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«La ment és com un paracaigudes, només funciona si la tenim oberta» (Albert Einstein, cientíﬁc d’origen alemany)

El govern projecta un Pla
d’inversions de 6,3 M€
>> L’ampliació de l’illa de vianants, l’arranjament dels polígons
i la reforma de carrers són les principals actuacions previstes
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Deyina cumple 10 años
y estrena una academia
de peluquería y estética
El salón de peluquería Deyina cumple este viernes su
décimo aniversario y para
celebrarlo inaugura el nuevo
local, situado en la calle Bartrina, 40.
Un nuevo espacio que,
además de ofrecer salón de
belleza y peluquería, permite

a Deyina ofrecer una formación completa en peluquería
y estética.
Así, la academia Deyina
proporciona una formación
pedagógica en peluquería
ahora mismo inexistente en
la ciudad: “Nos encontramos
que las estudiantes de peluquería tienen carencias en la
práctica real, queremos ofrecer una formación completa
con técnicas reales y usando
productos de primer nivel”,
explica la responsable de
peluquería, Jéssica Casais.
Concretamente se ofrecerán dos cursos, el primero
de ayudante de peluquería y
el segundo con un trabajo
más específico. “Es imprescindible que una ayudante
de peluquería sepa lavar
bien la cabeza, atender bien
al público y saber marcar el
pelo, hacer rulos y permanente con el secado, antes
de aprender a cortar”, señala
Jéssica.
En el segundo curso se
aprenderá a cortar y a hacer
otros tratamientos específicos, además de saber
asesorar a los clientes.
Para todo ello, es necesario un aprendizaje que
combine la teoría con la
práctica. En la academia
Deyina impartirán clase grandes profesionales expertos
de cada ámbito, además de
cuatro profesoras. Jéssica
Casais se encargará de enseñar la teoría dada su amplia
experiencia en el mundo de
la peluquería y el maquillaje;
Digna Valencia mostrará a las
estudiantes todo aquello relacionado con la ‘posticería’,
especialmente las trenzas;
Minera Suárez asumirá la
formación en el marcado,

mientras que Gemma Rueda
aportará los conocimientos
de estética.
Además, no habrá solamente clases teóricas y
prácticas, sino que habrá
salidas relacionadas con las
materias, ya sea a ferias,
cursos y eventos destacados
del mundo de la peluquería.
“Lo que queremos es ofrecer
una formación completa,
enseñar a diseñar, porque
al final la peluquería es artesanía, no es solo peinar, hay
partes mucho mas creativas,
como la pasarela, combinar
el peinado con el vestido y el
maquillaje, etc.”.
Con la aprobación del
curso, se obtendrá un certificado privado de la academia
y se recomendará a las estudiantes que se presenten a
un examen del Gremi Artesà
de Perruqueries de Senyora
de Barcelona (GAPS), del
cual forma parte Deyina.
La preinscripción para los
cursos ya está abierta.
La responsable de peluquería quiere dejar claro que el salón de belleza
continuará ofreciendo un
servicio 100% profesional,
aunque los clientes tendrán la
opción de elegir si prefieren
ser tratados por estudiantes
en prácticas, una opción que
será más económica.
Las personas interesadas
en ingresar en esta academia
pueden solicitar información
directamente en la peluquería o llamando al 695 422
609. Además, Deyina estará
el 10 de junio en la calle participando en la Botiga al carrer.
Como es habitual ofrecerá
una muestra de maquillaje de
fantasía, además de cortes y
peinados.

ACTUALITAT

3

Divendres, 2 de juny de 2017

L’equip de govern destinarà més de
6 milions d’euros per millorar la ciutat
La inversió contempla ampliar l’illa de vianants, millorar els polígons i reformar carrers
MARTA CABRERA

L’equip de govern ha fet públic
el seu projecte d’inversions
per aquest any, format per 38
accions i una dotació pressupostària que ascendeix als 6,3
milions d’euros.
Les diverses actuacions
es poden agrupar en quatre grans àmbits: millora de
l’accessibilitat i l’espai públic,
accions per arranjar camins
i fer carrils bicicleta, reforma
de parcs infantils i accions als
polígons industrials. “Els projectes estan lligats als nostres
objectius de mandat, millorar
la ciutat per als infants, que
sigui més accessible, donar
suport a l’activitat econòmica
i dotar Rubí d’una xarxa ciclista
per fomentar l’esport i la mobilitat sostenible”, ha explicat
Ana M. Martínez, alcaldessa
de Rubí.
Entre les accions més destacades, hi ha les reformes i
remodelacions en relació a

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, presentant les inversions que realitzarà l’Ajuntament durant el 2017. / Iban Coca

l’ampliació de l’illa de vianants.
Els carrers Magí Ramentol, Torrent de l’Alba i Maximí Fornés
es restringiran a la circulació
aquest any i també s’adequarà
la plaça Onze de Setembre.
Tot aquest paquet de mesures
suma 1,2 milions d’euros.
També és important la
inversió contemplada per la

millora dels polígons, que se
centrarà en Can Rosés, La Llana
i Can Jardí, i que ascendeix a
1,2 milions d’euros.
D’altra banda, està previst
reformar els carrers Unió,
Méndez Núñez, Avellaners i
General Castaños, entre altres,
a més d’una actuació al pont
de Can Sant Joan, tot plegat

amb una dotació d’1,2 milions
d’euros. També es contempla
fer una millora amb mig milió
d’euros en els camins de muntanya, així com una ampliació
de l’anella verda, amb els
trams entre la Llana i la serra
de Cantallops i entre Can Sant
Joan, torrent dels Alous i l’estació de FGC.
El govern també preveu
gastar mig milió d’euros per
millorar la Font del Ferro i
460.000 euros per reformar
el parc que hi ha davant de
l’escola bressol La Bruna i per
incloure gronxadors adaptats
en altres parcs de la ciutat.
Pel que fa al Pla d’inversions de l’any passat, l’alcaldessa
ha reconegut que no l’han pogut executar perquè molts dels
projectes s’havien de redactar,
però assegura que de cara a
aquest any, això no tornarà a
succeir. Les inversions es van
portar al Ple per la seva aprovació ahir dijous, després del
tancament d’aquesta edició.

Principals inversions

ILLA VIANANTS

1,5 M€

POLÍGONS

1,2 M€

REFORMA CARRERS 1,2 M€

MILLORA CAMINS

0,5 M€

FONT DEL FERRO

PARCS INFANTILS

0,4 M€

0,5 M€
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Del 26/06
al 28/07/2017
DE 9H A 13H

RUBÍ

L’AV de Ca n’Oriol lamenta
que la reforma del Centre Cívic
“no sigui una prioritat”
M. CABRERA

CURS

2017 - 2018
DE L’1 AL 21
DE JUNY DE
2017
Inscriu-te i emporta’t un
10% de descompte en la
mensualitat
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L’Associació de Veïns de Ca
n’Oriol ha reclamat a l’Ajuntament que la reforma del
Centre Cívic, prevista dins del
projecte 3B del barri durant
aquest mandat, sigui una prioritat. Segons ha explicat la
presidenta de l’entitat veïnal,
Loli Llorente, l’alcaldessa,
Ana M. Martínez, “reconeix
que el Centre Cívic no funciona com cal, però diu que la
seva reforma no és prioritària i necessita temps”.
Actualment, segons denuncia Llorente, a la planta
de baix hi ha 5 entitats en
funcionament, mentre que
a la primera planta hi ha únicament l’Associació de Veïns
d’El Portal de Ca n’Oriol. L’enfrontament entre les dues
entitats veïnals és històric,
motiu pel qual, Llorente reclama que es doti el Centre
Cívic d’un funcionament
normalitzat: “Cal una bona
gestió del centre, com funciona a tot arreu, amb una

Membres de l’AV de Ca n’Oriol, a la seu de l’entitat. / M.C.

coordinació, una consergeria, una planiﬁcació, etc”.
D’altra banda, els veïns
han aproﬁtat també per fer
altres reclamacions relacionades amb infraestructures
o equipaments al barri. Així,
des de l’entitat han demanat
al consistori que col·loqui
una pèrgola a la plaça Ca
n’Oriol per poder-la utilitzar
durant les hores de més
sol.

D’altra banda, també
demanen que es cobreixi
el frontó, tant per evitar
molèsties als veïns per la
il·luminació, com per tal
d’ampliar els seus usos.
Per últim, els veïns han
insistit en la problemàtica de
l’aparcament i han lamentat
que les noves places de
pàrquing del carrer Mallorca
no estaran operatives fins
al 2019.

ACTUALITAT
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El Mercat Municipal s’afegeix
a La Bo�ga al Carrer
CRISTINA CARRASCO

El Mercat Municipal par�ciparà per primera vegada en
La Bo�ga al Carrer, una de
les festes del comerç local
que enguany arriba a la
seva 12a edició i que �ndrà
lloc el dissabte 10 de juny.
Així, durant el ma�, Mercat
i Comerç Rubí oferiran una
sardinada a la plaça del
Mercat.
Per poder gaudir gra�s
d’un plat de sardines i un refresc, només caldrà presentar dos �quets de compra
del mateix dia, de qualsevol
import, al Mercat o a qualsevol dels comerços associats a Comerç Rubí. Meritxell
Siurana, vicepresidenta de
l’associació de paradistes
del Mercat, ha assenyalat
que La Bo�ga al Carrer és
una bona oportunitat per
mostrar a la ciutadania que
a Rubí hi ha molts comerços
competents, amb productes
de qualitat.
El president de Comerç
Rubí, Miquel
Ortuño,
ha
ActEstiu2017
CURSETS
mostrat la seva sa�sfacció
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Ortuño, Güeto i Siurana durant la presentació de l’ac�vitat. / Localpres

DR

per la incorporació del Mercat: “Estem molt contents
perquè enforteix el nostre
projecte de fer un comerç
potent a la ciutat”.
Per la seva banda, el
regidor de Comerç, Rafael Güeto, considera que
aquesta col·laboració entre
Mercat i Comerç Rubí és una
molt bona no�cia perquè
enforteix el sector comercial
de Rubí, un sector vital per
a258x165
la ciutat.
+ok.pdf
1
29/03/17
La Bo�ga al Carrer �n-

drà lloc entre les 10 i les 21
hores a l’illa de vianants i a
les places Catalunya, Doctor
Guardiet i Pere Esmendia.
A banda de les parades
dels prop d’un centenar
de comerços, que oferiran
promocions i ac�vitats, hi
haurà animació durant tota
la jornada, amb música, actuacions i exhibicions.
Alguns establiments
d’hostaleria i restauració
oferiran tapes pensades per
15:35
aquest dia.
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Rubí consciencia la ciutadania durant
el Dia mundial contra el Tabac
L’Ajuntament de Rubí es va
sumar dimecres a la commemoració del Dia Mundial
sense Tabac, el 31 de maig.
Les activitats van consistir
en una taula informa�va a
la cantonada de l’avinguda
de Barcelona amb el carrer Sant Cugat, ges�onada
per professionals del centre
d’atenció sanitària Anton de
Borja i personal tècnic dels
Serveis de Salut Pública del Es va instal·lar una paradeta de
Departament de Salut de la sensibilització al centre. / C.Buxó

Generalitat i l’Ajuntament de
Rubí, on es va oferir assessorament sobre els mètodes i
recursos per deixar de fumar
i els efectes nocius del tabac,
entre altres.
A més, es va poder veure
l’espectacle i�nerant ‘Neenaw! Neenaw!’ de la companyia Campi qui pugui!,
pensat per sensibilitzar de
manera diver�da sobre els
danys que provoca l’addicció
al tabac. / DdR
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Dos estudiants de Rubí reben una beca La Caixa Empar Moliner oferirà
la conferència inaugural de
per cursar estudis de postgrau a l’estranger
Patricia Molina i Adrià Garriga són dos estudiants rubinencs que enguany han
rebut una beca La Caixa per
cursar estudis de postgrau a
l’estranger, en la 35a edició
d’aquest programa forma�u
de l’Obra Social La Caixa. Els
becaris, més d’un centenar,
van ser escollits en règim de
concurrència compe��va.
Patricia Molina ha ob�ngut una beca per cursar un
màster de Neurociències a

la University College London
al Regne Unit. Graduada en
Biomedicina, va centrar el
seu treball de ﬁnal de carrera en la neurobiologia de
l’estrès i actualment treballa
en un laboratori de psicofarmacologia a Alemanya.
Per la seva banda, Adrià
Garriga ha des�nat la seva
beca a la realització d’un
màster en Informàtica a
la University of Oxford al
Regne Unit. Graduat en En-

l’Aula d’Extensió Universitària
REDACCIÓ

Patricia Molina, recollint la seva beca de mans del Rei. / Cedida

ginyeria Informà�ca per la
Universitat Pompeu Fabra,

s’ha especialitzat en intelligència ar�ﬁcial. / DdR

L’Aula d’Extensió Universitària (AEU) de Rubí ha
anunciat aquest dimarts
que té previst iniciar el primer programa d’ac�vitats
al setembre. Abans, però,
celebrarà un acte inaugural
el 7 de juny a l’Ateneu a les
18 hores. La cita comptarà
amb la par�cipació de l’escriptora Empar Moliner,
que pronunciarà la conferència ‘Llegir i escriure’.
L’en�tat de recent creació es marca com a objec�u
“ampliar coneixements
dels nostres associats de
manera lúdica”. Així ho
ha dit la presidenta, Rosa
Maria Andrés, durant la
roda de premsa celebrada

aquest dimarts, en la qual
ha explicat que es treballarà a través de xerrades,
cursos i sor�des.
En aquests moments,
l’associació, adscrita a la
Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), està tancant el primer programa
d’ac�vitats, que s’allargarà
des del setembre fins al
desembre.
En aquest programa, es
tractarà la història local, la
música, la salut i l’art, entre
altres qües�ons.
L’AEU té la seva seu
a l’Ateneu i rep la collaboració de la UAB i l’Ajuntament, que proporciona la
infraestructura necessària
per al desenvolupament de
les ac�vitats.

La junta de l’Aula d’Extensió Universitària (AEU) es va reunir el
dimarts. / Cedida

Un estudiant rubinenc,
premiat en un concurs per fer
un web sobre els refugiats
L’estudiant rubinenc Roger giats sirians.
Lebron ha estat guardonat
Els quatre estudiants,
en la 7a edició del concurs tutoritzats pel professor
Webs al punt, que organitza Gonzalo Blanca, van ser els
la Fundació puntCAT.
guanyadors de la categoria
Lebron, amb els seus Batxillerat-Cicles Forma�us.
companys Adrià Fredes, En aquesta edició del certaAdrián Ruiz i Toni Sáez, men, hi van par�cipar 1.790
tots ells estudiants del Ci- alumnes. / DdR
cle Formatiu
de Grau Mitjà
d’Informàtica al Campus
Gimbernat de
Sant Cugat, va
presentar a
concurs el seu
projecte refugiats.cat, un
lloc web dedicat a informar Lebrón, segon per la dreta, amb els seus
i conscienciar companys i el tutor, i el presentador de TV3 Lluís
sobre els refu- Marquina, qui va lliurar els premis. / Cedida
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Espigues, matolls i males herbes predominen a l’àrea d’esbarjo per gossos al 25 de Setembre. / M.C.

Malestar per l’estat de l’espai per
gossos del Parc de la Pau i la Natura
M. CABRERA

Els usuaris de la zona d’esbarjo per gossos situada al
Parc de la Pau i la Natura, al
25 de Setembre, han mostrat el seu malestar per les
condicions en les quals es
troba aquest espai, ple de
matolls i espigues.
Els amos i propietaris
dels gossos reclamen que
l’Ajuntament desbrossi el
terreny més sovint, que
repari la porta i que faci un
manteniment adequat: “És
impossible recollir els excre-

ments perquè no es veuen,
és un niu de paparres, puces i
de malal�es per als animals”,
explica Miriam Chaparro,
una de les usuàries.
Les persones que fan
servir l’equipament creuen
que l’Ajuntament no ha fet
cap manteniment de l’espai
en més d’un any i reclamen
que facin el que van prometre ara fa 4 anys: “Uns bancs
nous, una font i una mica
d’ombra”.
Si bé reconeixen que
quan es queixen el consistori
actua, assenyalen que quan

els operaris desbrossen,
no recullen el que seguen i
creuen que el manteniment
hauria d’estar programat.
Tampoc agrada als usuaris la campanya per recollir
excrements de gossos que
va iniciar l’Ajuntament el
2015, ja que creuen que criminalitza el col·lec�u: “Que
es deixin de ximpleries i de
propaganda i que actuïn, és
senzill, els pipicans ara mateix estan buits pel seu mal
estat de conservació”, explica Modesto Pozo, també
usuari de l’equipament.
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De�ngudes
tres persones a
Rubí per tràﬁc
de drogues
La Policia Local de Rubí va
detenir tres persones durant la ma�nada del 23 de
maig acusades d’un delicte
contra la salut pública i de
tràfic de drogues. La detenció es va fer durant un
disposi�u de recerca amb
dues unitats de la Policia
Local després de rebre una
denúncia durant la mateixa
ma�nada.
Els agents van localitzar
el vehicle sospitós i van
iden�ﬁcar els tres ocupants
que estaven a l’interior.
Durant el procés, es va detectar que al cotxe hi havia
una important quan�tat de
cànnabis i estris per al seu
cultiu. La Policia Local va
procedir a efectuar la detenció dels tres individus, va
intervenir els estupefaents,
les eines i el vehicle.
Els tres de�nguts, que
són rubinencs, han passat
a disposició de la comissaria
dels Mossos d’Esquadra de
Rubí després que la Policia Local fes les diligències
oportunes. / DdR

Neix una en�tat de suport a famílies Polèmica per la tala
d’un arbre al Pau Casals
amb infants amb au�sme

Prop d’una trentena de persones van assis�r a la presentació de l’en�tat RubíTEA. / M.C.

RubíTEA és el nom de la
nova en�tat rubinenca que
agrupa famílies afectades
pel Trastorn de l’Espectre
Au�sta (TEA), un desordre
neurobiològic que afecta
un de cada 100 infants.
El dimarts a la tarda a
l’Ateneu es va presentar oﬁcialment l’en�tat, que neix
amb la intenció “d’oferir un
espai de suport i defensa
dels drets de les persones
amb au�sme, així com per
organitzar ac�vitats adaptades pels infants i donar vi-

sibilitat a l’au�sme”, segons
va explicar la impulsora de
RubíTEA, Esther Mar�nez.
Mare d’un infant diagnos�cat amb TEA, Mar�nez
creu que encara hi ha “una
manca d’informació, de
recursos i un problema amb
la inclusió social, realment
hi ha molts mites falsos
en relació a l’autisme i
aquestes barreres s’han de
trencar”.
A la presentació hi van
assis�r prop d’una trentena
de persones, un fet que

demostra que el trastorn
de l’espectre au�sta és una
qües�ó que preocupa les
famílies: “Fa un mes quan
començàvem a parlar sobre
la creació de l’en�tat, ens
va sorprendre la quan�tat
de gent que ens va demanar informació, ens va
quedar clar que calia una
en�tat”, explica la impulsora. A par�r d’ara, RubíTEA
es posarà a treballar per
organitzar activitats, jornades de formació, tallers i
conferències. / M.C.

L’Ajuntament de Rubí va
talar dimarts una mèlia de
més de 60 anys del pa� dels
alumnes més pe�ts de l’escola Pau Casal després que la
direcció del centre sol·licités
“una actuació per la caiguda
d’algunes branques”, segons
ha explicat el director del
centre, Josep Bau�sta.
La regidora de Serveis a
les Persones, Marta García,
ha explicat que la mesura s’ha pres “prioritzant la
seguretat dels més pe�ts”.
El consistori afirma que,
durant la tala, es van detectar indicis de podridura en
branques amb un diàmetre
superior als 50 cen�metres,
que arribaven ﬁns a la creu

de l’arbre. També reconeix
que l’estat de la mèlia era bo
i que les podridures només
s’observaven a les branques
tallades.
Des de l’AMPA del Pau
Casals, Jordi Verdú, s’ha
mostrat molt crític amb
aquesta decisió: “La soca
estava en perfecte estat, no
entenem com no s’ha actuat
abans, aplicant una metodologia sanitària”. Verdú aﬁrma
que l’Ajuntament ha talat
l’arbre sense cap informe
previ i sense planiﬁcar quan
es replantarà. També cri�ca
el fet que en els darrers tres
anys, el consistori ha talat set
arbres i només n’ha replantat un. / M.C.

L’AMPA denuncia que en els darrers anys s’han talat 7 arbres a l’escola
i només se n’ha replantat un. / Jordi Verdú

Nova pintada al mural de benvinguda
Hello International School - II als refugiats de l’entrada del CRAC

H

abiendo reconocido ya la
importancia de estudiar
idiomas en verano, vamos
a analizar ahora las distintas
modalidades de cómo podemos hacerlo.
Por un lado, nos encontramos con los
cursos intensivos, por otro lado tenemos
clases personalizadas y, ﬁnalmente, clases
de repaso.
Los cursos intensivos, como su
nombre indica, se basan en dedicar unas
horas diarias al estudio de idiomas, haciendo
que en poco tiempo el nivel de conocimientos aumente en gran medida, gracias
al seguimiento constante de la materia. Sin
duda, es un método tremendamente eﬁcaz
para el aprendizaje, bien sea a nivel inicial,
medio o avanzado, es decir, está indicado
para todo tipo de estudiantes, sean cuales
sean sus necesidades.
Las clases personalizadas son aquellas en las que el alumno recibe una atención
particular, especialmente dirigida hacia él. Se
trata de clases en las que el alumno expresa
sus intenciones al inicio, y éstas se desarrollan en función de dichas necesidades. Al ser
clases profesor-alumno, el rendimiento de
las mismas suele ser óptimo. Finalmente, las
clases de repaso son aquellas especialmente

dirigidas a alumnos que, por una razón u
otra, tienen la materia de idiomas un tanto
ﬂoja o necesitan reforzarla. Se desarrollan
particularmente en verano para poder
entonces recuperar los conocimientos que
no se han asimilado durante el curso, o
bien para consolidarlos y así evitar posibles
problemas durante el curso siguiente.
Igualmente, si se tiene alguna duda
sobre cualquiera de estas modalidades de
enseñanza o se precisa mayor información,
en Hello International School estaremos
encantados de atenderles.
Texto cedido por Pere Solà
Gerente del centro de idiomas
HELLO INTERNATIONAL SCHOOL

Rubí Acull ha denunciat que
el mural de benvinguda a les
persones refugiades situat a
l’entrada del CRAC ha tornat
a ser objecte d’un acte vandàlic. És la quarta vegada
que el mural apareix guixat
i pintat.
Es dona la coincidència
que tot just dilluns a la
tarda membres de l’en�tat
l’havien repintat, ja que la
setmana passada va tornar
a ser guixat. Poques hores
després, va tornar a aparèixer ple de pintades.
Els membres de l’en�tat
recorden que les persones

refugiades fugen
de la guerra i no
abandonen casa
seva per gust. “El
nostre deure com
a éssers humans
és acollir-les. Rubí
sempre ha estat
una terra d’acollida i ho ha de
seguir sent”, assenyalen en un
comunicat.
El mural va aparèixer pintat. / Cedida
Al costat de
la pintada, a la porta del un par�t d’ultradreta, feixisCRAC, també han aparegut ta i xenòfob.
El mural ja ha estat reles sigles DNJ, les inicials de
Democràcia Nacional Joven, pintat per Rubí Acull. / DdR

FGC executa treballs de manteniment
entre les estacions de Rubí i Les Fonts
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està
duent a terme uns treballs
de manteniment als talussos associats a la línia entre
l’avinguda de Castellbisbal
i el camí de Can Ximelis, entre les estacions de
Rubí i Les Fonts. L’execució
d’aquestes tasques, que
s’allargaran ﬁns a mitjans

de juny, poden provocar
molèsties acústiques als
veïns.
Aquesta actuació de
consolidació dels talussos
és prioritària per tal de
mantenir i garan�r la seguretat i con�nuïtat del servei
ferroviari.
Per mo�us de seguretat, els treballs es realitzen

en horari nocturn, fora de
l’horari comercial de trens,
fet que pot comportar algunes molès�es als veïns de
la zona. En aquest sen�t,
FGC ha demanat a l’empresa que executa aquestes
tasques que prengui les
mesures oportunes per
minimitzar les molèsties
acús�ques. / DdR
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La CUP recull signatures
contra l’ac�vitat sanitària
privada en centres públics
La Candidatura d’Unitat
Popular (CUP) de Rubí va
estar recollint la setmana
passada signatures per
mostrar el seu rebuig al fet
que s’ofereixi assistència
sanitària privada dins de
centres públics. La recollida va tenir lloc a les portes
dels CAP Anton de Borja i
Mútua.
L’esquerra independentista denuncia que
aquesta ac�vitat provoca
un sistema sanitari classista, en el qual els pacients

són tractats en funció de
la seva classe social. A
més, creuen que els treballadors públics es veurien obligats a treballar
al servei dels interessos
sanitaris provats.
La protesta arriba després que s’aprovi en primera instància al Consell de
direcció del Servei Català
de la Salut un avantprojecte de lleig sobre fórmules
de ges�ó de l’assistència
sanitària amb càrrec a fons
públics. / DdR

Víctor Puig és nomenat
responsable de Relacions
Internacionals del PDeCAT

Puig amb Artur Mas al Congrés de la Liberal Internacional que es va
celebrar a Andorra. / Cedida

El portaveu del Par�t Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT) a Rubí, Víctor
Puig, ha estat nomenat
responsable de Relacions
Internacionals del par�t
amb l’objec�u d’enfor�r
les aliances amb par�ts,
fundacions i ‘thinks tanks’
liberal-demòcrates i social-liberals, tant a escala
europea com global. Puig
també man�ndrà contacte
amb els diferents delegats
del govern a l’exterior per
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coordinar la promoció de
Catalunya entre els grups
parlamentaris de països
europeus, a les ins�tucions europees, així com
davant dels corresponsals
dels mitjans de comunicació a Barcelona.
D’aquesta manera, el
regidor també té encomanada l’explicació i difusió
del procés sobiranista
català i del referèndum
d’autodeterminació previst a la tardor. / DdR

C’s demana a l’Ajuntament que estudiï un
ajornament de la vuitena quota de Sant Muç
M. CABRERA

El grup municipal de Ciutadans (C’s) demana a l’Ajuntament que estudiï la possibilitat d’ajornar la vuitena
quota del cobrament de la
urbanització als veïns de
Sant Muç.
Després d’una trobada
entre la diputada al Parlament de C’s Marina Bravo,
els responsables del par�t a
Rubí i els veïns de la zona,
la formació creu que existeix la possibilitat d’ajornar
aquests pagaments, tal com
demanen els veïns.
El conﬂicte entre el consistori i el veïnat sorgeix
arran de l’important sobrecost generat en les obres
d’urbanització de Sant Muç,
que l’Ajuntament va pagar
per avançat i de les quals
se n’han de fer càrrec els
veïns.
Bravo ha assenyalat que
“existeix un informe jurídic
de la mateixa Secretaria
de l’Ajuntament que fixa
la data de finalització de
l’obra l’any 2011”, motiu
pel qual, no seria fins al

Membres de C’s es van reunir amb representants veïnals de la urbanització de Sant Muç. / M.C.

2020 que l’Ajuntament es
veuria obligat a efectuar el
cobrament.
Representants municipals van explicar fa uns
mesos que el consistori té
l’obligació legal d’efectuar
el cobrament de la vuitena
quota durant el 2017, ja que
la primera recepció de les
obres es va realitzar el 2008
i en cas que passin més de
10 anys entre la recepció i
el cobrament total es pot
incórrer en un delicte.
El grup municipal de C’s

té dubtes sobre la data real
de recepció de les obres i
creu que no hi ha necessitat
legal de fer el cobrament
aquest any. “Demanarem
a l’Ajuntament que ens
aclareixi aquest informe,
demanarem una còpia de
l’acte de recepció ﬁnal de
l’obra, del document previ
de l’empresa sol·licitant
la recepció, les actes de
recepcions parcials i un
informe jurídic que aclareixi
les possibles contradiccions
i dubtes”.

Frenar el pagament
Els veïns de Sant Muç han
tornat a insis�r en el fet que
no volen pagar la vuitena
quota i no creuen que el
consistori �ngui l’obligació
legal de fer-ho. “Si la cobren no és perquè els obliguen, sinó perquè volen,
volem esperar que s’acabin
els processos judicials per
veure si ens donen la raó,
nosaltres no som els responsables que l’obra hagi
�ngut un sobrecost de 10
milions d’euros”, apunten.

Podem rebutja els pressupostos de l’estat perquè
creu que són “un atac directe” als Ajuntaments
El cercle Podem Rubí rebutja frontalment les disposicions addicionals 27 i 35
dels pressupostos generals
de l’estat per al 2017 en
considerar que són “un atac
directe” contra els ajuntaments. Així ho manifesta
en un comunicat, en el qual
demana que l’Ajuntament
de Rubí s’uneixi a les veus
d’altres municipis com Bar-

celona, Terrassa, A Coruña
o Madrid i es pronunciï en
contra d’aquestes disposicions dels pressupostos.
Segons Podem Rubí,
la disposició addicional 27
impedeix que el personal
contractat per una empresa concessionària es
pugui incorporar al servei si
aquesta empresa és remunicipalitzada i es combina

amb la disposició addicional 35 que fa impossible
que l’Ajuntament pugui
crear els llocs de treball
necessaris per prestar el
servei.
“Tot plegat, una trampa
per garan�r els interessos
de les empreses concessionàries”, apunten des de
Podem Rubí, que afegeixen
que “moltes d’aquestes for-

men part de grans consorcis
i basen bona part dels seus
beneficis en aplicar sous
baixos i condicions laborals
al límit de la legalitat”.
El cercle Podem Rubí
considera que “garantir
el benefici privat no pot
passar per davant del criteri
fonamental de proveir uns
serveis òptims als ciutadans”. / DdR
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BIZBarcelona
Els Centres Locals de Serveis a les Empreses van generar més de 5.000 llocs de treball i la creació de 3.400 empreses

Solucions per a empreses i emprenedors, al BIZBarcelona
La Diputació de Barcelona estarà present el proper 31 de maig i 1 de juny, al recinte de Montjuïc de Fira de
Barcelona, al Saló BizBarcelona amb l’objectiu d’ampliar l’abast territorial de la iniciativa i difondre l’activitat que
realitzen els centres locals de serveis a les empreses de tota la demarcació.

Redacció

L

’estand de la Diputació dedicat als
Centres Locals de
Serveis a les Empreses
(CLSE) de la demarcació
es convertirà, en aquest
dos dies, en un espai per
difondre entre les persones emprenedores i les
empreses les activitats
dels CLSE de la demarcació i per donar a conèixer i comercialitzar entre
els assistents l’oferta de
vivers, centres i hotels
d’empreses i espais de
Coworking d’iniciativa local.
Enguany, la transformació serà el gran leitmotiv
de BizBarcelona, sota el
lema “Suma’t al moviment
transformador”. Així, els
continguts i activitats de
BizBarcelona, adreçats
per igual a emprenedors i
pimes, mostraran com els
nous contextos de canvi
obliguen a buscar noves
solucions i reinventar-se
per adaptar els projectes
als nous temps des de les
opcions d’una economia
verda i circular que aposti
per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica,
i d’una economia plural
quant a diversitat de models de negoci i pràctiques empresarials.
Creació de més de 3.400
empreses
La microempresa i la
petita i mitjana empresa
són claus per desenvolupar el teixit empresarial
dels territoris i generar
llocs de treball. Per això,

l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de
la Diputació de Barcelona
apropa recursos tècnics
i econòmics als Centres
Locals de Serveis a les
Empreses (CLSE), que
acompanyen les persones emprenedores i empresàries en la gestació,
creació, posada en marxa
i consolidació d’activitats
econòmiques, amb l’objectiu de desenvolupar el
teixit empresarial del seu
territori.
Els Centres Locals de
Serveis a les Empreses
han contribuït a crear més
de 3.400 empreses al
llarg de l’any passat que,
en termes d’ocupació,
s’han concretat en 5.046
llocs de treball nous.
Quant a usuàries, prop de
64.200 persones emprenedores i més de 34.000
empreses han estat ateses pels CLSE de la demarcació al llarg de 2016.
A més, s’han realitzat
1.549 accions de foment
de la cultura emprenedora, prestat 81.979 serveis
d’informació a persones
emprenedores
i atès
33.224 consultes a persones emprenedores.

© iStock / Geber86 / Diputació de Barcelona

ses s’ha donat suport
a l’elaboració de 4.721
plans d’empresa assessorats, s’han prestat
5.926 serveis de tramitació de subvencions o
de constitució d’empreses i s’han acompanyat
10.953 projectes empresarials, tant de creació com de consolidació
d’empreses.
1.700 mòduls d’empresa
A la demarcació de Barcelona, hi ha 44 municipis
que disposen d’un total

de 66 espais d’allotjament
empresarial
d’iniciativa
local en funcionament o
a punt d’iniciar l’activitat,
que ofereixen més de
1.700 mòduls d’empresa.
En concret, hi ha 1.653
per a empreses de servei
i 75 per a empreses industrials.
Actualment, la demarcació compta amb 98
ens locals proveïdors de
serveis a les empreses
que cobreixen la pràctica
totalitat de la població.

Estudi GEM

Pel que fa a la formació,
s’han realitzat 2.722 cursos de formació empresarial a 32.396 participants,
amb un total de 22.225
hores de formació impartides.
Posant més xifres, a través dels Centres Locals
de Serveis a les Empre-

Aquests centres, en funció dels serveis oferts,
HV FODVVL¿TXHQ HQ FHQtres de serveis avançats
(27 a tota la demarcació
i que presten serveis tant
a persones emprenedores com empreses), centres de serveis bàsics (50
centres que focalitzen la
seva acció a les persones
emprenedores) i altres
ens locals proveïdors de
serveis (21 centres que
presten algun tipus de
servei empresarial amb
caràcter més puntual).

© iStock / PonyWang / Diputació de Barcelona

El BizBarcelona tornarà a
ser un any més l’escenari
de presentació de l’estudi GEM, (Global Entrepeneurship Monitor) que
compta amb el suport de
la Diputació de Barcelona
i que analitza el procés
de creació d’empreses a
nivell català i l’estudi dels
determinants de la seva
intensitat a cada un de la
seixantena de països que
hi participen.
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l 26 de maig de l’any passat es
va produir el primer pas per la
creació de l’Aula d’Extensió
Universitària per la gent gran.
Tots els partits van donar suport a un text
presentat per Convergència Democràtica de
Catalunya que reclamava que el consistori
impulsés aquest projecte de la mà de la
societat civil.
Gairebé un any més tard, el projecte ja
és una realitat i el primer curs començarà
al setembre. La gent gran podrà gaudir
d’un servei que ja tenen moltes ciutats de
l’entorn i que potencia la vellesa activa, tan
important i necessària en societats amb un
percentatge tan gran de gent major de 60
anys.
Aquest servei ofereix a la gent gran
l’oportunitat d’accedir a conferències i
classes amb rigor acadèmic, impartides per

EDITORIAL

Aprendre sempre
professionals universitaris sobre qualsevol
tipus de temàtica. En el cas de Rubí, durant
la primera edició de l’Aula d’Extensió Universitària es tractaran temes com la història
local, la música, la salut i l’art, entre altres
qüestions.
A més, no només s’imparteixen conferències i seminaris, sinó que també
s’organitzen sortides, que contribueixen a
augmentar l’oferta d’oci i lúdica orientada
al col·lectiu.
El paper de l’Ajuntament per liderar

la posada en marxa del servei ha resultat
fonamental, però a partir d’ara, haurà de ser
el propi col·lectiu qui, amb la col·laboració
indispensable de la Universitat Autònoma
de Catalunya (UAB), faci rodar el projecte.
La màxima de l’Aula d’Extensió Universitària és senzilla: ‘Deixar d’aprendre és
començar a envellir’.
Precisament, aprendre és el que faran
dos joves universitaris de Rubí que han
aconseguit una beca atorgada per una entitat
financera i que els permetrà viatjar fins a la

Gran Bretanya per cursar estudis de postgrau. Es tracta d’un enginyer informàtic que
es vol especialitzar en intel·ligència artificial
i una biòloga especialitzada en medicina que
té en el seu punt de mira la neurobiologia.
Un altre estudiant rubinenc, que cursa
un Grau Mitjà d’Informàtica a Sant Cugat,
ha estat distingit en la 7a edició del concurs
Webs al punt, amb un portal de sensibilització sobre els refugiats que creuen el
Mediterrani per venir a Europa.
Notícies com aquestes poden estimular
altres joves a seguir el seu camí i apostar
per la formació més enllà de l’etapa obligatòria, sobretot en una ciutat en la qual
la formació acadèmica de la majoria de
la població està per sota de la mitjana de
Catalunya. I ja sabem que sense formació,
sense aprenentatge, és molt difícil escapar
de la precarietat laboral.

Cartes de la ciutadania

Correr o morir
Esta semana, Kilian Jornet culminaba el Everest con el tiempo más rápido
conocido: 26 horas. Subió solo, sin oxigeno artificial ni cuerdas fijas.
Cuántas veces hemos escuchado “está loco”, “es un inconsciente”, “es
una irresponsabilidad”, “es egoísta por no pensar en el sufrimiento de su
familia”, etc.
Sólo los que realizamos deportes de alto riesgo podemos entender
esta adrenalina. Para nosotros la locura es vivir sin hacer lo que te gusta,
al máximo. La gente muere cada día, y aún así muchos no aprovechan la
vida. Lo que Kilian ha hecho esta semana es histórico, pero sobretodo es
una meta para él mismo. Una meta que conllevaba muchos riesgos: mal
de altura, lesiones… Pero que asumió porque ese riesgo mezclado con el
éxito de haberlo logrado es lo que le hace feliz.
Pau Escalé, un conocido alpinista, dijo “quiero morir de contento y
no de viejo”. Creo que esta frase expresa a la perfección el sentimiento de
hacer lo que te gusta, comporte lo que comporte, en el peor de los casos
la muerte. Claro que pensar en la familia de los que practicamos estos
deportes es complicado, ellos sufren hasta que vuelves, pero si dejáramos
de hacerlo por evitarles ese sufrimiento, nos estaríamos quitando a la vez
la vida. Porque la montaña nos la da y nos la puede quitar cuando quiera.
La vida es lo importante, cómo vivirla. La muerte llega igualmente, sin
escapatoria.
Irene Gómez Bárcena

El Tuit de la setmana

Volia fer una mica de crítica sobre
com es troba actualment el nostre
Rubí. En primer lloc, estic llegint
que en els plens de l’Ajuntament, en
comptes de buscar solucions, sols es
foten els plats pel cap. Estan copiant
el que fa el govern espanyol.
Rubí està en estat llastimós, es
miri per on es miri. Això que nosaltres no podem queixar-nos, ja que
vivim en un carrer (c. Pau Casals)
on hi ha una zona verda com els
jardins de Babilònia, la diferència
és que eren penjats i no es podien
trepitjar.
Aquests jardins tenen quasi un metre d’alçada i
estan a les voreres. Quan plou, es tomben i no pots
passar.
Així es troben molts altres punts de Rubí, però

29 de maig

Tatiana Capó @tati_capo
El català (incorrecte)
a #rubicity. Màquina
de la zona blava...
@AjRubi
@philmusical

Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a @DiarideRubi

FOTODENÚNCIA

i també a Facebook

no acabaríem mai d’anotar-los tots.
En podríem fer un llibre.
A Rubí, tenim la sort que només tenim més de 5.000 aturats i
no podem fer aquesta feina.
Jo he trobat la solució que crec
que podria funcionar: es lloga un
pastor (que penso que algun estarà
sense feina) i es compra un ramadet
d’ovelles i ja està. No arrancaran
l’herba però almenys es podrà passar per les voreres.
Bromes a part, entre l’herba i els
sots als arbres (tornem a parlar del c.
Magí Ramèntol per enèsima vegada), reixes trencades als arbres i rajoles que ballen.
En fi, no acabaríem mai. Un altre dia, continuarem.
Francesc Gilibets
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L’Aplec de Sant Muç i la Festa dels Xatos
ISIDRE RUBIO
Alguns potser recordeu la pel·lícula Zorba,
el grec i la força amb què el protagonista
defensa la tradició: té l’obligació de tradere,
d’entregar, les experiències que ha rebut a
la gent que ja no les ha viscut... tot i que
el seu sirtaki no és una dansa tradicional,
sinó una creació coreogràfica amb música
de Mikis Theodorakis, perquè les tradicions, per mantenir-se, també requereixen
renovació, sense oblidar, és clar, que per
fer la revolució cal conèixer i valorar molt
i molt la tradició.

El proper 5 de juny, dilluns de Pasqua
Granada, lliurem als nostres conciutadans
i als nostres fills el record que encara guardem d’aquells romeus, devots de Sant Muç,
que venien –i venen– a la seva ermita de
Rubí per agrair-li favors o demanar-ne, i
d’aquell nombrós grup de transportistes,
de la Barceloneta i del Barri de la Ribera,
que amb les seves colles de xatos venien a
passar un dia d’aplec i de festa, tant com
a complir el vot de poble, perquè cap dels
seus associats havia agafat la pesta. Eren
els bastaixos de ribera i ara segurament
estarien fent vaga, com els estibadors. El
canvi social altera els elements que formen
la tradició, però no els esborra: suposo
que els seus dilluns de Pasqua Florida i
de Pasqua Granada eren els nostres caps
de setmana llargs i els nostres ponts, que
tant esperem. O no és per això que encara
els celebrem...?
Des de l’Esbart us convidem a tots a
continuar la tradició de l’Aplec de Sant
Muç i a refer aquell esforç de memòria
col·lectiva que ens vam imposar en ocasió

del mil·lenari de la ciutat, i ja en fa 31 anys:
recuperar la Festa dels Xatos, aquells barcelonins, primer tots xatos, després potser ja
no, primer sense dones, després tots plegats,
que abans venien per Sant Cugat, amb els
carros, i que ara pugen en cercavila des de
la plaça de l’església, amb els gegants i la
mainada, però convençuts que repetim un
gest valuós del nostre patrimoni sociocultural. És fràgil, és senzill, però és un –i només un– dels nostres elements d’identitat
rubinenca per oferir a tothom.
Dilluns us esperem a la Festa dels
Xatos!

La política dels minuts de silenci

RUBÍ ACULL

“Un minut de silenci és una
expressió de dol i condol realitzada amb un silenci, reflexió
o meditació durant un temps
determinat. El minut de silenci està considerat com un gest
de respecte en homenatge a
una persona recentment morta
o com a commemoració d’un
esdeveniment tràgic”.
L’origen del minut de silenci es remunta al 1919, any
en què el soldat britànic Edward George Honey –combatent a la Primera Guerra
Mundial– va proposar que els
britànics guardessin dos minuts de silenci a les 11 hores de
l’11 de novembre d’aquell any
en homenatge a les persones
mortes durant el conflicte i
en commemoració al primer
aniversari de l’armistici que
un any abans havia posat fi a

la Gran Guerra.
Des de llavors, aquesta
pràctica s’ha estès a tot el
món per homenatjar víctimes
de conflictes i atacs violents
diversos. A Catalunya, per
exemple, s’han fet minuts
de silenci en record de les
víctimes del franquisme, de la
guerra de l’Iraq, de la violència
de gènere i dels atemptats
terroristes.
Rubí no n’ha estat una
excepció. De fet, des que va
començar l’any la nostra ciutat ha fet 4 minuts de silenci
oficials, tots ells convocats per
l’Ajuntament amb l’objectiu de
condemnar els atacs terroristes
a Londres (23 de març), a Sant
Petersburg (4 d’abril), a París
(21 d’abril) i a Manchester
(23 de maig). Anteriorment,
al 2016, també se n’havien
fet en record de les víctimes
d’Orlando (14 de juny), Niça
(15 de juliol), Berlín i Turquia

(20 de desembre).
Però, aquests minuts de
silenci s’han fet per a tothom?
Tots els atacs violents han
merescut el nostre respecte, el
nostre temps?
El mateix 4 d’abril d’aquest
any, dia en què el consistori
convocava un minut de silenci en record a les víctimes
de Sant Petersburg, un atac
químic a la població siriana de
Jan Xeijun acabava amb la vida
de 86 persones, una trentena
de les quals menors d’edat.
Un atac monstruós del qual
a hores d’ara encara ni se’n
coneixen els responsables i que
va suposar la violació de la Tercera Convenció de Ginebra
del 1925, que prohibeix l’ús
de gasos asfixiants i verinosos
com a armes de guerra.
On era llavors l’Ajuntament? És que les vides de
Sant Petersburg tenien més
valor que les sirianes i per

això mereixien més respecte,
més temps? Ah, és que potser
no és un atac violent matar
86 persones amb gas? Un esdeveniment tràgic que calgui
condemnar?
Fa uns dies, l’Ajuntament
va organitzar un minut de silenci per condemnar l’atemptat terrorista perpetrat dilluns
a la ciutat de Manchester,
en el qual hi van morir 22
persones, entre elles algunes
menors d’edat. Un fet violent
totalment execrable.
El dimecres passat almenys 34 persones –la majoria
infants– també van morir. Van
morir ofegades al Mediterrani
després que l’embarcació amb
què intentaven arribar a Itàlia
naufragués.
Però, quan farem un minut
de silenci per a elles? Quan els
dedicarem el nostre temps?
Elles també mereixen minuts
d’atenció, no només silencis.
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El duro de plata espanyol va ser la
primera moneda mundial de reserva
VICENÇ RIZO
MARCOS *.
Amics del
Col·leccionisme

El diner té moltes denominacions populars, “quartos”,
“rossa”, “dobers”, “nap”,”ral”
en català, i “el tío sentao”,
“pelón”, “perra chica” “perra
gorda”, en castellà i un llarg
etc. En el llibret “GLOSSARI NUMISMÀTIC POPULAR”, editat per Amics del

Col·leccionisme de Rubí hi
figuren i es comenten moltes
d’aquestes denominacions
populars del diner, així com
un recull de dites populars
sobre el diner en català, aranès, basc, gallec, espanyol i la
majoria de llengües de la comunitat europea. Una de les
denominacions populars més
conegudes, fins a l’arribada de
l’euro, era el “duro”. Aquest
cap de setmana als nostres
carrers en el marc de la 16a

Ferran VII.1808. Duro de Girona.

Fira del Col·leccionisme,
diferents col·leccionistes de
monedes, i d’altres coses,
mostraran les seves monedes
i sens dubte n’hi haurà de
“duro”. En aquest escrit, es
comenta una mica la història
del “duro”. El “real de a ocho”
que encunyava l’imperi espanyol va ser la primera moneda
de reserva emprada a escala
mundial. Era una moneda
de plata que es va encunyar
després de la reforma monetària del 1497 amb un pes de
27,468 grams i una puresa de
0,93055% (25,560 grams de
plata). Les monedes tenien
un valor de vuit rals (8 rals i
272 maravedisos. 1 “real de a
ocho” = 1 duro). La moneda
de plata espanyola “real de a
ocho”, s’escampà per tot el
món i durant segles va servir
per al comerç entre Espanya
i les Índies, arribant a ser el
principal producte d’exportació d’Espanya. Durant més
de tres segles, va ser la mone-

da de referència a l’economia
mundial. A la seva època, es
comparava amb una altra i
important moneda de plata
que s’encunyava a Àustria: el
famós Thaler o taler, encara
que no tenia la popularitat
mundial del “real de a ocho”,
se’l coneixia popularment
com “Spanish daller”, del
qual deriva la denominació
Spanish dòlar i posteriorment la paraula dòlar. El
“real de a ocho” va ser l’eix
comercial de la majoria de
les nacions i com a divisa
internacional indiscutible
serví de referència obligada
en el comerç mundial que
va finançar la recuperació
demogràfica i econòmica de
l’Occident europeu, afavorint
la introducció del mercantilisme en el segle XVI. Va
ser la primera moneda que
va circular als Estats Units
fins que el 1857 una llei va
desautoritzar-ne l’ús. Les
columnes del “real de a ocho”,

Ferran VII.1808. Duro de Tortosa.

duro espanyol tipus columnari, van servir de model pel
símbol del dòlar $. Mentre va
circular als Estats Units valia
el mateix que un dòlar.
A principis del segle XIX
es va encunyar moneda a Girona i Tortosa amb l’expressió
“DURO”
Hi ha moltes dites en
català on el “duro” n’és protagonista, com per exemple:
“Els que tenen duros fumen
puros, i els que tenen rals

fumen ideals” (els Ideals eren
una marca de cigarretes molt
barates que fumaven la gent
amb menys recursos econòmics), “Un sopar de duro”,
“Vendre duros a 4 pessetes”,
“Tenir molts duros”, etc.
L’últim duro encunyat a
l’estat espanyol va ser l’any
2001.
(*) Autor del llibret
GLOSSARI NUMISMÀTIC POPULAR

Los incumplimientos
del convenio de divorcio
Podría parecer que tras
el duro trámite del divorcio, de mutuo acuerdo o
de forma contenciosa,
los problemas acaban
para los ex cónyuges,
pero muchas veces no
es así.
No es inusual que
haya incumplimientos
de lo pactado por las
partes o de lo acordado
por el juez. Los incumplimientos se centran en
el pago de las pensiones
de alimentos o en las
visitas con el progenitor
no custodio.
El incumplimiento
de las visitas dejó de
ser considerado delito
con el nuevo Código
Penal, de modo que
para resolverlo hay que
acudir al procedimiento
judicial de ejecución de
sentencia.
Sn embargo, el im-

pago de pensiones de
alimentos sigue siendo
un delito, en concreto,
delito de abandono de
familia y está castigado
con la pena de prisión
de tres meses a un año
o multa de seis a 24
meses. Además, también puede ser objeto de

ejecución de sentencia
y comportar el embargo de los bienes del
deudor.

Edurne
Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès

ECONOMIA

L’Ajuntament promou la compra agregada d’energia
a través de la 13a jornada técnica Rubí Brilla
REDACCIÓ

La 13a jornada tècnica Rubí
Brilla va tractar divendres
passat la compra agregada d’energia. Una trentena
d’empreses van participar
en la jornada, que va permetre conèixer el procés de
compra conjunta d’energia a
través de les exposicions de
la coordinadora del projecte
Rubí Brilla, Marta Morera, el
gerent de l’empresa BioQuat
i president d’honor del Grup
de Gestors Energètics, José
Enrique Vázquez, i Manel Simon, director general d’Afrucat, l’Associació Empresarial
de Fruita de Catalunya.
L’energia és, després dels
recursos humans, la segona

La jornada va tenir lloc divendres passat a la Biblioteca. / Iban Coca

despesa més important que
han d’assumir les empreses
i el sector industrial és un
dels principals consumidors
d’energia elèctrica: “La reducció del consum energètic
és un factor de competitivitat

clau per a les empreses i la
compra agregada d’energia
pot ajudar de manera determinant a reduir costos”,
va apuntar Rafael Güeto,
regidor de Desenvolupament
Econòmic Local, qui espera

que la jornada tècnica serveixi per impulsar la creació del
primer grup de compra agregada d’energia de Rubí”.
Els assistents van poder
conèixer l’experiència d’Afrucat. El seu director general,
Manel Simon, va explicar la
seva compra agrupada, via
licitació electrònica i per un
volum aproximat de 95GWh.
En una primera licitació,
Afrucat ja va estalviar 1,2
milions d’euros.
El procés de creació de
les cooperatives ha comptat
també amb la participació de
l’Oﬁcina de Serveis a l’Empresa (OSE) que ha fet xerrades als centres per explicar la
part de tràmits i legalització
de les empreses.

Les escoles Pau Casals, Teresa Altet i Maria Montessori
participen en el programa ‘Emprenedoria a l’escola’
REDACCIÓ

Les escoles rubinenques Pau
Casals, Teresa Altet i Maria
Montessori van participar
dissabte en el Mercat d’Artesania de Rubí.
La ciutat participa en el
programa Cultura Emprenedora a l’Escola des de fa
quatre anys. El Pau Casals
va ser la primera escola en
apuntar-s’hi el curs 20132014, el curs passat s’hi va
afegir el Teresa Altet i aquest
curs s’hi ha incorporat tam-
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bé el Maria Montessori.
A través d’aquest programa, la Diputació de
Barcelona en col·laboració
amb les àrees de Promoció
Econòmica i Educació dels
municipis que hi participen,
proposa que l’alumnat de
5è de primària desenvolupi
una cooperativa. Durant el
curs, els nois i noies s’encarreguen d’idear, constituir i
gestionar la seva empresa.
Aquest procés, tutelat
pels seus professors, inclou els tràmits de creació

de l’empresa, l’elecció del
producte, el disseny de
la imatge corporativa, la
difusió i comunicació, la
producció i la venda en un
mercat local, que en el cas
de Rubí ha estat el Mercat
d’Artesania.
El procés permet treballar de manera transversal
elements curriculars com
ara la llengua, les matemàtiques o la plàstica i de
manera especial la capacitat
d’emprenedoria. “Han après
a ser emprenedors, a tenir

l’habilitat de transformar
les idees en accions. I això
els servirà per a la resta de
la seva vida”, va assenyalar
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, qui va visitar els punts
de venda dels productes
de les set cooperatives que
s’han ideat durant aquest
curs escolar.
El procés de creació de
les cooperatives ha comptat
també amb la participació
de l’Oficina de Serveis a
l’Empresa (OSE) que ha fet
xerrades als centres.

G

UIA

IMMOBILIÀRIA DE RUBÍ

PLAÇA NOVA /
LES TORRES
Pis de 70m2 que inclou
2 hab. dobles i una
individual. Menjador,
cuina i bany amb
dutxa gran. Calefacció
centralitzada, aire
condicionat. Armaris
empotrats a dues
habitacions. Sostre rebaixat amb fusta al passadís i fals
sostre amb fris al menjador. En una zona prop de tots
els serveis. Preu: 115.000€
C/LOURDES/BASSES
Dúplex nou de 3 hab.
situat a una bona zona
d’activitat comercial i ben
comunicada. La vivenda
inclou saló-menjador,
cuina, 2 banys, terrassa
solárium i traster. Ideal per
viure en un edifici nou en un barri molt dinàmic a prop
de tots els serveis. Preu: 200.000€
C/LA PERLA. RUBÍ
Gran dúplex de 140m2
reformat íntegrament.
Consta d’un gran salómenjador amb balcó, 3
hab. dobles (una amb
vestidor) + sala de jocs,
cuina office de 16m2, 2
banys, armaris encastats, calefacció i aire condicionat.
Preu: 175.000€
C/UNIÓ-ZONA CENTRE
Si el teu somni és viure al
centre, però et desanima
la dificultat per trobar
aparcament, estàs de sort.
T’encisarà aquest preciós
dúplex situat en ple centre
de Rubí i amb DUES PLACES DE PÀRQUING. El seu estat
és impecable; tot exterior i perfecte per a famílies de
dos o tres membres que els agradi gaudir de l’ambient i
l’encís del centre de la ciutat. A un pas de tots els serveis,
comerços de proximitat, escoles…Informa’t!
Preu: 160.000€
C/RIERA-ZONA CENTRE
Pis ubicat al centre amb
3 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana.
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing. Preu: 150.000 €
C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com
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CASA UNIFAMILIAR A CAN MIR!!
Casa estil cabana de 90m². 3 habitacions; 1 bany.
Cuina americana Saló-Menjador de 20m² amb
xemeneia. Jardí de 500m² 2 trasters de 30m².
Preu: 129.000€ Ref.: 686-1014

ÁTIC-DÚPLEX AV. ESTATUT
3 hab (2 dobles), 2 banys i cuina office molt àmplia.
Saló-menjador amb sortida a balcó i terrassa a 2a
planta. Plaça de pàrquing inclosa al preu.
Preu: 184.000€ Ref.: 686-1025

PIS A CA N’ORIOL
Pis 2 hab. Cuina i bany reformats, en perfecte estat.
Plaça de pàrquing i traster.
Preu: 110.000€ Ref.: 686-1016

PIS CONSERVAT AMB TERRASSA I BALCÓ
Situat a la zona del Progrés.
Sup. 94m2, 3 Hab. (2 dobles).
Calefacció y ascensor.
PREU: 120.000€

PIS TOTALMENT REFORMAT AMB PÀRQUING
Situat a la zona de Ca n’Oriol.
Sup. 140m2, 4 hab. (tres dobles i una individual)
2 Banys, Balcó, calefacció. Sense ascensor (2º).
PREU: 165.000€

PLANTA BAIXA AMB PATI
Situat a la zona Centre.
Sup. 105m2, 3 hab. (2 dobles), calefacció i acc.
En molt bon estat, per entrar a viure.
PREU: 175.000€

CASA EN CASC ANTIC
Casa cantonera de 208m², de 3 plantes amb terrassa
a cada planta. 4 hab. Cuina office. 2 banys. Garatge i
traster. Preu: 227.000€ Ref.: 679-1754

PLANTA BAIXA CAN FATJÓ
De 75m² amb 2 hab. dobles i pati de 15m². Garatge
privat amb entrada directa a la vivenda. Ubicada molt
a prop estació FGC. Preu: 139.000€ Ref.: 686-1001

C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31
www.expofinques.com

DOS PISOS EN UN, 7 HABITACIONS
Situat a la zona del Centre-Progrés.
Sup. 210m2, 7 hab. (1 Suite, 3 dobles i 3 indv.)
4 balcons, 3 banys, pis d’origen amb xemeneia.
PREU: 250.000€

RUBÍ

INVERSORS! Disposem de cinc habitatges d’entitat
bancària, tots amb inquilins, en venda des de
68.800 €. Finca del 2009. Finançament 100%
Pis de 75m2, tres habitacions, ampli menjador, cuina
independent amb sortida
safareig, bany i balconada. D’origen. Finançament
100% quota mensual des
de 286.45€. Zona Ca
n’Oriol.
Preu: 83.000€ Ref.: DV1933
Pis de 85m2, dues
habitacions dobles
amb sortida a terrassa,
menjador de 20m2 i cuina
independent, totes dues
amb sortida a balcó,
bany reformat i lavabo de
cortesia. Terrassa de 6m2.
Pàrquing i traster a la mateixa finca. Zona Av. Estatut.
Preu: 150.000€ Ref.: DV1957
Preciós àtic de 88m2 amb
terrassa de 80m2 sobre
pis, quatre habitacions,
menjador de 25m2, cuina
independent amb safareig
i bany. Plaça de pàrquing
a la mateixa finca. Sol tot
el día. Zona Antiga Inem.
Preu: 200.000€ Ref.: DV1821
Gran dúplex de 170m2
amb dues terrasses de
40m2 i 70m2, tres habitacions i golfes, gran menjador
de 50m2 amb sortida a
balcó i molta lluminositat,
cuina independent i dos
banys. Finançament 100%
quota mensual des de 706.12€. Zona Ca n’Oriol.
Preu: 204.600€ Ref.: DV1964
Local de 159m2 amb possibilitat de dividir-lo en dues
de 70m2 (700 €) i 90m2
(900 €) respectivament.
Local amb 10 metres de
façana, dos lavabos i amb
els subministraments donats
d’alta. Zona centre.
Preu: 1.200€/mes Ref.: DL1655

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 595 06 99

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

¡ATENCIÓN! - ESPECIAL INVERSORES
ALTAS RENTABILIDADES

PISO Z. NORTE
3 hab (2 dob), salón 15m2 a balcón, cocina reform,
lavad, baño reform, gas, alum, roble, gres, asc, sol,
amueblado. Precio: 85.000€

Piso reformado 69m2 – 3
hab. - Situado en zona 25
Septiembre – Trastero.
(Ref. 10934)
VENTA: 76.000€
RENTABILIDAD: 9%
Piso de origen 60m2 – 3
hab. - Situado en Zona la
Serreta - Ascensor.
(Ref. 10831)
VENTA: 87.100€
RENTABILIDAD: 8%

PISO CA N’ORIOL
3 hab ext (2 dob), salón
18m2 a balcón, cocina ext,
lavad, baño 4p, gas, v
alum, asc, exterior, mucha
luz, buenas vistas.
Precio: 106.000€
PISO PROGRESO
3 hab, salón 20m2 a gran balcón 6m2, cocina 7m2 reform,
baño reform, gas, calef, a ac, parquet, asc, todo exterior.
Precio: 128.000€

Piso 63m2, 3 hab. Zona
Mosén Cinto Verdaguer.
Reformado
(Ref. 11036/D)
VENTA: 74.840€
RENTABILIDAD: 8%
Piso 52m2, 3 hab. Situado en la zona Maristas.
Reformado
(Ref. 10933/D)
VENTA. 86.000€
RENTABILIDAD: 7%
Piso 76m2 con patio – 4
hab. – Situado Crta.Sabadell (Ref. 10869/D)
VENTA: 97.600 €
RENTABILIDAD: 7%

Piso 69m2, 3 hab. Situado
en Serreta. Reformado.
Actualmente alquilado
(Ref. 11032/D)
VENTA: 85.000 €
RENTABILIDAD: 6%

OFERTA PISO DE LA SEMANA
Vivienda en el centro (zona Celler) de 2 hab. seminueva, calefacción aire acondicionado, balcón, con
plaza de pk, exterior y soleada
PREU: 126.000€ REF.: D-03036

PISO MÚTUA
83m2, 3 hab (2 dob), salón 25m2 a balcón, cocina b,
lavad, baño b, gas, calef, vent alum, suelo gres, asc,
soleado, buen estado.
Precio: 140.000€

CASA A PREU DE PIS, NO DEIXI DE VEURE-LA
120m2 de vivenda 600m2 de terreny 3 hab. opció de
més, piscina i barbacoa.
PREU: 165.000 REF. D-02970

PRECIÓS HABITATGE
Totalment arreglat a la Zona Mercat de 100m2, 3 hab.
dobles, àmplia cuina amb safareig, balconada, dos
banys, sòls de parquet, calefacció i aire condicionat.
PREU: 135.000€ REF.: D-03016

PISO MARISTAS
133m2, 3 hab dob ex, salón 22m2 a gran balcón 8m2,
cocina 21m2 impec a trza 55m2, 2 baños, parquet, sol
TD, MB estado, 1.995.
Precio: 237.000€

OFERTA
Pis de 70m2 3 habitacions dobles, exterior i assolellat,
ascensor. Zona Mercado. PREU: 76.000€ REF. D-03024

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530
www.mrcasas.com

CONSÚLTENOS
SIN COMPROMISO
Ps. Francesc Macià nº 80
T. 93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es
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Los acrocordones
Los acrocordones son pequeñas formaciones benignas que se producen en la piel sobre todo a nivel de
pliegues como cuello, axilas e ingle. No son verrugas
aunque vulgarmente las llamamos así porque las verrugas son contagiosas y los acrocordones no. Estos
no malignizan y suelen ser indoloros pero pueden
dar picor o molestias al roce por lo que en ocasiones
elegimos quitarlos. También se llaman ﬁbromas benignos cutáneos.
Son más habituales en personas diabéticas, con
soprepeso y mujeres embarazadas.
En general para su tratamiento se administra
anestesia local y se procede a quitarlos quemando
la pequeña venita que llevan. Es un procedimiento
sencillo pero requiere la valoración de un médico
primero de la lesión para conﬁrmar el diagnóstico
y luego medidas estériles para realizar su exéresis
evitando cualquier complicación como podría ser
una infección.
Dra. Cira Vera
Centre Mèdic Elit
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El plàtan, una font d’energia
saludable i natural
El plàtan, producte amb
denominació d’origen Canarias, és un aliment que
representa un complement
energètic de primer ordre.
Conté vitamines i minerals
i està desprovist de greixos,
fet que fa que l’aportació
calòrica, al contrari del que
se sol pensar, no sigui tan
alta i estigui al voltant de les
80 calories als 100
grams.
A més a
més, per
l’alt contingut en
ﬁbra i en
hidrats
de carboni, el
plàtan
es caracteritza pel
seu efecte
saciant. La ﬁbra
és un element bàsic
en la regulació del trànsit
intestinal; mentre que els
hidrats continguts en el
plàtan, la majoria de lenta

assimilació resulta eﬁcient
per tenir valors equlibrats
en el perﬁl glucèmic, retardant l’absorció de sucre. Els
mateixos hidrats de carboni
complexos ajuden també
a la millora del trànsit intestinal
Pel seu contingut important en potassi, el plàtan
també esdevé un aliment
clau en les persones amb
alta activitat física, com els
nens i esportistes. Cal recordar que el potassi és un

mineral
directament
relacionat amb l’activitat
muscular. Pel que fa a les
vitamines, és especialment
rellevant l’aportació de Vi-

tamina A i de Vitamina B6,
aquesta última relacionada
amb el creixement; mentre
que la Vitamina A, en forma
de retinol, és necessari per
al bon manteniment de la
pell.
L’àcid fòlic, imprescindible en la maduració i protecció de la mèdul·la òssia,
és un altre dels components

del plàtan. Recordem que
l’àcid fòlic és un complement
que sovint es recomana a les
dones embarassades.
De tot plegat es pot despendre que el plàtan és una
fruita ideal i molt nutritiva,
amb 0 greixos, poques calories i molt energètica.
Per AMIC - Redacció
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GUÀRDIES NOCTURNES Un univers pendent d’educar:

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

JUNY 2017

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

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

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

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

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3
PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona 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 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

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

gestió d’emocions a la infància
“De què serveix que un nen
sàpiga coŀlocar Neptú en
l’Univers ... si no sap on posar
la seva tristesa o la seva ràbia”, deia José María Toro.
Què són les emocions?
Les emocions són una reacció
subjectiva a l’ambient
que ve acompanyada
de canvis orgànics (ﬁsiològics i endocrins)
d’origen innat, inﬂuïts
per l’experiència.
Les emocions tenen
una funció adaptativa
del nostre organisme al
que ens envolta.
En el desenvolupament humà, des de la
primera infància, estem
en contacte amb elles i amb
la seva multiplicitat de matisos, i podem sentir-les i experimentar-les conjuntament
amb les nostres vivències.
Inteŀligència emocional
Malgrat la seva vital importància, una de les inteŀligències que queden pendents
per ensenyar a gestionar és
la intel·ligència emocional:

les emocions són claus per
al nostre desenvolupament
global i fonamental per al
benestar personal.
Etimològicament la paraula inteŀligència prové del
llatí inteŀligència, que al seu
torn deriva de inteligere,

composta per dos termes:
“entre” i “escollir” ... és a dir,
“qui sap escollir”, i aquí entra
de ple l’emoció, sent molt
difícil separar la ben coneguda parella històricament
antològica “raó-emoció”.
Sense emoció, no hi ha aprenentatge
Curiosament, els darrers
estudis sobre aprenentatge

apunten que sense l’emoció,
difícilment hi ha aprenentatge. Per tant, un cop més
cal tenir en compte que els
processos emocionals per
al nostre creixement vital,
acadèmic i personal són molt
importants.
Les capacitats com
l’autoregulació, la comprensió i l’expressió
emocional es van adquirint, modelant i gestionant al llarg de tot
el desenvolupament
vital des de la nostra
primera infància; és
la nostra feina, des de
ben petitons ensenyar
a identiﬁcar, modelar,
sentir, experimentar i
gestionar tot el ventall de
l’univers emocional.
Irene Moreno Pàmpols
Psicòloga infantojuvenil
coŀlegiada 20.368
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al costat de Regina Carmeli)
Tel. 935882153
Mb. 644008701

Salut i bellesa
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Artrosis
Reducción de la inflamación
con células madre
Hasta hace muy poco se creía
que la única solución para la
artrosis o la artritis era tomar
medicación sintomática y
esperar a que la enfermedad
empeorara hasta precisar una
prótesis.
Pero el desarrollo de la
Medicina Regenerativa y el
uso de las células madre
puede ser capaz de revertir
el daño causado por la artrosis.
Un aspecto fundamental
de esta terapia médica es
que se basa en los mismos
factores celulares que el organismo emplea para su autoreparación.
REDUCCIÓN DE LA INFLAMACIÓN CON LAS CÉLULAS
MADRE
La artrosis es una enfermedad
que produce la degeneración
progresiva de la estructura
del cartílago articular, puede
afectar a cualquier articulación del cuerpo causando
inflamación, dolor y deformidad de la misma en grado
variable. Con este tratamiento se inicia la reparación de la
inflamación ocasionada.
TRATAMIENTOS MÍNIMAMENTE INVASIVOS
Se trata de una terapia muy
avanzada que cada vez se
utiliza más en pacientes con
problemas de dolor y degeneración de tejidos osteoarticulares, tendinosos y
musculares. La ventaja es que
esta técnica médica utiliza las

células del propio paciente,
con la plena seguridad de que
no habrá ningún rechazo, ni
efecto secundario ni tampoco
ningún riesgo de transmisión
de enfermedades.
El tratamiento puede hacerse en la consulta y al finalizar el tratamiento se puede
seguir haciendo prácticamente vida normal.
La mejoría del dolor y la
capacidad funcional se experimenta entre 1 y 3 meses
después de efectuado el tratamiento y sigue una mejoría
progresiva en el tiempo.
¿QUÉ ZONAS PUEDEN TRATARSE ?
Las terapias con células madre se aplican en tratamientos de tejidos osteoarticulares (rodilla, caderas, pies,
espalda, manos ...), lesiones
en los tendones (tendinitis y
tendinosis) o también en la
musculatura.
Más información:
CEMU
Pl. Comte Guifré num. 1
Vapor Gran – 08221 TERRASSA - Telfs. 937.885.395
663.177.417
Clic per més info:
www.cemu.cat
CLINICA DIAGONAL
Sant Mateu núm. 24-26
08950 ESPLUGUES LLOBREGAT - Telfs. 902.88.33.55
932.05.32.13
Clic per més info:
www.clinicadiagonal.com

Últimos
avances
contra el

DOLOR

Dolores articulares

CEMU

Artritis

Centre Mèdic Utset

Artrosis

Dónde estamos:

Condromalacia

CEMU: Pl. Comte Guifré, núm. 1

Hernias discales

Medicina Regenerativa:
Plasma rico en Plaquetas
Terapias celulares
Ozono
Bioestimulación

Fibromialgia
Lumbago
Ciática

local 3 (Vapor Gran) 08221
TERRASSA

CLINICA DIAGONAL: Sant
Mateu, 24-26 – 08950
ESPLUGUES LLOBREGAT

Tel. 937 885 395
Mòb. 663 177 417
info@cemu.cat www.cemu.cat
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OFERTES I
DEMANDES
CHICA BUSCA TRABAJO. Cuidado ancianos, limpieza. Disp.
inmediata. 631.678.122
CHICA de 27 años con muchas
ganas de trabajar se ofrece
para limpieza o cuidado de
personas mayores con exp. y
ref. Disp. inm. 631.779.315

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES
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Por una vida digna
Ser positivo en leucemia,
hace muchos años, era signiﬁcado de tener que liberar al
animal de una mínima esperanza y calidad de vida, pero
nada más lejos de la realidad,
puesto que los estudios y
estadísticas han demostrado
que un gato afectado de FeLV
(leucemia) tiene las mismas
posibilidades de vivir que
otros gatos, así como de morir por causas no relacionadas
con el virus.
Y es aquí donde asociaciones que velamos, luchamos, tomamos partido y
promovemos una vida digna
para estos gatos, tanto para
positivos en leucemia como
en inmunodeficiencia, que
durante décadas han sido
desahuciados y condenados
a morir, inclusive hasta día
de hoy, dado que a pesar de
que haya comunidades autónomas dónde la eutanasia
está prohibida, es la política
que se aplica en la mayoría de
ayuntamientos de este país,
siendo una práctica habitual
y que se realiza en la más
absoluta clandestinidad, una
realidad de la que no se habla. Quizás con estas aﬁrmaciones estamos promoviendo
una denuncia pública, que las
asociaciones de protección
animal sabemos, conocemos,
de que en muchos centros y

refugios de nuestra comunidad autónoma y provincia se
lleva a cabo esta actividad
siguiendo la política de sacriﬁcio, tanto si estos animales
han desarrollado la enfermedad como si no.
Hoy en día, un gato positivo a leucemia, es un gato
con una enfermedad crónica,

como otra cualquiera, que
deberá ser protegido ante
otras enfermedades, tener
un buen aporte nutricional y
evitarle situaciones de estrés,
pudiendo llevar a cabo una
vida completamente normal.
Este virus no es contagioso
en humanos ni en animales
de otras especies, por lo que

podrá convivir perfectamente
con otros gatos positivos al
mismo virus o en su defecto
en un núcleo familiar donde
vaya a ser el único integrante
felino.
Dicho todo esto, y con
el ánimo de romper ciertos
mitos sobre la enfermedad
y abrir un haz de luz a los
tantísimos que esperan a la
sombra entre jaulas de aislamiento, os presentamos el
caso de Nemur, un gato joven
que fue recogido por Rodamons de Rubí de una colonia
en un polígono industrial. Es
extremadamente cariñoso y
sociable, un amor en estado
puro que ampararemos hasta que llegue el día en que
la generosidad asome a su
puerta por parte de alguna
familia dispuesta a brindarle
una vida plena de dignidad,
ofreciéndole vivir el hoy y el
mañana.
Si quieres conocer a Nemur, ponte en contacto 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
Rodamons Rubí
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AGENDA

-Mercat Numismàtic de Rubí
Comptavenda i intercanvi de moneda. De 9h a
14h a la pl. Nova del Mercat. Org.: Associació
Numismàtica de Rubí.

································································

-Fira de primavera, col·leccionisme i trasto
De 10h a 14h a l’illa de vianants, la pl. Catalunya i la pl. Dr. Guardiet.

DIVENDRES - 2 de juny
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Jornada de legalitat
A càrrec de Pascale Coissard i projecció del
documental ‘Europa o muere’. A les 19.15h al
CRAC (c. Sant Joan, 1). Org.: Rubí Acull.
-Concert de jazz
A càrrec d’Estàncies&Estàndards. A les 20.30h
a la pl. Anselm Clavé. Org.: CGT Rubí.
-Festa del barri del 25 de Setembre
A les 20.30h pregó a la plaça i a les 22h gran espectacle musical. Org.: AV 25 de Setembre.

-Trobada Infantil de Dansa Tradicional
A les 17h a la pl. Nova Estació cercavila ﬁns a la
pl. Dr. Guardiet. A les 18h ballada dels esbarts.
Org.: Esbart Dansaire de Rubí.
-‘Deconstrucción de un individuo’
A les 21h al Casal Popular (c. Pere Esmendia,
14). A càrrec d’Escena 13. Preu: 13€.
-Festa del barri del 25 de Setembre
A les 23h ball. Org.: AV 25 de Setembre.

································································
DIUMENGE - 4 de juny

································································
DILLUNS - 5 de juny
-Aplec de Sant Muç i Festa dels Xatos
Entre les 9h i les 17h als voltants de l’ermita
de Sant Muç.

································································
DIMARTS - 6 de juny
-Campionat de videojocs
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A partir
de 14 anys.
-Hora del conte
‘Anem a caçar un os’, a càrrec de Krisolets. A les
17.30h i a les 18.15h a la Biblioteca (c. Aribau,
5). Per a infants d’1 a 4 anys.
-Cloenda del programa Aprenem
A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DIMECRES - 7 de juny

-‘Elle’
Cinema a les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126).
En VOSC. Preu: 5€.

-Festa del barri del 25 de Setembre
A les 12h xocolatada; a les 13h festa de l’escuma; a les 18.30h actuacions de les entitats.
Org.: AV 25 de Setembre.

-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les
21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).

-Festa de la poesia
A les 12h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Org.: Agrupació Rubinenca Cultural i Artística.

································································

-Sessió temàtica d’energia
A les 12h al Ressò (av. Can Tapis, 91). Xerrada
i dinar popular.

-Hora del conte i taller de dibuix
‘Amic meu!’, a càrrec de Genís. A les 18h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).

-‘Deconstrucción de un individuo’
A les 18h al Casal Popular (c. Pere Esmendia,
14). A càrrec d’Escena 13. Preu: 13€.

-‘¡S.O.S! Me he enamorado!’
Presentació del llibre a càrrec de Trinidad Fuentes i Gracia Pérez. A les 18.30h a la llibreria

DISSABTE - 3 de juny
-Desbrossada de la font de Sant Muç i de la
font de Can Roig
Pujada en cotxes a les 8.30h a l’Escardívol.
Org.: Rubí d’Arrel.

-Laboratori de lletres i imatges
‘Naturalistes’ a càrrec de Cretivitatta. A les
17.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a
infants de 5 a 10 anys.

EXPOSICIONS
-Dibuixos de l’Equador
Mostra de Quim Conca. Del 29 de maig al 7
de juny a l’Espai de Llibres (c. Magí Ramentol, 3). De dilluns a divendres de 10h a 13h
i de 17h a 20h. Dilluns ﬁns les 18h.
-‘Porta oberta/ Frontera tancada’
Exposició sobre el dia a dia dels refugiats en
un camp. A càrrec d’Open Cultural Center
i OV. De l’1 al 30 de juny a la Biblioteca (c.
Aribau, 5). Al matí de dimecres a dissabte
de 10h a 14h i a la tarda de dilluns a divendres de 16h a 21h.
-Exposició de motos clàssiques i antigues
A càrrec d’Amics dels Automòbils Antics de
Rubí. Al Celler (c. Pintor Coello, s/n) ﬁns al 4
de juny. Divendres de 18h a 21h, dissabtes
de 12h a 14h i de 18h a 21h i diumenges
d’11h a 14h.
-Rapanui en 3D
Exposició de fotograﬁes de Joan Díez a l’Antiga Estació (c. Historiador Serra, s/n). Fins
al 3 de juny. De dilluns a divendres de 10h
a 13.30h o de 16.45h a 20.15h i dissabtes
de 10h a 13.30h.

································································
DIJOUS - 8 de juny

L’Ombra (c. Pere Esmendia, 21).
-Tècniques de reproducció humana assistida
A càrrec de Francesca Vidal, catedràtica de
Biologia Cel·lular de la UAB. A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: Associació d’Amics
de la UAB.
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DIA DE L’ASSOCIACIONISME

Una jornada pessebrística
acompanyarà la Fira d’Art, del
Col·leccionisme i del Trasto
i el baixista Pol Magdaleno,
acompanyats per la resta de
músics de l’entitat a la plaça
Doctor Guardiet. L’actuació
tindrà lloc entre les 12.30 i
les 13.30 hores.

Les tres ﬁres se celebren simultàniament durant la primavera als carrers del centre. / Arxiu

REDACCIÓ

El col·leccionisme, l’art,
el trasto i el pessebrisme prendran els carrers
de Rubí aquest dissabte
per celebrar les diferents
fires que la ciutat acull
tradicionalment durant la
primavera i que enguany
coincideix amb el Dia de
l’Associacionisme Cultural
de Catalunya.
Els Amics del Colleccionisme de Rubí, l’Associació Sant Galderic i
l’Associació de Pessebristes
ja ho tenen tot pràcticament a punt per conquerir
els carrers del centre de 10
a 14 hores. La 16a Fira de
col·leccionisme i la 8a Fira
del Trasto estaran ubicades
al passeig Francesc Macià i
la plaça Catalunya, mentre
que la 15a Fira d’Art de
Primavera estarà situada
a la plaça Doctor Guardiet. Allà també hi haurà la
quarta jornada pessebrística, la principal novetat
de les ﬁres d’aquest any. Es
tracta d’una activitat que
aplega pessebristes de tot
Catalunya i que enguany
se celebra a Rubí dins dels
actes del centenari del pessebrisme al municipi.
Durant tot el matí, hi

haurà diverses xerrades al
voltant del tema ‘Com començar un pessebre?’, que
tractarà qüestions com el
plantejament de fugues, els
horitzons, la il·luminació,
els materials, el pintat, com
fer les ﬁgures de fang, etc.

Tres entitats locals
organitzen les
ﬁres, que tindran
lloc el dissabte al
matí al centre
Algunes de les xerrades
aniran a càrrec de membres
de l’entitat local i altres seran fetes per pessebristes
de Castellterçol, Mataró,
Mont-ras, Ripollet, Sant
Pere de Torelló, Vilanova i
la Geltrú i Vilassar de Mar.
La trobada ﬁnalitzarà amb
un dinar de germanor.
Pel que fa a la Fira del
Col·leccionisme, es preveu
que s’ubiquin diverses parades de compra, venda
i intercanvi de tot tipus
de productes. Enguany,
els Amics dels Automòbils
Antics de Rubí també hi
participaran, exposant una
vintena de cotxes, entre els
quals el camió de Bombers
antic, propietat de l’Ajuntament de Rubí. A més, els

qui ho desitgin podran comprar el Glossari Numismàtic
Popular, un recull de dites
i proverbis sobre el diner,
escrit pel rubinenc Vicenç
Rizo i publicat l’any passat.
Pel que fa a la Fira d’Art
de Primavera, és la primera
vegada que l’organitza la
nova junta de l’Associació
Sant Galderic. Es podran
trobar des de joies a objectes decoratius, dissenys
propis i productes elaborats
a mà.
Els membres de la junta
estaran a la paradeta de
l’entitat per tal de conèixer
de primera mà els socis
i recollir suggeriments i
idees.
En relació a la Fira del
Trasto, com sempre, es
podran trobar tot tipus
d’objectes i curiositats.
D’altra banda, el Museu
Vallhonrat, coincidint amb
les ﬁres, oferirà una jornada de portes obertes, amb
visites guiades a les 11 i a
les 12.15 hores. L’entrada
es farà per la plaça Montserrat Roig.
També oferirà una proposta, en aquest cas musical, l’Associació Jazz Rubí,
amb l’actuació d’un nou
quintet rubinenc, amb el
saxofonista Miquel Alcalde
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POESIA

L’ARCA celebra
la 50a edició
de la Festa
de la Poesia
L’Ateneu acollirà aquest
diumenge 4 de juny a
par�r de les 12 hores la
Festa de la Poesia 2017.
L’acte arrencarà amb un
parlament de la presidenta de l’Agrupació Rubinenca Cultural Ar�s�ca
(ARCA), Maribel Cardona,
en�tat que s’encarrega
des de fa 50 anys d’organitzar aquesta ac�vitat.
També hi par�ciparà el
cantautor Emiliano Valdeolivas. Posteriorment,
es farà la lectura dels
poemes d’aquesta nova
edició, en la qual han
par�cipat una trentena
de poetes rubinencs.
Per cloure la festa, es
recitarà un dels poemes
més coneguts del poeta
Antonio Machado: ‘Caminante, no hay camino’.
Com és tradicional, l’ARCA editarà en un llibre un
recull de tots els poemes
presentats. / DdR
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CULTURA POPULAR

Un joc de ‘geocaching’ i caramelles, novetats
de l’Aplec de Sant Muç i la Festa dels Xatos
C. CARRASCO

Un joc de ‘geocaching’ �tulat ‘L’Esbart puja als xatos’ i
la recuperació de la cantada
de caramelles són les novetats de l’Aplec de Sant Muç
i la Festa dels Xatos, que se
celebrarà aquest dilluns 5
de juny.
La festa, organitzada
per l’Esbart Dansaire, el
Foment de la Sardana i la
Parròquia de Sant Pere, en
col·laboració amb l’Ajuntament i amb el suport de
prop d’una vintena d’en�tats, arrencarà dilluns a les
9 hores amb la concentració
a la plaça del Doctor Guardiet. En aquest espai, i abans
d’iniciar la cercavila cap a
l’ermita, el públic podrà gaudir d’una xocolatada amb
melindros. A les 9.30 hores,
se sortirà cap a l’ermita,
amb l’acompanyament dels
gegants, gegantons, grallers
i tabalers.
Serà aquí quan arribarà
una de les novetats de la fes-

El ball dels Xatos és una de les tradicions de la festa. / Arxiu

ta, el joc de ‘geocaching’. Els
par�cipants només hauran
de descarregar als seus mòbils l’aplicació Geocaching i
localitzar els cinc punts que
proposa l’Esbart al llarg del
camí de pujada a Sant Muç.
Segons explica Joan Camps,
president de l’Esbart, “hi
haurà sorpreses pels par�cipants i un premi per aquells
que hagin aconseguit les
cinc ﬁtes”.

Els par�cipants a la caminada podran prendre un
refrigeri a la masia de Can
Ramoneda al voltant de les
10 hores.
Ja a l’ermita, cap a les
10.30 hores, se celebrarà la
missa, seguida de la ballada
de gegants i gegantons i de
l’actuació castellera. A con�nuació, les colles de Diables
de Rubí, Rubeo Diablorum i
de la Riera s’encarregaran

d’encendre el foc, tindrà
lloc una audició de sardanes
interpretada per la cobla
Jovenívola de Sabadell i
es farà el tradicional ball
dels Xatos. Una altra de les
novetats és que enguany
s’ha recuperat la tradicional
cantada de caramelles a càrrec de la Societat Coral Unió
Rubinenca, incorporant a
la festa un nou element de
cultura popular.
Sobre les 14 hores, els
assistents podran degustar
la tradicional paella cuinada
per la Unión Extremeña de
Rubí. Els �quets tenen un
cost de 7 euros. Les danses
participatives de l’Esbart
després de dinar posaran
el punt final a la jornada
fes�va.
Per tal que l’espai on
s’ha de fer la celebració
es�gui en bones condicions,
Rubí d’Arrel ha organitzat
una sor�da per desbrossar
aquest dissabte al ma�. S’arranjaran les fonts de Sant
Muç i de Can Roig.

Trobada infan�l
de dansa
tradicional
Aquest dissabte �ndrà lloc
la 4a Trobada Infan�l de
Dansa Tradicional de Rubí.
L’ac�vitat comptarà amb
la participació dels Esbarts de Mollet, Manresa
i Vila de Sallent, a més del
de Rubí. La trobada s’iniciarà a les 16.45 hores amb
la ballada conjunta d’Els
Xatos. A les 17 hores arrencarà una cercavila que
anirà des de la plaça Nova
Estació ﬁns a la plaça del
Doctor Guardiet. A l’illa
de vianants, a l’alçada del
carrer Sant Cugat, �ndrà
lloc una nova exhibició de
ball, abans de con�nuar
amb la cercavila.
L’arribada està prevista cap a les 17.45 hores,
quan tindrà lloc la presentació de la trobada,
els parlaments i el Ball
d’Homenatge. A partir
de les 18 hores, hi haurà
la ballada dels diferents
esbarts. En cas de pluja,
l’ac�vitat es traslladarà al
Regina Carmeli. / DdR

FESTES POPULARS

Gran èxit de la Festa do Pulpo de la Irmandade Galega

A la festa no hi van faltar les danses i la música �piques de Galícia. / J.A. Montoya

Durant tot el cap de setmana, milers de persones van
par�cipar en la Festa do Pulpo, que organitza cada any la
Irmandade Galega de Rubí.
La rambla del Ferrocarril es
va omplir amb la gastronomia �pica de la zona i amb la
música i els balls tradicionals
gallecs.
“Estem molt contents
perquè la festa ha anat molt
bé, ha vingut moltíssima
gent, sobretot dissabte a la
nit i també durant la tarda”,

ha explicat Sílvia Castañeda,
presidenta de la Irmandade
Galega, qui considera que
ha estat una de les edicions
més par�cipa�ves. Castañeda també ressalta la bona
acollida de les degustacions gratuïtes de diferents
productes que s’han ofert
durant els dos dies.
En l’edició d’aquest 2017,
dedicada a l’escriptor gallec
Carlos Casares, l’en�tat local
va organitzar un concurs
literari, que va comptar amb

la participació de més de
120 relats. El jurat va estar
format per representants
del món de la cultura i les lletres de Rubí: Carlos Ernesto
García, Maite Núñez, Xulio
Couxil i Raúl Velasco. En categoria infan�l, la guanyadora va ser Iria Andrés amb ‘La
princesa caballero’; en categoria juvenil el guanyador va
ser Mario Guerrero per ‘La
noche y ella’; i en adults va
guanyar Sandra Fernández
amb ‘Él’. / DdR
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GEGANTS

Els Gegants de Rubí par�cipen en el 30è aniversari
dels seus ﬁllols, els Gegants de Sant Cugat

El Teresa Altet celebra la
vuitena trobada gengantera

REDACCIÓ

Els gegants de Rubí, el Roc,
la Paula, el Galderic i la Laia,
amb el capgròs ‘Avi Piwo’,
van par�cipar aquest cap de
setmana en el 30è aniversari
dels Gegants de Sant Cugat i
en la XXIII Trobada comarcal
de gegants del Vallès.
Dissabte es va celebrar el
30è aniversari dels gegants
de Sant Cugat del Vallès,
nascuts el 26 d’abril del
1987. Com a padrins dels
gegants santcugatencs, la
colla rubinenca va assistir
a la celebració. L’acte va
consistir en una plantada
dels gegants d’ambdues localitats a les 12 del migdia a
la porta del mones�r de Sant
Cugat, on es va realitzar una
foto de família amb gegants
i geganters. Posteriorment,
va tenir lloc una passejada
gegantera des de la plaça
Octavià ﬁns al casal de Torreblanca, on va tenir lloc
el dinar de germanor amb
mo�u de l’aniversari.

La colla gegantera Teresa Altet va celebrar dissabte la 8a Trobada Gegantera, acompanyada de cinc colles. Per la trobada,
la capgrossa Neus va estrenar cabells nous. / DdR

Al fons, els gegants de Rubí, acompanyats pels de Sant Cugat. / Cedida

XXIII Trobada Comarcal de
Gegants
Diumenge, Sant Cugat va
acollir la XXIII Trobada Comarcal de Gegants del Vallès, cita que va aplegar més
de 25 colles geganteres,
entre aquestes la de Rubí. La
jornada va arrencar amb la
plantada de gegants al carrer Salvador Espriu, des d’on
van començar dues passe-

jades simultànies que van
recórrer diferents carrers
de Sant Cugat ﬁns a la plaça
Octavià, on va tenir lloc l’acte central de la festa.
Allà, va tenir lloc el Ball
a Vallès, amb els gegants de
Concòrdia (Sabadell) i Sant
Cugat. Posteriorment, es va
fer el traspàs de banda de la
geganta Montserrat de Concòrdia a la Marieta de Sant

FESTES POPULARS

El 25 de Setembre celebra aquest
cap de setmana la festa del barri
El 25 de Setembre ho té
tot a punt per començar
aquest divendres tres dies
de festes del barri, amb un
programa carregat d’ac�vitats. La festa arrencarà
a les 20 hores amb la tradicional cercavila i mitja
hora més tard hi haurà el
pregó a la plaça del barri. A
par�r de les 22 hores està
previst que s’iniciï un gran
espectacle musical.
Per motius aliens a
l’Associació de Veïns del
25 de Setembre, que organitza les festes, la paella
prevista per dissabte serà
ﬁnalment el 17 de juny. Sí
que es farà el ball a les 23
hores.
El diumenge arrencarà
a les 12 hores amb una xocolatada i a les 13 hores hi
haurà una festa de l’escuma
per als més pe�ts.
Ja a la tarda, arribarà
el plat fort de les festes,
amb les actuacions de la
Irmandade Galega de Rubí,

Els veïns del 25 de Setembre celebraran les festes. / J. Abarca

Latukadance 25 de Sep�embre, Zona Dance Ca n’Oriol,
Zumba Aspasur Ripollet;
Cole-Ins�tuto, Capoeira i la
Casa de Andalucía.

A banda de les ac�vitats, durant els tres dies
que dura la festa hi haurà
una ﬁra d’atraccions a la tarda i a la nit. / Josep Abarca

Cugat, qui serà la propera
Geganta Pubilla del Vallès.
Després dels parlaments, el
repar�ment de recordatoris
i el ball final de les colles
participants van posar el
punt ﬁnal.
Diumenge vinent, els
Gegants sor�ran a Vilanova
d’Espoia i dilluns par�ciparan a la Festa dels Xatos i
l’Aplec de Sant Muç.
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IL·LUSTRACIÓ

El ‘thriller’ francès ‘Elle’ és
la pel·lícula de la setmana
Isabelle Huppert és l’actriu
protagonista de la pel·lícula
‘Elle’, un ‘thriller’ de producció francesa dirigit per
Paul Verhoeven, director
del ﬁlm ‘Basic Ins�nct’.
La història d’una important execu�va d’una empresa de videojocs que pateix
una agressió a casa seva és
la pel·lícula que es projectarà aquest divendres a les
21 hores a La Sala en versió
original doblada al català.
Es tracta d’un llargmetratge

fosc, d’intriga i amb un toc
de comèdia negra.
‘Elle’ va conquerir dos
Globus d’Or en la darrera
edició dels premis, el primer a la millor pel·lícula
estrangera i el segon a la
millor actriu dramà�ca per
Isabelle Huppert, qui també
va estar nominada a l’Oscar
per aquesta cinta.
Les entrades per veure
la pel·lícula, estrenada el
2016, tenen un cost de 5
euros. / DdR

Trinidad Fuentes presenta
‘¡S.O.S! Me he enamorado’
L’escriptora rubinenca
Trinidad Fuentes presenta la novel·la erò�ca
‘¡S.O.S! Me he enamorado’, de l’editorial
Letrame. La presentació
serà a les 18.30 hores a
la llibreria L’Ombra, al
carrer Pere Esmendia,
el 8 de juny, i anirà a
càrrec de l’autora i de
l’escriptora local Gracia
Pérez.
La novel·la de Fuentes retrata una història
de passió i sexe que
remarca com les dones
poden escollir lliure-
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Mul�tudinària inauguració de
Lectors al tren! Espai de llibres

Escena 13
presenta
‘Deconstrucción
de un individuo’
El grup de teatre rubinenc
Escena 13 presentarà en
sessió doble ‘Deconstrucción de un individuo’, un
muntatge teatral escrit i
dirigit per Celia Aranda.
L’espectacle �ndrà lloc el
3 de juny a les 21 hores i
el 4 de juny a les 18 hores
al Casal Popular. El preu
de les entrades és de 13
euros. / DdR

REDACCIÓ

Més d’una vuitantena de
persones no es van voler
perdre la inauguració de
Lectors al tren! Espai de
llibres, un nou concepte de
llibreria molt especialitzada
en la qual es podrien trobar
àlbums il·lustrats, una pe�ta
tria de narra�va per adult
i originals d’il·lustració. A
més, també és un espai
d’exposicions itinerants i
actualment a les parets del
local s’hi poden trobar dibuixos de Quim Conca.
Es tracta d’un nou espai
impulsat pels rubinencs
Montse Marcet i Carles Fort,
que està ubicat al carrer
Magí Ramèntol: “Volem
que l’espai sigui còmplice
de la feina dels editors, illustradors, escriptors, distribuïdors, correctors, de
tots els que construeixen la
cadena del llibre”, va explicar
Montse Marcet durant la
presentació.
Per la responsable de

BREUS

Setmana de
contacontes al
Pau Casals
El nou espai de llibres es va inaugurar dissabte passat. / Cedida

l’espai, “els llibres seran
sempre els principals protagonistes, però també hi
haurà exposicions, presentacions, xerrades, tallers,

Es tracta d’un nou
concepte de llibreria
especialitzada en
il·lustracions

música o teatre, que seran
els companys de viatge dels
llibres”.
A la presentació, van
assis�r prop d’un centenar
de persones i va ser “molt
animada”, segons reconeix
Marcet, que confessa que no
s’esperava tanta gent a la inauguració de l’espai, que va
tenir lloc dissabte passat.

L’escola Pau Casals va
celebrar del 8 al 19 de
maig la 9a Setmana de
contacontes de l’escola, durant la qual els
familiars dels alumnes
estan convidats a explicar històries en diverses
llengües a la biblioteca
del centre i a les aules.
En aquesta edició,
van participar prop
d’una quarantena de
familiars. / DdR

MÚSICA
ment i sense complexes el seu
es�l de vida. / DdR

La Kirby Band ofereix un concert solidari per ASAV

Úl�m concert de jazz
de la temporada a la CGT
L’Espai sociocultural de
la CGT organitza aquest
divendres a les 20.30 hores
a la plaça Anselm Clavé la
darrera actuació de jazz
de la temporada, a càrrec
d’Estàncies i Estàndards.
A la part d’estàncies es

presentaran temes nous,
com ‘Speak low’ o ‘The
best things in life’; pel que
fa als estàndards es podran
escoltar algunes cançons
d’autor de Leonard Cohen,
Chico Buarque o Silvio Rodríguez. / DdR
La Kirby Band està composta per una dotzena de joves músics. / M.C.

L’Escola de Música de Rubí va acollir dilluns
a la tarda un concert solidari a càrrec de la
Kirby Band, una banda juvenil dirigida per
Gerard Bosch.
L’actuació va comptar amb l’assistència
de més d’una vintena de persones, que
van portar aliments i productes d’higiene
personal per l’Associació de Solidaritat i
Ajuda Veïnal (ASAV), que assisteix setmanalment més d’un centenar de famílies
rubinenques que pateixen diﬁcultats.
Els joves alumnes de la Kirby Band van
oferir un repertori de música swing amb
un oboè, tres ﬂautes, dos clarinets, quatre
saxos, un piano i una bateria. / M.C.
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FUTBOL | SEGONA CATALANA

L’Olímpic s’acomiada de l’aﬁció amb
una victòria davant el Fontsanta
C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ - FONTSANTA FATJÓ

2-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Buyo, Pol, Lolo, Mauri (Lucho),
Albert, C.Esteban (Marc Sánchez), Baby (David Gómez),
Pablo Borges, C.Pereira (Peroni), Cabanas (Marc Ruíz),
Dani García.
CD FONTSANTA FATJÓ: Haider, Ferry, Raúl, Coma, Mini, Díaz
(Rafa), Fran, Toñin, Miguel, Xavi (Rubén), Adri.
Àrbitre: Canadell Borrás, J.R. (Bé).
Gols: 0-1 Ferry (35’); 1-1 Mauri (72’); 2-1 Dani García
(90’).
Targetes: Pablo Borges / Díaz, Miguel, Xavi.
JOSÉ VERDE

L’Olímpic es va acomiadar
de la seva aﬁció amb una
victòria davant el Fontsanta Fatjó, en un par�t en el
qual cap dels dos equips
es jugaven res més que els
tres punts, ja que tenen la
permanència assegurada.
Amb aquesta victòria, el
conjunt rubinenc acaba la
temporada setè a la classificació, mentre que el
Fontsanta és cinquè.
Els dos equips van oferir
bon futbol i van tenir oportunitats però l’actuació dels

dos porters va fer que el
marcador no es mogués.
Va ser en el minut 35 de
joc quan Ferry, pressionant
la defensa local, va aconseguir fer el 0-1 aproﬁtant
una passada dolenta de la
defensa. L’Olímpic va reaccionar i va buscar l’empat,
però dos errors de l’àrbitre
auxiliar en determinar el
fora de joc van suposar
l’anul·lació d’un gol de Cris�an Pereira i un altre possible de Baby. Amb el 0-1 es
va arribar al descans.
La segona part es va
iniciar sense canvis. En el

minut 72, Mauri va rebre
un rebuig del porter visitant i va aconseguir l’1-1.
La calor va fer que els dos
tècnics fessin canvis, a les
ﬁles de l’Olímpic Marc Ruiz
va subs�tuir Cabanas i David Gómez i Peroni a Pereira
i Baby.
Amb els canvis, els rubinencs es van trobar més
frescos i van crear més
perill. El tècnic del conjunt
rubinenc va fer dos canvis
més, entrant Lucho i Marc
Sánchez per Mauri i Carlos
Esteban. Va ser en el minut
45 quan Dani García va fer
el gol de la victòria per a
l’Olímpic. Amb el 2-1 va
acabar el par�t.
D’aquesta forma, acaba
una temporada irregular
pels de Can Fatjó, que ﬁnalment són setens a la classiﬁcació. Divendres �ndrà
lloc el tradicional sopar de
final de temporada, amb
els premis corresponents.
Serà a les 21 hores en el Bar
Municipal de Can Fatjó.

ZUMBA | SOLIDARITAT

Èxit de par�cipació a la masterclass
solidària de zumba per ajudar Rafa Jurado
Els rubinencs i les rubinenques han tornat a mostrar,
una vegada més, la seva
solidaritat. En aquesta ocasió, ha estat per recaptar
fons per a la família de Rafa
Jurado, el jove rubinenc que
va quedar tetraplègic l’es�u
passat per una caiguda d’un
gronxador infan�l.
Més de 600 persones, tot
i la calor, van omplir dissabte
passat a la tarda el camp
de futbol de l’Olímpic Can
Fatjó per par�cipar en una
animada classe magistral
de zumba. A més, es van
organitzar diferents sortejos de productes cedits per
diversos patrocinadors i els
més pe�ts també s’ho van
passar d’allò més bé amb
activitats com un futbolí
inﬂable. També es van poder
comprar samarretes commemora�ves de la jornada.
Tota la recaptació, inclosa la
del bar, va ser des�nada a la
família de Rafa, que ha de fer
front a importants despeses
per adaptar casa seva a la
nova situació del jove.
La jornada va comptar

El camp de l'Olímpic va viure una jornada solidària per ajudar la
família del jove. / J.A. Montoya

amb l’assistència d’un emocionat Rafa acompanyat
per la seva família, que van
agrair les mostres de suport i
d’es�mació. El jove rubinenc
va rebre de regal una samarreta de la selecció espanyola
ﬁrmada per Andrés Iniesta,
una samarreta del Barça i
una de l’Olímpic Can Fatjó,
ja que havia estat jugador
del club rubinenc.
La inicia�va, que va ser
tot un èxit, va ser impulsada
per un grup de mares de
jugadors de l’Olímpic, amb

el suport del club i de l’Ajuntament. L’acte va comptar
amb l’assistència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, i
del regidor d’Esports, Juan
López, qui van mostrar el seu
orgull per la solidaritat dels
rubinencs.
L’Olímpic de Can Fatjó,
la Unió Espor�va Rubí (UER),
el 25 de Setembre i la Unió
Petanca Les Torres són algunes de les en�tats espor�ves
que han organitzat ac�vitats
per donar un cop de mà a la
família Jurado.

RESULTATS
AE Piera-Sènior B
CM Ripollet-Sènior B
Rubí UE-Juvenil

2-1
1-1
0-5

Matadepera-Cadet B

4-3

Rubí UE-Infantil B
Aleví A-Castellar

3-0
8-4

Mirasol-Aleví C

2-4

Rivas, Torrescusa, Bultte (2) i Ruiz.

Cerdanyola-Cadet A

Olías, Bezede,Reinosa (2) i Demichelis.
Paqui (2) i Díaz.

Infantil A-Rubí UE
Arnau i Quan.

1-5

2-0

Víctor (2), Saúl (3), Ián, Iker i Gio.

Castellbisbal-Aleví B

Figueras, Ruiz i Silvente.
Bouafar (2), Bermejo i Pérez.

Aleví D-Rubí UE

2-3

5-4

Zurera (2), Sánchez (2) i Montilla.

Benjamí A-Júnior

Zurera, Gómez, Ruiz i García.

Benjamí B-G. Manresa
Teruel.

PB Castellb.-Benjamí C
Teruel (2) i Muñoz (2).

Castellar-Benjamí D

4-10

1-12

3-4

3-9

Lacalle (2), Solà (2), Amesmoud,
Salvia, Domínguez, Ibáñez i López.

Prebenjamí A- Montcada 2-2

Mancheño.

Torneig de l’Olímpic
Aquest cap de setmana
arrenca el 26è torneig del
club en categories de prebenjamins i benjamins.
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La Penya Blaugrana
Ramon Llorens ﬁnalitza
una gran temporada
La Penya Blaugrana Ramon
Llorens va acomiadar dissabte passat una gran temporada tant en l’àmbit social
com en l’esportiu. Va ser
aproﬁtant la retransmissió
televisiva del partit de la
ﬁnal de Copa del Rei, disputat entre el FC Barcelona i el
Depor�vo Alavés, en el local
de la Penya, situat al carrer
Unió, 12. Els assistents van
brindar per la victòria del
conjunt blaugrana, però
especialment es va celebrar
la bona temporada del club
rubinenc.
El president de la Penya, Josep Capmany, amb
la seva junta directiva, va
agrair als nombrosos socis
assistents la seva ﬁdelitat i el
seu suport i els va convidar
a par�cipar en els pròxims
esdeveniments de l’en�tat.
Entre aquests, hi ha jornades de portes obertes del
ﬁns al 21 de juny al camp
situat a l’avinguda de les
Olimpíades, a Can Rosés, a

les pistes de la Unió Atlè�ca. Tots els infants i joves,
d’entre 4 i 18 anys, que
vulguin jugar a futbol i conèixer l’en�tat poden anar
qualsevol dia a par�r de les
18 hores.
També pròximament
es disputarà el Torneig de
la Penya, de totes les categories i d’àmbit comarcal a
les mateixes instal·lacions
municipals situades a Can
Rosés.
A més, la Penya Blaugrana Ramon Llorens també
muntarà una parada a la
Festa Major a l’àrea de l’Escardívol.
Capmany va demanar als
socis que recomanin a familiars, amics i simpa�tzants
que par�cipin dels actes i els
va desitjar un bon es�u.
Amb l’himne del Barça i
un brindis de cava va cloure
la temporada al local ﬁns a
la pròxima campanya, que
arrencarà a ﬁnals d’agost. /
PB Ramon Llorens
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BÀSQUET | JORNADA

ATLETISME | PROVES COMBINADES

El CEB Sant Jordi organitza
el 1r All Star per a nens
de 3r a 6è de Primària

Ferran Merino, campió júnior de
Catalunya en proves combinades

El pavelló del CEB Sant Jordi
acollirà aquest dissabte el 1r
All Star de bàsquet per a infants que juguen en l’etapa
de cistella petita, és a dir,
de 3r a 6è de Primària. La
jornada consistirà en tot un
seguit de proves i concursos
lúdics, preparats pel Sant
Jordi amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Rubí.
La jornada arrencarà
a les 9.30 hores amb la
convocatòria dels jugadors
i un quart d’hora més tard
s’iniciarà el primer bloc

d’activitats. A les 10.30 hores hi haurà una exhibició
dels jugadors del CEB Sant
Jordi amb un concurs de triples, esmaixades i un circuit
d’habilitat, i a les 11 hores
començarà el 2n bloc d’activitats. La jornada ﬁnalitzarà
a les 12 hores amb l’entrega
de medalles.
Els infants interessats en
participar es poden inscriure
al pavelló del CEB Sant Jordi,
al carrer Cervantes o trucant
al 93 588 65 69 de 17.15 a
20 hores. / DdR

TIR AMB ARC | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Gran Campionat de Catalunya
de Camp per a Arquers Rubí
Les instal·lacions del Club
Català de Tir amb Arc, a
Can Piqué, a Montcada i
Reixac, van acollir diumenge
passat el Campionat de Catalunya de Camp, que tanca
la temporada d’aquesta
modalitat.
El Club Arquers de Rubí
va tenir una participació
molt nombrosa i bons resultats. Cal destacar especialment els obtinguts pels
més joves del club: un gran
segon lloc en la modalitat
instintiu Sènior femení de
Montse Muñoz i el quart lloc
de Gerardo García, que va

2a
1a
1a
1r
2a
7è
9è
4t

Ferran Merino, amb la medalla, i el seu entrenador, Jairo. / Cedida

seguir saltar 6.85 metres,
mentre que va saltar 1,75
metres en alçada. Al salt de
perxa va saltar 3.70 metres.
En llançament de pes, va
aconseguir una marca de
10.77 metres, en llançament
de disc 32.54 metres i en
javelina 40.03 metres. Dins
de la combinada va millorar
les seves marques personals
en els 100 metres llisos, llargada, 400 metres llisos, disc,

javelina i l’ultima prova, els
1500 metres.
Per la seva banda, Adrià
Navajón va quedar sisè de
la seva categoria i va fer
una marca de 5.784 punts i
millor marca en la llargada,
mentre que Hugo Garcia
va haver d’abandonar la
competició perquè es va fer
mal. Finalment, Ivan Garcia
va quedar desè amb 919
punts. / UAR

Més d’un centenar de
llançadors, entre els
quals alguns medallistes
en campionats d’Espanya
de diferents categories,
van participar diumenge
passat en un control de
llançaments a la pista de
Can Rosés, a Rubí.
Per part de la Unió
Atlètica Rubí (UAR), hi
van participar atletes
infantils, cadets i juvenils.
Cal destacar que Kilian
Miras, atleta juvenil de
l’entitat rubinenca, va
aconseguir la mínima
per poder participar en
el Campionat d’Espanya,
que tindrà lloc entre el 23
i el 24 de juny a Getafe, a
Madrid. / UAR

ENTITAT | MULTIESPORT

El 36è Convisport del CE Maristes
Rubí enceta una nova etapa del torneig
Un integran del club rubinenc,
durant la competició. / Cedida

aconseguir entrar a les ﬁnals
de la competició. / CAR

RESULTATS
Ariadna Baena
Verónica Baena
Cristina Martí
Aleix Lobato
Montse Muñoz
José A. Baena
Oliver García
Gerardo García

L’estadi Joan Serrahima de
Barcelona va acollir el passat
cap de setmana el Campionat de Catalunya de Proves
Combinades en les categories absolut, promesa,
júnior i juvenil, així com el
Campionat de Catalunya de
Proves Combinades per a
les categories de promoció
aleví, infantil i cadet.
Per part de la UAR hi van
participar quatre atletes:
l’aleví Ivan Garcia, el cadet
Hugo Garcia, el juvenil Adrià
Navajón i el júnior Ferran
Merino, que va quedar campió de la seva combinada.
Merino va fer una puntuació ﬁnal de 6.306 punts,
que suposa la seva millor
marca personal. Va fer els
100 metres llisos en 11.36;
els 110 metres tanques en
16.40, el 400 metres en
51.46 i els 1.500 metres
llisos en 4’37’’08. Pel que fa
al salt de llargada, va acon-

Més d’un
centenar de
llançadors, en
un control de
llançaments a
Can Rosés

Longow Sub14
Longbow Cadet
Nu Cadet
Compost Sub14
Instintiu Sènior
Longbow Sènior
Longbow Sènior
Longbow Veterà

El Club Esportiu Maristes Rubí
ja ho té tot a punt per a una
nova edició del Convisport,
el torneig anual que serveix
de cloenda de la temporada
i que aplega més de 700 esportistes de tres disciplines
–bàsquet, handbol i futbol
sala– en unes jornades en
les quals es combina esport
i convivència. Enguany, en
la 36a edició, el Convisport
enceta una nova etapa en la
qual el format de competició
es renova i el tradicional acte

de cloenda se substitueix
per un sopar de germanor el
dissabte al vespre. Els tiquets
es poden comprar ﬁns al 2
de juny.
El torneig es durà a terme
aquest cap de setmana a les
pistes del centre educatiu, al
carrer Magallanes. El format
de la competició s’ha renovat
i les categories queden agrupades en les mateixes franges
i la secció de bàsquet ha canviat el quadrangular per un de
sistema de classiﬁcació amb

semifinals i final. Hi haurà
competició esportiva durant
tota la jornada, un total de 16
hores i 70 enfrontaments de
competició oﬁcial. També hi
haurà exhibicions esportives
dels més petits, diversos
concursos de tir i partits
d’exhibició dels veterans de
cada esport. El Convisport
arrencarà dissabte a les 9
hores i ﬁnalitzarà diumenge
a les 13 hores.
Entre els equips participants, hi ha clubs rubinencs,

de Barcelona, Sant Quirze,
Terrassa, Santa Perpètua,
Viladecavalls, Sant Boi, El
Prat, Sant Cugat, Matadepera i Castelldefels. També hi
participaran altres clubs de
Maristes com Maristes Montserrat de Lleida i Maristes de
Saragossa.
Durant la competició hi
haurà servei de bar i diverses
rifes amb premis relacionats
amb l’esport. Com en els
últims anys s’instal·laran
inﬂables. / CE Maristes

ESPORT ADAPTAT | BOCCIA

Resultats ﬂuixos pels dos representants
de l’Horitzó en el Campionat de Catalunya
No va ser un bon dia per
José Antonio García i Ángel
Pérez, els dos representants
del CE Horitzó en el Campionat de Catalunya de boccia,
que es va disputar el dissabte 27 de maig al pavelló
Municipal de Sant Cugat del
Vallès. L’actuació dels dos
jugadors de l’Horitzó es va
saldar amb dues derrotes
per a cadascun d’ells.
José Antonio García va
començar amb un partit

molt difícil contra la gran
ﬁgura de la boccia catalana, Waﬁd Boucherit ‘Fido’,
del CE Boccia 360, que va
derrotar García per un contundent 0-8. Després, en la
lluita pel tercer i quart lloc
va tornar a perdre davant
Mabel Clavell del CE Esbonat
per un ajustadíssim 3-4. En
deﬁnitiva, un quart lloc en
la seva categoria del qual
pot estar content, ja que la
temporada ha estat molt

dura.
Per la seva banda, Àngel
Pérez va perdre la semiﬁnal
de la seva categoria davant
Ana Valverde del CE Llars,
per 0-5 i, posteriorment,
en el partit que decidia el
tercer i quart lloc, va tornar a perdre davant Carlos
Defente del CE Esbonat
per 1-3. També va assolir el
quart lloc de la classiﬁcació
ﬁnal de la seva categoria. /
CE Horitzó
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waterpolo | copa federació

triatló | competició

Noves victòries dels equips sènior
del Natació Rubí a la Copa Federació

El CNR, setè per equips en
el XVII Triatló Ciutat de Mataró

Els dos equips sènior del Club
Natació Rubí van aconseguir
dissabte dues noves victòries a la Copa Federació. El
Femení es va imposar de
manera ajustada al CN Catalunya (6-4) i amb aquest
resultat el conjunt rubinenc
es manté a la segona posició
en la classificació de la Copa.
Aquest dissabte, s’enfrontarà
al CN Granollers, a la capital

vallesana, a partir de les
15.30 hores.
El Masculí també va guanyar el seu enfrontament i es
va imposar de manera clara
al CN L’Hospitalet per 20-8.
Per la seva banda, el Sènior Masculí B es va imposar de
forma més ajustada contra el
CN Poble Nou per 10-7 a la
segona fase la Lliga Catalana
de Primera Divisió. / CNR

Resultats
CN Terrassa - Juvenil Masculí
Cadet Femení - CN Mataró
Infantil mixt - CN St. Andreu
CN Terrassa - Infantil Femení

10-6
13-9
5-4
8-7

Jugadors de l’Aleví del CN Rubí. / Cedida

L’Aleví, campió del trofeu Rafel Feliz
Els alevins del club es van proclamar campions en el
tradicional trofeu Rafel Feliz de Saragossa, després d’imposar-se per la mínima 7-6 en un partit molt emocionant
al CN Olivar.
A més, diumenge, un equip mixt infantil format per
jugadores i jugadors del CN Rubí va assolir la tercera
posició al torneig de L’Hospitalet de Llobregat.

gimnàstica artística | final territorial

Bons resultats per al Regina Carmeli en
la Final Territorial de Gimnàstica Artística
La pista del CEM La Mar Bella, a
Barcelona, va acollir a finals de
maig la Final Territorial de Gimnàstica Artística. En aquesta competició, participaven 7 consells
esportius de Catalunya i més de
200 gimnastes. El Regina Carmeli
va participar en totes les categori-

es i va obtenir fantàstics resultats.
Les primeres classificades a nivell
individual i d’equip van aconseguir
l’accés per al darrer esdeveniment
de la temporada: la Final Nacional,
que tindrà lloc a Bellvís (Lleida)
el proper 10 de juny. / CE Regina
Carmeli

CLASSIFICACIÓ INDIVIDUAL
Andrea González
Carla Villalobos
Aurora Del La Fuente
Mónica Moraira
Abril Canton
Àlex Rodriguez
Ainhoa López
Victoria Labat
Daniela Pérez
Mar Gámez
Ainhoa Leiva
Beth Lleonart
Naiara Fanjul
Laia Gatx		
Paula Sánchez
Ainhoa Tiriñena
Mireia Flores
Miriam Coronas

Benjamí B		
Benjamí B		
Benjamí B		
Benjamí A		
Benjamí A		
Benjamí A		
Aleví B		
Aleví B		
Aleví A		
Aleví A		
Infantil A		
Infantil A		
Infantil A		
Cadet B		
Cadet A		
Cadet A		
Cadet A		
Juvenil A		

1a
2a
3a
1a
2a
3a
2a
3a
1a
2a
1a
2a
3a
2a
1a
2a
3a
2a

CLASSIFICACIÓ PER EQUIPS
Benjamí B		
Benjamí A		
Aleví B		
Aleví A		

Gimnastes del Regina Carmeli. / Cedida

1r
1r
1r
1r

Infantil B		
Infantil A		
Cadet B		
Cadet A		

2n
1r
1r
1r

L’equip femení de triatló
del Club Natació Rubí (CNR)
format per Laura Pérez,
Barbora Marcikova i Cristina Aguilera va participar
el passat cap de setmana
en el XVII Triatló Ciutat de
Mataró. Les esportistes
rubinenques van tenir una
bona actuació assolint la
setena posició per equips.
A la mateixa prova, Aguilera
va assolir la primera posició
en la categoria Veterans 1.
D’altra banda, Daniel
Olmo i Rafael Trenado van
participar i finalitzar l’Ironman de Salou, una prova
de distància Half de 1.900
m de natació, 90 km de

El Triatló Infantil de Rubí
s’ha anat consolidant com
una prova de referència dins
del calendari de triatlons
infantils després de la seva
primera edició l’any 2012.
La prova, organitzada pel
Club Natació Rubí i l’Ajuntament de Rubí, amb la col·
laboració de la Unió Atlètica
Rubí i la Federació Catalana
de Triatló, està emmarcada
dins de la festa major de la
ciutat. Aquest any, la prova
es disputarà el dissabte 1 de
juliol i compta amb participació d’infants federats i no
federats d’entre 7 i 14 anys
de Rubí i de tot Catalunya.
Els circuits s’adapten a cada
categoria i l’objectiu és el de
promocionar l’esport entre
els més joves.
Un triatló és una prova
on el triatleta fa un primer
tram nedant i passa posteriorment per boxes per
recollir la bicicleta i fer el
segment ciclista. Retorna
després per deixar la bici-

Una vuitantena de persones
participen en la 18a caminada a
Montserrat del Mercat Municipal
maig.
Per aquest motiu, en
aquesta 18a edició el principal protagonisme se l’ha
endut la calor: “Estem molt
satisfets, però és cert que
feia massa calor per fer una
caminada”, explica Juan
López, un dels organitzadors de l’esdeveniment. Per

combatre les condicions climatològiques, l’organització
va preparar 9 punts d’avituallament amb aigua, fruita i
productes energètics.
La caminada a Montserrat del Mercat és una
activitat que aplega cada
any paradistes, clients i
amics. / DdR

ciclisme i 21 km de cursa a
peu. / CNR

Arriba el Triatló Infantil de Rubí

gimnàstica artística | final territorial

Prop d’unes vuitanta persones van desafiar la calor el
diumenge per completar a
peu els gairebé 40 km que
separen Rubí de Montserrat. Es tracta d’una activitat
que organitza el Mercat de
Rubí de forma anual i que
aquest any s’ha hagut de
posposar fins a finals de

Equip femení de triatló. / CNR

La calor va ser protagonista durant bona part del camí. / J.A. Montoya

cleta i sortir a fer la cursa
a peu. Tota la cursa es fa
sense parar el cronòmetre,
controlada per jutges de la
Federació Catalana de Triatló i aplicant el reglament de
la mateixa.
La prova té lloc a les
instal·lacions esportives de
Can Rosés. En concret, el
tram de natació a les piscines del Club Natació Rubí,
la cursa a peu a les pistes
d’atletisme de la Unió Atlètica Rubí, i el tram ciclista
és un circuit pels voltants de
Can Rosés. Tots els circuits
es troben tancats al trànsit
i controlats en tot moment
per l’equip de voluntaris
de la prova, amb la col·
laboració de la policia local
de Rubí.
Les inscripcions s’obriran
a partir del dijous 1 de juny
a les 10 hores del matí i són
limitades als primers 150
inscrits. Tota la informació
es pot trobar a www.triatloinfantilrubi.com. / DdR

