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L’Ajuntament presenta al·legacions
contra la línia elèctrica Pieroles-Rubí
Esquerra Republicana organitza aquest diumenge una marxa
per Can Balasc en contra de la línia de molta alta tensió
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Rubí s’inunda d’activitats de Nadal
El Casal Popular acull la representació dels Pastorets
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Mor als 82 anys
la rubinenca
Paquita Cruz,
lluitadora
antifranquista
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Els contagis
de covid-19
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augmentant en
els darrers dies
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Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

¡NOVEDAD!

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros
bolsos · bisturería · complementos
C/ Magí Raméntol, 9 Rubí (BCN)
T.686 731 594
www.destiaccesoris.com

c/ Torrent de l’Alba, 3 Rubí
Tel. 686 15 55 24
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il·lustradors
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Rubí en ratxa
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Mor la rubinenca Paquita Cruz
REDACCIÓ

Paquita Cruz sempre participava en tots els actes antifranquistes sense
perdre el seu somriure característic. / Cedida

La rubinenca Paquita Cruz
ha mort aquest dimecres
als 82 anys després de patir
una llarga malaltia. Nascuda
a Cuenca el febrer del 1939,
quan encara no estava acabada la Guerra Civil, es va
traslladar als anys seixanta a
Terrassa i ben aviat va venir
a viure a Rubí, on ha passat
la resta de la seva vida.
Francisca Cruz, coneguda com a Paquita, va viure

a la presó poc després de era a la presó. Per aquest
néixer, ja que la seva mare, motiu, va passar tota la seva
una combatent antifran- infància visitant presons i es
quista, va estar
guanyar
Francisca Cruz, va
empresonada
el sobrenom
a Uclés, a Cu- que va estar a la de ‘La niña
enca. Va morir presó de petita, de la cárcel’.
e nt re re i xe s
eu
ha dedicat la seva pareE lva ssorquan ella encavida a la lluita tir en lliberra era molt petita i se’n va fer
antifranquista tat quan ella
càrrec la seva
tenia deu
tieta, ja que el seu pare, que anys i ja des de ben jove
havia estat comissari polític va començar a militar en
durant la República, també formacions antifranquistes.
A Rubí, participava molt
activament amb el Casal Catalano Cubà José Martí, amb
Esquerra Unida i Alternativa
i amb l’Associació de Memòria Històrica i Democràtica

Neus Català. Amb el temps,
es va fer molt popular a
Rubí, ja que en tots els actes antifranquistes cantava
poemes de la generació
del 27, un do que sempre
explicava que va heretar de
la seva mare. Per aquesta
faceta de cantat, també era
coneguda com a ‘Paquita la
dinamitera’, en referència a
un poema de Miguel Hernández, un dels seus autors
preferits.
Des de fa ja molts anys,
era també la parella de Juan
Martínez, un altre rubinenc
il·lustre que va patir tortures, va ser represaliat i que
ha dedicat la seva vida a
lluitar contra el franquisme.

Comencen els treballs per
finalitzar la recuperació
del Torrent del Mut
L’Ajuntament de Rubí ha iniciat la segona fase de recuperació de l’entorn natural
del torrent de Can Serra,
també anomenat torrent
del Mut. A conseqüència
dels aiguats del 2018, quan
van caure més de 150 arbres
de gran diàmetre, l’Agència
Catalana de l’Aigua va procedir a la retirada d’aquests
troncs, fet que va provocar
la desaparició en gran part
dels trams de la llera del
torrent.
Durant l’any 2019 es van
plantar més de 300 arbres
als marges del torrent. Actualment, s’estan executant
treballs de recuperació de la
llera i del sender que transcorria al llarg de tot el tram.
Així, s’ha dibuixat una llera
sinusoide, en la qual s’han
col·locat uns blocs de pedra

als punts d’encreuament
amb el sender per tal de
facilitar el pas de vianants i
protegir la zona natural de
la llera.A més de la recuperació morfològica de la llera
del torrent, s’està portant a
terme la plantació de més
de 3.000 plantes autòctones
de ribera, entre les quals
cal destacar diverses espècies de jonc, penjoll, gatell,
saulic, olivereta, menta,
aloc, saüc, murta i baladres, la gran majoria d’elles
provinents d’agricultura
ecològica.
El torrent del Mut constitueix un dels espais naturals més freqüentats per la
ciutadania i, a través seu,
transcorre un dels recorreguts de la xarxa d’itineraris,
l’itinerari 04 - Can Fonollet.
/ DdR

Conveni per millorar
la tinença d’animals als
pisos de lloguer públics
La societat municipal Proursa
i l’entitat Salvem Animals
Recollits (SAR), amb seu a
Terrassa, han signat un conveni de col·laboració que té
per objectiu millorar la convivència entre animals de companyia i persones en els pisos
de titularitat municipal. En el
marc d’aquest acord, que es
concep com una prova pilot,
professionals de l’educació
canina visitaran les llars de
lloguer municipals on viuen
gossos i, en cas de detectar-hi

situacions anòmales, oferiran consells per evitar-les a
les persones inquilines . En
alguns casos, hi ha animals
amb problemes de conducta,
o d’higiene i cura. El conveni
contempla una primera fase
d’implementació d’un any
de durada, durant la qual
l’entitat SAR oferirà els seus
serveis sense cap cost. Un
cop passat aquest temps,
s’avaluarà el programa i es
decidirà sobre la seva continuïtat. / DdR

ACTUALITAT

La ciutadania pot presentar al·legacions
contra la línia elèctrica Pierola-Rubí
El projecte d’una de les noves línies d’alta tensió que
Forestalia vol portar fins a Rubí està en exposició pública
REDACCIÓ

Les àrees d’Indústria i Energia de les subdelegacions
del govern d’Espanya a Barcelona i Osca han sotmès a
informació pública la sol·
licitud d’autorització administrativa prèvia i la declaració d’impacte ambiental
del projecte que comprèn
els parcs eòlics Maia, Vela
i Octant i les seves infraestructures de transport
a les províncies d’Osca i
Barcelona. Es tracta d’una
instal·lació elèctrica que
l’empresa Forestalia pretén
fer arribar a Rubí des dels
Hostalets de Pierola amb
torres d’alta tensió.
La ciutadania disposa
de temps per presentar al·
legacions al projecte fins al
12 de gener. L’Ajuntament,
que ja s’ha posicionat públicament en contra del projecte, ha dit que està preparant les seves al·legacions
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Forestalia vol enviar fins a Rubí l’energia de diveros parcs eòlics per
subministrar energia a l’àrea metropolitana. / Arxiu

per frenar-lo.
La línia Pierola-Rubí és
una línia de molt alta tensió
de 400 kv i que travessaria
l’entorn natural del nostre
municipi amb un recorregut
de prop de 5 km.
Aquesta línia projectada
se suma al projecte que
impulsa la mateixa empresa
per transportar fins a Rubí
energia de diversos parcs

eòlics des de l’Albí, a Lleida,
i que a Rubí podria fer servir
el mateix tram final que la
d’Hostalets de Pierola, afectant la serra de Can Riquer
i passant a prop de la zona
de Can Balasc.
La resta de municipis
afectats pel projecte, a banda de Rubí i els Hostalets de
Pierola són Abrera, Esparreguera, Olesa, Ullastrell i

Castellbisbal i tots els ajuntaments estan fent front
comú contra el projecte.
Les persones que vulguin presentar al·legacions
a la sol·licitud d’autorització administrativa prèvia i
declaració d’impacte ambiental del projecte ho poden
fer de forma presencial al
registre de l’Ajuntament
o al registre general de la
Subdelegació del Govern a
Barcelona, o de forma telemàtica a través del registre
electrònic de l’Administració
General de l’Estat.
Ruta per recorregut
ERC ha organitzat per
aquest diumenge una ruta
pel recorregut que portaria aquesta nova línia per
l’entorn natural de Rubí. La
trobada és a les 10 h davant
la masia de Can Balasc i a la
passejada finalitzarà a les
12 h amb un vermut a Can
Balasc.

Autocars des de Rubí per
assistir a la manifestació
‘L’escola en català’
El Consell Local per la República a Rubí ha organitzat sortida
en autocar des de Rubí per assistir a l’acte d’aquest dissabte
18 de desembre a Barcelona
en defensa de l’escola en
català.
Sota el lema “Ara i sempre, l’escola en català”, la
plataforma Som escola ha
promogut el que vol ser una
gran mobilització en defensa
de l’escola catalana, davant la
sentència del TSJC, que obliga
els centres educatius a fer un
mínim d’un 25% de classes
en castellà. L’acte, que vol ser
reivindicatiu i lúdic, comptarà
amb la participació de famílies, professorat, estudiants,
artistes, actors i societat civil.
La trobada arrencarà a
les 11 h a la plaça Tetuán
des d’on es formarà el que
s’espera que sigui una gran
marea verda, que baixarà fins
a l’Arc de Triomf. A les 11.30 h,
arrencarà l’acte amb en Roc
del Club Super3; actuacions
musicals de Reggae per Xics,
Joan Dausà, Suu, Meritxell
Neddermann, Júlia Blum i

Sara Roy; intervencions de la
plataforma Som Escola i un
concert de Lildami. També
hi haurà un espai amb jocs
i activitats per a infants i joves. El preu de l’autocar que
sortirà des de Rubí és de 10
€ per persona i les inscripcions es poden fer a Autocars
Franquesa (passeig Francesc
Macià, 63). La tornada a Rubí
serà cap a les 15 h. / DdR

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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La ciutat tanca el mes
de novembre amb una
disminució de l’atur
En el darrer mes s’ha reduït
l’atur a la ciutat, concretament ara hi ha 94 persones menys inscrites com
a demandants d’ocupació,
segons les dades del Servei
d’Ocupació de Catalunya.
Actualment, hi ha sense
feina 4.613 persones, de
les quals 2.701 són dones i
1.912 són homes.
La tendència global en
el darrer mes és d’una
reducció de l’atur, ja que
les principals ciutats de la
comarca també han experimentat una baixada de
l’atur. Sabadell, Sant Cugat
i sobretot Terrassa han vist
reduir el seu atur de forma
molt signiﬁcativa. Pel que fa
a les dades interanuals, són

bones. A Rubí, en el darrer
any han trobat feina més de
700 persones. A Sant Cugat, ho han fet gairebé un
miler de persones, mentre
que a Terrassa i Sabadell la
xifra està al voltant de les
3.000 persones. Pel que fa
a les dades al conjunt de la
comarca, han trobat feina
el darrer any més d’11.000
persones i actualment hi ha
47.000 a l’atur.
Per grups d’edat, a excepció dels majors de 54
anys, a Rubí tots els grups
han vist com es reduïa
l’atur. El grup més nombrós
de persones sense feina
és el d’entre 40 i 54 anys,
amb 1.707 desocupats,
seguit pels majors de 54
anys, amb 1.643. Pel que
fa als sectors, només ha
augmentat l’atur a la indústria, on hi ha 778 persones
que busquen feina. El grup
més nombrós de parats
continua sent el del sector
serveis, que acumula més
de 3.000 persones sense
treball. / DdR

Rubí Forma oferirà més d’11.000 hores de
formació subvencionada per l’any vinent
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí, a través de Rubí Forma, ofereix
17 certificats de professionalitat i tres especialitats formatives, en el marc
del programa Formació
d’Oferta d’Accions Prioritàries (FOAP). Les diferents
propostes van adreçades
a persones treballadores
desocupades de més de 16
anys que estiguin inscrites
al Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
Les accions s’adrecen
prioritàriament a persones
treballadores desocupades, però fins a un 30%
dels participants poden
ser persones en actiu. L’objectiu d’aquest programa
és, a través de la formació professionalitzadora
subvencionada, millorar la
capacitació i la qualiﬁcació
professional de l’alumnat i
afavorir la inserció laboral
de treballadors i treballadores.
Fins a 300 persones
podran beneficiar-se gra-

ACCIONS FORMATIVES
-Organització de magatzem
-Muntatge d’instal·lacions
elèctriques de baixa tensió
-Muntatge de sistemes
d’automatització industrial
-Operacions auxiliars de
muntatge d’instal·lacions
electrotècniques i de telecomunicacions
-Muntatge i manteniment
d’instal·lacions fotovoltaiques
-Operacions bàsiques en el
muntatge i manteniment
d’instal·lacions d’energies
renovables
-Soldadura amb elèctrodes
i revestit i TIG
-Soldadura per oxigàs i soldadura MIG/MAG
-Mecanització per arrenca-

ment de ferritja
-Operacions de lampisteria
i calefacció-climatització
domèstica
-Muntatge i manteniment
d’instal·lacions frigoríﬁques
-Neteja de superfícies i
mobiliari en ediﬁcis i locals
-Docència FP per ocupació
-Operacions auxiliars de
serveis administratius i
generals
-Atenció sociosanitària a
persones dependents en
institucions
-Alfabetització informàtica.
Informàtica i Internet
-Comunicació a llengües
estrangeres (Anglès)
-Activitats de gestió administrativa

tuïtament d’aquesta oferta
formativa que es desenvoluparà durant l’any 2022.
Totes les propostes estan
cofinançades pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social
Europeu.
Disset de les accions

formatives previstes permeten obtenir Certificats
de Professionalitat. El Certificat de Professionalitat
(CP) és vàlid a tot el territori
espanyol i acredita les competències professionals de
qui l’obté d’acord amb les
exigències de la producció

i l’ocupació. Aquests certiﬁcats estan classiﬁcats en
tres nivells i requereixen
diferents nivells de formació prèvia per tenir-hi
accés: els cursos de nivell 1
no requereixen formació ni
experiència prèvia; pels de
nivell 2 cal tenir l’ESO o el
Graduat Escolar o equivalent i per accedir a cursos
que permeten obtenir una
certiﬁcació de nivell 3 cal
haver estudiat batxillerat o
un Cicle Formatiu de Grau
Mitjà o equivalent. Els requisits d’accés als cursos
s’han d’acreditar documentalment. Les persones que
no els puguin acreditar hauran de superar les proves de
competències especíﬁques
en funció del nivell del certificat de professionalitat
que vulguin obtenir.
Les persones interessades a rebre més informació
poden adreçar-se a l’ediﬁci
Rubí Forma a la rambleta
de Joan Miró, s/n; trucar
al telèfon 93 581 39 00 o
consultar el web de Rubí
Forma.

ABOGADA Y CRIMINÓLOGA

ASESORAMIENTO LEGAL
Penal · Civil · Bancario · Familia
Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí

664 664 960
hernandez.jimenez@icater.org

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

PRIMERA
VISITA
GRATUITA
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Inspeccions dels
Mossos als locals que
han de garantir que els
clients i usuaris tinguin
el certificat covid
Des de l’entrada en vigor del
passaport covid el passat 7 de
desembre, els Mossos d’Esquadra han iniciat una campanya en
la qual visiten els establiments
en espais tancats que, d’acord
amb la normativa vigent per la
pandèmia, han de garantir que
les persones usuàries d’aquests
locals disposin del certificat de
vacunació en regla. Aquests establiments són l’oci nocturn, bars i
restaurants, gimnasos i residències de gent gran.
La policia catalana ha demanat la col·laboració dels treballadors per aconseguir que aquests
espais siguin segurs i anuncien
inspeccions per trobar els locals
que de forma reiterada no garanteixin que els seus usuaris i usuàries tenen el passaport covid. / DdR

La situació epidemiològica a la ciutat empitjora
amb nous contagis i més ingressos hospitalaris
REDACCIÓ

A només una setmana de l’inici de
les festes nadalenques, la situació
epidemiològica a Rubí continua
empitjorant, amb l’augment de
nous contagis de coronavirus i
ingressos hospitalaris. Una situació que es repeteix al conjunt de
Catalunya i de l’estat.
Segons dades del Departament
de Salut de la Generalitat, en la
darrera setmana s’han produït 146
nous contagiats, que s’afegeixen
als 111 de la setmana anterior.
Actualment, hi ha onze pacients
de Rubí ingressats per covid-19 als
centres hospitalaris de referència
a la ciutat.
Els indicadors que marquen
l’actual risc de rebrot, situat en
438, i la velocitat de reproducció
de la pandèmia (1,33), continuen

disparats, molt per sobre de les
dades de l’any passat.
En l’actualitat, a la ciutat hi ha
61.131 persones amb la primera
dosi, 53.178 amb la segona i
11.540 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 setanta anys
i persones immunodeprimides.
En total, tenen la pauta completa
59.814 rubinencs i rubinenques.
Cal recordar que la necessitat
de disposar del passaport covid
per poder accedir a bars i restaurants i altres espais tancats, ha
provocat des de l’inici d’aquest
mes un increment important en el
nombre de persones que s’han posat la primera dosi. A més, aquest
dimecres ha arrencat la vacunació
per als menors d’entre 5 i 12 anys.

La campanya de vacunació s’ha intensificat amb l’obligatorietat del passaport Covid i
amb la incorporació del col·lectiu d’infants d’entre 5 i 12 anys. / Arxiu

En aquests moments, segons
la Generalitat i l’Ajuntament de la
nostra ciutat, hi ha 157 alumnes

i un docent confinats entre els
diferents centres educatius del
municipi.

Farmàcia Batallé, cent anys al centre de Rubí
El 10 de desembre de 1921 el
Salvador Vilarrubias va obrir
la farmàcia al número 23 del
Passeig Francesc Macià (carrer Alfonso Sala de l’època).
Cent anys després, seguim
situats al mateix edifici.
Tot i que la conservació de
la façana tal com era llavors
no ha estat possible, el que
sí hem mantingut intactes
són el caliu, la proximitat i
la vocació d’ajudar.
Molts clients se segueixen
referint a nosaltres com la
Farmàcia Vilarrubias, encara
que fa dècades que ja no se’n
diu així. Però és normal, van
ser més de 40 anys de dedica-

Batallé, la farmacèutica titular
durant quatre dècades.
Ja fa gairebé 50 anys que la
farmàcia ha passat a ser Batallé.
El fill de la Maria Dolors, el
Marc, en segueix el llegat, en
una transició fluïda en què la
manera de fer s’ha conservat
i transmès en cada època, des
dels inicis de la farmàcia seguint fins ara, ajudat actualment
pel Francesc, l’Ester, la M.
Carmen, la Mercè i la Sandra.
ció on hi treballava un personatge emblemàtic, el farmacèutic
Manel López, Senyor López
com l’anomenen els molts
clients que encara el recorden.
I qui no s’ha referit a la farmàcia com la “Farmacia de los

chicos”? Aquesta denominació
ve dels anys 60 i 70, quan van
començar a treballar-hi el Ramon i l’Enric, dos altres pilars
de la farmàcia, patrimoni humà
i un orgull per nosaltres. Ells hi
han treballat 50 anys, la majoria
al costat de la Maria Dolors

En tots aquests anys la farmàcia
ha estat testimoni dels diferents esdeveniments històrics
de la ciutat i hem conegut les
diferents generacions dels rubinencs. És habitual la situació
de pesar un nadó a la farmàcia,

i que l’àvia se’n recordi de
quan venia a pesar la seva
filla, i que segurament el
Senyor López l’havia pesat
a ella.
Volem agrair a tothom qui ha
treballat amb nosaltres durant aquests 100 anys, la seva
implicació també ha estat
imprescindible per permetre’ns ser on som i a tots els
rubinencs que ens han acompanyat i han dipositat la seva
confiança en nosaltres i en el
nostre consell. Us convidem
a celebrar el centenari amb
nosaltres, durant tot aquest
mes de desembre.
Farmàcia Batallé

PUBLICITAT

Divendres, 17 de desembre de 2021

12

3

3

6

6

9

9

12

6

6
3

6

3

12

9

6
9

3
12

12

6

9

3

9

12

3

9

00000

3
6

12

12

9

7

8

OPINIÓ

Divendres, 17 de desembre de 2021

D

arrerament, la salut mental està en boca
de tothom, la pandèmia ha fet aﬂorar
multitud de problemes d’aquest tipus i
alguns casos han aconseguit una visibilització
molt mediàtica, com per exemple, el cas de la
gimnasta Simon Biles durant els Jocs Olímpics
de Tòquio. O més recentment, el suïcidi de
l’actriu Verónica Forqué.
Només quan això succeeix, es fa palesa
la necessitat de conscienciar socialment a la
població sobre la necessitat de cuidar de la
nostra salut mental, des que som petits ﬁns a
la vellesa. Passats uns dies, torna la invisibilit-

EDITORIAL

Visibilitzar la salut mental
zació i de totes aquelles persones que pateixen
una malaltia o un trastorn mental i l’estigma
que persegueix a les persones que pateixen
esquizofrènia, un trastorn bipolar, de límit de
personalitat, depressió, ansietat o anorèxia, per
citar només algunes.

El cervell és un òrgan molt complex, sobre el
qual encara hi ha moltes incògnites. Per aquest
motiu, s’han de lloar iniciatives com la de La
Marató de TV3, dedicada enguany a la salut
mental. Falta encara molta investigació per conèixer la majoria de detonants dels problemes

ARTICLE D’OPINIÓ

CARTES DELS LECTORS

La inseguretat a Rubí
Toni García
Veïns per Rubí
Malauradament, les dades de
delictes registrats en el nostre
municipi en els nou primers mesos
de l’any, ens deixen una sensació
preocupant.
Fa un any alertàvem en un
article de la sensació creixent
d’inseguretat al nostre municipi
en els últims anys, al mateix temps
que s’havien reduït les plantilles de
policia local i Mossos d’Esquadra:
aquesta sensació, ara es tradueix
en dades objectives.
Després del lamentable assassinat d’un comerciant de Rubí
el passat mes d’octubre, es va
convocar d’urgència una Junta
Local de seguretat extraordinària,
on les forces de seguretat ens van
explicar les dades dels nou primers
mesos d’aquest any, on destacava
l’increment d’un 19% dels delictes
respecte de l’any 2019 (l’any 2020
no serveix com a referència vàlida
per la pandèmia), al mateix temps

que se’ns informava que la taxa de
delictes per habitant es situava per
sota de la mitjana de Catalunya, fet
que no ens tranquil·litza si analitzem amb detall algunes dades.
Segons les dades del Ministeri
de l’Interior, en nou mesos s’han
produït 211 robatoris amb força
en domicilis o establiments (4 cada
5 dies de mitjana), 540 furts (2 diaris), 56 subtraccions de vehicles,
17 delictes de tràﬁc de drogues, 26
delictes contra la llibertat sexual, 1
homicidi i 2 en grau de temptativa.
Amb aquestes dades ens hem
de reiterar en la necessitat de
disposar dels efectius policials
suﬁcients, tant de policia local com
de Mossos d’Esquadra, d’acord
amb el nombre d’habitants de la
nostra ciutat. Hem de recordar
que en l’àmbit local, segons la llei
de policies locals de Catalunya,
aquestes tenen competències en
vigilància i seguretat ciutadana, i
la responsable màxima i directa del
cos policial és, per llei, l’alcaldessa.
Per això reclamem a l’alcaldessa que assumeixi la seva respon-

El Tuit de la setmana

sabilitat en reclamar al govern de
l’Estat que ens permeti augmentar
la plantilla de la policia local ﬁns
a 1,5 efectius per cada mil habitants, que els efectius policials
disposin dels mitjans tècnics per
desenvolupar les seves funcions
en condicions dignes, de tal manera que no marxin tants efectius
a altres poblacions una vegada
han aconseguit plaça a Rubí, i que
es disposi d’un pla estratègic per
millorar totes les carències i impulsar polítiques preventives de
seguretat.
També hem de reclamar polítiques i canvis legals a l’Estat per
lluitar contra la reincidència i la
multireincidència, treballant per la
reinserció dels delinqüents.
Més enllà de l’àmbit policial,
són imprescindibles, per millorar
la situació en el futur, polítiques
actives de joventut, de civisme,
d’educació, de lluita contra l’exclusió social, de lluita contra la
desigualtat, així com garantir de
forma real i efectiva la igualtat
d’oportunitats.

17 de desembre

CRAC Rubí @CRACRubi
Ahir ens va deixar la Paqui Cruz,
la primera sòcia del Crac.
Ens deixa una dona referent,
nena de la presó i dona
antifeixista.
Ens ha deixat el ressò de
cançons i poemes de vida i
revolució.
Mai t’oblidarem.
Que la terra et sigui lleu.

Dipòsit legal: B 35129-1993

de salut mental, que poden desencadenar en
malaltia i que, com en qualsevol altre òrgan
del cos, poden ser passatgeres, transitòries o
cròniques. El que és segur és que l’entorn social
té una inﬂuència elevada i que el món global i el
capitalisme salvatge al qual tots estem exposats
no ajuda gens a l’estabilització emocional dels
humans.
Cal donar visibilitat als problemes relacionats amb la salut mental, reconèixer’ls quan els
tenim o els veiem a prop i ser prou valents per
explicar-los i entendre que cal buscar solucions,
siguin mèdiques o terapèutiques.
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Amb la col·laboració:

La culturilla y la EGB en Rubí
Hago memoria de mis tiempos de
estudiante de EGB en el Colegio
Hermanos Maristas de Rubí, y si mi
apuran, de BUP y COU en el Colegio
La Farga de Mira-sol (Sant Cugat), y
llego a una conclusión muy sencilla
y elocuente. Pregunten a cualquier
alumno que a día de hoy cursa lo
que antiguamente era 6° o 7° de
EGB, y lancen algunas cuestiones
como: ¿Cuál es el río que pasa por
Valladolid?, ¿qué nombre recibe
la desaparición del río uadiana en
alguno de sus tramos?, ¿cuál es la
sierra más importante de Jaén?,
¿dónde desemboca el Guadalquivir?, ¿cuál es la capital de Costa
Rica?, ¿cuáles son los dos países
más extensos del mundo?, ¿qué
país tiene por capital Ulan Bator?,
¿En qué comunidad autónoma se
ubica la estación de Valdezcaray?
Verán que ni el 20% de esos escolares saben las respuestas... ¿Era
mejor la enseñanza de los años
setenta, ochenta y noventa del
siglo pasado? Por supuesto que
sí. Y es más, esas preguntas con
sus respuestas, proporcionan esa
culturilla general que tanto hace
falta hoy día.
José Antonio Avila López

Simbolisme dels Pastorets
Els Pastorets tenen origen en una
tradició catalana medieval, dins
d’un cicle i drama entre religiós,
teatral i còmic. Reuneix diversos
continguts, una història familiar,
una relació profética, una relació
del Naixament d’un nen Deu, una
lluita entre el bé i el mal i una història heroica de pastors explicat
entre el drama i l’humor. Aquest
drama dels Pastorets ja és documentat del s. XV, i se’n van escriure
moltes versions al llarg del temps.
La més popular és la de J.M. Folch
i Torres, en 5 actes.
Els herois del drama són els
pastors que en conjunt representen l’ésser humà. El Lloquet,
la ment superior, la intel·ligència
espiritual; el Rovelló, la ment inferior, personal; el pastor Jeremies,
tartamut i amb el burro, representa
l’home físic; el pastor Getsé i la
seva ﬁlla Isabeló, l’ànima humana.
Getsé ven l’ànima al diable i Lloquet el salva i s’uneix amb Isabeló,
que representa una unió mística,
espiritual. El drama dels pastors
alterna en la lluita entre el bé i
el mal, en la qual l’ésser humà és
lliure per escollir bàndol.
Pere Bel
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Actuacions nadalenques del
cor de l’Hermandad del Rocío

Tornen els Pastorets al Casal Popular

El cor de l’Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Rubí ofereix
aquest Nadal diverses actuacions. Aquest diumenge 19 de
desembre, el cor cantarà a la plaça Catalunya en una nova ‘Zambombá’, una festa molt típica en alguns pobles d’Andalusia,
on es canten nadales amb música d’instruments tradicionals.
D’altra banda, el dijous 23 de desembre a les 19 h, el cor
oferirà un concert nadalenc a l’església de Sant Pere. Les
actuacions del cor van arrencar dimarts amb una cantada de
nadales per diferents carrers del centre, amenitzant el vespre
a vianants i comerciants. / DdR

Imatge de la posada en escena dels Pastorets. / Cedida

REDACCIÓ

Membres del cor, cantant Nadales aquest dimecres. / J.A. Montoya

El Pare Noel visitarà Ca n’Oriol
el dimarts 21 de desembre
L’Associació de Veïns, districte 5 El Portal, ha convidat un
any més el Pare Noel al barri per tal que tots els infants puguin portar-li la carta i lliurar-li personalment. La visita serà
dimarts 21 de desembre a partir de les 19.30 h i l’escenari
per rebre el personatge màgic serà la plaça Aragó. Enguany,
però, no tindrà lloc l’habitual rua pel barri a causa de la
pandèmia i per evitar aglomeracions. / DdR

Els populars Pastorets tornen enguany al Casal Popular de Rubí després que el
2020 se celebressin, però
de forma conﬁnada. El grup
escènic del Casal Popular i
l’Escola de Sardanes Flor de
Neu posaran en escena ‘Els
Pastorets. L’adveniment de
l’infant Jesús’ de Josep M.
Folch i Torres, que comptarà
amb la música en directe de
l’Escola Municipal de Música
Pere Burés.

Les representacions
serán els dies 18 i 19 de
desembre a les 18 h, i 8 i
9 de gener, també a les 18
h. Les entrades ja es poden
adquirir de forma avançada a través de la web del
Casal Popular i també a la
taquilla, una hora abans de
l’espectacle.
Són moltes generacions
de rubinencs les que han
posat en escena aquesta
obra al Casal Popular, des
que el teatre la va acollir per

primera vegada l’any 1924.
Gairebé fa cent anys que
Els Pastorets es representen a la nostra ciutat cada
Nadal, i és, sens dubte, una
de les cites més tradicionals
d’aquestes festes a Rubí.
D’altra banda, el Casal
Popular també oferirà de
nou l’obra ‘Els Dimoniets’,
una representació creada
per la rubinenca Laia Borràs
i representada pels més
petits del Casal Popular. Les
funcions seran els dies 15 i
16 de gener a les 18 h.

Llumineta
de Nadal de
L’Esquitx
Rubí d’Arrel ha organitzat
una Llumineta de Nadal per
recaptar fons econòmics
per a la pròxima edició de
la revista L’Esquitx. El premi
consisteix en les quatre edicions publicades de la revista,
on la dedicada a l’aigua es
donarà per exhaurida amb
aquest sorteig, i una bossa
de disseny exclusiu fet per
a l’ocasió pel dissenyador
rubinenc Jordi Olivé.
El número guanyador
serà el coincident amb les
dues últimes xifres del premi
de la Grossa de Cap d’Any.
Les participacions es poden
adquirir per 5 euros al Centre Rubinenc d’Alternatives
Culturals (CRAC) i també a
les llibreries Lectors al tren,
el Racó del Llibre i l’Ombra. La
llumineta consisteix a triar un
número i posar-hi el nom i el
telèfon. El guanyador recollirà
el premi a l’establiment on va
comprar el número.
L’Esquitx és una publicació anual de Rubí d’Arrel en
la qual es mostren diversos
aspectes del territori, les tradicions i els habitants. / DdR
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Rubí acull diverses activitats
en favor de La Marató de TV3
REDACCIÓ

Com és habitual per aquestes dates, la ciutat acull
diverses activitats organitzades per entitats locals per
recaptar diners per La Marató de TV3, que enguany està
dedicada a la salut mental.
El més destacat, com és
acostumat, és La Marató de
Contes, organitzada per La
Xarxa. Des de fa molts anys,
aquesta entitat que promou
els espectacles escènics
infantils convida persones
i grups de diversos àmbits
per oferir de forma altruista als infants una matinal
d’entreteniment i cultura.
Enguany, aquesta activitat
solidària tindrà lloc el 19 de
desembre a partir de les 11
h al teatre municipal La Sala.
El preu és de 6 euros per al
públic general i de 5 euros
per als socis de La Xarxa i
anirà destinat a La Marató
de TV3.
Subasta solidària
Una altra activitat que recaptarà diners per aques-

NADAL 2021
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Cartell de La Marató 2021.

ta causa serà la subhasta
solidària organitzada per
Mercè Tot Labors, amb la
col·laboració de Copymat i
la Fundació Museu Etnogràﬁc Vallhonrat.
L’acte serà el 19 de desembre a les 17 h a la plaça
Montserrat Roig. Hi haurà
venda de butlletes per un
sorteig d’un cobrellit i es
lliuraran labors i treballs
manuals per subhastar.

Passejades solidàries
L’entitat Rubí Guiem, que
organitza rutes guiades per
la ciutat, també s’ha sumat
a la iniciativa i a l’inici de les
dues visites que farà aquest
cap de setmana, recollirà
donatius per a La Marató.
Les visites seran el 18 i 19
de desembre a les 10 h i el
punt de trobada és la plaça
de la Sardana.
La visita serà gratuïta
en solidaritat amb La Marató i tindrà una durada
aproximada de dues hores.
Per participar, cal reservar
la plaça a través de la web
www.aguicat.cat.
A banda d’aquestes activitats, diversos centres
educatius de la ciutat també
organitzen activitats per
recaptar fons, en alguns
casos amb la col·laboració
d’entitats locals. Aquest
és el cas de l’escola Maria
Montessori, que fa una
jornada el 18 de desembre
a partir de les 11.30 h a la
rambla del Ferrocarril amb
la col·laboració dels Castellers de Rubí.

La mostra de Diorames, cita
ineludible del Nadal rubinenc

Un dels diorames homenatja el Casal Popular, coincidint amb el seu
centenari. / J.A. Montoya

REDACCIÓ

L’Associació de Pessebristes
de Rubí va inaugurar diumenge passat la tradicional
mostra de Diorames a l’Aula
Cultural, amb una vintena
de pessebres. Una mostra
que novament ha captivat el
públic, que ja ha tingut ocasió de gaudir de les escenes

d’enguany. Una vintena de
diorames, alguns dels quals
estan ambientades en paisatges exòtics i rurals, però
també locals. N’hi ha un on
apareix l’antic ediﬁci del Casal Popular, en homenatge al
centenari de l’entitat.
La mostra es pot visitar
ﬁns al diumenge 9 de gener
del 2022.

Diorames a altres punts de
la ciutat
Els pessebristes també han
creat els tradicionals pessebres de davant de la porta
de l’Ajuntament i per l’Església de Sant Pere. Tampoc faltarà el que s’ubica
al vestíbul de la Biblioteca
Municipal Mestre Tauler,
que es podrà veure a partir
del dia 23 de desembre i
que ha comptat amb la collaboració dels alumnes de
2n d’ESO de l’escola Regina
Carmeli.
Com a novetat, l’entitat
ha creat dos pessebres que
es col·locaran en l’entorn natural del municipi: al parc de
Can Oriol i al torrent de Can
Balasc. Aquest divendres 17
de desembre a les 18 h, l’entitat col·locarà el pessebre al
torrent de Can Balasc, mentre que dissabte 18 a les 10 h
els pessebristes sortiran des
de l’era de Ca n’Oriol ﬁns al
mirador de Can Tiraïres on
collaran el pessebre, en un
acte obert on animen als
rubinencs i rubinenques a
què els acompanyin.

<
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Carme Llop exposa
‘Temps Efímer’ al Museu
de la Ciutat de Benicarló

La llibreria Lectors al tren
acull una mostra del CIRC

Miquel Planchart
presenta a Rubí
el llibre ‘De formes
deformes’

La pintora rubinenca Carme dissabte de 10 h a 13 h i de
Llop, que recentment ha 17 h a 20 h i el diumenge de
inaugurat la mostra ‘Suau 10.30 h a 13.30 h. El museu
Oneig’, a la Factoria Cultural està ubicat al carrer de la
de Terrassa, proposa una Pau, 2, a Benicarló.
nova exposició, ‘Temps EfíAquesta és la tercera
mer’, al Museu de la Ciutat exposició de Carme Llop
de Benicarló (MucBe).
durant aquest any, ja que
La mostra s’inaugura també va exposar una colaquest divendres i es podrà lecció de quadres a Sant
visitar ﬁns al 6 de febrer a Feliu de Guíxols, a més de
l’equipament museístic de la que està instal·lada a TerBenicarló, a Castelló. Es con- rassa i que es pot visitar ﬁns
forma d’una vintena de qua- al 8 de gener. / DdR
dres i pintures
de l’artista rubinenca relacionades amb
el paisatgisme, especialment amb la
representació
de paisatges
aquàtics i jardins.
L’horari és
de dimarts a
divendres de
9 h a 14 h i de Un dels quadres de la mostra de l’artista rubi17 h a 20 h, el nenca. / Cedida

REDACCIÓ

La llibreria Lectors al tren
ha inaugurat una mostra
d’obres del Col·lectiu d’Illustradors i Il·lustradores de
Rubí City (CIRC). Es tracta
d’una vintena d’obres agrupades sota el títol ‘Injustícies’ i que mostren aspectes
que remouen la consciència
social.
La mostra es va inaugurar el divendres i es mantindrà fins al 4 de febrer.
Durant aquest temps, es
programaran activitats vinculades a l’exposició i els illustradors que hi participen.
Altres activitats
D’altra banda, el dissabte,
la llibreria va organitzar
un contacontes amb l’Editorial Joventut de la mà
de Sherezade Bardají, que
va comptar amb dues illustradores del col·lectiu,
Ruth Hernández i Montsino,
que van il·lustrar en directe
a la mateixa hora que s’ex-

Foto de família dels integrants de CIRC durant la inauguració de la
mostra. / J. A. Montoya

plicava el conte.
Per aquest dissabte, la
llibreria ha programat una
nova activitat. Serà a les
12 h i anirà a càrrec de la
il·lustradora Cuchu, que
presentarà el seu darrer
llibre il·lustrat, ‘Esas cosas
que nos pasan’, de Duomo
Ediciones i escrit per Ma-

BREUS

Els geganters del Club Amics
tanquen la temporada a Montesquiu

Participants del Club Amics a Montesquiu. / Cedida

La Colla Gegantera Club Amics de Rubí va
participar el 6 de desembre a la IX Trobada
de Gegants de la Festa Major d’Hivern de
Montesquiu, a Osona. L’entitat local va
participar en aquesta festa per segon any
consecutiu.
La diada també va comptar amb la
participació de colles provinents de Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Llorenç
Savall, Arbúcies i la colla local. Després
de la desﬁlada gegantera, es va celebrar
un dinar de germanor i l’entitat rubinenca
va aproﬁtar per visitar el Mercat Medieval
de Vic.
La propera activitat del Club Amics
serà el febrer, a la Festa Major de Santa
Eulàlia, a Barcelona. A la imatge, el grup
geganter rubinenc a Osona. / DdR

La Sala acull la projecció
de la pel·lícula ‘Chavalas’
El teatre municipal La Sala
projectarà aquest divendres el film ‘Chavalas’, el
primer llargmetratge de
la directora catalana Carol
Rodríguez. La pel·lícula està
ambientada en un barri
humil de Cornellà i tracta
sobre una jove que es veu

obligada a retornar al seu
barri després de perdre la
seva feina de fotògrafa a
Barcelona. El film, inclòs
dins del Cicle Gaudí, es
projectarà a les 20 h i el
preu de les entrades és de
4,50 euros i de 3 euros amb
descompte. / DdR

ACTIVITATS

AGENDA CULTURAL

-Fira de Nadal. Fins al 24 de
setembre. D’11 a 14 h i de 16
a 21 h. A la plaça Nova Estació.
-El Trenet dels comerciants.
D’11 h a 13.30 h i de 17 h a
20h.
-Tió Gegant dels comerciants. Els dies 18, 19 i 24 de
desembre en horari de matí i
de tarda, i els dies 17, 20, 21,
22 i 23 de desembre en horari
de tarda.

EXPOSICIONS NADAL
-Diorames de Nadal. A l’Aula
Cultural fins al 9 de gener.
Horari: Feiners de 17.30 h a
20.30 h. Festius i cap de setmana de 12 h a 14 h i de 17.30
h a 20.30 h. Org.: Associació
de Pessebristes.
-Merc‘ART. Del 23 de desembre
al 5 de gener. Horari: de 19 h a
21 h. El 25 i 26 de desembre i el
2 i 5 de gener, de 12 h a 14 h.

17 DE DESEMBRE
-Espectacle infantil: ‘Pastorets cap a Betlem’. Carpa de
Nadal. A les 17.30 h i a les 19 h.
-Conferència: ‘La salut mental en l’adolescència’. A càrrec
de Joaquim Puntí. A les 19 h a
la Biblioteca. Org.: AEUR.
Fotograma de la pel·lícula.

riona Martorell. Es farà un
taller amb infants pintant,
dibuixant i aprenent.
D’altra banda, el 27 està
prevista la presentació del
llibre il·lustrat per Max Saladrigas, ‘El millor germà
del món’, i escrit per José
Ignacio Valenzuela. L’acte
serà a les 17.30 h.

L’artista rubinenc Miquel
Planchart presenta a Rubí
el seu llibre ‘De formes
deformes’. La presentació
serà el 21 de desembre a les
20 h a l’Auditori del Museu
Etnogràﬁc Vallhonrat.
Miquel Planchart és un
especialista en imatge estereoscòpica, audiovisuals
en tres dimensions i collabora habitualment amb
el Grup Fotogràfic El Gra.
‘De formes deformes’ és un
treball experimental sobre
fotografia estereoscòpica
de 96 pàgines i inclou una
ullera d’anàglif per la visió
de les imatges. L’acte compta amb la col·laboració de la
llibreria El Racó del Llibre.
A banda de presentar
el seu nou llibre, Planchart
exposarà algunes de les
imatges en 3D que es poden
veure a la publicació sota el
mateix títol que la publicació. La mostra s’inaugurarà
el 27 de gener a les installacions del Tinglado 2, al
Port de Tarragona. / DdR

-Cine documental: ‘Mothers’.
A les 19 h a l’Ateneu.

-Cine: ‘Chavalas’. Cicle Gaudí.
A les 20 h a La Sala. Preu:
4,50€|3€.

Org.: La Xarxa.

18 DE DESEMBRE

-Teatre: ‘Els pastorets’. A les
18 h al Casal Popular. Preu:
7€|5€. Org.: Casal Popular.

-‘Portem un pessebre al mirador de Can Tirarïes’.. A les
10 h a l’era del parc de Ca
n’Oriol. Org.: Associació de
Pessebristes.

-Espectacle infantil: ‘Xim’. A
les 17.30 h i a les 19 h a la
Carpa de Nadal.

21 DE DESEMBRE

-Activitat familiar: ‘El Nadal
d’en Pere Perot’. A les 11 h a la
Biblioteca. A partir de 3 anys.

-El Pare Noel entrega joguines i recull cartes. A les 17.30
h a la pl. Aragó. Org.: AV Districte 5 El Portal.

-Música familiar: ‘El trencanous’. A les 11 h i a les 12 h a
l’Ateneu. A partir de 6 anys.

22 DE DESEMBRE

-Espectacle infantil: ‘El domador de puces’. A les 11.30 h i
a les 13 h.
-Teatre: ‘Els pastorets’. A les
18 h al Casal Popular. Preu:
7€|5€. Org.: Casal Popular.
-Espectacle infantil: ‘Papallones’. A les 18.15 h i a les 19.15
h a la Carpa de Nadal.

19 DE DESEMBRE
-Zambombada. A les 11.30 h
a la pl. Catalunya. Org.: Hermandad Rociera.
-Espectacle infantil: ‘En Patufet’. A les 11.30 h i a les 13 h.
A la Carpa de Nadal.
-La Marató de contes. A les
12 h a La Sala. Preu: 6€|5€.

-‘Quin dia de contes més
animal!’. A les 18 h a la Biblioteca.
-Assaig obert del Concert
de Sant Esteve. A les 21 h a
l’Església de Sant Pere. Org.:
Obrador Coral.

23 DE DESEMBRE
-Espectacle infantil: ‘Vola,
vola, ...piu!’. A les 11 h, a les
12 h i a les 13 h. A la Carpa
de Nadal
-Espectacle infantil: ‘Tió, per
poc et cremo!’. A les 17.30 h i
a les 19 h. A la Carpa de Nadal.
-Concert de Nadales. A les 19
h a l’Església de Sant Pere. A
càrrec de l’Hermandad Rociera.
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FUTBOL | AMISTÓS

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

Empat entre l’Olímpic
Can Fatjó i la Penya Barcino
L’Olímpic Can Fatjó va dispu- pera jornada de lliga, l’Olímtar un partit amistós contra pic s’enfrontarà diumenge a
la Penya Barcino, ja que les 12 h al Sarrià al Municiaquesta setmana tenia jor- pal de Can Fatjó.
nada de descans. El partit
D’altra banda, el club ceva ser força igualat i el mar- lebrarà el 30 de desembre la
cador no es va moure ﬁns al seva assemblea a la seu sociminut 29, quan un jugador al. La primera convocatòria
de la Penya va aproﬁtar el és a les 19.30 h i la segona a
refús del porter després les 20 h. Està previst aprovar
d’un xut per fer el 0-1, resul- el tancament del pressupost
tat amb el qual es va arribar 2020-2021 i aprovar el nou
al descans.
pressupost de la temporada
A la represa, el partit 2021-2022. / J. A. Montoya
va continuar igual
que a la primera
meitat, però pel
joc l’Olímpic mereixia fer el gol de
l’empat i ﬁnalment
aquest va arribar
al minut 82. Va ser
en una jugada per
l’esquerra, Eric va
rebre la pilota davant la porteria i
el seu xut va acabar al fons de la
porteria visitant.
El partit va acabar
ﬁnalment amb empat a 1 gol.
Pel que fa a la pro- Jugada del partit. / J. A. Montoya

Un solitari gol d’Edgar Álvaro
dona els tres punts a la UE Rubí
El gol d’Edgar Álvaro, que
ja és pitxitxi de la categoria, va servir per donar la
victòria a la Unió Esportiva
Rubí al camp del Vic. Els
jugadors visitants es van
veure sorpresos pel Vic,
que va començar el partit
atacant amb pilotes llargues i centres a l’àrea, en
els quals va destacar la
feina del defensa del Rubí
Gerard Morell, que aviat
abandonarà el club per
marxar als Estats Units.
A mesura que anaven
passant els minuts, la Unió
Esportiva va anar creant
oportunitats de gol. Roger
Correa i Adrià Padillo van
ser els primers en provar
fortuna, però els seus xuts
van ser aturats pel porter
local. Edgar Álvaro també
va tenir als peus una bona
ocasió per moure el marcador, però un defensor va
evitar el seu xut.
L’ocasió més clara de
gol va arribar just abans
del descans, quan Adrià

les envestides locals. Els
de Juan Romero van poder
sentenciar al contracop,
però els va faltar punteria.
Amb aquest triomf, el
Rubí aconsegueix pujar
fins a la zona alta de la
classiﬁcació amb 20 punts,
després de quatre victòries
consecutives. El proper partit es disputarà el diumenge
al camp del Manlleu a les
16 h.

Onze inicial de la UE Rubí contra el Vic. / Cedida

Padillo va veure el porter
local avançat i des de camp
propi va xutar. El seu xut
va passar per sobre del pal
per molt pocs centímetres.
Els locals, neutralitzats pel
conjunt visitant, també van
tenir l’opció d’avançar-se
en el marcador en una
tímida rematada de cap
que Aleix va atrapar sense
problemes.
Al descans, es va arribar
amb l’empat inicial i l’equip
de Juan Romero va donar

un pas endavant per intentar endur-se els tres punts
a casa. El gol ﬁnalment va
arribar al minut 55 en una
acció del golejador Edgar
Álvaro, que va batre Bernat
després d’una assistència
d’Iván Méndez. És el novè
gol del davanter del Rubí en
10 partits.
Des del gol de la UE
Rubí ﬁns al ﬁnal, els locals
van intentar empatar el
partit, però el conjunt visitant va aguantar amb oﬁci

Agònica victòria del Rubí B
El ﬁlial del Rubí va aconseguir una victòria molt
treballada contra un dels
equips més durs de la categoria, el Juan XXIII, per 3-1.
Tot i que l’equip egarenc es
va avançar en el marcador,
quan quedaven 10 minuts
pel ﬁnal Marcos Sinobas va
empatar el partit. L’equip
va creure en la remuntada
i Sinovas va aconseguir el
2-1. Als instants ﬁnals va
arribar el gol de la tranquillitat, obra de Modou Sarr
Kane. / UE Rubí

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Veinti torna a empatar
Per tercer partit consecutiu,
el Juventud 25 de Septiembre continua sense punteria
de cara a porteria. En la visita
del conjunt rubinenc aquest
cap de setmana al camp del
Mira-sol el duel es va resoldre amb un nou empat.
Els jugadors de Richard
Giménez van tornar a ser
superiors a l’equip rival,
però no es van poder endur
els tres punts. Abans de la
mitja hora de joc, Kai Arjona

va avançar el conjunt de
Rubí, però en el temps de
descompte de la primera
part, el Mira-sol va empatar
després de transformar un
lliure directe.
A la segona part, el Veinti
va tenir ﬁns a tres ocasions
clares per poder endur-se
la victòria, però no va estar
resolutiu de cara a porteria
i el partit va ﬁnalitzar amb
empat a 1.
Aquest nou empat ha

fet perdre al Juventud 25
de Septiembre l’avantatge
que havia aconseguit com
a líder del grup i ara he de
compartir la primera posició
amb el San Lorenzo.
En la propera jornada, el
Veinti s’enfrontarà diumenge
a la UE Rubí B, en un partit
que coincidirà amb la presentació dels equips del club.
L’activitat arrencarà a les 10
h del matí i el partit serà a les
12 h. / J. González

TENNIS TAULA | COMPETICIÓ

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

Roger Quesada queda segon en un torneig
amb els millors jugadors espanyols
El rubinenc Roger Quesada va participar el 7 i 8 de desembre en el Top-8
de joves talents espanyols de tennis
taula. Es tracta d’una competició que
reuneix els vuit millors jugadors de
cada categoria: benjamí, aleví i juvenil.
Quesada va aconseguir la tercera
posició després de guanyar quatre dels
set partits que va disputar.
Roger Quesada juga actualment
amb el CTT Borges i aproﬁtant la seva
projecció, un grup de persones estan
intentant crear una escola de tennis
taula a Rubí. / DdR

Roger Quesada, al podi. / Cedida

ESPORTS
WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

El Sènior Femení del CN Rubí suma
una important victòria contra el Zaragoza
Victòria fonamental del Sènior Femení del CN Rubí contra
l’EW Zaragoza per 9-5. Les
jugadores rubinenques van
aconseguir un triomf molt
treballat que els permet
mantenir la setena posició,
igualades a punts amb les
sisenes classiﬁcades.
A més, cal destacar que
Dana Gerschcovsky va ser
convocada per disputar amb
la selecció de l’Argentina per
disputar la Copa UANA, que
tindrà lloc entre el 19 i el 24
de gener a la ciutat de Bauru,
al Brasil. L’esdeveniment és
classiﬁcatori per al Campionat Mundial de waterpolo.
Pel que fa al Sènior Masculí, va perdre contra el
CN Mataró per 7-11 en un

Les rubinenques van aconseguir un triomf molt important. / Cedida

enfrontament disputat que
es va decidir en l’últim quart.
En relació a la propera
jornada, el Femení disputarà
dos partits, el primer dimecres contra el sisè classiﬁcat,
el CN Catalunya, a Can Rosés
a partir de les 20.45 h. El dissabte jugaran un altre partit,
a Barcelona a les 12.45 h

ATLETISME | CURSA

contra l’Atlètic Barceloneta.
Per la seva banda, el Masculí
jugarà el dissabte a les 18.15
h a Molins de Rei contra el
CN Barcelona.
Natació
En natació es va disputar
el Campionat de Catalunya
Infantil i Júnior d’hivern.

La seu va ser la piscina del
CN Barcelona i els representants del club van ser
Hèctor Ramons i Iago Verdú.
Hèctor Ramos va aconseguir
el rècord del club de Sub-16
en els 50 m lliures amb un
temps de 26”38. També va
nedar els 100 m esquena en
1’06”38. Per la seva banda,
Iago Verdú va disputar els
50 i 100 m braça amb un
temps de 34”17 i d’1’19”12,
respectivament.
Per últim, la setmana
passada la Federació Catalana de Natació va publicar
el barem de classiﬁcació de
la temporada anterior. El
CN Rubí va quedar en 18a
posició de 90 clubs. / Club
Natació Rubí

GIMNÀSTICA | CAMPIONAT D’ESPANYA

Adrián Macías queda segon en Sònia Ruiz és subcampiona
la seva categoria a la Jean Bouin d’Espanya en terra
L’atleta de la Unió Atlètica
Rubí (UAR) Adrián Macías
va aconseguir un bon resultat en la 98a edició de
la la carrera Jean Bouin,
que es va disputar el 28
de novembre a la ciutat
de Barcelona. El corredor
rubinenc va aconseguir ser
segon en la seva categoria
amb un temps d’11’22” i va
quedar en cinquè lloc a la
general. / DdR
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Adrián Macías, amb el trofeu de
subcampió. / Cedida

La rubinenca Sònia Ruiz va
aconseguir la medalla de
plata en el Campionat d’Espanya de gimnàstica que
es va disputar a Pamplona. La gimnasta va quedar
subcampiona en l’aparell
de terra en la categoria Via
Olímpica 8. Ruiz, que competeix amb el Club Gimnàstica Artística de L’Hospitalet,
va aconseguir una puntuació d’11,433. / DdR

Sònia Ruiz, amb la medalla de
plata. / Cedida

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

Triomf a casa pel Femení
i el Masculí del Cent Patins
Bona jornada pels dos equips
del Cent Patins que competeixen a la Lliga Elit, la màxima categoria de l’hoquei
línia. El Femení va aconseguir
el triomf contra els Skulls
d’Almàssera, un equip valencià molt jove que no va ser
rival pel conjunt rubinenc,
tot i que no va ser un partit
senzill. El primer gol va ser
obra de la colombiana Juliana, que milita a les ﬁles del
Rubí, i es va produir just al
ﬁnal de la primera part. A la
represa, un gran gol de Júlia
Puigpinós va posar el segon
gol en el marcador. L’atac
constant de tots dos equips
va oferir un bon espectacle,
però qui va veure porteria
va ser el Cent Patins, amb
un gol de Judit Pareja. El conjunt valencià va aconseguir
maquillar el marcador fent
el gol de l’honor. El resultat
de 3-1 consolida la segona
posició de les rubinenques,
empatades a punts en el
primer lloc de la taula. La
mala notícia va ser la lesió de
la rubinenca Shauny Ortega,
que ara milita a l’Skulls.

Pel que fa a l’equip masculí, va rebre l’HC Castelló, un
equip de la part baixa de la
classiﬁcació, però incòmode
pels rubinencs. Els castellonencs es van avançar en
el marcador, un gol que Ian
Alarcón, el capità dels rubinencs, va contrarestar tres
minuts més tard. A 23 segons
pel descans, una jugada desafortunada va acabar amb
l’1-2 favorable als visitants.
A la represa, els de Rubí van
fer el seu joc, posant a prova
el porter visitant, que va fer
54 aturades. Al ﬁnal, el Cent
Patins va trobar el premi
a l’esforç amb dos gols en
només trenta segons, obra
d’Alarcón i Genís. El triomf
deixa el Cent Patins en cinquè lloc i molt a prop del
play-oﬀ.
A la jornada, el club va
fer activitats per La Marató
de TV3, iniciativa que seguirà
aquest cap de setmana amb
la seu de la Lliga Nacional
alevina que es disputarà a
Rubí i que comptarà amb 200
visitants d’arreu d’Espanya. /
Cent Patins

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

Tota l'actualitat també a

www.diariderubi.com

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

Carrer de Magí Ramentol, nº1 baixos, Rubí.
93 699 21 07

682 49 40 23

clinicadental_odontologicsrubi
Clinica Dental Odontologics Rubi

Especialistes en Implantologia i Ortodòncia
amb més de 35 anys d’experiència

