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EL REPORTATGE

Carles Aluju Ferrer, escollit nou síndic de
greuges de la ciutat
CRISTINA CARRASCO

Després de dos anys sense
que ningú ocupés el càrrec, el Ple de l’Ajuntament,
celebrat dijous 27 d’octubre, va nomenar de forma unànime, Carles Aluju
Ferrer com a nou síndic
de greuges de Rubí. Aluju
és llicenciat en Periodisme
per la Facultat de Ciències
de la Comunicació de la
Universitat Autònoma de
Barcelona i compta amb
el Màster en Relacions
Públiques i Gabinets de
Comunicació per la mateixa universitat. Ha exercit
com a periodista en diversos mitjans de comunicació com el setmanari local
Rubricata, El Punt Rubí, o
Ràdio Rubí, entre altres, i
també coneix bé les administracions locals, ja que
ha treballat en l’àmbit de
la comunicació corporativa i institucional a consistoris com el de Montcada
i Reixac o el de Sant Cugat.
El nou defensor del poble local ha basat la seva
candidatura en la defensa
i protecció dels drets fonamentals i les llibertats
públiques de la ciutadania
davant l’administració lo-

cal. Aluju, que s’ha mostrat molt feliç per poder
ocupar aquest càrrec, ha
assegurat que es compromet a “escoltar i acompanyar” la ciutadania i també
la plantilla municipal.
En el seu projecte, el
síndic s’ha marcat com a
prioritat el traspàs d’informació amb l’oficina de la
síndica de greuges de Catalunya, que és qui ha rebut les queixes i consultes
dels últims dos anys, així
com recuperar els expedients i consultes en tràmit
des de la renúncia de Milagros Calleja el setembre
del 2020. També vol posar
èmfasi en les queixes i consultes que es repeteixen al
llarg dels anys amb l’objectiu que durant el seu mandat, que serà de cinc anys,
es redueixin.
Entre les prioritats del
nou defensor del poble
rubinenc, hi ha prioritzar
el treball comunitari amb
dos grans actors socials:
la infància i l’adolescència
i les associacions i entitats
de la ciutat, així com donar
a conèixer la institució als
rubinencs. També vol establir contactes directes
amb les altres sindicatures
del Vallès i ja ha avançat

El nou Síndic va ser rebut per l’alcaldessa i els portaveus del PSC i d’ECP abans del Ple de nomenament. AJUNTAMENT-LOCALPRES

la seva voluntat d’actuar
d’ofici.
En principi preveu que
l’horari d’atenció al públic
sigui als matins, tot i que
també donarà servei una
tarda a la setmana i vol
fixar despatxos amb alcaldia cada dos mesos i amb
la gerència del consistori
cada mes. Tots els grups
municipals van dedicar
d’agraïment per les quatre
persones que han presentat la seva candidatura al
càrrec i van desitjar sort i

encerts a Carles Aluju com
a nou síndic.
Cal recordar que per
primera vegada el càrrec
està retribuït i compta amb
més recursos que fins ara, a
partir d’un acord entre govern i oposició per professionalitzar la sindicatura.
Vint anys de Sindicatura de
greuges a Rubí
La figura del síndic de
greuges de Rubí es va crear l’any 2000, tot i que el
càrrec ha estat en diversos

períodes vacant, com passava actualment des del
setembre del 2020. Jordi
Xercavins, Jordi Quintas,
Maria Palau i Milagros Calleja han ocupat el càrrec
des que es va crear. Tots
ells ho van fer de manera
altruista, sense retribució
amb clara vocació de servei a la ciutat i tots van coincidir que havia estat un
honor ser el defensor del
poble a la ciutat.
No ha estat fins a
aquest any quan, en un

intent de professionalitzar
la sindicatura, s’ha escollit
el síndic a través d’un concurs públic, en el qual els
interessats han pogut presentar la seva candidatura
i el seu projecte. Per primera vegada, la ciutadania
ha pogut participar proposant i valorant les candidatures. Les candidatures
més votades han defensat
el seu projecte davant la
Junta de portaveus i finalment el Ple ha nomenat,
amb el màxim consens, el

ELS SÍNDICS DE GREUGE DE RUBÍ

JORDI XERCAVINS
PRIMER SÍNDIC DE GREUGES DE
LA CIUTAT.
VA ASSUMIR EL CÀRREC A L’ANY
2000 I EL VA DEIXAR L’ANY 2002,
TAL COM ES VA ANUNCIAR EN SER
ESCOLLIT PER QÜESTIONS D’EDAT

JORDI QUINTAS
VA OCUPAR LA SINDICATURA
L’ANY 2004 I VA ESTAR EN EL
CÀRREC FINS AL 2010, L’ÚLTIM
ANY EN FUNCIONS, A L’ESPERA
QUE EL CONSISTORI NOMENÉS
UN NOU SÍNDIC

MARIA PALAU
LA PRIMERA DONA SÍNDICA DE LA
CIUTAT VA ASSUMIR EL CÀRREC AL
JUNY DEL 2010 I VA RENUNCIAR
AL 2014, UN ANY ABANS DE
FINALITZAR EL MANDAT, PER
MOTIUS PERSONALS

MILAGROS CALLEJA
VA OCUPAR LA SINDICATURA
DES DEL MAIG DEL 2016 I FINS A
MITJANS DEL 2020

CARLES ALUJU
EL PRIMER SÍNDIC ESCOLLIT
A TRAVÉS D’UN CONCURS
PÚBLIC, EN UN INTENT DE
PROFESSIONALITZAR EL CÀRREC.
VA SER ESCOLLIT A L’OCTUBRE
DE 2022
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Què és la Sindicatura de Greuges?
La Sindicatura de Greuges de Rubí té l’objectiu de defensar els drets de la ciutadania
en relació amb l’actuació de l’Ajuntament de Rubí i dels organismes que en depenen.
La Sindicatura no està subjecta a cap mandat imperatiu: no rep instruccions de cap
autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia i segons el seu criteri. Dona
respostes i explicacions sobre l’actuació de l’Ajuntament, les quals poden ser favorables a la ciutadania o no.

Quan pot intervenir?
És competència de la Síndica de Greuges de Rubí:
· Qualsevol queixa que la ciutadania tingui contra alguna actuació municipal.
· Qualsevol queixa relacionada amb el tracte rebut per part dels serveis municipals.
· Qualsevol problema en relació amb temes de competència municipal quan ja s’ha esgotat la via
administrativa i no s’ha obtingut cap resultat.

Quan no pot intervenir?
· No són competència de la Síndica tots els temes en què l’Ajuntament de Rubí o els organismes que en
depenen no hi estiguin implicats per actuació o omissió.
· Problemes amb el veïnat o entre particulars.
· Casos en què no s’hagi esgotat la via administrativa.
· Problemes laborals.
· Conflictes entre propietaris i llogaters.

nou síndic.
Per a Aluju, “és un honor estar al capdavant de
la institució municipal que
treballa per la defensa dels

drets de la ciutadania davant la corporació local”.
A més, considera un repte
assumir aquest càrrec, en
aquesta nova etapa, des-

prés que l’Ajuntament de
Rubí hagi decidit professionalitzar la Sindicatura,
tal com proposaven el
Fòrum de Síndics i Síndi-

ques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya
i l’última síndica de la nostra ciutat.
El nou síndic entén que
el fet de retribuir econòmicament el càrrec és “un
pas endavant molt significatiu” i trenca, per primera vegada a Rubí, amb el
fet d’exercir la representació de la institució des del
voluntariat. “Retribuir la
Sindicatura Municipal de
Greuges ajudarà a professionalitzar i a rejovenir la
institució”, apunta.
Més de 2000 queixes
Durant aquests vint dos
anys formals i uns vint
efectius de sindicatura,
els rubinencs i les rubinenques han presentat entorn
d’unes 2000 queixes i consultes al defensor local,
segons les diferents memòries que han anat presentant en el seu moment
i independentment de les
actuacions d’ofici iniciades
pels mateixos síndics. Les
temàtiques de les queixes

i sol·licituds presentades
han estat molt diverses i
de pràcticament tots els
àmbits de l’administració
local. Això sí, les relacionades amb obres, permisos i
llicències d’obres, urbanisme en general, seguretat
i medi ambient han estat
predominants.
Les obres d’urbanització de Sant Muç van originar nombroses queixes i
les crisis econòmiques i la
recessió també han provocat moltes consultes per
temes de serveis socials,
ajuts de tota mena i molt
especialment en qüestions
relacionades amb l’habitatge i els desnonaments.
Pel que fa a la progressió,
cal destacar que en els primers anys el síndic atenia
al voltant d’un centenar de
consultes i que en el 2020,
l’últim any amb dades, la
defensora Milagros Calleja
va atendre en un any i mig
prop de 400. Un increment
que reflecteix que la figura
del síndic de greuges cada
cop és més coneguda, tot

i que encara té molt camí
per recórrer. A més de divulgar i donar a conèixer
la sindicatura entre la ciutadania com a eina útil, un
altre dels grans reptes del
nou síndic serà aconseguir
que l’administració local
respongui les demandes
del síndic en un termini
màxim de quinze dies, com
marca el reglament.

OBRA NOVA AL CENTRE
SITUADA AL CARRER PRIM
PIS MOSTRA PER VISITAR

Ediﬁci de 18 vivendes.
PK-Trasters
a la mateixa ﬁnca.
Pissos de 2-3 hab.
Terrasses.

VENDA del
PIS DES DE

190.000 �
Ref. 12677

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA
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“Els Premis Vinari han ajudat molt a
promocionar i divulgar els vins catalans”
MARIÀ ROSÀS
GERENT BODEGA ROSÀS
Marià Rosàs és la quarta generació d’una família dedicada al món
del vi. Gerent de Bodega Rosàs, establiment centenari, en Marià
ha crescut entre vins i espumosos i com a professional coneix bé
el sector. Des de fa deu anys, és membre del jurat que decideix en
el tast final quins vins seran guardonats amb els Premis Vinari, que
reconeixen els millors caldos catalans. Uns vins que els rubinencs i
rubinenques podran tastar a la Fira del Vi, que se celebra aquest cap
de setmana.
CRISTINA CARRASCO
- Com és la teva experiència com a
jurat dels Premis Vinari?
- És una experiència molt enriquidora, perquè comparteixes taula amb
gent molt diversa, però relacionada amb el sector vitivinícola com
prescriptors, enòlegs, distribuïdors,
sommeliers... Així, a la taula tens
punts de vista molt diversos. Malgrat això, en la majoria de vegades,
hi ha un criteri bastant comú pel
que fa a la puntuació.
- Alguna vegada t’ha sorprès alguna elecció?
-Sempre hi ha alguna sorpresa,
però no tant en l’elecció, sinó en
la proposta. És a dir, allò d’ostres,
aquest vi no me l’esperava... hi ha
vins que fa anys que estan al mercat, però com que a vegades no li
has parat prou atenció i en un tast
a cegues, de sobte, el descobreixes.
També m’ha sorprès el fet de la regularitat, hi ha Cellers que any rere
any repeteixen medalla, malgrat el
canvi d’anyada, que determina el
vi, i el vot de jurat té molt de sentit.
Aquest any, per exemple, el Celler
de Capçanes, que estarà a la Fira
del Vi, ha guanyat el millor vi negre
jove i el millor vi negre criança. Els
Premis Vinari, malgrat els tastos a
cegues, són molt coherents.
-Els Premis Vinari són, doncs, garantia de bons vins?
-El que arriba aquí al tast final dels
Premis Vinari, és tot espectacular i
està molt bo. Realment és una feina mil·limètrica per acabar afinant
quin és un pèl millor que la resta.
Nosaltres no sabem res, ni el Celler, ni el preu..., només que és un
vi negre català i la categoria. Si un
consumidor de carrer, prova un Premi Vinari és un valor segur, és difícil
que sorprengui negativament. Són
premis regulars, fiables i coherent.
- En destacaries algun?
- El vi al final és el moment en el qual
et prens, amb la persona o persones
que el comparteixes, la situació... tot

és molt personal. Sí que destacaria
que aquest any el gran guanyador
ha estat una cooperativa, la de Capçanes. Molt bona feina perquè són
80 o 100 propietaris, cadascú amb
les seves terres i el seu estil de fer
el vi. Aconseguir marcar unes directrius i pautes de qualitat per acabar
fent els millors vins de Catalunya, no
és gens fàcil. Les cooperatives ben
portades i ben organitzades tenen
un potencial fantàstic per fer bons
vins. És per treure’s el barret.
- Creus que els guardons han ajudat
a promocionar els vins catalans?
- Els Premis Vinari han ajudat molt.
Avui dia tothom els coneix. El mercat els accepta molt bé, es consumeixen molt. Els petits cellers que
han tingut vins reconeguts amb
aquests guardons ho han notat de
seguida en els seus comptes de resultats. La gent confia en els Premis
Vinari com a garantia de qualitat.
- Ha augmentat exponencialment
el consum de vi català en aquesta
dècada?
- Crec que és evident. Fa una dècada
o més, a la Bodega la proporció que
teníem de vins de fora Catalunya,
era molt, però molt superior a la de
vins catalans. Ara l’oferta de vins catalans forma el 50% o 60% dels vins
que tenim a la botiga. Òbviament
nosaltres el fomentem, però principalment perquè el client el demana.
La qualitat dels cellers catalans ha
pujat de forma exponencial, s’ha
millorat moltíssim, s’ha sentit el
client final, i s’ha treballat per ajustar-lo a la demanda. Avui dia hi ha
restaurants que només tenen vins
catalans a la seva carta i poden cobrir totes les necessitats.
- Vins catalans per sobre de Rioja o
de Ribera de Duero?
- Encara hi ha molta riojitis i riberitis (riu), però proporcionalment el
vi català ha pujat molt. Nosaltres
apostem també per productes de
proximitat, per projectes amb cos

Marià Rosàs, a l’establiment familiar, situat al carrer Cervantes. / C. CARRASCO

i ànima amb cellers més petits... i
notes que la gent és molt més receptiva. Abans, davant el dubte o la
desconeixença, et deien, millor agafo un Rioja i vaig sobre segur, i ara la
gent té la mentalitat molt més oberta i saben de la qualitat del vi català.
-Què li diries a aquella gent que diu
que no entén de vins...
-Primer has de saber què t’agrada i
què no t’agrada. Per això, has d’obrir
moltes ampolles. Quan més tastes,
més matisos aprens a valorar. Per
això, nosaltres fa vuit o deu anys
que no parem d’organitzar tastos,
amb la finalitat d’obrir ampolles i
que la gent pugui conèixer. La fira
del vi és una gran eina perquè permet tastar una àmplia varietat. I
amb l’elaborador o el prescriptor
que et pot informar et dona peu a
indagar una mica més sobre un vi
que et pot agradar: quina varietat,
on està fet, com s’elabora...

“Laa Fira és una gran
eina per descobrir i
aprendre a valorar més
matisos dels vins”
- En el marc de la fira, organitzeu el
tast per parelles i el tast a cegues.
- Aprofitem que estem en un lloc
emblemàtic de la ciutat com és el
Celler per transmetre el que es feia
antigament allà dintre, vi. Són tastos
molt bonics, primer pel lloc on s’organitzen. En el cas del tast a cegues,
és una mica per trencar estereotips.
Algú pot dir, és que a mi els vins
del Penedès no em van, o aquest
celler..., i quan tastes a cegues aguditzes els sentits, però sense preju-

dicis. El de parelles és més joc, hi ha
un premi en format econòmic per
compra de vi i han d’intentar donar
la informació més gran possible de
cada vi, do, anyada, celler, origen...
i quan més encertes guanyes punts.
És molt divertit.
- A la botiga acostumeu també a organitzar maridatges.
- Sí, organitzem tastos a botigues i
amb restaurants locals i forans. El
maridatge depèn molt de les persones. Clients que en valoren el vi i
creuen que el maridatge reforça el
vi. Si ho fas bé, aconsegueixes que
el vi sigui molt més bo i alhora que
el menjar sigui més saborós. No és
fàcil un bon maridatge, però és molt
interessant.
- Creus que la Fira del Vi ha estat
important per Rubí?
- Ha estat molt important. Nosaltres
que tenim botiga amb llarga trajectòria hem notat aquesta evolució
i dedicació, ja no és, vull un vi per
aquesta nit, sinó faré aquest plat,
tu que em recomanaries. La gent
consumeix una mica més de vi i és
més exigent, demana vi de qualitat, i especialment, vi català. I crec
que perquè la fira és aquí. I també
es comença a notar en la restauració, on cada vegada es fila una mica
més prim en el tema dels vins. Cada
vegada demanen més assessorament: escolta tinc aquesta carta
què em recomanes. A més, l’oferta gastronòmica també és un molt
bon aparador per la restauració de
la ciutat. Entenent el format de la
fira, on no es faran grans plats, sinó
elaboracions senzilles amb productes qualitat, acompanyades de vins

de gran qualitat. És una oferta molt
interessant.
- Un bon vi ha de ser molt car?
- El millor vi és el que més t’agrada, però sovint va correlacionat vi
car amb bon vi, tot depèn del teu
nivell de coneixement. No sempre,
el vi més car és el que més agrada
a tothom. A més, no ens enganyem.
Això és l’oferta i la demanda, si hi ha
poques ampolles d’un bon vi, poden convertir-se en una peça de colleccionisme a escala mundial.
- Bodega Rosàs ja és un establiment
centenari i és un dels més emblemàtics de la ciutat. Per quines etapes ha passat la botiga?
- Sí, som ja la quarta generació. Ara
l’any 1885, quan Mariano Rosàs, besavi meu, i la seva dona van deixar
la Fonda Europa de Granollers per
establir-se a Rubí. En Mariano, va
decidir aventurar-se amb la comercialització de vi a la zona del Vallès,
aprofitant que Rubí era un poble de
pagesia. L’any 1916, es va comprar
la finca, on avui dia estem, tot i que
va ser cap al 1920 quan realment
va començar el negoci del vi. En
aquelles dècades, el vi a doll era el
principal negoci. Es consumia molt
vi diàriament. Quan el consum de
vi va anar baixant, vam començar a
treballar amb el vi embotellat, amb
més oferta i varietat i bons preus.
Posteriorment, va arribar el moment del consum del vi de qualitat,
vinculat amb l’oci i les festes. L’any
2012 vam fer una reforma integral.
Ja havíem començat a ser distribuïdors de cellers de proximitat i continuem creixent i apostant per l’especialització com a repte de futur.
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La 10a edició de la Fira
del Vi tindrà lloc aquest
cap de setmana al Celler
CRISTINA CARRASCO
La Fira del Vi, que enguany
arriba a la seva 10a edició,
se celebrarà aquest cap
de setmana al voltant del
Celler. La cita permetrà als
amants del bon vi i al públic en general degustar els
millors vins de Catalunya,
guardonats amb els Premis
Vinari. Durant la presentació d’aquesta edició, l’alcaldessa, Ana M. Martínez,
ha destacat que “és una
fira consolidada i de ciutat que fa una dècada que
organitzem conjuntament
amb els Premis Vinari. És el
nostre homenatge al passat vitivinícola de Rubí i ens
enorgulleix”.

L’oferta gastronòmica,
amb segell rubinenc,
estarà formada per
cinc parades del
Mercat i quatre
restauradors de
la ciutat
La Fira del Vi manté el
format d’èxit de sempre,
amb la degustació dels
vins dels cellers guanyadors dels Premis Vinari en
les categories de criança,
l’oferta gastronòmica i música amb segell rubinenc en
directe. L’editor de Vadevi,
Salvador Cot, ha ressaltat
que en l’actualitat la Fira
del Vi de Rubí es troba en
volum entre les cinc fires
més grans de Catalunya.
“En deu anys, tot ha anat
sempre sobre rodes, amb
un públic que ha anat creixent i que s’ha anat fent
més exigent”, ha apuntat.
Per la seva banda, Ramon Roset, director dels
Premis Vinari, ha destacat
que a la Fira del Vi es po-

dran tastar els millors vins
de Catalunya gairebé per
primera vegada per al gran
públic. “Vindran els Vinari
d’Or i es podran tastar gairebé en primícia les primeres ampolles dels millors
vins de Catalunya. Com
sempre hi haurà 11 estands i 25 medalles Vinari,
6 d’or”, ha explicat.
Pel que fa a l’oferta
gastronòmica, que serà totalment rubinenca, la fira
comptarà amb cinc parades del Mercat Municipal
(Art Ibèric, Cansaladeria
Oliva, Kikirimu, Alma de
café i Cansaladeria Casas)
que conformaran la Taberna del Mercat. A més, també hi haurà quatre espais
de gastronomia entorn del
Celler de quatre restauradors de la ciutat: Umami,
Sushiteka, La Tafanera del
Pàmpol i la foodtruck del
Helen’s Street Food. Els cap
de cartell de la programació musical de la fira seran
els The Killing Hits, dissabte
5 de novembre a les 22 h.
A més, la Fira oferirà
tastos guiats a càrrec de
VadeVi i de l’establiment
especialitzat
Bodegas
Rosàs.
Activitats
complementàries
La màxima responsable
municipal ha afirmat que,
per commemorar aquests
deu anys, “proposem la
Setmana del Vi amb activitats culturals que complementaren la proposta del
cap de setmana”. En aquest
sentit, dimecres passat a
les 19.30 h a l’Ateneu va tenir lloc la taula rodona ‘Viticultores i vinateres’, que
es va tancar amb un tast
de vins. Ahir dijous estava
previst que el Celler acollís

l’espectacle ‘El Sommelier’
de Fermí Fernández, mentre que avui divendres 4 es
farà una visita professional
a la Fira del Vi.

El públic podrà degustar els vins guardonats amb els Premis Vinari. ARXIU J. A. MONTOYA
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ACTUALITAT
Arrenquen les obres de
reurbanització de la rotonda
del camí de Ca n’Oriol

‘Si ens toquen a una, ens toquen a totes’,
lema de la commemoració del 25N
CRISTINA CARRASCO

Les obres tenen una durada prevista de tres mesos, segons el
consistori. AJUNTAMENT-LOCALPRES

L’Ajuntament ha iniciat les
obres de la rotonda del
camí de Ca n’Oriol, amb
l’objectiu de millorar la circulació en aquest punt i
afavorir una mobilitat més
segura per als vianants. A
banda de la intervenció a
la calçada i a les voreres,
l’actuació també recull la
implantació i renovació de
diversos serveis, com ara
la instal·lació d’embornals i
de reixes per a la intercepció de les aigües pluvials superficials a la rotonda, amb
l’objectiu de retirar-les dels
passos de vianants; la redistribució dels punts de llum,
i l’ampliació de l’arqueta de
reg existent per dotar la rotonda d’un sistema de reg
per degoteig.

El projecte preveu el
trasplantament de la palmera existent a la rotonda
i la plantació d’una altra
palmera de grans dimensions a la nova rotonda,
així com la plantació de
sis tarongers al perímetre.
També es col·locaran elements de mobiliari urbà,
com papereres i bancs.
Durant el decurs de les
obres es produiran diversos desviaments de trànsit, que s’aniran comunicant a mesura que avancin
els treballs.
La intervenció l’executa l’empresa Asfaltos Barcino SL per un import de
174.482 euros i amb un
termini previst d’execució
de tres mesos. / DdR

Actuacions per rehabilitar
el col·lector de Can Xercavins
Recentment s’han iniciat
les obres de rehabilitació i
millora del col·lector en alta
de Can Xercavins del sistema de sanejament de Rubí.
L’actuació té una durada
prevista d’uns sis mesos i no
comportarà afectacions viàries de rellevància.
La millora del col·lector
de Can Xercavins és una de
les demandes històriques
de la ciutat. Gràcies a aquesta actuació es dimensiona el
col·lector de manera adequada i es soluciona el problema d’una infraestructura
que dona servei a les urbanitzacions i que fa massa
temps que està malmesa.
L’Ajuntament ja va fer les
expropiacions necessàries
i ara és el torn de l’Agència
Catalana de l’Aigua d’acabar
aquesta actuació.
La zona d’obra es localitza al llarg de la traça del
col·lector des de les urbanit-

zacions de Castellnou – Can
Mir fins a la seva connexió a
l’interceptor del marge dret
de la riera de Rubí a l’alçada del barri de la Plana del
Castell. En total suposa una
longitud de 5 quilòmetres.
El projecte vol donar resposta a les incidències que
es produeixen especialment
en episodis de pluja. Així,
s’executarà un desviament
de la traça del col·lector en
el tram baix, que actualment discorre pel torrent.
Es tracta de l’àmbit amb major nombre d’incidències. A
la vegada, es realitzarà una
rehabilitació interior amb
màniga a la resta de recorregut, adequant els pous i
establint un sistema de camins d’accés que permetin
el manteniment posterior
de la xarxa.
Les obres les executa
COPISA per un import de
2.499.029,81 euros. / DdR

Rubí se suma a la commemoració del Dia Internacional per a l’Eliminació de
la Violència vers les dones,
el 25 de novembre, amb el
lema’ Si ens toquen a una,
ens toquen a totes’. L’alcaldessa, Ana M. Martínez, ha
apuntat que la programació
entorn de la commemoració d’aquest dia a la ciutat
“vol ser una crida a l’acció
feminista, sense deixar de
banda la sensibilització i la
divulgació”.
L’acte central de la programació se celebrarà divendres 25 de novembre,
a les 17.30 h, a la pl. Pere
Aguilera amb la lectura del
manifest amb motiu del
25N que anirà a càrrec de
dones de la ciutat acompanyades de l’alcaldessa. Segons ha explicat la regidora
d’Igualtat, Yolanda Ferrer,
durant el mes de novembre s’han previst actes que
parlen d’autodefensa i autoprotecció per a persones
joves; s’ofereixen recursos
i formació al voltant de les
violències masclistes i s’anima la ciutadania a abordar
la transformació de la societat fent servir l’expressió
artística.
Per a persones joves es
proposen tallers d’autode-

L’alcaldessa i la regidora d’Igualtat amb el cartell creat per la rubinenca Montsino. C. CARRASCO

fensa feminista -Torre Bassas (8 i 22 de novembre)
i al Celler (15 de novembre) - a càrrec de Biterna
Autodefensa que aborden
la perspectiva física, psicològica i també social de
l’autodefensa des d’una
mirada feminista. El taller
M’ha escrit! M’estima, veritat? Tractarà la comunicació
sana i els límits en les relacions de parella -Torre Bassas
(9 de novembre)-.
Dins l’apartat de formació, com cada any, Rubí
organitza una jornada professional que enguany se

centrarà en la violència vicària. La sessió tindrà lloc
dijous 24 de novembre a
Rubí Forma i analitzarà les
conseqüències i l’impacte
de les violències masclistes
per a la infància i les eines
que té la xarxa professional
per protegir als i les menors.
Al voltant de l’expressió artística com a eina de
conscienciació i empoderament, la programació
incorpora el taller participatiu Trencat patrons:
cada acció compta! -17 de
novembre- i l’exposició fotogràfica Defensores del

cos-territori que es podrà
veure a la Biblioteca Mestre Martí Tauler del 21 de
novembre al 12 de desembre a la Biblioteca i una
nova edició del Certamen
de Relats Veus de Dona.
Durant la presentació
de la programació als mitjans de comunicació, la
màxima edil ha insistit que
la violència masclista continua deixant un degoteig
de víctimes: fins al mes de
setembre, han mort a Catalunya set dones per violència masclista en l’àmbit de
la parella.

Primer cicle de cinema feminista de Rubí
El primer Cicle de Cinema Feminista de Rubí tindrà
lloc durant aquest mes de novembre en tres sessions
i s’emmarca en la programació entorn del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les dones.
El cicle proposa reflexió i coneixement a partir del cinema amb la voluntat de fer més visibles les veus i les
pràctiques feministes i promoure el pensament crític. A
través de les pel·lícules, “parlarem de violències masclistes, però també d’empoderament, d’autodefensa i
d’experiències de resistència feministes, molt en la línia
de la programació al voltant del 25N”, ha explicat l’alcaldessa, Ana M. Martínez, qui ha afegit que totes les
projeccions inclouen un col·loqui posterior.
Les tres projeccions que formen el cartell del cicle
són descentralitzades: es fan a diferents espais de la
ciutat, per acostar tant com sigui possible la reflexió feminista a tothom. Per aquesta mateixa raó, s’ofereix un
servei gratuït de cangur, per a infants de 0 a 12 anys, a
totes les sessions. Cal fer-ne demanda prèvia al correu
igualtat@ajrubi.cat.
El Cicle comença divendres 4 de novembre a la Biblioteca (18.30 h) amb ‘Sufragistas’ de la directora Sarah
Gavron. Una història sobre el naixement del moviment
sufragista neix a Anglaterra en vigílies de la Primera

Guerra Mundial i de com en la seva incansable lluita
per aconseguir la igualtat, es van arriscar a perdre-ho
tot: la feina, la casa, els fills i la vida.
Divendres 18 de novembre (18 h), la sessió s’emmarca en el Festival Itinerant de Cinemes Africans de
Catalunya. A l’auditori Rubí Forma veurem el curtmetratge ‘Astel’, la història d’un jove de 13 anys del Senegal i la cinta ‘La petit vendeuse du soleil’, que ens parla
de la Sili, una nena de 12 anys amb una discapacitat
física que l’obliga a moure’s en crosses pels carrers de
Dakar.
La proposta acaba dijous 24 de novembre a la Sala
1413 del Centre Cívic La Cruïlla (18 h) amb ‘Tódalas mulleres que coñezo de Xiana do Teixeiro’. Un film en tres
actes amb tres converses entrellaçades i intergeneracionals al voltant de les vivències als carrers i a l’espai
públic de diverses dones. Un film que evidencia la violència estructural contra les dones i el mite al voltant de
la igualtat de gènere.
Totes les projeccions són d’accés lliure fins a omplir
aforament de la sala. Però es pot reservar butaca fent
inscripció a igualtat@ajrubi.cat. Entre totes les inscripcions prèvies de cada sessió, se sortejarà una entrada
per a la Filmoteca de Catalunya. / DdR
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ACTUALITAT
La ciutadania pot votar les
propostes dels pressupostos
par�cipa�us durant tot el mes
de novembre
Els Pressupostos Par�cipa�us 2023 entren a la fase
de votació. Durant tot el
mes de novembre, els veïns i veïnes majors de 16
anys poden triar les propostes que considerin més
interessants per a la ciutat.
Durant el període de presentació de propostes, s’han
recollit 138 aportacions ciutadanes, de les quals, 24 han
passat a la fase de votació
popular, ja que encaixen
amb els requisits plantejats:
són inversions, s’ubiquen
dins les competències municipals, no impliquen la
contractació de personal, no
condicionen l’acció municipal futura i no superen els
125.000 euros de cost.
Les propostes es van
recollir el mes de juny i
provenen d’aportacions a
la plataforma i de propostes ciutadanes recollides a
peu de carrer o als punts
presencials de par�cipació.
El Consell de la Gent Gran,
el Consell de l’FP i el Consell de Salut també han fet
propostes.
Les votacions s’han
obert aquest dimarts 1 de
novembre a la plataforma
Rubí Par�cipa. Les persones
que hi par�cipin podran triar les propostes que considerin més adequades per a
la ciutat sempre que la tria
no superi els 250.000 euros
del pressupost total.

A British House els alumnes aprenen anglès divertint-se

QUINES SÓN LES PROPOSTES?
MOBILITAT
- Aparcament per a
bicicletes tancat a la zona
esportiva de Can Rosés
- Arreglar el camí de la
zona verda entre els
carrers Or i Maragda i
entre els carrers Diamant i
Luxemburg
- Millora de la il·luminació
del Passeig del Bullidor.
ESPORT
- Reacondicionament
d’aparells aeròbics dels
espais públics
- Renovació del material de
la sala de Spinninc del Club
Natació de Rubí
- Millora de les pistes esportives de Ca n’Oriol i Can
Vallhonrat
- Creació d’ombra a les
zones d’esport a l’aire lliure
de Ca n’Oriol
-Arranjament de petanca
entre el carrer Miguel Segura i Francesc Albricies.
PARCS I ZONES
D’ESBARJO
- Crear un espai per a
activitats educatives a l’aire
lliure a l’Arboretum,
- Creació d’un espai amb
arbrat i pícnic al costat dels
Horts de Cova Solera

Per resoldre dubtes sobre
el funcionament de la plataforma i el procés de registre
i vot, s’habilitaran punts presencials d’informació en diferents horaris i espais com el
Duet Sports (9 i 21 de novembre de 16 a 20 h), el Mercat
Municipal (11 i 12 de novembre de 10 a 14h) o la piscina
de Can Rosés (11 i 28 de no-

- Millora de la il·luminació del
Bosc de Ca n’Oriol.
- Millorar la zona infantil de
Can Vallhonrat
- Arranjar els jocs infantils
entre el carrer Miguel Segura i
Francesc Albricies.
- Equipar amb una font i zona
d’ombra la zona d’esbarjo de
gossos del parc de Ca n’Oriol
- Crear una zona d’esbarjo de
gossos a Can Vallhonrat.
VERD URBÀ
- Crear un espai de trobada
entorn a una font, com a espai
de relació social
- Creació d’un bosc de la
memòria de la deportació
- Condicionar l’espai exterior
de Rubí forma
-Plantar arbrat al Carrer Marconi i a les urbanitzacions.
EQUIPAMENTS
- Adquirir Cubs- exposició per
realitzar de forma continuada
campanyes de salut
- Comprar tauletes per equipar
als agents cívics
- Condicionar la sala annexa
del Celler.

vembre de 16 a 20 h). També s’ubicarà un punt d’informació el 22 de novembre a
l’ediﬁci Ressò (Sant Muç), de
16 a 20 h; el 29 de novembre
de 16 a 20 h a la Biblioteca i
dimecres 30 de novembre al
passeig Francesc Macià, de
10 a 14 h. A més, es podrà
demanar suport en el correu
par�cipacio@ajrubi.cat.

Des de British House sempre
han apostat per l’ensenyament
de l’anglès conjuntament amb la
immersió en la cultura anglosaxona,
donat que “una llengua és molt més
que el seu conjunt lèxic i gramatical,
és una experiència, una forma
de vida diferent, i és a travès de la
cultura que els alumnes realment
entren en contacte amb l’idioma
de forma vivencial”, ens explica la
directora de British House.
Durant aquests dies, els alumnes
de l’escola d’idiomes han fet tot
tipus d’activitats relacionades amb
Halloween, la tradicional festa que
combina por i diversió a parts iguals.
Els més petits han sortit pels carrers
de la nostra ciutat, cantant en anglès
i fent el “trick or treat” a les botigues
locals. De la mateixa forma, els
alumnes joves i els adults també han

gaudit de la festa fent gymkhanes
terrorífiques i escape rooms des
d’una altra dimensió paral·lela. Tot
plegat ha estat una oportunitat
única de portar cultura i idioma a les
classes.
A British House comencen
l’ensenyament de l’idioma des
d’edats molt primerenques, fent
classes a nadons des d’1 any.
D’aquesta manera, a les seves
classes del Baby & Family,
l’anglès 2x1 de British House,
els nadons gaudeixen de jocs
psicomotrius, activitats lúdiques
com ara cançons, contes, titelles,
estimulació sensorial i d’altres en
anglès, acompanyats d’un familiar
adult que ajudarà al bebè en
l’aprenentatge aportant afecte i
reforç positiu.
A les classes de nens, adolescents

i adults, les activitats són amb un
marcat enfocament comunicatiu
i lúdic alhora, per tal que
l’aprenentatge de la llengua sigui
natural i motivador, com amb la
llengua materna.
Les inscripcions als cursos d’anglès
i altres llengües estan obertes, i
tothom està convidat a provar una
classe gratuïtament del curs que
més li interessi.
Us podeu posar en contacte
amb British House, trucant al
935860825 o enviant un WhatsApp
al 635901918, també els podeu
visitar a l’escola central (Av.
Barcelona 21, 1a planta) o entrar al
web: www.britishhouse.es
Aquest curs, tots els rubinencs i
rubinenques a aprendre idiomes
amb British House! Encara sou a
temps de començar!

IDIOMES!

Assegura el futur dels
teus fills i filles!
20

YEARS

REDACCIÓ

British House celebra Halloween en
anglès fent el tradicional “Trick or Treat”

growing together!

Idiomes a partir d’1 any d’edat. Presencial o online!
www.britishhouse.es - info@britishhouse.es -

935860825

635901918 - Av. Barcelona 21, RUBÍ
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ACTUALITAT
L’Audiència Nacional suma 15 mesos més a la condemna
de Manuel Murillo, que volia assassinar Pedro Sánchez
Manuel Murillo, el rubinenc
que volia assassinar el president espanyol Pedro Sánchez, passarà 8 anys i 9 mesos a presó, 15 mesos més
del que recollia la sentència
original, després que l’Audiència Nacional hagi decidit
augmentar la pena acceptant el recurs interposat
per la Fiscalia i desestimant
el presentant per la defensa de Murillo. La condemna

total de Murillo serà de vuit
anys, nou mesos i un dia,
pels delictes d’homicidi en
grau de proposició, tinença
il·lícita d’armes i munició de
guerra.
L’Audiència
Nacional
ha estimat que la sentència original deixa provat
que no s’ha vulnerat la
presumpció d’innocència
de Murillo, que l’arsenal
que acumulava a casa es-

tava preparat per disparar,
i que el consum d’alcohol i
tranquil·litzants no va afectar el seu raonament, tal
com asseguraven els seus
advocats.
Manuel Murillo Sánchez, de 67 anys, és fill de
l’últim alcalde franquista
de Rubí i un dels atletes
més destacats de la ciutat,
arribant a ser quatre vegades consecutives el campió

d’Espanya de curses de 100
km. Els Mossos van detenir-lo el setembre de 2018,
després que una integrant
del xat ‘Terrassa por España’, format per simpatitzants de la ultradreta,
avisés la Policia que el rubinenc estava preparant l’assassinat de Sánchez com a
venjança per l’exhumació
de les despulles del dictador Franco. / DdR

Detinguda a Rubí una dona que
havia aconseguit treure més de
70.000 € amb DNI robats

Diners en efectiu incautats a la detinguda. MOSSOS D’ESQUADRA

MANTENIMIENTO MULTIMARCA
Precio mantenimiento desde 30 € al mes + IVA

Agents dels Mossos d’Esquadra han detingut a Rubí
una dona, de 45 anys, acusada de robar documents
d’identitat a altres dones
amb els quals va suplantar
la seva identitat per treure
diners dels comtes a divesos bancs. Segons la policia, la dona hauria aconseguit més de 74.000 € amb
aquest mètode.
Els mossos de l’àrea de
Sarrià-Sant Gervasi, a partir
de diversos casos detectats
des de l’agost a diverses
entitats financeres de Barcelona, i que seguien el mateix modus operandi, van
iniciar una investigació que
ha culminat amb la detenció d’aquesta sospitosa.
Com a pas previ, la detinguda visitava una oficina bancària diferent a on
cometria el fet, per comprovar si la titular del document sostret, i que pretenia
suplantar, tenia comptes
bancaris en aquella entitat
i conèixer el seu saldo.
Per dificultar la seva identificació, la dona no actuava sempre en els mateixos

bancs o caixes i, fins i tot,
va actuar fora de Catalunya. Com és el cas detectat
el passat 7 de setembre en
una oficina bancària d’un
municipi d’Albacete, des
d’on va fer una transferència de quasi 49.000 euros.
Dies més tard, el 16 de
setembre, va fer una altra
transferència per import
de 15.000 euros des d’una
oficina de Sant Fruitós del
Bages.
Des que es va tenir coneixement del primer fet
detectat a Barcelona a finals
d’agost, i fins el moment de
la seva detenció, la detinguda va arribar a transferir o
fer reintegraments en efectiu per import de més de
74.000 euros. Amb anterioritat ja havia estat detinguda per fets similars a Madrid
i a Manresa.
La detinguda, acusada
d’un delicte continuat d’estafa i usurpació d’identitat
i ús de document autèntic
sense estar legitimitat, ha
quedat en llibertat amb
càrrecs després de passar a
disposició judicial. / DdR

TAPAS Y PARTIDOS DE FÚTBOL
Pl. Progreso, 9 | T. 93 699 66 98
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ACTUALITAT

El Centre d’Educació Especial
Ca n’Oriol reclama
la construcció del nou edifici
REDACCIÓ
La comunitat educativa del
Centre d’Educació Especial
de Ca n’Oriol reclama amb
urgència la construcció d’un
nou edifici, ja que les actuals
instal·lacions estan sobresaturades. L’escola compta
amb un total de 87 alumnes
amb diferents discapacitats
i d’edats compreses entre
els 3 i els 21 anys. Molts
d’aquests alumnes tenen
mobilitat reduïda i fan servir caminadors i cadires de
rodes.
El centre només té un
ascensor, fet que provoca
cues d’alumnes esperant
per poder anar al menjador
o al pati. Els passadissos
acollen armaris i caminadors per manca d’espai, el
que és un risc perquè algú
ensopegui. A més, només
un dels lavabos està adaptat, la sala de reunions és
molt reduïda, el menjador
fa de sala polivalent per
manca d’una aula d’aquestes característiques i el piano l’han situat a tocar del
vestíbul perquè no hi ha
sala de música.
De fet, tres classes s’han
de fer a l’institut escola Teresa Altet per manca d’espai.
El tresorer de l’AMPA,
i pare d’un dels alumnes,
Xavier Giménez, explica que
l’escola estava dissenyada

per a acollir 35 alumnes, xifra molt inferior als 87 que
acull actualment.
Tota la comunitat educativa coincideix que la
manca d’espai és un problema greu per al bon desenvolupament de les activitats
del centre i que pot condicionar el futur de l’alumnat,
ja que limita la possibilitat
de treballar en l’autonomia
dels alumnes.
Davant aquesta situació,
el centre reclama a l’Ajuntament que compleixi amb el
seu compromís de construir
un nou edifici. Un compromís que es va anunciar el
2018 davant que el departament d’Educació de la Generalitat, de qui és realment
la responsabilitat, no planificava les obres.
Des d’aquell moment
s’han licitat les obres tres
vegades, sense èxit. La primera va quedar deserta,
a la segona les empreses
interessades
finalment
no van presentar-s’hi i a
la tercera, l’empresa hauria d’haver començat les
obres a l’abril, però va revisar preus i va renunciar.
“No s’ha fet cap ampliació
pressupostària, és a dir, és
la mateixa partida de fa
set anys”, assenyala Maite
Augé, secretària del centre,
que apunta que era de poc
més de 350.000 €.

Campanya nadalenca de recollida
de joguines en bon estat
L’Ajuntament demana la
col·laboració de la ciutadania en el marc de la campanya Encara podem donar
molt de joc! per recollir joguines per a les famílies de
la ciutat en situació de vulnerabilitat de cara a les festes de Nadal. Els rubinencs i
rubinenques que hi vulguin
participar poden portar
joguines que ja no fan servir, preferiblement gairebé
noves o en molt bon estat, a la deixalleria de Cova
Solera o a qualsevol punt
de la Deixalleria mòbil des
d’aquest dimecres i fins al 2
de desembre.

Les joguines recollides arribaran a les famílies que més
ho necessiten a través de l’Associació de Solidaritat i Ajuda
Veïnal (ASAV) i de Creu Roja.
A més, una part també es
destinarà al servei de La Trocalleria per tal que les famílies
puguin intercanviar aquestes
joguines per altres objectes
que ja no necessiten.
Les escoles Joan Maragall, Torre de la Llebre, Rivo
Rubeo, Ramon Llull i Ribas
han organitzat una recollida
interna als seus centres. Tot
el material que aportin les
famílies es lliurarà a la campanya. / DdR

Tant la direcció del centre
com l’AMPA asseguren que
continuaran lluitant fins que
aconsegueixin unes installacions dignes, tal i com van
reclamar en el darrer Ple
Municipal.

El centre ha quedat petit per poder atendre les necessitats de l’alumnat. CEDIDA
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POLÍTICA
Rubí reivindica la segona estació
dels FGC a La Llana
El Ple del mes d’octubre ha
reivindicat la segona estació
dels FGC a La Llana mitjançant la declaració institucional de Can Serra. La nostra ciutat, tot i ser un dels
municipis més poblats del
Vallès, amb 78.500 habitants (2021), només disposa
d’una estació de Ferrocarrils. El tram de Sant Cugat a
Terrassa de la línia S1 d’FGC
disposa de suficient espai
per augmentar el nombre
d’estacions, especialment
entre les parades de Terrassa-Rambla i Rubí.

La construcció d’una segona estació a La Llana està
projectada, s’ubicaria al c.
Castell, a 1,8 kilòmetres de
l’actual estació de Rubí, i donaria servei a l’àmbit nord
i nord-oest del municipi.
La demanda prevista per a
aquesta infraestructura és
de 4.100 persones per dia
feiner, un volum molt considerable que permetria descongestionar l’estació existent i impulsar futurs sectors
de desenvolupament, a més
de ser una aposta per la mobilitat sostenible. / DdR

Acord per garantir l’actuació davant
de situacions d’urgència social
La Junta de Portaveus ha
acordat, previ debat al Ple,
la moció presentada per
l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) per a garantir
l’actuació davant de situacions d’urgència social. Entre
d’altres, s’ha acordat elaborar un circuit d’acollida i
derivació de les situacions
d’urgència social amb les
entitats socials de la ciutat,
els Serveis Socials d’Atenció
Primària i la Policia Local
que contribueixi a la millora de la coordinació entre
aquestes i altres possibles
agents. També recull l’acord
de publicitar els drets socials, els recursos socials
disponibles i els sistemes
d’accés a aquests i realitzar
formacions en intervenció

social i treball comunitari
als i les agents de policia
que facin les feines d’atenció telefònica o de primera
rebuda de la població. La
moció també contempla
valorar la incorporació d’eines per a la detecció de
situacions de necessitats
socials en la formació dels i
les agents pel civisme o altres treballadors i treballadores municipals que estiguin en serveis que suposin
un contacte directe amb la
població; i proposar al Consell Comarcal l’estudi i futura implementació d’una
xarxa d’oficines d’atenció
a les urgències socials que
cobreixi tots els municipis
del Vallès per a poder mancomunar el recurs. / DdR

El consistori reclama a la Generalitat
més inversions en l’àmbit educatiu
A partir d’una moció presentada pel Partit dels Socialistes (PSC), el Ple Municipal ha reivindicat els
recursos necessaris per a
una educació de qualitat i
equitativa a Rubí. La moció,
que només ha comptat amb
els vots en contra d’ERC, lamenta la manca d’inversió
de la Generalitat en l’àmbit
educatiu rubinenc i recull diverses problemàtiques que
es registren a la ciutat, com
ara que aquest curs 2022-23
no s’estan atenent totes les
hores de vetlladors que les
escoles tenen concedides
o que no s’han definit de
forma clara els criteris de
repartiment de recursos per
dotar algunes escoles d’una
assignació tenint en compte

paràmetres com el nombre
d’alumnes amb necessitats
especials.
Amb l’aprovació de la
moció s’ha acordat elevar
aquestes problemàtiques
als Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental
per al seu debat i solució;
exigir compromisos oficials
al Departament d’Educació
per la resolució ràpida de
les qüestions exposades;
planificar de forma conjunta
els recursos suficients per al
curs 2023-24; clarificar l’estat de les inversions ja aprovades i planificar de forma
real altres actuacions pendents a les infraestructures.
També demana la reprovació del conseller Garcia
Cambray. / DdR

ERC denuncia a la Fiscalia presumptes
irregularitats en la gestió de Can Canyadell
CRISTINA CARRASCO
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) a Rubí ha
presentat una denúncia
a la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona per la
presumpta autoria de diversos delictes contra el
medi ambient i contra l’administració pública en la
gestió de l’abocador de Can
Canyadell.
El passat mes de maig,
Esquerra Rubí ja va exigir
al govern municipal el tancament immediat de l’abocador de Can Canyadell,
al·legant que el dipòsit controlat estava actuant sense
llicència ambiental. Segons
la formació, després d’estudiar tota la documentació existent i davant “la
inacció” de l’Ajuntament,
han considerat que hi havia motius suficients per
presentar una denúncia a
la Fiscalia de Medi Ambient
de Barcelona. La denúncia
diu concretament que “al
llarg dels anys s’ha observat que l’Administració dispensava un tracte de favor
a aquest projecte, que només pot ser considerat com
un delicte de prevaricació”.
Entre altres, a la denúncia es concreta que l’abocador, destinat a residus inerts, ha superat en un milió

Talussos a l’abocador de Can Canyadell. ARXIU

de tones la seva capacitat
i que actualment rep tota
mena de residus.
També denuncien que
els talussos, que haurien
de ser de 7 metres, superen els 20 m, fet que provoca despreniments que
afecten el Torrent de Pi de
la Serra. A més, assenyalen
que el continu tràfic de camions pel Camí d’Ullastrell
per arribar a l’abocador ha
provocat també una constant contaminació per pols,
sorolls i emissions contaminants a les urbanitzacions
properes i als alumnes i
professors de l’escola Joan
Maragall i l’institut J.V.Foix.

Finalment, apunten que
la llicència ambiental inicial
aprovada el 2003 preveia
també la revisió de la llicència cada vuit anys, però
que aquestes revisions mai
s’han arribat a fer.
Resposta de l’Ajuntament
Davant la notícia de la denúncia, el consistori ha
explicat que aquest dilluns
31 d’octubre ha rebut les
conclusions d’un informe
jurídic extern, contractat
el passat mes de juliol, davant “la complexitat que
representa la problemàtica que envolta l’activitat
que es desenvolupa a Can

Canyadell”. Segons el consistori, amb aquest informe, l’administració local
podrà donar resposta a
la sol·licitud de l’empresa
Puigfel SA, qui va demanar
una modificació no substancial de la seva llicència
ambiental. A més, apunten
que la intenció de l’Ajuntament és resoldre la problemàtica tan aviat com es
pugui i que informarà de
tots els detalls la Mesa de
seguiment dels abocadors,
que considera l’espai d’interlocució adient per plantejar qualsevol estratègia
conjunta entre els actors
representats.

El Ple dona llum verda al Protocol de dol
contra les violències masclistes
REDACCIÓ
El Ple del mes d’octubre ha
donat llum verda, per unanimitat, al Protocol de dol
contra les violències masclistes a la ciutat de Rubí. El
document marcarà l’actuació de l’Ajuntament cada
cop que es produeixi la
mort d’una dona a mans de
la seva parella o exparella.
El protocol de dol concreta com s’ha de procedir en
funció de l’àmbit territorial
on s’hagi produït l’assassinat, establint més accions
en cas que el feminicidi hagi
estat a la ciutat.
La violència contra les
dones també va estar present en dos punts més de
l’ordre del dia del Ple. D’una

banda, s’ha acordat una
declaració institucional de
rebuig violència masclista. Així, el Ple ha rebutjat
i condemnat les violències
masclistes i ha denunciat,
un cop més, el degoteig
constant d’assassinats de
dones. La declaració dona
suport als moviments feministes que lluiten contra
aquesta xacra i renova el
compromís per continuar
garantint els recursos humans i les dotacions pressupostàries destinades a
polítiques feministes i a la
lluita contra les violències masclistes. Finalment,
també insta el Govern de
la Generalitat de Catalunya a continuar impulsant
totes les polítiques inte-

grals de prevenció i lluita
contra totes les formes i
manifestacions d’aquestes
violències.
Suport a les dones iranianes
El segon punt ha estat una
altra declaració institucional de suport a les dones
iranianes. La proposta s’alinea al costat de la revolució que s’ha iniciat a la república islàmica arran de
l’assassinat de Mahsa Amini, una jove de 22 anys que
va ser detinguda a Teheran
per portar el vel “de manera inapropiada”. Entre d’altres, el Ple ha condemnat
aquest assassinat, així com
les morts de les persones
causades per la repressió
de les protestes ciutada-

nes; qualsevol forma de
tortura, com la derivada
de l’extremisme religiós;
i la vulneració dels Drets
Humans per part del règim iranià. Paral·lelament,
també ha condemnat l’empresonament de la periodista Nilufar Hamedi i de
la resta de comunicadors
que han informat de la
mort d’Amini i n’ha exigit
el seu alliberament, així
com el respecte a la llibertat de premsa i informació.
També ha exigit una investigació exhaustiva i independent dels fets que han
provocat la mort de Mahsa
Amini i que es depurin les
responsabilitats polítiques,
civils i penals que se’n derivin, entre d’altres.

PUBLICITAT
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Trobada entre els regidors de Medi
Ambient de Rubí i Alcorcón
El regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, va
mantenir la setmana passada una trobada amb el
tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alcorcón, president
de l’empresa municipal de
gestió de residus d’aquesta
localitat madrilenya i diputat a l’Assemblea de Madrid
per Podemos, Jesús Santos.
Tots dos regidors han
explicat que la trobada els
ha servit per intercanviar
experiències dels dos municipis en matèria de residus,
energies renovables i eficiència energètica. Santos va
alabar l’autoconsum compartit o el Servei d’Educació en Residus, mentre que
Medrano s’ha referit amb
interès sobre els models de
contenidors, que aquí s’han
de renovar, o als mini contenidors de paper i cartró
per al comerç.
Èxit del porta a porta
Durant la visita del regidor
madrileny, Medrano va explicar que la primera fase
del projecte porta a porta
de recollida de residus als
comerços de la ciutat està
sent un èxit: als 192 comerços que s’hi van sumar
quan va arrencar la iniciativa, ja s’han afegit 16 nous
establiments i ara ja n’hi ha
208.

El regidor rubinenc ha
ressaltat que l’impacte del
porta a porta als comerços
ha suposat una important
reducció de les xifres de
desbordaments de contenidors. En aquest sentit, el
regidor ha explicat que per
exemple, a la zona centre,
els desbordaments de contenidors han disminuït un
40%, i en el cas, del paper i
cartró, un 75%.
Medrano també ha
apuntat que el desviament
de residus comercials cap
a contenidors, amb el sistema porta a porta, s’ha
reduït en més d’un 20% en
el cas de paper i cartró i un
10% en el vidre.
“Tenim clar que això
no s’atura aquí. La primera
fase del porta a porta ha
funcionat molt bé i això
ens portarà a una segona
fase, on es redimensionarà
el servei, segurament amb
el doble dels comerços que
hi ha actualment”, ha assenyalat el regidor. En l’actualitat, el servei s’ofereix a
la zona centre, però també
s’ha afegit algun comerç de
Sant Jordi Parc, Ca n’Oriol i
alguns de zones industrials.
La segona fase, lligada a la
modificació del contracte
de recollida de residus, podria estar enllestida en poc
menys d’un any./ DdR

POLÍTICA

Roberto Martín, candidat de Ciutadans a
l’alcaldia de Rubí a les municipals del 2023
C. CARRASCO
ECiutadans (Cs) ha anunciat que Roberto Martín serà
el candidat a l’alcaldia de
Rubí a les eleccions municipals de 2023. Així ho ha
anunciat el president de Cs
al Parlament de Catalunya,
Carlos Carrizosa, qui ha fet
pública la decisió del Comitè Autonòmic del partit en
una visita a la nostra ciutat.
Carrizosa ha explicat
que la formació torna a
confiar en Martín perquè
“ha tingut una bona gestió, ha incorporat gent jove
a l’equip municipal i és un
home que té una mentalitat molt regeneradora per
a un Ajuntament on porten governant les mateixes
persones des de fa més de
30 anys”.
El president de C’s també ha destacat que l’alcaldable taronja “s’ha centrat
en les qüestions que importen a la gent de Rubí,
com per exemple crear un
pla antiokupació”. Carrizosa considera que Cs és la
garantia que podrà evitar
que “aquest Ajuntament
acabi amb un pacte de PSC
i ERC”.
Roberto Martín, de 41
anys, és periodista i actu-

Roberto Martín i Carlos CArrizosa van visitar el Mercadal. CEDIDA

alment és el portaveu de
Cs a l’Ajuntament de Rubí.
Es torna a presentar a les
eleccions amb un programa que, segons explica,
abordarà la inseguretat, la
neteja de la ciutat, l’atur,
la construcció d’habitatge protegit i l’apertura de
microcrèdits per a comerciants, autònoms i petites
empreses per tal que puguin contractar personal.
“Hem denunciat permanentment la inseguretat que pateixen els nostres

barris (...), hem demanat
treballar conjuntament un
pla contra l’okupació, volem que els veïns se sentin
lliures d’aquestes màfies
que fan negoci i pertorben
els barris, però el govern
ha votat sempre en contra d’aquestes mocions”,
apunta. Respecte d’aquest
tema, Martín també ha remarcat la necessitat d’augmentar el nombre de policies locals i dotar-los de
major seguretat jurídica.
L’alcaldable liberal ha

recordat que des de C’s
s’ha demanat la reducció
de l’IBI en un 5% i ha criticat que el govern actual
“està deixant una ciutat
bruta i poc mantinguda i no
està solucionant els problemes d’infraestructures”.
Per Martín, Rubí necessita urgentment “un pla de
manteniment” que doni
resposat a les necessitats
veïnals i “un pla de neteja,
ja que aquesta no està funcionant, tenim plagues de
rates i paneroles”.
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Les males olors enfronten l’empresa Rensika,
l’Ajuntament i el veïnat de Can Fatjó i Els Avets
REDACCIÓ
Fa molts mesos que el veïnat de Can Fatjó i Els Avets
estan patint i denunciant
les males olors que genera
l’empresa Rensika SLU, dedicada a l’elaboració d’hummus per a dues conegudes
cadenes de supermercats i
situada a l’avinguda de Can
Fatjó.
Davant aquestes reiterades queixes, confirmades
per agents de la Policia Local, l’Ajuntament ha sancionat l’empresa amb una
multa de 3.000 euros per
contaminació odorífera.
Una multa que el veïnat
afectat per les pudors considera “ridícula” i que no els
ha fet desistir de la seva lluita. Ja fa quinze dies, un grup
de veïns es va concentrar dimecres a la tarda davant la
firma per protestar contra
les males olors que genera

Alguns dels veïns afectats es van mobilitzar dimecres passat. RÀDIO RUBÍ

l’activitat de l’empresa. Era
la primera d’un seguit de

mobilitzacions que el veïnat
té previst mantenir si no

Aprendre a viure el present, ens fa més feliços
na de les grans
claus de la salut
mental és l’art
de saber viure
el present, l’aquí i l’ara en
plena harmonia amb la
nostra interioritat i l’entorn. Es tracta d’experimentar conscientment el
present. Tot i que sembli
una obvietat saber gaudir
del moment present, no
tothom ho aconsegueix,
perquè no només es tracta
d’estar físicament present,
sinó també d’estar connectats amb la nostra essència,
amb el nostre interior en
perfecta harmonia amb
l’entorn. Malauradament,
els nostres pensaments i
emocions ens impedeixen,
a vegades de forma violenta, poder trobar aquesta
pau interior i ens allunyen
del moment present, de
l’aquí i l’ara.
Tant si la nostra ment
està la major part del
temps vivint en el passat,
com en el futur, són dues
maneres de no viure i gaudir el present.
“Ancorats en el passat”.
No estem parlant de re-

U

cordar o d’anticipar, que
són dues qualitats importants per nosaltres. Com
per exemple, el record de
moments agradables que
ens permeten reviure’ls
i que no té res dolent. El
problema sorgeix quan
recordar o viure el passat

es converteix en habitual i es fa per alleugerir
el malestar que estem
vivint en el moment present. S’utilitza per evitar
estar en l’aquí i l’ara.
Enyorem moments passats que vàrem perdre i ja
no tenim, el que no ens fa
reviure moments agradables, sinó que ens fa posar tristos i deprimir-nos.
Com per exemple, viure
una situació que no ens
ha sortit com esperàvem,

si estem pensant que no
hauríem d’haver fet això
o allò o que ho hauríem
d’haver planejat o fer
millor, és una manera
d’estar vivint en el passat. En canvi, si aprenem
de l’experiència, la fem
servir per millorar, continuar avançant i ens
enriquim.
“Atrapats en el futur”.
Anticipar o preveure què
pot passar en el futur,
ens ajuda a reduir possibles riscos i estar previnguts, però quan estem
constantment rumiant
sobre possibles escenaris futurs que temem,
amb preocupacions o
expectatives, ens estem
torturant amb situacions
que encara no han succeït
i que és possible que no
passin. D’aquesta manera
ens desconnectem del
moment present i ens
deslliguem de la realitat,
de viure l’aquí i l’ara.
Per exemple, si estem
constantment preocupats perquè ens pugui
sortir malament un projecte futur i ens estem

cessen les males olors.
Aquesta setmana, més

imaginant sempre els
pitjors escenaris, experimentarem una ansietat i
angoixa desproporcional
a la situació real i ens pot
fer desistir d’intentar el
projecte.
Un altra manera d’ancorar-nos en el futur és
deixar-nos guiar per les
nostres expectatives i
que després no s’ajustin
a la realitat. Com per
exemple, esperar molt
d’una persona, o esperar
que pensi com nosaltres
i que posteriorment sigui
diferent. Llavors, quan
la realitat no s’ajusta a
les nostres expectatives o una persona no es
comporta com nosaltres
esperàvem, ens genera
frustració i decepció.
Ja vèiem que no és fàcil viure plenament en el
moment present, en l’aquí
i l’ara, però seguint una
sèrie de consells ho podem
aconseguir. El primer seria
saber que som més que
els nostres pensaments o
sentiments. El que pensem
i sentim sobre nosaltres
mateixos no ens defineix.
Són només conceptes
que no abasten tot el que

de mig centenar de persones s’han tornat a manifestar a les portes de la fàbrica
de l’humus de Mercadona
i han tallat al trànsit l’avinguda de Can Sucarrats, i un
dels sentits de l’avinguda de
Can Fatjó.
Amb crits i pancartes de
‘Rensika intoxica’ i fent una
sonora xiulada, els veïns
han tornat a mostrar la seva
indignació per les pudors
que han de patir.
Segons expliquen alguns dels afectats, les males
olors surten del sistema de
clavegueram i emanen a
hores diverses del dia i de
la nit i a vegades són “veritablement nauseabundes”.
Per això, demanen una solució urgent a l’empresa i
al consistori, amb mesures
correctives que acabin amb
les pudors.
A més, els manifestants
es mostren molt crítics amb

som. Els nostres sentiments formen part de
nosaltres, però són efímers i no constitueixen
la part més profunda i
real de la nostra persona. També moltes vegades no sabem qui som
i ens identifiquem amb
qualitats que tenim, ens
posem etiquetes o ens
identifiquem amb el rol
que representem en la
societat (sóc intel·ligent,
sóc ximple...), o amb possessions (sóc ric, sóc pobre...), o amb assoliments
o títols (doctor, delinqüent...). Totes aquestes
condicions són relatives,
van i venen. Ser un amb
un mateix és ser-ho amb
el temps, per tant, amb
l’aquí i l’ara.
La ment tendeix a divagar molt fàcilment. Si
volem connectar amb
l’aquí i l’ara el millor que
podem fer és centrar
la nostra atenció en el
que s’està fent, d’aquesta
manera fer que la ment se
centri en la tasca i deixi
de divagar i així desapareguin els pensaments
automàtics. També es pot
practicar la meditació.

l’Ajuntament, que consideren que no està fent prou
per posar fi al problema,
Segons informacions de
Ràdio Rubí, representants
de Rensika es reuniran
aquest divendres amb els
veïns i el govern municipal
per tal de traslladar-los les
millores que tenen previstes per acabar amb les
olors.
Fonts de la companyia
declaren que la nova direcció general de la firma s’ha
marcat com a “prioritat
absoluta” resoldre aquesta
situació. En aquest sentit,
des de Rensika asseguren
que el nou pla que posaran
en marxa acabarà amb les
pudors a finals d’any.
Els veïns, per la seva
banda, s’esperaran a aquesta reunió abans de decidir
si procedeixen a presentar
una denúncia formal als
Mossos d’Esquadra.

Veiem la importància
de connectar amb el moment present per estar i
viure en pau i harmonia,
així com per connectar
amb la nostra veritable
essència, oculta darrere de
les etiquetes, presses, preocupacions, traumes, etc.
Si vols més informació
pots contactar amb mi al
telèfon 606 98 49 15 o a
l’email maribelfernandezav@gmail.com
Maribel Fernández
Psicòloga Integradora

“El futuro nos tortura y el
pasado nos encadena. He
ahí por qué se nos escapa
el presente”.
-. Gustave Flauvert

Psicó
Psic
óloga
Integradora
Maribel Fernández
maribelfernandezav@gmail.com
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Editorial
Nou síndic de greuges
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a ciutat compta, des
d’aquest 27 d’octubre i després de dos
anys sense aquesta ﬁgura,
amb un nou síndic de greuges, el periodista rubinenc
Carles Aluju, qui ha rebut
el suport unànime del Ple
municipal.
Fa vint anys que Rubí
es va dotar amb la ﬁgura
d’un síndic de greuges, un
defensor de la ciutadania
davant possibles abusos
o errades de l’administració local. Durant aquestes
dues dècades, han passat sis rubinencs pel càrrec que han escoltat les
queixes i demandes dels
rubinencs i rubinenques
i han intentat ajudar-los
davant la burocràcia del
consistori.
Té diversos reptes el
nou síndic. Entre ells, donar a conèixer la seva ﬁgu-

ra i les seves tasques a una
gran part de la ciutadania
que la desconeix, malgrat
els esforços dels seus predecessors. I especialment,
entre sectors com els més
joves.
A banda de donar-se
a conèixer, el nou síndic
s’enfronta a un repte que,
també ha estat insalvable
per als sis rubinencs que
han ocupat aquest càrrec durant els úl�ms vint
anys, el d’aconseguir que
l’Ajuntament respongui en
forma i temps a les demandes del mateix síndic i de
la ciutadania.No és suﬁcient la professionalització
d’aquest càrrec i les bones
paraules del nomenament,
calen fets. El consistori és
el primer que ha de demostrar que conﬁa, respecta i
atén les demandes del síndic que ha escollit.

Cartes de la Ciutadania
No mires hacia otro lado
Paseas con tu pareja por el
centro de una gran ciudad
como es Barcelona, y nos llama la atención que en esas
calles hay mucha mendicidad.
Hay muchas personas en situación de extrema pobreza,
en desempleo desde hace
mucho �empo, y en desarraigo. Estas gentes �enen
que pedir limosna día sí y día
también, porque carecen de
ingresos vitales. En ellos ves
dramas humanos, y con su mirada interpelan a la sociedad
para que solucione su grave
problema: no todos somos
ricos, y por eso, ellos mismos
nos recuerdan que hay gente más necesitada que uno
mismo. Y esas miradas tristes
y desesperadas nos transmiten que cualquier día, por las
circunstancias que sean, tú te
puedes encontrar en su situación. Ellos nos aportan algo, y
es cierto; nos aportan valorar
lo que tenemos. Valoremos lo
que tenemos, porque nadie,
y digo nadie, está exento de

nada. Mi mensaje es que todos tenemos derecho a una
vida digna, y que nunca debemos mirar hacia otro lado
cuando vemos a un mendigo.
José Antonio Ávila López
En suport a Mohamed
Saig Badaoui
El 5 d’agost del 2022, Mohamed Said Badaoui va rebre
una no�ﬁcació d’acord d’iniciació del procediment administra�u d’expulsió seguint
l’ar�cle 54.1.a) de la Llei d’Estrangeria, que preveu l’expulsió de persones migrants
que suposin un perill per a la
seguretat nacional. Aquesta
no�ﬁcació recull com a acusació opinions subjec�ves islamòfobes sobre l’ac�visme,
les opinions i les intencions
de Mohammad com a president d’Adedcom, associació
que es dedica a la defensa i
la promoció dels drets de les
persones musulmanes a Tarragona. Tot indica que l’ordre
d’expulsió és mo�vada pel
recurs que va presentar
Mohamed contra la denegació de la nacionalitat;

sembla que es busca cas�gar les persones que lluiten
pels seus drets.
El suposat perill que suposa l’ac�visme de Mohammad
per a la seguretat de l’estat
està relacionat amb l’exercici del dret a la llibertat d’expressió, opinió i par�cipació,
així com el dret d’associació
recollit a la norma�va estatal
vigent. És especialment greu
pel fet que suposa un assenyalament, criminalització i
persecució de les persones
musulmanes, que cerca vincular l’islam amb terrorisme o criminalitat, i perquè
intenta silenciar les veus
que denuncien el racisme i
la islamofòbia ins�tucional.
Sabem que el cas de Mohamed Said Badaoui no és
únic: s’estan produint cada
cop més atropellaments semblants contra els drets humans. Volem denunciar que
aquests processos vulneren
de manera ﬂagrant els drets
fonamentals d’aquestes persones. Davant d’aquesta greu
situació, és urgent revisar el
marc i el paradigma securitari de prevenció de la radicalit-

zació que permet als cossos
de seguretat malinterpretar
les idees, opinions i ac�vitats
de les persones musulmanes
en clau criminalitzadora, amb
conseqüències atroces a les
vides d’aquestes persones i
per a tota la societat.
Les en�tats i persones sotasignades exigim la suspensió del procediment administra�u d’expulsió iniciat contra
el Sr. Mohamed Said Badaoui
i la revisió dels mo�us que
l’han fonamentat, tenint en
compte la islamofòbia estructural que conﬁgura la nostra
societat en allò social, polí�c,
simbòlic i ins�tucional.
Per tot plegat, el 8 de novembre hem organitzat a la
sala Neus CAtalà a les 1830
h una jornada en defensa
dels Drets Humans, amb el
passi del documental ‘Es por
tu seguridad’ i un col·loqui
posterior, amb la directora
de l’audiovisual , el president
d’Stop als fenòmens islamofòbics a Catalunya. i la regidora Andrea de Pablos.
Grup suport a
Mohamed Said Badaoui

Dipòsit legal: B 35129-1993
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Amb la col·laboració:

L’estat del carrer Saragossa
Aquest és l’estat del carrer Saragossa, amb tot el panot trencat. Fa anys que ens hem
queixat sense resposta per part de l’ajuntament.
Conchi Utrera

OPINIÓ

15

Divendres, 4 de novembre de 2022

URBANISME CASOLÀ (O D’ESTAR PER CASA)

Eclipsi de sol

Les zones verdes versus els aparcaments
Josep Milà i Alba
Arquitecte, dibuixant i escriptor
a estones, rubinenc

E

Hi ha articles de la
Llei d’Urbanisme ben
estranys. En concret
els que permeten
convertir les zones destinades a verd urbà en aparcaments (pels juristes que
vulguin matisar). El fotut
és que, com que aquests
espais estan declarats com a
parcs urbans, no els canvien
el títol legal (pels experts,
la qualificació) i llavors el
ciutadà no entén com en
les estadístiques de la seva
ciutat consten la tira d’espais
verds i quan surt a passejar
no els veu per enlloc i li
sembla, o bé que s’ha de
graduar les ulleres, o bé que
li han aixecat la camisa. El
cert és que més aviat això
últim, només consten en
els papers escrits i dibuixats,
però no en el terreny de
debò. Pels que entenen de
plànols, els convido a guaitar
tots els que diuen on són
aquests espais verds: En els

aparcaments, en els racons,
en els torrents, en les places
dures i en els solars pendents
d’expropiar. Per tant, és obvi
que en la realitat no existeixen com a tals, són virtuals.
Però hi ha uns espavilats que
ja els està bé: per una banda,
compleixen la llei -ho tenen
dibuixat- i per l’altre fan feliços als de la seva corda.
A l’època franquista era
normal que aquells governants es passessin pel forro
qualsevol sensibilitat. No
tenien (ni volien) la necessitat de més espais que acostessin la natura a la ciutat,
ja hi havia prou horts, prou
descampats. Encara que
a Europa ja se cercava un
equilibri, aquí els “Planes de
Desarrollo” indicaven al peu
de la lletra què s’havia de
fer i, evidentment, plantar
vegetals no era una prioritat,
més enllà del que es feia en
els camps de fruiters del
Segrià o les Garrigues. Eren

poca-soltes de mena (amb
algunes excepcions), sense
oposició i amb una ciutadania totalment submisa.
Quan el dictador es va morir,
van sorgir molts moviments
a favor de recuperar ciutats
més sanes, més verdes. Va
ser un miratge. De primer,
s’atribuïa a l’herència dels
temps anteriors de com
havien quedat les ciutats
(comprensible), però després tot es va quedar en el
paper sense la seva execució
posterior (no tan comprensible). Hi ha poblacions que
diuen tenir cent hectàrees
de zona verda (en els plànols) i en realitat només
en tenen quaranta perquè
bona part l’han transformat
en aparcaments i les altres
s’han quedat pendents d’expropiar (o ves saber què
més). Pels que governen ja
els està bé (menys despesa)
i els que no governen s’ho
creuen (fent el ridícul).
La meselleria porta a
no voler discutir del tema
(ni els que governen ni els
altres). No és popular anar

en contra dels aparcaments,
però mentrestant oblidem
que aquests s’han polit espais necessaris per a la salut
dels ciutadans. Em recorda
massa aquella època on els
espais lliures i vegetats eren
pura anècdota i qui els reclamava formava part d’una colla de joves eixelebrats plens
de somnis irreals als quals
només es podia respondre
amb la indiferència.
Avui no és habitual veure mocions en els plens de
les ciutats on es proposin
debats d’aquesta mena. Als
que estan a la trona no els
interessa i als altres no se
n’assabenten (en castellà:
que no se enteran!). Potser
algú recull el guant i presenta una moció per parlar-ne
(tampoc s’hi donarà compliment). Qui sap si algú en el
Saló Urban hi apunta idees,
que es quedaran en el paper.
No voldria influir en la política municipal d’una ciutat,
Déu me’n guard! Però no
us sembla que l’urbanisme,
encara que casolà, té molt a
veure amb la política?

Eclipsi de sol vist a Rubí el 24 d’octubre. CEDIDA TRI-A

El passat dia 24 d’octubre
es va produir un eclipsi
parcial de sol en el qual
l’ombra de la lluna va ocultar un 0,12% del sol. En
eclipsis totals es pot ocultar
el cent per cent del sol. Els
propers eclipsis parcials
visibles a l’estat espanyol
seran els dies 14 d’octubre
del 2023 i 29 de març de
2025. El més espectacular
serà un eclipsi total del dia
12 d’agost de 2026 que serà
visible a Rubí.
Membres de l’Associació d’Amics de l’Astronomia
de Rubi (TRi-A) van seguir
i fotografiar el fenomen
del passat 24 d’octubre, el

podeu veure en la foto que
s’adjunta, en el seu moment màxim. L’entitat va fer
servir un telescopi refractor
de 66 mm i una càmera
reflex, material modest, a
l’abast de molts, per poder
gaudir i retratar el moment.
La TRi-A, entitat assembleària i democràtica, és una
associació gairebé familiar
amb integrants apassionats per l’astronomia. Les
reunions, amb pràctiques i
activitats, són els divendres
a les 21.30 h a l’Ateneu.

www.diariderubi.com

29 anys informant
de l’actualitat local
i donant suport
al comerç de Rubí.
Des de 1993 al teu costat!

A B OGA D O S
ANUNCIA’T!
administracio@diariderubi.cat
publicitat@diariderubi.cat
Telèfon 609 03 22 89

www.sangerabogados.com

Associació Amics de
l’Astronomia
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LA FOTO DE LA QUINZENA

Nova imatge a la plaça Josep Tarradellas a través del Fes�val Full Colors

La plaça Josep Tarradellas llueix una nova imatge després que una trentena d’ar�stes par�cipessin el passat cap de
setmana en la 6a edició del Fes�val Full Colors, amb la mostra de graﬁt i art urbà. J.A. MONTOYA

El Grup de Suport a Mohamed Said Badaoui ens
demana ajut per difondre aquest comunicat:
El 5 d’agost del 2022, Mohamed Said Badaoui va rebre una notificació d’acord
d’iniciació del procediment administratiu d’expulsió seguint l’article 54.1.a) de la
Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener, la Llei d’Estrangeria que preveu l’expulsió
de persones migrants que suposin un perill per a la seguretat nacional. Aquesta
notificació recull com a acusació opinions subjectives islamòfobes sobre l’activisme, les opinions i les intencions de Mohammad com a president d’Adedcom,
associació que es dedica a la defensa i la promoció dels drets de les persones
musulmanes a Tarragona. Tot indica que l’ordre d’expulsió és motivada pel recurs
que va presentar Mohamed contra la denegació de la nacionalitat; sembla que es
busca castigar les persones que lluiten pels seus drets.
El suposat perill que suposa l’activisme de Mohammad per a la seguretat de
l’estat està relacionat amb l’exercici del dret a la llibertat d’expressió, opinió i
participació, així com el dret d’associació recollit a la normativa estatal vigent. És
especialment greu pel fet que suposa un assenyalament, criminalització i persecució de les persones musulmanes, que cerca vincular l’islam amb terrorisme o
criminalitat, i perquè intenta silenciar les veus que denuncien el racisme i la
islamofòbia institucional.
Sabem que el cas de Mohamed Said Badaoui no és únic: s’estan produint cada
cop més atropellaments semblants contra els drets humans. Volem denunciar que
aquests processos vulneren de manera flagrant els drets fonamentals d’aquestes
persones. Davant d’aquesta greu situació, és urgent revisar el marc i el paradigma
securitari de prevenció de la radicalització que permet als cossos de seguretat
malinterpretar les idees, opinions i activitats de les persones musulmanes en clau
criminalitzadora, amb conseqüències atroces a les vides d’aquestes persones i
per a tota la societat.
Les entitats i persones sotasignades exigim la suspensió del procediment administratiu d’expulsió iniciat contra el Sr. Mohamed Said Badaoui i la revisió dels
motius que l’han fonamentat, tenint en compte la islamofòbia estructural que
configura la nostra societat en allò social, polític, simbòlic i institucional.
C/ Orso, 2 - 08191 Rubí, (Barcelona)
Tel. 93 588 86 46
info@rubisolidari.org
www.rubisolidari.org

@RubiSolidari
facebook.com/rubi.solidari

Impulsa: Grup de Suport a Mohamed Said Badaoui

SERVEIS
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TELÈFONS D’INTERÈS
Rubí

Vols anunciar-te?
Truca’ns al
609 03 22 89
www.diariderubi.com

NOVETAT!
Ara també amb
pintura d´automoció
Sra. s'ofereix
per neteja de
cases per hores
670 93 66 17

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

Botiga especialitzada
en pintures industrials
i decoratives,
troba’ns a Google Maps

ENTITAT

TELÈFON

Ajuntament de Rubí

93.588.70.00

Comerç Rubí

606.036.392

Cementiri Municipal

93.588.77.22

Policia Local

93.588.70.92

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor (OMIC)

93.587.00.00

Servei d’Ocupació de Catalunya

93.553.61.00

Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC)
- OAC (Oficina de Les Torres)
- OAC (Oficina Centre)

93.588.19.75
93.588.70.00

Registre Civil

93.586.08.50

Deganat de Rubí

93.586.08.60

Serveis Socials de Rubí

93.588.70.77

Informació recollida residus (Telèfon Verd)

900.130.130

CAP Antón de Borja

93.588.45.55

CAP Sant Genís

93.699.17.29

CAP Mútua de Terrassa

93.586.67.00

Mossos d’Esquadra

93.581.79.00

Diari de Rubí

93.699.77.90

Ctra. de Sabadell, km.12,7,
nave 11 - Rubí
T. 93 586 10 94
www.colorpaintrubi.com

Mármoles
Martínez
Peralta

autos · hogar · vida · salud · decesos
comercio/pyme · protección alquiler

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

c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

(Polígon Industrial “La Llana”)

T. 93 699 78 33

T. 93 697 20 95

¡Ven a visitarnos!
Ya tenemos
la nueva
temporada
otoño/invierno

Vidres plans, miralls, mampares de
bany, vidrieres artístiques, persianes,
mosquiteres, instal·lacions comercials.
Tels. 619 823 974 - 93 112 69 27
cristaleriamedina@hotmail.es
Carrer Bartrina, 9 local - 08191 RUBÍ

Primeras puestas
para bebé y
ropa chulísima
para niño/a
¡Os esperamos!

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51
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MASCOTES
La suerte está en tus manos
Ya tenemos la lotería para el sorteo de Navidad, con la que podrás
colaborar a que nuestros amigos reciban las asistencias veterinarias, cuidados y bienestar que merecen. Su suerte, siempre está en
nuestras manos y ahora doblemente en la tuya porque... ¿y si toca?
A continuación, te detallamos los centros de distribución de lotería
que tenemos repartidos en el Vallès Occidental
RUBÍ

TERRASSA

ST. CUGAT

AGROROSELL
C. De Méndez Núñez n. 10

DON CANINO - CENTRE
COMERCIAL PARC VALLÈS
C. de Colom, 450

CLÍNICA VETERINARIA
EUDALD TORALLES
Passeig de la Mare de la Font n. 45

DISPENSARI VETERINARI
DEL VALLÈS - HOSPITAL RUBÍ
Carretera de Sant Cugat n. 5

EGARAVET
AV. de Béjar, 184

DON CANINO - CENTRE
COMERCIAL MIRASOL CENTRE
Pl. Ausiàs March pl. Baixa

DISPENSARI VETERINARI DEL
VALLÈS - RUBÍ 2C. Gimnàs n. 1

EL RACÓ DE LA LOLA
C. de Tarragona, 96

DON CANINO - CENTRE
COMERCIAL SANT CUGAT
Av. De la Via Augusta n.3

DRINK CASH RUBÍ
Carretera de Sabadell n. 92

ESMUT “ESPAI MUSICAL DE
TERRASSA”
C. de Ramon i Cajal, 62

DRINK CASH RUBÍ 2
Carretera Molins de Rei n. 9

KUKI BEAUTY
Rambla de Francesc Macià, 16

FERRETERIA PALOMA
Passeig de Francesc Macià n. 15

LA XURRE DEL MERCAT MERCAT DEL TRIOMF
Plaça del Triomf s/n local 8

FERRETERIA RUMA
C. N.S de Lourdes n. 17
GOS EXPRESS
Av. Castellbisbal, 32
PLA PERRUQUERS
C. De Llobateras n. 79
SWEET DOGGY
C. Sant Jaume n. 32

Ctra. Sabadell km 12.7, Nau 9, 08191 Rubí
Para más información puedes contactar
con nosotros a través de email, web,
Instagram o Facebook.
www.rodamonsderubi.com
instagram.com/rodamons_de_rubi
facebook.com/rodamonsderubi
rodamonsderubi@hotmail.es

Els nostres serveis
Medicina general
Radiologia digital
Ecografia
Traumatologia
Cirurgia
Acupuntura
Teràpia neural
Homeopatia

Dermatologia
Hospitalització
Laboratori propi
Perruqueria
Alimentació
Accessoris
Urgències 24 h
Servei a domicili

Els nostres centres
HOSPITAL 24H
T. 93 699 11 82
Ctra. Sant Cugat 5,
08191 Rubí

CENTRE VETERINARI
T. 93 588 28 87
C. Gimnàs 15 08191
Rubí (L’Escardívol)
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DIMARTS, 8 DE NOVEMBRE

DISSABTE, 12 DENOVEMBRE

Fira Del Vi
El Celler. C. Prim, 51
18:00 h

Com obtenir el IdCat Mobil
Biblioteca Mestre Mar� Tauler
17:30 h

I�nerari de natura: Estany i torrent dels
Alous
Sor�da i arribada a l’Escola 25 de setembre
10:00 h

Mural col·lec�u
Taller emmarcat en el Dia universal dels
drets dels infants
Plaça Ca n’Oriol
17:00 h

Sufragistes
Cicle de cinema feminista
Biblioteca Mestre Mar�
18:30 h

Jornada de defensa dels drets humans.
Acte de suport a Mohamed Said Badaqui
Sala Neus Català
18:30 h

La Trocalleria. Plaça del mercat
10:30 h

Xerrada: Internet segura per a mares,
pares i docents
Rubí Forma
17:00 h

DISSABTE, 5 DE NOVEMBRE

Mercat de la numismà�ca i el collecionisme. Plaça del mercat
08:00 h

Jornada ornitològica a Sant Muç
Punt de trobada conﬂuència entre el
c.Valls i l’av. Rubí. Cal inscripció prèvia
08:00 h.
La Trocalleria. Rambla del Ferrocarril
10:30 h
Fira Del Vi. El Celler. C. Prim, 51
11:00 h
Espai literari: Passin i vegin!
Biblioteca Mestre Mar�
11:00 h

Virginia Woolf: Diaris
Cicle de conferències literàries
“Papers ín�ms. Diaris d’escriptors”
Ateneu Municipal
19:00 h

DIMECRES, 9 DE NOVEMBRE
Dimecres manetes
Ateneu Municipal
17:00 h
Pilates en família
Escola Pau Casals
18:00 h
Xerrada debat: Famílies, joves i alcohol,
entendre i acompanyar.
Rubí Forma
18:00 h

Fiesta màgica, el musical de los grandes musicales. Casal Popular
19:00 h

DIUMENGE, 6 DE NOVEMBRE
Fira Del Vi
El Celler. C. Prim, 51
11:00 h

Contes i dites de tardor
Ateneu Municipal
12:00 h
North East Connec�on.
Espai 1413
La Sonik
17:00 h

Xerrada: Escenes del paisatge natural i
rural de Rubí
Casal Popular
19:00 h
Cicle Camps de Cotó 2.0
Ateneu Municipal
19:30 h
SBR Blues Jam Session
Jam session de la Societat de Blues Rubí
Sant Patrick’s.
(C. General Prim)
20:30 h

Les traces del silenci
Teatre La Sala
18:30 h

DIVENDRES, 11 DE NOVEMBRE

DILLUNS, 7 DE NOVEMBRE

L’arqueologia a Rubí. Passejada gent gran
Punt de trobada: c. Font de la Via
09:30 h

Reptes de l’economia circular
Cicles de conferències de l’Aula
d’Extensió Universitària de Rubí
Biblioteca Mestre Mar� Tauler
18:00 h

Grup de lectura i debat: ‘L’apicultor
d’Alep’ de Christy Le�eri
Biblioteca Mestre Mar� Tauler
18:00 h

Pilates en familia
Escola Pau Casals
18:00 h
Hora del conte per a més de 4 anys:
Lletraferit
Biblioteca Mestre Mar� Tauler
18:00 h

DIJOUS, 17 DE NOVEMBRE
DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE
Taller de boles de Nadal
El Castell
12 h

DILLUNS, 14 DE NOVEMBRE
DIJOUS, 10 DE NOVEMBRE

Un repte d’alçada! Juguem amb
l’escultura. Ateneu municipal
11:30 h

A cuinar en anglès!
Biblioteca Mestre Mar� Tauler
11:00 h

Xerrada Llums i ombres de la nostra
dansa. Centenari de l’Esbart Dansaire de
Rubí
Auditori del Museu Etnogràﬁc Vallhonrat
18:00 h

Trencant patrons: cada acció compta!
Dia internacional per a l’Eliminació de
Violència ver a les Dones
Biblioteca Mestre Mar� Tauler
11:00 h
Mural col·lec�u
Taller emmarcat en el Dia universal dels
drets dels infants
Plaça Centre Cívic del Pinar
17:00 h

DIMARTS, 15 DE NOVEMBRE

li Tri�co de Puccini
Cicle ‘Conta’m una òpera0
Ateneu Municipal
19:00 h

Hora del conte per a menuts: Contes amb
olor de cel blau
Biblioteca Mestre Mar� Tauler
18:00 h

EXPOSICIONS

Encara hi ha ﬂors
Club de lectura criminal
Ateneu Municipal
19:00 h

Cent anys del Casal Popular
Fins al 27 de novembre al Celler.
Indústria de guerra aeronàu�ca a Rubí.
Al local del Centre d’Estudis Rubinencs
de Rubí, a la Biblioteca Municipal Mestre
Mar� i Tauler.

DIMECRES, 16 DE NOVEMBRE
Cuina saludable i saborosa
Biblioteca Mestre Mar� Tauler
10:00 h
Dimecres manetes
Ateneu Municipal
17:00 h

Formes i Colors
Obres de Miquel Mas
Del 4 de novembre al 18 de desembre a
l’Auditori Vallhonrat
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CULTURA
TEATRE

ART

‘Les traces del silenci’, l’obra
sobre els nens desapareguts
de la Rierada, arriba a Rubí

L’artista Miquel Mas inaugura una nova
exposició a l’Auditori Vallhonrat

El teatre municipal La Sala
acollirà aquest diumenge 6
de novembre a les 18.30 h
una representació emmarcada en la commemoració
del 60è aniversari de la Rierada de 1962. Es tracta de’
Les traces del silenci’, una
obra d’Esther Lázaro que
sorgeix d’una investigació
real sobre els nens desapareguts en aquell tràgic
episodi.
L’obra es va estrenar el
passat 2021 a Barcelona i
ha fet temporada al Teatre
Eòlia, i després ha recorregut diverses poblacions del
Vallès Occidental com Terrassa, Sant Quirze, Ripollet
i Matadepera, totes elles
afectades per la Rierada.
La representació ha tingut
molt bona acollida, ja que
“no deixa ningú indiferent”.
A partir dels documents
reals, l’autora teixeix una
història que interpel·la al

Sota el nom de «Formes
i colors», l’artista rubinenc Miquel Mas inaugura
aquest divendres 4 de novembre una nova exposició
a l’Auditori Vallhonrat. Es
tracta d’una mostra conformada per una seixantena d’obres de gran format
i temàtica diversa, la majoria de les quals ha creat en
aquests darrers deu anys.
Amb aquest cicle d’exposicions celebrades el
2022, Mas ha volgut repetir l’experiència del 2011,
en la qual, amb el títol de
«Trajectòria», va fer un recorregut per la seva obra.
Així va mostrar el dibuix i
la pintura dels anys 1961
al 1989, a l’Antiga Estació,
i la dels anys 1990 al 2011,
a l’Aula Cultural Unnim; el
disseny gràfic, a l’Ateneu
Municipal; l’escenografia,
al Teatre Municipal la Sala;
la fotografia dels seus viat-

públic i enfrontar amb les
dues cares d’un mateix
conflicte. Un conflicte que,
malgrat originar-se durant
el franquisme, té vives a
moltes de les seves protagonistes i encara incideix
de manera directa en el
nostre present.
Es tracta d’una hibridació entre el teatre documental i teatre de la memòria, que sobre l’escenari
es converteix en un joc de
poètiques teatrals contemporànies. L’obra ofereix la
possibilitat d’accedir a documents inèdits a través de
la recerca en curs i conèixer una història silenciada
fins ara: el tràfic d’infants
durant el franquisme en el
context de la Rierada.
Les entrades per veure
l’obra ja estan disponibles a
la web de venda del teatre
municipal, i tenen un preu
de 10 euros./ DdR

L’artista exposa creacions de l’última dècada. CEDIDA

ges, a la Biblioteca Mestre
Martí Tauler, i el seu treball
més d’experimentació, al
desaparegut Tast d’Art de
la plaça Catalunya.
Amb aquesta exposició, que es podrà visitar
fins al 18 de desembre, es

tanca aquest cicle commemoratiu dels seixanta anys
de la primera exposició de
l’artista i per celebrar-ho
se sortejarà una obra original. Totes les persones que
visitin l’Auditori Vallhonrat mentre duri l’exposició

rebran un número i el dissabte 17 de desembre es
farà el sorteig de manera
presencial. A continuació,
i com a cloenda, Bernat
Ribas i Paula Mas, neta de
l’artista, oferiran un petit
concert / DdR

VENDA DE LLENYA
TAMBÉ A DOMICILI

Avinguda Castellnou, 141
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El Festival Internacional de Fotografia de Rubí
La Nuu tanca una edició clau per al seu futur
REDACCIÓ
El Festival Internacional
de Fotografia de Rubí La
Nuu ha tancat la seva vuitena edició consolidant-se
com un esdeveniment
de referència a la ciutat.
La proposta, organitzada
per l’associació cultural
Ull x Ull amb el suport de
l’Ajuntament de Rubí i la
Generalitat de Catalunya,
ha registrat enguany una
alta participació: prop de
800 persones han passat
per les diferents activitats
programades durant el
mes d’octubre, a les quals
cal afegir totes les que han
gaudit de manera lliure de
l’exposició de fotografies al
carrer.
Com és habitual, una
de les iniciatives de més
èxit han estat les visites
guiades setmanals a càrrec del director del festival,

El festival ha atret l’atenció del gran públic. ARXIU

Carles Mercader Fulquet.
L’última es va fer el passat
dissabte i va reunir 65 assistents, que van tenir la
sort de comptar amb les
explicacions de dues de

les autores que exposaven aquest any a Rubí: Tomoko Daido i Ann-Sohpie
Deproost.
Durant el mes d’octubre, el públic ha pogut

GENT GRAN

Homenatge a la gent gran

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, les regidores del servei
de Gent Gran Activa, Mª
Carmen Cebrián, i de Serveis Socials, Yolanda Ferrer,
han assistit aquest dimecres a l’acte d’homenatge a
la gent gran que ha organitzat l’Associació de la Gent
Gran de Rubí al Casal Cívic
del carrer de Magallanes.
Maria Montagud i Miguel Gómez, dues persones
voluntàries de l’entitat, han
rebut un reconeixement
per la seva trajectòria vi-

tal. A més, s’ha felicitat una
desena de persones usuàries del Casal pel seu 90è
aniversari.
“Les persones grans
sou una peça important i
clau a la vida de la ciutat”,
ha assegurat l’alcaldessa.
Per la seva banda, Francesc
Molina Núñez, sotsdirector
general d’Equipaments Cívics i Activitats de la Generalitat s’ha referit a la vida
comunitària del casal: “Cadascuna de les persones de
les quals avui celebrem els

seus 90 anys ha tingut una
trajectòria de vida diferent,
però tots heu acabat coincidint i arribant a aquest punt
de trobada”.
Enguany, l’Associació de
la Gent Gran de Rubí celebra el 45è aniversari, motiu
pel qual les persones assistents a l’acte han gaudit
d’un gran pastís d’aniversari. L’homenatge ha comptat
amb l’actuació de la coral
Josep Rusiñol de l’entitat,
dirigida per Jordi Boltas. /
DdR

gaudir d’altres activitats
divulgatives al voltant de
la fotografia d’autor, que
incloïen xerrades i tallers
conduïts per artistes de
gran renom nacional i

internacional.
Per al director de La
Nuu, “el festival s’ha convertit en un esdeveniment
cultural imprescindible per
a la ciutat i s’ha consolidat
com un lloc de trobada
per als amants de la fotografia i la cultura. Aquesta
edició ha esdevingut l’any
clau per al futur de La Nuu,
que tornarà molt més forta
l’any 2023”.
Ainhoa Valle guanya
el Premi Screen
La Nuu es va tancar el passat cap de setmana amb la
Nit Screen, en el marc de
la qual es va fer públic el
veredicte del Premi Screen 2022 de fotografia en
format audiovisual. Ainhoa
Valle va resultar-ne guanyadora amb el seu treball
Butohgrafías, en el qual
crea una síntesi visual de
la seva experiència amb la
dansa Butoh.
El Premi Screen ha rebut més d’una trentena de
propostes de tot el món
(Espanya, França, Anglaterra, Bèlgica, Mèxic, Co-

lòmbia, Japó o Canadà). Un
jurat professional format
per la curadora Natasha
Christia, la fotògrafa i editora Emilie Hallard i la directora artística de la Fundació Fotocolectania, Irene
de Mendoza, ha decidit
atorgar el premi a Ainhoa
Valle “pel seu llarg recorregut, que explora el format
audiovisual amb subtilesa
i força des de fa diversos
anys. El seu treball té un
gran factor experimental
que beu de la dansa, la poesia, allò femení i els universos simbòlics que el cos
inconscient genera”.
La Nit Screen es va tancar amb un concert a la
plaça del Celler Cooperatiu
a càrrec del músic rubinenc Sergi Estella.
Un cop clausurada la
vuitena edició, l’organització del festival està treballant ja en l’edició del
2023 sota el títol Mai hem
estat moderns, extret d’un
assaig d’antropologia simètrica que evidencia que
mai hem entrat del tot en
la modernitat.
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ESPORTS
HOQUEI LÍNIA

Quatre jugadores del Cent Pa�ns,
campiones del món d’hoquei línia
amb la selecció espanyola

La rubinenca amb les seves companyes i les medalles. CEDIDA

Les rubinenques Judit Pareja i l’Alejandra Vallejo,
juntament amb la resta de
jugadores que conformen
la selecció espanyola d’hoquei línia, s’han proclamat
campiones del mó, que s’ha
disputat a Buenos Aires (Argen�na). La selecció estatal
comptava també amb més
presència de jugadores
del Cent Pa�ns, com són
Maria Ayala i Jana Reventós, així com Marcus Fajardo, aquest úl�m a l’equip
tècnic.

Aquestes jugadores formen part del combinat nacional, que només va perdre un par�t a la lligueta,
davant la selecció francesa
a la tanda de penals. Van
passar com a segones de
grup enfrontant-se a quarts
amb Itàlia, superant sense gaire problema per 5-0.
A semiﬁnals es van trobar
amb la poderosa selecció
dels EUA, on les jugadores
espanyoles van fer un gran
par�t i es van endur la victòria amb un còmode 2-6

que els hi donava l’accés a
la gran ﬁnal.
A la ﬁnal tornaven a trobar-se amb França, en un
par�t molt intens amb moltes errades per part dels
dos equips, però també
molt interessant i disputat.
El �tol del món no va caure
a favor de l’equip espanyol
ﬁns a la tercera pròrroga de
par�t, on el gol d’or d’Olivia
Monjas donava el primer
�tol de campiones del món
femení a la categoria sènior. / DdR

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

TENNIS TAULA

La UP Las Torres-Rubí,
subcampions d’Espanya a la lliga
nacional de petanca de clubs

El palista rubinenc Roger Quedasa, quart
al Top Europeu benjamí

Els jugadors de la UP Las Torres-Rubí van ser segons. CEDIDA

Aquest passat cap de setmana es va disputar a Santa Susanna (Maresme) la Liga Nacional de Petanca. Només
un punt ha separat a la UP Las Torres-Rubí d’aconseguir
aquest Campionat d’Espanya de Clubs. Els rubinencs van
començar de manera irregular, ja que van acabar la primera jornada en 4a posició. Ja en el segon i darrer dia de
compe�ció els jugadors de la UP van començar a demostrar el seu nivell ﬁns a aconseguir situar-se a la part més
alta de la classiﬁcació empatada a 30 punts amb el Vírgen
de la Salud (Andalusia) i el Vergel (Comunitat Valenciana).
Només la diferència de punts totals va fer que els de Rubí
acabessin en 2a posició. Cal destacar el gran campionat
que va fer la tripleta formada per Víctor Garcia, Francisco.
J. Flores “Rume” i Josele Delgado que van guanyar la totalitat de par�des disputades. / UP Las Torres

El tennis de taula català està d’enhorabona. Els
palistes Roger Quesada,
del CTT Borges, i Ladimir
Mayorov, del TT Cassà, han
compe�t entre els millors
d’Europa ocupant les primeres posicions de l’S�ga
Màsters U11 celebrat
aquest cap de setmana a
Bèlgica. Mayorov, amb només 9 anys i sent ara benjamí de primer any, ha estat
subcampió, mentre que el
rubinenc Quesada, que ha
arribat a les semiﬁnals, ha
ocupat la quarta posició.
La prova reunia 14 joves
palistes d’arreu del con�nent, els quals primer han
disputat una fase de grups
on Quesada ha ﬁnalitzat
en primera posició després
d’un triple empat amb un
balanç de quatre victòries i
dues derrotes, classiﬁcantse així per al quadre ﬁnal.
En els quarts de ﬁnal
s’ha imposat per 3 a 0 davant l’irlandès Sheridan

Roger Quesada, en el campionat. CEDIDA

Peadar, i en la semiﬁnal ha
cedit davant el jugador del
Tennis Taula Cassà Ladimir
Mayorov per 3 a 1, ﬁnalment en l’encontre per la
tercera plaça ha perdut davant el romanès Alexandru

TÈXTIL-LLAR I LLENCERIA

Pop.
El nou compromís internacional per al Roger és del
3 al 9 de novembre quan
està disputant una prova
del circuit internacional a
Hongria. / DdR
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