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Rubí genera cada any 35.000 tones 
de residus. Què fem amb aquests?

EL REPORTATGE

El Centre de Tractament de Residus està ubicat a Terrassa i acull la fracció resta. ARXIU

CRISTINA CARRASCO   

La ciutat va generar l’any 
2021 unes 35.000 tones de 
residus domèstics i de pe-
tit comerç. Residus que un 
cop es dipositen al conte-
nidor corresponent entren 
en diferents circuits per 
gestionar-los. A la ciutat 
està implantat el model de 
recollida selectiva de resi-
dus en cinc fraccions: vi-
dre, paper-cartró, envasos, 
orgànica i resta, tot i que 
també es gestionen altres 
residus com l’oli, els volu-
minosos, el tèxtil o l’espor-
ga, entre altres. El cost de 
la recollida i el tractament 
dels residus que es generen 
a les llars de Rubí i al petit 
comerç supera els 7 milions 
d’euros, una despesa que 
podria ser sensiblement 
inferior si les dades de reci-
clatge augmentessin, ja que 
algunes fraccions tenen re-
torn econòmic si estan ben 
separades.

Foment de Construcci-
ones y Contratas (FCC) és 
l’empresa que s’encarrega 
de la recollida dels residus 
dipositats en els diferents 
contenidors i cada fracció 
segueix el seu propi circuit.

Vidre
De totes les fraccions hi ha 
una bossa tipus que, teò-
ricament és el que es pro-
dueix en una llar, i després 
la bossa real, que és la que 
està arribant als conte-
nidors. El vidre hauria de 
comportar al voltant del 
8% dels residus, segons la 
bossa tipus, però a Rubí no-
més es recull al voltant del 
4%. És a dir, la meitat del 
vidre va a on no toca. Això 
suposa, a més dels danys 
mediambientals, una pèr-
dua econòmica per la ciutat 
d’uns 60.000 euros anuals, 
segons explica el regidor 
de Medi Ambient, Andrés 
Medrano.

El vidre que es recull 
dels contenidors grocs a la 
ciutat és recollit pel camió 
de vidre i es porta a una 
planta de Mollet del Vallès, 
sota el conveni firmat amb 
Ecovidre. “Ens compensen 

amb uns 44 € per tona re-
collida, és a dir, la fracció 
té un retorn econòmic per 
la ciutat”, apunta Medrano, 
qui assenyala que “el vidre 
és la matèria primera més 
noble de totes perquè ens 
permet una millor recupe-
ració”. Una de les errades 
freqüents en la separació 
del vidre és tirar al conte-
nidor groc copes o gots: 
aquest vidre té una mica de 
plom, el que fa que la tem-
peratura de fusió sigui dife-
rent i altera tot el procés de 
recuperació.

Paper cartró.
En la bossa tipus, el paper 
cartró hauria de ser el 14% 
dels residus, però a Rubí 
només representa el 6% del 
que es recull. El 8% segura-
ment acaba a la resta, on no 
toca. De nou, això compor-
ta perjudici ambiental i pèr-
dua econòmica per la ciu-
tat, ja que el paper cartró 
també és una fracció que té 
retorn econòmic, sempre 
que la presència d’impro-
pis, com altres elements 
d’embalatge, no superi el 
15%. El preu de la tona és 
molt variable, es pot arribar 
a pagar a 100 € en alguns 
moments i en d’altres a 2 €. 
Si residus impropis superen 
aquest percentatge, no no-
més no es cobra, sinó que 
s’ha de pagar.

El paper cartró va a una 
empresa de tractament si-
tuada a La Llana, en el marc 

del conveni dels fabricants 
de paper. El cost d’aquesta 
fracció és d’uns 500.000 
euros.

Un dels problemes que 
genera aquesta fracció és 
que la gent no plega les 
capses de cartró i les deixa 
al voltant del contenidor, 
fet que enlletgeix la ciutat. 
Andrés Medrano explica 
que els contenidors són 
d’obertura petita perquè 
si les caixes es llencessin 
sense plegar, el conteni-
dor s’ompliria molt ràpida-
ment. A més, la boca petita 
permet reduir la presència 
d’impropis i alhora evita 
robatoris, ja que quan el 
preu del paper cartró és 

alt, es registren robatoris 
per comercialitzar-lo.

Envasos
Una de les fraccions més 
importants és la dels en-
vasos. En la bossa tipus, 
els envasos representen 
el 10% i a Rubí s’està reco-
llint només el 5%. Per tant, 
la meitat dels envasos que 
haurien d’anar al groc aca-
ben en el gris, en la resta.

Els envasos dipositats 
als contenidors grocs de la 
ciutat van a una planta de 
transferència a Terrassa, i, 
des d’allà, amb els envasos 
d’altres ciutats de la co-
marca, s’envien a l’Ecopark 
a Hostalets de Pierolas, 
a través d’un acord amb 
Ecoembes.

D’aquesta fracció el re-
torn és bastant alt i fins i tot 
els ingressos podrien supe-
rar les despeses de recollida 
i tractament, que són d’uns 
350.000 €. Si es recollís el 
100%, hi hauria ingressos 
només i no despeses. “Es-
tem llençant al gris, més de 
200.000 € en envasos. No 
reciclar els envasos té un 
doble cost, el que has de 
pagar com a volum i el que 
no recuperes com a retorn”, 
assenyala el responsable de 
Medi Ambient.

Sobre aquesta fracció, 
Medrano insisteix que hau-
ríem d’intentar evitar els 

ta el 30% dels residus que 
generem a la ciutat, però 
només se’n recull el 10%. 
Dos de cada tres tones d’or-
gànica van al contenidor 
gris. Aquesta fracció és un 
residu que, pel seu contin-
gut en aigua, és el que més 
pesa i això encareix la seva 
gestió. L’orgànica generada 
a Rubí va a la planta de Can 
Barba, una planta compos-
tadora, on es recupera una 
part en forma de biogàs, 
que es fa servir com a com-
bustible de camions, i l’altra 
part en forma de compost 
per a usos diversos.

Per Medrano, “és molt 
important separar bé la 
fracció d’altres residus im-
propis. No es pot barrejar 
plàstic o altres elements 
que distorsionen el procés 
de compostatge i donen 
menys qualitat al compost”. 
L’ordenança de residus vi-
gent ja obliga que la bossa 
sigui compostable, però la 
major part d’inorgànics que 
van a la fracció orgànica 
son precisament bosses de 
plàstic. L’orgànica també és 
una fracció amb retorn i de-
pèn molt dels impropis, si 
aquests estan per sota del 
13%, com més pura sigui 
l’orgànica, més retorn eco-
nòmic hi ha per la ciutat. En 
el cas del 2021, el retorn va 
ser de 110.000 €, una xifra 
que es podria triplicar.

El regidor de Medi Am-
bient considera que, en el 
futur, “l’orgànica serà la 
fracció clau que permetrà 
un canvi de comportament 
de la població”. En aquest 
sentit, explica que es re-
novaran els contenidors 
d’orgànica de tota la ciutat 
i que la intenció és aplicar 
sistemes de control d’ús 
de contenidors marrons 
que permetrà bonificar qui 
separi l’orgànica. “Es trac-
ta d’un model d’èxit que 
s’ha implantat ja en alguns 
municipis del País Basc”, 
assenyala.

El gran drama, la resta
El gran drama de la recolli-
da selectiva a la ciutat, com 
en la majoria de ciutats, 
és la fracció resta, que va 

El vidre es 
trasllada a una 

planta a Mollet i 
el paper i cartró, a 

una empresa de 
La Llana

envasos d’alumini, com les 
llaunes o els brics, al màxim 
perquè l’alumini és una de 
les matèries primeres més 
agressives en tot el seu pro-
cés, des de la seva extracció 
al seu rebuig. “Els brics és 
un dels majors enganys 
que hi ha en la indústria de 
l’embalatge. No es reciclen 
perquè el cost de reciclar 
un material com aquest és 
molt gran”, apunta. El bric 
està format per làmines 
d’alumini, paper i plàstic 
encolades entre si. “Per 
separar-les es requereix 
una despesa energètica tan 
gran que no surt a compte”, 
assenyala el regidor, qui in-
sisteix que “molta etiqueta 
verda, fletxetes, compromís 
ambiental imprès,... però el 
bric és un envàs perjudici-
al per al medi ambient. És 
residu pur”. Això sí, des del 
punt de vista empresarial 
són envasos òptims perquè 
pesen poc i són fàcils d’api-
lar i distribuir.

L’orgànica
La resta orgànica represen-A la ciutat, està implantat la recollida en cinc fraccions. ARXIU
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CASES EN VENDA 
AL CENTRE

VENDA DES DE

285.000 €

Sup. 180 m2 aprox. 
3-4 habitacions. 

Terrasses | Garatge

Ref. 12982

93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

S’estudia aplicar 
sistemes de 

control d’ús dels 
contenidors 
d’orgànica

al contenidor gris, habili-
tat per tot allò que no se 
separa. La resta hauria de 
ser només del 16% en una 
bossa � pus, però compor-
ta més del 60% a la ciutat. 
Les bosses dipositades a la 
resta es recullen i s’envien 
al Centre de Tractament 
de Residus del Vallès Occi-
dental (CTRV), a Vacarisses, 
que depèn del Consell de 
Residus del Vallès Occiden-
tal. Quan arriba al CTRV 
es fa una recuperació, i un 
triatge d’aquells residus 
que tenen un valor, certa 
part d’envasos, alguns re-
sidus metàl·lics, etc. Però 
només el 8% dels impropis 
es recuperen. Tota la resta 
s’acaba abocant a l’aboca-
dor situat a prop del cen-
tre, un abocador que està 
recollint una gran quan� tat 
de residus que serien reci-

clables. Medrano assenyala 
que “es tracta d’una fracció 
molt bruta, especialment 
per la presència d’orgàni-
ca” i lamenta que “quan 
veus aquelles muntanyes 
de residus, t’adones que 
tenim un problema com a 
societat”.

La recollida i tractament 
de la resta costa a la ciutat 
4 milions d’euros anuals. Si 
recicléssim com toca les ar-
ques municipals s’estalvia-
rien sobre un milió d’euros. 
“Això és literalment llençar 
diners al contenidor, per-
què són fraccions que te-
nen retorn i es perd per no 
reciclar bé”, apunta el res-
ponsable de Medi Ambient.

Altres residus
La ciutat també ofereix re-
collida selec� va d’altres re-
sidus contaminants. És el 

cas de l’oli usat que es pot 
portar a qualsevol de les 
deixalleries de la ciutat o bé 
adquirir un recipient Claki, 
un cop es� gui ple, a més de 
les deixalleries, es pot por-
tar a equipaments munici-
pals, en� tats i associacions, 
escoles i ins� tuts adherides 
al sistema. L’oli recollit es 
transforma en biodièsel.

El tèx� l i calçat es pot 
dipositar en els conteni-
dors de Solidança (taronja) 
o Humana (verds), empre-
ses que es dediquen, per 
una banda, a la recuperació 
i venda de peces i, d’altra, a 
la recuperació de tèx� l.

Pel que fa als volumi-
nosos, com ara electrodo-
mès� cs, matalassos o mo-
bles vells, es pot demanar 
la recollida al Telèfon Verd 
900 130 130 per acordar el 

dia i l’hora de la recollida i 
només caldrà deixar-lo a la 
vorera de casa. També es 
poden portar-los a la dei-
xalleria municipal de Cova 
Solera, i obtenir reduccions 
en la taxa de residus. Un 
dels problemes de la ciutat 
és el costum d’alguns incí-
vics a abandonar aquestes 
deixalles al voltant dels 
contenidors, fet que dona 
mala imatge a la ciutat. Un 
cop arriben a la deixalleria, 
són recollits per empreses 
especialitzades en funció 
de la seva � pologia.

Canvi de model
Les xifres apunten que les 
poblacions grans de la co-
marca han arribat a una 
mena de sostre, i no són ca-
paç de fer un salt endavant 
en la recollida selec� va. Per 
Medrano, un canvi signifi -
ca� u passaria per un canvi 
de model de recollida que 
impliqui que bonifi cacions 
pels que reciclen. “Si no 
tens consciència ambiental, 
et tocarà la butxaca, men-
tre que qui recicli haurà de 
ser premiat”, assenyala.

Amb l’objec� u d’acon-

seguir un canvi d’hàbits 
consistent, moltes pobla-
cions, entre elles Rubí, es-
tan estudiant incorporar 
mesures com sistemes de 
control, ja que, amb un 
38,7% de recollida, la ciutat 
encara està lluny de l’objec-
� u del Pla Local de Residus 
d’arribar al 60% l’any 2025. 
Aquests canvis en refl ec-
� ran en els nou contracte 
de ges� ó del servei, actual-
ment en redacció i que po-
dria licitar-se l’any vinent. 

AIXÍ SEPAREM 
ELS RUBINENCS 

ELS RESIDUS
AIXÍ SERIA LA BOSSA SI 

HO RECICLÈSSIM TOT

Altres 3%

Resta 61,3%

Voluminosos 7,8%

Vidre 4%

Paper i cartró 5,9%
Envasos 5,1%

Esporga 3,50%

Orgànica 9,40%

Altres 3%

Resta 16%

Voluminosos 12%

Vidre 7,7%

Paper i cartró 14,4%

Envasos 9,4%

Esporga 7,7%

Orgànica 29,6%

Font: Ajuntament de Rubí. Dades 2021

FRACCIÓ DESPESES RETORN COST FINAL

Vidre 131.102 € 75.150 € 55.952 €

Paper i Cartró 492.150 € 119.399 € 372.751 €

Envasos 354.397 € 547.188 € -192.791 €

Orgànica 921.484 € 124.011 € 797.473 €

Esporga 352.395 € 0 € 352.395 €

Voluminosos 461.568 € 0 € 461.568 €

Altres 237.009 € 10.834 € 226.175 €
Resta 4.189.336 € 0 € 4.189.336 €

TOTALS 7.139.441 € 876.582 € 6.262.859 €

Cost anual de la recollida i tractament dels residus (2021)
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L’Escola Oficial d’Idiomes 
de Rubí ha lliurat 425 euros 
a l’Associació de Solidari-
tat i Ajuda Veïnal (ASAV). 
L’escola va dur a terme tres 
iniciatives solidàries durant 
el mes de desembre amb la 
finalitat de recaptar diners 
per donar suport a aquesta 
entitat, que treballa per 
ajudar les persones que es 
troben en risc d’exclusió 
social. 

Les activitats a través de 
les quals es van recaptar els 
diners van ser una sortida 
guiada per conèixer l’entorn 
natural al voltant de l’EOI, 
el sorteig d’una panera so-
lidària i un mercat d’arte-

sania d’articles elaborats 
per la comunitat educatiu 
durant la Festa de Nadal. 
L’escola va comptar amb la 
col·laboració de l’Associació 
d’Adjudicataris del Mercat 
de Rubí i de la marca Caldo 
Aneto. 

D’altra banda, ASAV i la 
Fundació La Caixa han reno-
vat el seu compromís amb 
el programa Incorpora, que 
treballa per facilitar la rein-
serció laboral de persones 
amb risc d’exclusió social. 
Durant el 2022, a través 
d’aquest programa s’han 
atès més de 250 persones 
a Rubí, de les quals 62 han 
estat contractades. / DdR

El Servei de Diversitat Funci-
onal de l’Ajuntament de Rubí 
i la Fundació AVAN-Rubí 
engegaran durant aquest 
mes un nou grup de suport 
emocional i ajuda mútua 
adreçat a cuidadors de per-
sones dependents. Per tal 
de participar en aquest nou 
grup, cal enviar un correu 

electrònic a oadf@ajrubi.cat.
Amb la posada en marxa 

d’aquest grup es vol millorar 
la qualitat de vida de les 
persones cuidadores no pro-
fessionals, que acompanyen 
habitualment al malalt, així 
com de les persones en si-
tuació de dependència que 
tenen al seu càrrec. / DdR

L’Escola Oficial d’Idiomes 
lliura 425 euros a ASAV

Nou grup de suport 
emocional per cuidadors de 
persones dependents

El president d’ASAV, recollint la donació. CEDIDA

La promoció, 
a la Zona Nord, 
consisteix en sis 
pisos de lloguer 

accessible

MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha 
anunciat que a principis del 
2024 estarà acabada la pro-
moció de sis habitatges de 
lloguer accessible destina-
da principalment als joves 
ubicada a la Zona Nord. Es 
tracta de la primera promo-
ció d’habitatges que realitza 
l’Ajuntament des del 2009 i 
té un pressupost de més de 
950.000 euros.

La promoció del carrer 
Maria Aurèlia Capmany con-
sisteix en sis habitatges distri-
buïts en tres plantes: quatre 
estaran destinats a joves, el 
cinquè, a una persona amb 
mobilitat reduïda i el darrer 
a una persona gran. Els pisos 
tindran 47 m2 i una única 
habitació i el preu del lloguer 
rondarà els 400 euros, amb 
aparcament inclòs i despeses 
de comunitat: «Hem detectat 
que a la ciutat hi ha 5.000 
joves que tenen dificultats 
per marxar de casa, però 
també tenim gent gran amb 
problemes d’habitatge i per-
sones amb discapacitat», ha 
explicat l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, que ha explicat que 
aquests han estat els motius 
per prioritzar aquests tres 
col·lectius. També ha afegit 
que el consistori «treballa 
sense descans per garantir 
el dret essencial de tenir un 
habitatge digne». 

Els pisos de l’INCASOL, 
també al 2024
Pel que fa a la promoció que 
està executant l’INCASOL al 

Els pisos de lloguer per a joves 
estaran llestos a principis del 2024

carrer Marconi, a la zona de 
Can Sant Joan, també està 
previst que acabi a principis 
del 2024, segons fonts mu-
nicipals. En aquest cas, es 
tracta de 24 habitatges de 
lloguer accessible amb un 
mínim de 50 m2 útils i dues 
habitacions dobles. Aquests 
habitatges estaran més ori-
entats al lloguer social per a 
famílies, però encara s’han 
d’establir els criteris d’accés. 
La promoció, a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya, té 
un cost de 2,6 milions.

Com sol·licitar un habitatge?
Les persones interessades 
a accedir als habitatges 
d’aquestes dues promocions 

s’han d’inscriure al Registre 
de Sol·licituds d’Habitatge 
Protegit a través del Servei 
d’Habitatge de l’Ajuntament 
de Rubí. Es tracta d’un pas 
previ i imprescindible per 
accedir als pisos un cop esti-
guin finalitzats. Es recomana, 
a més, fer-ho amb temps, ja 
que el període per accedir al 
registre és de dos mesos de 
mitjana. 

Segons ha explicat la re-
gidora d’Habitatge, Ànnia 

García, en els darrers anys el 
nombre de persones inscrites 
a Rubí en aquest registre 
s’ha multiplicat, un fet que 
denota la dificultat que té 
un segment important de 
la població per accedir a 
l’habitatge. García també ha 
assenyalat que, més enllà de 
les promocions d’habitatge, 
des de l’Ajuntament també 
s’està treballant en altres 
línies d’actuació per oferir 
solucions a la ciutadania en 
matèria d’habitatge, com 
ara obtenir pisos a través 
del dret de tanteig i retracte, 
adquirint-los al mercat privat, 
aconseguint més sòl públic o 
la inclusió de més habitatges 
a la borsa municipal.

Les obres dels nous pisos han començat recentment. C.B.
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Durant aquesta setmana 
tant metges com professors 
han convocat jornades de 
vaga per protestar contra la 
precarietat i la manca d’in-
versió pública.

El dimecres i el dijous 
van mobilitzar-se els metges, 
tant de l’atenció primària 
com dels hospitals. Segons 
les dades facilitades pel De-
partament de Salut de la Ge-
neralitat, el seguiment a la 
Regió Metropolitana Nord, 
la que correspon a Rubí, 
va ser del 34% als hospitals 
i del 29% a la primària el 
dimecres i un 37% i un 33%, 
respec� vament el dijous.

En canvi, el sindicat 
Metges de Catalunya, que 
convocava la vaga, ha xifrat 
el seguiment a l’àrea de 
Barcelona en un 80% dels 
faculta� us de l’atenció pri-
mària tots dos dies i en un 
75% i 70% el dimecres i el 
dijous, respec� vament.

La vaga de metges ha 

comportat diverses afecta-
cions als ciutadans de Rubí, 
com ara reprogramacions 
de visites a l’especialista 
i anul·lacions de cirurgies 
no urgents als hospitals de 
Terrassa, a més de la cancel-
lació de moltes visites als 
CAP de la ciutat.

Metges de Catalunya 
també ha anunciat noves 
jornades de vaga la setmana 
vinent si no s’assoleix un 
acord per millorar el temps 
de visita per pacients, l’or-
ganització dels faculta� us i 
les condicions salarials dels 
metges.

Pel que fa als professors, 
també van convocar vagues 
dimecres i dijous per dema-
nar més inversió en educació 
i la revisió del calendari 
escolar implantat aquest 
any. Segons el Departament 
d’Educació, el seguiment de 
la vaga al Vallès Occidental 
va ser del 10% dimecres i del 
4% el dijous. / DdR

MARTA CABRERA

La llei del canvi climà� c de 
la Generalitat de Catalunya 
obliga els municipis majors 
de 50.000 habitants, entre 
els quals hi ha Rubí, a tenir 
establerta una Zona de Bai-
xes Emissions, però a hores 
d’ara només Barcelona, Sant 
Cugat i L’Hospitalet com-
pleixen aquesta norma� va. 
Fa uns mesos, a més, el 
Tribunal Superior de Jus� cia 
de Catalunya va tombar la 
Zona de Baixes Emissions de 
Barcelona, però la sentència 
no és ferma i la prohibició de 
circular amb vehicles an� cs 
contaminants continua vi-
gent a l’àrea metropolitana.

Per tal de � rar endavant 
aquesta nova ordenança, 
l’Ajuntament de Rubí està 
realitzant una consulta pú-
blica ciutadana a través de 
la plataforma digital Rubí 
Par� cipa. Aquest és un re-
quisit legal necessari abans 
de començar la redacció del 
projecte.

Els ciutadans tenen fi ns al 
17 de febrer per fer les seves 
aportacions. De moment, la 
par� cipació en el procés està 
sent més aviat escassa, tot 
i que ja hi ha algunes pro-
postes, com ara establir una 
zona cèntrica de restricció de 
vehicles molt contaminants 
durant les hores diürnes 
de dilluns a divendres o 
crear aparcaments a les 
perifèries amb autobusos 
cap al centre. També hi ha 
ciutadans que han expres-
sat el seu desig que aques-
ta ordenança no s’aprovi.

Jornades de vaga a 
la sanitat i l’educació

L’Ajuntament obre una consulta ciutadana 
per defi nir la Zona de Baixes Emissions

Totes les ciutats amb més de 50.000 habitants haurien de tenir una ZBE aprovada. ARXIU

Les Zones de Baixes Emis-
sions són àrees que s’esta-
bleixen dins d’un municipi i 
que regulen la circulació de 
vehicles segons criteris de 
contaminació. En aquestes 
àrees, els vehicles que no 
tenen dis� n� us ambientals 
de la DGT tenen prohibit 
circular durant les hores 
de més trànsit. L’objectiu 
d’aquesta eina és reduir la 
contaminació a les ciutats, 
fomentar el transport públic 
i renovar el parc de vehicles 
per tal que aquests siguin 
més sostenibles.

Agenda Urbana
D’altra banda, l’Ajuntament 
també ha obert el desen-
volupament de l’Agenda 
Urbana a la par� cipació de 
la ciutadania per tal que 
prioritzi entre els diferents 
projectes a desenvolupar. 
Es pot par� cipar fi ns al 3 de 
febrer a través de la platafor-
ma Rubí Par� cipa i per fer-ho 

només cal ser veí de la ciutat 
i tenir més de 16 anys.

La priorització serà en-
tre 13 propostes diferents 
que l’Ajuntament ha pla-
nificat per desenvolupar 
durant la propera dècada. 

Ordenança de soroll
També es poden fer apor-
tacions a l’avantprojecte 
de l’Ordenança reguladora 
del soroll i les vibracions. 
Fa uns mesos ja es van re-
collir diverses opinions ciu-
tadanes a través del Rubí 
Participa per elaborar-la 
i ara que ja està redactat 
l ’esborrany, es torna a 
demanar aportacions ciu-
tadanes abans de redactar 
el document definitiu, que 
s’haurà d’aprovar al Ple de 
l’Ajuntament.a través d’un 
correu electrònic a l’adreça 
mediambient@ajrubi.cat o 
presentant una instància 
a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania.

L’ordenança que s’apro-
varà té l’objectiu de re-
gular les mesures i  els 
instruments municipals 
necessaris per prevenir la 
contaminació acústica a 
la ciutat. 

L’esborrany recull que 
les activitats a l’aire lliure 
no poden superar els 100 
dB, estructura horaris de 
càrrega i descarrega i es-
pecifica que es procurarà 
que els espectacles piro-
tècnics siguin de baix o nul 
impacte sonor per protegir 
la ciutadania sensible i els 
animals. 

També s’estableixen 
els límits sonors segons 
l’activitat que es desen-
volupi, ja sigui de caràcter 
comercial, d’oci, recreatiu 
o cultural. Les multes per 
incomplir l’ordenança que 
s’aprovarà seran d’entre 
120 euros i 3.000 euros 
depenent de la infracció 
comesa.

936 756 700
658 399 228
croges@grupessentia.com
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800 hores lectives + 80h pràctiques empresa
Presencial o Teleformació
Inici 23 gener 2023

390 hores lectives + 40h pràctiques empresa
Presencial o Teleformació
Inici 23 gener 2023

Tindràs accès a una de les
professions amb més
demanda laboral

INFORMA'T!
RESERVA LA TEVA PLAÇA!

Places Limitades

Adreçat a persones desocupades

Trobada entre l’alcaldessa 
i el gerent de de la Regió 
Sanitària de Barcelona 
L’alcaldessa, Ana M. Mar� -
nez, es va trobar fa uns dies 
amb el gerent de la Regió 
Sanitària Barcelona, que 
assumeix les funcions de 
gerent de l’Àmbit Metropo-
lità Nord del Servei Català 
de la Salut, Arturo Míguez. 
La màxima responsable mu-
nicipal va traslladar la seva 
preocupació per la situació 
de l’atenció primària a Rubí 

i la saturació del Centre de 
Salut Mental del carrer Nou.

Mar� nez també va 
tornar a demanar la cons-
trucció d’un hospital de re-
ferència i la necessitat de 
disposar de servei de pe-
diatria les 24 hores a Rubí. 
També es va tractar el ca-
lendari d’ampliacions dels 
CAP Anton Borja i Sant Ge-
nís. / DdR
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ACTUALITAT

Projecció d’un documental pel Dia 
de les Víctimes de l’Holocaust
L’Ajuntament ha programat 
una activitat coincidint amb 
la commemoració del Dia 
Mundial de les Víctimes de 
l’Holocaust aquest divendres. 
Es tracta de la projecció del 
documental El comboi dels 
927, que tindrà lloc divendres 
a les 18.30 h a l’auditori del 

Museu Municipal Castell. 
L’activitat s’emmarca en el 
conveni de col·laboració de 
l’Ajuntament i l’entitat Ami·
cal de Mauthausen, que és 
qui ha cedit el film. El docu·
mental recorda la història de 
l’extermini de 409 espanyols 
a Mauthausen. / DdR

La plataforma Reconvertim 
el Camp de Golf demana a 
l’INCASOL i als ajuntaments 
de Rubí i Sant Cugat que sig·
nin el conveni per gestionar 
conjuntament l’espai abans 
de l’estiu. El juny del 2022, 
l’INCASOL, propietària dels 
terrenys, va enviar a les dues 
administracions locals una 
proposta d’esborrany per un 
conveni de col·laboració per 
tal de definir els compromi·
sos en la gestió dels terrenys 
de l’antic camp de golf de 
Can Sant Joan.

Des d’aleshores, no s’ha 
tingut notícia de cap avenç 
per tal de signar aquest con·
veni i començar a gestio·
nar els terrenys. Per això, 
la plataforma exigeix a les 
administracions que es posin 
a treballar per desencallar el 
projecte per tal que abans de 
l’estiu el conveni estigui sig·

nat i el nou parc interurbà es 
pugui posar en marxa. L’enti·
tat també demana als grups 
de l’oposició dels respectius 
ajuntaments que demanin 
explicacions sobre per què 
no s’està avançant i que facin 
pressió per desencallar la 
situació.

Els terrenys, de prop de 
80 hectàrees, estan actu·
alment abandonats, però 
la ciutadania els usa com 
a espai per passejar. Tot i 
això, no hi ha manteniment 
i encara hi ha edificis en estat 
de ruïna.

La proposta que l’INCA·
SOL va fer arribar als ajunta·
ments fa mesos posava sobre 
la taula la necessitat que 
les tres administracions col·
laboressin per renaturalitzar 
la major part dels terrenys i 
que aquests passin a ser de 
titularitat municipal. / DdR

Reconvertim el Camp de Golf vol 
signar el conveni abans de l’estiu

L’antic camp de golf s’ha de transformar en un parc. ARXIU

Nou cicle de sortides a caminar per a la gent gran
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
impulsat una nova edició 
del programa d’activitats 
‘Gaudeix de la vida en gran!’, 
adreçat als majors de 60 
anys. La principal novetat 
és que s’han augmentat 
les places de les sortides a 
caminar, una activitat que 
proposa rutes i caminades 
temàtiques per Rubí.

Les passejades comen·
çaran el 17 de febrer i s’han 
estructurat en tres blocs de 
30 places cadascuna. Cada 
persona es podrà inscriure 
a només un dels blocs. Tots 

els blocs tenen les mateixes 
sortides però en diferents 
dies: Rubí, vila de vi, Ruta a 
Sant Feliuet, Ruta a Can Xer·
cavins, Ruta a Can Guilera i El 
modernisme a Rubí.

D’altra banda, la pro·
gramació manté les visites 
a museus, una petició del 
col·lectiu de la gent gran de 
la ciutat. Està previst visitar 
el Museu del Cinema de Gi·
rona (17 de març), el Palau 
Güell (21 d’abril), el Museu 
Dalí de Figueres (19 de maig) 
i la Colònia Vidal (8 de juny).

També hi ha altres nove·
tats, com ara un taller d’inici·
ació a la marxa nòrdica, una 

activitat artística dirigida 
a dones i una sessió expe·
rimental amb una càmera 
360º i ulleres de realitat 
virtual. La resta de tallers de 
la proposta són: Estimulació 
cognitiva; Tu pots, tu vals, tu 
importes: construint la teva 
autoestima; Cuina: dolços 
saludables; Cuina saludable 
d’estiu; Risoteràpia: quin bé 
que ens fa riure!; Informàti·
ca bàsica; i Treu partit al teu 
telèfon mòbil.

Les inscripcions es po·
den fer a partir del 23 de 
gener a través del web de 
l’Ajuntament o del telèfon 
637 83 10 92.

Alemanya jutjarà un home que va 
comprar cannabis a Rubí per traficar

Trobada entre l’Ajuntament i Correus per
 trobar una solució als problemes de Sant Muç

La Policia, a instàncies de la 
fiscalia alemanya, va detenir 
al desembre a Tarragona un 
home de nacionalitat sèrbia 
que presumptament hau·
ria fet arribar a Alemanya 
diversos kilograms de ma·
rihuana, alguns dels quals 
procedents de Rubí. La jus·
tícia alemanya ha emès una 
euroordre contra l’home, 
que està actualment a la 
presó a Espanya, per un 
delicte de tràfic de drogues, 
una demanda d’extradició 
que està tramitant l’Audièn·

cia Nacional. 
Segons les investigaci·

ons alemanyes, durant el 
2020 el detingut va quedar 
amb una persona a Rubí per 
efectuar una compra de més 
de 200 kg de marihuana 
d’una plantació a la ciutat. 
El cost de l’operació va ser 
de 400.000 euros i el detin·
gut va traslladar el material 
a Alemanya en un camió 
acompanyat per una segona 
persona. Posteriorment, va 
tornar a repetir l’operació. 
/ DdR

REDACCIÓ

L’alcaldessa de Rubí, Ana 
M. Martínez, es va reunir fa 
uns dies amb el president de 
Correus, Juan Manuel Serra·
no, per mirar de trobar una 
solució a la situació que hi 
ha a la urbanització de Sant 
Muç, on mai s’ha repartit 
el correu a domicili. Segons 
l’Ajuntament, la màxima 
responsable municipal ha 
demanat a l’empresa públi·
ca que implementi aquest 
servei bàsic als veïns de Sant 
Muç, per tal que aquests 

no hagin de baixar a l’ofi·
cina del centre o anar a les 
casetes postals ubicades a 
l’entrada de la urbanització 
a recollir les cartes i els pa·
quets. “Estem molt agraïts 
per l’atenció rebuda per part 
del president de Correus 
davant les demandes que 
li hem exposat. La reunió 
ens dona motius per ser 
optimistes”.

El veïnat de Sant Muç, 
però, no és l’únic que pateix 
els inconvenients del servei 
de Correus, ja que en altres 
punts de la ciutat també 

s’han queixat que moltes ve·
gades s’interromp el servei 
durant setmanes o fins i tot 
mesos. Aquest és el cas de la 
zona ubicada més a l’est de 
l’avinguda de l’Estatut, on 
segons expliquen els veïns 
fa mesos que no reben el 
correu i han de baixar a 
l’oficina a recollir-lo. També 
l’AV de Can Mir va detallar fa 
uns dies que moltes vegades 
es queden sense el servei 
de correu si la persona en·
carregada del repartiment 
es posa malalta o agafa la 
baixa.
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“Hauríem de decidir si volem ser el país de la 
construcció i el turisme, o el del coneixement”

-Treballar en recerca a Es-
panya no és fàcil. Com vas 
arribar a l’ICO?
-Vaig fer la carrera de Bi-
ologia Sanitària a la UB i 
després un doctorat sobre la 
Biologia Cel·lular del Càncer. 
Més tard vaig voler continu-
ar la carrera d’investigadora 
i vaig aconseguir una beca 
del Ministeri per un projecte 
a l’Institut de Biologia Mo-
lecular de Barcelona, que 
forma part del CSIC. Quan 
vaig acabar no tenia moltes 
opcions de continuar fent 
recerca i a l’empresa privada 
trobaven que tenia un perfil 
massa acadèmic, així que 
vaig iniciar un màster de mo-
nitoratge d’assajos clínics. 
Llavors va sortir una oferta a 
l’ICO d’un perfil com el meu: 
una persona que fos docto-
ra dedicada a fer tasques 
d’assistent de recerca, de 
suport al director del grup, 
per portar el laboratori, fer 
les comandes, ensenyar els 
becaris, i em van agafar.

-I les condicions?
-El meu contracte era anual 
i el meu sou sortia del que 
paguen els pacients que 
aparquen els cotxes a l’apar-
cament de l’ICO, així que em 
convenia que el pàrquing 
fos de pagament! Així vaig 
estar cinc anys. Finalment, el 
meu cap va aconseguir que 
sortissin places d’oposició, 
m’hi vaig presentar i vaig 
aconseguir el meu primer 
contracte indefinit amb 39 
anys!

-Quantes persones que 
volen fer recerca acaben a 
l’empresa privada o marxen  
a l’estranger?
-Moltíssimes. Tinc com-
panys que han arribat a 
muntar grups, alguns aquí 
i altres a l’estranger. Però 
la gran majoria de la gent 
quan acaba el doctorat té 
difícil trobar feina en re-

cerca. S’acaben dedicant a 
la ciència a nivell d’empre-
sa, hi ha gent que passa a 
l’educació i alguns canvien 
completament el xip perquè 
es cansen de la precarietat. 

-Com de precaris són els 
contractes?
-Els becaris són mileuristes.  
I són persones que han fet 
la seva carrera i fan pro-
jectes de 4 o 5 anys per fer 
publicacions científiques 
que permeten avançar en 
el coneixement. Quan jo 
vaig fer el doctorat els dos 
primers anys no cotitzava. 
Ara, després de molta lluita,   
es cotitza des del primer dia, 
però a vegades amb la beca 
no et dona temps a acabar 
el projecte. Jo vaig tenir un 
contracte de tècnic d’FP de 
mitja jornada per acabar el 
meu projecte i després em 
va quedar un atur de 200 
euros al mes. 

-Això afecta el desenvo-
lupament personal, però 
també al conjunt de la in-
vestigació.
-Jo veig que hi ha hagut un 
canvi de mentalitat amb els 
joves que arriben al labo-
ratori. Per mi era tot voca-
cional, fins i tot vaig estar 
6 mesos sense cobrar. Ara, 
els joves ens consideren 
a nosaltres uns pringats. 
Molts fan les pràctiques i de-
cideixen no fer un doctorat, 
perquè no els compensa la 
dedicació amb la precarietat 
laboral que hi ha.

-Per què hi ha tanta preca-
rietat?
-Espanya no posa els diners 
on els ha de posar. Quan has 
acabat de fer el doctorat no 
tens unes alternatives molt 
viables, es gasten els diners 
en formar la gent i després 
han de marxar. Hauríem 
de definir quina mena de 
país volem ser, si el país de 

la construcció i el turisme 
o un país amb inversió en 
coneixement.

-Creus que pot canviar?
-Tenim una classe política 
que és la mediocritat arriba-
da a governar. Què podem 
esperar de gent així? Els 
polítics del futur haurien 
de ser diferents dels que 
tenim ara. 

-Parlem de les teves inves-
tigacions, en quin projecte 
esteu treballant?
-Treballem principalment 
en l’àmbit del càncer de 
mama. Busquem factors de 

risc de desenvolupar càncer 
o possibles dianes terapèu-
tiques per tractar-lo. Hem 
observat que persones que 
tenen unes determinades 
mutacions en determinats 
gens tenen càncer de mama 
amb més freqüència. Això 
ho hem traslladat a models 
animals per fer estudis mo-
leculars. Volem saber per 
què s’incrementa aquest risc 
i per quines vies ho fa per 
intentar evitar que el càncer 
es desenvolupi. 

També estem treballant 
en un altre projecte rela-
cionat amb el sistema im-
munitari. Sembla que tenir 
un sistema immunitari fort 
ajuda a prevenir determi-
nats càncers i la presència 
o absència de determinats 
tipus cel·lulars del sistema 
immune ajuda a prevenir o 
fer aparèixer tumors. 

-L’objectiu seria prevenir 
l’aparició del càncer.
-Exacte, tractaments contra 

el càncer de mama hi ha 
bastants i funcionen molt 
bé, però en l’àmbit de la 
prevenció s’han fet pocs 
estudis, sobretot a escala 
molecular: pràcticament no 
hi ha factors de risc de des-
envolupament de càncer de 
mama. Som bastant únics.

-Això com pot ajudar les 
persones que tenen una 
mutació i tenen més risc 
de tenir càncer?
-La idea és que es pugui fer 
una biòpsia de la mama i fer 
una anàlisi d’aquests gens, 
que creiem que són de risc, i 
així calcular un valor de risc 
per cada persona. En funció 
d’això, es podrà fer un se-
guiment en el temps més 
acurat i observar millor com 
evoluciona el teixit mamari. 

-En sabem molt del càncer 
o encara queda molt per 
investigar?
-És difícil de dir, en sabem 
molt, però el càncer va 

variant al llarg del temps. 
És una malaltia molt com-
plicada, perquè si fos més 
senzilla, ja l’hauríem curat. 
El futur passa per poder 
seqüenciar un tumor, mirar 
les mutacions i aplicar la 
teràpia més adequada per 
evitar efectes secundaris o 
estimular el sistema immu-
ne perquè ataqui la cèl·lula 
tumoral.
 
-Més enllà del càncer, teniu 
altres projectes investiga-
dors?
-Estem investigant una ma-
laltia rara que només afecta 
les dones que es diu Limfan-
gioleimiomatosi (LAM). Són 
dones que tenen una mu-

tació que fa que apareguin 
quists al pulmó amb carac-
terístiques similars a les de 
les cèl·lules mamàries. Amb 
la investigació hem trobat 
un fàrmac que combinat 
amb el tractament actual 
en models animals ajuda 
a disminuir la mida dels 
quists i millora la qualitat 
de vida. Està previst que 
es faci un assaig clínic amb 
aquestes pacients, però per 
culpa de la covid s’ha hagut 
d’endarrerir.

-Hi ha algun projecte d’in-
vestigació que vulguis fer 
en el futur?
Estic molt contenta amb el 
que estic fent, però m’agra-
daria fer xenotransplants: 
agafar el tumor d’una pa-
cient i posar-lo en el ratolí, 
esperar que creixi i provar 
teràpies. Curar el ratolí i 
poder anar al metge i dir-li, 
dona-li això que li funciona-
rà. La idea conceptualment 
és molt bona, però a la 
pràctica és difícil i requereix 
molts diners. 

MARTA CABRERA

La rubinenca Francesca Mateo és doctora en biologia 
cel·lular del càncer i treballa a la unitat de recerca de 
l’Institut Català d’Oncologia, ubicada a Bellvitge. Especi-
alitzada en metàstasi, treballa en diversos projectes per 
prevenir i tractar el càncer.

L’ENTREVISTA

FRANCESCA MATEO
DOCTORA EN BIOLOGIA CEL·LULAR DEL CÀNCER

Francesca Mateo, al laboratori de l’ICO, ubicat a l’Hospital Duran i Reynals.

“El meu sou 
sortia del que 

paguen els 
pacients que 

fan servir 
l’aparcament”

“Busquem 
factors de risc 
de tenir càncer 

de mama o 
possibles dianes 

terapèutiques 
per tractar-lo”



L’Ajuntament de Rubí 
està iniciant l’elabora-
ció d’una ordenança 

municipal per instaurar una 
Zona de Baixes Emissions 
(ZBE), una eina que per llei 
ja hauria d’estar en funcio-
nament en totes les ciutats 
de més de 50.000 habitants. 
En aquests moments, la ciu-
tadania pot par� cipar dient 
la seva a través de la plata-
forma digital Rubí Par� cipa, 
un procés que també és 
obligatori per llei, però en 
el qual l’Ajuntament hi creu 
poc, si més no en el cas de 
la Zona de Baixes Emissions.

Així com altres proces-
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Editorial    

Mesures poc populars

Apunts sobre Les Torres-Can Cabanyes

Josep Milà i Alba
Arquitecte, dibuixant i escriptor 
a estones, rubinenc

URBANISME CASOLÀ (O D’ESTAR PER CASA)

esprés de veure 
el bon treball de 
l’historiador Jordi 

Vilalta sobre el naixement 
del barri de Les Torres, he 
trobat sugges� u afegir uns 
apunts, alguns d’històrics i 
altres d’actuals.

L’any 1968, l’obra es va 
començar amb llicències 
donades de forma il·legal. 
No exis� a cap Pla Parcial 
que digués quants habitat-
ges es podien construir ni 
es preveien equipaments 
ni zones verdes que, per 
llei, hi havien d’anar. Era 
vigent la llei del Sol del 
1956 que ja obligava a tot 
això, però la prepotència 
i poder dels manaires del 
moment, protegits per 
la dictadura, permetien 
aquelles vel·leïtats. Els in-
compliments eren tan fl a-
grants que, més endavant, 
fins i tot, La Vanguardia 
del dia 1 de desembre del 
1976 ho denunciava. La 
llei establia que els nous 
creixements no podien 
passar de 100 habitatges 
per hectàrea, a les Torres 
se’n van construir 300 per 
hectàrea. També establia 
que s’havien de cedir gra-
tuïtament uns 10.000 m² 
per equipaments escolars 
i es van limitar a cedir-ne 
300 m² per fer una esglé-
sia. La lluita de l’associació 
de veïns del barri, primera 
de la vila (fi ns llavors les 
associacions eren de propi-
etaris), va aconseguir que, 
amb mals de caps dignes 
de tot un capítol, es rever-
� s la situació, almenys pel 
que feia a l’escola.

Les Torres-Can Caba-
nyes va passar per mo-
ments molt àlgids. Els seus 
habitants formaven part de 
la classe treballadora sen-
sible i valenta. Van assolir 
que s’aglutinés ambient, 
vida social i clima ciutadà. 
Hi havia, a més, un ele-
ment important que feia 
que la zona agafés volada 
global per a tots els ciuta-
dans: el Cinema Palace. Era 
un equipament per tot el 
municipi.

La sala de cine per ella 
mateixa, junt amb locals 
que l’envoltaven, va con-

vertir el districte en un 
nou punt de centralitat. El 
passeig quo� dià s’allargava 
més enllà de l’estació. Tot 
i ser de caràcter privat, 
complia bé el seu paper 
d’equipament i donava re-
llevància al barri. Els veïns 
se’n sen� en orgullosos, els 
rubinencs el valoraven i en 
gaudien. Amb el temps es 
va reconver� r en bolera, 
en pistes d’esquaix i fi nal-
ment en multicinemes, 
però mai va perdre el va-
lor de ser un equipament 
signifi ca� u. Les difi cultats 
econòmiques van fer que 
la instal·lació hagués de 
tancar i fi nalment, el 2004, 
passés a mans municipals.

De seguida vàrem pen-
sar que recuperaria la seva 

d’accions de prou força per 
reconver� r el barri en un 
lloc ideal per viure-hi. Pre-
veu tot un seguit d’eixos 
d’actuació: equipaments, 
atenció a les persones, 
ocupació, comerç, urba-
nisme, habitatge i medi 
ambient. Fa goig, com si 
una parella que s’es� ma, 
barri i govern, es� guin en 
els preàmbuls de l’acte que 
culmina una bona relació 
per arribar a l’orgasme. 
L’amant —el govern— és 
cuidador, ple de detalls i 
no es deixa res, el barri l’es-
pera disposat a entregar-se 
sense condicions. Naixerà 
un altre barri. Però vet 
aquí que l’amant és més 
aviat tarambana, li encanta 
seduir per després aban-

sos par� cipa� us han estat 
anunciats des de l’adminis-
tració local, al voltant de la 
ZBE hi ha hagut més aviat si-
lenci. Com a mínim, sorprèn 
que es doni poca visibilitat 
a una qües� ó relacionada 
amb el canvi climàtic, els 
Objec� us de Desenvolupa-
ment Sostenible i la par� ci-
pació ciutadana, quan són 
eixos que l’Ajuntament ha 
defi nit com a prioritaris.

Potser cal buscar la res-
posta en què la ZBE no és 
una mesura especialment 
popular. El que es proposa 
són sancions per les perso-
nes que circulin pel centre 

funció de servei a la ciu-
tadania, fi ns i tot, donat 
el seu caràcter públic, 
milloraria i oferiria alter-
na� ves, culturals, socials o 
espor� ves no supeditades 
al sector privat. La sorpre-
sa va venir després amb 
els anys, des de llavors 
l’equipament està tancat, 
ha deixat de ser un servei, 
el barri ha quedat buit de 
contingut de centralitat 
ciutadana i la vila ha per-
dut un dels equipaments 
més importants que reso-
lia part de l’oci local.

Avui l’actual associació 
de veïns continua amb 
una feina exemplar, però 
el barri té problemes per 
tothom coneguts. Entrant 
a la web de l’Ajuntament, 
es pot veure una pàgina 
(1) dedicada als projectes 
estratègics de la ciutat. 
El dedicat a Les Torres és 
il·lusionador, després de 
fer una anàlisi profunda 
del que hi ha i del que hi 
manca, preveu un seguit 

donar. Resulta que això és 
una història de l’any 2017, 
de la passada campanya 
electoral, de quan toca 
prometre, de quan toca 
seduir, en acabant “si te he 
visto no me acuerdo” i, com 
si es tractés d’un “coitus 
interruptus”, les promeses 
queden, valgui la redun-
dància, interrompudes.

Ara, el 2023, en la nova 
campanya electoral (època 
de seducció) ha aparegut 
un pla d’equipaments —ja 
se’n cuidaran els polí� cs de 
l’oposició de valorar-lo— 
on tornen a aparèixer els 
antics cinemes amb una 
previsió d’actuació, oh sor-
presa!, pel 2027. Ja no sé 
què dir!

1) https://www.rubi.
cat/ca/ajuntament/pro-
jectes-estrategics/pla-de-
transformacio-integral-ur-
banistica-i-socioeconomi-
ca-dels-barris-les-torres-
25-setembre-i-ca-noriol

de la ciutat amb vehicles 
molt contaminants.

La Zona de Baixes Emis-
sions pot ser una eina ú� l, 
però només si va acom-
panyada d’altres mesures 
claus per reduir la con-
taminació. Per exemple, 
promoure l’ús de la bicicleta 
i el pa� net –i, per tant, la 
creació d’infraestructures 
específiques actualment 
inexistents. Hi ha molta fei-
na a fer encara per reduir la 
contaminació i valdria més 
tenir en compte l’opinió de 
la ciutadania, encara que 
aquesta, potser, no ens 
agradi.

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com
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l’enfocament de la situació 
conflictiva des d’una mirada 
positiva i dialogant, on totes 
les parts obtinguin beneficis. 
La mediació, tal com l’ente-
nem des del consistori, té 
com a finalitat promoure 
l’aprenentatge des de la cul-
tura del diàleg i la no-violèn-
cia, de manera respectuosa 
i pacífica per resoldre el 
conflicte. 

L’Ajuntament, a tra-
vés del Servei de Media-
ció, aposta per un model 
d’intervenció pedagògic, 
transformador, que generi 
una convivència ciutadana 
més conscient, implicada, 
compromesa i correspon-
sable. És un camí que no 
fem sols. El treball en xar-
xa és indispensable per 
assolir aquest repte, tan 
ambiciós com necessari. 
La mediació és una feina 
transversal que requereix 
la col·laboració de tots els 
serveis municipals i la com-

lguns s’omplen la 
boca amb campan-
yes com “Rubí Co-

lor”, acolorint el paviment 
de carrers i places amb 
hexàgons com si fos un ma-
quillatge que intentés dissi-
mular altres tipus de colors 
i olors. Però, la mala gestió 
no es tapa amb coloraines.
La plaça Clavé, abans plaça 
de l’Aurora, havia estat un 
espai de tranquil·litat, de 
reunió del veïnat i d’altres 
col·lectius. Però fa uns 
quants anys que aquest 
indret s’ha convertit en un 
espai “de tots colors”.

S’hi aparquen vehicles a 
la mateixa zona verda, que 
ja és de color marró; quan 
hi ha obres es fa servir la 
plaça per emmagatzemar 
materials i maquinària, i 
després no se n’arreglen els 
desperfectes. També tenim 
un pipicà improvisat a la 
zona verda que ens dona 
una altra capa de color i 
també d’olor, cagades de 
colom esgrogueïdes al pa-
viment que no es netegen 
i que, fins i tot, inunden els 
bancs de la plaça, que ja no 
són de color marró i on no 
pots ni seure sense embru-
tar-te.

El trànsit de vehicles 
també és de tots colors. 
Uns van contra direcció, al-
tres aparquen a l’esquerra, 
altres ho fan a la dreta. Els 
arbres, ai els arbres, abans 
eren verds i ara ja són es-
quifits i marronosos. L’any 
passat van fer-ne una poda 
“selecta”. Sabeu què vol 
dir? Van escapçar quatre 
branques –perquè amb els 
hexàgons de colors suposo 
que es devien haver quedat 
sense pressupost– i ja van 
poder dir que n’havien fet 
un “manteniment”.

Dia Europeu de la Mediació Els colors de la plaça Clavé

n conflicte és una 
situació de desa-
cord o no concor-

dança entre dues o més 
idees, actituds o compor-
taments, d’una o de dife-
rents persones. És present 
a la nostra vida quotidiana 
perquè forma part, de ma-
nera inherent, de la condi-
ció humana. El conflicte és 
omnipresent i té les seves 
pròpies dinàmiques, inde-
pendentment de qui el ge-
neri. Perquè hi hagi un con-
flicte cal la presència de, 
com a mínim, dues parts 
enfrontades. Així, darrere 
de tota confrontació hi ha 
sempre un mínim de dues 
posicions divergents entre 
elles, visions diferents dels 
mateixos fets o interessos 
diferenciats i, de vegades, 
contradictoris. 

La tasca mediadora, ges-
tionada per professionals 
entrenats en la gestió alter-
nativa de conflictes, proposa 

Ana M. Martínez 
Alcaldessa de Rubí 

Poso “manteniment” 
entre cometes amb tota la 
intenció. Per exemple, per 
a netejar els excrements a 
la plaça, l’Ajuntament en-
via una brigada de neteja 
un cop a la setmana. Però, 
els coloms caguen cada dia. 
Ergo, el color de la merda 
de colom guanya. Fa un 
any i mig vaig demanar a 
l’Ajuntament que posés 
rètols per avisar la gent que 
no donés menjar als co-
loms, però penseu que ha 
canviat alguna cosa? No, la 
plaça Clavé continua tenint 
el marró i el groc com a to-
nalitats predominants.

Per això, m’agradaria 
convidar l’alcaldessa a fer 

plicitat d’altres organitzaci-
ons i administracions. 

Coincidint amb la com-
memoració el 21 de gener 
del Dia Mundial de la Me-
diació, us animo a desco-
brir el Servei Municipal de 
Mediació Ciutadana (c. Ma-
ria Aurèlia Capmany, 32-34, 
baixos – 93 588 70 00 ext. 
6591; mediació_ciutadana@
ajrubi.cat). Hi trobareu un 
equip de persones compro-
meses amb la ciutat que us 
acompanyaran en el camí 
per resoldre els desacords 
que pugueu viure. El servei 
tracta conflictes que afecten 
l’ús de l’espai públic i l’àmbit 
veïnal, els del barri o de la 
comunitat, entre entitats o 
associacions i els que tenen 
a veure amb relacions inter-
personals. La mediació crea 
un espai segur, constructiu 
i confidencial on, a més de 
resoldre els conflictes pun-
tuals, també es construeix 
ciutadania.

un tour pels nostres colors 
de la plaça Clavé. Primer, 
podríem fer un beure al 
bar La Guitarra després co-
mençar la ruta per la plaça. 
I és que al veïnat també ens 
agradaria tenir una plaça 
acolorida amb les tonalitats 
del bon manteniment. És a 
dir, amb els arbres podats, 
la gespa viva i el paviment 
net. No demanem cap 
capa de color artificial, no-
més que es netegi allò que 
s’embruta i que es cuidi 
l’espai públic que és de tots 
i totes. És senzill, només cal 
fer-ho sense coloraines. Ens 
hi posem?

Joan Cuartielles i Pijoan

A
U

En relació a la sanitat, 
cal recordar que les retalla-
des generades per la crisi 
de 2008 amagaven de ma-
nera vergonyosa el finan-
çament a grans societats 
com el Consorci Mútua de 
Terrassa i el seu entramat 
d’empreses, per a convertir 
la sanitat pública en priva-
da, fet que encara s’està 
aprofundint.

Sobren el motius per 
anar a la vaga: només els 
50% de la població té ga-
rantida una cita amb a Pri-
mària en menys de 5 dies. 
L’espera mitja per una cita 
amb l’especialista és de 82 
dies i, per a cirurgia, 151.

En educació, la reivin-
dicació d’un sistema edu-
catiu més inclusiu, amb 
recursos suficients per a 
reduir les altes ràtios a les 
aules i atendre la diversi-
tat de l’alumnat, són de-
núncies reiterades per les 
docents en aquesta i altres 
vagues, així com la pèrdua 
del poder adquisitiu de les 
professionals de l’educació 
o la desigualtat salarial del 
professorat d’FP.

Fa vergonya recordar 

Vaga de Sanitat i Educació
anitat i Educació 
van convocar vaga 

els dies 25 i 26 de gener i el 
28 hi haurà una gran mobi-
lització pels serveis públics. 
El lema d’aquestes convo-
catòries és unitari i molt 
clar: “Sense sanitat estem 
morts. Sense educació no 
hi ha futur”.

Des de la crisi de 2008, 
les retallades en aquests 
dos àmbits socials tan im-
portants no s’han aturat. 
Vam tenir diners per a sal-
var els bancs però no els 
tenim per a la salut de la 
ciutadania ni per a l’educa-
ció d’infants i joves.

Des del 2010, amb Ar-
tur Mas, les retallades en 
aquests dos serveis públics 
no s’han revertit. Els últims 
pressupostos del Govern 
de Pere Aragonès deixen 
les seves partides per sota 
del que seria necessari: un 
17,9% per a l’atenció Pri-
mària en sanitat, lluny del 
25% que es reclama; un 
3’6% del PIB en educació, 
1,1% per sota de la mitjana 
estatal i lluny del necessari 
6% que marca la pròpia Llei 
d’Educació de Catalunya.

els aplaudiments i elogis al 
personal sanitari i docent 
durant la COVID perquè, 
avui dia, no s’ha millorat en 
res la seva situació, ans al 
contrari.

La població sabem que 
necessitem una bona sa-
nitat pública, universal i 
de qualitat, sense llargues 
llistes d’espera; sabem que 
l’educació és un dret per a 
tothom i que és essencial 
per al futur de tota la so-
cietat. No ens les podem 
deixar prendre.

Volem bons serveis pú-
blics. És a dir, volem que 
els serveis garanteixin els 
drets de totes les persones. 
O defensem els serveis pú-
blics, o serem privades de 
tot. Per tot això i més, des 
de l’Alternativa d’Unitat 
Popular (AUP) donem su-
port a les lluites de Sanitat 
i Educació, a les reivindica-
cions del personal sanitari i 
docent, a la defensa d’uns 
serveis i uns drets que, al 
final, reverteixen en totes i 
tots nosaltres.

Martín Pretel i 
Nel·la Anguita 

Membres d’AUP Rubí

S

Dalt, una imatge de la plaça. Sota, detall d’un banc i estat del 
terra amb les cagades de colom. J. C.
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25 joves del Vallès inicien a Rubí el 
programa d’emprenedoria Explorer

REDACCIÓ

La masia de Can Serra de 
Rubí va acollir dimecres de 
la setmana passada la inau-
guració, en format presen-
cial, del Programa Explorer 
‘Joves amb solucions’ per 
donar el tret de sorti da a 
una iniciati va d’impuls i su-
port a l’emprenedoria que 
promouen els Ajuntaments 
de Rubí, Cerdanyola i Sant 
Cugat, juntament amb el 
Parc de Recerca UAB.

Per aquesta edició del 
programa s’han seleccio-
nat 25 joves, que desen-
voluparan 14 projectes 
emprenedors. Durant 12 
setmanes, l’Explorer els 
brindarà les eines necessà-
ries perquè siguin capaços 
de desenvolupar una idea 
de negoci sòlida, viable i 
sostenible enfocada a re-
soldre els problemes rela-
cionats amb els Objecti us 
de Desenvolupament Sos-
tenible (ODS) 2030 fixats 

per les Nacions Unides.
La formació es farà amb 

un format semipresencial i 
comptarà amb continguts 
digitals orientats a com-
pletar reptes i planti lles de 
treball, sessions de Q&A 
amb experts que ajudaran 
els parti cipants a completar 
les tasques setmanals, ses-
sions en línia amb referents 
del món de l’emprenedoria i 

esdeveniments presencials.
Aquesta iniciati va d’im-

puls al talent jove està pro-
moguda pel Banco Santan-
der a través de Santander 
Universitats i dirigida pel 
Centre Internacional San-
tander Emprendimiento 
(CISE). A més, té el suport de 
la Diputació de Barcelona.

L’acte va comptar amb 
les intervencions del regi-

dor del servei Rubí Forma, 
Víctor García; la ti nenta d’al-
caldia de Promoció Econò-
mica de Cerdanyola, Carme 
Arche; la ti nenta d’alcaldia 
de Promoció Econòmica de 
Sant Cugat, Elena Vila; la di-
rectora del Parc de Recerca 
UAB, Rosa María Sebasti án, 
i el responsable d’Insti tuci-
ons de Catalunya del Banco 
Santander, David Baños.

A B O G A D O S

www.sangerabogados.com

Rubí Forma engega un nou 
projecte de dinamització 
del mercat laboral local
‘Noves estratègies ocupacio-
nals en el context socioeco-
nòmic actual com a conse-
qüència de la COVID-19’ és 
un programa subvencionat 
per la Diputació de Barcelo-
na en el marc dels projectes 
específi cs per a la dinamit-
zació del mercat de treball 
local del Catàleg de serveis 
2021-2023. L’objectiu del 
programa és atraure i retenir 
el talent de persones amb 
formació professionalitzado-
ra de la ciutat que no arriben 
a adreçar-se a Rubí Forma ni 
a altres serveis municipals i 
que, per tant, poden quedar 
fora dels programes que es 
desenvolupen a nivell local. 
La iniciati va té com a missió 
afavorir el talent de les per-
sones joves i adultes amb 
formació qualificada per 
tal que el puguin posar en 
pràcti ca a les empreses del 
territori i quedin vinculades 
al municipi. Així, es preveu 
l’acompanyament a la in-

serció de trenta persones 
del col·lectiu de persones 
qualifi cades amb formació 
professionalitzadora.

Per parti cipar cal viure a 
Rubí, tenir entre 16 i 60 anys, 
estar en situació d’atur o 
precarietat laboral, disposar 
d’una formació professiona-
litzadora de cicle formati u 
de grau mitjà o superior o 
estudis universitaris. Es prio-
ritzarà el col·lecti u de dones 
amb formació en sectors 
masculinitzats.

Els participants rebran 
accions d’orientació, tuto-
rització i disseny d’iti neraris 
professionals per a la millora 
de l’ocupabilitat; cursaran 
una acció formativa per a 
la millora de competències 
i accions, acompanyament 
a la inserció laboral i d’apro-
ximació als recursos públics 
del municipi. Les persones 
interessades poden inscriu-
re’s a través del web de Rubí 
Forma. / DdR Les autoritats amb els joves del programa. AJUNTAMENT-LOCALPRES

Va morir ara fa un any, el 24 de 
gener de 2022, a l’edat de 91 anys.
El recorden i el troben a faltar la 
seva esposa Enriqueta Micó i les 
seves fi lles Nuri, Silvia i Marta.

Que descansi en pau.

Wifredo
Capellas Borrell

Sastre i Músic de professióSastre i Músic de professió

administracio@diariderubi.cat
publicitat@diariderubi.cat

Telèfon 609 03 22 89 

www.diariderubi.com 

29 anys informant 
de l’actualitat local

i donant suport 
al comerç de Rubí.

ANUNCIA’T!

Des de 1993 al teu costat!
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FESTES I TRADICIONS 

Arrenca la 164a edició de 
la Festa dels Tres Tombs

CRISTINA CARRASCO

La Societat Sant Antoni Abat 
ja ho té tot a punt per a la 
164a edició de la popular 
Festa dels Tres Tombs, que 
serà aquest cap de setmana. 
Entre les novetats d’en-
guany, destaca que la rua 
recuperarà el seu recorre-
gut tradicional i que l’Esbart 
Dansaire ha estat convidat a 
parti cipar en la festa, amb 
moti u de la celebració del 
seu centenari. 

De moment, com en 
els últi ms anys, la Societat 
Sant Antoni Abat no podrà 
comptar encara amb el Ca-
sino, que conti nua en obres. 
“Fa set anys que estem fora 
del Casino, esperem que 
aquest sigui l’últim i que 
l’any vinent puguem tornar 
a comptar amb l’equipa-
ment”, explica Manel Ba-
mala, president de l’enti tat.
Per suplir l’espai del Casino, 
es tornarà a instal·lar una 
carpa a la plaça del Doctor 
Guardiet, que acollirà acti vi-
tats com el tradicional ball. 
Les activitats arrencaran 
aquest divendres a les 20 
h amb la missa en honor 
a Sant Antoni a l’església 
de Sant Pere i el posterior 
reparti ment de coca beneï-
da. Tot seguit, a la carpa de 
Guardiet, l’Esbart oferirà 
una actuació.

Dissabte 28 a les 9 h es 
farà la plantada de la bande-
ra al balcó de l’Ajuntament. 
El banderer d’enguany serà 
Jaume Font i Martí , membre 
d’una família amb llarga 
vinculació a la Societat Sant 
Antoni, i els cordonistes, els 
seus fi lls, Jaume i Laura. Tots 
tres seran rebuts a les 18 h a 
la carpa de Doctor Guardiet, 

on la Coral Unió Rubinenca 
oferirà una actuació i es 
reparti rà coca i moscatell. 

Des d’allà, els assistents  
recorreran el centre del 
poble en cercavila fins a 
l’Ajuntament, amb parades 
als forns col·laboradors. Un 
cop al consistori es baixarà 
la bandera i ti ndrà lloc l’acte 
institucional. La jornada 
fi nalitzarà a la nit amb un 
gran ball a càrrec de l’Or-
questra Internacional La 
Selvatana a les 22.45 h.

Esmorzar del traginer i rua 
dels Tres Tombs
L’esmorzar del traginer serà 
diumenge de 8 h a 11 h a les 
pistes de la Unió Petanca 
Las Torres, a Cova Solera. 
El preu del ti quet, que es 
podrà adquirir allà mateix, 
serà de 5 €. Com l’any pas-
sat, l’organització reparti rà 
les boti farres i el pa i cadas-
cú les podrà fer al seu gust 
en les diferents barbacoes 
que hi haurà. 

A parti r de les 10 h hi 
haurà una cercavila pels 
carrers del centre, animada 
per una banda i un parell de 
visites a cases de socis. 

La rua dels Tres Tombs, 
l’acte més multi tudinari, ar-
rencarà a les 12.30 h des de 
l’aparcament del Rubí For-
ma. Enguany es recuperarà 
el recorregut tradicional, de 
més de 2 km,  i la benedicció 
ti ndrà lloc a la plaça Catalu-
nya. Segons Bamala, prop 
d’una trentena d’entitats 
de Sant Antoni d’arreu del 
territori ja han confi rmat la 
seva parti cipació a la rua, 
on els carros, carruatges i 
genets tornaran a ser els 
protagonistes. La cercavila 
comptarà amb dues bandes 

i, per evitar accidents, no 
es llençaran caramels. A les 
19h, la festa clourà amb una 
actuació de la Cobla Con-
temporània i els dansaires 
de l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu.  

L’iti nerari serà rambleta Joan Miró, passeig de Les Torres, 
avinguda Can Cabanyes, passeig del Ferrocarril, carrers 
Monturiol i Cervantes, avinguda Barcelona, passeig Francesc 
Macià, plaça de Catalunya, carrers Rafael de Casanovas, Prat 
de la Riba i Cadmo, passeig Pau 
Claris, carrers Doctor Robert i 
Maximí Fornés, Pere Esmen-
dia, Doctor Turró, Colom i 
Historiador Serra per arribar 
novament a la rambleta de 
Joan Miró i l’aparcament del 
Rubí Forma.

Iti nerari Rua

Imatge d’arxiu de la popular rua de Sant Antoni. EL GRUP FOTOGRÀFIC ‘EL GRA’
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PINTURA

Exposició al Museu Vallhonrat 
de pintors del Taller dirigit per 
l’artista Rafael Font
L’auditori del Museu Va-
llhonrat inaugura aquest 
dilluns una exposició del 
Taller, una agrupació de pin-
tors aficionats, no professio-
nal, que es reuneixen al local 
del carrer Sant Ignasi, 2. Es 
tracta d’un grup gestionat 
per l’artista Rafael Font que 

pinta i crea quadres a l’oli en 
aquest espai. 

El Taller compleix en-
guany 15 anys, motiu pel 
qual s’ha organitzat aques-
ta exposició, on es poden 
veure una trentena d’obres 
originals i que es podrà visi-
tar fins al 29 de gener. / DdR

LITERATURA

Manuel Álvarez publica el seu desè 
llibre, ‘El clan de la procesionaria’

L’escriptor rubinenc Manuel 
Álvarez López ha publicat la 
seva desena novel·la, El clan 
de la procesionaria, que 
va presentar el divendres 
passat a la Biblioteca. El 
prolífic escriptor nascut a 
Lanjarón, a Granada, publi-
ca amb l’editorial Avant una 

història sobre un català que 
precisament abandona el 
seu poble natal per traslla-
dar-se a Lanjarón. Allà, es 
troba amb un entramat de 
corrupció al qual haurà de 
fer front. 

Álvarez, que resideix a 
Rubí des dels 15 anys, va 

publicar el seu primer llibre 
el 1974 i des d’aleshores no 
ha deixat de publicar llibres. 
El darrer va ser La revolu-
ción de los menos, el 2021. 
També col·labora amb di-
verses revistes i participa 
activament en la Festa de la 
Poesia de Rubí. / DdR

Manuel Álvarez, durant la presentació del llibre a la Biblioteca. CEDIDA

Algunes de les obres que es poden observar. CEDIDA

EXPOSICIÓ

Els Pessebristes 
desmunten 
l’exposició de 
Diorames

TEATRE

El grup escènic CasalXou recapta més 
de 2.000 euros per La Marató de TV3
El grup escènic del CasalXou 
va oferir el 21 de gener un 
espectacle al teatre muni-
cipal La Sala per recaptar 
diners per La Marató de 
TV3, enguany dedicada a les 
malalties cardiovasculars. El 
muntatge va ser un èxit i el 

grup va aconseguir recaptar a 
través de la venda d’entrades 
i d’aportacions voluntàries 
2.000 euros, que seran lliu-
rats a la Fundació La Marató 
de TV3. 

El grup va representar en 
playback i en forma de parò-

dia diverses cançons que van 
fer les delícies del públic, que 
es va mostrar encantat amb 
l’actuació. L’espectacle va 
comptar amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, que va cedir 
l’espai, i de l’Associació de la 
Gent Gran de Rubí. / DdR

L’espectacle va tenir lloc al teatre municipal La Sala. CEDIDA

L’Associació de Pessebristes 
de Rubí ja han desmuntat 
l’exposició de Diorames, 
que durant les festes de 
Nadal ha estat instal·lada a 
l’Aula Cultural. L’entitat ha 
fet la donació del pessebre 
dedicat al Museu Vallhonrat 
a l’entitat museística, així 
com també ha entregat a 
l’Esbart Dansaire el conjunt 
de figures que representen 
el Ball de Gitanes de Rubí. 

Els pessebristes locals 
estan molt satisfets per la 
gran acollida que ha tingut 
l’exposició, que un any més 
ha estat la mostra cultural 
més visitada a la ciutat, i 
també per les crítiques po-
sitives que han rebut dels 
pessebres instal·lats en el 
medi natural.  L’entitat ja 
treballa en nous projectes 
per realitzar al llarg de l’any, 
que culminarà al desembre 
amb una nova mostra. / DdR
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TEATRE

Una preestrena de Dagoll Dagom és el gran 
reclam de la nova temporada de La Sala
CARTELL
TEATRE
La Nona
29 de gener
Vuit Temps

L’alegria que passa
26 de febrer
Dagoll Dagom

Cadires
16 d’abril
Mont Plans i Oriol Genís

HUMOR
Not Talent
5 de març
Judit Martín

¿Solo lo veo yo?
6 de maig
El Monaguillo

CIRC
El diablo cojuelo
12 de març
Cia. Nacional Teatro Clásico

Si tu te’n vas
7 de maig
Cia. Pepa Plana

DANSA
Gran gala de dansa
22 d’abril
Ballet de Barcelona

MÚSICA
Origen
14 de maig
Quartet Neuma

FAMILIAR
Un vestit nou per 
l’emperador
22 d’abril
La Pera Llimonera

Els tres óssos
14 de maig
L’Estaquirot Teatre

Vegin i passin
21 de maig
Enlaire

CINEMA
Un año, una noche
3 de febrer
Isaki Lacuestat

Suro
17 de març
Mikel Gurrea

REDACCIÓ

El teatre municipal La Sala 
arrencarà el 29 de gener la 
nova temporada artística 
amb una dotzena d’espec-
tacles escènics que van des 
del teatre fins a la dansa 
passant per l’humor, el circ 
i els espectacles familiars. 
Dins de l’àmplia varietat de 
la programació destaca el 
muntatge L’alegria que pas-
sa, de Dagoll Dagom, que es 
preestrenarà a Rubí abans 
de fer temporada al teatre 
Poliorama de Barcelona.

La temporada arrencarà 
amb una proposta local, a 
càrrec de la companyia Vuit 
Temps, que porta a escena 
La Nona (29 de gener). Es 
tracta d’una adaptació del 
text del dramaturg argentí 
Roberto Cossa i tindrà un 
format intimista, amb el 
públic damunt de l’escena-
ri. La Nona és una obra de 
teatre de l’absurd que expli-
ca la història d’una família 
que, davant dels problemes 
econòmics, busca nous 
camins per guanyar diners 
i desfer-se de l’àvia.

La proposta teatral més 
destacada de la tempora-
da serà la preestrena de 
l’obra de Santiago Rusiñol 
L’alegria que passa  (26 
de febrer).  L’adaptació 
d’aquest clàssic moder-
nista inclou un espectacle 
de dansa, música i teatre 
que conta la història d’un 
poble gris i monòton que 
acull l’arribada d’un gran 
teatre musical. 

La vellesa i el pas del 
temps són els temes pro-
tagonistes del darrer es-
pectacle de teatre, Cadires 
(16 d’abril), amb dos grans 
noms del teatre català: 
Mont Plans i Oriol Genís.

Humor
Pel que fa a l’humor, hi 
haurà dos espectacles. El 
primer és Not talent (5 de 
març), un espectacle d’im-
provisació sobre el fracàs, 
de la humorista catalana 
Judit Martín, coneguda 
per interpretar diversos 
personatges als programes 

de TV3 ‘Polònia’ i ‘Està 
Passant’. El segon té com 
a protagonista El Mona-
guillo amb ¿Solo lo veo 
yo? (6 de maig). En aquest 
cas, l’humorista malagueny 
presenta una antologia dels 
seus millors textos plena de 
reflexions còmiques.

Circ, dansa i música
Pel que fa al circ, es repre-
sentarà un clàssic castellà El 
diablo cojuelo (12 de març), 
de Luis Vélez de Guevara, 
una adaptació que posa en 
contacte personatges del 
segle XVII i pallassos del 
segle XXI. Es tracta d’un 
muntatge de la Compañía 
Nacional de Teatro Clásico 
i Velvet Events. També es 
representarà Si tu te’n vas 
(7 de maig), un espectacle 
que va guanyar el Premi 
Nacional de Circ 2022. Les 
pallasses Pepa Plana, Nan 
Valentí i Lola González re-
presenten heroïnes oblida-
des que explicaran la seva 
història.

El Ballet de Barcelona, 
amb seu a l’Espona, pujarà 
a l’escenari de La Sala per 
representar la Gran gala 
de dansa (22 d’abril), amb 
coreografies de diferents 
estils: contemporani, clàs-
sic i neoclàssic. La música 
també tindrà el seu racó en 
la nova programació de La 
Sala de la mà del muntatge 
multidisciplinari Origen (14 
de maig), en què quatre in-
tèrprets del Quartet Neuma 

oferiran música de cambra 
sense faristol ni partitures. 

Espectacles familiars
Com sempre, de la mà de 

La Xarxa, La Sala acollirà 
diversos espectacles dirigits 
al públic familiar. Un vestit 
nou per l’emperador (5 de 
febrer), de la companyia La 
Pera Llimonera, explicarà la 
història sobre dos sastres 
que han de confeccionar un 
vestit amb propietats extra-
ordinàries per un empera-
dor insatisfet. Els tres óssos 
(26 de març), de L’Estaqui-
rot Teatre, és un espectacle 
de titelles que recrea la 
clàssica història dels óssos 
i la Rínxols d’Or; i Vegin i 
passin (21 de maig) és un 

muntatge amb bombolles 
a càrrec de Martin Cattani i 
la companyia Enlaire.

Cinema
Per acabar, La Sala torna 
a ser seu del Cicle Gaudí, 
que fomenta la projecció 
de pel·lícules de producció 
catalana. Està previst pro-
jectar 42 segundos (20 de 
gener), una pel·lícula sobre 
l’equip olímpic de waterpo-
lo masculí a Barcelona ‘92; 
Un año, una noche (3 de 
febrer), el film d’Isaki La-
cuesta sobre els atemptats 
a la Sala Bataclan de París; 
i Suro (17 de març), una 
història sobre una parella 
que marxa a viure al camp, 
amb Vicky Luengo com a 
protagonista. La resta de 
pel·lícules del Cicle Gaudí 
es donaran a conèixer més 
endavant.

El teatre 
municipal ha 

programat  
una dotzena 
d’espectacles

El nou espectacle de Dagoll Dagom  és ‘L’alegria que passa’. CEDIDA
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CARNESTOLTES

Obertes les inscripcions del 
Concurs de Comparses de Carnaval

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha 
obert les inscripcions per al 
Concurs de Comparses de 
Carnaval, que se celebrarà 
el 18 de febrer en el marc 
de la tradicional rua. Els tres 
millors grups rebran com a 
premi 1.400, 700 i 400 euros 
bruts, respecti vament.

Les comparses que vul-
guin parti cipar en el concurs 
hauran d’estar formades 
per, com a mínim, cinc per-
sones. El jurat, integrat per 
diverses persones vincula-
des al teixit associati u local 
i al món de l’animació cultu-
ral, les puntuarà segons els 
següents criteris: el conjunt 
del col·lecti u, la creati vitat 
del vestuari, l’ambientació 
musical i els elements com-
plementaris de figuració. 
Per valorar aquests aspec-
tes, el jurat anirà d’incògnit.

Les comparses interes-
sades a participar en el 
concurs tenen temps per 
inscriure’s fi ns al 13 de fe-
brer a través de l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania 
o a la Seu Electrònica. Els 
premis es lliuraran el 20 de 
febrer al Castell.

La festi vitat de Carnes-
toltes arrencarà el 16 de 
febrer, coincidint amb el 
Dijous Gras, i fi nalitzarà amb 
el tradicional enterrament 
de la Sardina el 22 de febrer.

Concurs de Màscares
A més del Concurs de Com-
parses, l’Associació d’Alum-

nes i Exalumnes de l’Escola 
edRa+ organitza cada any el 
tradicional Concurs de Màs-
cares, que enguany arriba a 
la 36a edició. El certamen 
està obert a qualsevol per-

sona major de 4 anys i es 
divideix en tres categories: 
de 4 a 9 anys, de 10 a 15 
anys i majors de 16 anys.

Els parti cipants podran 
presentar una única màs-

cara original. Hauran de fer 
una fotografi a a l’obra po-
sada sobre el rostre d’algú 
i publicar-la preferiblement 
en un compte d’Instagram 
personal o dels pares o 
tutors legals amb l’eti queta 
#36concursdemascares i de 
la menció @edradisseny. 

En paral·lel, caldrà que 
enviïn emplenada la but-
lleta de parti cipació en el 
correu concurs@artedra.
net. També es podrà enviar 
la imatge directament al 
mateix correu electrònic 
en cas de persones que no 
disposin d’Instagram. En 
aquest cas, la imatge es 
publicarà a través del perfi l 
d’edRa.

Posteriorment, les obres 
seran lliurades a edRa, que 
oferirà la clàssica exposició 
de màscares. El termini 
de presentació acaba el 
10 de febrer a les 21 h i 
el veredicte dels guanya-
dors es farà públic el 16 de 
febrer, coincidint amb la 
inauguració de l’exposició 
de màscares. Tots els infants 
menors de 9 anys rebran un 
premi sorpresa. Pel que fa a 
la categoria d’entre 10 i 15 
anys, el guanyador rebrà 70 
euros en material artí sti c i 
l’accèssit, 30. 

En la categoria de ma-
jors de 16 anys, el guanya-
dor rebrà material artí sti c 
valorat en 100 euros i la 
possibilitat d’assisti r gratu-
ïtament a un taller d’edRa. 
L’accèssit rebrà 75 euros, 
també en material artí sti c.

PREMIS

CINEMA

Torna a Rubí el circuit de 
cinema familiar en català 
de la mà d’Òmnium
El CineXic torna a Rubí 
aquest 2023 amb la pro-
gramació de 8 pel·lícules 
familiars en català que es 
projectaran a l’auditori de 
la Biblioteca. El circuit de 
cinema familiar en català 
és una iniciati va d’Òmnium 
i les distribuïdores Pack 
Màgic i Rita&Luca i es fa en 
sales d’arreu del territori.

El primer fi lm que s’ha 
projectat és Gordon i Paddy, 
aquest dilluns i es preveu 
que cada mes es projecti 
una pel·lícula: Al sostre del 
món (20 de febrer), El Car-
gol i la Balena (20 de març), 

El Centro Aragonés lliurarà 
els Premis Santa Àgueda
El Centro Aragonés de Rubí 
ha organitzat una nova edi-
ció dels Premis Santa Águe-
da per disti ngir a diferents 
dones que destaquen per la 
seva tasca a la ciutat. Fa anys 
que l’enti tat rubinenca im-
pulsa aquests guardons com 
a homenatge a les dones i 
reconèixer la tasca que fan.

En aquesta ocasió les 
premiades són l’atleta Nú-
ria Segura, en la categoria 

d’Esports, l’escriptora Anna 
Gallart, en la categoria de 
Cultura, l’empresària Mont-
serrat Cantero, en l’àmbit 
d’Economia, la científica 
Francesca Mateo, en la ca-
tegoria social, i en l’àmbit 
de la Comunicació, Carme 
Buxó, del Diari de Rubí.

Els guardons es lliuraran 
el 4 de febrer a parti r de les 
18 h a l’auditori de la Biblio-
teca. / DdR

La mama és pura pluja
(24 d’abril), Jacob, Mimi i 
els gossos del barri (29 de 
maig), Neu i els arbres mà-
gics (23 d’octubre), Solan & 
Eri, missió a la lluna (20 de 
novembre) i Operació Pare 
Noel (18 de desembre).

Les pel·lícules estan ori-
entades a un públic familiar 
amb infants d’entre 3 i 12 
anys, però cal consultar la 
recomanació d’edat per a 
cada pel·lícula. L’entrada és 
gratuïta, però cal reservar 
l’entrada prèviament a tra-
vés del web www.cinexic.
cat. / DdR

Documental sobre l’autora 
dels icònics estampats 
Marimekko, a l’Ateneu
L’Ateneu acull aquest di-
vendres la projecció del 
documental Maija Isola, 
dins del cicle Docs del Mes 
a les 19 h. Es tracta d’un 
audiovisual que explica la 
història fascinant de Maija 
Isola, autora dels icònics 
estampats Marimekko. 
L’artista finlandesa va crear 
una amplíssima gama de 
motius diversos inspirats 
en l’art popular tradicio-
nal i l’art visual modern 
que van conquerir tot el 
planeta i va revolucionar 
el disseny tèxtil entre els 
anys 50 i 60. 

Maija Isola és un do-
cumental de la cineasta 
Leena Kilpeläinen que re-
construeix la increïbla vida 

de la dissenyadora tèxtil 
a través de fotografies, 
dibuixos, diaris personals, 
postals i seqüències d’ani-
mació. 

El documental, estre-
nat el 2021 es pot trobar 
també a la plataforma au-
divisual Filmin. / DdR

La rua ti ndrà lloc el 18 de febrer.  ARXIU

El certamen de màscares arriba a la 36a edició. ARXIU

El Racó d’Art d’ANNA TAMAYO           
www.annatamayo.com

Anys prenyats de creati vi-
tat esdevenen en aquesta 
exposició mostres d’un 
vast imaginari poèti c. L’ex-
posició ens parla als visi-
tants d’un criteri propi a 
l’hora de copsar la realitat, 
transmutant-la en peces 
de singular bellesa i senti t 
de l’humor. Borràs fa de la 

unió d’elements diversos 
quelcom que no tan sols és 
una qüesti ó estèti ca, sinó 
una manera d’entendre el 
món. De traduir conceptes, 
idees o juguesques al seu 
llenguatge. 
Parti cularitats de la mira-
da de l’artista arribant a 
nosaltres com un missatge 

cavalcant al damunt de 
possibles transcendències. 
No cal atribuir signifi cats 

crípti cs a les seves obres. 
Parlen per si soles i ho fan 
a crits.

Diàleg amb l’objecte 
de Pep Borràs

Escola d’art edRa
Sala Pepa Haro 
Fins el 31 de gener
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DILLUNS, 30 DE GENER

ResSeguint la Pau
Exposició en el marc del Dia Escolar 
per a la No Violència i la Pau (DENIP)
Obres murals pictòriques realitzades 
per més de 400 infants de 6è de pri-
mària de diferents escoles de Rubí
Tot el dia al Celler

Conferència La façana de la passió de 
la Sagrada Família -  El darrer repte 
de l’escultor Subirachs
Biblioteca Mestre Martí  Tauler,
 C. Aribau, 5 | 18:00 h 

DIMECRES, 1 DE FEBRER

Dimecres manetes - Servei d’autore-
paració de peti ts aparells elèctrics i 
electrònics
Ateneu Municipal 10:00 h

Taller de fi ndfulness - L’entrenament 
de la ment per viure l’aquí i l’ara
Auditori Biblioteca Municipal 
18:00 h

DIJOUS, 2 DE FEBRER

Com alimentar-nos per prevenir el 
càncer - Aula de Salut. Parlem de 
salut, fem salut.
En directe al canal de YouTube de 
l’Ajuntament 
12:00 h

DIVENDRES, 3 DE FEBRER

‘Yoga i teosofi a’
Conferència de Pere Bel
Societat Teosòfi ca de Rubí, c. Sant 
Pere, 8 | 18 h

Conferència “Coses meravelloses: el 
descobriment de la tomba de Tutank-
hamon”
A càrrec de Désirée Domínguez 

Carmona, màster ofi cial en Llengua i 
civilització de l’anti c Egipte, UAB. 
Ateneu Municipal, C. Xile, 3 | 19:00 h 

Projecció ‘Un año, una noche’
Cicle Cinema Gaudí
Teatre La Sala, C. Cervantes, 126
20:00 h

DISSABTE, 4 DE FEBRER

La Trocalleria
Plaça del Dr. Pearson | 10:30 h

Story Time: The storm whale - Hora 
del conte en anglès per a infants d’1 
a 7 anys
Biblioteca Mestre Martí  Tauler
C. Aribau, 5 | 11:00 h

Acti vitat familiar: Joc de màscares - 
Descobrim l’ànima del bosc
Ateneu Municipal., C. Xile, 3
11:30 h

DIUMENGE, 5 DE FEBRER
Espectacle familiar ‘Un vesti t nou per 
a l’emperador’
Org. La Xarxa
Teatre La Sala, C. Cervantes, 126
18:00 h

DIMECRES, 8  DE FEBRER
Dimecres manetes - Servei d’autore-
paració de peti ts aparells elèctrics i 
electrònics
Ateneu Municipal, 
10:00 h

Taller de fi ndfulness - L’entrenament 
de la ment per viure l’aquí i l’ara
Auditori Biblioteca Municipal 
18:00 h

DIJOUS, 9 DE FEBRER
Xerrada ‘Connexions entre orient i 

occident: Aràbia’
A càrrec de Borja Antela-Bernárdez
Org. Aula d’Extensió Universitària de 
Rubí
Auditori del Museu Etnogràfi c Vall-
honrat. Pl. Montserrat Roig
18:00 h

Coltrane i My Favourite Things
Cicle Camps de Cotó 2.0, Xerrades 
sobre jazz
ATENEU MUNICIPAL, C. Xile, 3
19:30 h

DIVENDRES, 10 DE FEBRER

‘Los ángeles solares’
Conferència de Glòria VAllespí
Societat Teosòfi ca de Rubí, c. Sant 
Pere, 8 | 18.30 h

EXPOSICIONS
Biblioteca Municipal Mestre Martí  
Tauler
Mostra de pintors locals històrics
Org. Centre d’Estudis Rubinencs

Las Tierras. Fotografi es de Mariona 
López

Treball fotogràfi c de gran format de la 
jove fotògrafa rubinenca
Espai Expositi u Aula Cultural
Av. Barcelona, 84
Inauguració a les 19 h

27 DE GENER, 28 I 29 DE 
GENER

DIVENDRES, 27 DE GENER

Xerrada ‘El cos causal’
a càrrec de Daniel Gambús
Lloc: Societat Teosòfi ca Rubí 
(c. Sant Pere, 8) Hora: 18 h

Tosca, de Giacomo Puccini
Cicle Conta’m una òpera
Lloc: Ateneu Municipal, c. Xile, 3
Hora: 19.00 h | Gratuït |Inscripció 
prèvia

Projecció El comboi dels 927 
Setmana de la Memòria Democrà-
ti ca
EL CASTELL, C. Castell,35
18:30 h 

Maija Isola
El Documental del Mes
Lloc: Ateneu Municipal, c. Xile, 3
Hora: 19.00 h | Preu: Gratuït 

DISSABTE, 28 DE GENER

La Trocalleria
Plaça de Catalunya
10:30 h 

Taller familiar Pica-so
Cicle de Música per a la peti ta in-
fància Ateneu Municipal, C. Xile, 3
11:30 h

DIUMENGE, 29 DE GENER

Teatre ‘La Nona’
Companyia Vuit Temps
Teatre La Sala C. Cervantes, 126
18:30 h

164 edició Festa Sant Antoni 
Abat. Consulteu programació 
a la pàg. 15
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c. Marconi, 1 (Plaça Progrés) | info@vilaseguros.com

T. 93 699 78 33

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

Emili Civit
Pg. de Pau Claris, 3 - 08191 Rubí - Barcelona

Tel. 93 697 53 27 - Mòbil: 669 367 135
tapissats@gmail.com

Tota l'actualitat també a
www.diariderubi.com

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

c/ Lluís Ribas, 6 (Esq. Bartrina)
Teléfono 93 699 93 51

¡Ven a visitarnos!

Ya tenemos
la nueva

temporada
otoño/invierno 

Primeras puestas
para bebé y 

ropa chulísima 
para niño/a

¡Os esperamos!

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

SERVEIS

ANUNCIA’T
en aquest espai

a partir de

administracio@diariderubi.cat
publicitat@diariderubi.cat

Telèfon 609 03 22 89 

www.diariderubi.com 

Para cuidados de 
personas mayores 
Limpieza de casas

Contacto

T. 634 211 832

Sra. busca trabajo 

FARMÀCIA ADREÇA TELÈFON DIA

ARUMÍ MARCH Magí Ramentol, 7 93.697.34.56 10
BARADAD Av. Barcelona, 55 93.699.09.53 6 / 28
BATALLÉ Francesc Macià, 23 93.699.04.30 22
BATLLORI Milà i Fontanals, 5 93.699.03.88 9 / 31
BLANCA Ntra. Sra.de Lourdes, 73 93.699.59.08 20
CA N’ORIOL Ntra. Sra.de Lourdes, 35 93.699.59.08 -
DÍAZ Milà i Fontanals, 43 93.269.51.03 21
DOMINGO Calderon de la Barca, 11 93.699.87.09 17
GRIMAU Francesc Macià, 86 93.699.13.43 1 / 23
MONTSERRAT Sant Jordi, 25 93.699.02.91 2 / 24
KRONOS Passatge Cronos, 9-11 93.586.06.26 5 / 27
MIÑARRO Segovia, 1 93.697.49.42 11
ORIOL Safir, 28 93.699.43.98 -
LOZANO Passeig les Torres 93.699.10.72 3 / 25
PIERA Plaça Josep Sapés, 4 93.697.71.63 18
PROGRÈS Verge de Fàtima, 13 93.697.79.93 14
RUIZ Ctra. Sabadell, 95 93.699.50.12 4 / 26
SANSI Ctra. De Terrassa, 16-18 93.697.62.73 19
SCHMID Riera, 12 93.699.13.05 13
XAPELLI Victor Català, 22 93.588.07.08 15

GUÀRDIES NOCTURNES 
gener 2023 Telèfons d’interès

DE DILLUNS A DIUMENGE, 
DE 21 H A 9 H DEL DIA SEGÜENT

Farmàcies obertes tots els dies de l’any:
FARMÀCIA KRONOS: Oberta de 9 a 22 h 365 dies l’any
FARMÀCIA XAPELLÍ: Oberta de 9 a 21 h 365 dies l’any
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HOQUEI LÍNIABÀSQUET

ESPORTS

El Femení del Cent Pati ns, 
campió de la Copa de la Reina
Per cinquena vegada, el 
Sènior Femení del Cent 
Pati ns ha aconseguit aixe-
car el tí tol de la Copa de la 
Reina d’hoquei línia, que 
s’ha disputat aquest cap 
de setmana a Valladolid. 
El conjunt rubinenc, líder a 
la lliga, va arribar a la fi nal 
després d’eliminar a la se-
mifi nal el madrileny PC Tres 
Cantos gràcies a un gol d’or 
a la pròrroga de Judith.

A la fi nal, es va veure les 
cares amb un altre equip ca-
talà, el Tucans, segon classi-
fi cat a la lliga. El Cent Pati ns 
va dominar el joc, mentre 
que el Tucans va basar la 
seva estratègia en sorti des 
ràpides al contraatac. Judith 
va avançar el Cent Pati ns, 
una alegria que va durar 
poc, perquè el Tucans vafer 
l’1-1 ben aviat. Pocs minuts 
abans d’acabar la primera 
part, l’equip de Sant Adrià 
de Besòs es va posar per 
davant del marcador.

A la segona meitat, les 
de Rubí ho van intentar, 
però van topar amb la bona 
actuació de la portera ri-
val. Després de diverses 
oportunitats, Alejandra va 
aconseguir igualar el parti t. 
Amb el gol, el Cent Pati ns va 
poder sostenir el bon ritme 
i va capgirar el marcador 
quan faltaven dos minuts 
pel fi nal, en una jugada molt 
confusa en què Lucía More-
no va fer el 3-2 que va donar 
el tí tol al conjunt rubinenc. 

Aquest és el segon tí-
tol que aixeca el Femení 
del Cent Pati ns aquest any 
després que al setembre 
guanyés per primera vegada 
la Supercopa.

El Masculí cau a semifi nals
Pel que fa al Sènior Masculí 
de l’HCR Cent Pati ns, l’equip 
va caure a les semifi nals de 
la Copa del Rei després de 
perdre 3-0 contra el Molina 
Sport. / HCR

BOXA

‘El Láti go de Rubí’ es reti ra 
de la boxa professional

El boxejador Víctor Vega ha 
decidit reti rar-se del circuit 
professional de boxa. Co-
negut amb el sobrenom ‘El 
láti go de Rubí’ va començar 
en el món de la boxa ama-
teur el 2010, on va arribar 
a disputar una seixantena 
de combats i va ser campió 
de Catalunya i bronze en 
el Campionat d’Espanya, 
a més de representar la 
selecció catalana. 

El 2019 va fer el salt a 
la boxa professional amb 

el club KO Verdun i Rafa 
Martí n com a entrenador. 

El seu debut no va ser 
senzill i després de quatre 
nuls consecutius i dues 
derrotes ha pres la difí cil 
decisió de reti rar-se i cen-
trar-se en el gimnàs Boxeo 
Vega, ubicat a Rubí i que 
dirigeix des del 2018. En 
aquestes instal·lacions, en-
trenen més de 150 perso-
nes, una vintena dels quals 
competeixen en categoria 
amateur. / DdR

PETANCA

Ascens del tercer equip de la 
UP Las Torres Rubí a Tercera Divisió

El tercer equip de la UP Las 
Torres-Rubí ha aconseguit 
l’ascens a Tercera Divisió 
després de jugar la promoció 
contra el Càmping Victòria 
de Canet de Mar. El parti t 
d’anada es va disputar a les 
pistes del Càmping Victòria i 
tot i que el parti t va ser molt 
igualat, els rubinencs es van 
endur la victòria per 7-9. 
A la tornada, a Cova Sole-
ra, el duel va començar de 

forma igualada i no va ser 
fi ns a la segona ronda que 
els locals van agafar un peti t 
avantatge que els apropava 
a l’ascens. La victòria es va 
confi rmar a la tercera ronda 
i fi nalment l’enfrontament 
va acabar 11-5, que deixava 
el global de l’eliminatòria en 
20-12 pels rubinencs. Així, 
el conjunt de Rubí jugarà la 
propera temporada a Terce-
ra Divisió.

Tornejos de la Federació
D’altt a banda, un cop aca-
bada la lliga, se celebren els 
tornejos que organitza la 
Federació Catalana. El 5 de 
febrer es disputa el Campio-
nat de Catalunya de tripletes 
i una de les seves seus serà 
Rubí. S’espera una elevada 
participació i repetir l’èxit 
del club aconseguit la tem-
porada passada en aquest 
torneig. / UP Las Torres

Els jugadors del tercer equip de la UP Las Torres-Rubí. CEDIDA

Les jugadores del Cent Pati ns, celebrant el tí tol. RFEP

Víctor Vega, en un combat al circuit professional. CEDIDA

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

FUTBOL

Victòria del Rubí i derrotes del Veinti  i 
l’Olímpic Can Fatjó a la lliga
La darrera jornada de futbol 
del passat cap de setmana 
ha deixat sensacions opo-
sades als clubs locals.La UE 
Rubí va imposar-se al Turó 
Peira per 3-1 i continua 
mantenint-se en la tercera 
posició a Primera Catalana. 
A Segona Catalana, l’Olímpic 
va tornar a perdre, aquest 
cop per la mínima al camp 

del Sabadell Nord (1-0). Els 
de Can Fatjó són penúlti ms 
amb només dues victòries i 
tres empats. El Femení de 
l’Olímpic, de Segona Catala-
na, també van perdre a casa 
de forma contundent contra 
el Jabac i Terrassa (0-4).

A Tercera Catalana, el 
Juventud 25 de Septi embre 
va caure 5-3 contra La Farga 

XXI, tot i que encara lidera 
la classifi cació amb un punt 
d’avantatge. Per la seva 
banda, el Rubí B, va perdre 
3-0 contra el Júnior i baixa 
fi ns a la setena posició. A 
Quarta Catalana, la PB Ra-
mon Llorens va guanyar al 
Base Ripollet (2-1) i conti nua 
liderant la classifi cació amb 
27 punts. / DdR
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NATACIÓ

ESPORTS

El CN Rubí convoca eleccions 
per escollir una nova junta directi va
El Club Natació Rubí (CNR), 
l’enti tat local amb més socis, 
ha convocat eleccions per 
tal que els seus socis triïn 
una nova junta directi va i un 
nou president després que 
l’actual hagi esgotat el seu 
mandat. Tots els socis majors 
de 18 anys, amb més d’un any 
d’anti guitat i que no ti nguin 
suspesa la condició de soci 
poden votar. Pel que fa a les 
persones que es poden pre-
sentar com a membres de la 
nova junta, ho poden fer tots 
els socis a excepció dels socis 
protectors, els treballadors 
del club i persones amb una 
relació laboral amb l’enti tat 
en els darrers dos anys. 

La junta i la mesa elec-
toral se sortejaran el 23 de 
gener i el cens electoral s’ex-
posarà del 26 de gener a l’1 
de febrer a la recepció del 
club. Les candidatures es 
poden presentar entre el 3 i 
l’11 de febrer i la campanya 

es podrà fer del 14 al 21 de 
febrer. La votació s’efectuarà 
el 22 de febrer de 16 h a 20 
h a la sala d’spinning del CN 
Rubí. Per votar caldrà identi -
fi car-se amb el DNI. 

Les persones interessa-
des a rebre més informació 
sobre aquest procés poden 
fer-ho a través del web del 
CN Rubí. 

ma, el Femení conti nua a la 
zona baixa de la classifi cació 
amb 15 punts, mentre que 
el Masculí segueix cuer amb 
12 punts. 

Pel que fa a la secció de 
natació, la piscina de Can 
Rosés va acollir dissabte la 
tercera jornada de la Lliga Ca-
talana i el Trofeu d’Hivern de 
categoria absoluta. Entre els 
parti cipants locals, el resultat 
més destacat és el rècord ab-
solut i Sub-17 en la prova de 
200 m lliures a càrrec d’Hèc-
tor Ramos. D’altra banda, 
l’equip benjamí i prebenjamí 
de l’escola esportiva es va 
desplaçar diumenge fins a 
Badia del Vallès per parti cipar 
a la lliga catalana. Els preben-
jamins disputaven la tercera 
jornada i les proves a disputar 
eren els 25 m braça, els 50 m 
esquena i els 50 m papallona. 
L’equip va fi nalitzar la jornada 
amb un relleu de 4x50 m de 
peus d’esquena.

Nedadors del Club Natació Rubí. CEDIDA

ATLETISME

Derrota dels dos equips del 
CN Rubí a la lliga
El Femení i el Masculí del CN 
Rubí no han pogut sumar cap 
punt en la disputa dels seus 
parti ts en la darrera jornada 
de lliga. El Femení va perdre 
contra el CE Mediterrani per 
13-9, mentre que el Masculí 
va caure contra el CN Saba-
dell per 7-16. D’aquesta for-

Adrià Macías 
es proclama 
subcampió de 
Catalunya 
Sub-18 de Cros
El rubinenc Adrià Macías 
s’ha proclamat subcampió 
de Catalunya de Cros en 
la categoria Sub-18 aquest 
diumenge a Mataró. Ma-
cías, que actualment forma 
part del club RunCaf, ha 
quedat en segona posició en 
una cursa molt disputada en 
un circuit molt dur en què 
els parti cipants havien de 
fer tres voltes. 

El corredor rubinenc ha 
estat en primera posició du-
rant tota la cursa, però mal-
auradament en els metres 
finals l’han superat i s’ha 
hagut de conformar amb 
travessar la línia de meta en 
segona posició. 

El subcampionat perme-
trà a Adrià Macías parti cipar 
en el Campionat d’Espa-
nya de Cros Sub-18 que es 
disputarà el 19 de març a 
Pamplona. / DdR

Segona Div. Fem. G.2 P.J. Pts.

1. Can Trias 12 29

2. Jabac i Terrassa 12 28

3. Pirineus 11 25

4. Pirinaica 12 24

5. Olímpic Can Fatjó 12 22

6. Navàs 12 20

7. Montmajor 12 18

8. Calaf 12 18

9. Andorra B 11 13

10. Base Montcada 12 10

11. Moià 12 6

12. Capellades 2 4

12. Badia 12 4

Primera Cat. Gr. 2 P.J. Pts.

|1. Mollerussa 14 33

|2. Atl. Lleida 14 30

|3. UE Rubí 14 29

|4. U. Llefi à 14 25

|5. EE Guineueta 14 25

|6. San Mauro 14 24

7. Sabadell B 14 23

8. Sant Cugat 14 22

9. Marti nenc 14 16

10. Pirinaica 14 16

11. Horta 14 15

12. Balaguer 14 13

13. Igualada 14 12

14. Tàrrega 14 9

|15. Alpicat Atl. 14 9

|16. Turó Peira 14 7

Segona Cat. Gr. 4B P.J. Pts.

1. Atlèti c Montcada 14 31

2. Montcada 13 25

3. Tibidabo T.R. 14 19

4. Can Rull 13 18

5. Ripollet 12 17

6. Sabadell Nord 14 13

7. Badia 14 13

8. Natació Terrassa 12 9

9. Olímpic Can Fatjó 13 9

10. San Lorenzo 13 8

Tercera Cat. Gr. 6 P.J. Pts.

1. J. 25 Septi embre 16 40

2. Sant Quirze B 16 39

3. Sabadellenca 16 36

4. Matadepera 16 32

5. Sant Cugat B 16 29

6. Júnior 16 29

7. UE Rubí B 16 26

8. La Farga XXI 16 25

9. Fund. Terrassa 16 24

10. Can Trias 16 22

11. Can Parellada 16 21

12. P.-Roureda B 16 16

13. C. Sabadellés 16 15

14. Juan XXIII 16 14

15. Llorençà 16 14

16. San Cristòbal 16 13

17. Castellbisbal 16 13

18. Les Fonts 16 5

Quarta Cat. Gr. 13 P.J. Pts.

1. PB R. Llorens 12 27

2. Ol. Can Fatjó B 12 26

3. A. United Sport 12 24

4. San Cristóbal C 12 19

5. S.J. Montcada B 12 19

6. Aristoi Football 12 18

7. Sabadellenca B 11 17

8. Barberà And. B 12 16

9. EF Ripollet 12 15

10. Castellar B 12 12

11. Montcada 11 11

12. D’Aran 12 10

13. UE Rubí C 12 2

WATERPOLOFUTBOL

Divisió Honor Masc. P.J. Pts.

1. CN Sabadell 12 24

2. Zodiac CNAB 12 23

3. CN Terrassa 12 21

4. CN Barcelona 12 21

5. CN Mataró 12 20

6. SC Tenerife 12 18

7. CE Mediterrani 12 17

8. CN Sant Andreu 12 17

9. CN Catalunya 12 16

10. Real Canoe 12 14

11. CN Caballa 12 13

12. CN Rubí 12 12

Divisió Honor Fem. P.J. Pts.

1. CN Sabadell 12 24

2. CN Mataró 12 23

3. CN Sant Andreu 12 22

4. CE Mediterrani 12 21

5. CN Catalunya 12 17

6. SC Tenerife 12 17

7. CN Terrassa 10 16

8. Atl. Barceloneta 12 16

9. CN Rubí 12 15

10. CN Sant Feliu 11 14

11. CDN Boadilla 12 14

12. EW Zaragoza 11 11

Elit Iberdrola Fem. P.J. Pts.

1. Cent Pati ns 7 19

2. SAB Tucans 7 15

3. Vila-Real 7 15

4. Munia Panteras 7 13

5. Tres Cantos 7 6

6. CB Tsunamis 7 6

7. Skulls Almàssera 7 6

8. CPL Madrid 7 4

Elit MasculÍ P.J. Pts.

1. Molina Sport 9 26

2. Caja Rural 9 20

3. Tres Cantos 9 18

4. Castellón 9 18

5. Cent Pati ns 9 14

6. Espanya 9 14

7. Tenerife 8 9

8. Las Rozas 9 9

9. Playas Oropesa 8 4

10. Skulls Almàssera 9 0

HOQUEI LÍNIA BÀSQUET

CLASSIFICACIONS

Segona WeLeague7 P.J. Pts.

1. Insecor 5 13

2. CEF Can Mir 5 12

3. CB Terlenka 4 11

4. PB St. Vicenç 5 9

5. D. Team Anoia 5 7

6. UE Sitges 4 4

Segona Cat. Masc. P.J. Pts.

1. CEB Sant Jordi 12 23

2. Sant Ignasi 11 21

3. CIC 12 20

4. St. Joan de Mata 12 20

5. Santa Coloma B 12 19

6. UE Barberà B 12 18

7. CE Laietà 12 17

8. Cerdanyola B 11 16

9. CB Ripollet 12 16

10. Manyanet 12 15

11. SAPS-Espanyol 11 15

12. Grup Barna B 11 14

13. Bufalà Verd 12 14

Segona Cat. Fem. P.J. Pts.

1. Sant Joan Despí 13 25

2. Manresa B 13 23

3. BF Cornellà 13 21

4. Sedis Efausa 12 21

5. CEB Sant Jordi 13 21

6. JET Terrassa 12 20

7. CN Sabadell 13 20

8. Bàsquet Molins 12 19

9. Balaguer B 13 18

10. Sant Nicolau B 13 17

11. Sant Cugat 13 16

12. UE Sant Cugat N. 13 16

13. CN Terrassa B 12 15

14. CB Santpedor 13 15



 Contacta amb nosaltres al 609 03 22 89 o 
enviant un mail a administracio@diariderubi.cat 

i t'informarem sense compromís 
de la millor publicitat per al teu negoci

Necessites nous clients? 
Dona't a conèixer! 

Més de 25 anys informant de l’actualitat local 
i donant suport al comerç de Rubí


