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L’execució del Pla de verd urbà comença 
amb la millora del parc de Ca n’Oriol
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha 
començat a desenvolupar 
el Pla de verd urbà amb 
un conjunt de treballs per 
millorar l’estat del parc de 
Ca n’Oriol. En total, està 
previst que durant les pro-
peres setmanes es plantin 
2.700 espècies arbustives 
i 32 arbres a l’entorn del 
parc urbà. 

L’actuació es concentra 
especialment en els talus-
sos propers a l’avinguda de 
l’Estatut, on s’està substitu-
int vegetació malmesa per 
noves espècies autòcto-
nes que no necessiten reg.  
D’altra banda, s’executarà 
una substitució d’arbrat al 
bosc de Ca n’Oriol, amb una 
plantació de roures i alzi-
nes per desplaçar els pins, 
que segons l’Ajuntament 

difícil ajustar els temps de 
contractació pública amb 
la biologia, però ho estem 
aconseguint, tot i que no 
podem dir encara quin serà 
el nombre exacte d’arbres 
que plantarem”, ha dit Me-
drano.

Una primera reforma del 
parc de Ca n’Oriol
L’alcaldessa, Ana M. Martí-
nez, ha aprofitat la presen-
tació dels treballs de millora 
del parc de Ca n’Oriol per 
seguir donant detalls sobre 
la propera transformació del 
parc, que anirà lligada a la 
pacificació de l’avinguda de 
l’Estatut. Algunes de les ac-
cions que s’implementaran 
hauran de servir per inte-
grar de forma més eficaç el 
parc a la ciutat, millorant-ne 
els accessos i hi haurà una 
altra reforma destinada 
únicament a la restauració 
de la zona coneguda com la 
Bombonera: “Es farà durant 
la primera fase del projecte 
estratègic del parc de Ca 
n’Oriol i l’avinguda de l’Es-
tatut. És una mossegada al 
parc que cal tornar a l’origen 
i que després de fer els es-
tudis inicials calculem que 
tindrà un cost de prop de 
800.000 euros”. 

Martínez ha explicat que 
la millora del parc és una 
prioritat del govern, però 
també ha demanat corres-
ponsabilitat a la ciutadania  
i civisme per “cuidar entre 
totes i tots el parc”.

Un dels talussos que l’Ajuntament està replantant. / M.C.

impedeixen que creixi de 
forma correcta el sotabosc: 
“Volem introduir espècies 
que ja són presents i que 
són pròpies de l’entorn, 
però cal tenir en compte 
que és un parc urbà i el que 
volem és que sigui un espai 
de transició”, ha explicat el 
regidor de Medi Ambient i 
Transició Ecològica, Andrés 
Medrano. De fet, la inten-
ció del consistori rubinenc 
és que aquest espai acabi 
connectant amb l’espai verd 
de Can Sant Joan i sigui un 
connector biològic, una por-
ta d’entrada de la ciutadania 
cap a una gran àrea verda 
més enllà del propi parc.

L’actuació té un pres-
supost de 44.000 euros i 
també inclou la millora dels 
camins, alguns dels quals 
estan degradats com a con-
seqüència de les pluges. 

La plantació d’espècies 
és només una primera part 
del projecte per millorar el 
verd urbà. Més endavant, 
estan previstes accions al 
parc de la Pau i la Natura 
i a la zona del Torrent dels 
Alous. 

Es replantaran arbres viaris
A banda d’això, hi ha pre-
vista una gran acció per 
replantar arbres a la trama 
urbana de la ciutat, que 
està prevista durant aquest 
hivern: “Som conscients que 
cal plantar arbres viaris i vo-
lem fer-ho durant aquesta 
temporada. A vegades és 

Els usuaris de les zones 
d’esbarjo per a gossos
demanen fonts i més neteja
L’Ajuntament ha fet públics 
els resultats de la fase parti-
cipativa del Pla de benestar 
animal i tinença responsable, 
que va tenir lloc entre el juliol 
i el setembre. El que més 
destaca dels resultats és que 
el 45% dels participants ha 
demanat més fonts en les 
zones d’esbarjo per a gossos 
i que es millori la neteja i el 
manteniment (36%). Alguns 
també han demanat més 
bancs (21%), més arbres i 
vegetació (18%) i millores en 
la il·luminació (16%). 

Pel que fa a la valoració 
de les actuals zones d’esbar-
jo per a gossos, el 80% dels 
enquestats les fan servir dià-

riament i el que millor valoren 
és la ubicació (8,4), l’ambient 
(8,1), el tancament perimetral 
(7,6) i les papereres (6,1). La 
meitat dels enquestats con-
sidera que hi ha suficients 
zones d’esbarjo d’aquest tipus 
a la ciutat. 

Pel regidor de Benestar 
Animal, Andrés Medrano, 
el resultat de la consulta és 
prou positiu i ha avançat que 
s’estan pensant fórmules 
per instal·lar fonts: “Estudi-
em la possibilitat que fonts 
existents prop de les zones 
d’esbarjo per a gossos puguin 
tenir un ús compartit, amb 
un segon sortidor apte per 
a gossos”. 

AUTO TALLER MORRAL. Ctra. Molins de Rei, Km. 12,2 (Direcció Sabadell) RUBÍ 
Tel. 93 588 28 19 | www.autotallermorral.cat
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Rubí desplega una programació amb 
un centenar d’acti vitats per Nadal
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
presentat la programació 
d’activitats de la campa-
nya de Nadal, que amb el 
suport de les enti tats locals 
ofereix més d’un centenar 
de propostes per a tots 
els públics. Després que 
l’any passat les activitats 
estiguessin limitades per 
la pandèmia, l’Ajuntament 
ha volgut enfocar la cam-
panya amb el lema ‘Torna 
la il·lusió’, que refl ecteix el 
cartell de Nadal d’enguany.

“La il·lusió ens connecta 
amb el món únic dels per-
sonatges del Nadal, com 
el Mag Rubisenc, el Tió, 
els Reis…, la creati vitat, la 
imaginació i l’art, amb pro-
postes com el NadalARTS 
o la Carpa de Nadal, i els 
muntatges de llum i mú-
sica que acompanyen a la 
campanya”, ha explicat l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez.

Clàssics del Nadal
La programació arrenca 
aquest divendres a les 18 h 
amb l’encesa de les llums, 
que enguany torna a incor-
porar diversos elements 

lumínics i el túnel de llum 
al carrer Maximí Fornés i 
durant les properes set-
manes desfilaran per la 
ciutat les propostes més 
clàssiques del Nadal: La 
Marató de contes de La Xar-
xa, l’exposició de Diorames 
de Nadal de l’Associació 
de Pessebristes de Rubí, 
que enguany torna a l’Aula 
Cultural, les actuacions 
de l’Hermandad Rociera 
Andaluza i de l’Obrador 
Coral, o les representacions 
de les obres ‘Els Pastorets’ 

L’alcaldessa ha presentat la campanya de Nadal. / M.C.
AMPLI PIS DE 100M2

AMB 3 HAB. 
Gran balcó a peu 

de menjador. Situat 
a la zona Las Lomas 

(Can Fatjó). 
Reformat. Bon estat. 

VENDA: 
175.000€

Ref. 12644

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es
93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

adquirir un màxim de 30 
euros en vals per persona.

Els vals es podran ad-
quirir al web de Rubí s’ho 
val i bescanviar als comer-
ços associats entre el 3 de 
desembre i el 5 de gener.

D’altra banda, el con-
sistori també impulsa la 
campanya ‘Rubí, on visc, on 
compro’, orientada a donar 
suport al comerç local.

i ‘Els Dimoniets’, del Casal 
Popular.

Torna la campanya de vals
Pel que fa a l’àmbit comer-
cial, s’ha tornat a impulsar 
la campanya de decoració 
d’aparadors de la mà del 
Col·lecti u d’Il·lustradors i Il-
lustradores de Rubí (edRa) 
i dels alumnes de l’Escola 
d’Art i Disseny (edRa), que 
han decorat prop de 160 
aparadors.

A més, tornen propos-
tes com el Tió Gegant dels 
Comerciants, entre el 3 i el 
24 de desembre, i el Trenet 
dels Comerciants, a parti r 
del 3 de desembre.

L’Ajuntament ha decidit 
repetir la campanya de 
vals que tant d’èxit va tenir 
l’any passat: Rubí s’ho val. 
La campanya suposarà una 
injecció de 200.000 euros 
als comerciants locals i be-
nefi ciarà les famílies, que 
podran aconseguir fins a 
15 euros de descompte. 
Es posaran a disposició de 
la ciutadania 17.021 vals 
per valor de 10 euros, dels 
quals la ciutadania només 
en pagarà 5. Es podran 

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han 
detingut dues persones 
com a presumptes autors 
d’un apunyalament que va 
tenir lloc la mati nada del 
dissabte en un aparcament 
al barri del 25 de Setembre. 

L’atac es va produir al 
voltant de la 1 de la mati -

nada a l’interior d’un apar-
cament al carrer Marconi. 
Els Mossos d’Esquadra han 
informat que hi va haver 
una baralla entre diferents 
persones a l’interior de 
l’aparcament i que va aca-
bar amb una persona feri-
da amb una arma blanca. 
La persona ferida va ser 
traslladada a l’Hospital Mú-

tua de Terrassa pel Servei 
d’Emergències Mèdiques 
i  segons fonts policials es 
troba fora de perill. 

Posteriorment, els Mos-
sos van detenir dues per-
sones com a presumptes 
autores de l’atac. Un dels 
deti nguts ha quedat en lli-
bertat amb càrrecs i l’altre 
ha ingressat a presó. 

Dos homes deti nguts per un 
apunyalament al 25 de Setembre
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Rubí torna a ser la ciutat
catalana que més gasta per 
habitant en llums de Nadal
Aquest divendres a les 18 h 
Rubí farà l’encesa dels llums 
de Nadal, que enguany in-
clouen de nou el túnel de 
llum ubicat al carrer Maxi-
mí Fornés, a més d’altres 
elements lumínics com un 
regal gegant a la plaça de 
l’Estació, a banda de les 
tradicionals llums als carrers 
i als accessos d’alguns barris 
i urbanitzacions.

L’encesa de les llums a 
la ciutat arriba novament 
envoltada de certa polèmi-
ca, ja que s’ha sabut que 
Rubí torna a ser la ciutat 
catalana que més gasta en 
il·luminació nadalenca, per 
sobre de ciutats com Barce-
lona i Girona. El programa 
de TV3 Planta Baixa ha fet 
un estudi comparati u entre 
la despesa de llums de Nadal 
per habitants i Rubí, amb 
3,66 euros per ciutadà, té un 
import fi ns i tot més elevat 
que Vigo, que en gasta 3,16 
euros, i que s’ha converti t en 
una referència en potència 
lumínica durant aquestes 
festes.

Pel que fa als nombres 
absoluts, Madrid és la que 
més gasta (3,6 M), seguida 
de Barcelona (2,15 M), Vigo 
(0,92 M) i Rubí (0,28 M). 
L’import, com a mínim en 
el cas de Rubí, és sense IVA.

L’Ajuntament defensa 
que aquests elements lumí-
nics conviden a la ciutadania 
a gaudir del carrer i a apro-
par-se al comerç local. / DdR

LA CAVALCADA DE REIS ES FARÀ SI 
LA SITUACIÓ SANITÀRIA HO PERMET

L’Ajuntament no ha con-
firmat si es podrà fer la 
Cavalcada de Reis, l’esde-
veniment més multi tudi-
nari i esperat del Nadal. 
Dependrà de l’evolució de 
la pandèmia, que en les 
darreres setmanes s’es-
tà tornant a complicar. 
De fet, la Generalitat ha 
recomanat limitar les in-
teraccions de cara al pont 
de desembre i les festes 
nadalenques per un repunt 
en el nombre de persones 

hospitalitzades. 
Davant aquesta situ-

ació, el consistori només 
ha pogut confi rmar que es 
farà el Campament de Reis, 
un espai que es va estrenar 
l’any passat amb molt bona 
acollida. Es tracta d’una 
activitat en què el Mag 
Rubisenc obre les portes 
del Castell perquè els ru-
binencs hi puguin accedir i 
els més peti ts puguin des-
cobrir la màgia de la visita 
dels Reis d’Orient. 
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L’acti vitat Refi ra’t permet donar una 
nova vida a més de 220 kg d’objectes
REDACCIÓ

El passat dissabte es va ce-
lebrar una nova edició del 
Refi ra’t, la fi ra d’objectes 
de segona mà que orga-
nitza l’Ajuntament amb la 
col·laboració d’entitats i 
ciutadania. Un total de 7 
parades van omplir l’avin-
guda Barcelona i el passeig 
Francesc Macià gràcies a la 
parti cipació de les Associa-
cions de Famílies d’Alumnes 
(AFA) de les escoles 25 de 
Setembre, Montessori, Pau 
Casals, Rivo Rubeo i Schola, 
de la Colla de Geganters de 
Rubí i de l’arti sta local Pep 
Borràs.

Les AFA d’aquestes es-
coles es van organitzar per 
recollir objectes en bon es-
tat que l’alumnat i les seves 
famílies ja no uti litzen per 
vendre’ls i allargar la seva 
vida úti l.

Sota aquesta fi losofi a, 
els infants han venut cen-
tenars d’objectes de segona 
mà, com ara roba, accesso-
ris, llibres i música en bon 
estat a preus raonables. 

Les paradetes s’han ubicat a l’avinguda Barcelona i al passeig Francesc Macià. / J.A. Montoya

servei municipal que pro-
mou l’intercanvi d’objec-
tes de segona mà, que va 
realitzar 32 intercanvis, 
a través dels quals s’han 
previngut 9,6 kg de residus 
que, sumats als 216,1 kg 
fruit de les vendes a les 
paradetes, han evitat la ge-
neració d’un total de 225,7 
kg de residus.

Algunes parades han 
cedit el material sobrant 

La PAH ocupa l’anti ga seu 
de la Unión Extremeña 
per fer habitatge social

La Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH) de Rubí va 
ocupar fa uns dies un habi-
tatge al carrer Plana de Can 
Bertran, just on fa uns anys 
hi havia la seu de la Unión 
Extremeña de Rubí. 

L’enti tat, que fi ns fa poc 
va estar durant quaranta 
dies acampada davant de 
l’Ajuntament fi ns que va ar-
ribar a un acord per millorar 
la resposta del consistori als 
desnonaments, ha decidit 
ocupar aquest immoble 
de dues plantes per fer 
habitatge social per a les 

persones que hagin estat 
desnonades. Segons l’enti -
tat, l’edifici també servirà 
com a seu per celebrar les 
seves assemblees. 

De moment, el col·lecti u 
està rehabilitant l’edifici, 
que és propietat d’una enti -
tat fi nancera, i ha demanat 
la col·laboració de la ciuta-
dania, que pot fer donati us 
al Centre Rubinenc d’Alter-
natives Culturals (CRAC), 
a la Carniceria La Pau, a la 
Carniceria Bouaafar i al Bar 
Marroquí de la plaça Neus 
Català. / DdR

que no van vendre durant el 
Refi ra’t, uns 230 kg aproxi-
madament, a La Trocalleria 
per a la seva reuti lització o 
bé a la campanya de reco-
llida de joguines ‘Encara 
poden donar molt de joc!’. 
En aquest segon cas, l’en-
ti tat local ASAV gesti onarà 
aquest material i, aquest 
Nadal, el reparti rà a aque-
lles famílies de la ciutat que 
ho necessiten.

Amb la seva parti cipació al 
Refi ra’t, els joves no només 
han reduït residus, sinó que 
han tingut l’oportunitat 
de conèixer una forma de 
consum més sostenible a 
través de la participació 
ciutadana. Amb els diners 
obti nguts, les AFA podran 
desenvolupar els seus pro-
jectes als centres educati us.

La fi ra també va comp-
tar amb La Trocalleria, el 

L’immoble està ubicat a la Plana de Can Bertran. / C.B.

Rubí se suma al projecte de (Re)voltes i en farà una al barri de Ca n’Oriol
Durant el proper cap de se-
mana, el 27 i 28 de novem-
bre, ti ndrà lloc a Catalunya 
una Marató de (Re)voltes, 
que són passejades guiades 
en grup per barris o pobles, 
que tenen com a fi l conduc-
tor els relats vivencials de 
persones o enti tats protago-
nistes de les lluites i proces-
sos de transformació social 
que hi han ti ngut lloc. 

A Rubí es farà la (Re)-
volta al barri de Ca n’Oriol el 
diumenge 28 de novembre 
a les 10.30 h. El punt de 

trobada serà l’era del parc 
de Ca n’Oriol i des d’allà es 
farà un recorregut pel barri, 
que comptarà amb diversos 
testimonis que explicaran 
les seves vivències. La ruta 
finalitzarà a la plaça de Ca 
n’Oriol on es farà un vermut 
per acabar l’activitat. Per 
parti cipar en la (Re)volta cal 
inscriure’s prèviament a la 
web lesrevoltes.cat.

La ruta començarà al bosc 
i l’era de Ca n’Oriol, l’espai 
que dona nom al barri i que 
té unes arrels històriques 

profundes, per passar des-
prés a veure sobre el terreny 
els espais o edifi cis que sim-
bolitzen o han simbolitzat el 
creixement de Ca n’Oriol i 
les seves principals reivindi-
cacions al llarg dels darrers 
decennis, com ara les mobi-
litzacions de fi nals del segle 
XX per evitar la destrucció de 
l’entorn del bosc. 

També es farà una atu-
rada davant de la Biblioteca, 
anti ga nau de la fàbrica BJC, 
on treballaven moltes de les 
persones del barri i s’analit-

zarà l’urbanisme de la zona i 
les principals difi cultats que 
van sorgir. A més, es ti ndrà 
especial cura en descriure 
la lluita veïnal dels anys 70 i 
80, les demandes de places 
escolars i la vida associati va 
de Ca n’Oriol, que fa que hagi 
ti ngut sempre una idiosincrà-
sia molt marcada.

L’acti vitat, impulsada des 
d’Òmnium Rubí, compta amb 
la parti cipació de l’AV de Ca 
n’Oriol, Rubí Acull i el Centre 
d’Educació Especial de Ca 
n’Oriol. / DdR

Si buscas calidad, precio y 
atención ¡En NewHomePc 

está la solución!

c/ Pintor Coello, 15 (Entre La Montserrat 
y el Celler) T. 93 667 71 87

www.newhomepc.net

L’acti vitat començarà a prop de l’era de Ca n’Oriol. /  Arxiu

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Vidres plans, miralls, mampares de 
bany, vidrieres artístiques, persianes, 

mosquiteres, instal·lacions comercials.

Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ
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Rubí posa en marxa un grup motor en 
coeducació per treballar per la igualtat
REDACCIÓ

El consistori ha consti tuït un 
grup motor en coeducació 
que ti ndrà per objecti u en-
dreçar, coordinar i treballar 
l’estratègia coeducadora del 
municipi, dissenyant accions 
transversals per avançar cap 
a la igualtat entre dones i 
homes. 

L’òrgan treballarà per 
avançar cap a una ciutat 
coeducadora i feminista, 
donant eines a la comunitat 
educativa per incorporar 
la perspecti va de gènere i 
construir centres coeduca-
dors, implicant a la comu-
nitat educati va. El grup està 
format per representants de 
diversos centres educati us 
de la ciutat, a més del Cen-
tre de Recursos Pedagògics, 
del Servei d’Informació i 
Atenció a les Dones, dels 
equips d’atenció primària i 
de l’Ajuntament. 

“L’educació és l’eina 
transformadora més im-
portant que tenim, té una 
funció socialitzadora i co-
munitària cabdal. Per nos-

El grup motor es va presentar fa uns dies a la Biblioteca. / Ajuntament-Localpres

La Biblioteca organitza una venda 
solidària de llibres per La Marató de TV3
La Biblioteca Mestre Martí  
Tauler col·labora un any 
més amb La Marató de TV3, 
dedicada aquest 2021 a la 
salut mental, amb la venda 
solidària de llibres a parti r 
d’un euro. Els exemplars ja 
es poden adquirir al vestí -
bul d’aquest equipament 
cultural. 

Durant tot l’any, la Bibli-
oteca recull donacions de 
llibres d’usuaris habituals i 
d’altres persones que se’n 
desfan per problemes d’es-

pai o perquè ja no els neces-
siten. L’equipament accepta 
documents en bon estat de 
conservació, generalment 
que no superin els 15 anys 
de publicació, i també els 
que ti nguin una relació di-
recta amb la ciutat. Entre tot 
aquest material, el personal 
de la Biblioteca selecciona 
els exemplars en millor estat 
i més actuals i els posa a la 
venda a la parada solidària.

Els llibres estaran dispo-
nibles fi ns al 17 de desembre 

en l’horari d’obertura de 
l’equipament. També es 
podran adquirir a la parada 
que s’instal·larà al Mercat 
els dies 2 i 26 de desembre. 
A més, la Biblioteca també 
posa a l’abast dels seus 
usuaris una selecció de bi-
bliografi a relacionada amb 
la salut mental, que es pot 
consultar a la planta baixa. 

La Biblioteca Mestre 
Martí  Tauler fa anys que col-
labora de forma anual amb 
La Marató de TV3. / DdR

altres, l’educació és també 
una eina indispensable per 
revertir les desigualtats 
de gènere que poden aca-
bar derivant en violències 
masclistes”, va explicar l’al-
caldessa, Ana M. Martí nez, 
durant la presentació del 
grup motor. 

La coeducació implica 
eliminar els estereotips i 
els rols establerts pel fet 
d’haver nascut amb un sexe 

determinat, per tal que els 
infants puguin viure en lli-
bertat. “L’objecti u és acom-
panyar els peti ts ciutadans i 
les peti tes ciutadanes d’avui 
en la descoberta dels altres, 
de l’empati a i del respecte 
envers la resta de persones”, 
va afi rmar Carmen Pérez, re-
presentant de l’escola Torre 
de la Llebre. 

La presentació del grup 
motor va tenir lloc la set-

mana passada i va coincidir 
amb la inauguració de l’ex-
posició ‘Jo decideixo com 
soc, com em mostro, com 
estimo... jo desactivo la 
violència’, que es pot veure 
al vestí bul de la Biblioteca. 

La mostra és precisa-
ment una proposta del grup 
motor, emmarcada dins 
els actes al voltant del Dia 
Internacional contra les 
violències masclistes. 

Gran surtido en 
alimentación y complementos 

para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24

Alimentación para mascotas 
Peluquería - Piensos a granel 
(mamíferos, aves, tortugas) 
Mezclas (piensos, semillas)

alimentación y complementos 

¡NOVEDAD!

El professor rubinenc Raül 
Cabús ha creat al seu blog, 
Petjades de Mestre, una 
guia que recull contes infan-
ti ls que apropen la realitat 
del col·lectiu LGTBIQ+ als 
infants i joves.

La publicació inclou con-
tes de diferents temàti ques, 
com ara la diversitat familiar, 
el trencament d’estereoti ps, 
la perspecti va de gènere o 
l’amor lliure, entre altres.

La nova guia elaborada 
per Cabús pretén apropar 

a la infància nous referents, 
sovint invisibilitzats en les 
històries adreçades al públic 
infanti l. L’objecti u principal 
és ajudar els infants que no 
es troben identi fi cats amb 
els personatges habituals 
de les històries, sovint este-
reoti pats, però també obrir 
els ulls a la societat davant 
d’un món divers i enriquidor.

L’educació és una eina 
bàsica per lluitar contra 
l’homofòbia i la intolerància 
i per això, introduir aquestes 

històries dins de les llars i les 
aules pot ajudar a construir 
un món més respectuós, 
tolerant i divers.

A més, la guia afegeix 
un directori d’enti tats que 
treballen de forma desin-
teressada per la infància 
LGTBIQ+ de manera directa 
o indirecta.

La guia es pot descar-
regar des del blog www.
petjadesdemestre.cat o a 
través de l’Instagram @pet-
jadesdemestre. / DdR

Un mestre rubinenc crea un recull de contes 
per apropar la diversitat sexual als infants

La Serreta impulsa una 
aliança d’aprenentatge amb 
l’escola de disseny EINA

L’insti tut La Serreta s’ha su-
mat al projecte Magnet amb 
l’EINA, el centre universitari 
de disseny i art de Barce-
lona. L’aliança Magnet és 
un projecte impulsat pel 
Departament d’Educació, 
la Fundació Jaume Bofill i 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona per tal de promou-
re la col·laboració entre cen-
tres educati us i insti tucions 
d’excel·lència.

La presentació del projec-
te ha estat aquest dimecres i 
ha comptat amb la presència 
de l’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, la directora 
d’EINA, Eva Parés, la direc-
tora de La Serreta, Mont-
serrat Vendrell, el director 

de la Fundació Jaume Bofi ll, 
Ismael Palacín, i el director 
general d’innovació educa-
ti va, recerca i cultura digital 
d’Educació, Joan Cuevas.

L’aliança amb EINA per-
metrà a l’insti tut consolidar 
el programa artí sti c i teixir 
vincles amb el món del dis-
seny. També potenciarà en-
tre l’alumnat la creati vitat, la 
capacitat d’anàlisi, el conei-
xement de l’entorn, l’acti tud 
davant l’aprenentatge i les 
noves formes d’observació.

L’aliança, a més de con-
solidar el batxillerat artí sti c, 
farà possible que l’alumnat 
incorpori la capacitat d’iden-
ti fi car i resoldre problemes 
de forma creati va. / DdR

Fotografi a de la presentació del projecte. / Ajuntament-Localpres

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Marbre
Granit

Silestone
Pedra natural 

i arti�cial

Mármoles 
Martínez
Peralta

Av. de la Llana, 63
(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95
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La Riera que volem veu amb bons ulls 
la reforma integral de l’entorn de la riera
MARTA CABRERA

Fa només uns dies, el go-
vern local va fer públic que 
sol·licitaria 15 milions d’eu-
ros al fons europeus Next 
Generation per tal d’abor-
dar una gran transformació 
urbanística al voltant de 
la riera de Rubí, un espai 
que fa molts anys que està 
degradat.

L’anunci el va fer l’alcal-
dessa, Ana M. Martínez, 
que va concretar que la 
reforma té previst incloure 
tot l’espai que hi ha entre 
la rotonda de la plaça de 
la Verneda fins a la roton-
da de Cova Solera. També 
va anunciar inversions en 
diversos equipaments i va 
projectar el futur ajunta-
ment centralitzat dins del 
projecte, que el consistori 
ha batejat com El Balcó de 
Rubí.

El col·lectiu ciutadà La 
Riera que volem, que fa 
mesos que treballa per 
dignificar l’espai, ha rebut 
la notícia amb els braços 

Rubí haurà de 
tenir una zona de 
baixes emissions 
abans del 2023

Pel col·lectiu, és imprescindible fer el projecte renaturalitzant la llera. / Arxiu

Rubí haurà de tenir una 
zona de baixes emissions 
establerta abans de l’any 
2023. La llei del canvi cli-
màtic obliga tots els muni-
cipis amb més de 50.000 
habitants a dissenyar una 
àrea d’exclusió de vehicles 
contaminants als nuclis 
urbans per minimitzar la 
contaminació ambiental.

Així, el Ministeri per 
la Transició Ecològica ha 
determinat que hi hagi dos 
models estructurals i que 
cada municipi pugui fer 
adaptacions al model esco-
llit segons les seves neces-
sitats. En el primer model, 
la zona de baixes emissions 
només afecta una part o 
parts concretes del muni-
cipi; en el segon, la zona de 
baixes emissions s’amplia 
de forma concèntrica de 
més a menys: és a dir, amb 
restriccions graduals.

La llei no estipula quins 
són els vehicles als quals 
s’haurà de restringir la cir-
culació, segons les etiquetes 
aprovades per la Direcció 
General de Trànsit. / DdR

NOUS CURSOS DE
 CATALÀ PER A ADULTS

 GENER DE 2022 

• Presencials i en línia
• Cursos amb titulació oficial

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ

oberts, segons ha expressat 
en un comunicat: “És la pri-
mera vegada en 45 anys de 
democràcia que es fa públic 
un projecte de dignificació 
de la riera de tal magnitud”.

Renaturalització de la llera
En l’avenç que va fer el go-
vern del projecte El Balcó 
de Rubí, el regidor de Medi 
Ambient i Transició Ecolò-

gica, Andrés Medrano, va 
explicar que està prevista la 
renaturalització de la llera. 
Aquest és precisament un 
dels punts que el col·lectiu 
vol potenciar i que con-
sidera indispensable per 
afrontar qualsevol millora 
en l’espai: “És molt impor-
tant que la transformació 
de la riera es faci amb la 
renaturalització de la llera 

com a eix vertebrador del 
projecte, sense necessitat 
de construir nous carrers i 
d’elements artificials inne-
cessaris”.

També consideren que 
cal intervenir a les dues 
bandes del curs fluvial i 
que no s’ha de descartar 
la pacificació de la C-1413, 
que actualment no és una 
via municipal i sobre la 

qual l’Ajuntament no pot 
actuar: “Considerem im-
prescindible transformar la 
C-1413 en una via urbana 
i de passeig que permeti 
reduir els actuals problemes 
de contaminació ambiental 
i acústica”.

D’altra banda, La Riera 
que volem ha expressat que 
troben “innecessari i fins i 
tot perjudicial per al medi 
ambient” l’allargament del 
passeig de la Font de la Via 
fins a Cova Solera, “ja que 
es destruiria la possibilitat 
de fer el Parc del Torrent 
de les Abelles, un dels nous 
parcs urbans de la ciutat”. 
Una de les propostes del 
col·lectiu com a alternativa 
és construir una vorera ele-
vada damunt del curs fluvial 
al llarg de l’actual passeig de 
la Riera.

A banda d’això, també 
demanen que es consideri 
en un futur la transformació 
de l’eix fluvial sencer, fins a 
Castellbisbal, per tal de con-
nectar amb el municipi veí i 
amb la conca del Llobregat.
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     LLÁMENOS SIN COMPROMISO Y LE DAREMOS LA MEJOR SOLUCIÓN.
PIDA UNA VISITA SIN COMPROMISO, TELF. 93 588 40 08  

C/ VALLESPIR, Nº 19, 2ª PLANTA, 08173 SANT CUGAT DEL VALLÉS,   
    ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

AHORRE IMPUESTOS 
CON UN BUEN 

ASESORAMIENTO FISCAL

P

L’AUP retreu al govern la manca de 
políti ques per fomentar el reciclatge
REDACCIÓ

Coincidint amb la Setmana 
de la Prevenció de Resi-
dus, l’Alternati va d’Unitat 
Popular (AUP) ha aprofi tat 
per fer una críti ca a les po-
líti ques que el govern fa en 
relació amb el reciclatge.

Durant aquests dies, 
s’estan duent a terme ac-
ti vitats per sensibilitzar la 
ciutadania sobre la neces-
sitat de reduir els residus i 
d’augmentar el reciclatge, 
però l’AUP considera que 
això no és sufi cient. 

“A Rubí i altres muni-
cipis catalans l’increment 
dels darrers anys en la re-
collida selecti va és mínim 
i el balanç de les políti ques 
de recollida de residus a la 
ciutat és nefast”, apunta la 
formació assambleària en 
un comunicat.

D’altra banda, l’Alterna-
ti va ha tornat a posar sobre 
la taula la necessitat d’avan-
çar cap a un model porta a 
porta per tal d’incrementar 
el percentatge de recollida, 
que segons els plans estra-

A Rubí, només es recicla el 39,95% dels residus / Arxiu

tègics supramunicipals hau-
ria de ser d’un 55% el 2025 
i que actualment és del 
39,95%: “Aquest sistema no 
acaba d’arribar mai a Rubí. 
Fa anys que el demanem i 
la resposta acostuma a ser 
que s’ha d’estudiar”. 

Per l’AUP, aquest siste-

ma és “indispensable” i “ur-
gent” per tal d’augmentar 
la recollida selecti va.

El regidor de Medi Am-
bient, Andrés Medrano, 
va explicar fa uns dies que 
l’any vinent es posarà en 
marxa un sistema de porta 
a porta de residus pels co-

Medicina  general
Radiologia digital

Ecografia
Traumatologia

Cirurgia
Acupuntura

Teràpia neural 
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització 
Laboratori propi

Perruqueria 
Alimentació 
Accessoris 

Urgències 24 h
Servei a domicili 

Els nostres serveis

Els nostres centres
HOSPITAL 24H  

T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5, 

08191 Rubí 

CENTRE VETERINARI 
T. 93 588 28 87

C. Gimnàs 15 08191 
Rubí (L’Escardívol) 

Ctra. Sant Cugat 5, 

Si... desea personal...
para limpieza o para 

atender personas mayores

Llámenos al 699 356 464

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53 TAXI RUBÍ

El Consell Comarcal rebutja
el projecte de la línia de molt 
alta tensió Pierola – Rubí
El Ple del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental va 
aprovar dijous de la setma-
na passada una moció pre-
sentada pel grup comarcal 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya i amb aportacions 
del grup d’En Comú Podem, 
per manifestar el rebuig al 
projecte d’una línia elèctrica 
aèria de molt alta tensió 
(MAT) entre el municipi llei-
datà de Pierola i Rubí.

La moció també expres-
sa el suport als municipis i 
comarques afectades per 
aquest projecte de MAT. 
Així mateix, acorda conti-
nuar impulsant i parti cipant 
de l’estratègia conjunta i 

coordinada d’oposició a la 
construcció de la línia aèria 
MAT Pierola – Rubí amb els 
municipis de la comarca 
afectats, assumint com a 
pròpies les consideracions i 
al·legacions resultants dels 
treballs tècnics encarregats 
a tal efecte, redactades i 
presentades per les dife-
rents administracions repre-
sentants del territori.

També s’acorda, entre al-
tres, demanar al govern es-
panyol la reti rada d’aquest 
projecte i l’elaboració d’una 
estratègia coordinada amb 
el territori que permeti  fer-
ne partícips als diferents 
agents afectats. / DdR

La línia projectada va a la subestació de Can Jardí. / Arxiu

merciants del centre. 
D’altra banda, l’Ajun-

tament assegura que està 
valorant implementar el 
porta a porta en altres es-
pais de la ciutat i uti litzar 
sistemes d’identi fi cació de 
l’usuari per augmentar el 
reciclatge.

www.diariderubi.com

Truca’ns al
 609 03 22 89 

Vols anunciar-te?

Carrer Méndez Núñez, 10 08191 Rubí
T. 93 699 01 35

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

i de 16.30 a 20 h
Dissabtes de 8 a 14 h

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI



 Divendres, 26 de novembre de 2021PUBLICITAT 9



ACatalunya, fins al mes d’octubre 
d’aquest any s’han atès en dependènci-
es policials 10.405 dones per violència 

masclista i 527 joves menors d’edat pel mateix 
moti u. Les xifres són esgarrifoses i darrere 
de cadascuna d’elles hi ha una persona, una 
dona, que pateix. Però aquestes són només 
xifres ofi cials, dones que s’atreveixen a fer el 
pas i que s’apropen a una comissaria i tenen 
la valenti a de denunciar el seu maltractador.

Segons un estudi realitzant aquest any, el 
39% de les dones entre 16 i 29 anys ha pati t 
violència sexual o psicològica en el darrer any.

Còmplices del masclisme
EDITORIAL

Darrere de les xifres ofi cials i els estudis, hi 
ha una realitat silenciosa, un corrent profund 
de moltes dones que pateixen cada dia la vi-
olència masclista. Si mirem al nostre voltant, 
quantes dones maltractades coneixem? I 
homes maltractadors? Hem fet alguna cosa 
alguna vegada per fer-los passar vergonya? 

Els hem assenyalat com a masclistes? Hem 
alçat la veu per denunciar paraules, acti tuds, 
fets que denigren i minoritzen les dones? 
O hem mirat cap a una altra banda, traient 
importància a aquests comentaris i acti tuds 
repugnants? Lamentablement, tot i que cada 
vegada menys, la majoria la societat és còm-

plice de la violència masclista perquè opta per 
no confrontar aquestes acti tuds.

Les més de 10.000 dones que pateixen 
ofi cialment violència són només la punta de 
l’iceberg de múlti ples violències que les dones 
pateixen cada dia i a cada hora a casa seva, a 
la feina, en l’àmbit social i quan passegen no 
tan tranquil·lament com els homes pel carrer. 
A les vícti mes cal ajudar-les, però no són el 
problema. Cal centrar l’atenció en els homes 
masclistes i en la societat que els empara: és el 
moment d’assenyalar-los, aïllar-los, reduir-los, 
anul·lar-los i reeducar-los.

(DIARI DE RUBÍ no comparteix necessàriament les opinions signades 
i inserides en les seves pàgines. 

La direcció tampoc es fa responsable de la qualitat, procedència 
o origen dels anuncis i dels continguts dels mateixos).

Amb la col·laboració:
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El Tuit de la setmana               24 de novembre

Aliances Magnet
@aliancesmagnet

Rubí és el centre educati u amb més centres #magnet de Catalunya: 
l’@InsLaSerreta és el tercer centre educati u que forma part del 
programa, juntament amb l’escola  @PauCasals_Rubi, en aliança 
amb la @fi lmotecacat, i l’escola @montessorirubi, en aliança amb el 
@cim_upc
 #rubicity
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Ara sembla una mica naïf, però 
al principi de la pandèmia de la 
covid-19, enmig d’un confi nament 
inèdit (que la majoria de la pobla-
ció no podíem comparar amb res 
viscut anteriorment), estàvem 
convençuts que d’aquella en “sor-
ti ríem millor”. Més solidaris, més 
empàti cs, millors persones i per 
tant millor com a societat.

La realitat, però, ens ha situat 
en un altre escenari. La realitat és 
que la pandèmia i el confi nament 
ha ti ngut un impacte molt negati u 
en la salut mental de la societat de 
forma generalitzada. I la realitat 
és que les xifres de la violència 
masclista en són una evidència. 
El Consell Comarcal del Vallès 
Occidental acaba de publicar les 
dades trimestrals de violències 
contra les dones, corresponents al 
segon trimestre del 2021. Són da-
des recollides dels parti ts judicials 
de la comarca, i mostren una du-

ríssima “tornada a la normalitat”: 
respecte del primer trimestre de 
l’any, les denúncies per violència 
contra les dones han crescut un 
12,2%. Si ho comparem amb el 
segon trimestre de l’any passat, 
l’increment és del 22,2%.

Després de més de quaranta 
anys d’ajuntaments democràti cs, 
després d’una llei de mesures de 
protecció integral contra la violèn-
cia de gènere, sembla que no som 
capaces d’erradicar aquesta vio-
lència estructural. De fet, els i les 
professionals que hi treballen amb 
col·lecti us específi cs (infància, jo-
ventut, dones) tenen la sensació 
de tractar més i “pitjors” casos.

La violència masclista s’ha 
abordat, històricament, des de 
la protecció de la vícti ma un cop 
agredida; una actuació que malau-
radament també és en si mateixa 
violenta, perquè el masclisme és 
l’estructura sobre la qual també 
està construït el sistema judicial, 
mèdic o policial. Aquesta part de 
les políti ques, imprescindible, s’ha 
anat completant amb tot un seguit 

d’accions dirigides a la preven-
ció i l’anomenada sensibilització 
contra la violència. És també una 
proposta recent implicar els ho-
mes en aquesta feina, explicar les 
anomenades noves masculinitats, 
explicar la història des de la seva 
responsabilitat com a agressors 
i fer-los còmplices de la societat 
igualitària i lliure de violències que 
volem construir.

Aquesta estratègia sembla no 
estar funcionant. Almenys no tan 
ràpid o notablement com a moltes 
ens agradaria.

Però existeixen altres lectures. 
Si bé tenim proves que la violència 
masclista conti nua actuant en els 
mateixos nivells que un temps 
enrere, també és cert que cada 
cop tenim més veus en contra 
d’aquestes violències. Més dones 
valentes que, no només denunci-
en, sinó que també s’atreveixen 
a explicar les seves vivències i a 
comparti r-les. Contra els negaci-
onistes i els ofesos, acció, reacció 
i prevenció de les violències. Sense 
abaixar mai la veu.

Acció, reacció, prevenció
Ànnia García Moreno
Regidora d’En Comú 
Podem Rubí

ARTICLE D’OPINIÓ

Obres inacabades
Aquestes obres es van iniciar fa gairebé 6 mesos, i ara en fa 2 que 
es troben així, a falta de 4 rajoles. Fins quan?  (Potser porten xips 
xinesos). A banda, com es pot veure en la segona foto, fa molt 
de temps que hi falten a terra dues rajoles més i d’altres estan 
aixecades. S’arreglarà quan algú s’hi deixi les dents?

Octavi Batllori

FOTODENÚNCIA
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SARDANES

El Foment de la Sardana ha 
organitzat dues activitats 
sardanistes per aquest cap 
de setmana: el 1r Aplec Di-
ada de Tardor i la 19a Diada 
Sardanista, totes dues el 28 
de novembre.

Al matí , a les 10.30 h a la 
plaça Doctor Guardiet, s’ini-
ciarà el primer Aplec Diada 
de Tardor, amb la parti cipa-
ció de les cobles Marinada i 
Ciutat de Girona. La primera 
interpretarà 9 sardanes, en-
tre les quals sonarà ‘Festa a 

Rubí’ de Jordi Molina i ‘Rubí’ 
de Francesc Mas. Pel que fa 
a la coba Ciutat de Girona, 
interpretarà un total de 7 
sardanes, entre les quals hi 
haurà ‘Camí de la UNESCO’ 
d’Anna Abad o ‘Esti u vora el 
tec’ de M. Mercè Navarro.

A la tarda, serà el torn 
de la 19a Diada Sardanista, 
que ti ndrà lloc al teatre mu-
nicipal La Sala, i que anirà a 
càrrec exclusivament de la 
cobla Ciutat de Girona. Per 
assisti r, s’haurà de fer una 

aportació de 6 euros.
El grup musical oferirà 

un concert de sardanes i 
música per a cobla. A la pri-
mera part, s’interpretaran 6 
sardanes, una amb lluïment 
de fi scorn i una altra amb 
lluïment de tenora i ti ble. 

Ja en la segona part del 
concert sonaran diverses 
peces musicals, tres de les 
quals són temes de Josep 
Vicens ‘Avi Xaxu’: ‘La taver-
nera’, ‘Picateres’ i ‘El tunan-
te’. / DdR

Cap de setmana de sardanes a Rubí

ENTITAT

Multi tudinària presentació del llibre 
dels 100 anys del Casal Popular
LARA LÓPEZ

Més de 200 persones van 
omplir l’auditori del Casal 
Popular dissabte passat per 
celebrar el primer acte des-
tacat del centenari d’una 
de les principals entitats 
de cultura tradicional de la 
ciutat, el Casal Popular. ‘El 
Casal Popular: Cent anys de 
cultura a Rubí 1921-2021’ 
és el tí tol del llibre escrit per 
l’historiador rubinenc Enric 
Escofet, qui va realitzar la 
presentació de l’obra con-
juntament amb l’alcaldessa, 
Ana M. Martí nez; el rector 
de la parròquia de Sant Pere, 
mossèn Joaquim Messe-
guer; i la presidenta del 
Casal, Montserrat Comellas.

Enric Escofet, autor del 
llibre, va agrair la confi ança 
de la junta del Casal Popular 
per a elaborar l’obra, una 
tasca molt sati sfactòria a es-
cala professional i senti men-
tal, perquè la seva família 
ha estat vinculada al Casal. 
Escofet va destacar que volia 

fer un llibre molt rigorós, que 
situés el Casal en un context 
històric i cultural a Rubí, i 
alhora incloent moltes fotos i 
programes de mà per tal que 
fos amè de llegir.

L’obra consta de 200 pà-
gines on s’explica la història 
de l’entitat des de la seva 
fundació el 1921, els tallers 
de catequesi al carrer Unió 
a càrrec del Doctor Josep 
Guardiet, el tancament du-
rant la Guerra Civil i el fran-
quisme i, a principis dels 

anys 70, l’enderrocament 
de la seu i la construcció de 
l’edifici actual, amb unes 
llargues obres que van re-
tardar l’obertura fi ns a deu 
anys després. Amb el pas 
dels anys, l’enti tat va anar 
incorporant activitats de 
teatre, dansa, excursionisme 
o pessebrisme, entre altres.

Joaquim Messeguer va 
elogiar la “paciència i dedica-
ció” d’Escofet pel temps de-
dicat a l’elaboració d’aquest 
llibre, un “gran acte d’ho-

menatge al Doctor Josep 
Guardiet, rector que es va 
preocupar pel coneixement 
moral, espiritual i cultural de 
la ciutat, i a totes les perso-
nes i famílies que han estat 
vinculades al Casal”.

Montserrat Comellas, 
va explicar que els actes per 
la celebració del centenari 
s’han posposat mig any a 
causa de la pandèmia i va 
presentar un extens progra-
ma d’acti vitats fi ns a fi nals 
del 2022. La programació 
està focalitzada en la músi-
ca i el teatre, però hi haurà 
altres propostes com una 
xerrada, un escape room i 
una exposició

Durant l’acte també es 
va lliurar un exemplar als 
anti cs presidents del Casal 
Popular, Isidre Rubio, Lluís 
Simó, Mossèn Joaquim Rius, 
Agutzane Larruceo, vídua de 
Sebasti à Colomer, i Josepa 
Pous, vídua de Sucarrats. 
L’esdeveniment va fi nalitzar 
amb un concert de l’Obrador 
Coral.

Enric Escofet és l’autor del llibre que recull la història dels 100 anys del 
Casal Popular. / J. A. Montoya

LLENGUA

El Servei Local de Català 
(SLC) posarà en marxa a 
parti r del gener un nou tri-
mestre de cursos de català 
per a adults. Les persones 
interessades que ja s’hagin 
inscrit durant el darrer any al 
servei, hauran d’inscriure’s 
el 17 de desembre i el nou 
alumnat ho podrà fer els dies 
20 i 21 de desembre. Abans, 
es recomana fer els passos 
previs a la inscripció al web 
www.cpnl.cat/inscripcions.

De cara a fer la preins-

cripció, cal saber quin és el 
nivell de coneixements de la 
persona interessada per po-
der assignar-li un curs ade-
quat a les seves necessitats. 
Per saber el nivell, si no han 
fet cap curs previ al SLC, cal 
fer una prova de col·locació 
o bé aportar un certi fi cat, 
que haurà de ser validat. 
El nou alumnat té temps 
fi ns al 10 de desembre per 
demanar la prova de nivell, 
que es desenvolupa en línia.

Les persones que reque-

reixin suport presencial po-
den contactar amb el Servei 
Local de Català per telèfon 
al 637 389 764 els dimarts, 
dimecres i divendres de 
9.30 h a 13.30 h. El dilluns i 
dimecres, de 16 h a 18.30 h 
o enviar un correu electrònic 
a rubi@cpnl.cat.

Des del setembre, el Ser-
vei s’ubica al Centre Cívic del 
Pinar, al qual es pot accedir 
en autobús amb la línia 1 i 2 
i és on es faran els cursos de 
català. / DdR

El SLC ofereix nous cursos de català

TEATRE

El Poema de Nadal fa una 
pausa, però tornarà amb 
més força l’any vinent
Òmnium Rubí ha anunciat 
que enguany el Poema de 
Nadal no es posarà en es-
cena. La proposta escènica 
del conegut poema de Josep 
M. de Sagarra impulsada el 
2011 per Xavier Serrat, s’ha 
manti ngut cada Nadal a Rubí 
des de fa una dècada.

Ara l’entitat ha decidit 
fer “una aturada tècnica 
per repensar-lo i agafar em-
branzida. Volem donar-li un 
nou aire i tornar l’any vinent 

amb més energia i una nova 
proposta”, expliquen en una 
comunitat.

Al llarg d’aquests 10 
anys, el Poema de Nadal ha 
estat dirigit per Xavier Ser-
rat, Mariona Checa i Jaume 
Feliu, que han plasmat, a 
la seva manera, el poema 
de Sagarra i, fi ns i tot, han 
portat més enllà la repre-
sentació, tot afegint diversos 
poemes nadalencs, a banda 
del Poema de Nadal. / DdR

El 2011 Xavier Serrat i Òmnium Rubí van impulsar el poema de Nadal, 
que s’havia converti t en un clàssic de les festes. / Arxiu

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE

ASESORÍA LABORAL

TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA

GRADUADO SOCIAL

ESTAMOS EN LA ZONA DE LAS TORRES - JUNTO A LA RAMBLA DEL FERROCARRIL

C/ VÍCTOR CATALÀ S/N 
08191 RUBÍ

TELÉFONO 93 697 89 61



DIVENDRES 
26 DE NOVEMBRE

-Visita a l’Observatori Fabra
A les 9.15 h a l’Escardívol. 
Cicle Gaudeix la vida en gran! 
Inscripció prèvia.

-Jornades de prevenció de les 
violències masclistes a Rubí
A les 10 h al Rubí Forma. A 
càrrec de Carmen Ruiz, CJAS, 
Trama SCCL i Nus Cooperativa. 

-La Trocalleria es mou
Espai d’intercanvi d’objectes. 
A les 16 h a la pl. Josep Sapés.

-Curs de compostatge casolà 
A les 18 h a l’Edifici Ressò. 

-Cinefòrum: ‘Consum respon-
sable’
A les 18 h a la Biblioteca. A 
càrrec de Rubén Perera.

-Conferència: ‘El sexto sentido’
A càrrec de Jesús Jurado. A les 
18.30 h al c. Sant Pere, 8. Org.: 
Societat Teosòfica de Rubí.

-Teatre: ‘Día 016’
A càrrec de 8 Temps. A les 20 
h a La Sala. Preu: 10€|7.50€.

-Cinema:  ‘Donde caben dos’
Cicle Gaudí. A les 20 h a La Sala. 
Preu: 4,50€|3€.

 
DISSABTE 
27 DE NOVEMBRE

-La Trocalleria
Espai d’intercanvi d’objectes. A 
les 10.30 h a la pl. Catalunya.

-Taller: ‘La nova factura elèc-
trica’
A les 11 h al Rubí Forma. 

-Curs de vermicompostatge
A les 11 h al Celler. 

-Música per a nadons
A les 11 h a la Biblioteca. A 
càrrec d’Aina Camp. 

-Teatre musical: ‘Mistela, can-
dela, sarsuela’
A càrrec d’Epidemia Teatre. 
A les 20 h a La Sala. Preu: 
10€|7,50€.

DIUMENGE  
28 DE NOVEMBRE
-1r Aplec Diada de Tardor
A les 10.30 h a la pl. Dr. Guardi-
et. A càrrec de les cobles Ciutat 
de Girona i  Marinada. Org.: 
Foment de la Sardana.

-19a Diada Sardanista
A les 18.30 h a La Sala. Apor-
tació: 6€. A càrrec de la cobla 
Ciutat de Girona. Org.: Foment 
de la Sardana. 

DILLUNS 
29 DE NOVEMBRE

-Taller d’escriptura: ‘Femi-
nisme’
A les 18 h a la Biblioteca. A 
càrrec de Gracia Pérez.

DIMARTS  
30 DE NOVEMBRE

-Conferència: ‘El meu fill o filla 
té diversitat funcional’
A càrrec de Begoña Magriña i 
Raquel Martínez. A les 17.30 h 
a la Biblioteca. 

-Conferència: ‘La nutrició i les 
malalties cròniques’
A les 18 h al Rubí Forma. A 
càrrec de Núria Sala, Meritxell 
Garcia i Raquel Campos. Cicle 
Gaudeix la vida en gran!

-Taller: ‘Univers internet’
A les 18 h a la Biblioteca. A 
partir de 12 anys.

DIJOUS 
1 DE NOVEMBRE

-Dimecres manetes
A les 10 h a l’Ateneu.

-Hora del conte: ‘Una casa a 
mida’
A càrrec de La Maleta de Lili. 
A les 18 h a la Biblioteca. Per a 
infants de 4 a 8 anys. 

-Conferència: ‘El bebop i Char-
lie Parker’
Cicle Camps de cotó 2.0. A les 
19.30 h a l’Ateneu. 
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Més d’un centenar de persones gaudeixen 
del retorn de la Banda de Rubí
LARA LÓPEZ

La Banda de l’Associació 
Rubí Musical S.XXI ha ce-
lebrat el seu retorn als es-
cenaris amb el Concert de 
Tardor, que va tenir lloc el 
passat dissabte 20 de no-
vembre a la tarda al teatre 
municipal La Sala. Més de 
120 persones no es van 
voler perdre aquest esdeve-
niment, el primer de la tem-
porada 2021-2022 després 
de mesos sense actuacions 
de la Banda a causa de la 
pandèmia. “Estem molt 
contents de tornar”, va dir 
Lluís Calduch, director de la 
Banda de Rubí.

L’agrupació musical va 
oferir un repertori variat 
format per temes com la 
‘Danse Macabre’ de Camille 
Saint-Saëns, la sarsuela ‘La 
Dolorosa’ de José Serrano, 
el pasdoble ‘Agüero’ de 
José Franco i altres peces 
més populars. Lluís Calduch, 
director de l’entitat, va anar 
introduint els diversos te-
mes de l’espectacle i va 

El concert ha donat el tret de sortida a la nova temporada musical de l’entitat. / J. A. Montoya

presentar al públic les qua-
tre noves incorporacions 
d’enguany a la banda.

L’acte va comptar amb 
el discurs d’obertura de la 
periodista Lídia Juste, qui 
va recordar els 10 anys de 

trajectòria de l’associació, 
nascuda amb l’objectiu de 
sumar el bagatge musical 
de molts artistes que volen 
tocar conjuntament.

El concert de tardor ha 
estat la primera actuació 

AGENDA  CULTURALAGENDA  CULTURAL

- El món del treball industrial 
a la Catalunya del primer terç 
del segle XX
Exposició de fotografies al 
Castell fins al 9 de gener.

-Perplexitat
Fotografies de Mercè Ribera. 
Al Celler fins al 28 de no-
vembre. 

-Violències masclistes
Exposició pel jovent. Biblio-
teca. Fins al 30 de novembre

EXPOSICIONS

MÚSICATEATRE MUSICAL

Torna la sarsuela a La Sala amb 
Pitarra i Vidal i Valenciano
El teatre municipal La Sala 
acull aquest dissabte a les 
20 h l’espectacle ‘Mistela, 
candela, sarsuela’, un mun-
tatge de sarsuela dirigit per 
Gemma Sangerman.

Es tracta d’una peça 
d’arts escèniques formada 
per tres sarsueles en una 
a través d’obres de Frede-
ric Soler Pitarra i Eduard 
Vidal i Valenciano. Quatre 
actors, interpretats per Mi-
reia Lorente-Picó, Aida Llop, 
Lluís Oliver i Joan Sáez, i un 
músic, Joel Rius, es fan un 

embolic en una sastreria 
mentre beuen mistela.

La comèdia musical, una 
producció de la companyia 
Epidemia Teatre, es repre-
senta com un ‘divertimento’ 
que té com a rerefons la 
reivindicació d’aquests dos 
mestres de la sarsuela, co-
etanis del segle XIX.

Les entrades es poden 
comprar a través de la web 
de La Sala o abans de l’inici 
de la funció i tenen un preu 
de 10 euros i de 7,50 euros 
amb descompte. / DdR

La Sala acull una obra de comèdia musical. / Cedida

després de la recent for-
malització del conveni amb 
el teatre municipal La Sala, 
un acord que permetrà a 
la Banda realitzar diversos 
concerts en aquest espai al 
llarg de la temporada.TEATRE

Rubí torna a acollir l’obra ‘Día 
016’, sobre violència masclista
Coincidint amb la comme-
moració del Dia interna-
cional contra la violència 
masclista el 25 de novem-
bre, el teatre municipal La 
Sala ha tornat a progra-
mar per aquest divendres 
l’espectacle ‘Día 016’, de 
Federico Roca.

Es tracta d’una obra de 
teatre dirigida per Antonio 
Castillo i produïda per la 
companyia 8 Temps que 
tracta sobre la violència 
masclista. A través de la 
interpretació de les ac-
trius Estíbaliz Rivas, Anahí 

Castro, Eugenia Foix i Su-
sana Ibáñez, l’espectacle 
pretén posar en el focus 
les víctimes de la violència 
masclista.

El punt de partida del 
muntatge escènic és una 
trucada al 016, el telèfon 
d’atenció a les víctimes 
de violència masclista. A 
partir d’aquí, s’expliquen 
històries reals que poques 
vegades han vist la llum 
amb la intenció de pren-
dre consciència, trencar el 
silenci i deixar de mirar cap 
a un altre costat. / DdR

LITERATURA
El Racó del Llibre presenta el 
conte infantil ‘Jo, Chloe’
El Racó del Llibre ha orga-
nitzat per aquest dissabte 
27 de novembre a les 12 
h la presentació del conte 
infantil ‘Jo, Chloe’. Es tracta 
d’un conte de Noemí Prous 
i Josep Santaulària sobre les 
malalties mentals que busca 
que els infants descobreixin 
la importància d’estar oberts 
a altres realitats. 

La presentació anirà a 
càrrec dels dos autors, que 
conversaran amb els perio-
distes rubinencs de TV3 Cori 
Calero i Rubén Cabús. La pre-
sentació s’emmarca dins dels 
actes que es programen al 
voltant de La Marató de TV3, 
que busca sensibilitzar la 
població sobre l’estigma de 
les malalties mentals. / DdR
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El Can Mir, reconegut per l’esport 
català pel projecte al Senegal
La Fundació Catalana per a 
l’Esport ha lliurat al CEF Can 
Mir el guardó de l’Esport 
Català al Món en la categoria 
de Cooperació Internacio-
nal. Els representants del 
Club Escola de Futbol Can 
Mir, Jordi Peiró i Xavi Mas, 
president i vicepresident 
respecti vament, van recollir 
el guardó la setmana passa-
da en una gala que va tenir 
lloc a Barcelona. 

El premi reconeix la tas-
ca que desenvolupa l’enti tat 
rubinenca a Boloukoun-
da, Senegal, on fa més de 
tres anys que desenvolu-
pa diversos projectes de 
col·laboració amb la seva 

població, tant en l’aspecte 
esporti u com en el de des-
envolupament. 

El club ha mostrat la 
seva sati sfacció pel guardó 
i ha destacat que aquest 
reconeixement no hagués 
estat possible sense la tasca 
que van fer els voluntaris: en 
Xavi, la Rous, en Mbanding, 
l’Ariadna, l’Oriol i en Xavier; 
així com els que des del club 
van treballar a l’ombra com 
el Cayetano, que fa poc ens 
va deixar, o la Rosa. També 
han assenyalat que el prota-
gonista d’aquest guardó és 
la gent de Bouloukounda i 
especialment els infants del 
poblat. / DdR

GUARDONS | PREMIS RUBEO D’OR

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B 
Tel. 696 579 909 / 639 358 487

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

¡Ven a visitarnos!

Ya tenemos
la nueva

temporada
otoño/invierno

Primeras puestas
para bebé y 

ropa chulísima 
para niño/a

¡Os esperamos!

Reconeixement a les enti tats que han
treballat per l’esport local durant la pandèmia

REDACCIÓ

Rubí va celebrar dimecres 
al vespre la tercera edició 
dels Premis Rubeo d’Or, 
que l’any passat no es van 
poder fer, i que han servit 
per homenatjar les enti tats 
esporti ves que han treballat 
per mantenir acti u l’esport 
local durant la pandèmia. 
Per aquest moti u, l’Ajunta-
ment va voler dedicar part 
dels premis de la Nit de 
l’Esport a les 37 enti tats que 
van treballar durant els pit-
jors mesos de la pandèmia.

Reconeguts una vintena 
d’esporti stes
A banda de les enti tats dis-
ti ngides per la seva tasca, es 
van reconèixer una vintena 
d’esporti stes pels seus èxits 
en la darrera temporada. El 
món del waterpolo és un 
dels que en va recollir més, 
amb guardons per Bea Orti z 
i Elena Ruiz per la medalla 
olímpica i també per Ari-
adna Ruiz i Elia Jiménez pel 
campionat d’Europa júnior. 

Fotografi a de família dels homenatjats amb l’alcaldessa, Ana M. Martí nez, i la resta d’autoritats locals. / Ajuntament-Localpres

Els representants del Can Mir, recollint el guardó. / Cedida

També va recollir un Rubeo 
d’Or Aran Pina, sotscampió 
d’Espanya infanti l.

Un altre dels grans es-
port presents va ser l’ho-
quei línia, amb els premis 
als jugadors Iván Medina i 
Manel de la Cruz, pel Cam-
pionat d’Europa Sub-18, i a 
Judit Pareja, Andrea Sehuk i 
Alehandra Valleja, sotscam-
piones mundials.

En futbol es va disti ngir 
Diego Almeida, campió de 
lliga amb el Juvenil del Bar-
ça; mentre que en bàsquet 
va tornar a recollir un premi 
Sergi Martí nez, campió de 
lliga i de la Copa del Rei amb 
el FC Barcelona.

Antonio Castillo i Eli-
sabeth Batlle també van 
recollir un premi pel sub-
campionat d’Espanya de 
balls llatins, mentre que 
Sergi Rodríguez va rebre un 
Rubeo d’Or com a campió 
d’Espanya per tripletes en 
petanca.

Pel que fa als esports 
individuals, van recollir 
guardó els atletes Jairo Lo-

renzo, subcampió d’Espanya 
màster en 110 m tanques; 
Aketza Sumell, campió d’Es-
panya Sub-16 de salt d’al-
çada a l’aire lliure; Juan A. 
Segarra, subcampió d’Espa-
nya màster de martell pesat; 
i Francisco Aragón, campió 
d’Espanya M65 en la Milla i 
els 2000 m obstacles.

També va ser premiada 
la pati nadora Claudia Agua-
do, subcampiona del món 
júnior de pati natge artí sti c 
sobre rodes.

Rubeo d’Or insti tucionals
Per últi m, es van lliurar set 
Rubeo d’Or institucionals 
com a reconeixement de 
la seva feina a diverses 
persones o enti tats. Manel 
Carrera, a tí tol pòstum, va 
ser reconegut per la seva 
vinculació al futbol base. 
Lourdes Pereira va ser dis-
tingida per la seva feina 
relacionada amb l’acti vitat 
fí sica i el programa Esport 
per tothom. Pere Abella 
va ser reconegut per la 
seva vinculació al Centre 

Excursionista des de 1971 
i per la seva parti cipació en 
expedicions internacionals.

José Cubero va rebre 
el guardó com a fundador 
del Club Petanca Rubí i im-
pulsor de la Unió Petanca 
Las Torres Rubí. A més, el 
Club Natació Rubí i el Club 
Ciclista Rubí van ser disti n-
gits en ocasió del seu 50è 
aniversari.
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J. A. MONTOYA

L’Olímpic Can Fatjó va im-
posar-se 2-1 al Santfeliuenc, 
en un partit que va arrencar 
molt bé pels locals, ja que 
encara no s’havia arribat al 
minut 1 quan Aitor Vives va 
aconseguir l’1-0 pels de Can 
Fatjó. El conjunt rubinenc 
controlava el partit, però 
en el minut 20, en una ju-
gada prop del córner dret, 
un jugador del Santfeliuenc 
va controlar la pilota, va 
centrar i Aitor Sánchez va re-
matar, aconseguint empatar 
el partit.

Amb el partit igualat, 
l’Olímpic va comptar amb 
diverses ocasions clares, 

L’Olímpic Can Fatjó guanya al 
Santfeliuenc i se situa tercer

com una oportunitat que 
va tenir en el minut 30 i que 
al final no va entrar. Fins a 
tres ocasions més van tenir 
els jugadors de Can Fatjó, 
però sense encert de cara 
a porteria, com també va 
comptar amb una acció el 
Santfeliuenc.

L’Olímpic va seguir llui-
tant per la victòria i en el mi-
nut 80 Claudio va aconseguir 
el 2-1 definitiu, una victòria 
important i tres punts més 
pels de Can Fatjó, que se 
situen tercers a tres punts 
del líder.

Diumenge, l’equip es 
desplaçarà a L’Hospitalet per 
enfrontar-se al Gornal UD a 
les 12.15 h.

FUTBOL | SEGONA CATALANA 

En el minut 80, Claudio va marcar el 2-1 definitiu, segellant la victòria 
de l’Olímpic. / J.A. Montoya

Primera derrota del ‘Veinti’ a 
la lliga, tot i que es manté líder

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Tot i la pèrdua dels tres punts, el conjunt rubinenc continua líder. / Cedida

JAVIER GONZÁLEZ

El CF Juventud 25 de Septi-
embre ha perdut la condició 
d’invicte. La UD San Lorenzo 
va aconseguir la victòria per 
0-1 en la visita de la passada 
jornada al Municipal 25 de 
Setembre.

Un gol al minut 13 va ser 
suficient perquè l’equip de 
Terrassa s’emportés els tres 
punts de Rubí. Va ser en un 
partit amb un San Loren-
zo molt ordenat i amb un 
plantejament gairebé sense 
fisures defensives. L’equip 

terrassenc va aguantar bé els 
atacs de l’equip de Richard 
Giménez que, a la segona 
meitat, va disposar de fins a 
quatre ocasions molt clares 
per, com a mínim, empatar 
el partit.

Tot i la derrota, el Veinti 
continua líder amb 4 punts 
d’avantatge sobre els seus 
perseguidors.

Aquest diumenge 28 de 
novembre, el Juventud 25 de 
Septiembre repeteix partit 
com a local i rebrà el FC Ma-
tadepera a la 9a Jornada del 
grup 6 de Tercera Catalana.

La Unió Esportiva Rubí va 
aconseguir la segona victò-
ria consecutiva per primera 
vegada en aquesta tempo-
rada, en aquesta ocasió al 
camp del Sant Ildelfons, un 
equip que es col·loca últim 
després d’aquesta derrota. 
Els del Baix Llobregat es van 
avançar en el marcador, 
gràcies a un gol de Jonathan 
Sánchez de falta, en el qual 
el jove Aleix, que va tornar 
a fer un gran partit sota els 
pals, no va poder fer res. 
Aleix també va aturar el 2-0 
en una rematada de Marc 
Gris, el millor dels locals.

El Rubí va apoderar-se 
de la pilota i les contres dels 
homes de Juan Romero van 
ser contínues, però sense 
materialitzar-les. La segona 
part va seguir amb la ma-
teixa tònica, amb poques 
ocasions i molt domini del 
centre de camp, però sense 
generar ocasions de gol cap 
dels dos equips. Fins que el 
revulsiu Miraash va entrar 
en joc i va ser determinant.

El Sant Idelfons s’apropa-
va tímidament a l’àrea rubi-
nenca. El veterà Aitor Torres 
va comandar la defensa i 
el mateix es va encarregar 

Segona victòria consecutiva pel Rubí, 
que s’imposa 1-2 al Sant Idelfons

FUTBOL | PRIMERA CATALANA 

d’empatar el partit. Va ser 
una internada d’Aitor per la 

banda dreta que ell mateix 
va rematar amb una parà-

bola que va sorprendre el 
porter local Sergi Esteban. 
Era el minut 74 quan va mar-
car el capità blanc-i-vermell. 
Els locals es van tancar per 
evitar un segon gol, mentre 
que el Rubí va insistir sobre 
la porteria rival, fins que 
Mirashh, jugador revelació 
de la temporada, va establir 
l’1-2, en rematar de primera 
una pilota servida per Roger 
Gorrea.

Amb aquesta victòria, 
el Rubí es col·loca novè a la 
classificació a només cinc 
punts del líder, el Santfe-
liuenc. Diumenge vinent, 
l’actual líder visitarà Can 
Rosés, en un interessant 
duel. / UE Rubí

Els jugadors del Rubí van celebrar la victòria al vestuari. / Cedida

Suspès el partit del Rubí B i el Planadeu Roureda
En el minut 31 de joc, i amb resultat favo-
rable al filial del Rubí per 1-0, l’àrbitre del 
partit entre el Rubí B i el Planadeu Roureda, 
Lluís Oliver, va decidir suspendre l’encontre 
per una picabaralla que es va originar al ter-
reny de joc. El partit estava escalfat i el col-
legiat ja havia mostrat tres targetes grogues 
i una vermella al Planadeu, que jugava amb 
deu des del minut 11. El Rubí també havia 
vist ja dues grogues. La Federació Catalana 
ha sancionat tots dos equips amb una multa 

econòmica, que serà de com a màxim 200 
euros, basant-se en l’article 338 bis, per la 
mala conducta col·lectiva dels jugadors. 
A més, el club sabadellenc ha rebut una 
segona sanció econòmica per la protesta tu-
multuària dels seus jugadors envers l’àrbitre 
i el jugador del Planadeu expulsat ha estat 
sancionat amb quatre partits de suspensió 
per agressió. El partit es reprendrà en una 
data encara per determinar, a partir del 
minut 31 i amb el resultat d’1-0.

La Rubinenca afronta la recta final de lliga amb la tranquil·litat 
de la permanència assegurada dels seus equips

ESCACS | COMPETICIÓ

Penúltima jornada de com-
petició pels equips de la 
Rubinenca amb la tranquil-
litat assegurada per tots 
els equips. El primer equip 
es va desplaçar a Igualada 
per disputar el seu matx 
davant del segon classificat. 
El conjunt rubinenc, format 
per Quim Cortés, Gerardo, 
Pedro Alarcón i Manuel 
Sierra, va aconseguir contra 
un rival superior un valuós 
empat 2 -2 que li dona la 
tranquil·litat i assegura la 
categoria un any mes.

El conjunt B1, molt min-
vat per les baixes, visitava 
Castellar del Vallès. Els lo-
cals, tercers classificats, van 
demostrar la seva condició 
de favorits guanyant per un 
clar 4-0.

El tercer equip B2, tam-
bé amb baixes, aquesta 
setmana rebia a casa al 
Tres Peons de Barcelona. El 
conjunt, integrat per Carlos 

Garcia, Diego Alameda, Da-
niel Serrano i Joan Vilarasau, 
van perdre 1-3 davant un 
equip més experimentat, 
un resultat enganyós per 
un enfrontament en el qual 
sempre van dominar als 
seus rivals.

Els nens de l’escola el 
S12 i el S10 es van enfron-
tar en el duel local. Els del 
S12 van formar amb René, 
Martina Lora, Jan Fernández 
i Martí, mentre que pel S10 
van jugar Genis, Daniela Or-
tiz, Daniel Pascuas i Jeremy. 
El resultat final va ser un 
empat 2-2.

Aquest diumenge tindrà 
lloc la darrera jornada de 
competició amb la tranquil-
litat assegurada pels di-
ferents equips. El primer 
equip i el B1 jugaran a Rubí, 
mentre el B2 i els infants de 
l’escola viatjaran a Barce-
lona i Castellar respectiva-
ment. / AE Rubinenca

El jugador de la Rubinenca 
Albert Martínez Ferrer ha 
aconseguit un magnífic 
resultat al IX Creuer d’Es-
cacs, disputat del 13 al 20 
de novembre. El jugador 
de la Rubinenca va ser 
cinquè classificat de la 
general i es va proclamar 
guanyador de la seva cate-
goria S-1800. Martínez va 

fer 4 dels 7 punts possibles 
amb tres victòries, dos 
empats i dues derrotes, 
aquestes davant dels dos 
primers classificats del 
torneig.

El Creuer d’Escacs, que 
va néixer fa deu anys, és 
unes de les cites més es-
perades del calendari de 
tornejos d’escacs. / AER

Albert Martínez guanya el IX Creuer 
d’Escacs de la categoria S-1800 i 
queda cinquè a la general 
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El Sènior Femení del CN Rubí
queda cinquè a la Copa Federació
El Sènior Femení del Club 
Natació Rubí va disputar la 
Copa Federació contra el 
CN Catalunya. L’equip dirigit 
pel Manel Llobregat es va 
imposar al Catalunya amb 
un ajustat 9-11, assolint 
la cinquena posició final. 
Aquest dissabte s’enfronta-
ran a Can Rosés (19.45 h) al 
CD Boadilla de Madrid, amb 
la intenció de superar-les a 
la classificació de lliga.

Per la seva banda, el 
primer equip de waterpolo 
masculí va disputar un emo-
cionantíssim partit contra el 
CN Terrassa, que va acabar 
amb victòria de l’equip ega-
renc per un ajustat 14-12. 
Als waterpolistes rubinencs 
se’ls resisteix una victòria 
davant d’un dels equips 
‘grans’ que els doni la confi-
ança necessària per afrontar 
el que resta de competició. 
Aquesta setmana l’equip 
rebrà a les 18.15 h a la pis-
cina del CN Molins de Rei, 
al CD Waterpolo Navarra 
amb l’objectiu d’assolir la 

victòria contra el cuer de la 
classificació.

Natació
Pel que fa a la secció de 
Natació, dissabte es va dis-
putar al CN Badia, la 2a 
jornada de lliga catalana 
de benjamins i la tercera 
d’alevins. Els benjamins 
van competir en una de 
les proves més exigents 
de la temporada, els 100 
papallona, mentre que els 
alevins repetien la prova 
dels 200 estil. La mostra de 
la bona feina que està fent 
l’equip va quedar palesa en 
el fet que tots van baixar les 
anteriors marques de tan 
sols feia un mes.

Les proves que van ne-
dar van ser 100 esquena, 
100 i 50 papallona i 4x50 
estil lliure els benjamins i 
200 estils, 400 i 200 lliures, 
50 papallona i 4x100 lliures, 
els alevins

Triatló
Diumenge es va disputar 
el IV Duatló de Muntanya 
del GEiEG. Del CNR hi van 
participar Sergi Saura (86è a 
la general i 41è en categoria 
absoluta), José Mendez 
(111è a la general i 25è en 
categoria veterans 2). El ter-
cer component de l’equip, el 
Xavier Rodríguez, va patir un 
accident i no va poder fina-
litzar la prova. / CNR

ALTRES RESULTATS DE WATERPOLO

Nova derrota del Sènior Masculí del Cent Patins
Sisena jornada de lliga per 
a l’HCR Cent Patins en la 
categoria masculina i nova 
derrota consecutiva contra 
un dels equips forts de la 
competició, l’HC Espanya. 
L’equip mallorquí, dirigit 
per l’exentrenador nacional 
Philippe Boudreault, només 
va ser superior en el resultat 
i no tant en el joc.

Els rubinencs, sempre 
per darrere en el marcador, 
van fer un bon partit, inten-
tant sempre que els illencs 

no agafessin massa distància 
el marcador, que en el des-
cans era d’un ajustat 1-2. 
A la represa, un gol només 
començar de l’Espanya, 
feia posar en alerta al Cent 
Patins que ho intentava, 
però sense encert de cara a 
porteria, mentre que el rival 
va fer el quart.

Quan faltaven sis minuts 
pel final, Triviño va maqui-
llar el resultat pels locals, 
que encara encaixarien un 
cinquè gol a porta buida. El 

resultat final de 2-5 deixa 
mal sabor de boca i dubtes 
de cara a porteria.

La propera jornada, el 
Cent Patins visitarà el líder, 
el CPL Valladolid. El mateix 
dia el femení del Cent Patins 
farà el mateix per refer-
mar-se a la primera posició.

D’altra banda, cal des-
tacar que l’equip infantil 
del Cent Patins començarà 
la lliga nacional disputant 
la primera seu a Sant Joan 
Despí. / Cent Patins

TRAIL RUNNING | CAMPIONAT D’EUROPA

La rubinenca Mireia Pons es penja 
el bronze en l’Europeu d’Skyrunnig
L’esportista rubinenca Mireia 
Pons Torres ha aconseguit 
la medalla de bronze de la 
disciplina sky en el campio-
nat d’Europa d’Skyrunning, 
disputat del 19 al 20 de no-
vembre a Portugal.

En aquesta disciplina, 
una prova de 35 km amb 
3.500 metres de desnivell, 
l’andalusa Patricia Pineda 
es va proclamar campiona 
d’Europa (4h37’46’’), mentre 
que la italiana Fabiola Conti 

(4h56’55’’) va ser plata. Mire-
ia Pons va completar el podi, 
amb la medalla de bronze 
(4h57’55’’).

La rubinenca, que ha 
destacat per una lloable 
acció de joc net durant la 
competició, es va perdre en 
un dels encreuaments de la 
carrera perquè no va veure 
la senyalització. Va haver 
de fer marxa enrere per 
retrobar el camí correcte i 
va observar que la italiana i 

un altre corredor tenien els 
mateixos problemes. Pons 
els va avisar i va deixar passar 
Conti en entendre que anava 
abans que ella. Finalment, la 
italiana va travessar la meta 
només 30 segons abans que 
la rubinenca.

El campionat ha estat 
tot un èxit per la selecció 
espanyola, que ha revalidat 
el títol de campiona d’Europa 
després d’aconseguir 7 de les 
15 medalles en joc. / DdR

Mireia Pons, a la dreta, amb Patricia Pineda, medalla d’or, i Fabiola Conti, plata. / Cedida

El 18 de novembre del 
1971, per iniciativa de 
Miquel Prat, es va fundar 
el Club Natació Rubí. Des 
d’aleshores han estat 50 
anys promovent l’activi-
tat esportiva a la nostra 
ciutat, apropant els seus 
beneficis a milers de per-
sones.

50 anys plens d’histò-
ria on s’han assolit grans 
fites tant nacionals, com  
internacionals en les tres 
disciplines esportives (na-
tació, waterpolo i triatló), 

El Club Natació Rubí celebra els 50 anys

portant sempre el nom del 
club i de la ciutat arreu.
Des del club donen les grà-
cies i alhora feliciten a totes 

i a tots els qui l’han format 
i segueixen formant part 
d’aquesta història i de 
l’entitat. / CNR

La JUNTA DIRECTIVA
Zona Esportiva Can Roses
08191 Rubí
Tel. 93 606 40 97
www.cnrubi.cat

EL CLUB NATACIÓ 
RUBÍ INFORMA

L’Assemblea tindrà lloc al LOCAL SOCIAL del Club (actual Sala d’Spinning), Piscina Municipal de Can Rosés,  
08191, Rubí. La primera convocatòria serà a les 19.30h i la segona a les 20.00h. Us recordem que 
normalment a la primera convocatòria no tenim el quòrum necessari i per tant, es començarà puntualment a 
les 20.00h 

Pensant en el medi ambient, la documentació amb els temes que es tractaran a l’Assemblea no es lliurarà en Pensant en el medi ambient, la documentació amb els temes que es tractaran a l’Assemblea no es lliurarà en 
paper. En aquest sentit, podeu sol·licitar-la per e-mail a cnr@cnrubi.cat a partir del dia 3 de desembre de 
2021, i decidir quina voleu imprimir. També hi haurà un exemplar imprès a l’administració del Club per a 
consulta. 

Segons els Estatuts del Club, al tenir més de 3000 socis/es, integren l’Assemblea General de socis tots els 
socis/es que reuneixin els següents requisits:  

 a) Ser soci/a numerari de ple dret, protector/a o d’honor.  
  b) Ser major d’edat civil el dia de l’Assemblea. 
 c) Tenir el dia de l’Assemblea una antiguitat igual o superior a 1 any. 
 d) No tenir suspesa la condició de soci/a al moment de la convocatòria. 
 e) Que el darrer dígit del número de soci/a coincideixi amb el darrer dígit de l’any en curs el dia de la 
convocatòria de l’Assemblea. Aquest any serà el número 1. 

TTambé podran assistir a l’Assemblea els 50 socis/es més antics/gues, els socis/es integrants de la Junta 
Directiva amb mandat vigent i tots els socis/es que hagin estat presidents/es en mandats anteriors, socis/es 
d’honor i els que hagin format part d’anteriors Juntes Directives. 

El socis i sòcies que ho desitgin podran consultar a l’administració del Club, a 

cnr@cnrubi.cat o trucant al telèfon 93 606 40 97 a partir del 26 de novembre de 2021 

si tenen dret a assistir a l’Assemblea com a socis compromissaris o sòcies 

compromissàries.

1. Obertura de l’Assemblea pel President del Club, 
Sr. David Ortiz Esteban. 
2. Elecció de dos membres de l’Assemblea per 
aprovar-ne l’acta. 
3. Lectura dels acords de l’anterior Assemblea 
General de Socis i Sòcies. 
4. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria 4. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria 
d’activitats socials i esportives de la temporada  
2020-2021. 

5. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació de 
l’exercici econòmic vençut amb el tancament de balanç i 
compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica i 
informe d’auditoria. 
6.Afectacions per la pandèmia de la Covid-19 
7. Reequilibri de la concessió administrativa. 
8. Proposta de quotes per l’any 2022. 
9. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a 9. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a 
l’exercici econòmic de la temporada 2021-2022. 
10. Torn obert de paraules. 
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