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L’augment de casos de covid-19
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Tret de sortida de la programació
de Nadal amb l’encesa de llums
REDACCIÓ

El túnel ofereix dues sessions de música i llum al dia. / J.A. Montoya

La tradicional encesa de
llums va donar inici divendres passat a la programació de Nadal a la
ciutat, que s’allargarà ﬁns al
gener. Sota el lema ‘Torna
la il·lusió’, Rubí proposa
unes festes nadalenques de
retrobament en les quals
està previst recuperar la

majoria de tradicions que
van quedar interrompudes
per la pandèmia.
L’enllumenat es va encendre en el marc d’un
espectacle audiovisual
projectat a la façana de
l’Ajuntament i protagonitzat pel Mag Rubisenc.
Posteriorment, hi va haver
un compte enrere per l’activació de les llums, que va

El regal gegant
de la plaça Nova
Estació que
va caure serà
reinstal·lat
anar a càrrec de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i els
representants del Consell
dels Infants i els Adolescents de Rubí.
Per completar l’activitat de l’encesa, es va fer
una cercavila amb el Tió
Gegant, que va dirigir les
autoritats ﬁns al túnel de
llum ubicat un any més
al carrer Maximí Fornés.
Després d’un nou compte
enrere, la instal·lació es
va encendre i va oferir el
primer espectacle lumínic
i musical. El túnel s’activa
dos cops al dia ﬁns al 6 de
gener, a les 18.30 h i a les
20 h.
Pel que fa a la resta
d’elements nadalencs, l’al-

tra gran novetat era un
regal gegant a la plaça de
la Nova Estació, però l’element lumínic va caure el
dissabte i va haver de ser
retirat. L’Ajuntament de
Rubí ha explicat que es tornarà a instal·lar a la plaça,
però encara no se sap quan.
Tió Gegant i Trenet dels
comerciants
Durant els propers dies,
les activitats relacionades
amb el Nadal que hi haurà
a la ciutat, a banda de l’espectacle del túnel de llum,
seran el Trenet dels Comerciants i el Tió Gegant, que
es posaran en marxa aquest
divendres. El Trenet dels
comerciants farà viatges
pel centre de Rubí el divendres de 17 h a 20 h i entre
dissabte i dimecres d’11 h
a 13.30 h i de 17 h a 20 h.
Pel que fa al Tió Gegant,
l’activitat tindrà lloc entre
divendres i dimecres de 17
h a 20.30 h.

L’element lumínic situat a la plaça de la Nova Estació va caure el
dissabte. / Cedida

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

N O VA I Ó
EDIC

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24
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Els casos de covid-19 a la ciutat gairebé es tripliquen
en una setmana i el risc de rebrot es dispara
del carrer Pitàgores, les
persones grans que anaven
a posar-se la tercera dosi i
la vacuna de la grip s’han
trobat amb llargues esperes,
superiors alguns dies a l’hora d’espera, tot i tenir cita
prèvia. I és que han coincidit
amb aquelles persones d’altres franges d’edat que han
reaccionat a la mesura de
l’obligatorietat del passaport
vacunal i han decidit ara posar-se el vaccí. De fet, a Rubí,
prop de 400 persones s’han
posat la primera dosi durant
l’última setmana, quan en
les setmanes anteriors la
xifra era d’un centenar.

REDACCIÓ

Com a la resta de Catalunya,
els casos de covid-19 estan
pujant a la ciutat i el risc
de rebrot s’ha disparat. En
l’última setmana de novembre, s’han conﬁrmat 96
nous casos de coronavirus a
través de proves PCR o test
d’antígens, davant els 38 de
la setmana anterior.
Aquesta darrera setmana també s’ha confirmat
una nova mort a la ciutat a
causa del coronavirus. Des
de l’inici de la pandèmia,
196 rubinencs i rubinenques
han perdut la vida per la
covid-19. Actualment, hi ha
quatre persones de la ciutat
ingressades en centres hospitalaris.
En paral·lel a l’increment
de casos, en només uns
dies, la velocitat de propagació s’ha disparat, passant
d’1,03 al 2,17, i l’índex de
rebrot continua sense fre,
pujant més de 200 punts i
situant-se en els 373.
La situació és molt simiDes de

SALUT
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€
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Personal sanitari, en una consulta al CAP Anton Borja. / Arxiu

lar al conjunt de la comarca.
Per això, alguns hospitals de
referència, com ara Mútua
de Terrassa o el Parc Taulí
ja han anunciat restriccions
en l’horari de visites a les
plantes d’hospitalització i
també de les visites d’acompanyants a Urgències, seguint les recomanacions del
govern català.

Cues per vacunar-se
L’anunci la setmana passada
del govern de l’obligatorietat
del passaport covid, el justiﬁcant vacunal, per poder
accedir a determinats locals
com restaurants o gimnasos
ha provocat que s’hagin
produït cues per vacunar-se
al llarg de la setmana.
En el punt de vacunació
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per AGRUPACIÓN AMCI DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. (ctra. de Rubí, 72-74, Edif. Horizon, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona), amb NIF A-65782807 i RM Barcelona
T. 43137, F. 63, F. B-423520 (registre DGSFP amb codi C0790).
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c. Montserrat, 15 | 93 697 44 13
610 778 615 (Silvia i Anna)
Horari de dilluns a dijous 9:30 a 13:30 h i de 15:00 a 19:00 h
Divendres de 9:00 a 14:00 h

Tercera dosi per als majors
de 60 anys
El Departament de Salut ha
comunicat aquest dimecres
que reobrirà diversos punts
de vacunació per tal que les
persones majors de 65 anys
puguin rebre la tercera dosi
de la vacuna, tot i que en
els propers dies s’ampliarà
la cobertura a partir dels
60 anys.

Els majors de
65 anys ja poden
demanar hora per
la tercera dosi
A Rubí, el punt de vacunació que s’habilitarà serà
el CAP de Sant Genís, que
ja va ser punt de referència durant el període de
vacunació massiva per la
covid. La tercera dosi de la
vacuna es fa indistintament
amb Pfizer o Moderna, ja
que segons les autoritats
sanitàries funcionen totes
dues correctament i són del
mateix tipus.
Salut fa una crida a les
persones majors de 60 anys
a vacunar-se i a demanar
hora, preferentment a través del portal digital http://
vacunacovidsalut.cat.
Les autoritats recorden
que els majors de 50 anys
que no estan vacunats tenen
tres vegades més de risc
d’ingrés per la covid i sis
vegades més d’anar a l’UCI
que les que sí que han rebut

la vacuna.
Actualment, a la ciutat
hi ha 60.622 persones amb
la primera dosi, 52.354 amb
la segona i 8.059 persones
que ja han rebut la tercera,
la de reforç. Entre aquests,
hi ha personal i usuaris de
residències de gent gran,
personal sanitari, majors de
70 anys i persones immunodeprimides.

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
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Els Mossos alerten de robatoris
organitzats per sostreure
la compra en aparcaments
REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han
registrat darrerament un
nou ‘modus operandi’ que
els lladres fan servir per
robar en els aparcaments
de supermercats i grans
superfícies comercials.
Es tracta d’una tipologia en la qual algú deixa
monedes a terra al costat
dels vehicles estacionats
als aparcaments. Quan el
propietari del vehicle entra
al cotxe i deixa les seves
bosses a l’interior, algú l’avi-

ACTUALITAT
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sa que li han caigut unes
monedes. Aproﬁtant la distracció, els lladres sostreuen
les bosses que acaben de
deixar a l’interior del vehicle. Aquest modus operandi
s’ha fet servir, com a mínim,
per robar a una persona a
l’aparcament d’un Mercadona a Rubí.
Per aquest motiu, els
Mossos d’Esquadra de Rubí
han iniciat una campanya de
sensibilització amb cartells
informatius per informar els
usuaris dels supermercats
de grans superfícies.

Els Mossos alerten la ciutadania sobre els robatoris amb un mètode
de distracció a l’interior dels aparcaments. / Arxiu

L’Ajuntament celebra el 25-N anunciant un
protocol de dol en cas de crim masclista
REDACCIÓ

Rubí va commemorar el 25
de novembre, Dia internacional contra la violència
masclista, amb l’habitual
lectura del manifest, que va
anar a càrrec de set joves
rubinenques, a la plaça Pere
Aguilera. Durant el transcurs
d’aquest acte, l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, va avançar
que l’Ajuntament està treballant en la redacció d’un
protocol en cas d’assassinat
masclista per donar visibilitat, sensibilitzar a la ciutadania i condemnar els crims
masclistes, a més d’honorar
les víctimes.
“Rubí s’ha dotat d’eines
que han de permetre donar
una resposta més coordinada, més ràpida i més eﬁcient
a les desigualtats de gènere”, ha explicat la màxima
responsable municipal, en
referència al Protocol per
l’abordatge de la violència
masclista aprovat el 2019 i
el Protocol per l’abordatge
de la mutilació genital feme-

nina, presentat recentment.
Actualment, es troben en
redacció el Protocol de Dol
en cas de Feminicidis i el Protocol per l’abordatge de les
violències sexuals en espais
públics d’oci.
Noves formes de violència
Durant la lectura del manifest, les participants van
ressaltar les noves formes
de violència contra les dones

que per ﬁ queden recollides
de forma legal: la violència
obstètrica, la vulneració de
drets sexuals i reproductius,
la violència exercida contra
les persones que donen
suport a les víctimes, la
violència vicària, que ataca
els ﬁlls de la parella per fer
mal a la dona, la violència
digital, la violència en l’àmbit
polític i de l’esfera pública i la
violència institucional.

Joves rubinenques van llegir el manifest. / J.A. Montoya

En el text, també s’ha donat
suport a les dones que pateixen violència masclista:
“Volem reiterar tot el suport
i empatia amb les supervivents i el seu entorn. No
podem continuar consentint
que les dones visquem amb
por, amb la nostra llibertat coartada per l’amenaça
d’unes agressions sexuals
que ja haurien d’estar desterrades d’una societat democràtica i lliure”.
Manifestació als carrers de
la ciutat
D’altra banda, al vespre va
tenir lloc una manifestació
pels carrers del centre de
Rubí convocada pel col·lectiu
feminista La Indòmita. També es va llegir, dues vegades,
un manifest on es recordava
totes les dones que han estat
víctimes d’assassinats masclistes i es va fer una crida
a l’organització per a l’autodefensa de les dones. També
van acusar les institucions de
continuar exercint violència
contra les dones.

Un ‘escape room’ per promoure Rubí commemora el Dia de les Persones amb Diversitat
la correcta separació dels residus Funcional amb diverses activitats
L’Ajuntament ha impulsat
un ‘escape room’ virtual per
promoure la correcta separació dels residus i donar a
conèixer què passa amb les
fraccions un cop les llancem a la brossa. L’activitat
s’emmarca en la campanya
‘Recicla! Amb tu cuidem el
medi ambient’.
Durant la primera fase
de la campanya, es va difondre material de caràcter
informatiu i divulgatiu. Ara,
s’ha posat en marxa un ‘escape room’ virtual: Malson

entre la brossa. El joc és
accessible a través del web
https://malsonentrelabrossa.cat i té tres nivells de
dificultat i hi poden jugar
des d’un ﬁns a tres jugadors
en una partida.
El públic objectiu de la
proposta, una iniciativa del
Servei Educatiu de Residus,
són els adolescents, tot i que
gràcies als diferents nivells
de diﬁcultat de la proposta
és apte també per a infants
a partir de 10 anys i per a un
públic adult. / DdR

El 3 de desembre es commemora el Dia Internacional de
les Persones amb Diversitat
Funcional i com cada any
Rubí se suma a aquesta
data amb una programació
d’actes adreçada a tota la
població.
El lema de l’edició d’enguany és ‘El teu coneixement
és la nostra normalitat’, un
eslògan que parla de la necessitat de visibilitzar el collectiu: “Com més informació
tenim, millor sabem com
atendre i tractar els altres,
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rep s sev
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bon iqu
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ns

Hasta 9 plazas

T. 93 588 82 53

posant-nos en el seu lloc si
cal. També ens permet entendre que, si les persones
amb diversitat funcional
tenen els suports necessaris,
poden fer la seva vida de
forma autònoma i, per tant,
guanyen qualitat de vida”, ha
explicat l’alcaldessa, Ana M.
Martínez.
La programació va arrencar dimarts amb una conferència adreçada a famílies
que recentment han rebut
un diagnòstic de discapacitat del seu ﬁll o que encara

Petites reparacions, reformes,
instal·lacions i serveis
IA%
T
per a la seva llar
N
A

TAXI RUBÍ

100
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Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona
Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

MÉS DE 10 ANYS
ENS AVALEN!

660 642 232

Carrer Bartrina, 39 bis RUBÍ
reparallar@gmail.com

estan assumint aquesta situació. I el dimecres es va
inaugurar a la Biblioteca l’exposició ‘Conviure en un món
de diferències’, que es podrà
visitar ﬁns al 10 de gener.
Aquest divendres, l’Ajuntament mostrarà una pancarta commemorativa i illuminarà la seva façana de
color taronja. També es farà
la lectura del manifest elaborat per entitats i serveis
de l’àmbit, a Ràdio Rubí a les
11 h i es representarà a les 18
h a La Sala l’obra de teatre

‘Els tres porquets i el llop
especulador’, a càrrec d’actors i actrius amb diversitat
funcional de la companyia
Femarec.
Els actes acabaran dissabte amb un partit de bàsquet inclusiu a les 11 h a Can
Rosés amb la participació
d’equips de bàsquet locals i
en el qual col·laboren el Club
Esportiu Horitzó i el Servei
d’Esports. També hi haurà
una classe de zumba amb la
col·laboració d’APDIR a les
12.30 h. / DdR

PUBLICITAT
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Unes cinquanta persones participen
en el Dia de l’Arbre Autòcton

El parc de Sant Muç ha acollit la jornada de plantació d’arbres. / Ajuntament-Localpres

REDACCIÓ

La nova àrea d’esbarjo social de Sant Muç ha estat
l’escenari triat per l’Ajuntament per acollir la jornada
del Dia de l’Arbre Autòcton
del 2021, que s’ha celebrat
aquest diumenge. L’activitat ha comptat amb la participació d’una cinquantena
de persones de totes les
edats que han contribuït
a la plantació de 51 nous

arbres. Més endavant, està
previst plantar-ne 19 més,
ja que per les condicions
climàtiques alguns no s’han
pogut plantar aquest diumenge. L’espai ubicat a la
conﬂuència entre l’avinguda de Can Tapis i el carrer
de les Aigües tindrà, per
tant, 70 nous arbres autòctons, principalment roures,
freixes i avellaners.
D’altra banda, en aquesta 21a edició del Dia de

l’Arbre Autòcton, també
són protagonistes les escoles Ramon Llull, Maria
Montessori, Pau Casals i
Mossèn Cinto Verdaguer,
ja que està previst que en
els propers dies es plantin
mig centenar d’arbres en
aquests centres educatius,
una actuació que anirà a
càrrec de l’Ajuntament. Els
arbres que es plantaran
seran aurons, lledoners,
freixes i acàcies.

CALENDARI D’INSCRIPCIÓ

NOUS CURSOS DE
CATALÀ PER A ADULTS
GENER DE 2022
• Presencials i en línia
• Cursos amb titulació oficial
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La Generalitat distingeix Enric
Larreula amb la Creu de Sant Jordi
REDACCIÓ

El govern de la Generalitat
de Catalunya ha anunciat
aquest dimarts les 20 persones que seran distingides
aquest any amb la Creu de
Sant Jordi, entre les quals hi
ha Enric Larreula, l’escriptor
i il·lustrador que fa més de
quinze anys que viu a Rubí.
Larreula va néixer a Barcelona el 1941 en una família obrera i va començar a
treballar a la fàbrica als 14
anys, però més tard va poder
iniciar-se professionalment
com a dibuixant.
Després d’un despreniment de retina, va haver de
deixar de fer de dibuixant i
va començar a exercir diversos oficis. Fins i tot va fer de
cantant compartint escenari
amb membres de la Nova
Cançó.
Preocupat per la situació
de Catalunya, s’incorpora
a les classes que llengua
catalana que Òmnium organitzava de forma clandestina i el 1983 es llicencia en
Filologia Catalana. A partir

d’aquí, exercirà durant més
de 20 anys de professor de
didàctica de la llengua a la
Universitat Autònoma de
Barcelona.

Publicació de llibres
Després d’interessar-se per
la llengua, Enric Larreula va començar a publicar material didàctic i a fer
col·laboracions en llibres
d’ensenyament i a partir del
1981 va començar a produir
llibres de narrativa infantil i
juvenil en català, amb títols
com ‘El gegant bo’, ‘Marduix’
(Premi Crítica Serra d’Or)
i la sèrie de novel·les ‘Ala
de Corb’, ‘Les memòries de
la bruixa avorrida, ‘Em dic
Paco...’, ‘Contes per un món
millor (Premi Lola Anglada),
‘Terres Verges’ o ‘La transformació’.
De forma simultània va
publicar també poesia, teatre, assaig, narrativa curta
i satírica. Destaquen títols
com ‘La propina’ i ‘La dutxa’,
tots dos Premi Pere Quart, i
‘Dolor de llengua’, un assaig
sobre la situació del català.

L’investigador Samuel
Sánchez rep la medalla de
l’Acadèmia Jove d’Espanya

Samuel Sánchez, recollint el premi. / Cedida

El rubinenc Samuel Sánchez, investigador principal
de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), ha
rebut la medalla de l’Acadèmia Jove d’Espanya com
a nou acadèmic de número.
Es tracta d’una distinció que
fa aquesta organització als
investigadors excel·lents
de les principals branques
del coneixement científic.
L’acte de lliurament del
premi va tenir lloc el 25 de
novembre.
Samuel Sánchez ha estat
distingit amb aquest premi pel seu treball amb el

grup Nanodispositius Intel·
ligents de l’IBEC. La seva
tasca està centrada en el
desenvolupament de nanorobots que siguin capaços
d’autopropulsar-se dins del
cos humà i així estudiar la
seva possible aplicació per
a l’administració de fàrmacs
i pel diagnòstic d’imatge.
El científic rubinenc ha
recollit diversos premis científics, com el guardó Consolidator Grant, del Consell
Europeu de la Investigació
(2019) o el Premi Nacional
de Recerca al Talent Jove
(2016), entre altres.

A banda de l’escriptura
pròpia, Larreula ha traduït
del francès la popular col·
lecció sobre ‘El petit Nicolàs’
i és col·laborador habitual
als mitjans de comunicació
i cofundador de l’Associació
Amics de la Bressola, una
entitat que treballa per recuperar el català a la Catalunya
del Nord. El 2002 va rebre el
Premi d’Honor Jaume I.
A banda de Larreula,

el govern català govern ha
atorgat el premi a la futbolista Alexia Putellas, el jugador
de bàsquet Pau Gasol, l’empresària i promotora cultural
Mariona Carulla, el dibuixant
Francisco Ibáñez, el locutor i
empresari Justo Molinero, la
periodista Mònica Terribas,
el grup de música Els Pets,
l’empresari Rafael Tous i la
científica Mercè Izquierdo,
entre altres.

L’escriptor i il·lustrador Enric Larreula. / Arxiu
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El Ple de Rubí vol acabar amb les activitats
industrials a l’abocador de Can Carreras
MARTA CABRERA

El Ple de l’Ajuntament ha
aprovat una moció de l’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) per estudiar el trasllat
o ﬁnalització de les activitats
industrials que estan a l’interior del recinte de l’abocador
de Can Carreras. Es tracta de
dues activitats que tenen
llicència municipal, l’emmagatzematge i ensacat de
terres, substrats i adobs i
el reciclatge de palets. Tots
els grups municipals s’han
mostrat d’acord per tirar endavant aquest estudi i poder
determinar si les activitats
compleixen amb la normativa, ja que són de caràcter
industrial i es troben en sòl
no urbanitzable.
Fa més de cinc anys que
la Generalitat va ordenar el
tancament de l’abocador
de Can Carreras després de
constatar que s’havia superat el límit màxim de la cota
permesa. Des d’aleshores, el
pas de camions entrant i sortint del recinte s’ha mantin-

L’abocador de Can Carreras va ser clausurat fa anys per l’Agència Catalana de Residus / Arxiu

gut, segons l’empresa perquè les activitats industrials
requereixen el transport de
diferents productes.
Els veïns, però, tenen
la sospita que TMA Grupo
Sánchez, gestor de l’abocador, fa servir aquestes
activitats a l’interior del
recinte com a “excusa” per
continuar entrant residus a
l’abocador, que encara no
ha estat restaurat. Segons
la regidora de l’AUP, Betlem

Cañizar, “hi ha sospites que
poden estar entrant residus
de forma permanent a través dels camions i això diﬁcultaria clausurar l’activitat
de l’abocador. Creiem que
és el moment de fer un pas
més i traslladar o tancar les
activitats industrials”.
Crèdit de 5,8 milions d’euros
D’altra banda, a la part de
control, el Ple ha aprovat

sol·licitar a Banc Sabadell
un crèdit de 5,8 milions
d’euros per diversos projectes: la primera fase del
traslladat de les línies d’alta
tensió de Can Fatjó, la millora urbanística de l’avinguda
de l’Estatut i el parc de Ca
n’Oriol, la primera fase de
la restauració de l’ediﬁci de
la Supersond, una primera
reforma de la plaça Doctor
Pearson i la redacció del
projecte de la zona esportiva

de Can Mir.
A banda d’això, s’han fet
modiﬁcacions de crèdit per
abordar els següents projectes: les obres del Pla director
de polígons, la millora del
pont de Can Claverí, l’execució de les obres de la rotonda de Ca n’Oriol a l’altura del
carrer Lourdes, la pèrgola de
la plaça Salvador Allende,
l’adequació de l’oﬁcina del
POUM situada al carrer
Doctor Robert, les obres dels
accessos del pont del carrer
Sant Joan, l’ampliació dels
horts urbans, la redacció del
projecte del centre de recuperació d’animals, la millora
i ampliació de la deixalleria
i el projecte de rehabilitació
de la Torre Salduba.
El Ple també ha aprovat
la cessió a la Generalitat
dels terrenys on s’ha de
construir l’ediﬁci de l’Escola
del Bosc, actualment en
barracons. Segons el regidor
d’Educació, Víctor García, ja
s’ha acabat el procés participatiu amb la comunitat educativa i “si es compleixen els

terminis, el 2022 es licitarà la
redacció del projecte per tal
que estigui en funcionament
l’ediﬁci el curs 2024-2025”.
Es licitarà el contracte de
manteniment d’espais verds
La sessió plenària també
ha tirat endavant l’inici de
la licitació del contracte de
manteniment i condicionament d’espais verds, arbres
i jocs infantils, que es divideix en diversos lots i que
té una dotació de 8 milions
d’euros. L’oposició ha criticat
el govern perquè la licitació
arriba després que el darrer
contracte d’aquestes característiques caduqués fa cinc
anys. A més, el manteniment
de zones verdes, arbrat i
parcs infantil és una de les
demandes més reiterades
de la ciutadania. Tots els
grups de l’oposició s’han
abstingut.
Per últim, s’ha aprovat
l’inici de les expropiacions
de les Torres Massana, una
de les quals actualment
està ocupada i hi viuen animals de granja, i s’ha iniciat
l’expedient de reforma del
projecte urbanístic de Can
Solà, on hi ha diverses cases
afectades per un planejament antic.

AHORRE IMPUESTOS
CON UN BUEN
ASESORAMIENTO FISCAL
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,
P ARKING GRATUITO PARA CLIENTES EN EL MISMO EDIFICIO

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

PUBLICITAT
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l Ple de l’Ajuntament ha aprovat per
unanimitat revisar si les activitats
industrials que estan instal·lades a
l’interior del recinte de l’abocador de Can
Carreras es poden traslladar a un altre
indret o ﬁnalitzar-les deﬁnitivament.
Es tracta de dues activitats industrials
relacionades amb el reciclatge que es desenvolupen en sòl no urbanitzable. Les llicències van ser atorgades per l’Ajuntament
de Rubí quan el recinte acollia l’abocador.
Una decisió, si més no, discutible per qüestions de tipologia de la parcel·la.

EDITORIAL

Can Carreras
En qualsevol cas, aquesta és una de les
reivindicacions que fan els veïns des que
l’Agència Catalana de Residus va ordenar
clausurar l’abocador de Can Carreras,
un cop superada la cota marcada en la
llicència.
I és que el pas de camions que van a

aquest recinte és constant, especialment
durant els caps de setmana, segons expliquen els veïns. Uns veïns que sospiten que
aquest tràfec amunt i avall no està relacionat amb les activitats industrials, sinó amb
l’entrada de residus d’un abocador que ja
hauria d’estar clausurat.

La lentitud de la justícia, però, en
aquest cas, va a favor de l’empresa, que
mentre no es resolguin alguns recursos
no té l’obligació legal d’iniciar la clausura i
restauració del paratge.
Més enllà de les sospites, és d’agrair
que tots els grups municipals treballin
plegats per trobar una solució per les molèsties que causa l’intens trànsit pesant a
la zona. Si l’estudi és favorable a l’anul·lació
de les llicències, aquestes activitats haurien
de cessar i buscar un nou emplaçament de
caràcter industrial.

ARTICLE D’OPINIÓ

Ana M. Martínez, poques llums i molts punts foscos

Joan Puntí
Esquerra Republicana de
Catalunya a Rubí
Fa uns dies vèiem una fotograﬁa
molt il·lustradora del que é s,
malauradament, la realitat de
la nostra ciutat. Es fa de nit a la
plaça del Doctor Guardiet i en
primer terme veiem el túnel de
llum milionari de l’alcaldessa. Al
fons, en canvi, veiem els comerços
locals sense llum. Endesa, sempre
ben disposada a deixar-nos a les
fosques, posava en evidència un
govern amb poques llums i molts
punts foscos.
Recentment el govern de PSC
i En Comú Podem anunciava una
pluja de milions en inversions els
propers anys, concretament 30
milions per a 45 projectes. Entre
aquests “nous” projectes en destaquen actuacions brillants com
la reparació de la xemeneia de
l’Escardívol, una obra menor que
fa dos anys que s’arrossega, però
que, ara sí, s’alçarà al cel assenyalant la glòria d’una etapa brillant

de la nostra ciutat (disculpin la
ironia). Després de dos anys i mig
de mandat, el Govern de PSC i En
Comú Podem té ben poca cosa al
cistell per poder oferir a la ciutadania. Les obres faraòniques del
Casino, la inauguració del qual ha
de marcar l’inici de la campanya
electoral del PSC el 2023, avancen
a ritme de tortuga consumint milions de l’erari públic. La reparació
del pont de Sant Joan, que ha
costat a la ciutadania prop de 2
milions d’euros, ha deixat el pont
igual o pitjor que estava. El Govern
ha invertit sospitosament més de
2 milions d’euros en l’adquisició
de propietats sense un projecte
redactat que doni sentit a la compra (Supersond i antigues oﬁcines
de La Caixa). La deixadesa a les
urbanitzacions -manteniment,
transport, serveis- clama al cel i
cada dia es fa més evident que els
dos partits que governen la ciutat
consideren ciutadans de segona
les rubinenques i rubinencs que
viuen a l’oest de la riera.
Això sí, cada any -i ja en són

El Tuit de la setmana

uns quants- podem gaudir al centre de la ciutat d’un túnel de llum
en el qual hem invertit ja en tres
anys més de mig milió d’euros. Cap
moment millor que l’actual per
encendre milers de bombetes al
mig del carrer amb una instal·lació
de milionaris, amb els preus de la
llum més alts de la història, amb
famílies acampades a la plaça Pere
Aguilera reclamant el dret a l’habitatge. Un dret, per cert, que corre
perill a la nostra ciutat perquè
al llarg de tots aquests anys, ni
el partit socialista ni En Comú
Podem han estat capaços d’incrementar de manera signiﬁcativa la
borsa d’habitatge social ni tirar
endavant projectes propis d’habitatge protegit. Mentre altres
ajuntaments propers intervenen
al mercat amb centenars de pisos,
el Govern d’Ana Maria Martínez
(més centrada a decorar el seu
ﬂamant despatx a la Diputació de
Barcelona que no pas a Rubí) no
ha tingut mai l’habitatge com una
de les seves prioritats.
L’anunci dels 30 milions d’Eu-

1 de desembre

INS L’Estatut @insestatut

Dipòsit legal: B 35129-1993

Som l’Estatut i estem
orgullosos de veure
l’alumnat implicat i decidit
a recuperar el mural.
Seguirem educant i treballant
per ampliar la mirada
cap al futur!#somlestatut
#insestatut #puntlila #lgbtiq
#educació #curs2122 #rubi_
ciutat #rubicity #rubíeducació

Diari de Rubí © Tots els drets reservats

Edita: COSMOAPLICACIONES, S.L.
Contacte: administracio@diariderubi.cat - redaccio@diariderubi.cat
Publicitat: publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 032 289
(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:

ros en inversions és, doncs, pura
fantasia. Us convido a donar un
cop d’ull al propi Pla de Mandat
que publicaven fa dos anys els
dos partits de govern (https://
www.rubi.cat/ca/ajuntament/
projectes-estrategics/pla-de-mandat-2019-2023) per comprovar,
punt per punt, que l’execució no
arriba -serem generosos- ni tan
sols al 20%. Tampoc podran executar les inversions de les quals
presumeixen ara, senzillament

perquè ja arriben tard, requereixen llargs processos de licitació i
no podran executar-se a temps.
Acabo com he començat: tenim un govern amb més ombres
que llums, però hi ha llum més
enllà d’aquesta gestió desastrosa
que ja fa massa temps que dura.
Esquerra Rubí creiem en la ciutat
on vivim i tenim un projecte per
a reiniciar el sistema, amb gent
molt preparada i amb ganes d’explicar-lo i de portar-lo a terme.

OPINIÓ
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Rubí també és una ciutat de Catalunya

Grup Municipal
En Comú
Podem Rubí
La immensa majoria dels
rubinencs i de les rubinenques han “d’anar a néixer a
Terrassa”. Aquí comença la
primera de les disfuncions
que marcaran la seva vida.
Des d’aquest moment, els
nadons rubinencs han de
tornar a córrer cap a Terrassa si qualsevol matinada
tenen alguna urgència mèdica. I és que l’absència d’un
hospital de proximitat és la
primera circumstància que
ens marca la vida, a causa
del tracte que, a Rubí, rebem de la Generalitat.
Quan els nadons rubinencs creixen poden anar
a una llar d’infants de la
nostra ciutat, però en el
cas de fer-ho a una pública
les famílies paguen el cost
estipulat segons la tarifació
social gràcies al fet que
l’ajuntament ha estat assumint el cost no només de la
seva part sinó també de la
part de la Generalitat, que
ha estat condemnada judicialment per l’incompliment
de la seva part del ﬁnançament segons estipula la Llei.
Després, comença l’escola a on, per exemple, fa
més d’onze anys, com a resposta al boom demogràﬁc,
va néixer un nou projecte
educatiu a la nostra ciutat.
Ja són dos les generacions de nens i nenes que
han ﬁnalitzat la seva etapa
d’educació primària a l’escola del Bosc dins d’uns
barracons. Infants que s’han
educat amb l’aixopluc d’un
bon projecte educatiu, i
una comunitat educativa
implicada i reivindicativa
que ha hagut de treballar a
un espai provisional durant
més d’una dècada. La ciutat
ha hagut d’assumir part
del cost de la construcció
d’aquesta escola per aconseguir que la Generalitat
no la deixi enrere a la llista
d’espera, poc normal que
l’administració competent
no assumeixi la totalitat de
les seves obligacions.
A l’ensenyament trobaran també manca de
vetlladores i altres carències. Una escola inclusiva
només sobre el paper perquè no es dota de recursos
als centres educatius amb

vetlladores ni als equips
d’assessorament pedagògic, ni amb el triatge i diagnosi de les necessitats
educatives especials. Amb
una visió reduccionista del
procés educatiu que s’expulsa la responsabilitat de
facilitar altres experiències
educatives a nenes i nens
amb necessitats educatives
especiﬁques com les extraescolars, serveis d’acollida
matinal o del temps educatiu del migdia.
Els nostres joves, un cop
acaben l’educació obligatòria i volen optar a fer un
grau professional es troben
una oferta insuﬁcient per
una ciutat industrial com la
nostra, amb un teixit industrial que no es pot dotar de
professionals formats a la
ciutat per la manca d’oferta
a l’FP. Malgrat les repetides
demandes, de nou toca
marxar fora a formar-se.
Per completar la seva
formació universitària o per
iniciar la vida professional,
els rubinencs i rubinenques
es troben amb una nova
dificultat, la mobilitat de
connexió amb altres ciutats.
Malgrat la clara aposta de
FGC per crear noves estacions a Sant Cugat, Terrassa i
Sabadell, la segona estació
de Rubí continua al calaix fa
massa anys.
La vida avança, condicionada per les mancances
a serveis bàsics i aquestes
acaben sent especialment
greus i denunciables quan
acaben afectant la gent
gran. A la nostra ciutat el
Departament de Drets Socials de la Generalitat sembla
satisfet amb l’única residència pròpia amb la qual dota
a Rubí i que té una llista
d’espera d’anys.
No, no podem acceptar
com a normal que tota la
vida dels rubinencs i rubinenques vingui condicionada per aquestes mancances
als serveis bàsics, a l’atenció
dels drets fonamentals com
són l’atenció sanitària, els
drets educatius i la cura durant els períodes de màxima
fragilitat vital. A això hem
d’afegir els greuges sobre el
territori a on desenvolupem
la nostra vida, agressions
diverses que acaben impactant a la nostra salut. Com
les línies d’alta tensió per
les quals l’ICAEN, de nou

Generalitat, no vol assumir
el seu compromís de contribuir als costos de retirada
de les línies d’alta tensió
urbanes i, de nou, hem de
ser els ciutadans de Rubí
qui assumim la totalitat del
cost. Per no parlar de les extractives que per la Direcció
general de Qualitat Ambiental, sí, de nou Generalitat,
mai afecten prou al nostre
patrimoni natural i poden

anar-se obrint allà a on demani qualsevol promotor.
Extractives que acaben,
massa vegades, essent l’ubicació perfecta per establir
abocadors; activitats de nou
autoritzades des del Govern
de la Generalitat.
A Rubí no ens quedem
de braços plegats, denunciem i treballem per revertir
la situació discriminatòria
que pateix Rubí per part

d’una administració, la de
la Generalitat, que ha d’estar com totes al seu servei.
Nosaltres creiem que salut,
educació, formació/ocupació, mobilitats són les
polítiques que s’han de fer
d’acord amb les necessitats
dels pobles i ciutats, que per
posar al centre a les persones cal establir aliances i collaboracions entre diferents
administracions i ens; i que,

100%
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aquestes polítiques siguin
les que realment vertebrin
el territori i puguin cosir les
ferides.
Seguirem parlant amb
tothom, reclamant el que
ens pertoca i denunciant
els greuges ara i sempre
per aconseguir que un dia
els rubinencs i rubinenques
puguin néixer a Rubí i portar
una vida plena a Rubí, ciutat
de Catalunya.
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PATRIMONI

El Racó del Llibre presenta el conte infantil El Centre d’Estudis Rubinencs presenta un
audiovisual sobre l’església de Sant Pere
‘Jo, Chloe’, amb un vessant solidari

Una de les autores del llibre, signant un exemplar. / J.A. Montoya

El Racó del Llibre va acollir
dissabte passat la presentació del conte ‘Jo, Chloe’.
L’acte va comptar amb la
participació dels periodistes rubinencs de TV3, Cori
Calero i Rubén Cabús, que

van xerrar amb Noemí Prous
i Josep Santaulària, autors
del conte.
Prous i Santaulària van
explicar com va néixer
aquest projecte que ha
trigat més de dos anys en

fer-se realitat i que S’ha concretat en un conte infantil
sobre salut mental que té
com a objectiu ensenyar
als més petits -i també als
més grans- com les coses
es poden mirar de moltes
maneres diferents i que no
passa res per fer-ho.
El conte vol obrir ﬁnestres perquè descobrim els
diferents caràcters que existeixen i ajudar a canviar
la creença que la nostra
realitat és l’única. Amb illustracions de Tona Casas, la publicació també té
un vessant solidari, ja que
part dels diners recaptats
es destinaran a la Marató
de TV3. La presentació va
acabar amb una activitat
participativa amb tots els
assistents. / DdR

LITERATURA

L’espai de llibres Lectors al
tren!, situat al carrer Magí
Raméntol, ha organitzat
per aquest divendres 3 de
desembre a les 20 h una sessió d’històries i música per
commemorar el 15è aniversari de l’Editorial Nórdica.
La proposta comptarà
amb la participació de Sherezade Bardají i de Wassily.
Sherezade s’encarregarà de
donar veu a una selecció
de textos de llibres de l’editorial, mentre que Wassily
posarà la música a la selecció. L’inici del viatge literari
arrancarà a Ítaca. L’activitat
està dirigida a un públic
adult. / DdR

El Centre d’Estudis Rubinencs ha presentat un
nou audiovisual, que ja
està disponible al canal
de YouTube de l’entitat. La
projecció mostra com era
l’església de Sant Pere al
segle XI amb una reconstrucció hipotètica del seu
aspecte.
El temple parroquial
més important de la ciutat
porta ja més de mil anys
d’història i ha estat sempre
el referent per a la comunitat de persones que a través dels segles ha evolucionat ﬁns a formar allò que
és el Rubí dels nostres dies.
El guió de l’audiovisual és
de l’historiador local Jordi
Vilalta, la realització és

Fotograma de l’audiovisual del CER. / Cedida

d’Àngel Vicente i la presentació de Natàlia Gimènez.
El vídeo es pot visualitzar

a https://www.youtube.
com/watch?v=Vy2YZda8Yw.

AGENDA CULTURAL
les 10.30 h a la pl. Dr. Pearsont.
DIVENDRES
3 DE DESEMBRE
-Trenet dels comerciants
A les 17 h a la Zona Centre.
-Tió Gegant
A les 17 h a la Zona Centre.

-Jornada esportiva inclusiva
Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional. A
les 11 h al pavelló de Can Rosés.
-Trenet dels comerciants
A les 11 h i a les 17 h a la Zona
Centre.

-Teatre: ‘Els tres porquets i el
llop especulador’
Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional.
A les 18 h a La Sala. A càrrec de
POT Teatre.
-Taller de dansateràpia
A càrrec d’Ana Porto. A les 18 h
a la Biblioteca.
DISSABTE
4 DESEMBRE
-La Trocalleria
Espai d’intercanvi d’objectes. A

-Trenet dels comerciants
A les 11 h i a les 17 h a la Zona
Centre.
-Tió Gegant
A les 11 h i a les 17 h a la Zona
Centre.

-Trenet dels comerciants
A les 11 h i a les 17 h a la Zona
Centre.
-23è Aplec Sardanista de Rubí
A les 11.30 h a la pl. Salvador
Allende. Org.: Aplec Rubí.

DILLUNS
6 DE DESEMBRE

DIMARTS
7 DE DESEMBRE
-Tió Gegant
A les 11 h i a les 17 h a la Zona
Centre.
DIUMENGE
5 DE DESEMBRE

-Trenet dels comerciants
A les 11 h i a les 17 h a la Zona
Centre.
DIMECRES
8 DE DESEMBRE

A les 18 h al Rubí Forma.
-Presentació del llibre ‘Santa
Carolina’
A càrrec de Carol Múrcia. A les
19 h a l’Ateneu.

EXPOSICIONS
- Joves migrants sols
Exposició de fotografies a
la Biblioteca. Fins al 3 de
desembre.

-Trenet dels comerciants
A les 11 h i a les 17 h a la Zona
Centre.

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

Històries i música
amb l’editorial
Nórdica a l’espai
Lectors al tren!

REDACCIÓ

- Conviure amb un món de
diferències
-Dimecres manetes
A les 17 h a l’Ateneu.
DIJOUS
9 DE DESEMBRE
-Taller: La nova factura elèctrica

Exposició a càrrec de l’illustrador Joan Turu. A la Biblioteca ﬁns al 10 de gener
- El món del treball industrial
a la Catalunya del primer terç
del segle XX
Exposició de fotografies al
Castell ﬁns al 9 de gener.

CULTURA
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ART

SARDANES

La plaça Salvador Allende acollirà
dimecres vinent la segona part
del 23è Aplec Sardanista de Rubí
REDACCIÓ

Una de les imatges que formen part de l’exposició de l’artista rubinenca. / Cedida

Carme Llop exposa ‘Suau Oneig’
a la Factoria Cultural de Terrassa
REDACCIÓ

L’artista rubinenca Carme
Llop és la protagonista de
la nova mostra que es va
inaugurar aquest dijous a
l’Espai La Galeria de la Factoria Cultural de Terrassa,
ubicada a la rambla d’Ègara,
340 de Terrassa. L’exposició
porta per títol ‘Suau Oneig’
i les obres que presenta la

ENTITATS
Renovació a la junta
de l’Associació
Numismàtica local
A ﬁnals del mes d’octubre
l’Associació Numismàtica de
Rubí va efectuar la renovació de la seva junta, que ara
està presidida per Manoli
Rey. El secretari és Santiago
Perea i el tresorer Andreu
Alonso. Les relacions institucionals van a càrrec d’Estaquio Rodríguez, mentre
que els vocals són Antonio
Cervantes, Tomàs López i
Virginia Rizzo.
D’altra banda, a partir
del gener, l’entitat recuperarà la seva tradicional
parada de numismàtica i
altres objectes relacionats
a la plaça del Mercat. Les
trobades seran els dissabtes
i tindran caràcter quinzenal.
Segons el calendari previst,
les trobades seran els dies
8 i 22 de gener, el 5 i 19 de
febrer, el 5 i 19 de març, el 2
i 16 d’abril, el 7 i 21 de maig,
el 4 i 18 de juny i el 2 i 16 de
juliol. Després de l’aturada a
l’agost, les jornades d’intercanvi es reprendran el 3 i 17
de setembre, l’1 i 15 d’octubre, el 5 i 19 de novembre
i el 3, 17 o 31 de desembre
de l’any vinent. / DdR

pintora local són fruit del
treball pictòric que durant
molts anys ha fet centrat
en l’observació de la natura,
concretament dels paisatges i els jardins.
La mostra compta amb
una selecció de quadres en
els quals el motiu principal
és l’aigua, concretament
les aigües tranquil·les dels
estanys que reﬂecteixen el

seu entorn. El suau oneig
d’aquestes aigües i els seus
paisatges és el que dona
el títol a l’exposició, que
es pot visitar entre el 2 de
desembre i el 8 de gener.
L’horari d’accés a la mostra,
produïda per EspaiGdart
Contemporani, és de dilluns
a dissabte de 16 h a 21 h i
els festius en què el centre
cultural acull espectacles.

MÚSICA

Tallers individuals
d’instrument a preu reduït, a
l’Escola de Música Pere Burés
REDACCIÓ

El professorat de l’Escola de
Música Pere Burés torna a
oferir tallers d’instrument
de mitja hora a preu molt
reduït a partir del mes de
gener. La proposta s’adreça a persones de més de
8 anys, de tots els nivells,
que vulguin millorar la seva
tècnica o iniciar-se en la
pràctica del violí, la viola,
el violoncel, el trombó, la
trompeta, el saxòfon, la
ﬂauta travessera o el piano.
Les persones interessades
ja poden tramitar la sollicitud.
L’oferta de classes comença el 10 de gener i
acabarà el 8 d’abril. Durant aquests tres mesos,
les persones interessades
rebran formació individual
per l’instrument que hagin
triat, a través d’una sessió
de 30 minuts cada setmana. L’horari es concretarà
en cada cas amb el docent
assignant.
El taller costarà només
20,05 euros mensuals,

menys de la meitat del
preu habitual. La promoció
s’aplica només per a noves
inscripcions amb la voluntat
d’animar les persones que
tenen la inquietud de tocar
un instrument a iniciar-s’hi.
L’alumnat del centre
que vulgui beneﬁciar-se de
la promoció haurà de triar
un instrument diferent del
que estudia actualment. En
cas de no tenir un instrument propi, l’escola ofereix
un servei de lloguer que,
per un únic pagament de
10 euros, permetrà als estudiants fer servir un dels
instruments del centre i
tenir-lo a casa per practicar
durant els dos mesos que
dura la proposta. Un cop
passat el 8 d’abril, es tramitarà automàticament la
baixa del centre i la inscripció als tallers no garanteix la
plaça al centre per al curs
2022-2023.
Les places són limitades.
L’any passat, s’hi van apuntar 34 persones, 15 de les
quals van optar per fer un
taller de piano.

La plaça Salvador Allende
serà l’escenari dimecres
vinent 8 de desembre de la
segona part del 23è Aplec
Sardanista de Rubí, que es
va haver d’ajornar per la
pluja el passat 25 de setembre. La cobla La Principal del
Llobregat serà l’encarregada
d’interpretar aquesta segona part de l’audició, que
arrencarà a les 11.30 hores.
El programa consta de
nou temes i inclou peces
com ‘Amb tu, Adela’ d’Anna
Abad i Gils, ‘Amb la sardana
al cor’ de Carles Santiago i
Roig, ‘La Família que hem
triat’ d’Oriol Oller i Turró o
‘La Roca petita’, sardana de
lluïment de tenora i ﬁscorn
creada per Ramon Vilà i
Ferrer.
Altres temes seran ‘Porta-la amb tu’ de Galdric
Vicens i Roca, ‘La Sardana
dels tupinots’ de Francesc

La primera part de l’Aplec va tenir lloc al setembre, però la pluja va obligar
a ajornar-lo. / J. A. Montoya

Xavier Cassanyes i Edo,
‘Joan et mereixes això i més’
de René Picamal i Coma,
‘Campllong’ de Francesc
Mas i Ros i ‘Aires de Rubí’ de
Jaume Bonaterra i Dabau.
Els assistents hauran de
respectar totes les mesures
sanitàries imposades per la
pandèmia de coronavirus.
A més, gràcies al conveni
de col·laboració entre la

Confederació Sardanista de
Catalunya i Caldos Aneto,
s’obsequiarà els assistents,
ﬁns a esgotar existències,
amb brics de caldo.
L’Aplec està organitzat
per l’Aplec de Rubí, entitat
formada l’Escola de Sardanes Flor de Neu i el Foment
de la Sardana de Rubí, i
compta amb el suport de
l’Ajuntament.

Dijous 16 de desembre
18:30 h
Sala Neus Català (C/Ulloa, 9)
Aforament limitat. Reserves a:
encomupodemrubi@gmail.com
644.89.90.62

Brindis Cap d'any
i lliurament d'excedents de sous

Per continuar treballant per a ser la teva veu
#AmbTuHoFemPossible
T'esperem!
Demanarem passaport Covid a la porta
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

Triomf de l’Olímpic per la
mínima al camp del Gornal
J.A. MONTOYA

L’Olímpic Can Fatjó va sumar
els tres punts en el desplaçament que va fer diumenge a
L’Hospitalet per jugar contra
el Gornal, un rival complicat.
L’equip local va sortir
endollat, però encara que
ho intentava no aconseguia
trepitjar l’àrea rival ni crear
ocasions de gol. L’Olímpic,
per la seva banda, tampoc
no creava perill a la porteria
local.
Al minut 28 de joc, l’àrbitre va xiular un penal a favor
dels de Can Fatjó, però el
porter local va desviar el llançament. En aquesta jugada,
els riberencs es van quedar

ESPORTS
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amb un jugador menys, fet
que va esperonar l’Olímpic.
Es va produir un nou penal
a l’àrea local, però l’àrbitre
no el va voler veure. Sense
gaires ocasions més, es va
arribar al descans amb el
resultat inicial.
A la mitja hora de joc
de la segona meitat, el Gornal es va quedar amb nou
jugadors per l’expulsió de
Jon Luna per doble targeta
groga. Amb dos homes més
sobre el rectangle de joc,
l’Olímpic va aconseguir fer el
gol de la victòria, obra d’Álex
Aguilera al minut 70.
Aquest cap de setmana,
l’equip no jugarà perquè hi
ha una jornada de descans.

L’equip va sumar els tres punts contra un rival complicat. / J.A. Montoya

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Veinti empata contra el
Matadapera i continua líder

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

La UE Rubí suma la tercera victòria
consecutiva contra el Santfeliuenc
REDACCIÓ

La Unió Esportiva Rubí va
guanyar contra el líder, el
Santfeliuenc, per sumar la
tercera victòria consecutiva
a la lliga. El conjunt local va
sortir amb molta intensitat a
la primera meitat i amb una
pressió alta que va incomodar molt el conjunt del Baix
Llobregat. La primera ocasió
pel Rubí va ser un xut del
golejador de l’equip, Edgar
Álvaro, que el porter visitant,
Víctor Cócera, va aconseguir
desviar amb el peu.
El Santfeliuenc també
va tenir ocasions de gol i va
posar a prova Aleix Ruiz, el
jove porter de la Unió Esportiva, que continua sumant
titularitats. Els rubinencs no
van notar especialment la
baixa de dos jugadors importants, Álex Ortega i Ruy
Gama, lesionats. Els joves
del planter Issam Khairoun i
Marcos Sinobas van ocupar
a la convocatòria el seu lloc.
Abans del descans, Joel
Luna i Edgar Álvarez van estar
molt a prop de marcar, però
el porter visitant estava res-

Onze inicial de la Unió Esportiva Rubí. / Cedida

ponent molt bé sota els pals.
Poc després va arribar

una jugada polèmica, quan
l’àrbitre va anular un gol

Important victòria del filial del Rubí
al camp del Terrassa B (2-3)
La UE Rubí B va aconseguir una difícil victòria al camp
del Terrassa B, equip que tenia els mateixos punts que
els rubinencs. El primer gol va ser obra de Babakar
Samba, que va culminar una acció de Manel López, i el
segon va arribar gràcies a un contraatac culimnat per
Manel. Al descans es va arribar amb aquesta avantatge
visitant. A la represa, el Rubí va veure com li anulaven un
gol i poc després Pau va retallar distàncies amb l’1-2. La
resposta del filial de la Unió Esportiva va ser ràpida, amb
un gol d’Iván Gil, que va donar tranquilitat a l’equip. Al
temps afegit, Pau va transformar un discutible penal
per posar el 2-3 final al marcador.

d’Albert Villegas a la sortida
d’un córner per una suposada falta dins de l’àrea. Una
acció molt protestada pels
jugadors del Rubí i també
pel públic, que va omplir les
graderies malgrat el fred i el
vent a Can Rosés.
A la segona part, el Santfeliuenc va començar a tancar el Rubí. Quiles, Joan Inés i
Pedro Bravo van estar a punt
de marcar pels visitants, però
Aleix Ruiz es va mostrar molt
sòlid i va aconseguir deixar la
porteria a zero.
En una jugada aïllada,
Edgar Álvaro, després de
desfer-se d’un marcador, va
xutar amb la cama esquerra
per aconseguir el vuitè gol
en nou partits. El veterà
porter del Santfeliuenc no
va poder fer res per evitar
el gol. L’equip rival va propar
d’empatar el partit, però no
ho va aconseguir. Per l’entrenador del Rubí, Juan Romero,
l’equip va fer “el millor partit
de la temporada”.
En la propera jornada,
que serà la setmana vinent,
el Rubí jugarà al camp del Vic
Riuprimer.

BÀSQUET | ENTITAT

Presentació dels equips del
CEB Sant Jordi al pavelló de La Llana

Onze inicial de l’equip rubinenc. / Cedida

JAVIER GONZÁLEZ

El CF Juventud 25 de Septiembre va deixar escapar
dos punts en l’últim partit
de lliga a casa, contra el FC
Matadepera.
A la primea part, l’equip
local va sortir sense la intensitat habitual i el conjunt
visitant ho va aprofitar per
avançar-se en el marcador. A
més, l’entrenador del Veinti,
Richard Giménez, es va veure
obligat a fer dos canvis per
les lesions de Miki i Marçal.
Ja a la segona part,
l’equip de Rubí va saltar al
terreny de joc més endollat

i Kevin va aconseguir fer el
gol de l’empat al minut 60.
Només la manca d’encert
de cara a poteria va privar el
Juventud 25 de Septiembre
de sumar els tres punts, ja
que va disposar de bones
ocasions.
Tot i l’empat, el Veinti continua líder del grup
amb 22 punts, amb només
dos d’avantatge respecte
el segon classificat, el San
Lorenzo.
En les dues jornades que
queden al 2021, els de Rubí
jugaran al camp del CFU
Mirasol-Bacó i a casa contra
la UE RUbí B.

Fotografia de grup del CEB Sant Jordi durant la presentació. / Cedida

El Club Esportiu de Bàsquet
Sant Jordi va presentar els
seus equips en un acte que va
tenir lloc el 28 de novembre a
la tarda al pavelló de La Llana.
Hi van participar més de 200
esportistes, que van estar
acompanyats de prop de
mig miler de persones a la
graderia. Després d’un any

difícil per la pandèmia, el
CEB Sant Jordi va preparar un
espectacle de llum, música i
efectes per donar entrada a
cadascun dels jugadors del
club, alhora que es projectava
la seva fotografia i el seu nom
en el marcador.
A l’acte, hi van assistir
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.

Martínez, i el regidor d’Esports, Juan López. Va estar
presentat per David Checa,
col·laborador del programa
‘El matí i la mare que el va
parir’, de Ràdio Flaixbac.
També van actuar un grup
d’integrants de l’escola de
ball The Community, que van
amenitzar la presentació.

Activitat solidària
L’acte també va servir per
recaptar diners per La Marató
de TV3, dedicada a la salut
mental. Es van sortejar regals
de diversos patrocinadors. La
recaptació final va ser de 933
€ gràcies a la col·laboració
dels assistents. / CEB Sant
Jordi

ESPORTS
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Victòria del Femení del CN Rubí Derrota pels dos equips sèniors
i empat del Masculí a la lliga
del Cent Patins a Valladolid

El Sènior Masculí va haver de patir per sumar un punt contra el Navarra. / Cedida

El Sènior Femení del Club
Natació Rubí va aconseguir
una victòria plàcida contra
el CDN Boadilla de Madrid.
Les rubinenques van superar a la piscina de Can Rosés
el conjunt madrileny per 7-3
i aconsegueixen situar-se
setenes a la taula.
Per la seva banda, el
Sènior Masculí va haver de
patir per arrencar un empat
contra el CDW Navarra. El

7-7 ﬁnal permet el conjunt
de Rubí mantenir-se en
l’onzena posició a la classiﬁcació.
Pel que fa als resultats
de la resta de partits, el
Màster va guanyar el CN
Sabadell (15-3); el Cadet
Femení va perdre per la
mínima contra el CN Atlètic
Barceloneta (7-8); el Cadet
Masculí va caure contra el
CN Catalunya (9-14); i el

Juvenil Femení va perdre
clarament contra el CE Mediterrani (4-12).
Propera jornada
Pel que fa a la propera jornada de competició, aquest
cap de setmana, el Femení
s’enfrontarà al CN Sabadell a
domicili. Per la seva banda,
el Masculí es desplaçarà ﬁns
a l’illa de Tenerife per jugar
contra el CN Echeyde. / CNR

ESCACS | COMPETICIÓ

Els dos equips sènior del
Cent Patins, que es van desplaçar a Valladolid per jugar
els seus enfrontaments de
la Lliga Elit aquest cap de
setmana, van tornar a casa
sense premi.
En una jornada per oblidar, el Sènior Femení va
perdre per 4-0 contra el
conjunt castellà. L’equip no
va entrar mai en el partit i
va sortir amb el mateix fred
que va trobar durant tot el
camí fins a Valladolid. Les
jugadores rubinenques van
fer una primera meitat molt
dolenta, durant la qual van
encaixar tres gols. A la segona part, les visitants van
tenir algunes ocasions, però
no van tenir encert de cara
a porteria.
Pel que fa al Sènior Masculí, la primera part va ser
calcada a la del Femení, ﬁns
i tot en el resultat, amb tres
gols en contra. El conjunt
rubinenc, però, sí que va
tenir ocasions de gol. A la
represa, un gol del francès

Godano va escurçar distàncies i va tornar a posar el
Cent Patins dins del partit.
La manca d’encert de cara a
porteria i les bones accions
del porter local van evitar la
igualada, especialment després que Ian Alarcos tingués
dues oportunitats sol davant
de porteria.
Amb aquests dos resultats, el Femení es col·loca
segon a la classiﬁcació, amb
un triple empat en els primers tres llocs. El Masculí,

per contra, baixa ﬁns a la cinquena posició, però a prop
de les posicions de play-oﬀ.
Lliga Infantil
D’altra banda, es va disputar
la primera seu de la Lliga
Infantil Nacional. Els nois de
Lorente van disputar tres
partits, amb un balanç de
dues victòries i una derrota.
Van guanyar contra el Castelló (3-4) i l’Skulls (10-2) i van
perdre contra el Valladolid
(7-3). / Cent Patins

El Cent Patins ha iniciat la lliga infantil. / Cedida

TAEKWONDO | COMPETICIÓ

Deures fets en el tram ﬁnal de la
Dos bronzes pel Balmes a Saragossa
esportistes júniors del Club Balmes
competició dels equips de La Rubinenca Quatre
van participar el 21 de novembre a l’Obert

Aquesta setmana ha estat
una jornada de mal resultats
pels equips de la rubinenca,
tot i que tots ells encaraven
el ﬁnal de la competició amb
els deures fets. El primer
equip, cinquè classiﬁcat, va
rebre la visita de l’HospitaletBellvitge i va perdre després
de quatre intensos matxs per
1 a 3. La nota positiva de la
jornada va arribar del segon
equip, el B1, que s’imposava

a l’Arenys de Munt per un
contundent 4 a 0. El tercer
equip, el B2, es va desplaçar
al Guinardó per enfrontar-se
a la potent escola del Peona
i Peó. Els rubinencs van
perdre per un ajustat 2,5
– 1,5. Els petits del sub-12
van rebre al Castellar A i tot
i lluitar molt van caure per
un clar 1 a 3.
Amb un semestre atapeït
de competicions finalitza

així la temporada 2021 i el
club ja comença a preparar
la temporada del 2022 que
començarà a ﬁnals de gener
si la pandèmia ho permet.
Per acomiadar l’any, La
Rubinenca farà el torneig social de tardor l’11 de desembre, organitzarà el torneig
infantil de Nadal del 27 al 30
de desembre i una exhibició
amb les peces gegants el dia
30 a la plaça Catalunya. / AER

de Saragossa de Taekwondo, amb un resultat de dos bronzes. Aleix Berengueras i
Sandra Gázquez van ser els dos taekwondistes que van poder pujar al tercer calaix
del podi. En el cas de Sandra Gázquez, cal
assenyalar que l’arbitratge va ser força
injust. D’altra banda, Miriam Granell va
caure a la primera ronda i Alan Moral, que
va debutar a l’equip, va passar la primera
ronda i va perdre a la segona.
D’altra banda, l’equip Júnior i Sub-21
està preparant el Campionat de Clubs, que
es disputarà a Benidorm. / Balmes Rubí

Aleix Berengueras i Sandra Gázquez es van penjar la
plata. / Cedida

ASESORÍA FISCAL-CONTABLE
ASESORÍA LABORAL
TRAMITACIÓN DE EXTRANJERÍA
GRADUADO SOCIAL
C/ VÍCTOR CATALÀ S/N
08191 RUBÍ
TELÉFONO 93 697 89 61

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

Club Balmes-Rubí, Carretera de Terrassa 55, local bajo B
Tel. 696 579 909 / 639 358 487
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Més de 25 anys informant de l’actualitat local
i donant suport al comerç de Rubí

