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«Lo que nos hace personas normales es saber que no somos normales.» (Haruki Murakami, escriptor japonès contemporani).
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Iniciativa per combatre la violència
masclista des de l’adolescència

L’Espai Vincles anirà als centres de secundària per frenar la violència
masclista: una de cada dues joves ha patit maltractament psicològic
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La destrucció del safareig de Cal Met
Lleó, un pas més en la seva degradació
MARTA CABRERA

La propietat ha enderrocat un safareig comunitàri. / Jordi Muntan

Una de les poques masies
que queden al centre de
Rubí, si no l’única, continua
degradant-se amb el pas del
temps. Es tracta de Cal Met
Lleó, un immoble que data
del segle XVIII, de construcció tradicional amb fesomia
de masia, que sempre ha
estat un edifici urbà d’habitatge plurifamiliar.

La casa, que es troba
al carrer de Sant Pere, just
al costat de l’escola Pau
Casals, està dins del catàleg
de patrimoni, però fa dècades que es troba en estat
d’abandonament.
L’actual propietari de
l’immoble va comprar la
casa fa uns anys i després de
desallotjar uns ocupes que
hi havia, la va tapiar. A més,
l’any passat es van produir

Els
comerços
de l’illa de
vianants fem
el reciclatge
a la porta

Illa de vianants de Rubí

dos incendis de forma consecutiva, amb pocs dies de
diferència. La masia no es
pot enderrocar, ja que segons la catalogació que té se
n’ha de conservar el volum.
De fet, l’antiga propietària
ja havia intentat tirar-la a
terra, però l’Ajuntament
sempre s’hi va negar.
La fitxa del catàleg de
la masia destaca una de
les façanes, que conté un
rellotge de sol i la inscripció
Cal Met Lleó, i el safareig,
però n’hi ha un que ja no
existeix. Fa uns dies, la propietat va fer uns treballs al
pati i va decidir enderrocar
el safareig, una acció que
Jordi Muntan, membre de
Rubí d’Arrel, va observar per
casualitat i va denunciar a
les xarxes socials: “Eren dos
safaretjos, comunals, una
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La casa, del segle
XVIII, ja va patir
dos incendis
l’any passat
i està en ruïnes
Muntan també ha criticat el fet que l’Ajuntament
durant tots aquests anys
“no hagi estat propositiu”
per trobar una solució per
conservar la finca.
Tot i trobar-se al cor de
la ciutat, Cal Met Lleó està
en un estat de conservació
lamentable i el seu futur i
la seva supervivència són
incerts.

Accions a Can Roig per
prevenir incendis forestals
L’Associació de Propietaris
Agro-Forestals de Castellbisbal, Rubí, Abrera i Ullastrell
(Associació RUCA) està duent a terme la gestió forestal
de cinc parcel·les privades de Can Roig. L’actuació
s’emmarca en el conveni de
col·laboració signat entre
els ajuntaments d’aquests
quatre municipis i la Diputació de Barcelona per a la
prevenció d’incendis forestals mitjançant el foment
de la gestió forestal estratègica. Els treballs estan

Tancat

de les poques gràcies que
tenia la casa. D’aquests, en
queden molt pocs a Rubí i
estan dins de les cases”, ha
explicat.

subvencionats per l’Oficina
de Prevenció d’Incendis de
la Diputació i tenen per objectiu reduir el risc d’incendi
i afavorir que els arbres que
es deixen a les parcel·les es
puguin desenvolupar millor.
L’Associació RUCA, impulsada per la Diputació,
pretén facilitar la regeneració dels terrenys forestals on
es van produir els incendis
dels anys 1994 i 2005, que
van afectar boscos de Rubí,
Castellbisbal, Ullastrell i
Abrera. / DdR

Conveni entre l’Ajuntament
i l’Amical de Mauthausen
per prevenir el feixisme
L’Ajuntament i l’entitat Amical de Mauthausen han acordat desenvolupar accions
conjuntes de sensibilització
i divulgació de la memòria
democràtica i de prevenció
del feixisme. L’acord s’ha
subscrit coincidint amb la
commemoració, el passat
27 de gener, del Dia Internacional en Memòria de les
Víctimes de l’Holocaust.
El conveni signat per
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i pel president de
l’entitat memorialista, Juan
Manuel Calvo, activa una
col·laboració estable entre
totes dues parts, que es

tradueix en la programació i
gestió comuna d’iniciatives,
acords i intercanvis de coneixements i experiències.
Durant l’acte, Calvo ha
anunciat que la trobada anual de municipis integrants
de la Xarxa de Memòria i
de Prevenció del Feixisme
Mai Més tindrà lloc a Rubí
a la tardor. Per la seva part,
Martínez ha destacat que
iniciatives com aquesta ajuden a recordar “un passat
incòmode, dolorós, però que
no podem oblidar” per tal
d’aconseguir una “societat
justa, solidària, tolerant i
lliure de feixisme”. / DdR

ACTUALITAT

El nou Espai Vincles busca prevenir la
violència masclista entre els adolescents
de violència greu”. L’any
passat, de les 278 dones
ateses al SIAD, 15 eren
menors d’edat.

REDACCIÓ

Les preocupants dades
sobre la violència masclista
entre els joves recollides en
els darrers anys han posat
en alerta ajuntaments com
el de Rubí, que ha decidit
impulsar un servei per prevenir i atendre situacions
de violència masclista entre
els adolescents. I és que
segons la Macroenquesta
de Violència contra la Dona
del Ministeri d’Igualtat de
2019, dues de cada deu
dones d’entre 16 i 24 anys
han patit violència física o
sexual per part d’alguna de
les seves parelles. A més, la
violència psicològica, com
ara la gelosia, el control o
el menyspreu es detecta en
5 de cada 10 dones.
Per combatre aquestes
dades, el consistori ha impulsat l’Espai Vincles, un
espai de diàleg i reflexió
per a adolescents, situat
als centres educatius, que
tracta amb els joves temes
sobre les relacions de parella, els mites de l’amor ro-
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L’alcaldessa i la regidora d’Igualtat, presentant la campanya Espais
Vincles. / Ajuntament-Localpres

màntic i els estereotips de
gènere amb la intenció de
prevenir les relacions abusives i qualsevol manifestació de violència masclista.
“Els joves han de ser
protagonistes del canvi de
model social que esmeni
les desigualtats entre homes i dones. Perquè només
revertint l’actual model de
desigualtat podrem aturar
les violències masclistes
per avançar cap a una societat igualitària, justa i lliu-

re”, ha afirmat l’alcaldessa
de Rubí, Ana M. Martínez.
A les joves els costa
entendre que són víctimes
Segons ha explicat la regidora d’Igualtat, Yolanda
Ferrer, el Servei d’Informació i Atenció a les Dones
(SIAD) “ha detectat que les
persones joves no se signifiquen com a víctimes, tot
i patir violència masclista i
sovint quan arriben al SIAD
ja es troben en situacions

Promoure les relacions
sanes, plaents i lliures
L’Espai Vincles s’ha posat
en marxa a tres centres
d’educació secundària de
Rubí, a l’Estatut, La Serreta i l’institut-escola Teresa
Altet i té la voluntat d’expandir-se a la resta d’instituts. Es dirigeix a l’alumnat,
entre els 11 i els 17 anys, i
atén dins l’horari lectiu de
forma quinzenal. L’espai vol
ser un lloc de referència
per als adolescents per
tal que trobin respostes
a les necessitats i dificultats que se’ls generen al
voltant de les relacions de
parella a través del diàleg i
la reflexió.
L’objectiu final és acompanyar-los en el procés
d’adquirir recursos i competències per gestionar
els conflictes de parella i
promoure relacions sanes,
plaents i lliures.

Inici de les obres a la xarxa
d’abastament d’aigua potable
a Can Vallhonrat
La primera fase de les obres
de renovació de la xarxa
d’abastament d’aigua potable a la urbanització de
Can Vallhonrat ha començat
aquest dilluns. La inversió
contempla la renovació de
la xarxa de tot el barri, però
donada la magnitud del projecte, s’ha dividit en quatre
fases, que s’aniran executant consecutivament. La
xarxa de la urbanització està
formada principalment per
canonades de fibrociment,
que es troben molt envellides i que ja han superat
la seva vida útil. Van ser
instal·lades fa 50 anys i això
suposa que hi hagi avaries
freqüents i deficiència en el
servei d’abastament d’aigua
potable.
En termes generals, les
obres s’executaran sense
necessitat de tallar cap carrer i deixant lliure l’entrada
i sortida als habitatges.
Només en moments puntuals, en què s’hagi d’actuar als encreuaments de
determinats carrers caldrà
tallar el trànsit o limitar els

accessos.
L’obra està contemplada
en el Pla d’Inversions del
Servei d’Abastament d’aigua
2022-2023 de l’Ajuntament
i serà executada per Agbar.
El projecte complet té un
pressupost d’1,6 milions
d’euros i la primera fase
inclou una inversió de 0,5
milions d’euros i la renovació de 1.860 metres de
xarxa. / DdR
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Les campanyes del Banc de Sang i Teixits a Rubí
sumen 1.308 donacions el 2021
REDACCIÓ

L’Ajuntament i el Banc de
Sang i Teixits van col·laborar
en l’organització de 24 campanyes de donació de sang
i de plasma a Rubí durant
el 2021. En total, 1.308
rubinencs van poder donar
sang o plasma en el marc
d’aquestes jornades.
Pel que fa a les campanyes de donació de sang, es
van realitzar 18, amb periodicitat quinzenal o mensual
i a les instal·lacions de la
Biblioteca Mestre Martí
Tauler. Aquestes jornades
van comptar amb la participació de 1.300 persones, de
les quals 1.170 van poder
donar finalment i 93 ho van
fer per primer cop. S’estima
que aquest volum de donacions va poder beneficiar
fins a 3.510 persones.
El 2021, el Bang de Sang
i Teixits també va organitzar per primer cop a Rubí
jornades específiques de
donació de plasma. Les
proteïnes que conté aquest
component de la sang són
essencials per tractar deter-

minades malalties, com les
que generen problemes de
coagulació o en el sistema
de defenses. A Catalunya no
hi ha prou plasma per atendre totes les necessitats
i per això cal importar-lo
d’altres països, bàsicament
els Estats Units.
A Rubí, les campanyes
de donació de plasma van
iniciar-se al juny i, des de
llavors, se n’han fet sis,
que s’han dut a terme a la
Biblioteca i al Teatre Municipal La Sala. 157 persones
van participar en aquestes

jornades i 138 d’elles van
poder donar finalment.
Està previst que aquestes campanyes específiques
per recol·lectar plasma tinguin continuïtat durant
aquest any. Tant el Banc de
Sang i Teixits com l’Ajuntament agraeixen la solidaritat demostrada per les
persones donants de Rubí.
Les properes jornades
de donació de sang tindran
lloc els dies 11 de febrer
i 4 de març, de 10 h a 14
h i de 16.30 h a 20 h a la
Biblioteca.

Passeig Francesc Macià, 53
Horari: De dilluns a divendres de
9.30 a 13.30 i de 17 a 20 h.
Dissabtes de 10 a 13.30 h.
Telèfon 93 697 44 87

Les campanyes de donació de sang s’han fet cada quinze dies o cada
mes. / Ajuntament de Rubí - Localpres
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El mestre Raül Cabús publica
un llibre sobre l’aprenentatge
La Biblioteca acollirà el 9 de
febrer a les 18 h la presentació del llibre ‘Aprendizaje
manipulativo. Cómo educar a través de la acción’.
Es tracta del primer llibre
educatiu escrit pel mestre
rubinenc Raül Cabús i l’ha
publicat l’editorial Sar Alejandría, dins de la col·lecció
Didáctica.
La publicació presenta
de forma pràctica, i des de
la realitat de l’aula, diferents
propostes d’aprenentatge
que es poden dur a terme
a qualsevol aula conjuntament amb diferents pràctiques metodològiques per

ajudar a fer-ho possible.
D’aquesta forma, Cabús proposa un aprenentatge més
vivencial i significatiu per
als infants, fent-los partícips
i protagonistes del seu propi
aprenentatge.
La presentació del llibre
anirà a càrrec del periodista
de TV3 Rubén Cabús, germà
de l’autor, que conversarà
amb ell sobre el procés de
creació. El llibre es podrà
adquirir el mateix dia de la
presentació, però també es
poden reservar exemplars a
través del formulari del web
www.petjadesdemestre.cat.
/ DdR

Portada del llibre publicat per Raül Cabús. / Cedida

La Mesa pel Dret a l’Habitatge es vol
centrar en els desnonaments i el lloguer
REDACCIÓ

La Mesa pel Dret a l’Habitatge de Rubí introduirà canvis
en el seu funcionament per
convertir-se en un instrument més útil, segons ha
explicat l’Ajuntament. Les
entitats, organitzacions i
grups municipals que integren aquest òrgan han
acordat aquest canvi en
una reunió mantinguda fa
uns dies.
La primera trobada de
l’any de la mesa ha servit
per debatre les opinions i
propostes recollides durant
els mesos d’octubre i novembre de 2021 en relació
al seu funcionament. Les
persones assistents han coincidit en la necessitat que
aquest òrgan es mantingui
com un espai d’intercanvi
de coneixement i informació en temes d’habitatge,
però que incorpori alguns
canvis per fer-lo més útil als
seus participants.
D’entre les diferents
propostes de millora presentades, s’ha acordat re-

Els desnonaments i els preus del lloguer són ara els grans objectius de la mesa. / Arxiu

cuperar els grups de treball
per a qüestions específiques
i, en concret, dedicar-los a
dues primeres qüestions
prioritàries: d’una banda,
els desnonaments i els circuits d’atenció per a les
persones afectades, i de
l’altra, a la Llei 11/2020, de
18 de setembre, de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els
contractes d’arrendament

d’habitatge.
Aquests grups de treball, on podran participar
voluntàriament els membres de la mesa i altres
entitats i organitzacions,
tindran un funcionament
autònom en l’organització
de la seva feina. Fruit del
seu treball, elaboraran un
informe amb propostes
d’actuació i el presentaran
al plenari de la mesa per

a la seva consideració. Si
s’escau, les iniciatives dels
grups seran assumides per
l’administració municipal.
A la reunió, els diferents membres també han
acordat que, en funció del
treball que realitzin aquests
grups, es podrà convocar
el plenari de la mesa per
compartir informació sobre
temes concrets relacionats
amb l’habitatge a la ciutat.
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Junts s’oposa a la línia de
molt alta tensió projectada
entre l’Aragó i Rubí
REDACCIÓ

Junts per Catalunya a Rubí
ha mostrat la seva oposició
al projecte que vol impulsar
l’empresa Forestalia per fer
una línia de molt alta tensió
que ha de fer arribar energia
renovable dels parcs eòlics
de l’Aragó fins a Rubí.
Es tracta d’un projecte
que preveu instal·lar una
línia aèria des de terres
aragoneses fins a l’àrea me·
tropolitana de Barcelona, on
hi ha una elevada demanda
energètica. Per Junts, la línia
“està completament sobre·
dimensionada” i afirma que
l’energia transportada “equi·
val a 10 centrals nuclears”. A
més, expliquen que tindria
“capacitat per transportar
11.500 MW, quan s’estima
que el màxim d’evacuació és
de 1.500 MW”.
Per la formació política,
l’operació és “completament
ineficient i una manca de
respecte cap als més de 40
municipis catalans afectats
al llarg dels prop de 200 km

POLÍTICA
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per on passarà”, segons ha
assegurat en un comunicat.
A R u b í , l ’a fe c t a c i ó
d’aquesta línia serà en els
darrers 5 km i només està
previst el soterrament de 0,2
km, just abans de l’entrada
a la subestació de Can Jardí.
Fa uns mesos, l’Ajuntament
de Rubí i altres administra·
cions locals afectades, van
presentar al·legacions contra
el projecte.
Junts demana al Minis·
teri de Política Territorial i al
de Transició Ecològica que
aturin i desestimin aquest
projecte i insten a l’alcaldes·
sa a demanar als seus socis
socialistes al govern l’atu·
rada del projecte. “Des de
Junts, votarem en contra de
la seva aprovació al Congrés
i al Senat”. Per la formació
política, la solució energètica
passa per “accelerar la instal·
lació i producció d’energia
renovable de forma respec·
tuosa amb el medi ambient”
i “fer front a l’emergència
climàtica guanyant sobirania
energètica”.

El Ple aprova l’avantprojecte del Balcó
de la riera tot i els dubtes de l’oposició
MARTA CABRERA

El Ple de l’Ajuntament ha
aprovat l’avantprojecte i
part de finançament del
projecte del Balcó de la
riera i la renaturalització del
seu entorn amb els vots a
favor de l’equip de govern,
el PSC i En Comú Podem, i
Veïns per Rubí. La proposta
dissenya una reforma de
l’entorn de la riera, una
zona molt degradada en
els darrers anys, i proposa
diverses accions a la part
de Can Fatjó més propera
al curs fluvial, amb una
pèrgola i un mirador.
El portaveu del PSC,
Moisés Rodríguez, ha de·
fensat la proposta explicant
que la realització del projec·
te “suposarà un abans i un
després” a la ciutat i que
juntament amb altres acci·
ons, com la pacificació de
l’avinguda de l’Estatut, ser·
viran per millorar la ciutat.
Entre els partits de
l’oposició, hi ha hagut una
divergència de posiciona·
ments. Veïns per Rubí ha

votat a favor del projecte,
però ha criticat l’actual estat
de la riera i l’abandonament
d’aquest espai durant les
darreres dècades. També
veu el projecte amb bons
ulls l’Alternativa d’Unitat
Popular, que ha optat per
l’abstenció. En aquest cas,
la regidora, Betlem Cañizar,
ha mostrat els seus dub·
tes pel manteniment de
tota la zona i ha recordat
que altres àrees de nova
creació, com el parc de La
Serreta, presenten un estat
degradat.
Més crítics han estat
Ciutadans i ERC. El portaveu
de la formació taronja, Ro·
berto Martín, ha lamentat
que la proposta no hagi
comptat amb la participa·
ció de l’Associació de Veïns
de Can Fatjó, precisament
quan la majoria d’accions
són en aquell barri, motiu
pel qual s’ha decantat per
l’abstenció. També s’ha
abstingut ERC, la força més
crítica contra el projecte.
El regidor Xavier Cots creu
que el projecte no és prou

ambiciós i que la renatu·
ralització de la riera serà
“treure quatre canyes”.
També ha acusat el go·
vern de “clientelisme” per
concentrar totes les inver·
sions a Can Fatjó, un barri
“descontent” amb l’Ajun·
tament. Moisés Rodríguez
ha respost a les crítiques
d’Esquerra afirmant que el
projecte “serà una realitat”
i que “treballar per un barri
no és clientelisme”.
L’altre projecte que
l’executiu local ha portat
a aprovació al Ple és el Pla
Director del Rubí Brilla, que
traça una vintena d’accions
a desenvolupar durant la
propera dècada en l’àmbit
de la transició ecològica.
La proposta ha rebut el vot
favorable de tots els grups
municipals.
Rebutjada la moció per
investigar la relació del CNI
amb els atemptats
D’altra banda, ha quedat
rebutjada la moció que ha
presentat ERC per demanar
que el govern central inves·

tigui la relació que hi pugui
haver entre el Centre Na·
cional d’Intel·ligència i els
atemptats del 17 d’agost,
on van morir dos rubinencs.
La moció ha estat rebutjada
pels dos socis de govern i
Ciutadans, que no donen
cap credibilitat a les parau·
les que l’excomissari Villa·
rejo va fer en seu judicial
relacionant el CNI amb els
atemptats. A més, diuen
que els fets ja han estat jut·
jats i que no han aparegut
noves proves. Per la seva
banda, ERC i l’AUP van votar
a favor que s’investigui i VR
es va abstenir.
Per últim, es va aprovar
per junta de portaveus una
moció de l’AUP per estudiar
la limitació de les cuines
fantasma, un nou model
de negoci que afavoreix la
precarització laboral, i una
moció de suport a la re·
forma laboral que impulsa
el govern central, amb el
suport del PSC i En Comú
Podem, l’abstenció de Cs i
VR i el vot en contra d’Es·
querra i l’AUP.

Garriga (Vox) fa una visita exprés a Rubí i
s’inventa un apunyalament a Les Torres
El líder de Vox a Catalu·
nya, Ignacio Garriga, ha fet
aquest dilluns una visita
ràpida a Rubí, en la qual, a
més d’associar delinqüència
amb immigració il·legal, ha
parlat d’un “apunyalament
fa uns dies a Les Torres”
que en realitat no ha existit.
Segons han confirmat els
Mossos d’Esquadra, l’únic
incident recent del qual
tenen constància és de diu·
menge al migdia, quan van
rebre un avís per un home
que circulava per la ciutat
en patinet amb una arma
blanca a la mà. Quan van
arribar els agents, a l’alçada
de l’estació de Ferrocarrils,
l’home, amb antecedents
psiquiàtrics, no duia cap
ganivet i va ser traslladat de
forma voluntària a l’hospital

amb una ambulància.
Més enllà de la difusió
d’aquesta notícia falsa, Gar·
riga ha afirmat que “Rubí és
una de les ciutats on més
inseguretat hi ha i on més
immigració il·legal arriba als
carrers”. A més, ha recordat
que en el darrer trimestre
han pujat un 20% els delic·
tes a Rubí, una dada que en
aquest cas és correcta i que
facilita de forma trimestral
el Ministeri de l’Interior.
El líder de Vox també ha
fet una petita volta, des de
l’estació de Ferrocarrils fins
al Celler, acompanyat d’una
vintena de persones, alguns
veïns de Les Torres, segons
ha dit Garriga.
Durant la visita ha estat
increpat per una trentena
de rubinencs provinents

Garriga atenent els mitjans. / M.C.

de moviments socials anti·
feixistes i d’esquerres, que
l’han escridassat perquè
marxés de Rubí. Segons ha
explicat una portaveu del
moviment, els manifestants
carreguen contra Vox per·
què “són xenòfobs, men·
teixen, no volen regular el
preu dels lloguers, ni pujar
les pensions, ni regular im·
postos i volen eliminar la llei
de violència masclista, és
un discurs pseudofeixista”.
Tot i que hi ha hagut algun
moment de tensió entre els
dos grups i entre els mani·
festants i un grup d’antidis·
turbis, finalment no s’ha
produït cap incident.
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Pau i Antimilitarisme
ginari d’un alumnat en procés de desenvolupament
educatiu, personal i en comunitat.
Considerant que es tracta d’activitats interessants per l’alumnat, instem al Departament d’Educació i altres institucions implicades per tal que,
mitjançant un diàleg amb la comunitat educativa
i la campanya “Desmilitaritzem l’Educació”, a que
aquestes activitats les realitzin altres persones o
col·lectius experimentats, però en cap cas que formin part dels cossos de seguretat.

D

es de fa dos anys ens trobem dins d’una
emergència sanitària, a causa de la pandèmia global provocada per la Covid-19.
Entenem que aquesta situació extraordinària comporta mesures excepcionals, però en un context on necessitem més salut
pública i més ajuda per a les famílies s’està treballant en el sentit contrari, privatitzant els serveis
públics en general i els serveis sanitaris en particular,tot introduint el discurs de la por i l’increment
vergonyós de la despesa militar.
Es fa servir la seguretat i l’oportunitat com a excusa per justificar la presència dels militars en espais públics, residències d’avis, vacunacions, etc.
En comptes de confiar en la responsabilitat de
la ciutadania i potenciar les xarxes de suport que
han sorgit arreu, l’Estat ha anat exercint una funció
de control i d’instauració d’una disciplina que no
fa sinó agreujar el malestar que sentim en un moment com l’actual.
En la postura en contra del militarisme i per la
pau que apostem com a Rubí Solidari, creiem que
la sortida d’aquesta crisi ha de passar per posar
les persones i la vida al centre, invertint en educació, sanitat, dependència, cures, serveis socials,
habitatge, cultura...
Un element destacat d’aquests anys és el fort increment que ha tingut en els pressupostos la despesa
militar, molt per sobre de la inversió sanitària i educativa de manera estructural. L’any 2022 és pressuposten 22.796 milions, d’euros, un 5,7 més que l’any anterior, mentre els pensionistes tenen un increment
del 2,5% i els treballadors d’un 2%. Tenint en compte
que el nivell de vida s’ha incrementat en un 5,5%.
Un de cada cinc euros que inverteix l’Administració
central tenen una finalitat militar en un país sense
cap conflicte militar en els últims vuitanta anys.
És necessari que la societat en general i les

institucions educatives, ens impliquem en un enfocament des de la cultura de la Pau, fomentant
valors de solidaritat i cooperació tot rebutjant les
mesures de caràcter coercitiu i disciplinari, que en
part la pandèmia ha propiciat.
Davant aquest compromís de Pau, Cooperació,
Solidaritat i Desmilitarització que ens marquem
com a objectiu de treball, presentem la campanya
de centres educatius objectors, ja l’any 2021 vàrem
fer arribar a tots els centres educatius de Rubí informació al respecte, i aquest any ho tornarem a fer.
La finalitat de la campanya és denunciar la presència de l’exèrcit i d’armes en els espais públics i
educatius, tant de formació formals com no tan formals
Per sort, cada vegada hi ha més implicació del
professorat i dels centres educatius, i és molt important la implicació de pares i mares en el compromís de treballar per la pau i la no-violència. Compromís que es pot veure reflectit en accions i activitats
per part de l’alumnat, en àmbits tan diversos com la
gestió de la convivència a l’aula, potenciant el treball cooperatiu i la col·laboració en comptes de la
competitivitat, emprant el diàleg, el debat i la reflexió com a eina que és per a la resolució i transformació dels conflictes. El treball contra tota mena de
discriminació i valorant la riquesa i el respecte a la
diversitat, malgrat tot cal fer un pas més cap a una
educació per una cultura de la pau i la no-violència.
DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ,
CENTRES EDUCATIUS OBJECTORS
Cal continuar denunciant la presència de l’exèrcit en els espais educatius, així com la presència
d’agents policials armats, policia local o Mossos
d’Esquadra.
Qualsevol presència d’agents armats en centres educatius té una repercussió directa en l’ima-

COM A CENTRE EDUCATIU OBJECTOR,
PROPOSTA:
• Adherir-se a la xarxa d’escoles i instituts lliures
d’armes per treballar a favor dels valors de la
Cultura de Pau en el dia a dia del nostre centre.
• Considerem fermament que l’empatia, el respecte, el diàleg i la cooperació són valors clau
en el nostre treball diari i contribueixen a la
construcció d’una societat més justa, no violenta i respectuosa amb els drets de les persones.
• Fomentem espais de diàleg, escolta i reflexió
als claustres, a les AFAS, entre l’alumnat i la resta de professionals del centre, contribuint així a
la promoció de la cultura de pau.
• Afavorim i integrem propostes educatives
transversals que promoguin la justícia social, el
desenvolupament sostenible, la igualtat entre
les persones i els DDHH.
• No autoritzem la presència de persones armades (exèrcit, agents dels diversos cossos armats) dins el recinte escolar. Tampoc promovem visites a les seves instal·lacions o a recintes
on hi siguin presents (espais educatius, de formació o de lleure).
• No executem activitats ni tallers amb entitats
que promoguin missatges bèl·lics o que financin empreses armamentistes.
• Manifestem el nostre compromís en fer saber a
les institucions educatives la nostra convicció
de ser un centre educatiu lliure d’armes i d’actituds violentes.
• Promovem i difonem les activitats del “Dia Escolar de la No-violència i la Pau”, del “Dia d’Acció
Global contra la despesa militar” i del “Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament”.
• Ens comprometem a visibilitzar les bones pràctiques entre tota la comunitat educativa i difondre-les a la xarxa de centres educatius objectors i altres plataformes.
• Donem suport a les iniciatives antimilitaristes que
es desenvolupin al territori i exigim a les administracions públiques “erradicar” la participació en el
món educatiu d’aquelles institucions que fomenten la violència.
#LesArmesNoEduquen #LesArmesNoCuren

02 | SOM S LIDARIS · any 2022 · N.32

L’objecció fiscal a la
despesa militar en pandèmia

M

algrat la situació sanitària que estem vivint des de fa dos anys
i que dificulta, i a vegades impossibilita, les interaccions entre
persones, els grups d’objecció fiscal a la despesa militar han
continuat donant suport a les persones que opten per denunciar la despesa militar a l’Estat Espanyol practicant la desobediència fiscal i negant-se a pagar impostos destinats a l’estructura militar i
desviant aquests diners a entitats de caràcter social i solidari.
La dificultat de donar informació a les objectores fiscals en temps de pandèmia s’ha vist reduïda substancialment ja que, des de fa anys la mateixa Hisenda espanyola va establir que les declaracions es tramitessin via telemàtica.
Amb les comunicacions telefòniques i la tramitació telemàtica de les rendes,
els grups d’Objecció Fiscal hem pogut continuar la tasca d’informar del tema
tot ajudant a gestionar la presentació de documents a persones que per raons
d’edat, manca de mitjans … els ha representat un hàndicap afegit, però que en
tot moment han volgut continuar exercint la seva denúncia.
Segons les dades disponibles que han arribat als grups gestors de l’objecció fiscal distribuïts per tot l’Estat Espanyol, al menys 370 persones han realitzat objecció fiscal a la despesa militar amb un import de prop de 25.000€.
Sabem que aquest nombre de persones s’incrementaria substancialment si
poguessin accedir a les dades d’Hisenda atès que hi ha objeccions de les
quals no tenim constància perquè no ens han estat comunicades per oblit de
les objectores.
Per distribució d’objeccions, Euskadi representa el 52% (193), Catalunya el
26% (95) i la resta de l’Estat Espanyol el 22% restant (82). Com es pot veure
Euskadi i Catalunya com societats antimilitaristes continuen liderant aquesta
forma de denúncia de la despesa militar espanyola. El detall del cens d’objeccions fiscals del 2021 el podeu trobar aquí.
La quantitat total d’aprop de 25.000€ desviats a diversos projectes, s’ha
reduït els últims anys per la reducció a 1, 5, 10€ de l’import desviat quan anteriorment era el % destinat a Defensa o una quantitat fixa de 100€. Això ha
estat causat per la persecució de les objectores per part d’Hisenda, dedicant
recursos a reclamar aquests testimonials diners, com si fóssim evasors fiscals, en lloc de perseguir als “reials” evasors. Sembla que quantitats inferiors
a 20€, per Hisenda ja no són rendibles per reclamar.
Aquesta persecució de les objectores, per part d’Hisenda, encara és més
vergonyosa si tenim en compte que, en una pandèmia que ha posat de manifest la manca de recursos sanitaris per fer-li front, la quantitat objectada de
25.000€ representa el 0,04% dels 62 milions diaris que es gasta l’Estat Espanyol en mantenir l’estructura militar (22.796 milions anuals, segons PGE) i que
representa un 5,75% d’augment respecte al 2021 i que podeu trobar detallat
en aquest informe del Centre Delàs.

És evident que la manera de revertir la despesa militar en despesa social
només serà real quan la societat civil denunciï massivament objectant fiscalment amb les seves declaracions de renda, igual que va succeir amb el servei
militar obligatori. Si no ho denunciem som col·laboradors directes amb els
nostres impostos.
T’animes? Contacta amb nosaltres a:
www.objecciofiscal.org o obfiscal@pangea.org

Rubí Solidari és una Organització no Governamental (ONG) que treballa per la
defensa i el desenvulupament dels valors de la cooperació, la solidaritat, la justícia,
la pau, la convivència i la sostenibilitat en el món. Per això fem campanyes de
sensibilització i informacií a Rubí. Els nostres objectius son:

SI, VULL ASSOCIAR-ME A RUBÍ SOLIDARI

·

Població:........................................................................C.P.: ........................

·
·
·
·
·

Treballar per a la solidaritat i la cooperació amb els pobles del tercer món junt amb els
altres grups i persones de rubí que estiguin interessades en aquesta tasca.
Sensibilitzar la ciutadania de rubí sobre la situació de desigualtat, catàstrofes
naturals i vulneracions dels Drets Humans que pateix la humanitat.
Potenciar els agermanaments que hi ha entre Rubí i altres ciutats del món:
Ocotal (Nicaragua), Güelt (Sàhara Occidental), padahuel (Xile) i Boyeros (Cuba).
Promoure la informació a un millor coneixement de l’estat del món.
Augmentar la conciència i les actituts solidàries de la ciutadania de Rubí.
Donar suport a les actuacions a favor de la solidaritat, la justícia, la convivència i
la defensa dels drets humans arreu del món.

Nom i cognoms: ............................................................................................
Adreça: .........................................................................................................
Telèfon:.........................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................
núm. de compte:_____/ ________/ ________/ ______________________________________
Titular del compte: ........................................................................................
Banc/Caixa:...................................................................................................
Vull fer una aportació única de ..........................euros
Vull fer una aportació anual de ..........................euros

Rubí Solidari, C/ Orso, 2 · 09191 Rubí (Bcn) · info@rubisolidari.org · www. rubisolidari.org
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Conseqüencies socials
del canvi climàtic

A

quest va ser el títol del XIX curs de cooperació i solidaritat que vàrem fer el
passat mes de novembre. Al llarg de
tot un cap de setmana més de 60 persones van anar assistint a una o més
de les ponències sobre el tema y, tal com mostren
els fulls de valoració que varen omplir, en varen
sortir satisfetes.
Seria impossible fer en aquest article un resum
de tots els temes tractats i de la informació donada durant els tres dies per els diversos ponents,
per això, exposaré quatre de les idees que a mi
(possiblement per altres persones varen ser unes
altres) em van quedar gravades.
•

La solidaritat amb els països pobres i amb les
persones pobres dels països que no ho son
tant és més necessària que mai. Perquè, com
sempre, són aquests els que més reben les conseqüències dels desastres ambientals que provoquen majoritàriament els països rics, perquè
tenen menys mitjans per fer-hi front, perquè el
canvi climàtic està augmentant les diferencies
entre els que tenen poc i els que tenen molt i perquè són els propis països pobres els que acullen
milions de refugiats i de desplaçats interns.

•

•

La industria de la guerra és una de les grans
causants del canvi climàtic. La construcció de
maquinaria de guerra, els combustibles fòssils
consumits en les maniobres militars i durant
les guerres y els materials i combustibles necessaris per reconstruir les ciutats i territoris
desbastats, constitueixen un percentatge alt
del total de les emissions de CO2, a més de
totes les extraccions de minerals, contaminacions de terres i aqüífers, et. Una dada: el ministeri de defensa dels EEUU és el causant del
6% del total d’emissions de CO2 al món, més
que les que fan molts dels països assistents a
la cimera pel canvi climàtic i... ah! Els estats no
tenen l’obligació de comunicar aquestes dades
a la ONU, van quedar excloses del protocol de
Kioto explícitament a petició del EEUU. Tot plegat, un gran desastre i un motiu més per unir-se
decididament a l’antimilitarisme.
Els problemes mediambientals tenen la base
en el model social i econòmic actual. El grau de
mercantilització de la vida afavoreix l’enriquiment d’uns quants però esgota els recursos del
planeta, el contamina, produeix l’escalfament
i fa cada vegada més difícil la vida humana.

Encara moltes persones, i també els mitjans,
que sembla que estiguin a favor d’aturar el
canvi climàtic, parlen positivament de l’augment del PIB, en diuen directament “millora”,
no augment. Moltes vegades l’augment del PIB
d’una població no reflecteix una millor qualitat
de vida sinó majors transaccions comercials,
sovint pèrdua d’autonomia, augment de la pobresa relacional, augment de les extraccions i
el malbaratament. Potser en comptes de parlar
de “desenvolupament sostenible” que sovint es
pensa dins d’aquest model de creixement econòmic constant, hauríem de parlar de decreixement i de canvi de model.
•

Sorgeixen nous moviments que, sobretot, ens
obren els ulls i remouen consciències. Junt als
moviments que fa temps que treballen per la
salut del planeta i també per la justícia social,
el joves creen nous moviments, entre altres
”Fridays for Future” i “Rebel·lió o extinció”, que
varen estar presents a la taula rodona del curs,
que vinculen l’ara amb el futur, que posen sobre
la taula la responsabilitat per les generacions
futures i que ens alerten d’un sotmetiment i una
dependència a un poder i a un sistema que no
hem escollit però que acaba modelant les nostres actuacions.

Per aquestes quatre idees i per moltes altres,
crec que val la pena seguir formant-se, per canviar
la ment i prendre consciència dels aspectes personals, socials i polítics d’aquesta crisi; per actuar al
nivell que cadascú pugui, però tenint més clar cap
a on volem anar.

El Poble Sahrauí, en el camí
de la seva independència

E

scriure sobre els i les sahrauís és fer-ho
sobre un poble que fa 46 anys (que ...) lluita
activa per la seva independència, el 27 de
febrer de 1976, a Bir Lehlu es va reunir el
Consell Nacional Sahrauí que va decidir
crear la República Àrab Sahrauí Democràtica
(RASD) validant la lluita del Frente Polisario.
Era un moment històric en què els sahrauís
fugien de la repressió marroquina en el seu territori
i en el que el Frente Polisario havia de fer front a
l’exèrcit marroquí, però també havia de protegir les
persones que fugien i que crearien els Camps de
Refugiats de Tindouf.
Llavors també prenia oficialitat la bandera dels
i les sahrauís amb tots els seus significats. Una
bandera, que resumia llavors i avui en dia l’esperit
de lluita, les esperances i la determinació.
Les persones que estem al món solidari,
coneixem molt bé tots aquests anys de lluites
i patiments i com el poble sahrauí s’ha omplert
d’experiències modèliques i solidàries.
Parlant de l’actualitat, des del novembre de
2020 la RASD ha de combatre sobre el terreny
allò que la comunitat internacional no es capaç
de garantir: la voluntat dels sahrauís de no cedir
davant els fets consumats que vol imposar el
Marroc utilitzant el pas fronterer d’El Guerguerat i
que ens ha portat a la situació actual on l’Exèrcit
d’Alliberament Sahrauí ha de lluitar amb els seus
escassos recursos als militars marroquins que

ocupen el seu territori de forma il·legal.
Aquesta guerra, a més, empitjora, encara més,
la situació dels i les sahrauís dels Campaments
de Refugiats de Tindouf, ja que la pateixen molt
directament: han de veure com molts familiars
han de marxar cap al front i les famílies mateixes,
veuen com els seus recursos alimentaris i mèdics
es veuen disminuïts. La situació en els Territoris
Ocupats del Sàhara Occidental no és millor.
No volem oblidar tots els anys de lluites i de
successives intifades dels sahrauís que pateixen
l’ocupació il·legal del Marroc. Els i les activistes
sahrauís són confinats, agredits, pressionats
constantment, patint la solitud en la seva lluita.
Aquests dies, les xarxes socials i els mitjans de
comunicació (per fi) s’han fet ressò de la situació de
la companya Sultana Khaya, que s’ha vist agredida,
torturada, violada i confinada a casa seva. És una
història plena d’injustícies, resistències i de molta

solidaritat, que té víctimes i culpables.
Entre aquests, no podem oblidar el colonialisme
agressiu del Marroc, la inacció de la comunitat
internacional, és lamentable que la Missió de l’ONU,
la MINURSO, sigui incapaç d’imposar el respecte
dels drets humans i el dret a l’autodeterminació
del poble sahrauí. També cal denunciar la inacció
d’Espanya, potència colonial i administradora, a
l’hora de defensar els drets de tot un poble.
Per fi, cal ressenyar el mal que ha fet la pandèmia
de la COVID-19, no sols per l’efecte que ha tingut
sobre una població refugiada amb escassos
mitjans sanitaris als Campaments de Tindouf, sinó
que també ha tingut un efecte determinant sobre
un projecte emblemàtic en la solidaritat amb els i
les sahrauís, com és el de Vacances en Pau.
Aquest serà el tercer any en què no es podrà dur
a terme i caldrà que siguem molt creatius per tal
de garantir-ne la continuïtat en anys propers. En
aquestes línies, voldria recordar com és d’important
Vacances en Pau, pel coneixement i difusió de la
causa sahrauí a Rubí, Catalunya i Espanya, fins al
punt de poder-lo definir com l’espina dorsal d’un
moviment solidari potent i implicat en aconseguir
la llibertat del poble sahrauí.
Per finalitzar, voldria dir que sempre estarem
al costat d’aquest poble i del Frente Polisario
en la construcció d’una República Àrab Sahrauí
Democràtica, la casa comú de tots els sahrauís i
dels que creiem en la seva justa causa.
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incloure persones de diverses cultures i llengües
als serveis d’atenció als ciutadans i assegurar
una adequada mediació lingüística a l’hora de fer
comunicacions i tràmits administratius.

Qui som?
AlfaRubí és un grup autogestionat no associat als organismes oficials ni als partits polítics. Encara que el nom
AlfaRubí es nou d’ aquest curs, el grup existeix fa més
d’una dècada i des de fa dos anys forma part de Rubí
Solidari. Ha crescut en els últims anys fins a tenir actualment 15 voluntaris i aproximadament 90 alumnes.
La nostra filosofia i objectius
La nostra filosofia és basa en defensar els drets lingüístics dels ciutadans. Tota persona necessita comunicar-se amb el seu entorn per satisfer les seves
necessitats, des de les més bàsiques, relacionades
amb la subsistència, a totes les derivades d’una plena convivència en societat. Així fem constar els següents punts:
• Afirmem la necessitat de competències lingüístiques bàsiques de tots els ciutadans de Rubí per
poder exercir els seus drets i participar plenament a la vida social de la nostra ciutat. Actualment una part important de la ciutadania de Rubí
no assoleix aquestes competències.
• Creiem que és la responsabilitat de l’administració publica local assegurar que tots els ciutadans
de Rubí tinguin accés a una formació lingüística
adequada per poder exercir els seus drets. El fet
de que actualment estiguem atenent unes 90
alumnes i que regularment rebem demandes noves per a fer formació amb nosaltres, ens indica
que la oferta de formació lingüística de les administracions locals no està cobrint les necessitats
de la població. Si volem que tots els ciutadans
tinguin la possibilitat de participar plenament en
la vida social i cultural de la nostre ciutat, creiem
que s’ha de ampliar i adequar l’oferta de formació
lingüística disponible.
• Creiem que és responsabilitat de les administracions publiques locals assegurar que les dificultats lingüístiques no siguin un obstacle de cap
ciutadà per accedir als serveis que fa servir la
ciutadania. Aquest punt reflecteix la necessitat d’

Excursió a Montserrat.

Els objectius de les activitats de AlfaRubí són:
• Facilitar l’aprenentatge i pràctica de la llengua. No
donem certificat de nivell, però sí d’ assistència.
• Servir de pont i fomentar la comunicació i l’ intercanvi d’ experiències i coneixements a més de fomentar
el respecte entre tots els participants, tant voluntaris
com alumnes.
Què ens fa diferent?
El fet de ser un grup no oficial té els seus avantatges. Com a grup que imparteix un ensenyament no
reglat i no oficial, oferim una formació de la llengua
que s’adapta més a la realitat dels usuaris, amb més
flexibilitat d’ assistència i d’horaris, més possibilitat
de adaptar les sessions als interessos i necessitats
de cada grup, i més flexibilitat respecte a l’acceptació
de nous alumnes. També, com un grup de voluntariat, AlfaRubí crea un espai d’ intercanvi social on els
voluntaris aprenen de les realitats, coneixements i
experiències dels alumnes. L’ensenyament oficial i
reglat no ofereix aquestes oportunitats.
Què fem?
El grup AlfaRubí ofereix dues modalitats de formació:
• Classes de llengua amb 1 o 2 voluntaris i un grup
de entre 5-10 alumnes que es reuneixen una o
dues vegades a la setmana;
• Parelles de conversa, on una persona de parla
castellana o catalana es troba una o dues vegades a la setmana amb una altre persona que vol
practicar la llengua.
Actualment tenim unes 15 classes on es fa formació
de llengua i aproximadament 15 parelles de conversa que es troben setmanalment. Encara que el grup
AlfaRubí reconeix la importància de fomentar l’ús de
català com a llengua amenaçada, la majoria dels usuaris demanen formació en castellà. Derivem alumnes
al Consorci de la llengua per formació en català però
també tenim grups de formació en aquesta llengua.
Les classes es fan a diferents llocs de Rubí, com el
Centre Rubinenc d’Alternatius Culturals (CRAC), la
Biblioteca Mestre Martí Tauler, l’ Ateneu i l’Escola d
Adults. Actualment atenem unes 90 alumnes de origen marroquí, algerià, senegalès, camerunès, pakistanès o d’altres països com Canadà. Són homes i
dones d’ edats entre 17 i 60 anys. El grup d’ usuaris
inclou tant persones arribades recentment a Rubí fa

Proves de nivell.

pocs mesos, com persones que viuen a Rubí fa molts
anys però no han consolidat unes competències bàsiques lingüístiques en castellà o català.
Els nivells dels grups varien des d’ alfabetització de
persones que mai han anat a l’escola fins a nivells
més alts per alumnes amb coneixements de llengua
i que volen preparar-se per a la prova de nacionalitat.
Novetats d aquest any
Aquest any ens hem anat consolidant com a part de
Rubí Solidari. Les novetats han sigut els següents:
• Participació amb el grup d’ entitats que ensenyen
llengua a Rubí: Servei d’acollida de l’Ajuntament,
Escola d Adults, Càrites, Consorci de la llengua,
AAVV les Torres. Objectiu: coordinar l’oferta de
formació i facilitar la comunicació entre les diferents entitats.
• Suport econòmic: Rubí Solidari ens facilita part del
seu pressupost que hem dedicat a la compra de
material i fotocòpies. El maig del 2021 vam rebre
fons del concurs Fem-ho en comú que hem invertit
en materials, formació i activitats. Finalment hem
rebut una aportació econòmica de l’ empresa rubinenca Kao Chimigraf que, a més a més, ha fet
una donació de 5 ordinadors per a fer servir a les
classes i s’ ha ofert per a fer formació d’ alumnes
per a fer currículums i entrevistes laborals.
• Formació: Amb la intenció de millorar la nostra
pràctica docent, els voluntaris han fet una formació presentada per la Comissió de Formació
de Llengües de Barcelona i enfocada a l’ensenyament d’ adults no-alfabetitzats que aprenen
a llegir i escriure. També tenim pendent una altra
formació sobre l’ensenyament de llengües estrangeres a persones adultes que tenen uns coneixements bàsics de lectoescriptura.
• Activitats de final de curs. A juny de l’any passat
vam fer una excursió d’ un dia a Montserrat amb
els alumnes. Va ser una activitat cultural i social
que va permetre als voluntaris i alumnes compartir temps junts, fora de l’ aula i d’una manera
relaxada, que es va valorar molt positivament. Esperem poder fer una altra activitat per tancar el
curs aquest any també.
Finalment volem fer una crida per a nous voluntaris. AlfaRubí rep constantment moltes demandes
noves per rebre formació de llengua i ens falten voluntaris. Si tens temps i t’interessaria col·laborar donant classe o formant una parella de conversa, posa’t
en contacte amb nosaltres per aquest email:
Contacte: grupalfarubi@gmail.com
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Edició de la revista numero 31 de Som Solidaris.
Participació en la posada en marxa de la Xarxa
Antirumors de Rubí i a posteriori en el seu
desenvolupament.
Inscripció en el registre de “Grups d’interés” de la
Generalitat de Catalunya.
Participació en la campanya de premsa a escoles
e instituts sobre DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ.
Centres Educatius Objectors, anuncis a la premsa
el 29 de gener 2021.
Divulgació entre els socis i amics de Rubí Solidari
de l’Informe 47: “Militarisme i crisi mediambiental.
Una reflexió necessària”, Informe 48: “Finançament
de les armes de la guerra del Iemen. Anàlisi del
finançament de les empreses d’armes que han
exportat a Aràbia Saudita i Emirats Àrabs Units
(2015-2019), del centre Delas”.
Rubí Solidari forma part del grup de
DESMILITARITZEM L’EDUCACIÓ de Catalunya.
Acceptació de la proposta d’un grup de ciutadans
hondurenys de Rubí de col·laboració amb
projectes de cooperació amb la ciutat d’Olanchito,
Hondures.
Participació en l’edició del Dictat Solidari i
Coeducatiu, que organitza el Consorci per a la
Normalització Lingüística de Rubí.
Col·laboració amb “Unitat contra el Feixisme i el
Racisme (UCFR)” signant la Declaració Unitària
contra el feixisme i l’extrema dreta, i altres
iniciatives dutes a terme per UCFR.
Realització de l’Assemblea Anual 27 de febrer.
Solidaritat amb el Sàhara. Elaboració i edició d’un
vídeo sobre el Poble Sahrauí; amb la voluntat
d’homenatjar aquest poble, que fa quaranta-sis
anys que lluita per la independència del seu país,
ocupat pel Marroc.
Signatura del manifest de CODESA sobre el poble
Sahrauí per enviar a la Creu Roja internacional per
salvar vides dels civils sahrauís en els territoris
ocupats (TTOO) del Sàhara Occidental.
Suport de Rubí Solidari a Pablo Hassel i la
demanda de la seva llibertat.
Edició de cartells i altres activitats per intentar
que s’apuntin més voluntaris a les classes e
intercanvis lingüístics, del grup d’AlfaRubí.
Acte “Reunió Voluntaris per la Llengua, 11 març
2021”. Divulgació a la premsa de la campanya
d’inscripcions.
Conveni de Servei Comunitari entre l’institut
l’Estatut i Rubí Solidari per col·laborar amb el grup
d’AlfaRubí de Rubí Solidari.
El projecte AlfaRubí, adscrit a Rubí Solidari, ha rebut
de Kao Chimigraf la donació de tres ordinadors, una
impressora i 529 euros, una part dels quals han sigut
recol·lectats entre els treballadors. L’empresa també
s’ha ofert en participar en alguns dels cursos fent
sessions de formació sobre com fer un currículum i
com preparar una entrevista laboral. Els ordinadors
s’han ubicat en una sala del CRAC i, a part d’utilitzarlos per la formació de la Llengua, també els farem
servir per introduir nocions d’informàtica bàsica i per
ensenyar i aprendre a fer gestions i tràmits en línia.
Considerem què també es podran utilitzar per a altres
finalitats socials i solidàries que necessitin en el CRAC.
AlfaRubí també ha rebut un ajut de Podemos
Rubí. En la revista anual de Rubí Solidari, “SOM
SOLIDARIS”, s’exposen amb més detall les
activitats que realitza AlfaRubí.

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•
•

Rubí Solidari s’ha adherit al CRAC
Rubí Solidari va signar el document d’Ómnium
Cultural, “VULL DONAR SUPORT A L’AMNISTIA”.
Col·laboració amb l’Ajuntament de Rubí en
l’homenatge arran de la mort de l’Arcadi Oliveras
amb el passi del documental “MAI ÉS TAN FOSC”.
Documental que Rubí Solidari va participar en el
seu finançament. Aquest acte va comptar amb
la participació d’Èrika Sánchez Marcos, directora
del documental, Neus Sotomayor Rodríguez,
directora de la Universitat Internacional per la
Pau, Josep Mª Pijuan, president de Rubí Solidari,
i Pau Navarro Cano, regidor de Ciutadania,
Participació ciutadana, Transparència, Cooperació
Internacional i Memòria Històrica.
Nota de Rubí Solidari sobre la mort d’Arcadi Oliveras.
Participació en la “Jornada participativa Pla local
inclusió social: Àmbit Habitatge” del 26 d’abril.
Campanya d’informació ciutadana a través dels
mitjans de comunicació sobre “L’objecció fiscal a
la despesa militar”.
Donació de 500 euros per la compra de 6250
xeringues a Cuba que disposa que disposa de
vacuna propia, però no de xeringues a causa del
boicot dels EUA. També aquest any s’aporten 500
euros per la compra d’aliments.
Concentració el 19 de maig a Rubí per condemnar
la violència a la Franja de Gaza contra el poble
palestí i de denúncia per la vulneració “gravíssima
i sistemàtica” dels drets humans en aquesta
zona. “Volem que se sàpiga el que passa” L’acció,
convocada per RUBÍ SOLIDARI sota els eslògans:
“Justícia per al poble palestí”, “No hi ha pau en
terres ocupades”, “Món dormint, nens morint” i “Els
nens palestins no han nascut per a ser assassinats”,
“Palestina lliure” i “Tots som Palestina”.
Signatura del petició a la ministra d’Afers
Exteriors d’Espanya sobre les gestions que el
govern realitza per la llibertat de la cooperant
Juan Diaz Sánchez, detinguda i empresonada pel
Govern Israelià.
Manifestació el 26 de maig per expressar la
solidaritat amb Colombià i Palestina. “Resiste
como Palestina y lucha como Colòmbia”.
SOLIDARITAT AMB ELS POBLES QUE LLUITEN
PER LA SEVA DIGNITAT, NO MÉS REPRESSIÓ, NO
MÉS MORTS, JUSTÍCIA I PAU.
Presentació a la convocatòria de subvencions per
les activitats de sensibilització 2021 que convoca
l’ajuntament de Rubí.
Participació en les reunions del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació. La persona
representant de Rubí Solidari és la Núria Ribera i el
substitut Josep M. Pijuan.
Organització del XIX Curs de Cooperació i
Solidaritat internacional Sebastià Colomer i
Torrella. Aquest any sobre “Les conseqüències
socials del canvi climàtic” els dies 19, 20 i 21
de novembre. En el Diari de Rubí es pot veure la
valoració que es va fer del curs.
Servei Comunitari.
Participació en la presentació del programa
Parlem i actuem sense racisme de l’Ajuntament
de Rubí.
Nota: La pandèmia de la COVID-19, entre
altres circumstàncies, ha minvat la realització
de més activitats.

ASSEMBLEA DE RUBÍ SOLIDARI

El proper 12 de febrer a les 17.30h
a la Sala Neus Català, C/ Ulloa 9 i
11 cantonada Floridablanca, farem
l’assemblea general ordinària del 2022.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta de l’anterior
assemblea.
2. Informe de les activitats dutes a terme
durant el 2021.
3. Aprovació de la situació econòmica de
l’any 2021.
4. Aprovació de les propostes d’activitats
per l’any 2022
5 Aprovació del pressupost del 2022
6. Elecció o confirmació de la Junta
Directiva
7. Precs i preguntes.
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a uns dies, els propietaris de la casa antiga Cal Met Lleó, inclosa al catàleg de
patrimoni, van enderrocar el safareig,
un dels elements més destacats de la finca.
La casa, just a tocar de l’escola Pau Casals,
és un clar exemple de l’estat de degradació
de bona part del patrimoni local: dècades
abandonada, ocupada durant alguns anys,
tapiada i incendiada.
És Cal Met Lleó, però podríem estar
parlant d’altres edificis d’interès patrimonial que estan en un estat similar, com per
exemple les Torres Massana, que ja són
pràcticament de propietat municipal a

EDITORIAL

Degradació del patrimoni
través d’una expropiació forçosa i que han
estat i continuen ocupades i en un estat de
degradació elevat. Es tracta de només dos
exemples, perquè a Rubí, de cases abandonades hi ha moltes i variades, algunes, com
Cal Met Lleó, d’interès públic, però d’altres
simplement en estat ruïnós, com per exemple l’edifici que hi ha al carrer Terrassa, en

risc de despreniment i que des de més d’una
dècada té segrestada la vorera, obligant els
vianants a baixar a la calçada.
Podríem entrar a valorar fins a quin
punt un bé privat ha de ser conservat per
la seva propietat quan aquest no se’n fa
càrrec, però aquest seria un altre debat. El
que sí que es pot dir és que l’administració

pública hauria de donar exemple a aquests
propietaris i tampoc ho fa. La Torre Salduba
o els antics cinemes són una demostració de
patrimoni municipal que està abandonat i
degradat. La Torre Salduba, fins i tot, va ser
rehabilitada per després deixar-la abandonada novament. Rubí no és una ciutat que
cuidi especialment el seu patrimoni, afortunadament tenim excepcions com l’Ateneu
o la Torre Bassas. Ja veurem què passa
amb el Casino després de la rehabilitació,
però esperem que no segueixi els passos
del Celler, que pràcticament està tancat i
sense activitat.

CARTES DE LA CIUTADANIA
No a la Guerra!
Què se’ns ha perdut a Ucraïna? Aquesta és una pregunta
habitual que ens fem molts ciutadans davant el temor de
veure’ns involucrats en un conflicte de conseqüències
avui difícils de calibrar.
S’acostuma a argumentar que Ucraïna no és membre
de la Unió Europea ni pertany a l’Aliança Atlàntica OTAN
i que, per tant, no tenim cap altre obligació que considerar-ho perquè hem de ser solidaris, que ja és molt.
Per què hem d’anar a defensar a Ucraïna? Potser per
defensar l’arribada d’uns fons europeus, d’estar sota el
paraigües del Banc Central Europeu o de transferir la
nostra seguretat a uns altres? Quina és la nostra inseguretat amenaçada per Rússia? Senzillament cap. Quina és
la inseguretat de socis i aliats? Evidentment la dels EUA
que sempre han de posar el nas més allà d’on se’ls demana i després han de demanar que els altres, els països
europeus, els hi treguin les castanyes del foc.
Per què sempre hem de seguir els dictats que marca
els EUA?
Per què hem de ser còmplices de les amenaces dels
EUA amb relació a Rússia?
No és lògic, “Rússia mereixi respecte” com deia el Vicealmirall alemany Kay-Achim Schönbach.
Què fan els EUA i Gran Bretanya ensinistrant les tropes
ucraïneses?

Què dirien aquests països si Rússia portés el seu armament a Cuba o Veneçuela com fa l’OTAN/EUA als ex països
de l’òrbita occidental frontera amb Rússia?
Per què encara es manté un organisme tan arcaic com
l’OTAN? No seria el moment de la seva dissolució?
Per què hem de defensar el comerç del gas liquat dels
EUA? Què és el que ens volem vendre als europeus i que
han de portar amb vaixells que resulten molt més cars
que el gas rus que arriba pels gasoductes? això només
comporta un encariment addicional del gas, que es letal
per a la indústria, els fertilitzants i en definitiva pel conjunt de la ciutadania europea.
Desgraciadament aquesta és la política que s’impulsa
des dels EUA i que té suport en alguns països d’Europa,
entre ells el Govern Espanyol, quina vergonya!.
És d’esperar i desitjable que es doni un marge a la
diplomàcia per a trobar una sortida a l’actual situació,
sense haver d’acceptar els fets consumats, basats en
l’amenaça militar.
Ha d’evitar-se el conflicte.
Els costos d’un conflicte seran clarament majors per a
Europa que per als EUA, (ells com sempre juguen en camp
contrari), donada la dependència energètica que és la
nostra major fragilitat econòmica. Europa ha de calibrar
si tots aquests costos són superiors als que es derivarien
de l’acceptació “de facto” d’un ordre mundial en el qual

El Tuit de la setmana				

31 de gener

Bea Ortiz
@bea_ortiz

Dipòsit legal: B 35129-1993

Mejor jugadora de Europa
2021! Millones de gracias a
mi equipo @wpterrassa y al
@SpainWpFem sin ninguna
de vosotras esto no hubiera
sido posible, gracias!
#lenawards #spainwp

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:

els valors de la convivència, col·laboració, cooperació,
solidaritat i pau fossin de caire universal, i aquests valors
ens concerneixen més directament del que els hi pugui
semblar als països europeus.
Josep M. Pijuan
Falso fairplay financiero
El fairplay financiero en el fútbol es más falso que un
duro sevillano. Resulta que el FC Barcelona, y siempre
según su presidente Joan Laporta, no tiene un euro de
tesorería. Dijo en su momento que era imposible hacer
buenos fichajes por problemas de liquidez económica,
que según Laporta, son herencia de la anterior Junta
Directiva. Hace poco han fichado a una de las estrellas
nacionales, Ferran Torres, y según las últimas noticias
van a fichar a Álvaro Morata y más adelante al delantero
de moda en Europa, el noruego Haaland. Dicen que no
tienen dinero y fichan y pueden seguir fichando. ¿Eso
es el tan famoso fairplay financiero? Es inaceptable y
perjudicial para el deporte que los que se hacen llamar
grandes del fútbol europeo tengan vía libre para seguir
haciendo de las suyas. En cambio, los clubes modestos
tienen que seguir a rajatabla las normas financieras bajo
pena de duras sanciones. ¡Esos equipos modestos son los
verdaderos grandes!
José Antonio Avila López

CULTURA
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TEATRE

La Sala acull l’estrena de Els Dimoniets arriben al
l’obra ‘El pes d’un cos’, de Casal aquest cap de setmana
Les representacions d’Els de l’aforament com establia
Victoria Szpunberg
Dimoniets arriben finalment en aquell moment les res·
aquest cap de setmana al
Casal Popular, després que
la pandèmia de coronavirus
obligués a ajornar les funci·
ons previstes per a mitjans
de gener. Les entrades del
15 de gener serviran per
accedir a la funció d’aquest
dissabte 5 de febrer, men·
tre que les del 16 de gener
seran vàlides pel passi de
diumenge. A més, el Casal
ha tornat a obrir la taquilla,
ja que s’havia venut el 70%

Imatge promocional de l’obra. / Cedida Ajuntament de Rubí

REDACCIÓ

El Teatre Municipal La Sala
acollirà aquest dissabte 5 de
febrer l’estrena del muntat·
ge ‘El pes d’un cos’, un text
de la dramaturga Victoria
Szpunberg, dirigida per la
mateixa autora i que compta
amb la producció del Centro
Dramático Nacional, el Tea·
tre Nacional de Catalunya i
Velvet Events.
‘El pes d’un cos’ és una
proposta escènica que re·
flexiona sobre què et pot
portar a desitjar la mort
d’algú que estimes? A l’obra,
una filla ha de cuidar del seu
pare qui, després de patir un
ictus, viu un procés de dete·
riorament físic i mental que
el converteix en un ésser to·
talment depenent. La man·

ca de recursos econòmics
propis i la precarietat que
viuen les administracions
públiques farà que la situació
entri en una mena d’espiral
de caiguda lliure. Quin sentit
té mantenir en vida el cos
d’algú que ha perdut totes
les facultats que ens fan
humans?
Laia Marull, Quim Ávila,
Carlos Pedragosa i Sabina
Witt protagonitzen aquest
espectacle, que arrenca la
gira dissabte a la nostra ciu·
tat i que després de passar
per Terrassa, Salt, Cornellà,
Reus o Manresa, farà tem·
porada al TNC del 12 de maig
al 12 de juny. La funció serà
a les 20 h i les entrades ja es
poden adquirir per internet
al preu de 15 € i d’11,25 amb
descompte.

triccions sanitàries, que ara
ja no són vigents i, per tant,
la sala es pot omplir al total
de la seva capacitat.
Els Dimoniets, escrita
i dirigida per la rubinenca
Laia Borràs, és una versió
musicada inspirada en els
Pastorets. Té una durada
més breu, aproximadament
de 45 minuts, i permet que
els més petits del Casal
Popular s’inicien al món del
teatre. / DdR

Xerrada sobre la il·lustració
a Lectors al tren! pel
15è aniversari de Nórdica
L’espai Lectors al tren! va les seves trajectòries, mane·
acollir divendres passat una res d’entendre la il·lustració
xerrada amb Diego Moreno, i les relacions entre ells a
editor de Nórdica, i Ignasi l’hora de treballar. L’acte va
Blanch, Albert Asensio i cloure amb una actuació
Noemí Villamuza, tres il· musical a càrrec d’Helena i
lustradors que han publicat Natalya de L’Aula Musical.
amb aquesta editorial. L’acte / DdR
va servir per
cloure la cele·
bració del 15è
aniversari de
Nórdica.
En una inte·
ressant taula
rodona, More·
no i els tres il·
lustradors van
fer un repàs de Els il·lustradors, a la xerrada. / Cedida

AGENDA CULTURAL
5 DE FEBRER
-Mercat de la numismàtica
i el col·leccionisme. A les 8
h a la pl. Mercat.
-Hora del conte en anglès.
‘Gina Ginger and Charlie Chi·
ves’. A càrrec de Kids&Us. A
les 11 h a la Biblioteca.
-Teatre: ‘Els dimoniets’. A
les 18 h al Casal Popular.
Preu: 3€.
-Teatre: ‘El pes d’un cos’.
A les 20 h a La Sala. Preu:
15€|11,25€.
6 DE FEBRER
-Visita a la masia de Can
Xercavins. A les 10 h a la
masia.

Vols anunciar-te?
Truca’ns al
609 03 22 89

www.diariderubi.com

Llámenos al 699 356 464
Alimentación para mascotas
Peluquería - Piensos a granel
(mamíferos, aves, tortugas)
Mezclas (piensos, semillas)

Gran surtido en
alimentación y complementos
para pájaros

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

9 DE FEBRER
-Presentació del llibre
‘Aprendizaje manipulativo’.
A les 18 h a la Biblioteca.
A càrrec de Raül i Rubén
Cabús.
EXPOSICIONS
Injustícies. A càrrec del
CIRC.. A l’espai de llibres
Lectors al tren! fins al 4 de
març.
Efecte papallona. Projecte
‘Mi mejor amigo es’. A la Bi·
blioteca fins al 28 de febrer.

Mármoles
Martínez
Peralta

Si... desea personal...
para limpieza o para
atender personas mayores

¡NOVEDAD!

-Teatre: ‘Els dimoniets’. A
les 18 h al Casal Popular.
Preu: 3€.

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

Marbre
Granit
Silestone
Pedra natural
i artificial
Av. de la Llana, 63

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 697 20 95
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Nova derrota a casa de
l’Olímpic Can Fatjó
L’Olímpic va tornar a perdre
a casa en un partit important
per la proximitat del rival a la
classificació. El Can Buxeres es
va endur els tres punts al guanyar per 0-3 i ara es col·loca
just tres punts per sobretot i
que amb un partit més.
A la falta de gol dels de
Can Fatjó, s’hi van sumar
baixes rellevants en defensa
i en el mig camp. I a sobre
l’expulsió d’Alejandro Fuli,
en el minut 41 per una justa
vermella directa, i la lesió
de Pablo en el minut 70, va
deixar els locals amb només
9 jugadors en el tram final del
partit, ja que ja havia efectuat
els tres canvis.
Tot de cara per un Can
Buxeres que va gaudir d’un
partit gairebé plàcid. L’equip
visitant ja s’havia avançat
0-2 en el marcador a la mitja
hora del partit. L’Olímpic ho

va intentar amb passis llargs
i va fer un parell de jugades
maques, però sense encert.
Ja en el minut 41, l’expulsió
de Fuli, en una acció fruit del
nerviosisme i la impotència,
per una entrada per darrere al
mig camp. La segona part es
presentava complicada pels
de Can Fatjó, amb dos gols
en contra i un jugador menys.
El Can Buxeres va optar
per tancar-se i jugar sense
pressa, mentre l’Olímpic va
començar a arribar amb més
perill sobre la porteria contrària, però sense gol. La lesió de
Pablo el va obligar a deixar el
camp i els locals es van quedar amb sols nou jugadors.
Ja en el 72, va arribar el 0-3
definitiu.
La propera jornada serà
diumenge a les 12 h de nou
a Can Fatjó davant un fluix
Fontsanta Fatjó. / José Verde

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Empat d’un Veinti superior,
però sense fortuna
La manca de punteria de cara
a porteria va tornar a deixar el
CF Juventud 25 de Septiembre
sense sumar els tres punts
i es va haver de conformar
amb l’empat (1-1). I és que
el conjunt rubinenc va ser
superior al CF Júnior en el
partit corresponent a la 15a
jornada del grup 6 de Tercera
Catalana.
Als 15 minuts de joc, Younes va avançar els jugadors
de Richard Giménez i després
d’un primer temps de domini
clar local, el Juventud no va
saber aprofitar fins a tres ocasions més de gol per marxar al
descans amb un resultat més
ampli. A la represa, el Júnior
va intentar acostar-se a la
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porteria defensada per Chema, però eren els de Rubí els
que arribaven amb més perill
a l’àrea rival. Malgrat això, un
penal al minut 75 va servir el
Júnior per empatar el partit.
En el temps de descompte,
el Veinti va desaprofitar un
penal a favor després que el
porter visitant aturés el llançament de Younes.
Amb l’empat, el Juventud
cau fins a la tercera posició
a la classificació per darrere
del Sant Lorenzo, líder a cinc
punts, i el Sant Cugat B, a un
punt del Veinti. L’arrencada de
la segona volta de la lliga pel
Veinti serà aquest diumenge
amb la visita a la UE Les Fonts,
a les 17 h. / Veinti

FUTBOL | PRIMERA CATALANA

El Rubí perd a casa contra el Santboià
i es queda sense el seu màxim golejador

La Unió Esportiva Rubí no
va poder sumar cap punt en
la darrera jornada de lliga,
en què va rebre la visita del
Santboià, tercer classificat.
El conjunt del Baix Llobregat va arribar a Can Rosés
disposat a endur-se els tres
punts i va aconseguir fer-ho
per 0-2. A la derrota, s’uneix
el contratemps de perdre el
seu màxim golejador, Edgar
Álvaro, que ha estat traspassat a L’Hospitalet i que ja no
va jugar el partit per lesió.
La UE Rubí no es va merèixer perdre el partit, de fet,
el resultat més just hauria
estat un empat, perquè els
locals van tenir múltiples ocasions de gol. Els jugadors de
Juan Romero van sortir amb
moltes ganes i buscant l’àrea
rival i aviat Ruy Gama, Padillo
i Iván Méndez van tenir una
ocasió de gol cadascun. Però
el porter visitant, Álex Pérez,
es va erigir en l’artífex de la
victòria del Santboià.
En la primera ocasió de
gol dels visitants, Aleix Toro

poder superar el porter. Posteriorment, Migue va rematar
amb el cap al pal per frustració de la parròquia local.
Amb el Rubí bolcat en
atac, un contracop del Santboià va deixar el partit vist per
sentència. El 0-2 va arribar al
minut 90 després que Aleix
rellisqués fent una passada i
Felius només hagués d’introduir la pilota dins la porteria.
En la propera jornada, el
Rubí visitarà el Tona, el líder
de la categoria.

Onze inicial del conjunt rubinenc. / Cedida

va xutar al pal i encara que
el Rubí va porter la iniciativa
en el joc, els de Sant Boi van
tenir ocasions clares de gol.
A la mitja part es va arribar amb el marcador inicial,
però dos minuts després de la
represa, un contracop de Biel
Blanco va deixar sol davant
del porter Ferran Vega, que
va batre Aleix.
Van ser uns minuts dolents pels locals, que van
veure com s’incrementava

la presència ofensiva dels
visitants, però Aleix es va
mostrar molt segur sota els
pals després de recuperar la
titularitat.
Posteriorment, el Rubí va
gaudir d’ocasions per posar
l’empat en el marcador, però
els jugadors blanc-i-vermells
no van estar encertats. Especialment clara va ser l’oportunitat que va tenir Ruy Gama,
que es va quedar sol davant
del porter, així i tot no va

Empat del filial en el darrer
minut
El filial de la UE Rubí va empatar 2-2 contra el Mirasol,
penúltim classificat, després
de remuntar un resultat advers de 2-0 en els darrers
compassos del partit.
Modou Sarr va retallar
distàncies en el minut 85 i a
l’afegit, el minut 98, el darrer
fitxatge de l’equip, Ayman
Hasni, va aconseguir l’empat
amb un gran xut per l’escaire.
/ UE Rubí

ESCACS | COMPETICIÓ

BÀSKET ADAPTAT | LLIGA

Resultats diversos per a la Rubinenca

Victòria de l’equip
A del CE Horitzó

Els diferents equips de l’Agrupació d’Escacs La Rubinenca
van tenir la passada jornada
algunes adversitats, que es
van notar en les alineacions i
els resultats. El primer equip,
amb cinc baixes, va rebre un
dels més forts conjunts de
la categoria, el Terrassa B. El
conjunt, format per A. Navarro, J. Ferrer, Q. Cortes, G. Palacios, J. M. Fortes, A. Muñoz,
R. Martínez i B. Serrano, van
cedir el matx per un ajustat
3 – 5. El segon equip, format
per J. Pujol, J. Esquerra, J. Anton i P. Calsina, es va despla-

çar a Castellbisbal on es van
enfrontar a l’equip local, en
un partit que van perdre per
un ajustat 2,5 – 1,5. L’equip
C, integrat per C. Garcia, D.
Serrano, J. Vilarasau i M. Lora,
van jugar a Tona, van estar a
un gran nivell i van aconseguir
un meritori empat 2 – 2.
El conjunt D, format per
D. Rodríguez, Y. Garrido i els
germans Tom i David Zekaria, van assolir una valuosa
victòria davant del conjunt
de la Vall del Tenes per un
ajustat 1,5 - 2,5. Si algun dels
equips rubinencs va patir les

adversitats més que els altres
va ser el 5è equip. Les circumstàncies van fer que el conjunt
no es pogués completar i van
presentar una alineació amb
un jugador menys per enfrontar-se al Montornès, davant
del que perdien per un clar
0,5 – 3,5.
Finalment, l’equip S 12
rebia al Llinars, una de les
millors escoles d’escacs de
Catalunya. Els rubinencs només podien posar entusiasme
davant dels seus rivals i van
perdre per un clar 1 – 3. / La
rubinenca

L’equip A del CE Horitzó, tot
i les importants baixes, va
signar una victòria molt valuosa davant d’un Rel Shooters,
també amb moltes baixes (3619). El partit va començar molt
anivellat, però en el segon
quart, els ràpids contraatacs
vallesans (especialment de
Pablo Plaza), van desarborar
la defensa barcelonina i el
parcial d’aquest quart va ser
demolidor (17 a 4). La resta de
partit va estar molt més igualat. Cal destacar la reaparició
de Torres i Roldan, jugadors
vitals per l’equip. / Horitzó
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WATERPOLO | COMPETICIÓ

El Sènior Femení del CNR
guanya al Ciudad Lineal
L’equip absolut femení del
CN Rubí es va imposar a Can
Rosés a l’ARC Ciudad Lineal
de Madrid (13-9), consolidant-se en una fantàstica sisena posició. Aquest dissabte, l’equip dirigit pel Manel
Llobregat es desplaçarà fins
la piscina del CN Sant Feliu
amb l’objectiu d’assolir una
nova victòria. El partit serà
les 16.30 h.
Per la seva part, l’equip
masculí va perdre davant
d‘un dels equips més en forma de la competició, el CN
Sabadell, per un clar 6-20. Tot
i la derrota, l’equip es troba
en la desena posició a prop
d’assolir l’objectiu de la permanència. Aquesta setmana
l’equip no te cap compromís.
Pel que fa a la resta
d’equips, el Cadet masculí

va perdre contra el CN Atlètic
Barceloneta (8-16) i el cadet
femení va guanyar al CN Sant
Feliu.
Triatló
També l’equip de triatló va
competir i ho va fer en el
XV Duatló del Prat Obert.
El CN Rubí va presentar tres
equips, un mixte i dos masculins i tots van acabar la
prova. L’equip A, format per
Ricart Valenzuela, Jordi Tey,
Rafa Hierro i Carlos Pardos,
va quedar en la 38a posició.
L’equip B, integrat per Daniel
Jimenez, Gerardo Blanco,
Victor Gasto i Toni Matias, va
assolir la 91a posició, i l’equip
mixte, format per Marisol
Almeida, Andrea Garcia i
Adelardo gallego, va acabar
en la 102a posició. / CNR

NATACIÓ | CAMPIONATS DE CATALUNYA

Bea Ortiz, millor jugadora europea
per la Lliga Europea de Natació
La waterpolista rubinenca Bea Ortiz ha
guanyat el premi a
millor jugadora europea de waterpolo
que atorga la Lliga
Europea de Natació. La jugadora del
CN Terrassa ha estat l’escollida millor
jugadora del 2021
i és la cinquena esportista catalana que aconsegueix aquesta distinció. Ortiz
s’ha imposat per una diferència abismal (51,7%) a la seva
companya a la selecció espanyola i jugadora del CN Mataró,
Anni Espar (25%).
La jugadora, formada a les categories inferiors del CN
Rubí, succeeix com a millor jugadora a la portera catalana
Laura Ester, que va guanyar el premi el 2017 i 2019, ja que
l’any passat els guardons no es van lliurar per la pandèmia.
Bea Ortiz va aconseguir juntament amb les seves companyes
la medalla de plata als Jocs Olímpics de Tòquio, disputats
aquest estiu, on la rubinenca també va ser escollida dins
l’equip ideal olímpic de waterpolo. / DdR

HOQUEI LÍNIA | COPA DEL REI I LA REINA

Pol Ramos es proclama Campió El Cent Patins cau eliminat de
de Catalunya aleví de natació la Copa del Rei i de la Reina
El Campionat de Catalunya
d’hivern aleví de natació es
va disputar el passat cap de
setmana a les instal·lacions
del Club Natació Lloret. Per a
la majoria dels representants
del Club Natació Rubí va ser
el seu primer campionat de
Catalunya, però tots ells van
realitzar un gran campionat
en totes les proves disputades.
D’entre tots, cal destacar
els resultats del nedador Pol
Ramos que es va proclamar
Campió de Catalunya aleví
Masculí (2009), en la prova
combinada (400 m liures,
200 m estils, 50 m subaquàtic
ondulatori i 100 m braça), i
va quedar primer de Catalunya als 100 m braça amb
un temps d’1:17,52, marca

El rubinenc Pol Ramos, amb la
medalla d’or del campionat. /
Cedida

que li permet d’aconseguir
la mínima per competir als
Campionats d’Espanya de la
seva categoria. Tabmé va ser
tercer en els 200 m estils, amb
un temps de 2:32,51./ CNR

L’HCR Cent Patins va viatjar
la passada jornada fins a
Cartagena per a disputar la
copa del Rei i de la Reina. El
sènior masculí va arrencar la
competició i es va enfrontar
en quarts de final a l’HC Espanya. Tot i que el Cent Patins
va anar enrere al marcador,
el conjunt de Fajardo va gaudir de moltes oportunitats.
L’Espanya es va avançar 0-2
al marcador, però finalment
Triviño i David Coronas van
aconseguir igualar el resultat i forçar la pròrroga. Una
pròrroga amb gol d’or que no
va durar gaire i és que els rubinencs van iniciar-la amb un
jugador menys, cosa que va
aprofitar Pons, jugador mallorquí, per donar la victòria
a l’equip de l’Espanya per 2-3.

Per la seva banda, el femení va disputar directament
la semifinal de la Copa de
la Reina per la seva segona
plaça a la lliga. Va ser davant
un PC Tres Cantos que volia
revalidar el títol. Alejandra
Vallejo va avançar a l’equip
rubinenc. Les madrilenyes,
per la seva part, van anar de
menys a més i van empatar el
partit pocs minuts abans del
final de la primera part. A la
segona part, el Tres Cantos va
aprofitar una superioritat per
posar-se davant al marcador i
posar l’1-2 final.
Per la seva banda, el rubinenc Erik Alfaro, exjugador
del HCR Cent Patins i ara a les
files del Molina Sport, s’ha
plocamat campió de la Copa
del Rei. / HCR
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