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Suspensió de les llicències urbanístiques 
per evitar l’obertura de Can Balasc
MARTA CABRERA

La llarga batalla judicial i 
administrativa entre l’Ajun-
tament de Rubí i l’empresa 
TMA Grupo Sánchez per 
l’obertura de Can Balasc 
suma un nou capítol. El con-
sistori ha decidit suspendre 
durant un any la tramitació 
de llicències per executar 
plans urbanístics, un fet 
que impedeix que l’empresa 
gestora de Can Balasc tingui 
l’oportunitat de presentar 
un Pla Especial Urbanístic 
per començar l’activitat 
d’abocador.

Aquest acord de la Junta 
de Govern és la resposta a 
la no admissió a tràmit del 
recurs que l’administració 
local havia interposat con-
tra la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Ca-
talunya (TSJC) de l’estiu del 
2020, que va declarar nul el 
Pla d’Extractives que l’Ajun-
tament. El 14 de febrer, el 
TSJC va comunicar que no 
acceptava el recurs i dos 
dies més tard, el consistori 
va aprovar l’edicte amb la 

suspensió de la tramita-
ció de les llicències durant 
un any, el màxim permès. 
Aquest és el temps que té 
l’Ajuntament per redactar 
un nou Pla d’Extractives.

En realitat, l’Ajuntament 
s’ha limitat a repetir l’estra-
tègia que ja li va funcionar 
el 2014, quan va anunciar 
la suspensió de llicències i 
l’any següent va presentar 
inicialment el Pla d’Extrac-
tives. Això va provocar au-

tivitats extractives i la seva 
restauració i la disposició, 
gestió i el tractament de 
residus.

De fet, el tràmit urbanís-
tic és l’únic cavall de batalla 
que pot presentar l’Ajunta-
ment per evitar l’obertura 
de l’abocador de Can Balasc. 
L’empresa té la llicència 
d’obertura des del 2018, 
quan l’Ajuntament li va ator-
gar per donar compliment a 
una sentència del TSJC del 
2012. També té la llicència 
ambiental, atorgada per la 
Generalitat l’octubre del 
2020 i recorreguda per 
l’Ajuntament perquè auto-
ritza a l’empresa a abocar 
residus industrials i comer-
cials, encara que el projecte 
inicial només contemplava 
residus de terres i inerts.

L’abocador de Can Ba-
lasc, que està a poc més de 
300 metres d’una illa de ca-
ses i a 1 km de l’escola Rivo 
Rubeo, preveu acollir quan 
entri en funcionament fins 
a 1.083 m³ de residus amb 
un màxim d’entrada anual 
de 82.500 tones.

tomàticament la pròrroga 
en la suspensió de llicències 
fins a la seva aprovació defi-
nitiva, el 2016, validada per 
la Generalitat. Sota el marc 
jurídic del Pla d’Extractives, 
molt més restrictiu que 
la legislació vigent, l’Ajun-
tament ha pogut negar a 
l’empresa durant els darrers 
anys la llicència urbanística 
per poder obrir l’abocador. 
Es tracta d’un document 
que pretén regular les ac-

L’Ajuntament redactarà un nou Pla d’Extractives. / Arxiu

L’Ajuntament rehabilita 
la font de Can Matarí
L’Ajuntament ha finalitzat 
les obres de rehabilitació 
de la font de Can Matarí, a 
Castellnou. Es tracta d’una 
mina d’aigua de titularitat 
municipal, que feia més de 
25 anys que estava tapiada 
i que està ubicada al torrent 
de Can Matarí. Durant els 
treballs de recuperació, s’ha 
comprovat que no es tracta 
exactament d’una font, sinó 
d’una mina d’aigua molt 
similar pel que fa a la forma 
i la mida a la de la font de 
Can Moritz.

No existeix una base do-
cumental històrica de l’ori-
gen d’aquesta mina, tot i que 
sembla que estaria lligada a 
la finca que els Moritz van 

comprar a Rubí, on s’hi van 
construir una casa moder-
nista i la ja restaurada font 
de Can Moritz.

Com que no hi ha un fons 
documental que estipuli com 
era originàriament, el consis-
tori ha optat per recuperar 
la mina d’aigua, que feia 
més d’un quart de segle que 
estava tapiada, garantir el 
drenatge i fer una ornamen-
tació amb material d’acer 
amb el dibuix de l’actual 
casa de Can Moritz. També 
es traslladaran les tanques 
de fusta que prohibeixen 
accedir al voltant de Can 
Moritz just abans de la font, 
amb l’objectiu d’integrar-la a 
aquest entorn natural. / DdR

La mina d’aigua, molt similar a la de la font de Can Moritz, portava 25 
anys tapiada. / Ajuntament



Divendres, 25 de febrer de 2022ACTUALITAT 3

La ciutat registra un increment de 
delictes del 17% durant el darrer any
REDACCIÓ

El balanç delinqüencial que 
publica cada any el Ministeri 
de l’Interior indica un aug-
ment notable dels delictes 
produïts a la ciutat durant el 
2021, però també respecte 
al 2019, l’any prepandèmia. 
En total, l’any passat es van 
cometre a Rubí 3.723 fets 
delicti us, un 17% més que 
el 2020 i un 11% més que 
el 2019.

L’augment en els fets 
delinqüencials en nombres 
relati us s’ha produït especi-
alment en els delictes sexu-
als i el tràfi c de drogues. A 
més, el 2021 es van produir 
dos homicidis a la ciutat, 
un relacionat amb un assalt 
a una ‘narcocasa’ i l’altre 
l’homicidi d’un comerciant 
després d’un furt. Especi-
alment preocupant resulta 
l’augment en els delictes 
sexuals, ja que se n’han re-
gistrat 38, el que signifi ca un 
increment del 52% respecte 
a l’any passat. D’aquests, 7 
han estat violacions. L’altre 

delicte que augmenta molt 
en nombres relati us és el 
tràfi c de drogues, amb un 
total de 24 delictes regis-
trats, un 60% més que l’any 
anterior.

També hi ha hagut més 
robatoris, que juntament 
amb els furts, suposen la 
major part dels delictes que 
es cometen a la ciutat. Hi ha 
hagut 150 robatoris amb 
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darrer any és la temptati va 
d’homicidi, només s’han 
registrat dos casos pels 
quatre del 2020. En canvi, 
hi ha hagut més delictes de 
lesions: 28 casos pels 25 de 
fa dos anys. 

En relació amb la resta 
d’infraccions delicti ves, se-
gons les dades del Ministeri, 
aquestes han augmentat 
un 19%.

violència, un 12% més que 
el 2020, i 281 robatoris en 
domicilis o establiments, el 
que signifi ca una pujada del 
9%. Pel que fa als furts, se 
n’han registrat 704, amb un 
augment del 12%. També cal 
destacar que s’han produït 
un 25% més de robatoris de 
vehicles, amb 81 casos.

L’únic delicte que ha dis-
minuït a la ciutat durant el 

REDACCIÓ

Els Mossos d’Esquadra han 
descobert una plantació 
de marihuana en una nau 
industrial de Rubí, ubicada 
al passeig de la Riera, que 
amagava al seu interior 
312 plantes de marihuana, 
65 kg de cabdells i 1.280 
euros en efecti u. La droga 
intervinguda està valorada 
en 390.000 euros, segons la 
policia, mentre que el frau 
elèctric podria arribar als 
100.000 euros.

La investigació dels 
Mossos va començar al 
novembre i posteriorment 
la companyia elèctrica va 
certificar que a la nau hi 
havia un consum d’energia 
molt elevat. L’operació con-
tra la plantació va tenir lloc 
la setmana passada i a l’in-
terior de la nau, els Mossos 
van detenir tres homes en-
carregats del manteniment 
de les plantes, mentre que 
en una zona propera van 
arrestar un quart sospitós 

Els delictes sexuals han augmentat un 52% i els de tràfi c de droges un 60%. / Arxiu

REDACCIÓ

En el marc de la Taula de 
Seguretat i Comerç, repre-
sentants del teixit comercial 
local i de l’Ajuntament han 
acordat crear un grup de 
treball format pels serveis 
de Policia Local, Igualtat i 
Comerç per tractar la se-
guretat des de la visió i 
la perspectiva de gènere 
amb la col·laboració de les 
enti tats i les associacions 
de comerciants. La Taula 
es va reunir dimarts de la 
setmana passada a la Masia 
de Can Serra. 

Durant la trobada, els i 
comerciants van posar de 
manifest una millora de la 
sensació de seguretat i l’aug-
ment de la presència policial 
a la ciutat, coincidint amb 
la campanya comercial de 
Nadal, segons han informat 
fonts municipals. En nom 
del consistori, l’alcaldessa, 
Ana M. Martí nez, va agrair la 
implicació dels comerciants 

de la ciutat en la seguretat 
del municipi.

La reunió va comptar 
amb la presència de la mà-
xima edil, el regidor de Co-
merç i primer tinent d’al-
caldia, Moisès Rodríguez; 
la regidora de Seguretat 
Ciutadana, Marta Oliva, el 
cap de la Policia Local de 
Rubí i altres membres del 

servei municipal de Comerç. 
En representació del tei-

xit comercial de la ciutat, hi 
van assisti r membres de Co-
merç Rubí, d’Autònoms de 

Rubí Fem Pinya i de l’Asso-
ciació de Bars i Restaurants 
de Rubí. Van excusar la seva 
presència els representants 
del Mercat Municipal, el  
col·lectiu de comerciants 
Pakistanesos i els Mossos 
d’Esquadra.

En el marc de la sessió de 
la Taula de Comerç i Segure-
tat, els comerciants també 
van detallar espais concrets 
de la ciutat on la millora de 
la il·luminació i del paviment 
podria millorar la sensació 
de seguretat. El consistori 
es va comprometre a estu-
diar-lo i fer les modifi cacions 
necessàries.

La Taula de Seguretat 
i Comerç és un espai per 
intercanviar informació so-
bre temes de seguretat que 
afecten el teixit comercial 
del municipi. L’òrgan aple-
ga els serveis de Comerç i 
Seguretat Ciutadana, repre-
sentants de la Policia Local  i 
els Mossos i les associacions 
de comerciants locals.

Crearan un grup de treball per 
abordar la seguretat des de la 
visió i la perspecti va de gènere

relacionat amb el culti u. 
Els deti nguts tenen en-

tre 22 i 34 anys i estan 
acusats d’un delicte contra 
la salut pública i un delicte 
per defraudació de fluid 
elèctric. Els quatre han 
ingressat a presó. La inves-
tigació continua oberta i 
no es descarten més de-
tencions. 

Quatre deti nguts per una 
plantació de marihuana 
en una nau de Rubí

Els comerciants 
van demanar al 
consistori més 
il·luminació en 
alguns espais 
concrets de la 

ciutat per millorar 
la sensació de 

seguretat 
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Manifestació dels 
pensionistes per la 
polèmica dels caixers
El Moviment per unes Pen-
sions Públiques Dignes i 
Rubí per la Sanitat han con-
vocat una manifestació per 
protestar contra l’abús de 
les entitats financeres en 
l’atenció a la gent gran.

Fa mesos que els bancs 
i caixes obliguen la gent 
gran a fer la major part de 
les seves gesti ons a través 
dels caixers automàti cs. Si 
les gesti ons ens fan a través 
de la fi nestreta, com majo-
ritàriament han fet sempre 
les persones grans, els bancs 
cobren una comissió. Ja fa 

dies que diversos col·lecti us 
arreu de l’estat s’estan orga-
nitzant per denunciar el que 
consideren un maltracta-
ment per part de les enti tats 
fi nanceres.

A més, la manifestació, 
que començarà el dissabte 
26 de febrer a les 11.30 h a la 
plaça Pere Aguilera, també 
demanarà al govern central 
que faci marxa enrere en 
la seva intenció de fer-se 
càrrec del cost dels caixers 
automàti cs en aquelles po-
blacions o zones que no en 
tenen cap. / DdR

Afectats pel desallotjament de barraques 
del Castell afi rmen que són arrendataris
MARTA CABRERA

Prop d’una quarantena de 
persones que tenen horts 
i barraques als terrenys 
propers al Castell de Rubí 
han decidit recórrer a la 
justícia el desallotjament 
que l’Ajuntament ha pre-
vist pel dia 6 de març. El 
consistori va rebre fa unes 
setmanes l’autorització judi-
cial per desmantellar totes 
les estructures que hi ha a la 
zona. Concretament, l’auto 
de la jutge recull que “les 
persones han d’abandonar 
aquests espais per posar fi  a 
l’ocupació de les parcel·les”.

Els afectats, però, no hi 
estan d’acord, ni amb el fet 
que hagin d’abandonar la 
zona ni amb el fet que esti -
guin ocupant una propietat 
privada, ja que afi rmen que 
són arrendataris. Així ho ha 
explicat l’advocat que han 
contractat, Sergio Santa-
maría, del despatx Vosseler: 
“Són arrendataris, no ocu-
pes, han signat contractes 
amb Ceràmicas Egara SA, 
la propietària del terreny”. 
Santamaría afi rma que al-
guns tenen contractes de 
lloguer per escrit i que altres 
són verbals i de traspàs en-
tre llogaters, però ressalta 
que encara que no hi hagi 
documentació també són 
vàlids si es pot demostrar a 
través de testi monis.

Segons la versió dels 
afectats, hi ha persones que 
fi ns i tot fa més de 50 anys 
que estan pagant aquestes 
rendes a Ceràmicas Egara, 
una empresa que ara es tro-
ba en concurs de creditors i 
que és gesti onada per una 
administració concursal. 
Segons Sergio Santamaría, 

aquest ens és qui estaria 
cobrant aquestes rendes 
a través d’una agència im-
mobiliària que fa d’inter-
mediària.

En la situació actual, 
l’administració concursal 
haurà de vendre tots els 
béns i les propietats de 
Cerámicas Egara, entre les 
quals hi ha aquestes parcel-
les, per pagar els creditors.

Sobre les persones que 
estan vivint en barraques 
en aquesta zona en situ-
ació d’extrema pobresa, 

banda, ha carregat contra 
l’administració local, a qui 
ha acusat de “mala fe” per 
haver iniciat aquest procedi-
ment judicial sense tenir en 
compte les persones afec-
tades. L’advocat considera 
que l’Ajuntament ha ti ngut 
prou temps des del 2017, 
quan es va aprovar una mo-
ció per començar a treballar 
per retirar les barraques, 
per conèixer que aquestes 
estaven arrendades. “La 
jutge s’equivoca perquè no 
té tota la informació i no la 
té perquè l’Ajuntament ha 
procurat que no la ti ngui” i 
considera que s’estan “vul-
nerant drets fonamentals”.

L’advocat també re-
coneix que no totes les 
persones que tenen allà 
una petita parcel·la són 
llogaters, però afi rma que 
majoritàriament sí.

els afectats només tenen 
constància que hi hagi dos 
casos. La resta, assenyalen, 
són parti culars que tenen 
horts o barraques i que 
principalment els fan servir 
com a espai d’oci.

Acusen l’Ajuntament d’ha-
ver actuat incorrectament
Davant d’aquesta situació, 
els afectats presentaran 
una sol·licitud per aturar 
de forma cautelar el desa-
llotjament i tenen previst 
recórrer l’auto un cop hagin 
pogut accedir a l’expedient 
administrati u que fonamen-
ta el desmantellament de la 
zona. L’Ajuntament afi rma 
que hi ha un informe tècnic 
que avala el desallotjament 
per motius de seguretat, 
principalment pel risc d’in-
cendi.

Santamaría, per la seva 

Un dels horts ubicats en aquesta zona que l’Ajuntament vol desallotjar el 6 de març. / Arxiu

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

agrorosell@telefonica.net

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 13.30 h 

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

DRISTRIBUCIÓ A DOMICILI

La Residència de Gent Gran Ama-
necer va celebrar el 14 de febrer 
la festa del seu 19è aniversari. Al 
matí  es va celebrar un concurs de 
disfresses per part del personal del 
centre i posteriorment es va projec-
tar un vídeo molt emoti u de tots els 
residents i es va col·locar un mural 
a l’entrada del centre.

A l’hora de dinar, es va servir un 
àpat especial a base de pica-pica i 
begudes i, a la tarda, es van bufar 
les espelmes amb un pastí s especial 
per a l’ocasió. / DdR

La Residència Amanecer celebra una 
festa coincidint amb el 19è aniversari

Treballadors de Ferrocarrils 
fan vaga fi ns al 4 de març
El Sindicat Espanyol de Ma-
quinistes i Ajudants Ferro-
viaris (SEMAF) ha convocat 
una vaga a Ferrocarrils de la 
Generalitat fi ns al 4 de març. 
Segons ha explicat FGC, es 
tracta d’un sindicat minori-
tari dins dels treballadors de 
l’empresa, que ha establert 
serveis mínims. 
Així, fi ns al 25 de febrer a 
les franges horàries de 5 h a 

10 h i de 15 h a 20 h, haurà 
d’haver-hi un 66% del servei 
i a la resta de franges, un 
33%. D’altra banda, entre el 
28 de febrer i el 4 de març, 
quan se celebra el Mobile 
World Congress a Barcelona, 
a les franges horàries de 5 
h a 10 h i de 15 h a 20 h el 
servei haurà de ser del 85% 
i a la resta de franges, del 
50%. / DdR

Fa mesos que les enti tats fi nanceres obliguen a la gent gran a fer servir 
el caixer o pagar comissions per fer tràmits a la fi nestreta. / M.C.

Els afectats 
carreguen contra 

l’Ajuntament, a qui 
acusen de mala 

fe per ignorar-los 
en el procediment 

judicial

Usuaris de la residència celebrant l’aniversari. / Cedida
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Més de 2 milions d’euros en ajuts
i subvencions a l’habitatge el 2021
REDACCIÓ

Durant el 2021, a Rubí s’han 
distribuït 2,1 milions d’eu-
ros en diferents modalitats 
d’ajuts i subvencions a l’ha-
bitatge. Els diners, aportats 
per les diferents administra-
cions, es van destinar prin-
cipalment a donar suport al 
pagament del lloguer o dels 
subministraments bàsics 
de la llar, així com a l’ajut 
a persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat i 
emergència social. 

Els ajuts al lloguer van 
representar l’import més 
significatiu, amb un total 
d’1,5 milions d’euros con-
cedits l’any passat. Aquests 
van provenir de fons del 
Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana 
i estaven destinats exclusi-
vament al pagament del llo-
guer, tramitats per l’Oficina 
Local d’Habitatge. 

Pel que fa a les situa-
cions d’especial urgència, 
que aporta la Generalitat de 
Catalunya, van suposar un 
total de 0,2 milions d’euros. 
Els diners es van destinar a 

persones que estaven en 
risc de pèrdua de l’habitatge 
per impossibilitat de pagar 
el lloguer o per deutes hi-
potecaris. 

D’altra banda, l’Ajunta-
ment de Rubí va destinar 
0,3 milions d’euros a dife-
rents modalitats d’ajuts a 
l’habitatge per a famílies 
o persones en situació de 
vulnerabilitat, que incloïen 
ajuts per a solucions de llars 
d’emergència i per a despe-
ses relacionades amb l’habi-
tatge. També l’administració 
local municipal va destinar 
12.000 euros a ajuts per fer 
front al pagament dels sub-
ministraments bàsics de la 
llar, aigua, llum i gas, que es 
van sumar als 61.000 euros 
provinents del fons econò-
mic social acordat en un 
conveni entre l’Ajuntament 
i la companyia d’aigües 
Agbar. 

Unes 2.000 llars rubi-
nenques reben aquests 
ajuts

Pel que fa al destí de tots 
aquests ajuts econòmics, 
es calcula que han bene-
ficiat prop de 2.000 llars 

rubinenques. La regidora 
d’Habitatge, Ànnia García, 
ha mostrat la seva satisfac-
ció per haver pogut arribar 
a totes aquestes persones 
vulnerables a través dels 
nous ajuts projectats al Pla 
Local d’Habitatge: “Podem 
dir que sis mesos després 
de la seva aprovació, hem 
superat amb escreix el 
nombre de llars receptores 

d’aquests ajuts que es fixa-
ven al pla i que continuem 
treballant per ampliar les 
línies d’ajuts amb l’objectiu 
que ningú que ho necessiti 
quedi exclòs”. 

Les dades més recents 
sobre desnonaments a la 
ciutat, de l’any 2020, indi-
quen que es produeixen 
més de 600 desnonaments 
a l’any. L’accés a l’habitatge és un problema a ciutats com Rubí. / Arxiu- Localpres

Preparen ajuts a la rehabilitació 
a canvi de posar el pis a la borsa 
de lloguer social
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí tre-
balla per impulsar una nova 
línia de subvencions eco-
nòmiques per a l’execució 
d’obres de reforma i condici-
onament d’habitatges inclo-
sos en la borsa de Mediació 
per al lloguer social. L’objec-
tiu dels ajuts és incentivar 
els propietaris d’immobles 
buits perquè els arrendin a 
preus assequibles.

La borsa de Mediació per 
al lloguer social és un servei 
que presta l’Oficina Local 
d’Habitatge i que pretén 
incrementar l’oferta d’habi-
tatges de lloguer a la ciutat 
proporcionant seguretat 
als propietaris i uns preus 
més assequibles per als llo-
gaters. Entre els avantatges 
que ofereix a les persones 
titulars, hi ha la garantia de 
cobrament de rendes mit-
jançant Avalloguer, la gestió 
del contracte i la tramitació 
de la documentació neces-

sària, l’assessoria jurídica i 
la mediació amb el llogater.

“L’any passat ja vam in-
troduir una bonificació del 
60% en la quota de l’IBI per 
a les persones que arrendes-
sin un habitatge buit a través 
de la borsa. Amb aquesta 
nova línia de subvencions, 
sumem incentius per aquells 
propietaris i propietàries 
que vulguin reformar el seu 
pis i incorporar-lo a la borsa 
municipal”, ha explicat la 
regidora d’Habitatge, Ànnia 
García.

L’Ajuntament ha habi-
litat una consulta pública 
a través de la plataforma 
Participa Rubí per tal que 
la ciutadania pugui fer pro-
postes per tal d’elaborar les 
bases reguladores de les 
noves subvencions. L’espai 
de participació en línia es-
tarà obert fins al 9 de març. 
Les persones que vulguin fer 
aportacions també tindran 
la possibilitat de fer-ho a 
través d’una instància.
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Iniciativa de l’AUP per recuperar 
el paper de les dones a la història
MARTA CABRERA

Arran de la destrucció del safa-
reig de la finca de Cal Met Lleó 
fa unes setmanes, l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP) demana 
que s’impulsi des de l’Ajunta-
ment un projecte ampli sobre la 
recuperació històrica del paper 
que han tingut les dones al llarg 
de la història de la ciutat. En els 
darrers anys, les institucions i els 
grups de recerca han aprofitat 
elements patrimonials com els 
safaretjos, símbol del treball de 
cures i de sosteniment de la vida, 
per recuperar la història de les 
dones, constantment invisibilit-
zada al llarg dels segles. 

La regidora de l’AUP, Betlem 
Cañizar, ha demanat a l’Ajunta-
ment que treballi per millorar la 
conservació i el manteniment del 
patrimoni, sigui en espais públics 
o privats. En el cas de la casa de 
Cal Met Lleó, que és una finca 
privada, la portaveu ha explicat 
que “l’Ajuntament podria haver 
denegat la llicència d’obres si 
aquesta incloïa l’enderrocament 
del safareig, que era part del 
patrimoni protegit”, o en tot cas, 
“si no estava inclòs aquest ender-

rocament en el projecte d’obres, 
sancionar la propietat”.

La proposta inclou recopilar i 
visibilitzar els treballs d’història 
local que s’han fet amb perspec-
tiva feminista o amb les dones 
com a protagonistes i recuperar 
la història de les feines producti-
ves lligades a les dones, com per 
exemple el treball a la indústria 
tèxtil, i de les revoltes protagonit-
zades per dones, moltes d’elles 
relacionades amb el preu de la 

farina. “Són un seguit de propos-
tes per recuperar les aportacions 
de la dona, perquè al final només 
es visibilitzen les tasques dels 
homes”, ha explicat Cañizar. 

Per tirar endavant aquests pro-
jectes, la formació assembleària 
proposa crear també un conjunt 
de beques o ajuts dirigits a es-
tudiants o historiadors perquè 
treballin per la recuperació histò-
rica de la memòria de les dones 
rubinenques. 

Membres de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

Esquerra escull Xavier Corbera com a 
candidat per a les municipals

Autobús d’Òmnium
Rubí per anar a
l’assemblea general 
Òmnium Rubí organitza un au-
tobús des de Rubí per assistir a 
l’assemblea general ordinària 
d’Òmnium, que se celebra a La 
Farga de L’Hospitalet el 26 de 
febrer. Entre altres qüestions, es 
tractarà el relleu de Jordi Cuixart 
a la presidència. L’única candida-
tura que s’ha presentat és la que 
encapçala el filòsof Xavier Antich 
i que compta amb la presència 
de personalitats destacades com 
Mònica Terribas, David Fernán-
dez, Natza Farré o Joaquim Forn. 
L’autobús organitzat per Òmnium 
Rubí sortirà des de Sant Cugat i es 
podrà agafar a l’Escardívol a les 9 
h. Per anar-hi, cal reservar la plaça 
a omnium.cat/rubi. 

Espectacle pel 8-M
D’altra banda, Òmnium Rubí ha 
organitzat de cara al Dia de la Dona 
un espectacle poeticomusical, 
‘Parlen les dones’. Es tracta d’un 
homenatge a poetes dels països 
catalans que serà interpretat per 
Aina Torres i el violoncel·lista Edgar 
Casellas. L’acte tindrà lloc el 2 de 
març a les 19.30 h a l’auditori de 
la Biblioteca Mestre Martí Tauler. 
L’entrada és lliure, però per assis-
tir cal inscriure-s’hi prèviament a 
omnium.cat/rubi. / DdR

Xavier Corbera, durant l’assemblea en què va ser escollit candidat del partit a les eleccions municipals. / ERC

Crítiques al govern 
per la manca 
d’informació sobre 
la Torre Salduba
L’anunci de la rehabilitació de 
la Torre Salduba que ha fet 
aquesta setmana el govern 
local ha agafat per sorpresa els 
grups municipals de l’oposició, 
que no en sabien res, segons 
ha explicat Belem Cañizar: 
“Ens sembla meravellós assa-
bentar-nos del projecte per la 
premsa quan precisament a 
la comissió informativa vam 
preguntar sobre què passaria 
amb les Torres Massana i ens 
van remetre al Pla d’Equipa-
ments”. 

L’Alternativa d’Unitat Po-
pular, que fa anys que reivin-
dica que es recuperi tot aquell 
espai, majoritàriament de 
propietat municipal i en estat 
ruïnós, lamenta que no se’ls 
hagi explicat el projecte de la 
Torre Salduba i que tampoc 
s’hagi compartit amb els veïns: 
“El que es farà allà pot ser in-
teressant, però no tenim prou 
coneixement per valorar-ho, i 
no ens consta que hagin fet 
cap procés de participació 
comunitària amb els veïns”, 
ha criticat la regidora. / M.C.

REDACCIÓ

Els militants i simpatitzants 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a Rubí han escollit 
l’actual portaveu del grup 
municipal, Xavier Corbera, 
com a candidat a l’alcaldia 
per a les eleccions munici-
pals del maig del 2023. 

Corbera, que ja es va 
presentar a les eleccions 

del 2019 com a candidat, 
ha explicat que estarà acom-
panyat d’un equip de “bons 
professionals, persones im-
plicades i amb moltes ganes 
de millorar la ciutat on vi-
uen”. L’actual regidor d’ERC 
es marca com a objectiu 
guanyar l’alcaldia en les pro-
peres eleccions i considera 
que “Esquerra és l’única 
opció real que té Rubí per 

aconseguir transformar la 
ciutat aprofitant tot el seu 
potencial”. 

Amb Xavier Corbera com 
a candidat, el 2019 Esquerra 
Republicana a Rubí va obte-
nir els seus millors resultats 
en unes eleccions munici-
pals des de la restauració 
de la democràcia, amb 7 
regidors, més de 7.000 vots 
i un 22% del suport.
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Un cop publicades les dades ofi cials 
dels delictes que s’han comès a Rubí 
durant el 2021, es confi rma la sen-

sació que tenia la majoria de la ciutadania: 
els fets delicti us han augmentat a Rubí. I 
no ho han fet només respecte el 2020, 
un any en què per la pandèmia va baixar 
molt el nombre de delictes comesos, sinó 
també respecte el 2019, és a dir, abans de 
la pandèmia. 

Les causes poden ser múlti ples i diver-
ses, algunes estan directament relacionades 
amb la crisi econòmica i social provocada 
precisament per la pandèmia i per les ele-
vades taxes de risc de pobresa de la nostra 

Delictes, seguretat, prevenció
EDITORIAL

societat, però n’hi ha altres que són con-
junturals. Aquest és el cas per exemple dels 
delictes relacionats amb el tràfi c de drogues. 
Segons alerten els Mossos d’Esquadra, Ca-
talunya s’ha converti t en els darerrs anys en 
un pol important de culti u de la marihuana 
a Europa i Rubí sembla que no s’escapa a 
aquesta realitat.

No convé tampoc invisibilitzar la violèn-

cia masclista: els homes agredeixen cada 
vegada a més dones, o com a mínim es 
registren més denúncies. Segons les estadís-
ti ques del Ministeri de l’Interior s’han pro-
duït set violacions en el darrer any en algun 
indret de la nostra ciutat i cada 10 dies, una 
dona ha pati t algun ti pus d’agressió sexual 
a Rubí. Són dades que no s’havien registrat 
abans i això no es pot consenti r. 

També hi ha hagut un increment dels 
robatoris amb violència, dels registrats a les 
llars i als vehicles. 

Rubí no és un cas aïllat pel que fa a les 
dades d’increment dels delictes sinó que a 
la comarca, a la província i a Catalunya en 
general també es produeix aquest augment 
dels fets delicti us. 

En qualsevol cas, és cert que Rubí ne-
cessita més agents de policia i de Mossos 
d’Esquadra, i més presència policial als car-
rers, però només amb això no es deixaran de 
produir els delictes. Cal abordar l’arrel dels 
problemes socials i inverti r recursos per fer 
més tasques de prevenció.

La inseguretat a Rubí

(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).
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Comunitat educati va Pau Casals
@PauCasals_Rubi
Hola @AjRubi, sabeu quan tornareu 
a instal·lar els bancs de la Pl. Manuel 
Miralles? Sí, sí, aquells que va reti rar 
sense comunicar-ho a la comunitat 
educati va... 
#torneuelsbancs #Rubicity 
#entornsescolars @anammarti nez 
@juanlopeznunez @rafagueto @
victorg07638942 @andresmedranoru

CARTES DE LA CIUTADANIA
Indignació i indefensió
Indefensió i indignació davant l’ad-
ministració a Rubí: porto 8 multes 
de 90 € per accedir a illa vianants 
per on sempre ho he fet, ja que 
soc veí amb vehicle autoritzat. No 
he rebut cap noti fi cació de l’ajun-
tament sobre prohibició d’accés 
a l’illa de vianants a la cruïlla de 
c/ Cervantes amb c/ Cal Príncep a 
segons quins veïns a parti r de fi nals 
de gener. Ahir em van començar a 
arribar les multes i cada dia fi ns 
avui he accedit a l’illa de vianants 
per aquest punt. És lamentable i 
denunciable l’abús recaptatori de 
l’Ajuntament de Rubí amb aquesta 
trampa, és indignant i molt injust. 
Si algú li ha passat el mateix, agra-
eixo que contacti  amb mi.

Miquel Fígols

No a la guerra, no més menti des
L’any 2003 era necessari envair 
l’Iraq perquè el psicòpata del Busch 

va fer córrer que en Saddam Hus-
sein disposava d’armes de destruc-
ció massiva i que les volia uti litzar. 
Unes armes, mai trobades. Per no 
tenir, no tenia ni cap avió que ho 
pogués fer possible, ja que tots ha-
vien estat embargats en la guerra 
de Kuwait del 1991, no arribava 
ni a una dotzena d’helicòpters el 
que disposava en aquell moment. 
Però va ser l’excusa per entrar a 
l’Iraq i desestabilitzar i arruïnar 
una de les nacions més riques 
econòmicament i socialment més 
estables de tot l’Orient Mitjà. Ara 
ens expliquen la mateixa història 
de menti des pel que fa a Rússia i 
Ucraïna. Dinou anys després, un 
país en crisis com els EUA i el seu 
quasi dement Joe Biden, té interès 
a vendre molt material militar, té 
interès a relati vitzar l’avenç de la 
Xina. En defi niti va, fer parar màqui-
nes a molts països que en aquest 
període han sabut estabilitzar-se 

i avançar, com la mateixa Rússia. 
Ara és necessari que mai parar 
tot això, la ciutadania no hauria 
de permetre una nova guerra que 
solament ens portarà més destruc-
ció, misèria, i més refugiats sumats 
als més de 80 milions existents en 
l’actualitat i, en defi niti va, més po-
bresa i més morts. Diem ben fort: 
no més menti des, No a la guerra!

Josep M. Pijuan

Més manteniment
No cal ser un geni per saber que la 
ciutat està falta de manteniment, 
no cal anar molt lluny per veure 
que hi ha zones de Rubí sense cap 
mena de manteniment. Els carrers 
conti nuen amb voreres aixecades, 
que són un perill per tothom i molt 
especialment per la gent gran, es-
pais on estan els contenidors de la 
brossa que fa fàsti c anar a ti rar la 
brossa, jardins públics amb herbes, 
brossa, etc. i per descomptat el 

tema dels coloms i de l’incivisme 
d’alguns propietaris de gossos, 
carrers bruts pels quals has d’anar 
sortejant premis inesperats i molt 
desagradables.
És cert que algunes persones tenen 
una falta de civisme molt gran, 
però també és cert que a Rubí li 
falta una rentada de cara impor-
tant. No només és tracta de posar 
fl ors en el centre, que està molt 
bé, també és important intentar 
que els rubinencs quan sorti m de 
casa a qualsevol barri per anar a 
on sigui puguem anar a gust pel 
nostre poble.

Edu García

Incesantes fragancias y publicidad
Desde muy joven no salgo a la calle 
si no voy perfumado, va con mi 
personalidad, y me acuerdo cuan-
do semanalmente acudía a la per-
fumería Vilalta de Rubí a comprar 
mi frasco de colonia o perfume). 

Hoy día estamos inmersos en el 
fascinante mundo de la publicidad, 
y yo durante un ti empo trabajé en 
ese loco y diverti do sector. Viene a 
cuento todo ello porque yo sé bien 
que los anuncios publicitarios del 
mundo del perfume duran todo el 
año (Navidad, día del Padre, día de 
la Madre, Reyes, San Valentí n…), y 
que te regalen perfume, es de los 
mejores regalos que te pueden 
hacer, según mi modesta opinión 
y según mi forma de ser. El éxito 
de los anuncios del mundo de la 
fragancia reside en que está muy 
relacionado con los senti dos: la 
visión, el tacto y por encima de 
todo el olor, en este caso, el aro-
ma. Y recomiendo para quien le 
interese una obra literaria y pos-
terior película que lleva por tí tulo 
El Perfume. Quien la lea y la vea, 
seguro que entenderá lo que se 
desprende de este escrito. 

José Antonio Avila López
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Ja fa un any, al Ple de de-
sembre, Soc mare i treba-
llo. Per a poder cuidar-me 
una mica, he decidit anar a 
córrer. És difícil trobar mo-
ments per a una mateixa, 
quan les responsabilitats 
familiars, laborals i d’altres, 
espremen el temps que el 
dia t’ofereix. Així que em 
llevo a les 6:00 de matí, pre-
paro l’esmorzar i la robeta 
del meu petit, m’emboto a 
les malles i surto a córrer. Fa 
molt de fred, i és de nit. Nit 
fosca. En sortir al carrer, el 
silenci i la negror m’embol-
callen. De camí, veig dues 
siluetes a l’altra banda de la 
cantonada. Respiro fondo. A 
mida que m’hi acosto, ells 
es posen drets. Quan soc 
ben a prop, em xiuxiuegen 
alguna cosa que no entenc. 
Ara es posen a caminar dar-
rere meu. Accelero el pas. 
Per sort, el meu company de 
running, que ha vist l’escena 
des de dalt, ja baixa cridant 
“està tot bé!”. Ells giren per 

Feminitzem l’urbanisme a Rubí
Marta Esparza
Xavier Corbera
ERC- Rubí

la cantonada i desapareixen 
en la foscor, perquè sí, els 
carrers estan ben foscos. 
L’escena m’ha deixat irre-
meiablement marcada. Mai 
més pujaré sola al lloc de 
sortida a córrer. Ara no em 
sento segura… 

Soc pare i treballo. Per po-
der cuidar-me una mica 
surto a córrer. És al vespre, 
fa fred i és fosc. Per on corro 
no hi veig gairebé ningú, 
només un parell d’homes 
parlant en una cantonada 
que no sé si em volien dir 
alguna cosa o bé tenien un 
to alt. Segueixo i gaudeixo 
dels meus pensaments. 
Desconnecto i arribo a casa 
amb ganes d’una dutxa ca-
lenta i sopar. 

Avui hem visitat la tieta a 
Barcelona. Anem en tren. 
Quan arribem a l’estació de 
Rubí, no és massa tard, però 
a l’hivern ja s’ha fet de nit. 
Agafo nen i cotxet i ens di-
rigim cap a casa. Molt poca 
gent pel carrer, un carrer 
tan mal il·luminat que, als 
vint metres ja he xafat una 
tofa de gos amb les rodes 

del cotxet. M’arriben veus, 
no sé d’on venen. Miro els 
racons foscos quan hi pas-
so esperant que no hi surti 
ningú. Quants punts negres 
incontrolables! No em sento 
còmoda. En un d’aquests 
racons, em dono un bon 
ensurt quan una persona riu 
de sobte i fa un pas enrere. 
El cor em va a mil. Només 
és un adolescent que riu 
amb uns altres dos. Arribo 
a casa amb molta tensió 
acumulada. Mai més faré el 
recorregut més curt. Ara no 
em sento segura… 

Torno a casa després d’un 
dia llarg. És de nit. Travesso 
Rubí de punta a punta fins 
a arribar a casa. A aquesta 
hora ja queda poca gent pel 
carrer, algun bar obert, algú 
com jo, algun jove que en-
cara té corda per una bona 
estona, una dona que cami-
na de pressa, intueixo en un 
punt algú que fa passar l’es-
tona mirant com va passant 
la vida per davant. Passo per 
davant d’un bar que fa pinta 
que avui costarà tancar, 
una mica de xivarri, algun 
comentari d’aquells que 

justegen la gràcia i rialles 
exagerades. Arribo a casa i 
faig l’abraçada i el petó als 
de casa. 

Hem de redefinir Rubí per-
què el dret a habitar-hi 
sense por sigui efectiu per 
a totes les persones. Les 
dones tenen tot el dret a 
gaudir del seu dia a dia i a 
moure’s amb seguretat per 
Rubí. La detecció dels punts 

foscos en il·luminació o 
dels espais amb problemes 
d’accessibilitat i visibilitat, 
hauria de ser el primer i, 
més evident, dels passos 
diversos en la projecció d’un 
urbanisme feminista, un 
model més segur, sostenible 
i fàcil. 

Un model d’urbanisme fe-
minista uniria l’àmbit pro-
ductiu i el reproductiu, no 

segregant per estrats eco-
nòmics, i, per tant, evitant la 
discriminació de les dones i 
altres, copiant el que és el 
model social actual, el mas-
clisme. Posar les persones 
al centre de les decisions, 
aquesta frase tan dita, però 
tan poc aplicada. Millorar la 
seguretat, la mobilitat, l’ha-
bitatge, les comunicacions… 
la vida quotidiana. D’això va 
la cosa… 
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El govern vol converti r la Torre Salduba en 
un centre formati u de transició energèti ca
MARTA CABRERA

La Torre Salduba, propietat 
municipal des del 2006, 
quan va ser restaurada i 
posteriorment abandonada 
i ocupada, serà un centre 
formati u de transició ener-
gèti ca. Aquesta és la volun-
tat de l’Ajuntament, que vol 
que aquest espai ubicat a Ca 
n’Alzamora es converteixi 
en un punt de referència 
de programes formatius 
relacionats amb l’efi ciència 
energèti ca, la rehabilitació 
i les energies renovables. 

Per  t i rar  endavant 
aquesta rehabilitació, l’Ajun-
tament ha reservat una 
partida de 150.000 euros 
per fer una primera posada 
a punt de la fi nca, que es 
farà a través d’un programa 
de formació ocupacional. 
En paral·lel, la rehabilita-
ció pròpiament dita serà 
executada durant les pràc-
ti ques dels alumnes de la 
qualificació professional 
‘Rehabilitador de l’envolu-
pant amb sistemes passius 
de rehabilitació energèti ca’ 
del Rubí Forma. Es preveu 
que aquest projecte s’allar-
gui durant els propers tres 
anys, quan conclogui la 
rehabilitació. 

“El que fem a la Torre 
Salduba és un exercici de 
coherència, de posar en 
valor un patrimoni que te-
nim a través d’una actuació 
formativa”, ha explicat el 
regidor de Medi Ambient i 
Transició Ecològica, Andrés 
Medrano, que afegeix que 
“només el 20% dels habitat-
ges són efi cients, un fet que 
permet estalviar un 30% del 
consum energèti c”.

Així, la rehabilitació con-

sistirà fonamentalment a 
millorar el revesti ment inte-
rior i exterior de l’edifi ci per 
millorar l’aïllament i substi -
tuir les portes i les fi nestres, 
a més d’una actuació per 
condicionar el pati . 

Un cop hagi finalitzat 
completament la rehabi-
litació de la fi nca, la Torre 
Salduba demanarà l’homo-
logació de diversos cursos 
formati us que actualment 
es fan al Rubí Forma. A més, 
el consistori té la voluntat 
d’impulsar noves forma-
cions aprofitant el jardí 
exterior, relacionades amb 
l’agricultura i la jardine-
ria. També es preveu obrir 

una línia de formació per 
a persones amb diversitat 
funcional.

El futur de les Torres Mas-
sana, una incògnita
La Torre Salduba és una 
de les quatre torres d’esti l 
noucenti sta que va fer cons-
truir la família Massana a la 
gran fi nca que tenien a Ca 
n’Alzamora. En la Torre de 
la Llebre hi ha instal·lada 
l’escola i a la Torre Salduba 
es preveu ubicar un centre 
de formació. 

Pel que fa a les altres 
dues torres, una està aban-
donada, mentre que l’altra 
està ocupada. La finca és 
propietat municipal, a ex-
cepció d’un 33% fi nal que 
està pendent de l’expro-
piació forçosa per part de 
l’administració local. Du-
rant molts anys, aquestes 
dues cases, de nom Torre 
Massana i Torre Arís, han 

estat un punt de confl icte 
amb els veïns, que s’han 
queixat reiteradament de 
problemes de convivència, 
especialment relacionats 
amb el consum de drogues 
i la presència d’animals de 
granja.

Però el futur d’aquests 
dos immobles i les seves 
respecti ves fi nques és una 
incògnita. Segons ha avan-
çat l’alcaldessa, està previst 
que a l’abril o al maig s’apro-
vi el Pla d’Equipaments 
de Rubí, però aquests dos 
espais encara no tindran 
defi nit el seu ús en aquest 
document. “El debat de les 
Torres Massana encara s’ha 
de fer, cal posar sobre la tau-
la moltes qüesti ons i veure 
si estem o no parlant de 
patrimoni i quines necessi-
tats tenim per aquest espai. 
És un debat complicat”, ha 
reconegut l’alcaldessa, Ana 
M. Martí nez. 

La Torre Salduba va ser rehabilitada per l’Ajuntament, però es va tornar a abandonar i va ser ocupada. / M.C.

Visita insti tucional a B Braun
per consolidar espais de
col·laboració amb l’empresariat
REDACCIÓ

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tí nez, ha visitat aquest di-
lluns l’empresa de submi-
nistraments de productes 
mèdics B Braun, al polígon 
d’activitat econòmica de 
la carretera de Terrassa. El 
consistori conti nua així les 
visites periòdiques a les em-
preses del teixit empresarial 
de la ciutat. La màxima edil, 
acompanyada pels ti nents 
d’alcaldia Moisés Rodrí-
guez i Rafael Güeto Orti z, 
ha estat rebuda per Jesús 
Donado-Mazarrón Martí nez 
i Antonio Jódar Masanés, 
conseller delegat i director 
d’assumptes corporati us de 
l’empresa, respecti vament.

La comiti va municipal i 
la direcció de l’empresa han 
parlat del projecte de les 
Àrees de Promoció Econò-
mica Urbana i han explorat 
eines de col·laboració pú-
blico-privades que millorin 
la gesti ó dels polígons d’ac-
ti vitat econòmica de Rubí.

L’empresa industrial més 
gran amb seu a Rubí
B Braun és l’empresa indus-
trial més de gran amb seu al 
municipi. La multi nacional 
líder al mercat europeu 
de subministraments de 
productes mèdics va nàixer 
com a empresa familiar a 
Alemanya i té més de 175 
anys d’història. B Braun 
subministra especialitats 
farmacèutiques i produc-
tes quirúrgics, sanitaris i 
de serveis per a ús humà i 
veterinari.

L’empresa té presència 
a Espanya des de 1955 i el 
de Rubí és el seu centre de 
producció principal, amb 
prop de 2.000 treballadors. 
El grup B. Braun centralitza 
a la ciutat els processos de 
disseny i producció dels 
productes per al tancament 
de ferides. Des de 2021, B 
Braun té una nova planta a 
la ciutat des d’on dissenya i 
produeix sutures per a dis-
tribuir-les posteriorment a 
hospitals de tot el món.

L’Ajuntament té 
previst traslladar 

alguns cursos 
del Rubí Forma i 
oferir-ne de nous
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Responsables de B Braun amb l’alcaldessa i els ti nents d’alcalde durant 
la trobada. / Ajuntament - Localpres
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REDACCIÓ

L’any 2020 la celebració del 
Carnaval a la ciutat va ser la 
darrera festa multitudinària 
que es va celebrar a la ciu-
tat abans que la pandèmia 
de coronavirus  donés pas 
a mesos de confinament 
i dures restriccions. L’any 
passat, el Carnaval, com 
altres celebracions, no es 
va realitzar per evitar aglo-
meracions. 

Un any després, Rubí ho 
té tot a punt per a celebrar 
una nova edició d’una de 
les festes més populars a 
la ciutat. Tornen moltes de 
les propostes tradicionals, 
com la rua de comparses 
de dissabre o la matinal 
infantil de diumenge, però 
encara hi haurà algunes 
restriccions o actes que 
no es recuperen com el 
ball de nit o el concurs de 
comparses.   

En aquest darrer cas, 
principalment perquè les 
entitats que habitualment 
configuren les comparses 
no han tingut temps de 
preparar-se per culpa de les 
restriccions de la pandèmia 
i els casos de covid. 

Per escalfar motors, 
la Biblioteca ja ha acollit 
aquests dies activitats re-
lacionades amb el Carnaval 
amb narracions de contes i 
altres propostes. Ahir, Di-
jous Gras, es va fer públic  el 
veredicte del 35è Concurs 
de màscares d’edRa, sobre 
el qual us informarem en el 
pròxim número, i es va in-
augurar l’exposició amb to-

TRADICIONS 

Tot a punt pel Carnaval 2022: torna 
la rua de comparses i la matinal infantil 

tes les obres presentades. 
Aquest dissabte, serà el 

torn de la tradicional rua de 
comparses, que arrencarà 
des de la plaça del Doctor 
Pearson, a partir de les 
18.30 h. Ja a la plaça del 
Doctor Guardiet, a partir 
de les 19.30 h, tindrà lloc 
l’activitat ‘Les comparses a 
l’olla’, una divertida guerra 
de confeti animada amb la 
música de DJ Enka. 

Encara que no hi haurà 
concurs de comparses, 
sí que podran participar 
grups disfressats al carrer i 
que podran desfilar junta-
ment amb companyies ar-
tístiques de renom. Per fer-
ho, calinscriure’s a través 
d’un formulari d’inscripció 
al web de l’Ajuntament.

L’endemà diumenge 
27 de febrer, hi haurà les 

activitats més familiars, 
començant per la rua que 
sortirà a les 11 h de la plaça 
de Pere Aguilera. A partir 
de les 11.30 h, a la plaça del 
Doctor Guardiet tindrà lloc 
el taller de creació artística 
‘Fes la sardina de Carnaval’, 
i també un fotoreclam, 
la novetat d’enguany, on 
s’habilitarà un espai per-
què tothom es pugui fer 
fotos amb la Reina i el Rei 
Carnestoltes. 

El colofó de la matinal 
de Carnaval serà el ball 
infantil, que consistirà en 
l’espectacle ‘Disco for xics’ 
a la rambla del Ferrocarril. 
En el cas de la rua infan-
til, les comparses que hi 
vulguin participar, també 
s’hauran d’inscriure a tra-
vés del formulari.

La festa acabarà el Di-

mecres de Cendra, el 2 de 
març, amb la tradicional 
cercavila del Seguici Fú-
nebre des de la plaça del 
Doctor Pearson fins a la 
posterior Crema de la Sar-
dina a l’Escardívol, prevista 
al voltant de les 19 h.

Rubí tornarà a viure una nit molt festiva coincidint amb el Carnaval. / Ajuntament-Localpres

XERRADA

L’Auditori Vallhonrat acolli-
rà aquest divendres 25 de 
febrer a les 19 h la xerrada 
‘Arqueofurtivisme: troba-
lles per atzar i detectors de 
metalls’, organitzada pel 
Centre d’Estudis Rubinencs 
(CER). La conferència anirà 
a càrrec de Joan-Carles Alay, 
considerat com la màxi-
ma autoritat al nostre país 
sobre el tema de l’espoli 
arqueològic. 

Ala és doctor en Arque-
ologia per la Universitat de 
Barcelona, especialitzat en 
arqueofurtivisme i membre 

de la Societat Catalana d’Ar-
queologia, entre d’altres. El 
ponent oferirà als assistents 
una xerrada que tractarà 
sobre la legislació i béns ar-
queològics i la importància 
del context en l’arqueolo-
gia. També parlarà sobre 
les troballes per atzar, el 
règim jurídic i que cal fer en 
aquests casos. Finalment, la 
conferència s’endinsarà en 
la temàtica dels detectors 
de metalls, quina és l’actu-
alitat i les perspectives de 
futur en relació amb aquests 
aparells. / DdR

El CER organitza una conferència sobre 
l’espoli arqueològic, les troballes per
atzar i els detectors de metall

FESTIVAL 

L’entitat juvenil i musical La 
Sònik treballa per organit-
zar un any més el festival 
multidisciplinari No Wo-
man No Fest, que enguany 
se celebrarà durant el cap 
de setmana del 19 i 20 de 
març al Celler.
El primer dia estarà dedicat 
a l’exposició i el segon al 
mercat d’art. Així dissabte 
s’obrirà l’exposició a les 12 
h i al migdia hi haurà un di-
nar popular. Ja a les 16 h, 
tindrà lloc una taula rodona 

El No Women No Fest de La Sònik se celebrarà 
el cap de setmana del 19 i 20 de març al Celler

Detector de metalls. / Guardia Civil

amb un col·lectiu feminista 
local, mentre que a partir 
de les 19 h arrencaran els 
concerts. Entre les actua-
cions previstes, hi ha Ange-
ladorrrm, Filles Europees, 
Laura Lázaro i DJ Nàtura.  
Diumenge s’obrirà un Mer-
cat d’Art a les 12 h, al migdia 
tindrà lloc un nou dinar po-
pular i a les 17 h tindrà lloc 
el concert de PD Frida. Per 
al festival de 2022 no caldrà 
inscripció prèvia i hi haurà 
servei de barra. / DdR

Imatge d’arxiu d’una edició del 
festival. / Arxiu



L’Ajuntament impulsa un Pla d’acció 
i innovació cultural a la ciutat 

REDACCIÓ

L’Ajuntament treballa en 
l’elaboració del primer Pla 
d’acció i innovació cultural 
de Rubí (PAIC), que fixarà 
els objectius, estratègies i 
actuacions a desenvolupar 
en els cinc anys que ve-
nen per garantir els drets 
culturals de la ciutadania i 
defensar els béns culturals 
comuns. El document tindrà 
en compte les aportacions 
que faci la ciutadania en el 
marc d’una jornada de de-
bat que tindrà lloc el 12 de 
març i a través d’un qüestio-
nari en línia a la plataforma 
Participa Rubí.

Per l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, “emprenem 
aquest procés amb el con-
venciment que aquest pla 
és un instrument impres-
cindible en una ciutat ambi-
ciosa pel que fa a les seves 
polítiques culturals”. La 
màxima responsable mu-
nicipal també ha assenyalat 
que “amb el PAIC, volem 
ordenar l’acció cultural que 
anem desenvolupant des 
de l’Ajuntament i orientar 
noves línies estratègiques”.

Segons el govern, “el 
Pla d’acció i innovació cul-
tural de Rubí s’està treba-
llant des d’una perspectiva 
innovadora, transversal 
i participativa, que té en 
compte tots els actors pos-

sibles”. La redacció es va 
iniciar fa mesos amb una 
diagnosi sobre la realitat 
cultural de Rubí elaborada 
a partir de documentació, 
estadístiques i entrevistes 
a diferents agents d’interès, 
i ha continuat recentment 
amb una sessió de treball 
amb els diferents grups 
municipals.

L’executiu local explica 
que ara ha arribat el mo-
ment d’obrir el procés a la 
ciutadania amb el que s’ha 
batejat com el Fòrum per la 
cultura a Rubí, que tindrà 
lloc el dissabte 12 de març, 
de 10 a 14 h, a la Biblioteca 
Municipal Mestre Martí 
Tauler. La idea és que el fò-
rum sigui un espai de debat 

i reflexió obert a totes les 
persones interessades en 
la cultura, siguin entitats o 
particulars, per decidir de 
manera conjunta el present 
i el futur de la cultura a la 
ciutat.

Per participar en aques-
ta sessió, només cal inscriu-
re’s prèviament a través del 

formulari disponible al web 
municipal (www.rubi.cat/
paic). Aquelles persones 
que vulguin fer aportacions 
al procés, però no puguin 
assistir al Fòrum per la cul-
tura a Rubí, a partir del 14 
de març, també tindran la 
possibilitat d’opinar a través 
de la plataforma Participa 
Rubí.

El regidor de Promoció i 
Dinamització Cultural, Moi-
sés Rodríguez, ha encoratjat 
la ciutadania a participar de 
procés: “Volem escoltar a 
tothom —particulars, en-
titats, partits polítics...—, a 
tots aquells que creuen que 
la cultura és allò que també 
ens fa tenir una identitat 
pròpia”.

El document 
fixarà objectius, 

estratègies i 
actuacions a 

desenvolupar en 
els propers cinc 
anys en l’àmbit 

cultural 

L’alcaldessa i el regidor, durant la presentació del PAIC. / Ajuntament – Localpres
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LITERATURA

El Club de Lectura de L’Ombra 
s’endinsa en ‘Vides potser’, 
darrera novel·la de Joan Vigó 
La proposta per al mes de 
març del Club de Lectura 
de L’Ombra és la darrera 
novel·la de Joan Vigó, ‘Vides 
potser’ (LaBreu Edicions). 
Vigó (Barcelona, 1964) és un 
reconegut poeta i prosista, 
que ja va assistir al Club de 
Lectura com a  convidat per 
parlar de la novel·la ‘Haiku 
a Brooklyn’, i que tornarà 
en aquesta nova proposta. 
A ‘Vides potser’, un vigilant 
de sala de museu recon-
vertit en detectiu privat 
rep el seu primer encàrrec 

d’un client anònim. Haurà 
de seguir l’enterramorts 
d’un poble de la costa. Per 
dur a terme la investigació, 
s’instal·la a la vila i es relaci-
ona amb els seus habitants, 
amb una identitat que li 
permet passar desaper-
cebut. Aquesta recerca, 
a priori rutinària, el durà 
per un camí inesperat amb 
l’aparició d’una dona excep-
cional que l’arrossegarà cap 
a una passió molt particular. 
La sessió serà dimecres 9  de 
març a les 19 h. / DdR

INICIATIVA CULTURAL

La ciutadania podrà fer aportacions en una jornada de debat 
al març i a través de la plataforma virtual Participa Rubí

AGENDAAGENDA    
25 DE FEBRER

-Ballada de sardanes. A 
càrrec de la Cobla Jovenívo-
la de Sabadell. A les 11.30 
h a la pl. Dr. Guardiet. Org.: 
Foment de la Sardana. 

-Tertútlia de Carnestoltes. 
A les 18 h a la Biblioteca. A 
càrrec d’Ana Porto.

-Ecotaller: Transformació 
de texans. A les 18 h a la 
Biblioteca.

-Cinema: ‘En el llindar’. 
Documental del mes. A les 
19 h a l’Ateneu. 

-Lliurament de premis del 
35è Concurs de màscares 
de Carnaval. A les 19 h a 
l’Escola d’Art i Disseny. Org.: 
Associació d’Alumnes i Exa-
lumnes de l’Escola edRa.

-Conferència: ‘Arqueofur-
tivisme, troballes per atzar 
i detectors de metall. A 
càrrec de Joan-Carles Alay. 
A les 19 h a l’auditori Vall-
honrat. Org.: GCMR-CER.

26 DE FEBRER

-La Trocalleria. Espai d’in-
tercanvi d’objectes de se-
gona mà. A les 10.30 h a la 
pl. Catalunya. 

-Hora del conte en anglès: 
‘What color is a kiss?’. A 
les 11 h a la Biblioteca. A 
càrrec d’Espai d’Idiomes de 
Rubí. Per a infants a partir 
de 3 anys.

-Addictes al Microteatre. 
Es representaran les obres 
‘Glandel i Clitorela’, ‘Polis! 
La gestació d’un programa 
televisiu’ i ‘Èthica’. A les 
17.15 h al Celler. Org.: Tia-
mat Teatre.

-Rua de Carnaval. Cervavila 
de comparses. A les 18.30 h 
a la pl. Dr. Pearson.

-Comparses a l’olla i guerra 
de confeti. A les 19.30 h a 
la pl. Dr. Guardiet.

27 DE FEBRER

-Rua infantil de Carnaval. 
Desfilada matinal. A les 11 
h a la pl. Pere Aguilera. 

-Taller: Fes la sardina de 
Carnaval. A les 11.30 h a la 
pl. Dr. Guardiet. 

-Ball infantil de Carnaval. A 
càrrec de Disco per Xics. A 
les 12 h a la rbla. Ferrocarril.

-Addictes al Microteatre. 
Es representaran les obres 
‘Esto no es una peli de 
Tarantino’, ‘Soy (como) 
un Animal’ i ‘Equinocci’. A 
les 17.15 h al Celler. Org.: 
Tiamat Teatre.

28 DE FEBRER

-CineXic: ‘El bosc de Ha-
quivaqui. Cinema infantil 
en català. A les 18 h a la 
Biblioteca. Org.: Òmnium.

2 DE MARÇ

-Dimecres manetes. Servei 
d’autoreparació de petits 
aparells elèctrics i electrò-
nics. A les 10 h a l’Ateneu.

-Xerrada informativa: ‘Tot 
el que s’ha de saber per 
inscriure un infant de 3 
anys’. A les 18 h de forma 
telemàtica. 

-Crema de la Sardina. A les 
18 h a la pl. Dr. Pearson i 
l’Escardívol.

-Recital de música i poesia: 
‘Parlen les dones. Poetes 
dels països catalans’. A les 
19.30 h a la Biblioteca.  A 
càrrec d’Aina Torres i Edgar 
Casellas. Org.: Òmnium.

EXPOSICIONS

Àmbit i senderes. Exposició 
de pintures de Sergi Marcos. 
Fins al 30 d’abril a l’Aula 
Cultural.

Fotografies de Núria Graell 
Bullich. Exposició de fo-
tografies. Org.: Associació 
Cultural Aikido Soley.

Yo soy. Mostra de Mujeres 
Creativas del Vallès. Fins al 
3 d’abril a l’Antiga Estació.t

El farcell de postguerra. 
Mostra del Museu d’Histò-
ria de Catalunya. Al Museu 
Municipal Castell fins al 27 
de març.

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.

Taller creatiu de transformació 
de texans vells en necesser
La Biblioteca Municipal 
Mestre Martí Tauler ha or-
ganitzat per aquest diven-
dres a les 18 h un taller, 
en el marc de la Setmana 
Europea de la Prevenció 
de Residus, que permetrà 
als participants aprendre a 
transformar uns texans vells 
en un petit necesser.

L’objectiu final és passar 
una bona estona aprenent 
maneres creatives de re-
utilitzar les nostres peces 
de vestir velles o en desús. 
Cal recordar que la indús-
tria tèxtil és la segona més 
contaminant del planeta 

després de la indústria pe-
troliera i que per elaborar 
cada pantaló texà es fan 
servir més de 3.000 litres 
d’aigua.

Per assistir al taller, que 
és gratuït i obert a tothom, 
no cal tenir experiència 
prèvia en costura. L’afora-
ment és limitat i per això cal 
inscriure’s prèviament. La 
sessió s’impartirà en la sala 
de treball en grup, a la sego-
na planta de l’equipament.

El Taller compta amb 
el suport de l’Ajuntament 
de Rubí i  la Diputació de 
Barcelona. / DdR

ECOTALLER
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REDACCIÓ

La Coordinadora de Entida-
des Culturales Andaluzas 
de Rubí (CECAR) organitzarà 
pel Dia d’Andalusia, que se 
celebra el 28 de febrer, la 
tradicional ofrena floral al 
bust de Blas Infante, a la pla-
ça d’Andalusia. L’acte tindrà 
lloc dissabte 5 de març a les 
10 h i serà en record a totes 
aquelles persones que ens 
han deixat per la pandèmia 
de coronavirus. 

El mateix dissabte, a les 
19 h, tindrà lloc una confe-
rència inaugural a la Biblio-
teca Municipal Mestre Martí 
Tauler. La xerrada anirà a car-
go de Miguel Ángel Martínez 
Pozo, doctor en Humanitats 
i Ciències Socials per la Uni-
versidad de Jaén i autor del 
llibre ‘Andalucía. Tierra de 

Moros y Cristianos’, pel qual 
ha estat reconegut amb el 
Premi Memorial Blas Infan-
te 2020. La conferència de 
Martínez Pozo girarà entorn 
a aquest llibre. 

Un cop finalitzada la 
xerrada s’oferirà als assis-
tents un vi de celebració, si 
les mesures anti-covid ho 
permeten. 

Pel que fa a la resta d’ac-
tivitats que la Coordinadora 
organitza per celebrar el Dia 
d’Andalusia, aquestes s’han 
ajornat fins al cap de setma-
na del 21 i 22 de maig. Serà 
aquells dies quan tingui lloc 
activitats ja tradicionals com 
la cercavila, la missa romera, 
la paella popular i la jornada 
de convivència al parc de Ca 
n’Oriol, amb les actuacions 
de grups d’entitats i artistes 
convidats. 

La CECAR organitza una ofrena 
floral dissabte 5 de març per 
celebrar el dia d’Andalusia

TEATRE

REDACCIÓ

‘Addictes al microteatre’, el 
festival de microteatre de 
Rubí, arriba aquest cap de 
setmana a la 6a edició, des-
prés de dos anys d’absència 
per la pandèmia. El Celler 
serà l’espai on es durà a 
terme el festival, organitzat 
per la companyia rubinenca 
Tiamat Teatre, que enguany 
té com a lema ‘Donem vida 
al microteatre’ i oferirà sis 
espectacles diferents.

El festival arrencarà dis-
sabte 26 de febrer amb 
passis a les 17.30 h i a les 
18.30 h, on es podran veure 
les obres ‘Glandel i Clito-
rela’, de la companyia La 
Sibil·lina; ‘Polis! La gestació 
d’un programa televisiu’, del 
grup teatral Fata Morgana, 
i ‘Èthika’, de la compnyia 
Peixospeixeres. 

Diumenge, el festival 
oferirà dos passis més, a 
les mateixes hores, on es 
podran veure els muntat-
ges ‘Esto no es una peli de 
Tarantino’, de la companyia 

El Celler acull aquest cap de setmana 
la 6 edició del festival de microteatre 

La companyia Fata Morgana, que participarà al festival, va presentar al 
gener l’obra ‘Peces’ a La Sala. / Arxiu

HISTÒRIA LOCAL 

L’escriptora Núria Julià Fosas, a la presentació del llibre. / Cedida

L’auditori de la Biblioteca s’omple per 
la presentació del llibre ‘14 Històries de Rubí’
REDACCIÓ

La presentació del llibre 
‘14 Històries de Rubí’ va 
congregar al voltant de 150 
persones a l’auditori de la 
Biblioteca Municipal Mestre 
Martí Tauler. Ple absolut 
d’un públic que no es va  
voler perdre les explicacions 
de les autores del llibre, 
l’escriptora rubinenca Núria 
Julià i la il·lustradora Elena 
Boixader.

La presentació de ‘14 
Històries de Rubí’, que va 
tenir lloc dissabte passat, va 
estar ambientada amb una 
mostra de bestiari popular 
amb alguns dels protago-
nistes que surten al llibre i 
indumentàries de diverses 
entitats de la cultura popu-
lar i tradicional. 

Així, a més de la signa-
tura de llibres per part de 
les autores, els assistents es 
van poder fotografia ramb 
aquests personatges. La 
presentació va acabar amb 
un tast de coca i xocolata 

gentilesa de l’empresa local 
Campos Estela.

L’acte va ser molt fami-
liar i amb molta presència 
de la comunitat educativa, 
ja que el llibre està especi-
alment pensat perquè els 
infants de la ciutat coneguin 
la cultura popular del muni-
cipi a través d’històries i il-
lustracions. Aixi, explica part 
de la història local a través 
relats curts i amb  perso-

natges molt coneguts a la 
ciutat, com l’elefant Bòjum, 
el gat mexicà del carrer Sant 
Jaume, dissenyat per Pep 
Borràs, la roba de l’Esbart 
Dansaire, el gegantó Gal-
deric o els capgrossos Drac 
i Sol. A més, incorpora acti-
vitats per treballar la memò-
ria, la comprensió lectora i a 
capacitat cognitiva.

‘14 Històries de Rubí’, 
dissenyat per Eduard Fer-

nández, es pot comprar a 
les llibreries El Racó del Lli-
bre, L’Ombra i als comerços 
Perfumeria Vilalta i Digital 
6. Té un preu de 15 euros i 
compta amb el patrocini de 
diversos comerços locals.

Núria Julià s’ha mostrat 
molt satisfeta i agraïda per 
la bona acollida que ha tin-
gut el llibre, una publicació 
que explica és “una manera 
de cuidar i estimar la ciutat”.

Escena 13, ‘Soy (como) 
un Animal’, del grup Little 
Ainara i ‘Equinocci’, de la 
companyia Lamot Art. 

La reserva d’entrades 
gratuïtes per assistir al fes-
tival es pot fer a través de 
microteatrerubi@gmail.
com, indicant el nom de 
totes les persones que hi 

assistiran, el dia i l’horari 
del passi. 

Tiamat Teatre recorda 
que ‘Addictes al microtea-
tre’ és un festival de teatre 
jove que va néixer amb 
dos objectius clars: donar 
visibilitat a les companyies 
joves i aconseguir fer xarxa 
entre elles. 

POESIA
Òmnium organitza 
un espectacle de 
poesia i música a
la Biblioteca 
REDACCIÓ

Òmnium Rubí se suma als 
actes del 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones, 
amb un espectacle poeti-
comuscial que ret home-
natge a poetes dels Països 
Catalans. 

La proposta serà inter-
pretada per la poeta Aina 
Torres, que donarà la veu 
als poemes de les autores 
catalanes seleccionades, 
mentre que el violoncel-
lista Edgar Casellas posarà 
música a l’actuació. Torres 
és poeta i escriptora bar-
celonina, guanyadora del 
Premi de poesia Martí Dot 
2013 i autora de diverses 
obres com la biografia de 
Montserrat Roig. 

L’acte tindrà lloc el di-
mecres 2 de març a l’audi-
tori de la Biblioteca Mestre 
Martí Tauler a les 19.30 h. 
Per assistir a l’espectacle, 
que és gratuït, al inscripció 
prèvia omnium.cat/rubi, ja 
que l’aforament és limitat. 

ENTITATS

La celebració arrencarà amb la tradicional ofrena al bust de Blas Infante. 
/ J. A. Montoya - Arxiu
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Triomf de la UE Rubí contra l’Horta després 
d’un partit molt treballat
Després de diversos partits sense 
conèixer la victòria, la Unió Espor-
tiva Rubí va aconseguir trencar la 
mala ratxa i sumar tres punts d’or a 
l’estadi Feliu i Codina d’Horta, amb 
un marcador favorable d’1-3 i des-
prés de ser superior durant gairebé 
els 90 minuts de joc.
El conjunt rubinenc va començar bé 
el partit, amb una ocasió de Roger 
Gorrea que Ndow, el porter local, va 
aconseguir aturar. Els visitants van 
tenir el domini de la pilota, però no 
van crear massa ocasions i l’Horta 
es podria haver avançat amb una 
rematada de cap que Guitart va 
aturar sense dificultats. A la mitja 
hora de joc, Miraash va superar el 
porter local amb una vaselina per 
avançar el conjunt blanc-i-vermell. 
Però abans del descans, el conjunt 
barceloní va aconseguir empatar a 
través d’un xut llunyà de Guillem, 
que va agafar a contrapeu el porter 
del Rubí després de tocar en un 
defensor.
Després del descans i amb l’empat 
al marcador, la Unió Esportiva va 
continuar sent superior al conjunt 
rival i Miraash i Jordi Masip van tenir 
ocasions per avançar els visitants. Al 
final, el gol va arribar després d’una 
jugada de Masip que va rematar 
Iván Méndez, que substituïa com a 
davanter centre Ruy Gama, sancio-

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA 

David Jiménez, setè en els 60 m 
del Campionat d’Espanya Sub-23

L’atleta de la Unió Atlètica Rubí (UAR) 
David Jiménez va aconseguir el setè 
lloc en el Campionat d’Espanya Sub-
23 que es va disputar a Salamanca 
aquest cap de setmana. El corredor 
rubinenc va registrar un temps de 
6,91 en els 60 m llisos, la setena 
millor posició de la prova.

D’altra banda, la pista d’atletis-
me de Sabadell va acollir el Campi-
onat de Catalunya de pista coberta 
Sub-18, on van participar més de 
mitja dotzena d’atletes de la UAR. 
La millor posició la va obtenir Aketza 
Sumell, que va penjar-se la medalla 

de bronze en el salt d’alçada amb 
1,80 m.

Alba Rodríguez va quedar quarta 
en els 60 m llisos amb un temps de 
7.86 i Ferran Soler va ser cinquè en la 
mateixa prova amb 7.36. També en 
els 60 m llisos, Alejandro Encina va 
quedar en 12a posició (7.42) i Violeta 
Vilches va ser 18a (99.8) i 14a en els 
400 m llisos (1.03.81).

Pel que fa a la prova de 3.000 m 
llisos, Adrià Macias va ser sisè amb 
un temps de 9.18.89 i Àlex Valls 
va quedar desè amb un temps de 
9.37.64. / UAR

Els jugadors del Rubí va celebrar el retrobament amb la victòria. / Cedida

nat. Amb el gol, l’Horta es va bolcar 
a la porteria rival i Arnau Fortuny 
va estar a prop de fer l’empat, però 
el porter del Rubí va estar molt 
encertat. Quan els locals estaven 
totalment abocats a l’atac, Padillo 
va fer el tercer després de recórrer 
30 metres sense oposició i superar 
el porter rival. Un gol que va arribar 
a un minut pel final del partit i que 
va deixar el partit vist per sentència.
Amb el triomf, el Rubí aconsegueix 
superar a la taula l’Horta per dife-
rència de gols, ja que tots dos tenen 
21 punts. El conjunt rubinenc, que 
ocupa el 9è lloc, rebrà el 6 de març 
la visita del Can Vidalet en la 19a 
jornada de lliga de Primera Catalana.

Victòria del filial 
El Rubí B va retrobar-se amb la 
victòria, després de sis setmanes 
consecutives sense fer-ho, davant el 
Junior CF, que era quart classificat i 
l’equip més golejador. Els homes de 
Jose Quereda ‘Pirri’ van guanyar per 
2 a 1. El Rubí es va avançar en el mi-
nut 21 amb un gol del capità Manel 
López, però en el minut 37, Martí 
Clarella va transformar un penal, 
que Quim Medina havia fet sobre 
Lluc. Tot i això, el Rubí va tenir més 
oportunitats a la primera part. Ja a la 
segona, el Junior va dur la iniciativa i 
va crear les millors ocasions. Va ser 
en el 62, quan Marcos Sinobas va 
aconseguir el 2-1 definitiu. / UE Rubí

ESCACS | COMPETICIÓ

Primera ronda de l’Obert d’Hivern 
del CE Barcelona per a la Rubinenca

Quatre jugadors de l’Agrupació d’Es-
cacs Rubinenca es van desplaçar a 
Barcelona dijous passat per disputar 
la primera ronda de l’Obert d’Hivern 
del C.E. Barcelona. Pel que fa als 
resultats, Josep M. Fortes i Albert 
Martínez guanyaven els seus enfron-
taments, Antoni Muñoz empatava 
el seu matx i Josep Pujol perdia la 
seva partida.

D’altra banda, dissabte passat 
es va disputar la segona ronda de la 
fase prèvia del campionat d’edats. La 
seu de Rubí va albergar als 84 infants 
de les categories S8, S10 i S12.

La representació Rubinenca en 
aquesta seu va ser de Martina Vela, 
Miquel Briega, Carlos Andres i els 
germans Gonzalo i Javier Gaspar 
de Valenzuela, en el grup S8. En el 
S10, van jugar Daniel Pascuas, Diego 

Andres, Hugo Baena. Abel Santos, 
Eric Jiménez i Martí Rodríguez. Final-
ment, en el S12, van participar Genis 
Cots, Jeremy Consentino, Gerard 
Vela i Jan Fernández.

La representació dels S14, S16 i 
S18 està formada per Carlos García, 
Álvaro Capilla, Daniel Rodríguez, Di-
ego Alameda, Joan Vilarasau, Daniel 
Serrano, Martina Lora, Adrià Milián, 
Lourdes Martínez i René Andreu 
Laplace.

Respecte a la competició de la 
Lliga Catalana, disputada diumen-
ge, el Cardona A va guanyar l’A.E. 
Rubinenca A (4,5 - 3,5); el grup B va 
perdre amb el Castellar A (1 - 3); el 
C va guanyar al Terrassa (4 – 0) i el D 
es va imposar al Castellar (2,5 – 1,5). 
En S12, la Rubinenca va guanyar 0-4 
al Castellar. / AER

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Victòria contundent del Veinti

Va resoldre el CF Juventud 25 de 
Septiembre amb una golejada el seu 
partit, corresponent a la 18a jornada 
del grup 6 de la Tercera Catalana, 
que l’enfrontava al CF Pueblonuevo 
un dels cuers de la categoria.

En una gran primera part de joc 
i gols, els homes Richard Giménez 
van sentenciar el duel. Roli, Óscar, 
Kevin i Sergio Retamero, aquest per 
partida doble, van posar el 5-0 amb 
què es va arribar al descans.

A la represa, fruit de la rela-
xació dels de Rubí, va aprofitar el 
Pueblonuevo per recórrer a l’orgull 
i maquillar el resultat. De nou, Ós-

FUTBOL | WELEAGUE7

Derrota de l’Horitzó Can 
Mir contra el Terrassa 
després d’un mal inici 
de partit
L’Horitzó Can Mir no va poder sumar 
cap punt en el seu desplaçament 
al camp del Terrassa, un camp fred 
i sense l’equipament adequat. El 
conjunt rubinenc va sortir d’inici 
amb els jugadors menys habituals i 
van encaixar un 3-0, marcador amb 
el qual es va acabar el primer quart 
del partit. 

A partir del segon, amb l’entrada 
d’alguns canvis, l’equip rubinenc va 
millorar i l’Horitzó Can Mir va iniciar 
una remuntada que era difícil, però 
no impossible. Rubén Martín va 
escurçar distàncies a mitjans del 
període.

Ja en el tercer temps, un gol dels 
locals va dificultar la remuntada i no-
més Sant Marín va aconseguir reduir 
el marcador amb un gol al darrer 
quart per deixar el marcador en el 
4-2 que seria el resultat definitiu de 
l’encontre.

Per l’Horitzó Can Mir van jugar 
Sergio González, José Luis Girón, 
Juan Girón, Jesús Ramos, Xavier 
López, Rosario Crispin, Santi Marín 
(1), Rubén Martín (1), Armand Cone-
jero, José Manuel Maria i Jan Corral. 
/ CE Horitzó Can Mir

David Jimènez, a l’esquerra, a Salamanca. / Cedida

Resultats diversos per a la Rubinenca en les diferents competicions. / Cedida

car i Sidiky van ser els artífexs del 
definitiu 7-2 amb què es va arribar 
al final del partit.

Amb la victòria, el Veinti escala 
fins a la segona posició gràcies a 
l’ensopegada del Sant Cugat FC. 
Però continua a 7 punts del líder, el 
San Lorenzo.

El proper cap de setmana hi ha 
descans a causa de la festivitat de 
Carnaval. Això sí,

el Veinti disputarà un partit 
amistós contra el primer equip del 
CE Olímpic Can Fatjó, dijous vinent 
a partir de les 21 hores al Municipal 
Can Fatjó. / J. González

Onze inicial del Veinti, en el partit contra el Pueblonuevo. / Cedida
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Tres medalles pel Balmes al Campionat 
de Catalunya Infantil
Tres taekwondistes del Balmes 
Rubí van participar diumenge al 
Campionat de Catalunya infantil i 
tots tres van aconseguir pujar al 
podi. Ekairz Aguirre es va penjar 
la medalla d’or després de tres 
combats espectaculars. Jan Esteve 
va aconseguir la plata, també 
després de fer tres bons combats 
i perdre a la final, mentre que Unai 
Herranz va ser bronze després 
de perdre contra el campió de la 
categoria. / Balmes Els tres rubinencs van aconseguir medalla. / Cedida

WATERPOLO | RECONEIXEMENT

La Reial Federació Espanyola 
de Natació (RFEN) va reco-
nèixer el CN Rubí pel seu 50è 
aniversari durant la celebra-
ció de la Copa de la Reina de 
waterpolo, competició en 
la qual el Sènior Femení va 
quedar eliminat a semifinals. 
El president del club, David 
Ortiz, va recollir una placa 
commemorativa juntament 
amb el representant del CN 
Sant Feliu, que també com-
pleix mig segle. 

D’altra banda, la fede-
ració també va homenatjar 
l’equip júnior de la selecció 
espanyola, que va quedar 
campió del món a Netanya, 
a Israel. En aquest equip, van 
participar dues jugadores del 
club rubinenc, Elena Ruiz i 
Elena Jiménez. Precisament, 
totes dues han estat convo-
cades per la federació per 
disputar el partit contra Itàlia 
aquesta mateixa setmana, 
a Florència, per jugar una 
jornada de la Lliga Mundial 
de waterpolo. 

Per la seva banda, la 
waterpolista del CN Rubí 
Dana Gerschcovsky ha estat 

La Federació Espanyola de Natació
reconeix el CN Rubí pel seu 50è aniversari

convocada per la federació 
argentina per disputar la 
World League, que tindrà lloc 
al març a Lima, al Perú.

Pel que fa als resultats en 
la darrera jornada, els dos 
equips sèniors del CN Rubí 
han perdut els seus enfron-
taments. El Femení va caure 
contra el CE Mediterrani per 
12-6, mentre que el Masculí 
ho va fer contra el CN Sant 
Andreu per 15-11. Tots dos 
equips tenen la seva propera 

jornada a casa aquest dissab-
te. El Masculí jugarà a Molins 
de Rei contra el CN Terrassa a 
les 18-15, mentre el Femení 
ho farà a les 19.45 h a Can 
Rosés contra el CN Mataró.

Pel que fa a la resta 
d’equips del club, el Màs-
ters Masculí va guanyar 15-6 
al CN Sant Andreu, el Cadet 
Masculí va vèncer 15-17 
el CN Catalunya i l’Infantil 
Masculí va superar el CN Po-
blenou per 15-0. En canvi, el 

Moment en què el club va recollir una placa de reconeixement. / Cedida

Cadet Femení va perdre 5-6 
contra el CN Molins de Rei, 
l’Aleví B va caure 4-8 contra 
el CN Sabadell B i l’Infantil 
Femení va perdre davant la 
UE Horta per 6-15.

Natació
La piscina de Can Rosés va 
acollir dissabte la quarta 
jornada de la Lliga Catalana 
de Natació Infantil, a més del 
Trofeu en categoria absoluta. 
En total, van competir 80 
nedadors de diferents clubs. 
El CN Rubí va participar amb 
quatre nedadors i tres neda-
dores. Els resultats van ser 
força bons i es van assolir 
diferents millors marques 
personals i un rècord del 
club en categoria masculina 
Sub-16 i absoluta. El primer 
va ser per Hèctor Ramos en 
la prova dels 100 m esquena, 
amb un temps d’1:04.12, 
rebaixant l’anterior en 76 
centèsimes.

Per últim, els nedadors 
prebenjamins, benjamins i 
alevins van disputar la jor-
nada de la Lliga Catalana a 
Santa Coloma. / CNR

BÀSQUET | COPA DEL REI

Sergi Martínez suma la
seva segona Copa del Rei

El rubinenc Sergi Martínez ha 
aixecat aquest cap de setmana 
el seu tercer títol amb el FC 
Barcelona, la Copa del Rei. 
L’aler de Rubí ha participat en 
els tres partits que el Barça ha 
disputat a Granada per aixecar 
el títol, inclosa una remuntada 
contra el Reial Madrid a la final 
de diumenge. 

Martínez va disputar 
17 minuts i va aconseguir 4 
punts en la victòria del Barça 
per 107-90 a quarts de final 

contra el Baxi Manresa. A 
la semifinal, el rival va ser 
l’UCAM Múrcia, equip al 
qual el conjunt blaugrana 
va guanyar per 103-90, amb 
dos triples de Sergi Martínez 
en els 12 minuts jugats. A la 
final, el de Rubí va tenir menys 
presència, amb 3 minuts a 
pista i sense cap cistella. El 
Barça va acabar el partit amb 
un resultat de 64-59 contra 
l’etern rival i va revalidar el 
títol de Copa del Rei. / DdR

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

HOQUEI | LLIGA ELIT

Bon paper del Masculí del Cent Patins contra 
el Molina Sports, un dels favorits per guanyar el títol 
El Sènior Masculí A del Cent 
Patins va fer un bon partit 
contra el Molina Sports, un 
dels equips favorits a endur-
se el títol de lliga. El conjunt 
canari, amb un grup format 
per jugadors internacionals, 
va arribar a la ciutat disposat a 
no perdre la segona posició a 
la taula, però els locals també 
volien lluitar per estar a la 
zona alta. 

Els jugadors que entrena 

Marcus Fajardo sabien que no 
era un partit fàcil, però volien 
fer un bon paper i encara que 
en el marcador final d’1-6 els 
canaris van ser molt superiors, 
els locals van plantar cara. El 
Cent Patins va poder aguantar 
amb la porteria a zero durant 
els primers quinze minuts de 
joc, però en el darrer tram del 
primer temps, les estrelles 
del conjunt illenc van brillar 
i el resultat al descans va ser 

d’1-4. 
A la represa, els locals van 

intentar aguantar el resultat 
i jugar al contraatac, però 
sense gaire encert. El conjunt 
canari, per la seva banda, va 
aconseguir dos gols més per 
sentenciar el partit.

D’altra banda, el Sènior 
Masculí B va guanyar els 
dos partits de la quarta seu 
de l’ascens a la Lliga Or. Els 
rubinencs es van imposar 2-7 

al Valladolid i 7-0 a l’Halcones. 
El conjunt rubinenc haurà de 
guanyar els dos partits que 
falten a la darrera seu, contra 
el primer i segon classificats, 
per aconseguir l’ascens. 

Pel que fa a la resta dels 
equips, la quarta seu aleví 
serà aquest cap de setmana 
a Rubí. Els locals intentaran 
mantenir o millorar la tercera 
posició actual. / HCR Cent 
Patins

TENIS TAULA | INTERNACIONAL 

Roger Quesada cau als quarts 
de final de la Youth Contender
La Federació Internaci-
onal de tenis taula ha 
actualitzat el rànquing 
després de la celebració 
del WTT Youth Conten-
der de Bèlgica i França 
i Roger Quesada ocupa 
la novena posició en la 
categoria Sub-11. 

El jugador del CTT 
Borges va ser eliminat a 
quarts de final després 
de quedar tercer del seu 
grup. / DdR Roger Quesada. / Cedida

El jugador de Rubí celebrant el títol. / FC Barcelona
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