ha 
hagut d’adaptar a un format 
matinal per tal de garantir 
la par� cipació i la seguretat 
dels inscrits. 

La sor� da serà a les 9.30 
hores des de l’amfi teatre del 
Castell, des d’on els infants 
faran un recorregut de 9 km 

amb una parada per a es-
morzar i arribaran al Castell 
a par� r de les 12 hores, on 
� ndrà lloc el dinar i on també 
podran gaudir dels infl ables i 
d’un animador infan� l.

El dinar estarà obert a la 
par� cipació de les famílies i 
comptarà amb el servei d’una 
‘food truck’ amb begudes 
i aperi� us. La cloenda està 
prevista a les 13.30 hores 
amb el lliurament de premis 
a les parelles més regulars i 
l’escola que classifi qui més 
par� cipants. / DdR

MUNTANYA | MARXA

La 48a Marxa Infan� l de 
la Regularitat arriba aquest 
diumenge en format ma� nal

Des� tueixen Josep M. Gené, que serà 
subs� tuït per Iban Tey a la banqueta
Després del par� t, la jun-
ta direc� va es va reunir 
de forma urgent per ana-
litzar la situació del pri-
mer equip de l’Olímpic, 
que està situat en zona de 
descens directe. La junta 
va decidir des� tuir com 
a entrenador Josep M. 
Gené, que serà subs� tuït pel tècnic Iban Tey, exentrenador 
del fi lial de l’AE Prat. Tey, de 35 anys, té àmplia experiència a 
la banqueta i vol ser un revulsiu per a la complicada situació 
de l’equip actualment. El nou tècnic arribarà acompanyat 
de Jordi Fontelles ‘Fon� ’ com a número 2 i comptarà amb 
dos nous fi txatges en defensa: Rachic i Djibi, tot i que vol 
incorporar un migcampista i dos davanters. / J.V.

Iban Tey, nou tècnic. / J.A. Montoya

La Marxa, que estava prevista per l’octubre, es va haver d’ajornar 
per la pluja. / Arxiu
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Petanca | entitat

triple reconeixement a la Unió petanca Las 
torres-rubí, a la Gala de la petanca Catalana
rEDaCCió

La Federació Catalana de 
Petanca va celebrar la 16a 
edició de la Gala de la Petan-
ca Catalana ‘Homenatge als 
Campions’, durant la qual la 
UP Las Torres-Rubí va rebre 
un reconeixement pel primer 
i el segon equip pels ascensos 
aconseguits com a campions 
dels seus respectius grups. 
També es va endur un premi 
el juvenil Óscar Zamorano per 
l’espectacular temporada que 
va protagonitzar aconseguint 
els títols de campió d’Espanya 
i de Catalunya en diferents 
modalitats.

Continua el lideratge de tres 
equips
El primer equip de la UP Las 
Torres-Rubí continua liderant 
el seu grup. Van rebre, com 
a locals, el Quatre Barres 
de Terrassa, equip que està 
lluitant per evitar el descens. 
El partit, des de la primera 
ronda, es va anar decantant 
cap als rubinencs, que en 
tot moment van imposar la 
seva qualitat i no van deixar 

escapar els 3 punts, que els 
permeten situar-se com a 
líders en solitari després de la 
derrota del Castelldefels.

El segon equip va de-
mostrar que sap patir. Es va 
desplaçar fins a les pistes de 
Can Mulà per enfrontar-se al 
Mollet, equip de la part baixa. 
El partit va començar amb un 

futbol | entitat

assemblea anual de socis de la 
Penya Blaugrana Ramon Llorens
La Penya Blaugrana Ramon 
Llorens va celebrar a prin-
cipis de novembre la seva 
assemblea anual de socis 
per retre comptes de la pas-
sada temporada i exposar 
els projectes i pressupostos 
de l’actual campanya per a la 
seva aprovació.

Josep Capmany, president 
del club, acompanyat per la 
resta de la junta directiva i 
l’assistència numerària de 
socis, va encapçalar l’assem-
blea, que va tenir lloc al local 
de la Penya, situat al carrer 
Unió. També hi va assistir Ra-
món Roca Gil, soci de la Penya 
i senador compromissari del 
FC Barcelona.

Després d’aprovar sense 
excepcions ni correccions 
la lectura de l’acta anteri-
or, Capmany va felicitar la 
junta directiva i tots els col-
laboradors per la bona tem-
porada del curs passat, tan en 
l’àmbit social com l’esportiu. 
També va agrair el suport de 
l’Ajuntament pel que fa als 
ajuts als esportistes, a les 
subvencions anuals a l’esport 
base, a la cessió del recinte 
esportiu de Can Rosés i per la 
seva aportació logística i per-
misos en esdeveniments.

Posteriorment, es va 
aprovar la renovació de la 
junta esportiva, amb alguns 
canvis: com a responsable 
esportiu, Sergi Monterde, 

que ja era vocal de la junta, 
substitueix Elvira Guerre-
ro, que continuarà com a 
col·laboradora. A més Marc 
Ricart, habitual col·laborador 
del club, substitueix Sergio 
Ribodigo com a vocal. Tota la 
junta va agrair a Elvira Guer-
rero, la seva gran dedicació i 
gestió en els últims anys, que 
han contribuït a consolidar 
i prestigiar l’àrea esportiva 
del club i el seu apartat eco-
nòmic.

L’assemblea també va 
aprovar per unanimitat els 
comptes dels darrers anys i 
els pressupostos del 2018-
2019, tots amb superàvit i 
romanent de tresoreria per 
a les pròximes temporades, 
presentats pel tresorer Josep 
Matarín.

A més, es van aprovar 
les quotes dels socis i dels 
jugadors, sense canvis per 
a aquesta temporada, que-
dant confirmada una base 
de jugadors de 125 en totes 
les categories i 12 entrena-
dors i ajudants. En total, es 
consolida una base de socis 
total de 337.

Després dels precs i pre-
guntes, es va tancar l’assem-
blea convidant a tothom a 
col·laborar amb el club apor-
tant nous socis i fent difusió 
de les seccions esportives i de 
l’autocar setmanal al Camp 
Nou. / Penya Blaugrana

petit avantatge pels de Rubí 
que van saber mantenir fins a 
la darrera ronda, quan els lo-
cals van estar a punt d’igualar 
el partit, però un últim esforç 
va permetre als jugadors de la 
UP aconseguir la victòria per 
la mínima, 7-9. Amb aquest 
resultat, continuen liderant 
el seu grup tot i que estan 

empatats amb la Concòrdia 
de Sabadell i Can Bassa de 
Granollers.

El tercer equip continua 
amb el seu monòleg. Va rebre 
a les pistes de Cova-Solera el 
cuer de la categoria, el Mo-
lins, i això es va reflectir en el 
desenvolupament del partit, 
ja que no van donar cap opció 
al seu rival, de manera que 
van deixar el marcador en 
13-3. Amb aquests 3 punts, 
continuen com a líders invic-
tes amb 6 punts d’avantatge 
sobre el segon classificat.

També es va desplaçar 
fins a Mollet el quart equip 
de la UP. Motivats per la vic-
tòria de la jornada anterior, 
els de Rubí van començar el 
partit fent-se amb un petit 
avantatge que van mantenir 
fins a la tercera ronda. A 
partir d’aquest moment, els 
locals van aconseguir retallar 
les diferències fins a donar-li 
la volta al partit per acabar 
derrotant als rubinencs per 
la mínima, 9-7.

El Femení va ajornar el 
seu partit amb el Natació 
Sabadell.

Un representant de la Federació, amb el jugador del club rubinenc 
Juan antonio Copado, i el president, José Cubero. / Cedida

Patinatge | comPetició

esPort adaPtat | bàsquet

tir amb arc | lliga

El CPA Rubí aconsegueix 13 podis 
en el VII Trofeu de la Garriga

Ensopegada del CE Horitzó A en 
la 2a jornada de Lliga Catalana

Tercera tirada de 
la lliga de sala

El Club Patinatge Artístic 
(CPA) Rubí va participar du-
rant el cap de setmana en 
el VII Trofeu de La Garriga, 
on va aconseguir un total de 
13 podis. Un gran èxit pel 
club rubinenc en aquesta ja 
consolidada cita del patinatge 
artístic, on es va respirar una 
gran companyonia i un des-
tacable respecte per l’esforç 
i l’actitud dels participants, 
més enllà de la tècnica. 

D’altra banda, 17 pati-
nadors del CPA Rubí van 

El primer equip de bàsquet 
adaptat del CE Horitzó va 
caure derrotat davant l’As-
proseat per cinc punts de 
diferència, en la segona jor-
nada de la Lliga Catalana de 
bàsquet de Segona Divisió 
de la Federació ACELL.

Els jugadors de Sara Za-
balgo, que no van tenir un 
bon inici de partit encaixant 
un 2-6 en el primer quart, 
van fer una espectacular 
remuntada en el segon, 
amb un parcial de 10-4 que 
els va dur al descans amb 
un avantatge de dos punts. 
Però a partir del tercer pe-
ríode, en el qual l’equip no 
va aconseguir anotar cap 
cistella, el partit es va anar 
decantant pels rivals. El 
conjunt vallesà va abusar 
d’un joc molt individualista 
i va cometre moltes errades 
davant la cistella, perdent 
moltes pilotes. En atac, no-
més van aconseguir anotar 
tres dels set jugadors. 

Els membres del Club Ar-
quers Rubí van obtenir uns 
bons resultats en la tercera 
tirada de la lliga de sala de 
la Federació Catalana de Tir 
amb arc, que va tenir lloc a la 
localitat de Constantí. 

Cal destacar els grans 
resultats pels arquers d’arc 
compost, especialment de 
Marc Lopera. El jove arquer, 
tot i que per edat hauria 
de competir en categoria 
cadet, ho va fer en sénior i 
va aconseguir una meritòria 
tercera posició, a molt pocs 
punts de la primera posició. 
/ Arquers Rubí 

participar també durant el 
cap de setmana en la segona 
edició del Trofeu d’Iniciació 
Vila de Corbera. Dissabte, 
el club rubinenc va fer dos 
podis, mentre que diumenge 
va aconseguir tres podis més, 
en un total de cinc categories 
a les quals es van presentar 
els patinadors. 

Exàmens de nivell
A més, durant el novembre, 
diversos patinadors del CPA 
Rubí van pujar a examen per 

Els anotadors van ser J. 
Roldán (8), J. Lupión (4) i P. 
Plaza (2) i també van jugar 
Helena Corbella, Jordi Ani-
ento, Isaac Martínez i Efrain 
Escalona.

L’equip B, imbatut
Clara victòria de l’equip B 
davant el Fedamar Joventut 
B en la segona jornada de la 
Lliga Catalana de 4a Divisió 
de la Federació ACELL. Els 
jugadors dirigits per Dani 
Martínez van tenir un partit 
plàcid davant dels jovenís-
sims jugadors de la Penya. 
Els vallesans van mostrar 
una bona actitud en defensa 
i van aprofitar els forats que 
l’equip badaloní deixava per 
mostrar-se força productius 
en atac. La victòria deixa 
l’equip en el primer lloc pro-
visional de la classificació. 

Pel CE Horitzó van anotar 
Fidel Peña (14), Daniel Latre 
(10), Albert Almirall (4) i Ye-
ray Asensio (3). / Horitzó Participants en el Trofeu d’Iniciació Vila de Corbera. / Cedida

passar de nivell. En aquest 
sentit, Nora Durà i Ainhoa An-
túnez van aprovar l’examen 
del nivell D, mentre que Paula 
Esteve va aprovar la prova de 
Certificats. 

La junta del club rubi-
nenc ha volgut felicitar tots 
els patinadors i patinadores 
i entrenadors i entrenado-
res per l’esperit d’equip i 
l’esportivitat tant en els en-
trenaments com en tots els 
esdeveniments en els quals 
participen. / CPA

resultats

Cristina Martí 6a Recurvat Juv.

Enrique Flores 1r Longbow Sèn.

E. Gutiérrez 2n Instintiu Sèn.

Ángel López 9è Instintiu Sèn.

Juan pedro serrano 2n Nu Sèn.

Ester semis 2a Compost Sèn.

Montse Muñoz 3a Comp. Sèn.

Marc Lopera 3r Compost Sèn.

Andreu Ramírez 12è Rec. Sèn.

Hernán de la Heras 15è R. Sèn.
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HANDBOL | SEGONA CATALANA

NATACIÓ | COMPETICIÓ

L’Handbol Rubí deixa
escapar dos punts claus

La secció de natació del 
CNR, en tres compe� cions

El Sènio Masculí de l’Handbol 
Rubí es va enfrontar diumen-
ge passat al migdia al pavelló 
de La Llana amb el líder del 
grup, l’Handbol Poble Nou. 
La falta d’experiència i la 
precipitació van passar fac-
tura al conjunt rubinenc que 
va deixar escapar dos punts 
importan� ssims.

El par� t es va iniciar amb 
els visitants dominant sem-
pre el marcador amb dos o 
tres gols de diferència. La 
defensa rubinenca feia ai-
gües en els extrems, però la 
paciència en atac va mantenir 
l’equip a prop en el marcador, 
especialment pels gols d’Isa-
ac García, per l’extrem dret. 
La primera part va fi nalitzar 
amb un ajustat 17-20, millo-
rant l’objec� u de l’entrenador 

rubinenc, David Vallés.
A la segona part, el tècnic 

va decidir canviar l’atac de 
3-3 a 4-2. Cesc Fernández, 
grandiós pivot, va arribar a 
desfer-se de fi ns a tres con-
traris amb la seva potència i 
per aconseguir mantenir les 
aspiracions fi ns al minut 57, a 
només dos gols, i una defensa 
més compacta va aconseguir 
anul·lar l’atac visitant.

Els dos úl� ms atacs, una 
precipitació del porter ru-
binenc que va buscar un 
llançament porta a porta i un 
penal mal llençat, van decidir 
una derrota no merescuda, 
però que demostra la gran 
evolució d’un Handbol Rubí 
que té la mirada posada a 
la permanència. / Handbol 
Rubí

El Club Natació Rubí (CNR) 
va par� cipar dissabte en tres 
competicions de natació. Al 
ma� , es va celebrar la 2a jorna-
da de la lliga absoluta i infan� l, 
a les piscines del CN Minorisa 
(Manresa), i a la tarda, el XXII 
Trofeu màsters de Fons i Es� ls 
del CN Sabadell, amb la pre-
sència d’Arlet Oliveras (400 m 
es� ls) i Sebas� an Ybarra (400 
m lliures). 

També a la tarda van com-
pe� r els benjamins de l’escola 
espor� va. Van disputar la 2a 
jornada de la lliga catalana, on 
actualment ocupen la 26a posi-
ció. La jornada es va disputar a 
les instal·lacions del Club Nata-
ció Sallent. Els joves espor� stes 
van disputar les proves de 100 
m esquena, 50 m papallona, 
100 m papallona i el relleu de 
4×50 m lliures. / CNR

WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL

El Sènior Masculí del CNR con� nua en ratxa

ATLETISME | RECONEIXEMENTS

Els atletes Ignasi Melo, Francisco Aragón i Pol 
Cordero, entre els reconeguts a la Nit de la UAR

El Sènior Masculí A de water-
polo del CNR es va enfrontar 
dissabte passat a Can Rosés 
al líder de la compe� ció, el 
CN Sant Feliu. En un par� t 
molt disputat, els nois del 
Dani Gómez es van imposar 
9-6 i aconsegueixen igualar 

El Sènior Masculí A del CNR. / Cedida

a la classifi cació l’equip del 
Llobregat a la segona posició. 
Aquest dissabte, s’enfronta-
ran al CN Granollers amb la 
intenció de sumar els punts 
necessaris per apropar-se 
al capdavant de la classifi-
cació.

Per la seva part, el Sènior 
Femení no va tenir una bona 
actuació i va perdre contra 
el CN Terrassa per 12-7. Ara, 
les waterpolistes ocupen la 
setena posició, igualades a 
punts amb les cinquenes i  les 
sisenes classifi cades.  

Seguiment de talents
D’altra banda, cal destacar 
que Raquel Prieto, Ariadna 

Alguns dels guardonats, amb les autoritats i el representant del 
club.

RESULTATS

CN Rubí - CN Molins de Rei 10-6
CN Rubí A - CN Sant Andreu 13-3
CN Rubí B - CN Poble Nou A 6-7
CN Rubí A - CN Granollers 5-1
CE Mediterrani - CN Rubí 12-7
CN Sabadell - CN Rubí 9-12
CN Sant Andreu - CN Rubí 15-10
CN Catalunya - CN Rubí 9-8
CN Rubí A - CN Catalunya 2-4
CN Rubí B - CE Mediterrani B 1-5
CN Rubí B - UE Horta B 2-4

Ruiz i Paula Rutgers, water-
polistes del CN Rubí, han 
estat seleccionades per la 
Federació Espanyola de Na-
tació per participar en els 

entrenaments de seguiment 
de talents que � ndran lloc a 
la localitat de Las Palmas de 
Gran Canaria, del 14 al 19 de 
desembre. / CNR Els benjamins de l’escola espor� va del CNR. / Cedida

La Font de les Planes va 
acollir dissabte passat la 
celebració de la Nit de la 
Unió Atlètica Rubí (UAR), 
un acte en el qual el club 
lliura els reconeixements a 
diversos atletes pels seus 
èxits la passada temporada 
i presenta la memòria de 
la campanya. Un centenar 
de persones van assistir a 
la vetllada, que també va 
comptar amb la presència 
de l’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, i els regidors Marta 
García i Juan López. 

La passada temporada 
va estar plena d’èxits per 
al club. Entre els diversos 
reconeixements, cal des-
tacar el d’Ignasi Melo, de 
la categoria màster 65, per 
assolir el campionat del 
món; el de Francisco Aragón, 
de categoria màster, per 
aconseguir el campionat de 
Catalunya de 5.000 m, i el de 
Pol Cordero, com a campió 
de Catalunya en triple salt 

i en 220 m tanques en la 
categoria Sub-14.

Visita al CAR
Un total de 6 atletes de les 
categories infantil i cadet 
van anar al Centre d’Alt Ren-
diment (CAR) de Sant Cugat, 
convidats pel Comitè Tècnic 
de la Federació Catalana 
d’Atle� sme, que organitzava 
l’ac� vitat de valoració mor-
fològica, condicional i de 
maduració somà� ca.

Més de 200 atletes nas-
cuts del 2003 al 2006 han 
estat convocats per a realitzar 
aquesta ac� vitat basada en el 
monitoratge i valoració dels 
atletes mitjançant unes bate-
ries i protocols de tests.

L’objec� u és la valoració 
d’unes proves � siques i an-
tropomètriques que facili� n 
la possible continuïtat dels 
atletes en l’atle� sme. La va-
loració ha estat molt posi� va 
per part de les famílies i de les 
en� tats convidades. / UAR
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