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ACTUALITAT

Tot i que va començar a nevar dimarts a la tarda, no va ser ﬁns el dimecres al ma� quan la neu va
agafar. / B. Tabernilla

La plaça Pearson, a primera hora del ma�, amb neu a parterres i mobiliari. / Eva Sánchez

Imatge del nucli urbà, amb terrats i terrasses emblanquinats. / J.A. Capell

En diversos punts de Rubí, es van poder veure durant unes hores ninots de neu. / Iban Coca
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Rubí, enfarinada de neu
REDACCIÓ

Finalment, les previsions
dels meteoròlegs es van
complir i Rubí, com la resta
de Catalunya, es va llevar
dimecres enfarinada de neu.
Tot i que els primers ﬂocs van
començar a caure dimarts a
la tarda, va ser durant la
ma�nada de dimecres quan
la neu va anar agafant i va
emblanquinar el paisatge
rubinenc. Com és habitual,
a les urbanitzacions va ser
on els gruixos de neu van ser
més destacats, tot i que al
nucli urbà també es podien
veure boniques estampes.
Més enllà de les imatges de postal, el cert és
que la neu va comportar
alguns pe�ts problemes de
mobilitat. Des de primera
hora del ma�, patrulles de
la Policia Local i Protecció
Civil van llençar sal a les vies
més afectades per la neu i
el gel a les urbanitzacions,
així com al Pinar i al vial que
uneix aquest barri amb Can
Rosés.
Algunes línies d’autobús,
bàsicament les que donen
servei a les urbanitzacions,
es van veure afectades, tot

i que a mig ma� ja s’havia
restablert la totalitat del
servei. Va ser el cas de la línia
3, que arribava ﬁns a Sant
Genís, però no podia pujar a
Castellnou; la línia 1, que no
podia arribar al Pinar, i la línia
7, que no va funcionar entre
les parades de Bellpuig i Can
Solà. Al nucli urbà, la carretera comarcal i les autopistes
properes no es van registrar
afectacions greus i les línies
de FGC i Renfe van funcionar
amb normalitat.
Pel que fa als centres
educa�us, el transport escolar es va suspendre a tot el
territori. Les escoles van oferir serveis mínims, però no
van fer classe amb normalitat. Cal assenyalar que els
ins�tuts Duc de Montblanc
i JV Foix i l’Escola d’Adults
no van obrir i l’escola Rivo
Rubeo només ho va fer a
la tarda.
L’episodi de neu va anar
remetent al llarg del ma� i
a primera hora de la tarda
l’Ajuntament va desac�var el
Pla de protecció civil per risc
de nevades. Es donava així
per ﬁnalitzada una nevada
que no ha registrat incidències importants a la ciutat.

Els més pe�ts s’ho van passar d’allò més bé jugant a la neu, aproﬁtant
que les classes s’havien suspès. / Cedida

A les urbanitzacions, on la nevada va ser més intensa, es van produir
alguns problemes de mobilitat. / Begoña Salas

El camp de la UE Rubí, a Can Rosés, es va cobrir amb una manta blanca de neu. / C.C.
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Nova campanya d’iden�ﬁcació
i esterilització d’animals de
companyia a preus promocionals
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí s’ha
sumat a la campanya ‘Sóc
responsable’, que impulsa la
Fundació per a l’Assessorament i Acció en Defensa dels
Animals (FAADA), d’iden�ﬁcació i esterilització d’animals de companyia a preus
promocionals.
La inicia�va pretén informar a les persones propietàries d’un gos, gat o fura
de l’obligació d’iden�ﬁcar
les seves mascotes i de la
importància d’esterilitzarles i, a la vegada, oferir-los
facilitats per a dur a terme el
tràmit i el tractament.
Així, FAADA estableix
el preu màxim tant de les
iden�ﬁcacions com de les
esterilitzacions que poden
cobrar els centres veterinaris col·laboradors durant
la vigència de la campanya, que conclourà el 5 de
maig.
Cal tenir en compte que
la majoria dels animals de
Catalunya no estan esterilitzats ni iden�ﬁcats. De fet,

encara hi ha molta gent que
pensa que esterilitzar és
perjudicial per als animals
o bé que no aporta cap beneﬁci i que la iden�ﬁcació
tampoc no és necessària,
especialment quan es tracta
de gats. Cada any, més de
30.000 animals són abandonats a Catalunya i la causa
principal és la manca de
control de la natalitat.
Per aquest mo�u, FAADA impulsa aquesta campanya a preus promocionals,
amb la convicció que les
polítiques de prevenció
són la millor eina per evitar
el problema de la superpoblació.
Inscripció a la campanya
Totes les persones que �nguin un gos, un gat o una
fura es poden inscriure a
la campanya a través de la
pàgina web de FAADA i ﬁns
al pròxim 5 de maig. Com a
requisit, l’animal ha d’estar
iden�ﬁcat amb microxip i
inscrit en el cens municipal,
tal com preveu la llei a tot
l’estat espanyol.

Jubilats rubinencs demanen
un increment de les pensions

Pensionistes i jubilats van par�cipar en la reunió per reivindicar un augment de les pensions d’acord
amb l’IPC. / M.C.

M.C.

Un grup d’una seixantena
de jubilats i pensionistes rubinencs s’estan organitzant
per tal de constituir una
plataforma i reivindicar un
augment de les pensions.
En els darrers dies, diferents
ciutats catalanes i de l’estat

espanyol han acollit manifestacions i concentracions
en contra de l’augment del
0,25% de les pensions no
contribu�ves. “El 0,25% és
un desastre, com a mínim
demanem que s’augmenti l’IPC, el cost de la vida,
perquè la llum, l’aigua, el
gas, el lloguer, el transport

“Som gent que lluita
per reivindicar un
augment de les
pensions just i digne”
públic... Tot ha augmentat”,
explica Jordi Navarro, un
dels jubilats impulsors de la
inicia�va.

La llavor d’aquest grup va
néixer en la manifestació que
va tenir lloc a Terrassa la setmana passada per demanar
l’augment de les pensions.
Altres ciutats, com Sant Cugat també s’han organitzat i
els rubinencs que van assis�r
a la concentració van pensar
que seria molt interessant
crear una plataforma de
suport a Rubí. “A través de
les xarxes socials, del bocaorella hem convocat aquesta
reunió”, explica Navarro, que
es repe�rà el dimarts vinent
a les 11 hores a la plaça de
Pere Aguilera per afegir més
gent i començar a preparar
accions reivindica�ves.
“Som jubilats i gent que
lluita per reivindicar un augment de les pensions just
i digne i també volem que
passi d’avis a nets, perquè
cada vegada hi haurà més
diﬁcultats per a les persones
jubilades”.
La trobada va tenir lloc el
dimarts al migdia a la plaça
de Pere Aguilera.

Pas endavant en les actuacions per rehabilitar
i millorar el col·lector de Can Xercavins

Fa anys que els veïns reclamen millores al col·lector. / Arxiu

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Ajuntament de
Rubí han signat un conveni
per a rehabilitar i millorar el
col·lector de Can Xercavins,
que forma part del sistema
de sanejament de Rubí.
Mitjançant aquest
acord, que determina el
ﬁnançament de l’actuació
esmentada, l’ACA aportarà
2,1 milions d’euros per executar els treballs de millora,
mentre que l’administració

Roger Jansà Fontich
Va morir el passat dia 27 de febrer
“Només s’hi veu bé amb el cor.
L’essencial és invisible als ulls”
El Petit Príncep

Els familiars agraïm les mostres de condol, el vostre suport
i l’amistat en aquests dies tan tristos per a nosaltres.

Família Jansà Pedrol

rubinenca s’ha encarregat
de la redacció del projecte
construc�u i durà a terme
la tramitació dels corresponents expedients de contractació.
L’Ajuntament va construir el col·lector de Can
Xercavins el 1992. Les obres
d’aquesta estructura, que
transcorre pel torrent de
Can Xercavins i recull les aigües de les urbanitzacions
de Sant Muç, Can Mir, Cas-

tellnou i Can Solà, van ser
ﬁnançades per la Junta de
Sanejament de la Generalitat —actualment l’Agència
Catalana de l’Aigua—.
A partir del 2004, el
col·lector va començar a
presentar deficiències de
funcionament. Els problemes els ocasionaven la
presència d’arrels, diversos
embussos per introduccions de terres, pluges i
zones erosionades —ja

que gran part del traçat
discorre per la llera del
torrent—, que van provocar
esquerdes, esfondraments
i trencaments. Des de l’any
2008, els veïns i l’Ajuntament reclamen a l’ACA la
rehabilitació d’aquest collector. Les actuacions han
de garan�r el transport de
les aigües residuals i evitar
afectacions a la qualitat del
medi del torrent de Xercavins. / DdR

Actualitat

Divendres, 2 de març de 2018

Els pisos de Can Sant Joan per a lloguer
assequible es licitaran a principis del 2019
redacció

L’Institut Català del Sòl
(Incasòl) ha presentat els
projectes guanyadors del
concurs de la Generalitat
per construir tres promocions de lloguer assequible a
Rubí, el Carmel i el Polvorí.
Entre les tres promocions,
l’administració catalana farà
una inversió de 4,8 milions
d’euros i està previst que les
obres es licitin a principis
del 2019.
Els arquitectes encarregats de la promoció de Rubí,
ubicada al carrer Marconi,
seran els del grup Ravetllat
Ribas, SLP, que han guanyat
el concurs que es va obrir al

juny. Els habitatges estaran
situats al barri de Can Sant
Joan, en una parcel·la propietat de l’Incasòl de 740 m²
orientada al nord-sud.
L’edifici tindrà una alçada de planta baixa i tres
plantes de pis. A la planta

L’Incasòl construirà
26 habitatges al
carrer Marconi per
a lloguer social

útils, seran preferentment
de dos dormitoris dobles,
una cuina tancada, bany
complet i una zona de rentat
independent, a més d’una
plaça d’aparcament.
Pel que fa a les altres
dues promocions, totes
dues a Barcelona, la del Carmel, comptarà amb 20 habitatges, i la del Polvorí, una
zona de Montjuïc, amb 16
habitatges. En paral·lel a les

tres promocions, l’Incasòl
també ha fet públic que està
prevista la construcció de 36
habitatges al Masnou.
A l’abril, la Generalitat
anunciarà els emplaçaments
de la segona fase del programa de promoció d’habitatge
públic de lloguer assequible.
Les promocions d’aquest
programa seran gestionades
per l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya.

Imatge virtual dels pisos que es construiran a Rubí.

baixa, es permet l’ocupació
total, mentre que en les
plantes pis la profunditat
edificable es limita a 14
metres. Els 26 habitatges,
amb un mínim de 50 m²

Un grup de rubinencs
vol impulsar un
Sindicat de Llogaters

El col·lectiu ARSI va impulsar la primera reunió per trobar solucions
per l’increment de preus a l’hotra de llogar un pis. / M.C.

Marta Cabrera

Una vintena de persones es
van trobar el dilluns al vespre al Centre Rubinenc d’Alternatives Culturals (CRAC)
per parlar sobre la possibilitat d’impulsar un Sindicat
de Llogaters per plantar cara
a l’especulació del lloguer
de l’habitatge. L’escalada
de preus per llogar un pis
està afectant la població de
l’àrea metropolitana i algunes ciutats com Barcelona o
Sant Cugat ja han constituït
associacions per defensar
els drets dels llogaters.
A Rubí, aquest moviment està liderat per l’Associació Rubí Sociocultural
i Integració (ARSI), que va
convidar al CRAC diversos
agents socials. “Fa molt de
temps que els rubinencs
estan patint una pujada dels
lloguers, els propietaris dels
habitatges estan especulant amb aquest dret bàsic,

volem que el problema es
visibilitzi”, ha explicat Mohammed Said, del col·lectiu
ARSI. Said també ha dit que
s’estan recollint signatures
“perquè la situació és crítica, hi ha molts casos de
gent que està amenaçada
per desnonament, propietaris que demanen avals de
quatre mesos i increments
del lloguer a preus abusius”.Els participants han
acordat una manifestació
per aquest divendres a les
18.30 hores a la plaça de
Pere Aguilera.
El regidor de l’AUP Aitor
Sànchez, que va participar
en el debat juntament amb
Ramon Capolat, portaveu
d’ICV, va afirmar que “la
gent està sent expulsada
de la ciutat”. Els dos edils
van coincidir en demanar a
l’Ajuntament polítiques actives en habitatge. També va
assistir-hi el regidor Víctor
Puig, del PDeCAT.

Impulsa la teva
carrera amb l’FP
IV Jornada
sobre Formació
Professional a Rubí
7 de març de 2018
de 9 a 15 h
Edifici Rubí Forma
Rambleta de Joan Miró, s/n
Inscripcions: www.rubi.cat
#TriaRubiForma
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Rubí celebrarà el Dia de les
Dones des d’una òptica juvenil
Marta Cabrera

El cartell de la programació és una recreació del famós cartell ‘We can do it’ on apareix Naomi Parker,
que va morir el 20 de gener d’aquest any. / M.C.

L’Ajuntament de Rubí ha
presentat les activitats que
es faran a la ciutat al voltant
del Dia de les Dones, el 8 de
març, i que per primera vegada coincidirà amb una jornada de vaga, precisament
per reivindicar la igualtat.
A les activitats habituals que es duen a terme
de forma anual, enguany

s’hi suma una aposta per
reforçar la celebració del
Dia de les Dones des d’una
perspectiva juvenil.
Així, l’Espai Jove Torre
Bassas ha preparat per al 9
de març una jornada amb
gairebé una desena d’activitats. Per començar, es podrà
visitar una mostra de joves
artistes rubinenques, a càrrec d’Obre els Ulls i SiArt,
entre les 17 i les 21 hores. Es
projectaran documentals feministes (18 h), hi haurà una
xerrada sobre la preservació
de la intimitat a les xarxes
socials (17 h), una altra sobre la sexualitat femenina
per a dones de 18 a 30 anys
(17 h) i per a noies de 12
a 18 anys (18 h) i un taller
d’autodefensa verbal (18h).
A més, joves de Torre Bassas representaran l’obra de
teatre ‘Think’ a les 19.15 h,
mentre que un quart d’hora
abans es presentarà el grup
de noies feministes de la
Torre Bassas. Finalment,
la companyia La Peleona
guiarà el procés de creació
d’una peça teatral sobre la
dona a les 19.30 h.
El barri de Les Torres
també s’ha sumat a la programació, amb una recerca
de poemes de dones compromeses que es farà entre
el 5 i el 7 de març a la seu
de l’entitat. Aquesta tasca
tindrà com a resultat una
exposició que s’inaugurarà
el 8 de març a les 18 h.
L’endemà, de 19 a 21 h, al
local El Triangle es farà una
lectura de poemes amb
música en directe.
Lectura del manifest i Ball
de les Dones
Com cada any, l’activitat
més institucional serà la lectura del manifest, que tindrà

lloc a la plaça Pere Aguilera
el 8 de març a les 12 hores i
que anirà a càrrec de l’alcaldessa i altres representants
polítics rubinencs.
També el 8 de març,
el PSC ha organitzat una
xocolatada a les 17.30 h a
l’avinguda Barcelona i la JNC
proposa un sopar tertúlia
de joves amb la presidenta
de l’Institut Català de les
Dones, a les 21 h a la seu
del PDeCAT.
Més endavant, l’Ajuntament organitzarà el Ball
de les Dones, el 16 de març
a les 21 h al Casino. Les invitacions es poden recollir
a la regidoria de Polítiques
d’Igualtat, a la rambleta
Joan Miró, s/n, fins que
s’esgotin. És previst que el
sopar es repeteixi més endavant si hi ha dones que es
queden sense poder anar-hi
per qüestions d’aforament.
A banda, l’Ateneu acollirà
el 10 de març a les 11 h
l’activitat infantil ‘Un viatge
al món dels contes’; el taller
‘El meu cos és meu’ el 20 de
març a les 18 h, i el 22 de
març a les 18 h, un taller de
risoteràpia.
A més, es pot visitar
l’exposició ‘Energia en moviment’, de Mujeres Creativas del Vallès, a l’Antiga
Estació; i també la mostra
‘Lola Anglada: memòries
1892-1984’, a partir del
23 de març a la Biblioteca.
També hi haurà una trobada
de dones socialistes, el 15
de març a les 18 h a la seu
del partit.
D’altra banda, el consistori demana als rubinencs
que pengin durant tot el
mes a Instagram fotografies
amb dones que hagin estat
importants a la seva vida
amb el hastag #8MRubi.

Martínez: “Cal una denúncia
contundent de les desigualtats”
L’alcaldessa de Rubí, Ana M. Martínez, durant la presentació de les activitats al voltant del Dia de les Dones,
va insistir que “cal una denúncia contundent de les
desigualtats que encara existeixen”. Per la seva banda, la regidora de Polítiques d’Igualtat, Maria Mas, ha
manifestat que “la lluita per la igualtat és una cursa de
fons”. L’Ajuntament de Rubí disposa des de fa anys del
Pla d’Igualtat, que caduca aquest 2018, i del Protocol
per l’abordatge de la violència masclista. Aquest darrer
document, segons ha explicat Mas, “s’està revisant” per
tal d’actualitzar-lo. El protocol reuneix els diversos agents
socials relacionats amb possibles situacions de violència
masclista a la ciutat. / DdR
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Som Escola surt al carrer per defensar
el model d’immersió lingüís�ca en català
favor d’aquesta inicia�va a
“passar pel pa� d’una escola
qualsevol, si paren l’orella,
veuran que els nens entre
ells tots parlen castellà”.
Per úl�m, considera que,
en cas que el govern espanyol ﬁnalment aconsegueixi
imposar la casella en el
formulari d’inscripció, “les
escoles no n’han de fer ni
cas”.

MARTA CABRERA

Prop d’una vuitantena de
persones va sor�r al carrer
tot i el mal temps el dimecres a la tarda per defensar
el model d’immersió lingüís�ca en llengua catalana.
La manifestació, convocada
per la plataforma Som Escola, es va fer a totes les
ciutats arreu de Catalunya i
a Rubí va tenir lloc a la plaça
de Pere Aguilera, davant de
l’Ajuntament.
Durant la concentració,
que va comptar amb la par�cipació de regidors del Par�t dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana
de Catalunya, l’Alterna�va
d’Unitat Popular i el Par�t
Demòcrata Europeu Català,
es va llegir un manifest en
defensa del model vehicular
en català.
L’en�tat Som Escola havia convocat les concentracions en resposta a la intenció expressada pel govern
de Mariano Rajoy d’incloure
al formulari d’inscripció una

Tot i el mal temps que va fer dimecres, una vuitantena de persones es van concentrar per defensar el
model d’escola catalana. / M.C.

casella perquè les famílies
triïn si volen l’escolarització
en català o en castellà. “Això
seria molt greu, és impossible i inviable, no es pot segregar els nens per l’idioma,
només faltaria”, va aﬁrmar
Carme Pomareda, membre
de Som Escola. Pomareda,

La concentració
s’ha repe�t en
diferents ciutats
de tot Catalunya
que és mestra jubilada, considera que liquidar el model
d’immersió lingüística en

llengua catalana seria un
greu error: “Els nens perdrien un idioma, tant els uns
com els altres, ara mateix
els nens catalans parlen
correctament el castellà i
els nens castellans parlen
correctament el català”, i
recomana als qui estan a
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L’Ajuntament de Rubí s’adhereix a la vaga feminista
marta cabrera

L’Ajuntament de Rubí s’adherirà a la vaga feminista convocada pel 8 de març per diferents
sindicats, entre els quals hi ha
CCOO i UGT. Així ho va decidir el Ple de febrer, celebrat
dijous de la setmana passada
a la tarda, després que fos
aprovada una moció del PSC,
ERC i ICV en aquest sentit. La
regidora socialista Maria Mas
va afirmar que la vaga ha de
servir per combatre “la bretxa
salarial, l’assetjament sexual i
per exigir els mateixos drets”.
Per la regidora d’Esquerra,
Montse Soler, la convocatòria
també ha de donar peu a
“visibilitzar les demandes de
les dones”; mentre que per
l’ecosocialista Ànnia García,
l’aturada del 8 de març respon
a “la discriminació salarial que
fa que les dones cobrin un 20%
menys que els homes per fer la
mateixa feina”.
Tots els grups van donar
suport a la vaga, amb l’excepció de C’s, que es va abstenir i
el PP, que hi va votar en contra.
El portaveu de Ciutadans, José
Abadías, va afirmar que comparteix “el contingut”, però
creu que una vaga “no és el
camí adequat”, perquè té un
caràcter “anticapitalista”. Per
la seva banda, el portaveu
popular, Jonatan Cobo, va assegurar que tenia previst abs-

La sessió plenària va tenir una durada de 6 hores. / M.C.

tenir-se, però que per “ordres
del partit”, els dos regidors del
PP votaven en contra.
L’AUP torna a demanar
la dimissió de Maria Mas
En el mateix Ple, es va aprovar
una moció de l’AUP per crear
un Observatori Municipal de
Gènere per detectar mancances i millorar les polítiques
d’igualtat dins de l’Ajuntament. Els vots d’ERC, l’AUP, ICV,
CDC i VR i l’abstenció de José
M. Mateo i M. Dolores Marín
van permetre l’aprovació del
text, que va tenir els vots en
contra del PSC, C’s, PP i Sergi
Garcia.
En el debat de la moció, el

L’Ajuntament demanarà
que es millori el servei
postal a les urbanitzacions
La Junta de Portaveus va
aprovar en el darrer Ple
instar a Correus a oferir el
servei postal a la urbanització de Sant Muç, que ara
mateix no té servei de correu ordinari. L’acord també
insta a l’empresa pública a
millorar el seu servei a la
resta d’urbanitzacions de
la ciutat.
També va ser unànime
l’acord per aprovar una
moció de l’AUP per crear un
conjunt d’ordenances per
tal de millorar el paisatge
urbà i assolir una imatge
de conjunt a la ciutat. El
govern es va comprometre a
elaborar un esborrany de les
ordenances i presentar-lo a
l’oposició abans de l’estiu. El
mateix suport va rebre una
iniciativa dels regidors no
adscrits José M. Mateo i M.
Dolores Marín per tal de facilitar la comunicació de les
persones amb discapacitat

auditiva amb l’administració i promocionar entre
els treballadors municipals
l’aprenentatge del llenguatge de signes.
La proposta de C’s per
reduir les molèsties sonores
a l’avinguda de l’Estatut,
la C-1413 i a Can Fatjó va
tirar endavant amb l’única
abstenció de CDC. Diversos
grups polítics van coincidir
en el fet que la moció no
plantejava solucions i que
el POUM aprovat, amb el
suport de C’s, contribueix a
incrementar el trànsit.
Per últim, la proposta de
canviar els usos de la primera planta del Mercat de CDC
també va trobar suports
entre el plenari. Únicament
l’AUP i C’s es van abstenir.
La moció planteja ampliar la
qualificació de les activitats
permeses en el pis superior
de l’equipament comercial
rubinenc.

regidor de l’AUP, Aitor Sànchez,
va tornar a demanar la dimissió de Maria Mas, regidora
de Polítiques d’Igualtat, per
la “manca de polítiques feministes”. El regidor va desitjar
que “el 2019, quan compleixi
els 20 anys com a regidora, la
ciutadania de Rubí la convidi
a marxar”. Per la seva banda,
Mas va afirmar que la “proposta no té sentit perquè és
una excusa per controlar les
polítiques municipals”.
Retrets al PSC en una moció
per revaloritzar les pensions
El PSC va presentar un text per
demanar la revalorització de
les pensions, una moció que va

ser aprovada, però amb retrets
per part de la resta de forces.
La regidora socialista Marta
García va indicar que un 15%
dels rubinencs estan afectats
per la pèrdua de poder adquisitiu i va manifestar que cal
“una redefinició del sistema
públic de pensions per tal que
sigui més just i sostenible”.
El regidor republicà Joan
Puntí va recordar que hi ha
menys diners per les pensions
“perquè s’han aprovat unes
reformes laborals que són una
porqueria” i va criticar el PSOE
per la modificació exprés de
l’article 135 de la Constitució,
que ha permès buidar el fons
de les pensions. Per la seva
banda, Abadías va insistir que
cal “una reforma integral del
mercat laboral”, mentre el portaveu de CDC, Víctor Puig, va
carregar també contra els socialistes: “Si els preocupessin
els pensionistes, farien fora del
govern al PP”. Puig també va
dir que a “la República sí que
estarien garantides les pensions, perquè Catalunya genera
més riquesa” i la regidora no
adscrita M. Dolores Marín va
reclamar que cal “continuar
amb el Pacte de Toledo”.
La votació de la moció va
rebre els vots a favor del PSC,
ICV, CDC, VR i José M. Mateo i
M. Dolores Marín, mentre que
l’AUP, ERC i C’s es van abstenir i
el PP hi va votar en contra.

Tombada la moció sobre
els presos polítics pel vot
de qualitat de l’alcaldessa
ERC i CDC van presentar al Ple una
moció per demanar l’alliberament
dels presos polítics, un text que
va comptar amb el
suport d’aquestes
dues forces, l’AUP,
ICV i Sergi Garcia.
VR es va abstenir
i PSC, C’s, PP i José
M. Mateo i M. Dolores Marín hi van
votar en contra. Ana M. Martínez va desempatar amb el
Per aquest motiu, seu vot. / M.C.
després d’una acalorada discussió es va pro- català i rebutjar la instruduir un empat a 12 i el vot mentalització que fan alde qualitat de l’alcaldessa va guns partits d’aquest model
permetre tombar la moció.
d’immersió.
En aquesta ocasió, el
Suport a l’escola catalana
text va recollir els vots faSí que es va aprovar una vorables del PSC, ERC, l’AUP,
moció entrada per via d’ur- ICV, VR i Sergi Garcia. En
gència presentada per CDC canvi, hi van votar en contra
i ICV per defensar el model C’s, el PP i José M. Mateo i
d’immersió lingüística en M. Dolores Marín.

MOCIONS APROVADES
-[PSC] Per establir un sistema
públic de pensions amb major
capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats.
Sí: PSC, ICV, CDC, VR i José M.
Mateo, M. Dolores Marín i Sergi
Garcia
No: PP
Abst.: ERC, AUP i C’s
-[Junta de Portaveus] Per garantir el servei postal universal
a tot el terme de Rubí.

observatori municipal de gènere.
Sí: ERC, AUP, ICV, ERC i VR
No: PSC, C’s, PP i Sergi Garcia
Abst.: José M. Mateo i M. Dolores
Marín
-[AUP] Per la redacció d’ordenances que estableixin una normativa per assolir una imatge
de conjunt i un paisatge urbà
de qualitat.
Unanimitat

-[PSC, ERC i ICV] En suport i
adhesió a la vaga feminista.
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC, VR,
Sergi García, M. Dolores Marín i
José M. Mateo
No: PP
Abst.: C’s

-[CDC] Per la redacció d’un pla
d’usos que impulsi i dinamitzi
els espais buits del Mercat.
Sí: PSC, ERC, ICV, PP, CDC, VR,
José M. Mateo, M. Dolores Marín
i Sergi Garcia
Abst.: AUP i C’s

-[José M. Mateo i M. Dolores Marín] Per fomentar la presència
d’intèrprets de llenguatge de
signes en actes públics.
Unanimitat

-[CDC] Per garantir una millor
gestió econòmica del programa
‘Esport per a tothom’.
Sí: PSC, ERC, AUP, C’s, ICV, PP, CDC,
VR i Sergi Garcia
Abst.: José M. Mateo i M. Dolores
Marín

-[C’s] Per resoldre els problemes
de soroll a Can Fatjó, a la C-1413
i a l’avinguda de l’Estatut.
Sí: PSC, ERC, AUP, C’s, ICV, PP, VR,
José M. Mateo, M. Dolores Marín
i Sergi Garcia
Abst.: CDC
-[AUP] Per la construcció d’un

-[ICV i CDC] En defensa de
l’escola catalana i del sistema
d’immersió lingüística
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC i Sergi
Garcia
No: C’s, PP, José M. Mateo i M.
Dolores Marín

MOCIONS NO APROVADES

-[ERC i CDC] Per la llibertat dels
presos polítics
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i Sergi
García

No: PSC, C’s, PP i José M. Mateo i
M. Dolores Marín
Abst.: VR

Les beques esportives
s’obren als infants que fan
esport fora de la ciutat
En el Ple de febrer, es van
aprovar de forma unànime les
bases per la convocatòria de
subvencions per a la pràctica
esportiva, unes beques que
són fruit d’un acord a principis
del mandat entre CDC i el govern. En la propera convocatòria, les bases inclouran una
demanda del mateix plenari:
que els ajuts incloguin també
esportistes que, per diversos
motius, practiquen esport en

altres ciutats. CDC també va
presentar una moció d’urgència per demanar millorar la
gestió d’aquestes beques, ja
que aquest any el pressupost
s’ha quedat curt i algunes
famílies no han rebut el 100%
de l’ajut.
El regidor d’Esports, Juan
López, va reconèixer la mancança i va afirmar que aquesta
ja s’ha corregit als pressupostos.

Aprovat el Pla de Cooperació
per al Desenvolupament
El Pla director de Cooperació per al Desenvolupament
a Rubí es va aprovar en la
darrera sessió plenària amb
el suport de tots els grups.
La regidora de Cooperació
Internacional, Marta García,
va explicar que el document
“servirà com a guia per als
propers anys” i que “enumera
necessitats que cal abordar
per millorar les polítiques de

cooperació”.
Per la seva banda, la regidora ecosocialista, Ànnia García, va lamentar que l’Ajuntament no destini “el 0,7% del
pressupost a cooperació”.
El document planteja tres
línies estratègiques: Desenvolupament sostenible i Drets
Humans; Cooperació entre la
ciutadania i Ajut humanitari i
emergències.

Publicitat
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8 DE MARÇ DE 2018
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

Lectura del manifest

A càrrec de l’alcaldessa de Rubí,
Ana María Martínez, i de les persones
representants dels grups municipals.
Dijous 8 de març, a les 12 h,
a la plaça de Pere Aguilera

Ball de les dones

Amenitzat per l’orquestra
Rimmel Grup.
Recollida d’invitacions a la Regidoria
de Polítiques d’Igualtat
(Rambleta Joan Miró, s/n).
Divendres 16 de març, a les 21 h,
al Casino
Consulteu totes les activitats
programades a:

www.rubi.cat
#8març
#diadelesdones

HO ORGANITZA:

HI COL•LABOREN:
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El PP durà a Antifrau les sospites
per “ús indegut de l’assignació
del grup municipal”

ERC demana al govern que aposti de forma
decidida per l’Oficina d’Escolarització
M. Cabrera

Membres del Partit Popular, durant la roda de premsa. / M.C.

M.C.

La Junta del Partit Popular
(PP) té previst portar a
l’Oficina Antifrau la documentació relacionada
amb la tresoreria del grup
municipal, format pels
regidors Jonatan Cobo i
Noèlia Borque, que estan
provisionalment expulsats
del PP. La situació dins del
partit dels dos edils s’ha
de resoldre quan es reuneixi el Comitè de Drets i
Garanties Nacionals, que
està a Madrid i que encara
no té data.
El Partit Popular ha
anunciat que té previst
acudir a l’Oficina Antifrau
pel que sospiten que “podria ser un ús indegut de
l’assignació al grup municipal”, segons ha explicat
el president de la Junta,
Rafa Páez. Abans de fer-ho,
han informat formalment a
l’alcaldessa, a través d’una
instància, de la situació i
demanen a Ana M. Martínez “que actuï en conseqüència per defensar
les bones pràctiques i la
transparència”, segons
es recull en el document

presentat.
Rafa Páez ha explicat
que com a presidenta de
la Corporació, l’alcaldessa
és responsable dels “diners
públics” i confia en els “òrgans fiscalitzadors”.
Els responsables del PP
han afirmat que en la tresoreria del grup municipal
–que cada mes ingressa
2.375 euros de l’erari públic– “consten transferències dubtoses a persones
que no tenen cap relació
amb el partit”.
Per la seva banda,
l’equip de govern recorda
que cada any els grups
municipals han de justificar els seus comptes i
que en qualsevol cas, el
PP pot acudir a la justícia
ordinària.
Eleccions a la presidència
D’altra banda, el 20 de
març, el PP a Rubí celebrarà les eleccions a la
presidència, càrrec que
actualment ocupa Rafa
Páez després de la renúncia de Mònica Querol el
2015. L’actual president ha
anunciat la seva voluntat
de presentar-se.

El CDR de Rubí impulsa xerrades
i debats sobre temes actuals
El Comitè en Defensa de
la República (CDR) de Rubí
iniciarà un conjunt de debats i xerrades sobre temes que preocupen a la
ciutadania. La intenció
d’aquesta plataforma, que
es va crear arran de la celebració del Referèndum de
l’1 d’octubre, és “treballar
per la cohesió social i no
alimentar enfrontaments
o possibles fractures socials”. És per aquest motiu
que el CDR ha optat per
facilitar espais de trobada

i debat sobre preocupacions comunes.
La primera de les xerrades que es farà tindrà
lloc el 7 de març al Centre
Cívic de Ca n’Oriol a les
18.30 hores i portarà per
títol ‘Les pensions: present
i futur’, un tema del qual se
n’està parlant molt durant
els darrers dies.
La conferència anirà a
càrrec de Ramon Franquesa, professor d’economia
mundial a la Universitat de
Barcelona. / DdR

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) ha demanat
al govern local que aposti
de forma decidida per la
creació de l’Oficina d’Escolarització Municipal (OEM).
La regidora de Serveis a les
Persones, Marta García, va
avançar a Ràdio Rubí que
l’Ajuntament està negociant amb la Generalitat per
reprendre aquest servei,
que a Rubí només va estar
en funcionament durant el
curs 2006-2007.
“No es pot anunciar
l’OEM sense saber perquè
la volem, no pot ser un lloc
on els ciutadans vagin a
demanar informació sobre
com fer una preinscripció
o quin transport li queda a
prop de casa per escollir una
escola”, afirma el portaveu
d’Esquerra, Xavier Corbera,
que recorda que la posada
en marxa del servei va ser
una proposta d’ERC.
Pel líder republicà,
l’OEM “ha de ser un lloc

La segregació escolar és un dels principals problemes del sistema educatiu. / Arxiu

per orientar les famílies
segons els seus criteris i
preferències i en funció del
ventall d’escoles. Per això,
cal conèixer els projectes
dels centres educatius, i
les escoles, el Departament
d’Ensenyament i les famílies
han de confiar en l’Oficina,
que ha de ser objectiva”.
Segregació escolar
Un altre dels problemes que

té Rubí, i en general totes
les ciutats de Catalunya,
és la segregació escolar.
Corbera recorda que només començar el mandat,
Esquerra va presentar una
moció per treballar per una
nova zonificació escolar per
revertir la segregació: “En
aquest mandat, això ja no
es podrà implementar, hem
perdut quatre anys bàsics
per donar resposta a la se-

gregació escolar”, i subratlla
que “l’Ajuntament de Rubí,
a part de posar el cartell de
ciutat amiga de la infància,
no ha fet res més”.
El portaveu d’Esquerra
repeteix que “va ser un
error posar un regidor trànsfuga al capdavant de l’àrea
d’Educació” i creu que ara
“s’estan recollint els fruits
de la mala gestió política i
de la manca de lideratge”.

Jordi Turull es mostra “optimista” a Rubí sobre
la possibilitat d’arribar a un acord de govern
Lara López

El conseller de la Presidència cessat pel 155, Jordi
Turull, va ser el convidat estrella en l’acte d’agraïment
als interventors i apoderats de Junts per Catalunya
(JxCat) celebrat dissabte
passat a l’Ateneu. Turull es
va mostrar “optimista” de
cara a arribar a un acord
amb Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC) en la
formació d’un nou govern
de la Generalitat, una pro-

posta que esperen presentar la setmana vinent. Des
de Junts per Catalunya són
conscients que han d’arribar a un acord amb les
forces polítiques amb les
quals comparteixen el gran
objectiu: no renunciar a allò
que va suposar l’1 d’Octubre. Segons Jordi Turull,
continuen defensant de
forma clara la candidatura
de Carles Puigdemont com
a president.
Una cinquantena de
persones van escoltar les

Víctor Puig, Jordi Turull i Miquel Rubio, durant l’acte. / L.L.

paraules d’escalf i ànim de
Jordi Turull, del portaveu
del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) a Rubí,
Víctor Puig, i del president
del partit a Rubí, Miquel
Rubio, en un acte celebrat
als jardins de l’Ateneu. El
número 4 de Junts per
Catalunya a les eleccions
del 21-D va declarar que
“la persistència en aquest
procés ens portarà a sortir
victoriosos” i va alabar com
els ciutadans de Catalunya
viuen i es comprometen

cada vegada més amb la
democràcia. El responsable
de Presidència en l’anterior
legislatura defensa que “el
govern de Catalunya està
en la dinàmica de les urnes
i el govern espanyol en la
dinàmica de les porres”.
Per la seva banda, Víctor
Puig va agrair el compromís
dels interventors i apoderats “no només amb el país,
sinó també amb una opció
política determinada” encapçalada per Puigdemont.
El polític rubinenc agraeix
especialment la participació de la gent en l’1-O, dia
en què, considera, “vam
combatre la por psicològica
d’un estat repressor i vam
guanyar”. Des de Junts per
Catalunya volen esperonar
la militància i representants
polítics amb un missatge de
fortalesa moral davant les
accions del govern central i
davant el repte de la formació de govern. “La República
s’ha de continuar treballant
per consolidar en un futur
i el que no podem fer és
anar mitja passa enrere
per por”.

POLÍTICA
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ICV considera que la Mesa pel dret
a l’habitatge “no serveix per res”
MARTA CABRERA

Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) ha estat molt
crítica amb el funcionament de la Mesa pel dret a
l’habitatge de Rubí, que es
va posar en funcionament
el 2011 davant l’onada de
desnonaments. El reglament d’aquest òrgan s’ha
desenvolupat durant aquest
mandat i segons el portaveu ecosocialista, Ramon
Capolat, no està fent res
d’allò que s’havia proposat:
“La Mesa no serveix de res,
és una pèrdua de temps
i energies que no afronta
amb rigor el problema de
l’habitatge a Rubí”.
Una de les tasques de la
Mesa és debatre i aportar
propostes i solucions al
problema de l’habitatge a
la ciutat. Segons Capolat,
això no s’està produint: “No
s’ha portat res a debat i no
s’han discu�t les propostes
que s’han presentat i només
s’ha emès un informe, que
més aviat és un recull sobre

La darrera Mesa pel dret a l’habitatge. / Localpres

pobresa energè�ca”.
Els ecosocialistes han

insistit a criticar la política d’habitatge del govern

El govern es plantejarà la con�nuïtat
de la Mesa si no és ú�l per l’oposició

Davant les crí�ques d’ICV, el govern ha apuntat que valorarà la con�nuïtat de la Mesa d’habitatge si els grups de
l’oposició insisteixen que no és ú�l. Segons l’execu�u, el
govern ja disposa d’una interlocució directa amb les en�tats
socials i la resta d’agents implicats en la problemà�ca de
l’habitatge, com en la Taula d’en�tats per la inclusió social.
També ha recordat que la Mesa es regeix per un reglament
consensuat pels integrants. Pel que fa a la inversió en habitatge, el govern ha defensat la par�da de més d’1,5 milions,
assenyalant que “és una aportació important”. / DdR

municipal i lamenten que
“en els darrers 15 anys de
govern socialista no s’ha
inver�t ni un euro en habitatge”. Respecte a la inversió prevista per aquest
any d’1,5 milions d’euros,
que hauria de servir per adquirir 5 immobles, Capolat
diu que “és simbòlic” i que
només serveix “per fer un
�tular, la tàc�ca habitual del
govern d’aquesta ciutat”.
El líder d’Iniciativa lamenta “que es destinin
6 milions a obra pública i
1,5 a habitatge” i considera que és una qüestió de
“prioritats”. També recorda que el 2016, ICV va fer
una proposta per tal que
l’Ajuntament impulsés una
Agència de la Propietat
Immobiliària pròpia per tal
de fer baixar el nombre de
pisos buits –n’hi ha 3.000 a
la ciutat– i per rebaixar el
cost al mercat dels lloguers.
“Encara estem esperant per
poder-la explicar a la Mesa
pel dret a l’habitatge”, ha
apuntat.
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L’AUP carrega contra el govern
per les polí�ques d’igualtat
REDACCIÓ

L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) ha carregat
durament contra el govern en un comunicat
per la gestió del Servei
de la Dona després que,
en unes declaracions, la
regidora socialista Maria
Mas digués que “les polí�ques per a les dones són
molt més que fer mocions
i parlar en femení”. Mas
es defensava d’unes crí�ques anteriors que va fer
l’AUP en la presentació
d’una moció per crear un
Observatori municipal de
gènere.
La formació assembleària ha aﬁrmat que el
Servei de la Dona fa temps
que està en precari, amb
tots els treballadors de
baixa, ha assenyalat que
s’han retallat 20.000 euros del servei i que no
s’han realitzat polí�ques
proac�ves ni de prevenció.
A més, l’AUP diu que
el govern no ha complert
amb el que es va compro-

metre, com per exemple
la creació d’un Centre de
Formació i Empoderament Feminista, impulsar
un protocol per elaborar
pressupostos amb perspec� va feminista o realitzar el protocol de festes
no sexistes.
A banda d’això, l’Alterna�va ha recordat que el
Pla d’Igualtat caduca en
un mes i que “no s’ha
adoptat cap de les propostes dels col·lec�us que
treballen en el tema”.
La formació, a més,
acusa l’Ajuntament de “no
aplicar els protocols existents per tal de ser eﬁcaços davant d’un possible
cas d’assetjament”.
Per últim, sobre les
crí�ques de Mas per l’absència de la regidora Mireia Gascón del sopar de
dones del 2017, l’AUP
aﬁrma que “és una ac�vitat totalment descontextualitzada, superﬁcial
i hipòcrita si no s’acompanya d’altres polí�ques
i accions durant la resta
de l’any”.
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J

a fa uns quants dies que el govern espanyol va manifestar la seva intenció
d’incorporar al formulari de la preinscripció escolar una casella per tal que les
famílies determinin si el seus fills han de ser
escolaritzats amb llengua vehicular catalana
o castellana. Una proposta pràcticament
impossible d’aplicar en el sistema educatiu
català actual, però que ha fet encendre un cop
més tots els llums d’alarma a la comunitat
educativa, que sempre ha tancat files amb el
sistema d’immersió lingüístic.
La immersió lingüística va néixer a
les escoles públiques de Santa Coloma de
Gramenet a principis dels 80 per iniciativa
de moltes famílies castellanoparlants que
volien que els seus fills aprenguessin la
llengua pròpia de Catalunya. El model va

Les llistes d’espera
Fa algunes setmanes vaig llegir al Diari una
notícia sobre les llistes d’espera als hospitals
de referència dels rubinencs, l’Hospital
Mútua de Terrassa i l’Hospital de Terrassa.
Segons la informació, suposo que facilitada
pels operadors i consorcis que gestionen
aquests centres sanitaris, els dos centres
havien reduït les seves llistes d’espera tant
en intervencions quirúrgiques com en
proves diagnòstiques i estaven en les ràtios
demanades pel departament de Salut, qui
havia aplicat un pla de xoc per reduir les
llistes d’espera. Les dades que facilitaven
els centres podrien haver fet riure... si no
es tractés d’un tema tan important i vital
com és la salut de les persones. Dubto molt
aquestes xifres i, en la línia de l’editorial del
mitjà d’aquell número, em pregunto com
es calculen.
Estic convençut que si fessin una enquesta entre els usuaris dels centres, les
dades no tindrien res a veure i possiblement
serien molt més aproximades a la realitat
que ens toca viure. Les operacions de ca-

El Tuit de la setmana
Moe de Triana
@moedetriana
Impactante performance en
ARCO exhibiendo la hucha
de las pensiones.

EDITORIAL

Llengua i segregació
ser tant exitós que a principis dels anys 90,
el model d’impartir les classes en la llengua
minoritzada de Catalunya va esdevenir la
norma amb un ampli consens polític, social
i acadèmic.
Des d’aleshores, són repetitives en el
temps les iniciatives polítiques per acabar
amb un sistema de consens que s’ha revelat
com un model d’èxit i que ha permès no

només ensenyar el català a tots els catalans,
sinó contribuir de forma molt important a la
cohesió social a Catalunya, un territori que ha
rebut onades migratòries de tota mena.
L’educació té un problema i molt important, però no té res a veure amb la llengua,
sinó amb la segregació escolar. En ple debat
sobre com evitar la segregació dels alumnes
per qüestions socioeconòmiques, és un

Cartes de la Ciutadania

taractes, per posar un exemple, que conec
molt a prop, poden trigar més d’un any. Una
ressonància pot trigar tres mesos i dos mesos
més per aconseguir que el traumatòleg et
visiti i et comenti el diagnòstic, tot i que els
resultats de la prova estan en només quinze
dies. Ni pla de xoc ni ratis correctes ni llistes
d’espera reduïdes. Que no ens prenguin el
pèl, com a mínim.
Jordi Mas

Sobre portaciones voluntarias en una
escuela
En referencia a la presencia ‘voluntaria’ de
mi hija en la actividad de una obra de teatro
en inglés dentro del centro educativo en el
cual estudia, quiero hacer algunas consideraciones. Cada alumno debía realizar un
pago de 5 euros, yo le dije a ella hace días
que no me iba bien realizar gastos extra
este mes, por lo que no asistiría. En una
conversación posterior, la niña me dice que
esa participación que antes era voluntaria
ahora es obligatoria, según su tutor escolar,
por lo que le repito a la niña que no va a

23 de febrer

poder asistir, recordándole el motivo. Durante el transcurso de la mañana de un día
posterior, recibo una llamada desde secretaría del colegio, poniéndome en contacto
con la directora del centro quien me sigue
insistiendo en que debo abonar los 5 euros,
volviendo yo a repetir lo que ya he tenido
que decir en varias ocasiones a la niña
ante la insistencia del centro. Por último,
ante mi sorpresa, ese mediodía, a las 15.10
horas he vuelto a recibir una llamada desde
secretaría del centro escolar donde habían
llamado a mi hija, quien presionada por los
‘educadores del centro’, lloraba y me decía
que ya pagaría ella del dinero ahorrado en
su hucha los 5 euros necesarios para poder
presenciar la obra de teatro.
Debo decir, en respuesta a su insistente
demanda para el pago de una aportación
extraordinaria de 5 euros a fin de participar
económicamente en las actividades ‘voluntarias’ educativas que organizan, que les
vuelvo a manifestar que ni estoy en disposición económica para ello ni estoy de acuerdo
en que sigan creando actividades lúdicas/

autèntic despropòsit proposar segregar els
alumnes per llengua i demostra el poc o
nul interès del govern espanyol per millorar
l’educació a Catalunya. De fet, el que demostra és un interès molt clar per part del
PP en atiar la bandera de l’anticatalanisme,
que tants rèdits electorals dona en alguns
territoris de l’estat espanyol.
Per sort, les competències en Ensenyament estan transferides a la Generalitat i
esperem que aviat es formi un nou govern
per, precisament, abordar els problemes reals
de la gent, com per exemple la segregació escolar. Un problema que en ciutats com Rubí
eixampla les desigualtats socials i dificulta
la igualtat d’oportunitats entre els infants. I
aquesta hauria de ser la prioritat de qualsevol
govern, ja sigui local, autonòmic o estatal.

educativas que requieran de aportaciones
económicas extraordinarias por parte de los
padres de los alumnos.
Por otra parte, me parece del todo deleznable que presionen a una niña de 11 años,
quien al final se ha puesto a llorar ante la
presión, a fin de que esa presión se transmita
a la madre y le obliguen a pagar algo que ni
puede ni considera necesario.
Así mismo, les recomiendo que ajusten
las actividades organizadas por el centro
educativo a los presupuestos que manejan
anualmente sin contar con que los padres
de los alumnos tengan que sufragar aquellos
desajustes económicos llevados a cabo por
la contratación de actos o servicios más
allá de aquellos a los que se incluyen en el
programa educativo obligatorio.
Mi sorpresa también ha sido que veo
ahora en la web que la actividad es para
todos los cursos de primaria, desde primero hasta sexto. A cinco euros por alumno
¿cuánto cuesta la representación teatral?
Sin otro particular, atentamente.
Mari Pastor

Fa 25 anys...

Un mort per accident i 20 cm de neu,
el balanç de la nevada del 1993
El 2 i 3 de març del 1993, els
mitjans locals informaven
d’una important nevada a
la ciutat que deixava fins
a 20 cm de gruix de neu.
Això va provocar talls en el
subministrament elèctric,
retards de 6 hores en els FGC
i suspensió de les classes als
centres educatius. A més,
com a conseqüència de la
neu a la carretera, un jove
de 18 anys va morir en un
accident de trànsit.

Rubricata

ALTRES NOTÍCIES DESTACADES ARA FA 25 ANYS
-Roben el marc de la fotograﬁa d’un difunt en un nínxol del cementiri
-La Policia Nacional exposa a la comissaria les joies recuperades després de
desarticular una banda de lladres
-Desallotgen l’Ajuntament per una falsa alarma de bomba
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La mobilitat, l’impuls de l’FP i facilitar les ges�ons
municipals, prioritats per a la indústria
REDACCIÓ

La Masia Can Serra va acollir
dimarts la segona Sessió
Grupal de la Taula de la
Compe��vitat Industrial de
Rubí (TCIR), una inicia�va
pionera a Catalunya que es
va impulsar el passat mes
de novembre per millorar
la compe��vitat del teixit
empresarial de la ciutat
mitjançant la concertació, la
governança i el treball conjunt amb les organitzacions
que tenen un alt impacte a
la ciutat.
Durant l’acte, es van
exposar les conclusions de
l’anàlisi sobre la compe��vitat industrial. Aquesta anàlisi ha permès determinar
els aspectes prioritaris de la
ciutat a través d’entrevistes
qualitatives a 31 agents
del territori, l’empresa i el
coneixement. L’objectiu
era acordar i prioritzar les
accions que es creuen necessàries per a millorar la
compe��vitat industrial del
municipi.
Segons l’anàlisi, les pri-

La sessió va tenir lloc dimarts a la Masia de Can Serra i va aplegar
més d’una vintena d’agents. / Localpres

oritats són: la millora de la
mobilitat i l’accessibilitat
cap a un model més sostenible, l’adaptació de la
Formació Professional a les
necessitats de les empreses
i, la facilitació de les ges�ons
municipals i el disseny d’actuacions per tal que Rubí
sigui una ciutat més verda,

a la vegada que es reforça
la seva iden�tat industrial,
incidint en una millora de
la qualitat de vida.
El regidor de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local, Rafael Güeto, va
assegurar que les tres prioritats de la Taula ja eren objec�us del govern municipal

i que “ara tenim la certesa
que treballem en la mateixa
direcció que els agents del
territori”. Segons Güeto, a
par�r d’ara es cons�tuiran
cinc taules de treball per fer
propostes de millora durant
els mesos de març i abril.
En el marc de la sessió
també es va presentar el
programari col·laboratiu
Next Cloud per al treball en
xarxa i per facilitar el contacte entre agents, incidint
en un menor nombre de
reunions presencials sense perjudicar els objec�us
del projecte. “Volem que
aquesta taula sigui també
una manera d’implantar
una nova manera de treballar”, va dir Güeto.
L’acte va reunir a 25
agents, entre els quals hi
havia representants de la
UPC i al Parc de Recerca de
la UAB, Diputació de Barcelona, CECOT, empreses
com BJC, Campos Estela o
DSV, el Consell de la Formació Professional de Rubí
i associacions de Polígons
Industrials.

¿Puedo cambiar al niño de colegio
sin el consentimiento de su padre?
Tras el divorcio, la custodia de los hijos menores
puede ser monoparental
(ejercida por uno de los
progenitores) o compartida.
Aunque sea monoparental, los dos progenitores suelen mantener la
patria potestad o potestad
parental compartida (salvo casos muy excepcionales relacionados con
violencia).
Por eso, las decisiones
importantes de la vida
de los menores se deben
tomar de manera consensuada; por ejemplo:
• la ﬁjación del lugar
de residencia del menor y
los traslados de domicilio
de éste que lo aparten de
su entorno habitual
• la elección del centro
escolar y sus cambios
• la orientación educativa, religiosa o laica, y la
realización por el menor
de actos relacionados
con la religión, como la

primera comunión
• los tratamientos o
intervenciones médicas
preventivas, curativas o
quirúrgicas que no sean
de urgente necesidad
• la aplicación de tratamientos psicológicos
del menor
Todas estas decisiones
están sujetas al régimen
de patria potestad compartida y no deben ser

adoptadas unilateralmente por uno de los progenitores, sin consentimiento
del otro.
Si surgen disputas o
desacuerdos, el juez decide cuál de los dos progenitores puede tomar la
decisión controvertida.
Edurne Zunzunegui
Abogada de familia
Sant Cugat del Vallès
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La quarta Jornada de Formació Professional
aplegarà tota l’oferta local d’FP al Rubí Forma
REDACCIÓ

Tota l’oferta formativa de
Formació Professional (FP)
de Rubí es mostrarà a la ciutadania a través d’una jornada especialitzada el pròxim 7
de març al Rubí Forma.
La jornada començarà
a les 9 hores amb la benvinguda als assistents a càrrec de l’alcaldessa, Ana M.
Martínez. A les 10 hores,
Román Castro, docent de la
Universitat Internacional de
la Rioja, oferirà la xerrada
‘Com ens preparem per a
les professions de futur?’. A
les 11 hores, els nois i noies
que han estudiat formació
professional a l’Escola d’Art
i Disseny (edRa), La Serreta,
el Regina Carmeli i el Rubí
Forma explicaran la seva
experiència en una taula
rodona que moderarà la
periodista de Ràdio Rubí
Belén Tierno.
Óscar del Barrio, psicopedagog de l’EAP RubíCastellbisbal, parlarà a les
12 hores sobre les opcions

de l’alumnat un cop acaba
secundària a la xerrada ‘Acaba l’ESO... i ara què?’.
A les 13 hores, Guillem
Salvans, senior Project Manager de la Fundació Bertelsmann, explicarà ‘Per què l ’FP
dual és una oportunitat per a
la meva empresa?’. Aquesta
última xerrada comptarà
també amb el tes�moni d’un
representant de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC) i d’un alumne
d’FP dual que actualment hi
treballa.
Pel regidor de Desenvolupament Econòmic Local,
Rafael Güeto, “estem convençuts que la formació
professional ha de ser un
dels puntals del Rubí Forma,
perquè ofereix un índex
d’inserció laboral molt alt”.
Güeto convida a assistir a
la jornada a “estudiants i,
en general, a tothom que
es�gui pensant a reorientar
o millorar el seu futur professional”.
Durant tota la jornada, hi
haurà tastos i presentacions

Joves en la jornada de l’any passat, en un dels tallers de mostra. / Localpres

de tota l’oferta formativa
d’FP de Rubí i Castellbisbal i
servei d’orientació personalitzat obert a tothom.
Tallers i cicles forma�us
Rubí Forma, que agrupa
els serveis municipals al
voltant de la formació per al
treball, oferirà tallers sobre
els programes forma�us que
es poden cursar en aquest
equipament municipal:

instal·lacions elèctriques,
bar i cafeteria, energies renovables, fabricació mecànica, soldadura i el programa
SEFED. Els assistents també
podran conèixer el taller de
recerca de feina que ofereix
l’equipament municipal.
L’Ins�tut L’Estatut oferirà
demostracions del Cicle Forma�u de Grau Mitjà (CFGM)
de sistemes microinformà�cs
i xarxes i el Cicle Forma�u de

Grau Superior (CFGS) d’Administració de sistemes informà�cs en xarxa. L’Ins�tut
la Serreta mostrarà el CFGM
de perruqueria i cosmè�ca
capil·lar, tot i que en aquest
centre també s’hi pot cursar
el CFGM d’atenció a persones en situació de dependència i els CFGS d’Educació
Infantil i Integració Social.
L’Institut JV Foix explicarà
la seva oferta de CFGM de
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tècnic en electromecànica
de vehicles automòbils i el
CFGS de tècnic superior en
automatització i robòtica
industrial. EdRa farà difusió
dels tres cicles formatius
que ofereix: Assistència al
producte gràﬁc interac�u i
Serigraﬁa ar�s�ca, tots dos
de grau mitjà; i Espais Interac�us, de grau superior.
Des del Pla de Formació
Integral–Pla de Transició
al Treball es mostraran els
cursos d’auxiliar d’imatge
personal i auxiliar de vendes,
oﬁcina i atenció al públic.
L’escola Regina Carmeli
també serà a la jornada
amb una mostra de dos
cursos de grau mitjà, Cures
auxiliars d’infermeria i Ges�ó Administra�va; i cinc de
grau superior: Conducció
d’Ac�vitats Físiques i Espor�ves, Animació d’Ac�vitats
Físiques i Esportives, Comerç Internacional, Higiene
Bucodental i Modelisme
Industrial. Aquest any, també participa de la jornada
l’ins�tut Castellbisbal.
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GUIA GASTRONÒMICA
DE RUBÍ
ARROSSERIA

El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574

Llamas
Pl. del Progrés, 9
T. 93 699 66 98

Cal Gori
Av. Barcelona, 66
T. 93 699 10 27
El Giulano
c. Unió, 9
T. 93 017 49 82
Gómez
c. Lourdes, 76
T. 93 699 01 41
Bar Casa Nico
c. Joaquím Bartrina,16
T. 93 699 01 11

BAR MUSICAL
CUINA

CASOLANA
La Pastora
c. La Pastora, 31
T. 93 697 52 26
El Portalet
Pl. del Dr. Guardiet, 14
T. 93 588 54 68

BRASERIA
Cal Tony
Ctra. de Molins de Rei,
Km. 7,8
El Jardinet
Ctra. de Terrassa, 99
T. 935 889 574
La Cava
Pl. d’Anselm Clavé,11
T. 93 588 47 84
Sal i Oli
c. Balmes, 25
T. 93 633 86 84

CAFETERIA
Cafè DeLaVera
c. Cal Gerrer, 10, local 4

ANUNCIA’T
EN AQUESTA SECCIÓ

a partir de

4€

T. 93 588 46 14 - 617 026 168

GUIA GASTRONÒMICA
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QUE VAGI DE GUST!
ENTREPANS

TAPES

Frankfurt Nara
Avda. Barcelona, 31
T. 93 588 95 35

Bar del Moo
c. Víctor Valaguer, 20
T. 620 776 546

Bar iTres
Pl. de Josep Sapés, 2 L.3

El Mollete del Tano
c. Lluís Ribas, 37
T. 93 193 36 15

CUINA

JAPONESA
Sushiteka
c. Miguel Cervantes, 53
T. 93 182 35 97

CUINA

ESPECIALITZADA
PER GRUPS I
EMPRESES
Violet
c. Perdiu, 3
T. 93 832 47 78

CUINA

MEDITERRÀNIA
El Bullidor
c. Dr. Gimbernat, 7
T. 93 697 10 21

PIZZERIA
La Tasca del Búho
Av. Castellbisbal, 88
T. 93 807 47 11
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Fer que el saló no passi de moda
Quan decorem el saló posem molt empeny en què
transmeti una sensació acollidora i de tranquil·litat
que ens faci més agradable
la seva estança. Però hi ha
alguna cosa que hauríem
de tenir en compte en la

decoració i és intentar que
el nostre saló no passi de
moda.
La primera qüestió té
a veure amb les parets i
els sostres, concretament
amb el seu color. En aquest
sentit, convé que siguin

senzills i neutrals, optant
per tons blancs, gris i crema
suaus.
La millor opció per a
les parets és deixar-les llises. Quant al sostre, el més
convenient és deixar-lo
en color blanc, ja que així
aproﬁtarà la llum.
Les portes són un altre
element que hem de tenir en compte. En aquest
cas el més indicat són les
portes de fusta. Quant al
color, millor evitar els molt
foscos i els vernissos molt
brillants.
Una altra forma d’assegurar-nos que el nostre saló
no passa de moda és atendre
a les butaques. La clau és
que siguin atemporals, amb

línies suaus, colors neutres i
teles que no cridin l’atenció
en excés.
Quant a les cortines,

hem d’evitar les teles recarregades i amb massa
textura. Optem pels colors
neutres i suaus i materials

com el lli i el cotó.
Text extret de:
decorainteriorismo.com

ESPECIAL LLAR

Divendres, 2 de març de 2018

Taronja, verd i vermell
Us expliquem què transmeten els colors i quins
beneficis aportaran a la
nostra llar.
• El taronja és un color
vitalista. Es tracta d’un to
càlid i transmet dinamisme,
per la qual cosa encaixa
molt bé en ambients juvenils o informals.
Dintre la color teràpia,
una altra de les característiques del taronja és la predisposició a la sociabilitat,
per la qual cosa pot ser un
color perfecte per pintar el
saló o el menjador. A més,
és un color que estimula la

gana, per tant, és ideal per
utilitzar a la cuina.

• El verd és refrescant. En
la color teràpia, els verds
més clars creen ambients
lluminosos, per la qual
cosa resulten ideals per als
dormitoris, mentre que els
més foscos ajuden a crear
ambients acollidors i són
perfectes per a salons. És
el color de les plantes i jardins, per la qual cosa ajuda
a donar més vida a estances
interiors.

teràpia ens indica que pot
arribar a ser un dels colors
més agressius. Per això es
recomana en una sola paret
de l’habitació.
Es tracta d’un color
molt estimulant, per la qual
cosa no convé utilitzar-lo
en dormitoris. És un color
sociable i que estimula la
gana, per la qual cosa es
recomana en salons i menjadors.

• El vermell passió és el
color més càlid. La color

Text extret de:
decorainteriorismo.com

Llar, dolça llar
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GUÀRDIES NOCTURNES

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

MARÇ 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
12. KRONOS- 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
13. BARADAD
- 93 699 43 98
14. ORIOL
C/ Safir, 28
- 93 699 68 99
15. MAS
C/ Torres Oriol, 4
- 93 699 03 88
16. BATLLORI
C/ Milà i Fontanals, 3
- 93 697 34 56
17. PONT
C/ Magí Ramentol, 7
- 93 697 49 42
18. GARCÍA
C/ Segòvia, 1
- 93 699 22 81
19. CALSINA
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
- 93 699 13 05
20. PARRILLA
C/ Xercavins, 2
- 93 697 79 93
21. PROGRÉS
C/ Verge de Fàtima, 13
- 93 588 07 08
22. XAPELLI
C/ Victor Català, 22

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

L’osteopatia

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona església de Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig Les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra. Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra. de Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

L’osteopatia o medecina
osteopàtica és un enfoc
assistencial desenvolupat
per Andrew Taylor Still
a partir d’un sistema de
diagnosi i tractament on
es posa una atenció especial en l’estructura i els
problemes mecànics del

cos. Es basa en la creença
que els ossos, els músculs,
les articulacions i el teixit
connectiu no només tenen
la funció evident de formar
part del nostre cos, sinó
que desenvolupen un paper
central en el manteniment
de la salut.

L’osteopatia es basa en
el fet que tots els sistemes
del cos treballen conjuntament, estan relacionats, i,
per tant, els trastorns en
un sistema poden afectar el
funcionament dels altres.
Hi ha diferents disciplines:
· Osteopatia estructural:
dedicada al restabliment de
l’aparell musculoesquelètic
i de la postura, centrant-se
en la columna vertebral i
traumatismes.
· Osteopatia cranial: se centra en els problemes cranials i la seva influència en el
sistema nerviós central.
· Osteopatia visceral: enfocada cap al guariment d’òrgans i vísceres, millorant la
funció d’aquests mitjançant
manipulació per aconseguir
un millor reg sanguini.
Per Redacció / AMIC
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Entrevista al Dr. Miquel A. Jiménez Ortuño, responsable de la Unitat de Ginecologia de Grup Policlínic i fundador de “Dona i Nen”

‘Dona i Nen’, un equip de professionals que des de fa
anys es dedica exclusivament a la salut de la dona
-Què és l’Atenció Integral de
la “Dona i Nen”?
-Som un equip de professionals que des de fa anys ens
dediquem exclusivament a
la salut de la dona. Vàrem
sorgir de la inquietud d’un
grup jove de diferents àmbits
i especialitats amb inquietuds
i amb ganes de fer coses diferents i amb un mateix nexe:
la dona.
-Què aporta Dona i Nen? En
què es diferencien?
-Em sento orgullós de poder
dir que aportem qualitat,
calidesa i proximitat.
Aquest any 2018 des de
“Dona i nen” iniciem un nou
repte, sense precedents al
Vallès Occidental, que és
crear i coordinar una xarxa
de consultes ambulatòries i
hospitalàries ginecològiques
i obstètriques.
Per això tenim com a
referència l’Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona i
liderem les Unitats de Ginecologia i Obstetrícia dels centres
mèdics de Grup Policlínic.
Poder comptar amb aquesta
xarxa de centres mèdics, ens
permet tenir presència a les
poblacions més rellevants del
Vallès Occidental, i garantir
una assistència mèdica de
proximitat i qualitat a les
pacients. Aquesta assistència
ambulatòria es veu recolzada
amb un dels hospitals privats
més prestigiosos de Barcelona, com més l’Hospital
Universitari Sagrat Cor.
-Com varen decidir crear la
col·laboració Dona i Nen Grup Policlínic?
-Grup Policlínic és un gran
grup mèdic, pròxim i humà.
De seguida ens vam posar
d’acord en els aspectes més
importants per a tots dos: la
pacient. Per això traslladem
tot el nostre personal i coneixement als seus centres de
Sabadell, Terrassa, Sant Cugat
del Vallès (Torreblanca), Cerdanyola, Rubí i Reus creant un
dels serveis de ginecologia,
obstetrícia i reproducció més
gran de Catalunya.

rent i única tenim un ventall
de tractaments adaptats a
cada cas; des de rehabilitació
uro-ginecològica, ﬁns a tractaments mèdics o quirúrgics
o la combinació d’ells.

El doctor Miquel A. Jiménez Ortuño. / Cedida

-Dins dels diferents serveis
que ofereixen ens crida l’atenció la Unitat d’endometriosi.
Perquè una unitat dedicada
a aquesta malaltia?
-L’endometriosi és una de les
patologies més prevalents i
alhora desconeguda a la salut
de la dona. És causa i responsable de dolor i en moltes
ocasions invalida i limita l’activitat diària de la dona.
És responsable d’un gran
nombre de trastorns de la fertilitat, i per tenir uns resultats
efectius ha de ser tractada
des d’una visió global, per
això hem decidit, de manera
pionera, crear una unitat
engloba professionals en
ginecologia, psicologia, acupuntura, i ﬁns i tot llevadores
i una unitat de reproducció
assistida.
-Totes les dones tenen al cap
la revisió ginecològica anual
i sabem de la importància
de prevenir i poder tractar a
temps un càncer ginecològic.
Disposa el seu grup mèdic
d’una unitat específica pel
tractament del càncer ginecològic.
-Sí. Tenim protocol·litzada i
en funcionament la Unitat de
Patologia Mamària i Oncologia Ginecològica, Unitat sense
precedents en la medicina
privada a Catalunya, acreditada per la seva qualitat a escala
nacional i liderada per professionals de prestigi internacio-

nal el que ens posiciona en el
nivell més alt dels estàndards
de qualitat en oferir el millor
dels diagnòstics, tractaments
i seguiments a les pacients.
-S’ha publicat un estudi que
estima que més del 30% de
les dones tenen o tindran
trastorns del sòl pelvià. Una
patologia encara molt tabú i
que moltes dones pateixen
amb vergonya. Ho noten a
les consultes?
-És cert que són poques les
dones que visiten al seu ginecòleg per trastorns que tenen
a veure amb el sol pelvià com
són la incontinència d’orina o
rectal, i els prolapses (caiguda
d’òrgans com la bufeta urinària, l’úter i/o recte).
Això no vol dir que no ho
pateixin, ﬁns i tot m’atreviria
a dir que el 30% de l’estudi es
queda curt.
Imagino que els hi fa
vergonya i això ens obliga
a preguntar cada dia a les
consultes sobre si tenen o no
incontinència i/o prolapses.
Poques dones saben que
aquestes disfuncions tenen
solució.
En aquesta Unitat ginecòlegs, llevadores, ﬁsioterapeutes, radiòlegs, uròlegs, etc.
treballem conjuntament per
poder fer un diagnòstic ràpid
i curós que ens permetrà
oferir a la pacient millor dels
tractaments.
Perquè cada dona és dife-

-Vostè es va especialitzar
en obstetrícia i actualment
atén parts diàriament. Quina és la missió d’un metge
obstètric?
-La nostra missió és acompanyar a les parelles que estan
esperant un ﬁll, assessorar-les
i sobretot respectar els seus
desitjos. Oferim un servei
integratiu amb ginecòlegs,
llevadores, acupuntores, psicòlegs, experts en diagnòstic
prenatal i un professional de
referència que acompanyarà
als pares en tot moment.
-Com actuen davant un embaràs d’alt risc?
-Disposem d’una unitat de
diagnòstic que realitza cada
una de les proves que puguin
ser necessàries com: biòpsia
de còrion, amniocentesi, test
matern no invasiu... Tot pensat
per poder aconseguir el naixement sense cap problema.
-Un recent estudi diu que
el 30% de les dones d’entre
20-35 anys tenen problemes
per tenir ﬁlls. Com ho fan per
ajudar a aquestes dones?
-Dona i Nen té molt clar que
cal donar resposta a les nostres pacients que desitgen
tenir un fill/a però no ho
aconsegueixen. Per això hem
creat una aliança amb l’equip
de Fecunmed, un dels equips
amb millors estàndards de
qualitat, amb millor resultats
i amb un tracte humà i proper.
Disposem d’un laboratori
complet amb equipament
d’última generació i oferim
serveis d’inseminació, fecundació in vitro i vitriﬁcació
social d’ovòcits.
-El naixement d’un ﬁll és un
moment molt important
-Sí, per això oferim uns serveis
que s’adapten a cada família
amb l’objectiu de millorar la
qualitat de vida de la dona,

disminuint les necessitats
farmacològiques i acompanyar-la en tots els seus processos vitals. Ho aconseguim
mitjançant l’acupuntura, la
ﬁsioteràpia del sòl pèlvic i la
psicologia.
-Es marca alguna ﬁta en el
seu dia a dia?

-És el meu objectiu acompanyar a la dona al llarg de les
diferents etapes de la seva
vida. Qualitat, calidesa i excellència estan en l’essència del
meu dia a dia.
Unitat de Ginecologia
Policlínic Rubí T. 93 697 80 40
www.grup-policlinic.com
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OFERTES I
DEMANDES
SE OFRECE SRA. cuidado
personas mayores y limpieza.
Responsable. 634.211.832

LLOGUER
I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63

MASCOTES

Divendres, 2 de març de 2018

Grande por fuera,
gigante por dentro
Filomeno fue encontrado
por un ciudadano de Rubí, a
altas horas de la noche con
diversas heridas en su cuerpo. ¿Qué podemos decir de
este pequeño gran felino?
Digamos lo que digamos nos
quedaríamos cortos, ya que
es un gatazo en toda regla,
grande por fuera y gigante
por dentro, amoroso en la
máxima expresión, y cuando
con sus mullidas patas te
abraza quedas rendido a sus
encantos.
¿Y por qué Filomeno sigue en Rodamons? Un gato
de estas características, un
gato de anuncio, tan zalamero y robador de corazones,
no hubiese permanecido
tantos meses con nosotros
de no ser porque es positivo
en inmunodeﬁciencia y además actualmente presenta
cistitis, la cual no sabemos
todavía si es de índole crónica o temporal. Por ello,
para llevar un control clínico
de su evolución, buscamos
un hogar de acogida donde
esté solo y pueda ser aten-

Les mascotes

de Rubí
Vols
que la teva
mascota
aparegui
al Diari
de Rubí?

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat

dido con una alimentación
especíﬁca.
Si lo tuyo es dar sin ánimo

de recibir, estás de suerte,
porque Filomeno te lo gratiﬁcará con creces, porque tiene
un corazoncito XXL.
Si quieres conocer a Filomeno, contacta con Rodamons de Rubí de lunes a
viernes de 18 a 20 horas al
teléfono 639 679 777 o bien
a través de email, web o
Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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HORÒSCOP
Àries (21/3 al 20/4)
Si sents el teu to vital una mica baix, revisa
si descanses prou. Les estones en solitud et
poden ajudar a trobar-te i a relaxar-te. Si ho
aproﬁtes, en sortiràs renovat.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Les qüestions relatives als ﬁlls es posen de
manifest. El que estava a mitges pot demanar que s’hi posi solució. Interès en el joc i
l’esbarjo. No tot és treballar.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Tenies al cap un viatge que potser s’ha desmuntat. No descartis una sortida propera per
desfogar-te una mica. Vindran altres oportunitats. Aproﬁta el bon moment laboral.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
El ressentiment no és bon company. Treu el
costat més amigable per apropar posicions
i si no pots, opta per l’altre vessant, deixa
ﬂuir i posa energia en altres coses.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Prendre decisions no sempre és fàcil però
potser hauràs de deﬁnir-te en algun assumpte sentimental. Vols millorar alguns hàbits de
salut i ara és moment d’enfocar-s’hi.

Bessons (21/5 al 21/6)
Si vols canvis profunds, hauràs de posar-t’hi.
Pots haver patit alguna decepció en el terreny de l’amistat i ara et costa més conﬁar.
És lògic, però no tothom és igual.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Algú et pot estar vigilant des del silenci.
Sembla que aixeques passions i et pots
trobar dient que no a algú amb pretensions.
Aproﬁta per posar límits a qui ho necessiti.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Pots rebre alguna alegria dins l’àmbit familiar. Sempre és bon moment per agrair als
qui t’han ajudat i ara en tindràs més d’una
oportunitat. Algunes celebracions o festes.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
El contacte amb la terra et pot asserenar els
ànims, sobretot si et sents un xic més neguitós del que és normal. Passejar pel bosc, el
camp o les muntanyes t’anirà molt bé.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
Pots veure’t plantejant-te si estàs en el camí
adequat, si no hauries de fer un canvi de
rumb. Valora el que tens i el que has de deixar enrere si vols un nou començament.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
La paraula del moment és: organització. Si
aconsegueixes posar ﬁl a l’agulla i estructurar millor el teu temps lliure, veuràs com en
poc temps les coses es posen a lloc.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Inspiració i idees genials poden venir a la
teva ment ara. Però compte a separar el que
et convé i el que no. Et projectes en clau de
futur i deixes algunes pors enrere

-Visca la revolució. Nou banderoles i un
centenar de llibres. Del 5 al 16 de març a
l’Espai de Llibres, Lectors al tren!

································································
DIJOUS 8 de març

-Bitàrtcoles. Fotograﬁes de Laia Oller i
Anna Palau. Fins al 30 de març a la Torre
Bassas.

-Lectura del manifest del Dia de les Dones
A les 12h a la pl. de Pere Aguilera.

-Sud-amèrica 3D. Fotograﬁes de Joan
Díez. Fins al 31 de març a l’Aula Cultural.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

-Por Favor. Una mica de memòria històrica. Exposició sobre premsa satírica. Fins
el 21 de març a la Biblioteca.
-Energia en moviment. Exposició pel Dia
de la Dona. Fins al 24 de març a l’Antiga
Estació.

NIVELL: FÀCIL

ŝĨŝĐƵůƚĂƚ͗DŝƚũĂŶĂ

ϴ
ϯ

ϰ
ϲ ϱ
ϯ Ϯ ϴ

Ϯ ϭ
ϲ ϵ

ϲ

Ϯ ϭ ϴ
ϲ ϴ
ϱ
ϲ
ϯ

ϭ Ϯ
ϳ ϱ
ϴ
ϯ
Ϯ
ϳ
ϱ
ϰ
ϵ

ϱ
ϭ
ϵ
ϯ
ϴ
ϲ
ϰ

ϰ
ϳ
ϲ
Ϯ
ϭ
ϵ
ϯ

ϲ
ϰ
ϱ
ϴ
ϵ
ϳ
Ϯ

ϵ
Ϯ
ϭ
ϱ
ϲ
ϯ
ϳ

SOLUCIÓ

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

-‘Les pensions, present i futur’
A càrrec de Ramon Franquesa. A les 18.30h
al Centre Cívic Ca n’Oriol. Org.: CDR.

SUDOKU

Antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

-Trobada reivindicativa dels pensionistes

-Les dones fem barri. Treballs plàstics
d’artistes del barri. Inauguració 8 de març
a les 19h al Triangle (pg. Les Torres).

ϳ
ϵ
ϴ
ϰ
Ϯ
ϱ
ϭ
ϲ
ϯ

ADRECES CULTURALS

································································
DIMARTS 6 de març

-Hora del conte
‘Les bruixes’, a càrrec de Lídia Clua. A les 18h
a la Biblioteca. Per a infants de 4 a 7 anys.

ϯ
ϴ
ϳ
ϭ
ϰ
Ϯ
ϲ

ϭ
ϲ
ϰ
ϵ
ϯ
ϴ
ϱ
ϳ
Ϯ

-Dia d’Andalusia
Ofrena floral (10h) a la pl. d’Andalusia;
Cercavila (11h) ﬁns al parc de Ca n’Oriol;
Missa rociera (12.30h); Paella (14.30h);
Espectacle (15.30h); Sopar (20h). Org.: Dia

-Presentació del Voluntariat per la Llengua
A les 18h a la Biblioteca. Org.: Servei Local
de Català.

EXPOSICIONS
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-La Trocalleria
Punt d’intercanvi d’objectes de segona mà.
A les 10.30h a la pl. Dr. Pearson.

································································
DILLUNS 5 de març

································································
DIMECRES 7 de març
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································································
DISSABTE 3 de març

-Jornada de convivència
A les 8h al parc de Ca n’Oriol. D’11h a 15h Dia
d’Andalusia infantil. Dia d’Andalusia.
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-‘Nuestra identidad como pueblo andaluz’
A càrrec de Tomás Gutiérrez. A les 20h a la
Biblioteca. Dia d’Andalusia.

································································
DIUMENGE 4 de març

-‘El cambio, el primer paso’
Conferència a càrrec d’Esther García. A les
19h a la Biblioteca.

-Anglès per la feina
‘Write your CV and cover letter’. A càrrec
de British House Rubí. A les 20h a la Biblioteca.
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-Manifestació contra el preu del lloguer
A les 18.30h a la pl. de Pere Aguilera. Org.:
ARSI.

-‘La visita de la vella dama’
Teatre amb Vicky Peña. A les 21h a La Sala.
Preu: 15€/11,25€.

-Hora del conte en àrab
A càrrec de Fadua Gambou. A les 17.30h a
la Biblioteca.

-Xocolatada i arbre dels desitjos
A les 17.30h a l’av. Barcelona. Org.: PSC
Rubí.
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································································
DIVENDRES 2 de març

A les 11h a la pl. de l’Ajuntament. Org.: Collectiu de Pensionistes i Jubilats.
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AGENDA

d’Andalusia.
-III Ral·li Ciutat de Rubí
A partir de les 11h a la rbla. del Ferrocarril.
Org.: Amics dels Automòbils Antics.
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EXPOSICIONS

Joan Díez convida a viatjar per Sud-amèrica
a través d’una mostra d’imatges en 3D
REDACCIÓ

El fotògraf rubinenc Joan
Díez, membre d’El Grup
Fotogràﬁc ‘El Gra’, exposa
a la sala de l’Aula Cultural
una mostra d’imatges en
tres dimensions sobre Sudamèrica. La mostra, que
es va inaugurar ahir dijous
i es podrà visitar fins al
31 de març, consta de 78
imatges, sis per país, que

conviden el públic a viatjar
pels 13 països de l’Amèrica
del Sud.
L’aﬁció de Joan Díez per
la fotograﬁa l’ha portat a
fer un treball una mica
especial, alguna cosa diferent de les que habitualment havia realitzat en els
seus viatges per vacances
a diferents països. Quan va
caure a les seves mans un
llibre sobre l’obra d’Antoni

Exposició a la Biblioteca sobre
els anys 70 a través d’una
revista satírica de l’època

A la mostra de la Biblioteca, es poden trobar portades de la revista
satírica ‘Por Favor’. / M.C.

REDACCIÓ

‘Por Favor. Una mica de memòria històrica (1974-1978)’
és el títol de l’exposició que
es pot contemplar ﬁns al 21
de març a la primera planta
de la Biblioteca. Es tracta
d’una mostra que recull
articles, dibuixos i portades
d’aquesta publicació satírica
que va néixer el 1974 i va
publicar ﬁns al 1978, una
època de grans canvis. La
revista satírica va compartir
protagonisme durant l’època amb altres publicacions
històriques com El Jueves,
El Papus, Hermano Lobo i
La Codorniz, totes de sàtira
política.
A través d’aquesta exposició es recullen esdeveniments històrics com l’assassinat del president del
govern franquista, Carrero
Blanco, la mort del dictador
Francisco Franco o l’aprovació de la Constitució.

La inauguració de la
mostra va tenir lloc el divendres de la setmana passada i va comptar amb una
xerrada de Josep V. Saval,
biògraf de Manuel Vázquez
Montalbán i professor a la
Universitat d’Edimburg; i
amb Josep Martí Gómez,
periodista i col·laborador de
la revista ‘Por Favor’.
‘Por Favor’ va ser una
publicació impulsada per
Montalbán, José Ilario,
Forges i Jaume Perich i hi
van col·laborar ﬁgures com
Juan Marsé, Maruja Torres,
Josep Martí Gómez, Josep
Ramoneda, Àngel Casas,
Fernando Savater, Joan de
Segarra, Juan José Guillén,
El Cubri, Quino i Jesús Bolinaga, entre altres.
El 21 de març, al voltant
de la mostra, es farà a les 19
hores una taula rodona amb
Jaume Parras, Joan Manuel
Tresserras, Miquel Llugany i
Miquel Castillo. / DdR

Gaudí a través de la tècnica
estereoscòpia (sistema 3D),
va quedar captivat i així va
decidir endinsar-se en el
món del 3D.
Díez va realitzar les fotograﬁes d’aquesta mostra
durant un viatge per Sudamèrica de 10 mesos. El
públic, gràcies a unes ulleres especials, podrà gaudir

d’aquest recorregut pel
continent americà en tres
dimensions.
L’any passat, els rubinencs i rubinenques ja van
tenir l’oportunitat de contemplar una petita mostra
d’aquestes imatges en 3D,
tot i que centrades exclusivament en l’Illa de Pasqua,
Rapa Nui.

Pelicans al Salar d’Uyuni, a Bolívia. Una de les imatges que formen
part de la mostra de Joan Díez. / Cedida
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El grup de teatre Almocafre
representarà ‘La estanquera
de Vallecas’ al Casal Popular
El grup de teatre Almocafre
de Montalbán, de Còrdova,
tornarà als escenaris rubinencs una vegada més. En
aquesta ocasió, serà per
representar la popular obra
‘La estanquera de Vallecas’,
de José Luis de Alonso Santos, al Casal Popular.
L’argument de l’obra gira
al voltant de Leandro, un
paleta a l’atur, i Tocho, un
amic seu, que entren en un
estanc del barri madrileny
de Vallecas amb la intenció
de perpetrar un atracament.
La inesperada reacció de la
senyora Justa, l’estanquera,
ho impedeix.
Els veïns des de fora,
criden i amenacen, i els as-
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saltants opten per tancar-se
dins l’establiment. Alertada
pels veïns, arriba la policia
i després de desallotjar la
plaça, aquesta pren posicions. A l’interior de l’estanc,
l’enfrontament entre els dos
amics i els seus ‘ostatges’,
l’estanquera i la seva neboda
Ángeles, va relaxant-se i una
incipient simpatia sorgeix
entre ells.
L’obra es posarà en escena el 10 de març a les 20.30
hores i diumenge 11 de
març a les 18 hores. Les entrades es poden comprar de
forma avançada, entre altres
punts, a les AV Las TorresRubí 2000, Ca n’Oriol, Can
Fajtó i Zona Nord. / DdR

Vicky Peña arriba a La Sala
amb ‘La visita de la vella dama’
REDACCIÓ

‘La visita de la vella dama’,
una obra al voltant de la set
de venjança d’una dona que
torna al seu poble, es representarà a La Sala aquest
dissabte a les 21 hores. La
companyia Farrés Brothers
porta a escena l’obra de
Friedrich Dürrenmatt, en
la qual Clara Zachanassian,
interpretada per la veterana
actriu Vicky Peña, torna al
seu poble després de marxar de jove embarassada i
humiliada.
El personatge protagonista busca enfrontar-se al
seu passat i torna convertida en una multimilionària,
amb una cama de fusta,
una mà de marbre i moltes
ganes de venjança.
L’obra, dirigida per Jordi
Palet, és una comèdia fosca i grotesca amb algunes
pinzellades tràgiques i a
vegades mostra un món
deshumanitzat.

La veterana actriu catalana encarna el personatge de Clara, una dona amb set de venjança. / Cedida

Farrés Brothers
porta a Rubí una
comèdia fosca,
tràgica i grotesca
Vicky Peña estarà acompanyada al damunt de l’escenari per Xavier Capdet,
Jordi Farrés, Pep Farrés i

Irineu Tranis. Aquests tres
últims actors donen vida als
marietes, que representaran
els habitants de Güllen, el
poble al qual retorna Clara
Zachanassian. Els marietes
creen una perfecta metàfora sobre la manipulació
dels éssers humans. També
participaran en el muntatge

teatral dos músics.
‘La visita de la vella
dama’ es va representar al
Teatre Lliure i va obtenir
el Premi Quim Masó 2016.
La funció té un preu de 15
euros i d’11,25 euros per
als jubilats, pensionistes i
persones amb el Carnet de
la Biblioteca.
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ENTITATS

Ofrena ﬂoral, missa rociera i jornada
de convivència al Dia d’Andalusia
REDACCIÓ

La Coordinadora d’Entitats
Andaluses de Rubí (CECAR)
ha preparat una vintena
d’actes per celebrar un any
més el Dia d’Andalusia. Els
actes arrencaran amb una
conferència aquesta tarda a
les 20 hores a la Biblioteca
a càrrec de Tomàs Gutiérrez, que parlarà sobre la
llengua andalusa.
Però el gruix d’activitats, com és habitual, serà
entre el dissabte i el diumenge. L’ofrena floral a

Blas Infante donarà el tret
de sortida a les activitats
de dissabte a les 10 hores
a la plaça d’Andalusia. Més
tard, hi haurà una cercavila
que anirà ﬁns al parc de Ca
n’Oriol. Allà, tindran lloc
la resta d’activitats del Dia
d’Andalusia, entre les quals
hi ha la missa rociera, a les
12.30 hores, i que anirà a
càrrec de l’Associació Rociera de Rubí.
A les 14.30 hores està
prevista la paella popular,
que donarà pas a una tarda
d’espectacles de cultura

AUTOMÒBILS

L’entitat Amics dels
Automòbils Antics recupera
el Ral·li Ciutat de Rubí
L’Associació Amics dels Automòbils Antics de Rubí ha
recuperat el Ral·li Ciutat
de Rubí, l’última edició
del qual va tenir lloc l’any
2004. Segons expliquen
des de l’entitat, en aquesta
ruta de regularitat hi podrà
participar qualsevol vehicle
clàssic de més de 25 anys,
així que serà un dels últims
ral·lis en el qual podran par-

de la comarca del Vallès,
alguns diürns i altres nocturns.
La prova arrencarà a les
11 hores amb la concentració de vehicles participants
a la rambla del Ferrocarril i
les veriﬁcacions tècniques i
administratives pertinents.
El primer concursant sortirà
al voltant de les 14 hores
per iniciar un recorregut en
dues seccions amb
un total d’uns 290
km aproximadament i uns 160 km
de regularitat de
sis trams. El ral·li
ﬁnalitzarà amb un
sopar amb participants i organització, la publicació
El Ral·li Ciutat de Rubí tindrà lloc aquest dis- dels resultats i el
sabte 3 de març. / Arxiu
lliurament dels
premis.
ticipar vehicles d’aquesta
Entre els guardons, hi
edat seguint la normativa haurà premis per les categoFEVA. “És una oportuni- ries R-8 amb tot tipus d’apatat que s’ha d’aproﬁtar, és rells), R-2 (amb aparells
ideal per iniciar-se en els manuals) i Obert iniciació
ral·lis de regularitat i també (sense cap aparell). També
pels més experimentats”, hi haurà un premi especial
apunten des d’Amics dels per a vehicles anteriors al
Automòbils Antics, que 1979 i, en aquesta edició,
afegeixen que “la idea és un trofeu pels participants
que tothom gaudeixi d’un amb Porsche.
ral·li divertit”.
Els interessats a parAmb aquest objectiu, ticipar poden contactar
han organitzat la tercera amb l’entitat a través dels
edició del Ral·li Ciutat de telèfons 93 697 33 28; 607
Rubí, que tindrà lloc aquest 265 377 o bé a través del
dissabte 3 de març i que correu electrònic classicrupassarà per trams mítics bi@gmail.com. / DdR

andalusa. Hi actuaran l’Asociación Rociera de Rubí, la
Casa de Andalucía de Rubí,
la Peña Calixto Sánchez i
El Centro Cultural Aromas
del Sur.
En acabar les actuacions musicals, la CECAR ha
previst, al voltant de les 20
hores, un sopar camperol.

Jornada de convivència
L’acte més destacat del
Dia d’Andalusia és des de
fa anys la jornada de convivència, que arrencarà a
les 8 hores al parc de Ca
n’Oriol. La jornada inclou
activitats infantils, que tindran lloc entre les 11 i les
15 hores.

Ca n’Oriol acollirà durant el cap de setmana el gruix de les activitats
programades per la celebració. / Arxiu
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música

Maldita Nerea actuarà
per la Festa Major 2018

literatura

‘Bebiendo limonada’, de la rubinenca Yolanda
Ferrer, premiat en els Premis Círculo Rojo
Redacció

Maldita Nerea actuarà el 30 de juny a l’Escardívol. / Cedida

Maldita Nerea, amb el bateria rubinenc Serginho Moreira, serà un dels grups que
actuarà durant la Festa Major
del 2018, segons ha confirmat el regidor de Cultura,
Moisés Rodríguez. És el primer nom a fer-se públic dels
grups i artistes musicals que
actuaran durant les festes
de Sant Pere. El concert de
Maldita Nerea serà el 30 de
juny a l’Escardívol.

La banda murciana va
iniciar la seva carrera musical
el 2003 i s’ha consolidat com
un dels grups de pop-rock
espanyol més destacats dels
darrers anys.
Maldita Nerea presentarà a l’escenari rubinenc el
seu darrer disc, publicat el
2017, ‘Bailarina’, tot i que
també repassarà altres temes i èxits destacats de la
banda. / DdR

Efecto Pasillo i Ana Mena
se sumen al Primavera Pop
L’emissora Los 40 Principales ha donat a conèixer
dos noms més dels artistes
i grups que passaran per
l’escenari de l’Escardívol el
pròxim 5 de maig en el marc
del Festival Los 40 Primavera
Pop. Es tracta de la intèrpret
andalusa Ana Mena, que ja
va estar en l’edició de l’any
passat del festival, i del grup
canari Efecto Pasillo.
Ana Mena, a qui molts
anomenen la Meghan Trainor espanyola, va saltar a
la fama gràcies a la sèrie
‘Vive cantando’ i també va
participar en la pel·lícula ‘La
piel que habito’, de Pedro
Almodóvar, però va deixar
temporalment la seva faceta
com a actriu per centrar-se
en la carrera musical. Com
a cantant, el seu èxit ‘No
soy como tú crees’, un tema
pop inspirat en ritmes de

soul i anys 60, va estar en la
llista Viral 50 de Spotify i va
mantenir-se dues setmanes
consecutives com una de les
més escoltades.
Mena pujarà a l’escenari
de l’Escardívol per cantar
alguns dels seus èxits, com
el seu darrer senzill ‘Ahora
lloras tu’, que ja va cantar
l’any passat a Rubí.
També ho farà la formació Efecto Pasillo, sempre
disposada a fer passar al seu
públic una estona divertida
i fer ballar tothom. El grup
canari, creat el 2007, combina sons com el rock, el pop,
el funk i la música llatina i
acaba de treure un nou disc,
‘Barrio Las banderas’, amb
singles com ‘Salvajes irracionales’. Efecto Pasillo també
ha actuat a l’Escardívol, en
aquest cas va ser per la Festa
Major 2016. / DdR

Efecto Pasillo, durant la Festa Major del 2016. / Arxiu

El llibre ‘Bebiendo limonada’, de la rubinenca Yolanda Ferrer, ha estat premiat
en la IV edició dels Premis
Círculo Rojo, en l’apartat de
Creixement personal.
Els guardons estan promoguts per Círculo Rojo,
editorial líder en autoedició
en l’àmbit estatal. La gala
de lliurament dels premis
va tenir lloc el 23 de febrer
a l’Auditori Maestro Padilla d’Almeria i va aplegar
més de 400 escriptors i una
llarga llista de reconeguts
actors del panorama nacional, com Jordi Rebellón,
Paco Tous, Cristian Gálvez
o Juanjo Ballesta, així com
diverses autoritats. L’actor
Jesús Olmedo i la periodista
Raquel Martínez van ser els
mestres de la cerimònia.
‘Bebiendo limonada’ és
un recull d’una quarantena
de relats fruit de les reflexions, sensacions, emocions,
pensaments i experiències
que Ferrer va anar acumulant al llarg de l’any 2012,
quan es va enfrontar a un
càncer de mama. Eren entrades en un blog, amb el
mateix nom del llibre, que
l’any passat va decidir publicar per si la seva experiència

Yolanda Ferrer va recollir el guardó de mans de Mar Peláez, de La Caixa; i l’exarbitre i comentarista Juan
Andújar. / Cedida

podia ser d’utilitat a altres
persones. La presentació de
l’obra va tenir lloc el passat
21 de juny a l’Ateneu.
Quan va conèixer el
passat mes de gener que
era una dels tres finalistes
dels premis en la categoria

El llibre ha estat
el guanyador
en la categoria
de Creixement
Personal

de Creixement personal,
l’autora rubinenca va manifestar que la nominació va
ser “una grata i inesperada
sorpresa”. Divendres, quan
davant d’un auditori ple a
vessar, van dir el seu nom
com a guanyadora, Ferrer
explica que “va ser molt
emocionant. No m’ho esperava. Em va semblar que
no era real tot plegat”.
El cert és que ‘Bebiendo limonada’ va ser el llibre
guanyador, tot i que la seva
autora té molt clar que “el
millor premi per mi és que

pugui servir a algú que es
trobi en la mateixa situació
en la qual jo em vaig trobar”.
Durant el seu discurs,
la rubinenca va agrair a
l’editorial la feina que fa i
la possibilitat que li donen
a molts autors de veure
publicades les seves obres.
També va donar les gràcies
a família, amics i companys,
a totes les persones que la
van ajudar mentre lluitava
contra el càncer i en especial al seu marit i les seves
dues filles.

Arrenca el seminari de literatura de l’AEUR
amb una xerrada sobre Maria-Mercè Marçal
Redacció

L’Aula d’Extensió Universitària de Rubí (AEUR) ha
donat el tret de sortida al
nou Seminari de Literatura
amb la conferència ‘MariaMercè Marçal: una vida’. La
xerrada, que va tenir lloc el
22 de febrer, va anar a càrrec de Lluïsa Julià, doctora
en Filologia Catalana.
Julià va repassar la
trajectòria de l’escriptora
fent un paral·lelisme entre
la seva vida i la seva obra,
alternant la lectura de poemes amb fragments de
la seva curta, però intensa
vida.
Autora, professora i escriptora, Maria-Mercè Marçal va ser activista política
i feminista, tot i que progressivament es va centrar
de manera prioritària en el

La doctora en Filologia Catalana, Lluïsa Julià, durant la xerrada a
l’Ateneu sobre Maria-Mercè Marçal. / Cedida

terreny cultural i literari.
La seva obra és plena
d’imatges dels mites de la
literatura grega que li van

servir per indagar en dferents escriptores feministes que despertaven el seu
interès. En els últims anys

de la seva trajectòria, va
impulsar la creació del Comitè de dones escriptores
dins del Centre Català del
PEN Club. Marçal va morir
de càncer el juliol del 1998
a Barcelona, amb 45 anys,
just quan començava a viure la seva maduresa com a
escriptora.
La pròxima conferència
en el marc del Seminari
de Literatura tindrà com
a eix central l’escriptura
com a lluita contra l’oblit.
Es tracta de la xerrada ‘Literatura en l’exili’, serà el
12 abril i anirà a càrrec de
Maria Campillo, professora
de Literatura Catalana Contemporània a la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) i vicedirectora del
Centre d’Estudis sobre les
Èpoques Franquista i Democràtica.

ESPORTS
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L’Olímpic guanya al Begues i es Últimes places per poder participar
en el Duatló de Rubí, que arriba
converteix en ‘matagegants’
JOSÉ VERDE

OLÍMPIC
CAN
FATJÓ
- JÚNIOR
CF
BEGUES
- CD
OLÍMPIC
CAN FATJÓ

Un golàs de Rubén Ruiz en el
temps de descompte va donar la victòria a l’Olímpic Can
Fatjó, que s’està convertint
en el ‘matagegants’ del grup.
Recordem que va guanyar a
domicili el Sant Quirze, que
anava segon, i que ho ha repetit amb el Begues, que ara
ocupava la segona posició.
Va ser un partit molt seriós i ben plantejat per Juan
Carlos Rodríguez, tècnic de
l’Olímpic, que tot i les importants baixes –Pablo Borges,
Santi Peroni, Nil i Jonay– va
estar ben col·locat i va fer un
partit molt centrat.
Tot i que va tenir oportunitats d’avançar-se abans,
el primer gol va arribar en el
minut 22, en una rematada
2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VILANOVA I LA GELTRÚ
RUBÍ UE
SANT QUIRZE
BEGUES
FONTSANTA FATJÓ
ATLÈTIC SANT JUST
MARIANAO
ATLÈTIC VILAFRANCA
CAN TRIAS
ESPLUGUENC
PRAT B
OLÍMPIC CAN FATJÓ
SUBURENSE
ATLÈTIC PRAT
MOLINS DE REI
JÚNIOR
SANT JOAN DESPÍ
GORNAL

J Pts.
22 51
22 44
22 43
22 42
22 40
22 39
22 33
22 33
22 32
22 30
22 29
22 28
22 25
22 23
22 22
22 22
22 14
22 6

1-0

1-2

CF BEGUES: Cristian, Tutu, Alejandro (Albert), Joan, Adri,
Alex (Joel), Poti, Stepan (Rubén), Marcos (Morata), Esteve
i Pau.
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Gerard, I. Armenteros,
Dani García, O. Molina, Marc Ruiz (M. Cornet), Arnau (D. Vázquez), Charly (M. Sánchez), Juancho, Rubén Ruiz i Claudio.
Àrbitre: Siurana Navea, Francisco (Regular).
Gols: 0-1 Arnau (22’); 1-1 Esteve (43’); 1-2 Rubén (92’).
Targetes: Stepan / J. Bracons, Rubén i D. Vázquez.

dins de l’àrea local d’Arnau.
Els de Can Fatjó van gaudir de
noves oportunitats, però va
ser el Begues, per mediació
d’Esteve, qui va aconseguir
empatar el resultat en el
minut 43, en una falta que
va rematar el davanter del
Begues. Amb l’1-1, es va
arribar al descans, amb la
mala notícia de la lesió d’Arnau després de rebre un fort
cop al turmell dret. Va haver
de ser substituït per David
Vázquez.
A la segona meitat,
l’Olímpic va superar en joc i
ocasions el seu rival. Quan ja
tothom pensava en el repartiment de punts, una jugada
elaborada de l’Olímpic va
servir per trencar l’empat.
Va ser Rubén, qui va controlar la pilota, es va donar
la mitja volta i d’un fort xut
va fer el gol de la victòria al

Rubén Ruiz va marcar el segon gol pels de Can Fatjó. / J.M. Villena

minut 92.
Diumenge, rebran el líder,
el Vilanova i la Geltrú, a les
12 hores en el municipal de
Can Fatjó.

RESULTATS
Femení-Fontsanta-Fatjó 3-4
Daniela (2), Laia i Alba.
Veterans-Masquefa
5-0
Sènior B-Maurina Egara 2-3
Kevin.
Juvenil B-Rubí UE
1-3
Marc.
Cadet A-Can Colapi
3-0
Alejandro, Ayman i Mohsen.
Terrassa FC-Cadet B
3-4
Carlos (2), L. Andrés i Sergio.
Pueblo Nuevo-Inf. A
0-14
Flores (3), Lozada (2), Pozo
(2), Quan (4), Alepuz, Casas i
Perdices.
UFB Jabac-Infantil B
0-4
Jhoan, Gerard, Younes i Yeray.
Infantil C-Rubí UE
2-0
Jan i Hakim.
Aleví A-Can Rull
7-1
Daniel, Quim (2), Víctor (2),
Gio i Axel.
Mirasol-Aleví B
0-4
Kilian, Pau, Xandry i Pol.
N. Terrassa-Aleví C
11-0
Aleví D-Vacarisses
6-0
Nabil, Martin, Izan (2), Unai i
David.
Aleví F-Castellar
3-9
David.
Castellar-Benjamí A
1-1
Hugo.
M. Egara-Benjamí B
1-5
López, Lacalle, Molinos, Dominguez i en propia porteria.
PB Sant Cugat-Benjamí C 7-1
Biel.
Benjamí D-Terrassa
3-1
Bunja, Ousmane i Pedro.
Barberá And.-Preb.A
0-3
Alei, Eidan i Julen.

ATLETISME | MARATÓ

Andrés Martínez de Haro, de
Fondistes Rubí, a la Marató de Sevilla
Andrés Martínez de Haro,
membre de Fondistes Rubí,
va participar diumenge en
la 34a edició de la Marató
de Sevilla, en la qual hi
van participar 3.000 corredors. Martínez de Haro va
completar la prova en 3h
24’ 18”, aconseguint així
la marca mínima exigida
per inscriure’s a la propera
Marató de Boston.

Diumenge també es
va celebrar la 23a Mitja
Marató de Gavà, on també
hi havia una prova de 5 km
i una altra de 10 km. En
aquesta última prova, hi va
participar Lorenzo Martín,
de Fondistes Rubí, que va
fer un temps de 49’36”.
Finalment, els atletes
del club Aitor Muñiz i Ramon Muñiz van prendre

part de la cursa Corro contra el cáncer, de Sabadell,
una prova benèﬁca que se
celebra des del 2012 i que
s’ha convertit en un referent en l’àmbit de les curses
solidàries.
En aquesta cursa, tots
els corredors van amb el
pitrall 1 i no hi ha cronometratge oﬁcial. / Fondistes
Rubí

amb importants novetats
REDACCIÓ

El termini per inscriure’s
en el Duatló de Rubí, una
prova organitzada pel Club
Natació Rubí (CNR) que
es disputarà el pròxim 11
de març, finalitza el 8 de
març. Encara queden places
disponibles i les inscripcions són gestionades per
la Federació Catalana de
Triatló des del web www.
duatlorubi.com.
Entre les novetats, cal
destacar que en aquesta
5a edició s’ha apostat per
canviar la modalitat de Duatló Olímpic (10 km cursa40 km bicicleta-5 km cursa)
a Duatló Sprint (5 km cursa20 km bicicleta i 2,5 km
cursa). D’aquesta manera,
la prova no és tan exigent i
es fa més accessible per al
conjunt de la ciutadania. A
més, i amb el mateix objectiu, s’ha incorporat un servei de lloguer de bicicletes

per aquells ciutadans que
no en tinguin i vulguin fer
la prova.
“Creiem que la modalitat
Sprint la farà més accessible
als rubinencs i rubinenques.
Animo tothom a participar
de la prova i a gaudir d’una
matinal esportiva magníﬁca”, ha assenyalat el regidor
d’Esports de l’Ajuntament
de Rubí, Juan López.
Hi podran participar un
màxim de 375 atletes de
categories cadet, júnior,
Sub-23, absolut i veterans,
i hi haurà classificacions
masculina i femenina tan
individual com per equips.
Els 5 km de cursa inicials i els 2,5 km ﬁnals es
faran per un circuit urbà
per la zona del 25 de Setembre, mentre que els
20 km en bici seran per la
comarcal C-1413, el Pinar i
Cova Solera. La sortida serà
a les 10 hores, una hora
més tard que en anteriors

edicions, des de la rambla
del Ferrocarril, on també
serà l’arribada i on hi haurà
actuacions com la del grup
de batucada Tronats del
Tabal.
Els participants rebran
com a obsequi una samarreta tècnica i una bossa amb
productes dels patrocinadors, a banda de l’habitual
avituallament. També es
realitzaran diferents sortejos entre els participants.
Aquest any, el Duatló de
Rubí, que ﬁgura en el calendari de la Federació Catalana de Triatló, formarà part
de la Copa Catalana.
Promogut pel CNR,
compta amb el suport dels
Ajuntaments de Rubí i de
Sant Cugat. Pel regidor d’Esports rubinenc, “cal posar
en valor el gran esforç del
Club Natació Rubí a l’hora
d’organitzar aquest duatló,
així com la col·laboració de
patrocinadors i voluntaris”.
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Gran inici de temporada
per al club GAER

L’equip de B2P del GAER va ser tercer. / Cedida

El pavelló del Castell d’en
Planes de Vic va acollir el
17 i 18 de febrer la primera
fase de la Copa Catalana de
gimnàstica artística femenina, individual i per equips,
en categoria Base. L’equip
de B2P, les gimnastes més
benjamines del GAER, van
fer podi, ja que van ser les
terceres classificades per
equips. El club rubinenc
s’ha mostrat molt satisfet
per l’excel·lent resultat de
l’equip, format per Yohara
Aguilar, Noa Barrientos,
Malak Bouhaja, Aroan Millan, Maria Robles, Jana

Salto, Sabina Sánchez, Lucia Villarejo, i per la gran
feina de l’equip tècnic de
femenina, Susanna Cintas,
Jéssica Cobo, Irene Colás,
Elena Pérez, Glòria Pérez,
Marina Solier i Sidney Valera.
També cal destacar la
bona actuació de les 34
gimnastes que van competir en les diferents categories B3P, B3M, B4P, B4M,
B4G, B5P i B5M.
El pròxim repte serà la
segona fase, que es disputarà el 17 i 18 de març a
Manresa. / GAER

escacs | competició

Cinc victories i tres derrotes
en l’Obert de Sabadell

El Campionat Escolar d’escacs continua amb èxit. / Cedida

Cinc victòries i tres derrotes
per als jugadors de l’Agrupació d’Escacs Rubinenca en
l’Obert d’hivern de Sabadell.
Amb una nova victòria, A.
Campos es manté ferm al
capdavant de la classificació, mentre que també van
guanyar Algarte, Mayo, Pina
i Oriol Urrutia. Els altres tres
jugadors de la Rubinenca,
A. Pascual, A. Martínez i M.
Sierra, van perdre els seus
enfrontaments.
En el campionat per
equips, el conjunt A va guanyar amb certa comoditat el
Sant Josep de Badalona per
7-3, mentre que el conjunt B
no va poder fer res davant el
líder i va perdre amb clare-
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dat per un contundent 1-7.
Finalment, els joves jugadors
del C no van poder superar
el Terrassa i van caure per un
ajustat 1-2.
D’altra banda, continua el
Campionat Escolar a la nostra
ciutat, en el qual les tres categories estan força disputades,
en especial la categoria Infantil. També està força igualada
la categoria Aleví, en la qual
els primers classificats són a
mig punt l’un de l’altre. Pel
que fa a Benjamí, els més petits posen el seu entusiasme
per sorprendre els seus rivals
i al mateix temps aprofiten
al màxim les classes que els
monitors de la Rubinenca els
ofereixen. / AER

hoquei línia | lliga elit

Els equips de la Lliga Elit del Cent
Patins deixen sensacions oposades
Els equips de la Lliga Elit de
l’HCR Cent Patins van disputar el passat cap de setmana els seus partits amb
resultats molt diferents. El
Sènior Femení va guanyar
amb facilitat el Fighters
Vila-Real per 6-2, mentre
que els Sènior Masculí va
perdre per un contundent
1-6 contra el Molina Sport
Acegc.
Encarant la ratxa final
de la lliga regular, el Masculí
va rebre el dissabte l’equip
canari, que aquest any
compta amb Edu Requena
i Michal Simo, dos exjugadors rubinencs i peces clau
ara també al seu nou equip.
En el primer matx entre els
dos equips, els nois de Xavi
Porqueras es van emportar
una important victòria cap
a casa. Però en aquest segon partit, a la pista Francesc Calvo, l’equip es va
deixar sorprendre per un
Molina Sport més resolutiu.
El vestuari necessita trobar la manera de refer-se

El Sènior Masculí es va deixar sorprendre per un Molina Sport més resolutiu. / Cedida

davant les baixades d’ànim
que pateix després de cada
gol rival, que són massa
freqüents.
En un canvi d’escenari total, el Femení, també jugant com a local, va
guanyar l’equip valencià

aquest diumenge. El matx,
a la primera part anava ben
encaminat per a la victòria
rubinenca, amb un resultat
favorable de 3-0. I tot i la
quasi remuntada visitant,
amb un 3-2 al marcador,
l’equip es va endur els 3

bàsquet | lliga

Una de freda i una de calenta
pels sèniors del Sant Jordi
El Sènior Femení del CEB
Sant Jordi va perdre 55-64
davant el CEJ L’Hospitalet
en un partit força desastrós
en el qual la falta de concentració i sacrifici en defensa
van suposar la derrota per
al conjunt rubinenc. Per la
seva banda, el Sènior Masculí va disputar un partit
molt lluitat contra el Vilatorrada, a qui va guanyar
per un ajustat 66-64. En el
primer quart, el Sant Jordi
va jugar especialment bé,
mentre que en el segon va
estar més fluix i la tensió va
ser general fins al final del
partit.
Pel que fa a altres resultats, cal destacar que el Mini
Femení Blau va aconseguir
anotar 58 punts vers els 37
del CB Manlleu. Va ser un
partit contra el líder, en el
qual les jugadores del Sant
Jordi van jugar obertes, amb
espais i amb una defensa
gairebé perfecta.
D’altra banda, el Premini
Masculí Blau va finalitzar el

partit amb un 49-59 al marcador contra el Masnou A, el
líder imbatut. Durant tot el
partit l’equip va arrossegar
un mal inici del quart (3-14),

tot i que la resta de quarts
es va viure força competició
i intensitat amb una molt
bona actitud defensiva i
ofensiva. / CEB Sant Jordi

punts. Ara l’equip femení
té la mirada posada en
el Tucans Asme, al qual
s’enfrontarà el pròxim 3 de
març a Barcelona i que és
un possible rival a la primera ronda dels play-off. /
Cent Patins
ciclisme | challenge

El Club Ciclista Rubí
inicia la Challenge
temporada 2018
El Club Ciclista Rubí arrenca aquest diumenge 4 de
març la Challenge temporada 2018. En aquesta
competició, cada setmana
es valorarà la fidelitat del
ciclista i es concediran punts
per participar. En la primera
sortida, el grup A realitzarà
un recorregut de 120 km,
des de Rubí fins a Sant Pere
de Ribes i tornada per Olivella, Sant Cugat Sesgarrigues,
Sant Sadurní, Martorell i
arribada a la ciutat.
La primera sortida del
grup B serà de 80 km, amb
anada de Rubí a Castelldefels i tornada per Viladecans, Sant Boi, el Pla, Molins
i Rubí. Els dos grups sortiran
a les 8 hores des de la plaça
Doctor Guardiet.
El club anima als aficionats a la bicicleta a informar-se de les activitats que
organitza i recorda que es
reuneixen cada segon i darrer dijous de mes en el local
social de l’entitat, situat al
carrer Marconi 10, a partir
de les 19.30 hores. / DdR
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Victòria èpica de l’absolut femení del CNR

Sílvia Mar�, subcampiona
de Catalunya Universitària

Les instal·lacions de Can
Rosés van acollir dissabte
un transcendental partit
entre el Sènior Femení del
Club Natació Rubí (CNR) i
l’EW Zaragoza, que arribava a Rubí per davant en la
classificació. En un partit
molt disputat, les jugadores de David Mar�n es van
imposar per la mínima (7-6)
a manca de 25 segons per

ﬁnalitzar el par�t.
L’enfrontament, que va
ser retransmès en directe
per streaming a través de
‘LaLiga4Sports’, va tenir
tots els al·licients d’un gran
par�t de waterpolo.
Amb aquesta victòria,
l’equip rubinenc se situa en
una còmoda sisena posició,
a només 6 punts de les places de promoció.

Per la seva part, el Sènior Masculí A va perdre el
seu enfrontament contra
el CW Sevilla, també per la
mínima (6-7). Tot i la derrota, l’equip manté les aspiracions de poder assolir la
primera posició que els perme� situar-se al capdavant
de la classificació i eludir

la disputa per la promoció
d’ascens. / CNR
1
2
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4
5
6
7
8
9
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Divisió d'Honor Fem.
CN SABADELL
CN SANT ANDREU
CN MATARÓ
CN TERRASSA
CE MEDITERRANI
CN RUBÍ
EW ZARAGOZA
CN MOSCARDÓ
CN SANT FELIU
DOS HERMANAS

J Pts.
12 36
13 36
12 27
12 24
12 21
13 13
13 12
13 9
13 6
13 4

La nedadora rubinenca, en una imatge d’arxiu. / Cedida

RESULTATS
Juvenil Masculí-CN Granollers
Cadet Masculí A-CN Granollers
CN Olot-Cadet Masculí B
CN Poble Nou-Sènior Masculí B
Aleví B-CW Figueres - CW Anglès B
CE Mediterrani-Cadet Femení
CN Catalunya-Infantil Femení
CN Sant Andreu-Benjamí
Juvenil Femení-CN Terrassa
CN Caldes-Benjamí
UE Horta-Juvenil Masculí

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

5-3
10-3
6-14
4-6
3-12
13-6
9-3
4-6
6-13
2-17
5-11

Laia Soriano, autora del gol de la victòria. / Cedida

El Complex Aquà�c Can Mercader de Cornellà va acollir
dissabte les proves de natació
del Campionat de Catalunya
Universitari. En el campionat,
va participar la nedadora
rubinenca Sílvia Mar�, com a
representant de la Universitat
Oberta de Catalunya. Mar� va
guanyar en les dues proves en
les quals va par�cipar, els 50
i 100 metres lliures, fet que

li va permetre proclamar-se
subcampiona de Catalunya.
Duatló de Pineda
Diumenge, l’equip de duatló
del Club Natació Rubí, format
per Oriol Olivan, Edu González i Alfons Mar�nez va par�cipar en el II Trirelay Duatló
de Pineda de Mar-Campionat
Catalunya de relleus, i va quedar en 42a. / CNR

Gerard Merino queda segon al Campionat
de Catalunya Sub-18 en proves combinades
El Campionat de Catalunya
de proves combinades d’atle�sme es va disputar el passat cap de setmana. Cal destacar la molt bona actuació
de l’atleta de la Unió Atlè�ca
Rubí (UAR) Gerard Merino,
que va aconseguir la segona
posició en el Campionat de
Catalunya i la mínima per
anar al Campionat d’Espanya en Sub-18. Merino va
sumar 4.226 punts.
Va realitzar l’heptatló,
modalitat de 7 proves, i en
alguna d’elles va aconseguir
fer marca personal. En l’úl�ma prova, els 1.000 m llisos,
el rubinenc va tenir una actuació impactant i va posar
el públic dempeus. Les seves
marques en aquesta combi-

nada van ser les següents:
7”58 (60 m llisos); 6,05 m
(llargada), 10,57 m (pes),
1’69 m (alçada), 9”17 (60 m
tanques), 3,20 m (perxa) i
2’49”47 (1.000 m llisos).
Trofeu Promoció Sabadell
També cal remarcar la bona
actuació dels atletes de l’escola de la UAR en el Trofeu
Promoció de Sabadell. Així,
l’aleví Ivan García va quedar
primer al salt de llargada,
amb una marca de 4,46 m, i
segon en els 60 m llisos amb
un temps de 8’57.
A més, l’equip de 4x200
m benjamí, format per
Emma Dublino, Lucia Garcia,
Alba Santjust i Abril Segovia
va ser segon, amb un temps

de 2’28”89.
Per la seva banda, l’infantil Pol Cordero va ser
tercer en salt de llargada
amb una marca de 4,87 i
també va quedar 7è a la
prova de 60 m tanques, amb
un temps de 10”70, mentre
que Adrià Macias va quedar
quart a la prova de 2.000 m
amb un temps de 6’59”86.
També una meritòria
cinquena posició va obtenir
l’aleví masculí en la prova
dels 4x200 m. L’equip format per Ivan Garcia, Àlex
Rius, Juan Garcia i Manel
Rivas va fer una marca de
2’08”97.
Altres resultats destacats van ser el d’Alba Santjust, tercera a la categoria

benjamí en els 60 m tanques
amb un temps de 12”68 i
cinquena en els 60 m llisos
amb un temps de 10”55;
i Abril Segovia que va ser
quarta a la prova de 60
m llisos benjamí amb una
marca de 10”54.
A més, Mar�na Capel va
quedar quarta en salt d’alçada aleví amb un salt d’1’15
m; Valeria Olalla va arribar
a la ﬁnal de 600 m llisos i
va quedar cinquena amb
un temps d’1’48”85; Marc
López va ser setè en salt de
llargada infan�l amb un salt
de 4,42 m i Lucia Garcia va
quedar setena en el salt de
llargada benjamí amb un
salt de 2,73 m.
En la prova de 400 m

Gerard Merino, a l’esquerra, va fer una actuació que va posar el
públic dempeus. / Cedida

benjamí, Francisco Aguilera
va quedar quart amb un
temps d’1’17”60 i a la ma-

teixa prova Lucia Garcia va
ser cinquena amb un temps
d’1’24”92. / UAR

