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MOCIONS 
APROVADES

-[AUP] Sobre les residències i 
l’habitatge de la gent gran.
Junta de Portaveus

-[PSC i ECP] En relació a les de-
negacions d’ajuts al pagament 
de lloguer.
Unanimitat

-[PSC i ECP] En defensa del 
dret a l’educació i la llibertat 
d’ensenyament
Junta de Portaveus

MOCIONS NO 
APROVADES

-[ERC] Perquè l’Ajuntament de 
Rubí s’afegeixi als municipis 
que utilitzen la Xarxa de Segu-
retat Ciutadana i Convivència 
M7 Citizen Security.
Sí: ERC, Cs i VR.
No: PSC, ECP i AUP.

-[ERC] Pel compliment de la 
sentència del 19 de desembre 
del 2019.
Sí: ERC, ECP i AUP
No: PSC i Cs
Abst.: VR

Denegat un 
augment de l’1,5% 
en els serveis 
funeraris
El Ple de gener va aprovar, amb 
l’abstenció d’ERC, denegar la 
sol·licitud de l’empresa que 
presta els serveis funeraris de 
pujar les tarifes un 1,5%. Se-
gons els informes tècnics que 
acompanyaven la resolució, la 
competència per marcar les 
tarifes recau en una ordenança 
municipal que està previst que 
es desenvolupi durant el 2020 
i no en l’empresa concessio-
nària, que té el servei atorgat 
fi ns al 2034.

El Ple també va aprovar 
l’adhesió de Rubí a l’Associació 
de Regions Fronteres Europe-
es i la sol·licitud de la reno-
vació del segell Ciutat Amiga 
de la Infància a Unicef. D’altra 
banda, es va donar compte de 
la designació de Ton Brustenga 
com a nou assessor del grup 
municipal del PSC. / DdR

Els paradistes del Mercat exigeixen solucions als 
greus problemes de manteniment de l’edifi ci
Representants dels paradistes 
del Mercat Municipal van fer 
ús del torn de precs i pre-
guntes del públic del Ple per 
mostrar les seves queixes 
sobre la situació en què es 
troba actualment el Mercat. 
La presidenta de la Junta d’Ad-
judicataris del Mercat, Beli 
Romero, va explicar que ara 
mateix estan “carregant i des-
carregant per les escales i per 
l’entrada principal, perquè els 
muntacàrregues s’espatllen un 

dia sí, i l’altre també”.
Els paradistes van fer una 

llista amb tots els problemes 
de manteniment que tenen 
i altres reivindicacions. Entre 
ells, els greus problemes de 
clima� tzació que arrosseguen, 
les avaries dels muntacàrre-
gues, el mal estat del terra i 
les olors que venen del clave-
gueram. També demanen que 
es reformin els lavabos, que es 
reparin les múl� ples goteres 
que hi ha a les instal·lacions i 

que s’instal·li llum en els pas-
sadissos que no en tenen.

A banda, demanen que 
es posin en marxa algunes 
millores que consideren ne-
cessàries, com ara instal·lar 
un canviador de nadons i sala 
de lactància, tapar els vidres 
dels locals buits del carrer o 
recuperar la idea de rebaixar 
el sostre del Mercat per estal-
viar energia, seguint la línia del 
Rubí Brilla.

L’alcaldessa va afi rmar que 

“s’està fent un esforç per dig-
nifi car el Mercat en els darrers 
anys”, entre altres, des� nant 
200.000 euros al muntatge 
de dos nous muntacàrregues 
i va acusar l’empresa que ac-
tualment s’encarrega de les 
obres de millora de no estar 
a l’altura. També va informar 
que el 3 de febrer es farà una 
reunió amb els paradistes.

En el torn de prec i pre-
guntes del públic, també va 
intervenir un veí de Can Fatjó, 

que es va queixar de la nova 
polí� ca de bonifi cacions de la 
Deixalleria i va recordar que 
encara no s’ha enviat a l’Asso-
ciació de Veïns de Can Fatjó 
cap informe tècnic explicant 
per què es va talar el pi de la 
plaça Nova Can Fatjó.

També va intervenir un veí 
de Can Mir, que va demanar 
més neteja a les urbanitzaci-
ons i instal·lar senyals d’ani-
mals perillosos a la via per 
prevenir accidents. / DdR

El govern aprova el pressupost 
del 2020, que rebaixa les inversions
L’Ajuntament demana a la Generalitat més residències de gent gran al municipi
M. CABRERA

El govern local, format pel 
Par� t dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC) i En Comú Podem 
(ECP), van complir al Ple de 
gener el tràmit d’aprovar el 
pressupost del 2020 de for-
ma definitiva. L’executiu va 
descartar les al·legacions que 
havien presentat Esquerra Re-
publicana de Catalunya (ERC) 
i Veïns per Rubí (VR) i van � rar 
endavant uns comptes de 
83,2 milions d’euros, gairebé 
un milió d’euros menys que 
el del 2019.

La regidora socialista M. 
Carmen Cebrián va ser l’en-
carregada de defensar el pres-
supost, recordant que “està 
condicionat per un pla eco-
nòmic fi nancer”, però insis� nt 
que els comptes “prioritzen 
les polí� ques d’esquerres, la 
cohesió social, la millora de 
l’espai públic i l’increment de 
l’ac� vitat econòmica”.

Pel que fa als grups d’opo-
sició, en general van carre-

gar contra la rebaixa de les 
inversions, en especial per 
la davallada d’un 40% en la 
par� da d’habitatge.

El portaveu d’Esquerra, 
Xavier Corbera, va argumen-
tar el vot en contra perquè 
el govern no ha acceptat 
cap de les seves al·legacions, 
especialment el milió d’euros 
més que demanaven per 
habitatge.

Per la seva banda, Roberto 
Mar� n, regidor de Ciutadans 
(Cs), va qualifi car “d’insultat” 
algunes par� des, com ara els 
5.000 euros des� nats a zones 
d’esbarjo per a gossos o els 
10.000 euros d’adequació i 
accessibilitat de les voreres, 
en contraposició als 350.000 
euros que s’han gastat en els 
llums de Nadal.

Des de VR, el regidor Toni 

García va retreure al govern 
les rebaixes pressupostàries 
en serveis com el Rubí Brilla, 
Medi Ambient, Ciutadania i 
Civisme, Servei de la Dona o 
Seguretat i Ordre Públic.

Per úl� m, la regidora de 
l’Alternativa d’Unitat Popu-
lar (AUP), Betlem Cañizar, 
va mostrar els seus dubtes 
sobre “com es desplegaran 
els projectes estratègics amb 
retallades tan importants 
en habitatge o ges� ó de re-
sidus”.

Tombada la moció sobre 
l’app de seguretat
El Ple no va aprovar la moció 
que presentava Esquerra per 
afegir-se a la Xarxa de Segu-
retat Ciutadana i Convivència 
M7 Ci� zen Security. Des del 
govern es van mostrar en 
contra d’afegir-se a aquesta 
xarxa en par� cular i van dir 
que alguna de les funcions 
d’aquesta aplicació per a 
telèfons mòbils ja està en fun-
cionament a l’aplicació Rubí 

Ciutat. L’AUP, per la seva ban-
da, va mostrar els seus dub-
tes sobre l’empresa, ja que 
aquesta no u� litza codi obert. 
Tampoc va � rar endavant una 
altra moció d’esquerra per 
demanar el compliment de 
la sentència del Tribunal de 
Jus� cia de la Unió Europea 
amb relació a la immunitat 
d’Oriol Junqueras.

Les tres mocions que sí 
que van prosperar van ser 
un text de l’AUP que demana 
més residències per a gent 
gran al municipi i una del PSC i 
ECP per reclamar més pressu-
post per als ajuts al pagament 
al lloguer. En aquest sen� t, 
la regidora Ànnia García va 
dir que a Rubí s’ha denegat 
aquest ajut a 42 famílies, tot i 
que complien els requisits per 
falta de pressupost.

També es va aprovar una 
moció a favor de la llibertat 
d’ensenyament del profes-
sorat i del dret a l’educació 
arran de la polèmica del pin 
parental a Múrcia.

El Ple de gener es va fer el dimecres a la tarda. / M.C.
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Desmilitaritzem l’educació

RETIREM 
L’EXÈRCIT 
DEL SALÓ DE 
L’ENSENYAMENT

El 30 de gener es commemora el Dia Escolar de la 
Noviolència i la Pau. Fora l’exèrcit dels espais educatius, 

de formació o de lleure. Fora l’exèrcit del Saló de 
l’Ensenyament de Barcelona (d’Expojove de Girona / de 
l’Espai de l’Estudiant de Valls / de la Fira de Formació i 

Treball de Lleida). Les armes no eduquen, les armes maten.

La societat municipal Proursa, 
que depèn de l’Ajuntament, 
ha inver� t 253.700 euros per 
adquirir tres habitatges per 
la via del tanteig i retracte. 
Dos dels pisos adquirits eren 
propietat del BBVA i l’altre de 
Criteria Caixa. 

La compra dels tres pisos, 
que es va realitzar abans 
d’acabar el 2019 i estan si-
tuats en diferents barris, 
servirà per destinar-los a 
l’habitatge de tres famílies 
rubinenques en situació de 
vulnerabilitat residencial. Les 
persones entraran a viure als 
pisos en els propers dies a 
canvi d’un lloguer social: “Es 
tracta de la primera incor-
poració d’habitatges al parc 
públic de Rubí des del 2015. 
Això ens marca una línia de 
treball que hem de consolidar 
durant el mandat”, ha expli-
cat la regidora d’Habitatge, 
Ànnia García. 

L’augment d’habitatges 
públics és una de les priori-
tats que s’ha marcat el Servei 
d’Habitatge per als propers 
anys i una de les vies per 
fer-ho és l’opció de tanteig 
i retracte, una mesura que 

L’Ajuntament compra 
tres pisos per des� nar-los 
a famílies vulnerables

preveu que les administra-
cions siguin informades de 
l’operació de venda de tots els 
pisos provinents d’execucions 
hipotecàries per tal que pu-
guin adquirir preferentment 
l’immoble per des� nar-lo al 
lloguer social. També hi ha 
altres formes d’augmentar 
el parc públic d’habitatges, 
per exemple la construcció 
o la concertació amb altres 
en� tats. / DdR

L’Ajuntament s’oposa a la supressió dels 
jutjats de violència contra la dona de Rubí
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha mos-
trat la seva oposició con-
tundent a la supressió dels 
jutjats de violència contra 
la dona que hi ha a Rubí, 
una mesura que proposa el 
Tribunal Superior de Jus� cia 
de Catalunya (TSJC), en una 
declaració ins� tucional que 
va fer l’alcaldessa, Ana M. 
Mar� nez, en la sessió plenària 
del dimecres a la tarda.

La proposta del TSJC con-
templa que es traslladin als 
jutjats especialitzats tots els 
casos de violència domès� ca, 
argumentant que aquests 
actualment no tenen prou 
volum de feina. A més, l’alt 
tribunal considera que així 
es donarà un millor servei 
per l’especialització dels tri-
bunals.

Això suposaria eliminar 
jutjats dedicats a violència 
contra la dona com el que 
hi ha a Rubí i, per tant, les 
dones afectades per aquestes 
violències haurien de traslla-
dar-se a Terrassa per poder 
interposar la denúncia i per 
cada pas del procés judicial.

Davant d’aquesta situació, 

el consistori considera que 
“els jutjats de violència de 
gènere no poden allunyar-
se de les dones que més ho 
necessiten” i defensa que “les 
dones rubinenques mereixen 
poder rebre l’atenció davant 
les agressions masclistes a 
Rubí”. 

Per l’administració local, 
“la redistribució del sistema 
de justícia no pot anar en 
detriment de l’atenció de 
proximitat a les víc� mes de 
violència masclista. Cal apos-
tar perquè siguin els òrgans 

judicials especialitzats en 
violència de gènere els que es 
desplacin pel territori”.

La demanda de l’Ajunta-
ment és que la Generalitat 
no atengui la pe� ció del TSJC 
i no l’elevi al Ministeri de 
Justícia. També demana a 
la Generalitat de Catalunya 
que “incremen�  els recursos 
i mitjans per facilitar l’accés 
de les víc� mes de la violència 
masclista a l’empara judicial, 
apropant els òrgans judicials 
i mantenint els jutjats de 
violència contra la dona a 

Rubí”.

Oposició del Consell 
Comarcal i de Sant Cugat
Altres administracions del 
Vallès Occidental també s’han 
mostrat en contra d’aquesta 
proposta del tribunal català, 
com per exemple l’Ajunta-
ment de Sant Cugat i el Con-
sell Comarcal del Vallès Oc-
cidental. En el cas de l’òrgan 
comarcal, aquest recorda que 
la mesura afecta els municipis 
de Rubí i Cerdanyola i que � n-
dria incidència en la situació 
de vulnerabilitat de les dones 
víctimes, ja que aquestes 
haurien de desplaçar-se. El 
Consell també recorda que 
moltes de les dones que de-
nuncien, tot i tenir mecanis-
mes al seu abast, decideixen 
re� rar la denúncia, per la qual 
cosa el que cal fer és posar 
més facilitats per denunciar.

En els acords de la moció 
aprovada per unanimitat 
també es demana a la Gene-
ralitat i al Ministeri de Jus� -
cia augmentar els recursos 
i mitjans per facilitar l’accés 
de les víctimes a l’empara 
judicial, un fet que passa per 
la proximitat.

En el que portem d’any, ja han estat assassinades set dones a 
mans de les seves parelles o exparelles.  / Arxiu
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L’Ajuntament vol reti rar la línia d’alta tensió 
de Can Fatjó durant aquest mandat
El govern local, format pel 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i En Comú 
Podem (ECP), té la intenció 
de traslladar les línies d’alta 
tensió de l’avinguda de Can 
Fatjó durant aquest mandat. 
El desembre del 2018, l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez, 
ja es va comprometre a fer 
possible el trasllat de les 
línies d’alta tensió amb la in-
tenció que aquest es pogués 
començar a executar el 2022. 

Per això, el febrer del 2019 
va mantenir una trobada 
amb Red Eléctrica Española 
(REE) per posar en marxa el 
projecte. Ara, l’Ajuntament 
ha tornat a reunir-se amb REE 
per traslladar-li una proposta 
de fi nançament en tres anys 
i seguir avançant per la reti -
rada de les línies: “Treure la 
línia elèctrica de Can Fatjó és 
un compromís ferm de l’equip 
de govern”, ha explicat Mar-
tí nez, que calcula que la línia 

es podrà traslladar abans del 
2023: “Espero que puguem 
veure tancada aquesta cica-
triu històrica de Rubí durant 
aquest mandat”. 

L’administració local con-
ti nua treballant en la propos-
ta d’execució del projecte, 
que es va iniciar el febrer de 
l’any passat, però que encara 
no està enllestida. Un cop 
esti gui redactada la propos-
ta, haurà de ser validada per 
REE. L’Ajuntament fi nançarà 

en solitari el projecte de 
trasllat de les línies, tot i que 
el 2006 l’Institut Català de 
l’Energia es va comprometre 
a sufragar el 80% dels cos-
tos del trasllat a través d’un 
conveni. Un cop acabin les 
obres, el consistori té previst 
demanar a la Generalitat la 
part que li correspon del cost 
de l’actuació. 

Es calcula que el trasllat 
suposarà una inversió d’entre 
6,5 i 7 milions d’euros. / DdR

L’AUP proposa que el pont del 
carrer Sant Joan sigui de senti t únic
S’incorporaria un carril bici i es milloraria el trànsit a peu
REDACCIÓ

L’Alternati va d’Unitat Popular 
(AUP) s’ha reunit amb el go-
vern local, en mans del Parti t 
dels Socialistes de Catalunya 
(PSC) i En Comú Podem Rubí 
(ECP), per traslladar-li una 
proposta de modifi cació de 
l’obra del pont del carrer Sant 
Joan, que actualment està en 
obres per ampliar una de les 
voreres i millorar la seguretat. 
La proposta de la formació 
política és que aquesta via 
passi a ser de sentit únic i 
d’aquesta forma es pugui 
crear un carril segregat per 
a vehicles sense motor i més 
espai per als vianants.

Aquesta és la idea que va 
posar sobre la taula l’AUP en 
una reunió que va mantenir 
el 22 de gener amb represen-
tants de l’Ajuntament. Segons 
les dades de trànsit que ha 
pogut obtenir l’Alternati va en 
relació amb l’afectació del tall 
del pont del carrer Sant Joan, 
aquestes dades farien viable 
una transformació per a una 

via més pacifi cada.
L’AUP ha encarregat a 

un enginyer de camins una 
proposta tècnica que planteja 
deixar una de les voreres del 
pont a la mateixa alçada de 
la calçada i convertir-lo en 
una via de sentit únic per 
a la circulació de vehicles 

motoritzats, o bé pacifi car-lo 
completament. La proposta 
faria compati ble aquesta via 
amb el pas de ciclistes i pa-
ti nets elèctrics amb un espai 
segregat dels vianants, ja que 
assenyalen que no existeix 
cap carril d’aquestes carac-
terísti ques en cap dels ponts 

que creuen la riera.
La formació assemble-

ària creu que amb aquesta 
proposta s’aconseguiria so-
lucionar els problemes que 
plantegen les obres tal com 
estan ara previstes: la vorera 
de l’oest queda lluny dels 1,80 
metres que descriu la norma-
ti va vigent d’accessibilitat.

A més, considera que 
l’eliminació dels dos senti ts 
de la circulació disminuiria 
els riscos d’atropellament 
i reduiria substancialment 
la contaminació en una de 
les zones més denses de la 
ciutat, amb major afl uència 
de vianants, especialment de 
menors. També consideren 
que facilitaria la connexió 
entre les zones de vianants 
del centre i el barri de Can 
Fatjó, fent més atractiva la 
mobilitat a peu.

El canvi del projecte no 
suposaria cap sobrecost ni re-
tards en el calendari. Segons 
l’AUP, el govern s’ha mostrat 
recepti u a estudiar i valorar 
aquesta possibilitat.

La proposta tècnica presentada per la formació planteja converti r el 
pont en una via d’únic senti t o bé pacifi car-lo totalment. / Cedida
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El projecte de pantalles acústiques 
per a Can Vallhonrat s’inclourà als 
pressupostos generals de l’estat

ReDAcció

Els pressupostos generals de 
l’estat del 2020 inclouran la 
dotació pressupostària per 
col·locar pantalles acústiques 
a Can Vallhonrat. Així li va 
explicar el director general 
de Carreteres del govern es-
panyol, Francisco Javier Her-
rero, a l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, en una trobada que 
han mantingut recentment. 
Les pantalles acústiques han 
de reduir l’impacte sonor 
dels vehicles que circulen 
per l’AP-7 i millorar la qualitat 
de vida dels veïns d’aquest 
barri.

“Dependrà dels pressu-
postos generals i de la seva 
aprovació. Ara esperem que 

se’ns faciliti el cronograma 
del projecte. No serà aviat, 
però marxem amb la bona 
notícia que la decisió de 
posar pantalles acústiques 
a Can Vallhonrat és ferma”, 
apunta la màxima responsa-
ble municipal, que assegura 
que “aconseguirem que es 
col·loquin i els veïns i veïnes 
deixaran de patir un soroll 
que és excessiu”.

Reivindicació històrica
Els veïns i veïnes de Can Va-
llhonrat fa anys que reclamen 
la instal·lació de pantalles 
acústiques al barri per mini-
mitzar el soroll que emeten 
els vehicles que circulen 
per l’autopista AP-7, molt 
propera als habitatges. Cal 

Mira-sol ja té pantalles acústiques per protegir el veïnat del soroll. / Cedida

Desmilitaritzem l’educació
El 30 de gener 
es commemora 
el Dia Escolar de 
la Noviolència 
i la Pau. Fora 
l’exèrcit dels 
espais educatius, 
de formació o 
de lleure. Fora 
l’exèrcit del Saló 
de l’Ensenya-
ment de Barcelo-
na (d’Expojove de 
Girona / de l’Es-
pai de l’Estudiant 
de Valls / de la 
Fira de Formació 
i Treball de Llei-
da). Les armes 
no eduquen, les 
armes maten.

L’única clínica 
d’ortodòncia 
de Sant Cugat 
del Vallès

Patrocinadors de la UESC

La rubinenca Lidia Prado guanya 
el Concurs de Salses de Calçots de Valls

M.C.

La rubinenca Lidia Prado 
ha guanyat el 29è Concurs 
de Salses de Calçot, que ha 
tingut lloc aquest cap de 
setmana durant la Gran Festa 
de la Calçotada, a Valls. Era la 
primera vegada que aquesta 

recordar, a més, que Can 
Vallhonrat també pateix el 
pas de línies d’alta i mitja 
tensió per diferents punts de 
la barriada.

El Ple de l’Ajuntament 
va aprovar per unanimitat 
una moció per resoldre els 
problemes de soroll a Can 
Vallhonrat causats per l’AP-7. 
Entre altres, es va acordar 
instar al Ministeri de Foment 
a portar a terme la seva pro-
posta d’actuació contra el 
soroll definida al mapa estra-
tègic de soroll de desembre 
de 2007, que contempla la 
instal·lació d’una prolongació 
de la pantalla acústica en un 
tram d’aquesta via i reasfal-
tar-lo amb un material que 
redueix el soroll.

veïna de Sant Muç es pre-
sentava a aquest certamen 
i quan li van trucar per dir-li 
que havia quedat primera, la 
sorpresa va ser majúscula, ha 
explicat la rubinenca.

El secret de la seva salsa 
està en la matèria primera 
que ha fet servir i és que pràc-

ticament tots els ingredients 
de la seva recepta són collita 
pròpia de Rubí, concretament 
de l’hort del seu pare: “Els to-
màquets, els alls, l’oli, gairebé 
tot és de qualitat i de km 0, 
per això és una bona salsa. 
Estic contenta i feliç, perquè 
és un premi de la nostra terra 
i estic molt orgullosa”.

Ella és l’encarregada d’ela-
borar cada any la salsa de les 
calçotades que fan en família 
i que també són collita de 
l’hort. Precisament animada 
pels seus familiars, es va pre-
sentar al concurs després que 
l’any passat anés a la Festa del 
Calçot per primera vegada i 
conegués de l’existència del 
Concurs de Salses.

Lidia Prado, de 49 anys, 
té una botiga a Terrassa, 
però encara que no es dedica 
professionalment a la gastro-
nomia, confessa que és una 
amant de la rebosteria i de 
la cuina en general.

La rubinenca, acompanyada per les autoritats de l’Ajuntament de 
Valls. / Cedida
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Rubí s’agermanarà amb Els Guiamets, el poble 
natal de Neus Català, supervivent del nazisme

REDACCIÓ

L’Ajuntament ha anunciat que 
té previst agermanar-se amb 
Els Guiamets, al Priorat, el 
poble natal de la supervivent 
de l’Holocaust Neus Català, 
qui va residir a Rubí a parti r 
del 1978, on va viure durant 
part de la seva vida. L’acord 
d’agermanament s’ha fet 
públic coincidint amb el Dia 
Internacional de les Persones 
Vícti mes de l’Holocaust, que 
se celebra el 27 de gener i 

s’haurà de ratificar en els 
Plens dels dos consistoris.

L’acord inclou que els dos 
municipis es comprometen 
a fer difusió de la memòria 
històrica de totes dues po-
blacions, a donar suport a 
les activitats que fomentin 
la cultura i la memòria his-
tòrica impulsant intercanvis 
entre enti tats i associacions 
i a fomentar les relacions 
entre organitzacions políti-
ques, culturals i de memòria 
històrica.

L’alcaldessa,  Ana M. 
Martínez, ha explicat que 
l’agermanament servirà per 
“treballar conjuntament per 
recuperar, reparar, conservar 
i difondre el testimoni de 
la Neus Català i de totes les 
vícti mes. És l’única manera 
de fer persisti r el seu llegat 
i de reparar una injustícia 
històrica”. Per la seva banda, 
l’alcalde de la localitat del 
Priorat, Miquel Perelló, ha 
explicat que “la Neus Català 
és un símbol de la lluita an-

ti feixista i internacionalista i 
una de les primeres que va 
apostar fermament per la 
recuperació de la memòria 
històrica”.

Els dos ajuntaments van 
començar a mantenir contac-
tes l’any passat, després de 
la mort de Neus Català, qui 
va ser deportada a Ravens-
brück el 1944 després de ser 
denunciada per pertànyer a la 
Resistència francesa. Posteri-
orment, va ser traslladada al 
camp de Flossenbürg.

S’ha adormit en la pau del Senyor

Rosa Sendra i Tena
Barcelona, 16 de novembre de 1945

Terrassa, 1 de febrer de 2019

Al cel sigui

Nova manifestació contra
l’abocador de Can Balasc a
mitjans de febrer
Prop d’una setantena de per-
sones es van reunir divendres 
al CRAC per decidir quines 
accions emprendre per tal 
d’evitar l’obertura de l’aboca-
dor de Can Balasc. Després de 
conèixer que la Generalitat ha 
donat autorització ambiental 
de forma inicial a l’empresa 
per començar l’acti vitat, ara 
només resta el tràmit admi-
nistrati u en l’Ajuntament, que 
de moment està suspès, per 
poder iniciar l’acti vitat de di-
pòsit controlat de residus. 

Davant d’aquesta situa-
ció, la plataforma Rubí sense 
abocadors i els veïns es volen 
mobilitzar per mostrar el seu 
rebuig frontal a aquesta instal-
lació, que es troba a escassos 
metres d’un nucli urbanitzat i 
a poc menys d’un quilòmetre 
de l’escola Rivo Rubeo. A 

més, cal recordar que l’em-
presa que gestionarà Can 
Balasc forma part del Grupo 
Sánchez, gestor actual de Can 
Carreras, i on s’han detectat 
en els darrers anys múlti ples 
irregularitats. 

Segons Joaquim Gracia,  
membre de la plataforma, a 
la trobada es va decidir con-
vocar una gran manifestació a 
mitjans de febrer. D’altra ban-
da, més endavant, es farà una 
jornada lúdica per recaptar di-
ners per pagar tots els costos 
jurídics de la plataforma Rubí 
sense abocadors. 

D’altra banda, l’Ajunta-
ment manti ndrà una reunió 
amb representants del Depar-
tament de Territori i Sosteni-
bilitat el 18 de febrer, entre 
altres qüestions, per parlar 
sobre l’abocador. / DdR
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Desmilitaritzem l’educació

El 30 de gener es commemora el Dia Escolar de la Noviolèn-
cia i la Pau. Fora l’exèrcit dels espais educatius, de forma-
ció o de lleure. Fora l’exèrcit del Saló de l’Ensenyament de 
Barcelona (d’Expojove de Girona / de l’Espai de l’Estudiant 
de Valls / de la Fira de Formació i Treball de Lleida). Les 

armes no eduquen, les armes maten.

REDACCIÓ

L’empresa Con� nental, que 
dimecres de la setmana pas-
sada va anunciar un Expedi-
ent de Regulació d’Ocupació 
(ERO) a la totalitat de la plan-
tilla, ha frenat l’expedient 
després de la reunió que van 
mantenir dijous passat a la 
tarda els representants dels 
treballadors i la direcció al 
Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya.

A la trobada, l’empresa va 
accedir a paralitzar l’ERO que 
havia de posar en marxa el 5 
de febrer, mentre que els tre-
balladors es van comprome-
tre a desconvocar la jornada 
de vaga que tenien prevista 
per divendres. Treballadors, 
direcció de l’empresa i repre-
sentants del Departament de 
Treball van acordar establir 
un calendari de reunions per 
tal de reforçar el diàleg i la 
negociació i garan� r que el 
procés de reindustrialització 
de les instal·lacions de Con� -
nental a Rubí es desenvolupi 
en un context de pau social. 
La primera d’aquestes tro-
bades està prevista pel 3 de 

Con� nental fa marxa enrere 
i atura temporalment l'ERO

febrer.
Continental ha afirmat 

en un comunicat que l’ob-
jectiu de la multinacional 
alemanya és “la venda de 
les instal·lacions a un tercer 
per assegurar el seu futur i el 
dels treballadors” i confi a que 
fruc� fi quin les negociacions 
que s’estan produint amb 
diversos grups empresarials 
de diversos sectors. L’em-
presa insisteix que a finals 

d’aquest mes esperen que hi 
hagi novetats.

Pel que fa als treballa-
dors, assenyalen la impor-
tància d’avançar per negociar 
les condicions de sor� da de 
les persones que quedin fora 
del pla de reindustrialització 
i confi en que “la direcció de 
Con� nental faci un esforç per 
avançar en les negociacions 
per resoldre la situació tan 
aviat com es pugui”.

Els treballadors van sor� r al carrer a mitjans de gener per exigir a 
l’empresa més informació sobre el procés. / Arxiu



E l Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) ha proposat a l’estat i a 
la Generalitat que es ‘comarcalitzin’ els 

jutjats de violència domèstica per així oferir un 
servei més especialitzat a les dones que denuncien 
violències masclistes i anivellar càrregues entre els 
jutjats especialitzats i els mixtos. Segons aquesta 
proposta ‘comarcalitzadora’, que necessita el visti-
plau del govern català i espanyol per ser acceptada, 
Rubí seria un dels jutjats sacrifi cats per donar un 
millor servei. La proposta ja va ser impulsada fa 
uns anys, però es va trobar amb l’oposició frontal 
de l’Advocacia Catalana i de les entitats de dones 
que van enviar la iniciativa a un calaix, d’on ara el 
TSJC l’ha volgut recuperar.

Segons argumenta aquest òrgan, la iniciativa, 
que també té el suport de l’Observatori contra 

No al trasllat
EDITORIAL
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la Violència Domèstica i de Gènere –un òrgan 
format, principalment, per administracions de 
justícia i ministeris–, busca augmentar les causes 
als jutjats especialitzats, que actualment tenen 
menys càrrega de treball.

La proposta podria semblar raonable si no 
estiguéssim parlant de víctimes de violència mas-
clista, en moltes ocasions dones molt vulnerables 
que no tenen facilitats de desplaçament. Allunyar 
les dones dels jutjats no és oferir un millor ser-
vei, al contrari, és precaritzar el servei. Que una 

dona de Rubí que pateix violència hagi d’anar a 
Terrassa no afavoreix la denúncia dels casos. Per 
no parlar d’altres localitats, en què les víctimes 
s’han de desplaçar 50 km, com per exemple de 
Vilafranca a Gavà o de Berga a Manresa. La 
proximitat és un factor clau per denunciar, perquè 
facilita l’accés, minimitza els desplaçaments i 
alleugereix les incomoditats.

L’estructura judicial no ha d’estar al servei 
ni del TSJC ni del Consell General del Poder 
Judicial ni dels governs, ha d’estar al servei de la 

ciutadania. I si en els grans jutjats sobren recursos, 
segur que són benvinguts en altres partits que es 
troben absolutament desbordats de feina. Si cal 
reestructurar els jutjats de violència domèstica per 
optimitzar els recursos, cal fer-ho posant en el 
centre les dones, que són al fi nal les que necessiten 
el servei de justícia.

No estem parlant d’un tema menor, ni de bon 
tros, parlem d’un problema social de dimensions 
colossals. Tot just acabem el primer mes del 2020 
i set dones ja han estat assassinades per les seves 
parelles o exparelles. I sabem que això és només 
la punta de l’iceberg de les violències contra les 
dones.

Esperem que aquesta proposta torni a quedar 
en un calaix o, potser millor, que vagi defi nitiva-
ment a la paperera.

Ya han pasado las fi estas de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes y todo vuelve a la normalidad. 
Incluso tenemos gobierno nuevo ¡¡por fi n!! 
Esperemos que el largo y doloroso parto haya 
valido la pena y de una manera o de otra se 
empiece a gobernar.

Pero centrémonos en aspectos locales, del 
municipio, que son los que, en primera instancia, 
más nos interesan a los ciudadanos por ser los 
de mayor proximidad. Estos días he podido ver 
en TV3 un reportaje sobre la iluminación de las 
calles con motivo de la Navidad. Me resisto a 
creer que sea cierto, ya que se dan cifras que, a 
mi juicio, resultan realmente sorprendentes; en 
la ciudad de Barcelona el gasto equivale a 0,75 € 
por habitante, mientras que en Rubí asciende a 
4,5 € por cabeza. Insisto, me gustaría mucho que 
alguien autorizado y con cifras comprobables 
me aclarase esta barbaridad. 

En el supuesto que sean ciertas, todavía 
resulta más sorprendente la explicación de 
nuestra alcaldesa. Dice la Sra. Martínez que estas 
luces atraen a público de la ciudad y de otras 
cercanas a pasear por Rubí y, consecuentemente, 
el comercio local sale benefi ciado. ¿Acaso cree 
nuestra ínclita primera edil que está gobernando 
una comunidad de mosquitos o insectos que 

Vuelta a la normalidad
se siente atraídos por las luces?, ¿en tan poca 
estima nos tiene, que supone que nos dejamos 
deslumbrar con bombillas led de colorines?, 
¿acaso no hay ninguna necesidad social en la 
que invertir 350.000 €?  Por ejemplo, entre 
otros muchos, la construcción de apartamentos 
municipales de tipo social destinados a los 
jóvenes, no saldrían muchos, pero a alguien le 
solucionaría el problema de la vivienda. Yo no 
digo que se tenga que eliminar la iluminación 
navideña, pero entre una decoración racional 
y este despilfarro hay un equilibrio que es 
necesario encontrar.

En cuanto a la protección del comercio 
local, si crea que con lucecitas les va a ayudar, 
creo que está totalmente equivocada. Si, de 
verdad, quiere que las personas que vivimos 
en Rubí nos sintamos cómodos paseando por 
el centro peatonal, procure que los patinetes y 
bicicletas no abunden más de lo deseable. Sin 
olvidar el hacer alguna campaña institucional 
para intentar convencernos de las bondades del 
comercio local y lo negativo de las compras en 
grandes centros comerciales, y, por supuesto, 
en internet.

En defi nitiva, me temo que una vez más 
vuelven a imponerse los intereses personales 
y partidistas sobre los generales, es decir, todo 
vuelve a la normalidad.

El Tuit de la setmana                    29 de gener

Aj. Sant Cugat
@ajsantcugat

#Santcugat, en contra de 
la proposta de suprimir els 
jutjats de violència contra 
les dones a #Rubicity. 
Aquest servei podria 
quedar centralitzat a #Terrassa. Volem més recursos i més proximitat 
per lluitar contra la violència masclista #plestc

27 de gener de 1945. L’exèrcit soviètic entra al 
camp de concentració d’Auschwitz. Entren sota 
una porta amb l’infame cartell “Arbeit macht 
frei («El treball allibera»)”. El món començarà a 
conèixer l’esquinçadora crueltat i crims contra la 
humanitat del nazisme i el Tercer Reich: l’Ho-
locaust. En aquell camp van ser assassinades 1,3 
milions de persones.

Va ser el 5 de maig del mateix any que es va 
alliberar el camp de Mauthausen-Gusen, presó 
i tomba d’alguns rubinencs. Més de 40.000 víc-
times ofi cials, la fugida dels nazis va comportar 
la destrucció de proves.

També el 1945 és alliberada Neus Català 
i Pallejà, fi lla d’Els Guiamets i futura veïna de 
Rubí, del camp de Flossenbürg. Hi havia estat 
traslladada des de Ravensbrück, on van sobreviure 
15.000 persones però on van ser assassinades més 
de 60.000 dones.

L’1 de novembre de 2005, Nacions Unides 
declara el 27 de gener com el dia internacional 

de les víctimes de l’Holocaust.
Aquest 27 de gener de 2020, els Ajuntaments 

d’Els Guiamets i de Rubí han anunciat que seran 
ciutats agermanades. El vincle de la Neus Català i 
la seva lluita antifeixista i per la memòria històrica 
donarà força per al merescut reconeixement i re-
cord de les persones deportades i víctimes del na-
zisme. És un acte humil però ple de compromís, 
de contingut i de futur, i aquesta ha estat sempre 
la idea a l’hora de decidir que aquesta fórmula 
era l’adient, perquè ambdós municipis van patir 
la deportació i el nazisme entre les seves veïnes i 
veïns i quina millor forma de treballar en un futur 
sense feixisme que recordant i reparant el passat, 
malauradament comú en aquesta ocasió.

Desitgem que aquesta fi ta duri tants anys 
com lluita sigui necessària per fer l’homenatge 
que es mereixen les víctimes de la barbàrie nazi i 
barrar el pas al feixisme en qualsevol de les seves 
aparences.

En una ocasió, Neus va dir “que eren les 
oblidades dels oblidats” en referència a les dones 
deportades. Neus: no us oblidem ni oblidarem 
mai, ni a tu ni a les persones deportades víctimes 
del nazisme.

Rubí emprèn la reparació i recuperació 
de la memòria històrica de la 

mà de Neus Català i Els Guiamets
Pau Navarro Cano 
regidor de Memòria Històrica

José Segura
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Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14

Plats de dutxa antilliscants T360
Avui en dia, l’oferta de 
plats de dutxa és infi nita. 
Abans de res, destacar que 
es poden fabricar a mida 
i per tant juguem amb 

la possibilitat d’adaptar-
los a qualsevol espai del 
bany, sigui quina sigui 
la mida de la banyera o 
de l’espai que limiten les 

pròpies parets.
Podem escollir el dis-

seny que més ens agradi. 
Existeixen multitud de 
dissenys i desaigües: cen-
trat o desplaçat, ocult o 
vist, juntament amb una 
àmplia gamma de colors 
per adaptar-lo a les rajo-
les que tinguem. Tots els 
nostres plats estan fets 
de quars o marbre i cal 
destacar-ne els principals 
avantatges d’aquest tipus 
de material: ultrarresis-
tència i antilliscant.

La protecció anticai-
gudes és un dels factors 
que més hauríem de tenir 
en compte a l’hora d’es-
collir aquest tipus de pro-
ductes, de la mateixa ma-
nera que no hem d’oblidar 
la resistència i elegància 
que presenten uns mate-
rials com aquests.

A R e f o r m a T 3 6 0 
comptem amb aquesta 
tecnologia i disseny per-
què els peus s’adhereixin 
perfectament al plat de 

dutxa. Fes una inversió 
de futur per aconseguir 
un bany més confortable 
actual. Amb nosaltres 
guanyaràs seguretat, me-
tres i estètica. Pots venir a 
visitar la nostra exposició 
i t’assessorarem segons 
les teves necessitats (Av. 
Can Rosés, 2, Rubí).

El teu projecte, el nos-
tre compromís.

ReformaT360
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CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

FERRETERIA                           

INFORMÀTICA                           

MARBRES

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

ASSESSORIES

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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Milers de rubinencs gaudeixen 
de la rua dels Tres Tombs
LARA LÓPEZ

Més d’una quarantena de 
carros i carruatges i prop de 
200 cavalls, egües i mules van 
parti cipar en la multi tudinària 
rua dels Tres Tombs diumen-
ge passat. La desfi lada, que 
va arrencar al passeig de Les 
Torres al voltant de les 12.30 
hores, va comptar amb gai-
rebé una vintena de genets 
del Club Hípic Can Buimira de 

Sant Quirze del Vallès. Entre 
ells, els capdavanters d’honor, 
el banderer Francisco López i 
els cordonistes Jorge Gómez 
i Carmen-Cristi na Gherman. 
Milers de rubinencs van om-
plir els carrers del centre de 
la ciutat per gaudir de la rua, 
que va fi nalitzar passades les 
14 hores al carrer Maximí 
Fornés.

La desfi lada va estar ame-
nitzada per la Banda Triangle 

de Sants, l’Agrupació Musical 
Ciutat de les Roses, la Banda 
de Cornetes i Tambors de Can 
Ros de Cabrera, l’Agrupació 
Musical de Sant Feliu, i la 
Banda Verge de la Misericòr-
dia de Reus.

Un dels principals atrac-
ti us de la rua és la benedicció 
dels animals, amb la qual tots 
els animals de la desfilada 
i mascotes particulars dels 
rubinencs i rubinenques són 
beneïts amb aigua per un 
capellà per tal d’obtenir la 
protecció de la seva salut per 
part Sant Antoni Abat, patró 
dels animals.

Molts rubinencs són fi-
dels a aquesta tradició, com 
el Jordi, que fa 9 anys va 
adoptar el seu gos i el porta 
cada any a la plaça Catalunya 
per rebre la benedicció. “És 
una tradició que segueixen 
molts rubinencs i porto la 
meva mascota perquè el sant 
l’ajudi i pugui viure molts 
anys”, explica. La seva amiga, 
la Laura, porta per primer any 
la seva gossa, que viu amb 

sorpresa i nervis la jornada 
en veure tantes persones 
i animals pels carrers del 
centre de Rubí. “M’agrada 
venir cada any amb els amics 
i aquesta vegada m’he animat 
a portar la meva gossa de 2 
anys”, explicava.

Manel Bamala, president 
de la Societat Sant Antoni 
Abat, ha valorat molt posi-
ti vament la celebració d’en-
guany, que va sorti r perfecta 
i sense imprevistos. Des de 
l’enti tat organitzadora estan 
molt contents per la parti-
cipació de la gent al carrer i 
les enti tats col·laboradores 
a la rua. “És un goig poder 
organitzar anualment una 
festa i que hi hagi tan bona 
resposta de la ciutadania de 
Rubí, és un gran èxit”.

Altres acti vitats
La principal novetat de la 
161a edició de la festa de 
Sant Antoni Abat ha estat la 
cloenda. Després de molts 
anys, l’enti tat organitzadora 
va decidir recuperar una 

actuació d’havaneres per 
tancar la festa. En aquesta 
ocasió, va ser el grup Son 
de l’Havana l’encarregat de 
posar el punt final als Tres 
Tombs a la carpa instal·lada a 
la plaça del Doctor Guardiet. 
A la mitja part, va tenir lloc el 
clàssic sorteig.

Altres activitats desta-
cades van ser la tradicional 

missa en honor al sant, la 
plantada de la bandera a 
l’Ajuntament i la recepció 
ofi cial als membres de l’enti -
tat per part de l’Ajuntament, 
a més del popular esmorzar 
del traginer o el ball de soci-
etat a la carpa instal·lada a la 
plaça Doctor Guardiet, que 
va aplegar unes 600 persones 
dissabte a la nit.

Molts rubinencs van apropar les seves mascotes per ser beneïdes 
durant la festa. / J.A. Montoya

El banderer i els cordonistes, durant la rua dels Tres Tombs pels 
carrers de Rubí. / J.A. Montoya

ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           ROBA                           

COM ET PODEM AJUDAR?

TINTORERIATALLERS COTXES                           

AQUEST
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COMPREM llibres, còmics, 
cromos, Scalextric, joguines, 
antiguitats. També restes pi-
sos i cases. 679.736.491

DIVERSOS
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busca trabajo de limpieza. 
681.173.424
SE OFRECE SRA. para limpie-
za. 632.104.499

OFERTES I 
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GUIA DE SERVEIS
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Exposicions

·········································
DIVeNDres 31 de gener

el documental del mes: ‘los 
testigos de Putin’
A les 19h a l’Ateneu. 

Nits d’observacions astronò·
miques
A càrrec de l’Associació 
d’Amics de l’Astronomia TRI-A 
Rubí. A les 21.30h a l’Ateneu.

Concerts de rock
A càrrec d’Empty Cage, Cuchi-
lla y Diazepam i El Glande de 
Schrödinger. A les 22h al Cen-
tre Cívic del Pinar. Preu: 5€.

·········································
DIssaBte 1 de febrer

sessió de taitxí
A càrrec de Pere Bel. A les 9h a 
la pl. Onze de Setembre. Org.: 
Centre Cultural Raja Ioga.

Coets d’aire
A càrrec d’Explorium. A les 
11.30h a l’Ateneu. Per a in-
fants de 7 a 8 anys. 

Vermut
A les 12h al CRAC.

Teatre: ‘El nuevo’
Espectacle de María Inés 

AgEndA

senderos de almas y can·
tos. A càrrec de Rosa Ote-
ro. A la Biblioteca del 3 al 
30 de febrer. 

Senegal. Terra fèrtil. Cul·
tivant oportunitats. A la 
Biblioteca del 4 al 18 de 
febrer. 

Espais recobrats. Els nous 
usos del patrimoni indus·
trial català. Fins al 29 de 
març al Celler.

Desenterrant el silenci. 
antoni Benaiges. el mes·
tre que va prometre el 
mar. Fins al 8 de març al 
Castell.

inesperat i 1 sofà’
A càrrec de Gemma Vilanova. 
A les 19h al Racó del Llibre. 
Col.: Rubí TEA.

·········································
DIjous 6 de febrer

seminari:  ‘Ciutat intel·
ligent’
A càrrec d’Agustí Argelich. A 
les 18h a l’Ateneu. Inscripció 
prèvia. Org.: AEUR.

Falconi. A les 18h a l’Espai de 
Creació Artístic La Nau.

jam session
A càrrec de Marcos Corcín. 
A les 20h a l’Ateneu. Org.: 
Associació Jazz Rubí.

Kafeta amb Karaoke
A càrrec del Col·lectiu LGT-
BIQ+. A les 20h al CRAC. 

·········································
DIumeNGe 2 de febrer

Dia de la Candelaria
A les 10h missa a l’església de 
Sant Pere. A les 12h vi d’honor 
a l’av. Castellbisbal, 1. Org.: 
Asociación Rociera de Rubí.

Teatre: ‘El nuevo’
Espectacle de María Inés 
Falconi. A les 17h a l’Espai de 
Creació Artístic La Nau. 

Cinema infantil: ‘Dumbo’
Pel·lícula de Tim Burton. A les 
17.30h al CRAC.

jam Blues
A càrrec de Víctor Puertas 
i Balta Bordoy. A les 19h a 
l’Espai l’Aurora. Org.: Societat 
del Blues de Rubí.

·········································
DImeCres  5 de febrer

Presentació del llibre ‘1 fill 

gegants

Convoquen el 33è Concurs de 
màscares de Carnestoltes 
reDaCCIó

L’Associació d’Alumnes i 
Exalumnes de l’escola EdRa 
(EdRa+e) ha organitzat un any 
més el tradicional Concurs de 
màscares de Carnestoltes, que 
enguany arriba a la seva 33a 
edició, convertint-se així en un 
dels més antics del territori.

Segons estableixen les 
bases de la convocatòria, la 
temàtica i el material és lliure 
i està obert a la participació 
de qualsevol persona major 
de 4 anys. S’han establert tres 
categories: de 4 a 9 anys (A); 
de 10 a 15 anys (B) i de 16 en 
endavant (C).

Cada participant podrà 
presentar una única obra 
original que no hagi pres 
part de cap altre concurs. Les 
màscares s’han de lliurar a 
la consergeria de l’edifici de 
l’Escardívol del dilluns 10 de 
febrer al divendres 14 de fe-
brer, de 9 a 21 hores. Les obres 
presentades seran identifica-
des mitjançant un número 
de registre, hauran de dur un 
cordill perquè es puguin pen-
jar i preferiblement hauran de 
tenir forats pels ulls.

El jurat, integrat per un 
membre d’EdRA+e, dues 
persones vinculades al món 
artístic i un professor d’EdRa, 
que actuarà com a secretari, 
valorarà la creativitat i la qua-
litat tècnica de les obres. A la 
categoria A, tots els infants 
participants rebran un premi 
sorpresa. En la categoria B, 
el guanyador rebrà material 
artístic per valor de 70 euros, 
mentre que l’accèssit serà 
obsequiat amb material ar-
tístic per valor de 30 euros. 
Finalment, a la categoria C, el 
guanyador rebrà un premi de 
100 euros en material artístic 
i un taller a escollir durant un 
trimestre, mentre que l’accès-
sit guanyarà material artístic 
per un import de 75 euros.

El nom dels guanyadors 
es donarà a conèixer el Dijous 
gras, 20 de febrer, a les 19.30 
hores, a la sala d’exposicions 
de l’escola EdRa, en el marc de 
la inauguració de l’exposició 
de les obres participants. Les 
màscares premiades queda-
ran en propietat d’Edra i la 
resta podran ser retirades 
del 17 al 27 de març a l’Es-
cardívol.

disseny

laura romero guanya el Concurs de 
Cartells del Dia d’Andalusia 2020
reDaCCIó

Amb un cartell titulat ‘Gra-
nada, tierra soñada’, la rubi-
nenca Laura Romero ha estat 
la guanyadora de l’edició 
d’enguany del Concurs de 
Cartells del Dia d’Andalusia a 
Rubí. Així ho va decidir el ju-
rat del certamen, format per 
membres de la Coordinadora 
de Entidades Culturales An-
daluzas de Rubí (CECAR), un 
tècnic de Cultura i la directora 
de Diari de Rubí.

El jurat va valorar la crea-
tivitat del disseny, l’originali-
tat, l’impacte visual, així com 
els elements que fan refe-
rència a Granada, província 
a qui, segons les bases, havia 
d’estar dedicat el cartell.

Laura Romero, de 30 anys 
i dissenyadora gràfica de 
professió, explica que li va 
fer molta il·lusió quan va co-
nèixer que la seva obra havia 
estat la guanyadora i que de-
dica el premi a la seva família, 
perquè és de Granada.

De fet, assenyala que 
ha estiuejat molts anys en 
aquesta terra, per la qual se 

sent fascinada i especialment 
per l’Alhambra, joia de la ciu-
tat i la província. Precisament 
en l’Alhambra s’inspira el seu 
cartell. La jove rebrà un premi 
en metàl·lic de 300 euros.

L’obra de Laura Romero 
serà la imatge de la celebració 
del Dia d’Andalusia a Rubí 
d’enguany, que tindrà lloc 
els dies 28 i 29 de febrer i l’1 
de març.

Laura Romero, amb el seu cartell ‘Granada, tierra soñada’. / Cedida

literatura
El Racó del Llibre 
acull la presentació 
del llibre ‘1 fill 
inesperat i 1 sofà’
‘1 fill inesperat i 1 sofà. La 
vida amb #enjosepvalent’ és 
una aproximació, des de la 
tendresa, a la sacsejada que 
suposa la irrupció de l’autis-
me a la vida somiada. Què 
pots fer quan l’objecte més 
preuat del teu fill desapareix 
al fons d’un barranc? Què 
sents quan, als 5 anys, deci-
deix fugir i no el trobes? 

L’obra, escrita per Gem-
ma Vilanova, és un relat en 
primera persona, com a mare 
d’en Josep, unes vivències 
que permeten als lectors 
posar-se a la pell i entendre 
com, amb els pas dels anys, el 
fill no somiat, aquest que és 
capaç de treure el millor i el 
pitjor de nosaltres mateixos, 
esdevé una peça clau per ser 
feliç a la vida. 

L’autora visitarà El Racó 
del Llibre el dimecres 5 de 
febrer per presentar al públic 
‘1 fill inesperat i 1 sofà’. L’acte 
tindrà lloc a les 19 hores i 
compta amb la col·laboració 
de Rubí TEA, una associació 
de famílies de persones amb 
autisme. / DdR

Els Gegants de Rubí 
arrenquen l’any a la Festa 
Major de Cabrera de Mar
Els Gegants de Rubí han rea-
litzat aquest cap de setmana 
la seva primera sortida de 
la temporada, amb la visita 
a Cabrera de Mar, localitat 
que celebrava la Festa Major 
d’Hivern en honor a Sant 
Vicenç Màrtir. 

En el marc de la festivitat, 
els gegants rubinencs van 
participar en la convidada 
dels senyors de Burriac, una 
ballada dels gegants de la lo-
calitat i els seus nans amb di-
ferents colles convidades pels 
carrers i places del poble.

Enguany, a més de la colla 
rubinenca, hi van participar 
els gegants de Ripollet i de 
Rubí. L’activitat festiva va 
arrencar dissabte a les 10 h 
amb la plantada dels gegants 
participants en la plaça de 
l’Ajuntament. 

Cap a les 10.45 h, els 
gegants amfitrions Pere Joan 
Ferrer i Elionor de Sarriera 
amb els nans Tragèdia i Co-
mèdia, i els nous nans Màrius 
i Helena, acompanyats pels 
flabiolaires i per autoritats 
locals, van anar des de l’Arxiu 

Municipal fins a la plaça de 
l’Ajuntament on van lliurar 
toies de flors naturals a la 
geganta de Cabrera i a les 
gegantes convidades.

Posteriorment es va ini-
ciar una passejada gegantera 
pels carrers i places del poble, 
fins a la plaça de l’església, 
on va tenir lloc un concert 
infantil i balls de les colles 
participants, a més del lliu-
rament de records i el ball 
conjunt final.

Bateig gegantó
Diumenge vinent els Gegants 
rubinencs assistiran al bateig 
del nou gegantó de la colla de 
Sant Llorenç Savall, on exer-
ciran de padrins, juntament 
amb els gegants d’Ullastrell, 
de la nova figura. 

La festa arrencarà a mig 
matí amb una plantada de les 
colles participants convida-
des a la festa, la presentació 
i bateig de la nova figura i tot 
seguit es farà la passejada 
pels carrers del municipi, el 
ball conjunt i la tradicional 
foto de família. / DdR

Exposicions

art

música
El Primavera Pop 
torna a Rubí a 
l’abril amb Lola 
Índigo i aitana

Los 40 Principales ha anunciat 
que Rubí tornarà a ser una de 
les seus del festival Primavera 
Pop, juntament amb Màlaga i 
Madrid. Concretament, l’Es-
cardívol acollirà aquest festival 
musical el 4 d’abril i comp-
tarà amb artistes musicals 
reconeguts com Lola Índigo, 
Ana Guerra, Aitana, Dani Fer-
nández o Pol Granch. També 
hi seran els cantants Danna 
Paola, Siderland, Chloe Philips, 
HRVY, Romy Low i Sak Luke, 
Elsa Barahona, Danny Ocean, 
Agoney, Lildami, Suu, Bombai, 
Nil Moliner, Dynoro, Beret i 
INNA. Durant els propers dies, 
està previst que la cadena de 
ràdio confirmi la participació 
de més artistes. / DdR

Lola Índigo, a Rubí. / Arxiu



 Divendres, 31 de gener de 2020Cultura 13
equipament

La Biblioteca compleix deu anys al nou edifici
La Mestre Martí Tauler és un referent a 
la comarca pel nombre de clubs de lectura

L’equipament, ubicat a l’antiga fàbrica Josa,  
té actualment més de 500 visitants cada dia

Marta Cabrera

El 30 de gener del 2010 es 
va inaugurar el nou edifici 
de la Biblioteca Mestre Martí 
Tauler, un nou espai que va 
servir perquè l’equipament 
deixés enrere la seva etapa a 
l’Escardívol i es transformés 
en una biblioteca moderna 
adaptada a les necessitats del 
segle XXI.

La remodelació d’un antic 
espai industrial al barri de la 
Plana de Can Bertran –l’antiga 
fàbrica Josa– va fer possible 
l’obertura d’aquest equipa-
ment municipal de 8.000 m² 
al bell mig de la ciutat. Actu-
alment, 5.000 m² es destinen 
a la Biblioteca, mentre que 
la resta estan ocupats per 
sis tècnics de Cultura, la Sin-
dicatura de Greuges, l’Espai 
Creixença, l’entitat Amics del 
Museu de Rubí i una sala de 
la qual encara cal determinar-
ne l’ús.

El fet que l’espai de la 
Biblioteca sigui tan gran ha 
permès a l’equipament anar 
molt més enllà de la seva 
clàssica funció de foment de 
la lectura i adaptar-se a les 
necessitats d’una ciutat on 
els equipaments són escassos: 
“Volem que la Biblioteca sigui 
una fàbrica d’experiències, 
un centre cultural, perquè a 
Rubí falten centres cívics i a 
la Biblioteca ens agrada ser 

aglutinadors de les necessitats 
de la ciutadania de Rubí”, ha 
explicat el director de l’equi-
pament, Adrià Martín.

Així, en aquests darrers 
anys, l’edifici ha acollit tota 
mena d’activitats, des de 
tallers, cursos, presentacions 
de llibres i obres de teatre, fins 
a concerts, sessions d’hipnosi 
i fins i tot activitats de futbol-
tenis. L’equipament també ha 
acollit nombroses i variades 
exposicions, fa visites escolars 
i organitza concursos, entre 
altres.

Aquestes activitats de 
servei a la ciutadania ajuden a 
mantenir la Biblioteca en bona 

forma i és que cada dia de mit-
jana hi passen 532 visitants, 
es presten 283 documents i 
es realitza una mitjana de 3,5 
activitats diàries: “L’objectiu 

principal de les biblioteques 
és donar un servei al ciutadà 
i accés universal i gratuït al 
coneixement per a tothom, 
per això l’espai de la Biblioteca 

és fantàstic per fer milions 
de coses, està tot molt ben 
aprofitat”. 

A més, l’equipament és 
un referent comarcal pel que 
fa als clubs de lectura, especi-
alment en relació amb el club 
de lectura fàcil, per l’elevat 
nombre de participants i de 
clubs. Actualment, té 31.337 
socis.

Mancances de l’equipament
Tot i que en termes globals 
aquests 10 anys han estat un 
gran pas endavant per als ser-
veis de la Biblioteca, aquesta 
té algunes mancances, com 
ara l’horari i la manca de 

personal. Actualment, a la Bi-
blioteca hi treballen dos con-
serges i set tècnics auxiliars, 
contractats per l’Ajuntament 
de Rubí, a banda de quatre 
bibliotecaris i el director, que 
depenen de la Diputació de 
Barcelona.

Segons explica el director 
de la Mestre Martí Tauler, 
segons les ràtios de la Genera-
litat falten tres auxiliars, un fet 
que repercuteix directament 
en el servei que finalment es 
presta a la ciutadania, espe-
cialment en relació amb l’ho-
rari, que no compleix el mapa 
de lectura de la Generalitat. 
“Cal obrir més hores per a la 
ciutadania i caldria, almenys, 
una Biblioteca de proximitat, 
que és una reivindicació de 
totes les persones que han 
estat a la direcció. El Centre 
Cívic del Pinar seria un lloc 
ideal per fer-la”. Actualment, 

en aquest centre cívic hi ha un 
espai de llibres autogestionat 
pels joves del barri gràcies a la 
cessió de material per part de 
la Biblioteca.

Pel que fa a les activitats 
que es desenvolupen, Martín 
explica que la manca de re-
cursos humans se supleix amb 
“la versatilitat i la capacitat de 
feina dels treballadors”.

biblioteca unesco
De cara als propers anys, 
la Biblioteca vol orientar la 
seva activitat cap a l’agenda 
2030 de desenvolupament 
sostenible, ja que la Mestre 
Martí Tauler està associada 
a la xarxa civil Unesco. Per 
aquest motiu, un dels objec-
tius primordials per al futur 
serà treballar temes com la 
cohesió social, la pau, l’edu-
cació, l’accés a la informació 
o la integració. 

la biblioteca té 
menys personal i 
obre menys hores 
del que estableix 
el mapa de lectura

astronomia

la història de l’univers, en 
una conferència de l’aeur

la conferència va anar a càrrec d’antoni Médez. / Cedida

Antoni Méndez, catedràtic emèrit de Física Teòrica de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l’Institut 
de Física d’Altes Energies, va oferir dilluns passat la xerrada 
‘Una breu passejada pel Cosmos’ a la Biblioteca. Méndez va 
fer una descripció de la història de l’univers a través de les 
diferents teories sobre la situació de la terra a l’espai, des del 
geocentrisme fins a la negació d’un centre de l’univers. També 
va parlar sobre el Big Bang, l’expansió de l’univers, la matèria 
i les energies fosques. L’acte, organitzat per l’Aula d’Extensió 
Universitària de Rubí (AEUR), va comptar amb una nombrosa 
assistència de públic. / DdRuna actuació d’empty Cage. / localpres

teatre
Granizal, begérez 
i Castillo porten a 
la Nau ‘el nuevo’
L’Espai de Creació Artística La 
Nau, situat al carrer Plana de 
Can Bertran, 10, està oferint 
aquests dies l’espectacle ‘El 
nuevo’, de María Inés Falconi. 
Es tracta d’un espectacle per 
públic de totes les edats que 
convida a reflexionar al vol-
tant de l’assetjament escolar 
i valors com l’amistat.

El repartiment està format 
per Santiago Granizal, Gerardo 
Begérez i Antonio Castillo i el 
disseny audiovisual ha anat 
a càrrec d’Àlex Colas. A més, 
Santiago Granizal s’ha encar-
regat de la música original de 
l’obra. L’espectacle es repre-
sentarà l’1 i el 15 de febrer a les 
18 hores i el 2 i 16 de febrer a 
les 17 hores. Per fer la reserva 
de les entrades cal trucar al 
936970349 o enviar un correu 
a info@8temps.com. / DdR

els empty Cage presentaran al Pinar el 
seu nou disc: ‘Moneda de tres cares’

música

El grup rubinenc Empty Cage 
serà aquest divendres el gran 
protagonista de la nit al Cen-
tre Cívic del Pinar. A partir de 
les 22 hores, està previst que 

arrenqui el concert de rock 
on Sergi Estella i Gerard Tort 
presentaran el seu darrer 
disc, publicat el 2019, titulat 
‘Moneda de tres cares’. Es 

tracta d’un àlbum que se-
gueix el camí traçat per ‘Tal 
com raja’ i en el qual el duet 
de guitarra i bateria ofereix 
deu temes d’un so cru, brut 
i contundent.

Però els Empty Cage no 
són els únics que actuaran 
durant la nit. També està 
prevista l’actuació dels ru-
binencs Cuchilla y Diazepan 
i El Glande de Schrödinger. 
Miqui Cardona i Juanjo Fer-
nández, que formen Cuchilla 
y Diazepan, presentaran el 
seu ‘album digital, ‘6T+’, far-
cit de rock i post-hardcore. 
I el Glande de Schrödinger, 
per la seva banda, oferiran el 
seu repertori de punk-rock.

El preu per accedir als 
concerts a l’Espai 14/13 
del Pinar serà de 5 euros. 
/ DdR

la bIblIOteCa, eN XIFreS

      Dies oberta
      Socis
      Visitants
      Préstecs
      Préstecs eBiblio
      Activitats
      Visites escolars
      Col·lecció
      Sessions internet

2012
243

24.885
165.732
90.118

-
356
79

77.396
22.190

2019
283

31.337
150.474
81.134
2.715
1.010

55
92.427
12.283

la biblioteca té actualment més de 30.000 socis. / arxiu



El Sènior Femení s’ha situat tercer a la classificació. / Cedida
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El rubí es fa fort en camp contrari i 
guanya al Sabadell Nord per la mínima
J. PérEz 

Important i merescuda victò-
ria rubinenca en la seva visita 
a Sabadell per enfrontar-se 
al CF Sabadell Nord. Com era 
previsible, va ser un partit 
dur i molt treballat. La Unió 
Esportiva Rubí va marcar el 
gol que finalment li donaria la 
victòria en el minut 13, quan 
el jove Anouar va rebre una 
dura entrada d’Alegría dins 
de l’àrea i l’àrbitre va xiular 
el penal. La pena màxima va 
ser transformada per Carles 
Montoro. 

La primera part del partit 

va tenir color rubinenc, tre-
ballant molt en un partit en 
el qual no va haver-hi treva. 
Com era d’esperar, en la sego-
na part els locals van prémer 
l’accelerador, però el Rubí es 
va defensar amb molt encert, 
aconseguint una victòria molt 
important. 

Dels 23 punts que té el 
Rubí, onze els ha aconseguit 
fora del Municipal de Can 
Rosés, per la qual cosa, si 
aconsegueix millorar els seus 
números a casa, podrà gaudir 
d’un final de temporada més 
tranquil que la passada cam-
panya. Diumenge vinent rebrà 

CF SABADELL NORD-UE RUBÍ 0-1
cf SabaDell norD: Granado, Serna (Luque), Alegria, 
Andres, Firdman (Pedro), Vadillo (Raya), Alex (Caballero), 
Kevin, Lopez i Moreno (Luque).
UE RUBÍ: Xavi Betran, Carles Mur, Manu, Ivan, Joan Raventos, 
Aitor Torres, Villegas, Raúl (Burgos), Anouar (Aleix), Del Río 
(Hector) i Carles Montoro (Masip).
Àrbitre: Muñoz Baquero.
Gols: 0-1 Carles Montoro (’13) (p).
targetes:  Serna, Alegría, Firdman, Vadillo, Alex i Kevin; Xavi 
Betran, Joan Raventos, Ivan i Villegas.

a Can Rosés a les 12 hores a la 
UE Mollet. 

Pel que fa al Rubí B, aquest 
va imposar-se al CS Juan XXIII 
per 4-3. Diumenge 2 de febrer 

el segon equip s’enfrontarà a 
l’Olímpic en un partit que es 
disputarà a les 12 hores en el 
Municipal de Can Parellada, 
per sanció als de Can Fatjó.

futbol | tercera catalana

L’Olímpic deixa escapar la victòria davant 
el Planadeu en el temps de descompte
JOSé vErDE

En un partit dolent, l’Olímpic 
de Can Fatjó va deixar esca-
par tres punts a un minut del 
final de l’enfrontament per 
no defensar correctament un 
llançament de falta des de 
la banda esquerra que l’EF 
Planadeu va aprofitar per fer 
el 2-2. 

Els de Can Fatjó van repe-
tir el joc del derbi davant el 
Juventud 25 de Septiembre, 
amb molt toc, molta possessió 
i poc xut a porteria. A més, 
presentaven importants bai-
xes a les seves files, per sanció 
i per lesió i, a sobre, Cristian 
Gómez va patir un esquinç en 
el turmell i podria estar més 
d’un mes de baixa. 

El Planadeu va muntar un 
5-4-1 durant tot el partit, que 
va mantenir fins i tot quan en 
el minut 32 l’Olímpic es va 
avançar en el marcador amb 
un gol de Dani Delgado. La 
passivitat en atac dels homes 
de Juan Carlos Rodríguez va 
fer que els locals no perdes-

sin els nervis i esperessin la 
seva oportunitat. I aquesta va 
arribar de la mà de Rami en el 
minut 75, quan va fer l’1-1. 

L’Olímpic va reaccionar 
i va començar a inquietar la 
porteria local. En el minut 89, 
el porter del Planadeu agafava 
amb les mans una pilota ce-

dida per un company dins de 
l’àrea i l’àrbitre va xiular falta 
directa, que va transformar 
Rubén Ruiz. Era l’1-2 en el mi-
nut 90.  Quan tot feia pensar 
en la victòria dels rubinencs, 
va arribar la falta i Damián va 
aconseguir empatar el partit. 

Derbi rubinenc a terrassa
Diumenge vinent hi haurà 
un derbi local poc habitual, 
ja que el Municipal de Can 
Fatjó està sancionat amb un 
partit. L’Olímpic-UE Rubí B 
es disputarà a Can Parellada, 
a Terrassa, a les 12 hores. El 
club posa a disposició dels 
socis i aficionats un autocar 
gratuït que sortirà a les 11 
hores de Can Fatjó per anar 
a Terrassa. 

E.F. PLANADEU - C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ               2-2
e. f. planaDeu: Fuster, Abdelkarim, Sola, Cabrera, Damián, 
Gerard, Oriol (Eric), Marc (Jordi), Rami, Dani Ruíz, Modibo 
(González). 
C. D. OLÍMPIC CAN FATJÓ: Rafa, C. Gómez (Albert), Matias, 
Rubén, Alcover (Nico) , Gustavo, Aitor, Manel (Roberto), Dani 
(Juancho), Maymó, O. Molina
Àrbitre: Alejandro Martínez Solís (Bé)
Gols: 0-1 Dani (32’) 1-1 Rami (75’) 1-2 Rubén (90’) 2-2 
Damián (92’). 
targetes: Rami, Dani Ruíz, González; Matías, Alcover, 
Gustavo. 

hOqUEI LÍNIA | lliGa elit

victòries per al Sèniors Femení 
i Masculí del Cent Patins
La pista Francesc Calvo va 
acollir dissabte passat els 
partits entre l’HCR Cent Pa-
tins i el Tsunamis de Bar-
celona en categoria Sènior 
Femení i Sènior Masculí. 

En un partit igualat, el 
Sènior Femení va estar pràc-
ticament tot el partit per 
davant fent un joc fluid i 
sense errors, aconseguint 
finalment la seva tercera 
victòria aquest any. El resul-
tat final de 4-3 situa l’equip 
provisionalment en el tercer 
lloc de la taula.

D’altra banda, el Sènior 
Masculí no ho va tenir tan 
fàcil davant un Tsunamis que 

s’ha adaptat ràpidament a 
la seva nova categoria. Els 
jugadors van patir de valent, 
però amb el joc intens i amb 
el triplet d’Erik Alfaro van 
aconseguir un marcador 
favorable al final del partit, 
un 6-4 que els consolida a 
la setena posició de la clas-
sificació.

La propera setmana, el 
Sènior Masculí descansa i el 
Sènior Femení es desplaçarà 
a terres orpesines a disputar 
la Copa de la Reina. En pri-
mera ronda, s’enfrontaran al 
Tres Cantos de Madrid, les 
actuals campiones. / Cent 
Patins

futbol 7 | lliGa

L’Horitzó-Can Mir, més líder
Segon partit de l’any per 
l’equip de futbol 7 de l’Horit-
zó-Can Mir i segona victòria 
després de guanyar al Kedem 
de Blanes a casa per 9-0. El 
conjunt gironí va acusar les 
baixes, però tot i això va llui-
tar molt durant tot el partit. 
Per la seva part, l’Horitzó-Can 
Mir va jugar amb l’esquema 
habitual i els gols van anar 
caient a poc a poc fins que a 
la mitja part el marcador ja 
reflectia un 6-0 prou contun-
dent. La segona part va servir 
per donar minuts a jugadors 

que no juguen tant. Els gols 
van anar repartits entre els 
germans Girón i Rubén Martin. 
La victòria, combinada amb la 
derrota del Terlenka, distancia 
encara més l’equip rubinenc 
dels seus perseguidors en la 
classificació de la Weleague7 
de Segona Divisió.

Per l’Horitzó-Can Mir van 
jugar Sergio González, Carlos 
Pino, Sergio Fuentes, Rubén 
Martín (3), Juan Girón (4), José 
Luís Girón (2), José Manuel 
María, Oriol Irisarri i Efrain 
Escalona. / Horitzó-Can Mir

Els equips del futbol base de 
la Penya Blaugrana Ramon 
Llorens van tenir resultats di-
versos en la darrera jornada. 
El Prebenjamí A va guanyar a 
casa a l’Europa per 5-1, amb 
gols de Diallo, Urzainqui, Be-
nackha i Trawally (2). El Ben-
jamí A va guanyar a casa del 
Sant Pere Nord per 3-2, amb 
gols de Camacho i Amidou (2). 
El Benjamí B va caure a casa 
del Cinc Copes per 5-2, amb 
gols de Rahal i Biel Osuna. 
L’Aleví A va perdre en el derbi 
jugat al camp de l’Olímpic per 
5-2, en un partit en què, tot i 
el domini de l’equip, no es va 
traduir en el resultat. L’Aleví B 
es va imposar en el derbi jugat 
a casa contra el Venti amb 
un resultat de 9-1, amb gols 

de Sirvent, Rodríguez, Faura, 
Kraifa i Sully (3). Els cadets van 
caure els dos a casa, l’A ho va 
fer amb el Jabac per 3-4, que 
va remuntar un 3-0 en una 
segona part molt dolenta 
de la Penya. Els gols van ser 
de Guzmán i Moreno (2). El 
Cadet B, tot i jugar un dels 
seus millors partits, va caure 
per 0-2. El Juvenil va tornar a 
perdre, aquest cop a casa del 
Bonaire per 4-0. Per últim, 
l’equip amateur va perdre a 
casa de l’Escola Ripollet per 
3-2, malgrat completar un 
molt bon partit que reafirma 
la bona dinàmica de l’equip, 
tot i que els resultats encara 
no acompanyen: falta punte-
ria i més solidesa defensiva. / 
PB Ramon Llorens

El Sènior Masculí de Bàs-
quet del CE Maristes Rubí 
va patir una nova derrota a 
casa, aquest cop contra la UE 
Montgat B, segon classificat, 
per 66-74. 

Els de David Méndez van 
realitzar un gran treball, però 
no va ser suficient. Una bai-
xada dels locals a l’inici de 
l’últim quart, probablement 
pel cansament de jugadors per 
les baixes, va permetre que 
el Montgat es distanciés 15 
punts i va resultar impossible 
remuntar. Tot i això, l’equip 
va deixar bones sensacions i 
els jugadors esperen trencar 
aviat la dinàmica negativa de 
resultats.

Handbol
Per la seva banda, el Sènior 
d’handbol del CE Maristes 
Rubí va fer un bon partit i es 
va retrobar amb la victòria 
després de guanyar per 25-21 
al BM Pau Casals. La primera 
part va ser un estira-i-arronsa 
on les distàncies de 2 o 3 gols 
s’anaven alternant. La defen-
sa rubinenca no era capaç 
d’aturar el llançament exterior 
de l’equip rival i es va arribar 
al descans amb un 13-14 al 
marcador. A la segona part, el 
Maristes va trobar la tecla per 
a aturar el rival i amb una de-
fensa 5-1 els va deixar en no-
més 7 gols als últims 30 minuts 
de partit. / Maristes Rubí

futbol | lliGaentitat | lliGa

resultats diversos per a la PenyaNova Derrota del Sènior Masculí 
de bàsquet del CE Maristes

eScacS | lliGa catalana

Bones sensacions en l’inici de 
la competició per a la rubinenca
Segona jornada de com-
petició de la Lliga Catalana 
d’escacs per a l’Agrupació 
d’Escacs Rubinenca, després 
d’una primera jornada amb 
molt bones sensacions en la 
qual el primer i tercer equip 
van guanyar amb comoditat 
els seus enfrontaments. En 
aquesta segona jornada, el 
primer equip es va desplaçar 
a Barcelona per jugar el seu 

enfrontament davant del Sant 
Andreu. Va ser un matx molt 
disputat i el resultat final va 
ser 5-5. Pel que fa al segon 
equip, va jugar a casa amb 
l’equip de Caldes de Montbui, 
al qual es va imposar amb 
claredat per un clar 4,5-1,5 
punts. Finalment, el conjunt 
C format pels més petits de la 
Rubinenca, va perdre a casa 
per un clar 0-4. / AER
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En la quarta Jornada de Pista 
Coberta de Sabadell, disputa-
da diumenge passat en cate-
goria Sub-16, Marc López, de 
la Unió Atlè� ca Rubí (UAR) va 
aconseguir la primera posició 
en els 600 m masculí, amb un 
temps d’1:29.20, aconseguint 
així la mínima pel Campionat 
d’Espanya de pista coberta 
que tindrà lloc al març a 
Madrid. López també va ser 
tercer amb un crono de 7.74 
en els 60 m llisos. 

Cal destacar també que 
Aketza Sumell va ser primer 
en salt d’alçada masculí amb 
un salt d’1,77 m i Stefany Ba 
va quedar primera en llança-
ment de pes femení amb una 
marca de 10,64 m.

Les categories Sub-12 i 
Sub-14 van compe� r dissab-
te. Entre els resultats de la 
UAR en Sub-12 ressalta que 
Alba Sant Just va ser primera 
en els 60 m llisos amb un 
temps de 9.71; com també 
ho va ser Mar Jiménez en la 
sisena sèrie amb un temps 
de 9.50. També Noelia Valera 
(9.55) i Lidia Mar� nez van ser 
primeres en la setena i vuite-
na sèrie, respec� vament. A 
més, Didac Vila va ser primer 
en llançament de pes masculí 
amb 7,85 m. 

En Sub-14, Ivan García va 
quedar 1r en els 60 m llisos 
masculí (8.42) i Jordi Serra va 
ser tercer en els 1.000 m llisos 
(3:17.38). 

Victòria d’Ignasi Melo
El veterà Ignasi Melo va que-
dar primer en el 5è Gran 
Premi de Marxa del Vendrell, 
amb un temps de 26:07. Lucía 
Tejero va ser 10a en els 10 
km marxa i Maria Tejero va 
quedar 9a. / UAR

La waterpolista rubinenca Bea 
Or� z s’ha proclamat aquest 
cap de setmana campiona de 
l’Europeu que s’ha disputat 
a Budapest després que el 
combinat espanyol superés 
en la fi nal a Rússia per 13-12. 
A més, la jugadora del CN 
Terrassa ha estat escollida 
la millor jugadora del cam-
pionat. 

Es tracta del primer or 
que l’espor� sta de Rubí acon-
segueix en una competició 
ofi cial internacional amb la 
selecció espanyola, després 
de les dues plates aconsegui-
des als mundials de Gwangju 
(2019) i Budapest (2017) i el 
bronze a l’Europeu de Barce-
lona (2018).

L’equip de Miki Oca va 
aconseguir superar Rússia so-

El Sènior Masculí de water-
polo del Club Natació Rubí 
(CNR) va aconseguir dissabte 
una victòria còmode a Can 
Rosés contra el CN Helios de 
Saragossa. 

El partit contra l’equip 
aragonès va resultar ser molt 
plàcid i els jugadors del Dani 
Gomez es van imposar de ma-
nera clara per 11-2. L’equip 
con� nua en una molt bona 
dinàmica, posant pressió 
als dos equips capdavanters 
per mirar de poder reduir 
la distància que els separa, 
dos punts respecte al primer 
classifi cat i un del segon. 

Justament, serà contra el 
segon classifi cat, el CN Sant 
Feliu, amb el qual l’equip 
masculí s’enfrontarà aquest 
dissabte a Can Rosés a par� r 
de les 18.30 hores amb la 
intenció de poder assolir la 

La rubinenca Mireia Pons, 
habitual de les curses de 
muntanya, s’ha proclamat 
campiona de la Mitja Marató 
de Terrassa després de fer els 
21 km en un temps d’1h21:17. 
La cursa es va disputar aquest 
diumenge pels carrers de Ter-
rassa i la corredora rubinenca 
va aconseguir el triomf en la 
seva primera par� cipació en 
aquesta compe� ció.

L’atleta del Wild Trail Pro-
ject es va distanciar de la 
resta de rivals a la meitat de 

Marc López
disputarà el
Campionat 
d’Espanya 

Bea Or� z es proclama campiona 
de l’Europeu de waterpolo

Còmoda victòria del primer 
equip masculí del Natació Rubí

Mireia Pons guanya la 
Mitja Marató de Terrassa

ATLETISME | MITJA MARATÓWATERPOLO | EUROPEU

TIR AMB ARC | LLIGA

El Club Arquers Rubí va par� -
cipar diumenge en el Trofeu 
d’Hivern de Tir de Camp dis-
putat a Caldes de Montbui. 
La prova és una competició 
amb dianes diferents de les 
compe� cions ofi cials i té com 
a objectiu divertir i fer més 
amena la compe� ció.

Dels quatre arquers del 
club rubinenc, tres van fer podi 
i dos d’ells van ser primers. 
En arc longbow sènior, Alicia 

Vargas va aconseguir pujar al 
podi, mentre que Hernán de las 
Heras va aconseguir el triomf 
en sènior recorbat.

D’altra banda, en arc ins� n-
� u, en categoria sènior, Albert 
Torres va aconseguir una gran 
cinquena posició en una moda-
litat que va comptar amb molt 
de nivell, mentre en categoria 
veterà, Manuel Fuentes va ser 
bronze després d’aconseguir la 
tercera plaça. / Arquers Rubí 

Tres podis per Arquers 
Rubí en el trofeu d’hivern

A la dreta, Bea Or� z amb la medalla d’or de l’Europeu. / Cedida

Mireia Pons, travessant la línia d’arribada. / Associació Mitja 
Marató de Terrassa

bretot gràcies al darrer quart 
de par� t, quan va aconseguir 
desfer-se de la pressió rival i 
aconseguir un lleuger avan-
tatge en el marcador, sufi cient 
per arribar al fi nal del par� t 
per sobre de l’equip rus. 

Bea Or� z, autora de dos 
gols a la fi nal, va ser triada 

la prova i va aconseguir entrar 
per davant de Maria Ruiz i Ai-
rina Guillén, segona i tercera, 
respec� vament.

Pel que fa a la catego-
ria masculina, el vencedor 
va ser el marroquí Mourad 
el Bannouri, que va traves-
sar la meta amb un temps 
d’1h05:44, per davant de 
Mohamed el Ghazounay i 
Samyr Ait. En aquesta 21a 
edició de la Mitja Marató de 
Terrassa han par� cipat 2.000 
persones. / DdR

millor jugadora del campionat 
pel seu joc desplegat i per ser 
una de les màximes golejado-
res del torneig. 

El proper repte de la ru-
binenca amb la selecció es-
panyola serà aconseguir l’or 
olímpic als jocs de Tòquio 
d’aquest es� u. / DdR

segona plaça de la compe-
� ció.

També el Sènior Femení 
del CNR con� nua en dinàmica 
guanyadora a la Copa Federa-
ció. A Can Rosés es van impo-
sar de manera força ajustada 
al CN Catalunya (8-7). Aquest 
dissabte reprenen la com-
pe� ció nacional després de 
l’aturada per la celebració de 
l’Europeu. 

De la mateixa forma que  
l’equip masculí, les rubinen-
ques s’enfrontaran al CN 

Sant Feliu a la capital del 
Baix Llobregat a par� r de les 
14 hores.

Jornada de natació
Pel que fa a la secció de nata-
ció, dissabte es va disputar a 
la localitat de Badia del Vallès 
la 4a Jornada benjamina i 2a 
prebenjamina de natació cor-
responent a les respec� ves 
lligues catalanes de clubs. 
El Natació Rubí va par� cipar 
amb més d’una trentena de 
nedadors.

RESULTATS DE WATERPOLO DEL CNR
CNR MASTER - UE HORTA 5-13
CNR CADET MASCULÍ- CE MEDITERRANI 7-12
CN TERRASSA B - CNR ALEVÍ B 3-2
CNR CADET FEMENÍ - CN MATARÓ A 3-15
CN CATALUNYA - CNR JUVENIL FEMENÍ 7-15
CNR JUVENIL MASCULÍ - TERRASSA 11-8
CNR INFANTIL FEMENÍ - UE HORTA 13-6
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