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«Els homes savis aprenen molt dels seus enemics» (Aristòfanes, dramaturg grec)
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La banderera i els dos cordonistes, muntant a cavall, diumenge al matí. / El Gra

L’esmorzar del traginer va tornar a ser molt concorregut. / J.A. Montoya

Un traginer, desﬁlant durant la rua dels Tres Tombs. / J.A. Montoya

Unes 600 persones van assistir al ball de gala que va tenir lloc al Casino. / El Gra

La cordonista i els banderers, amb l’alcaldessa i altres regidors de l’Ajuntament. / El Gra

L’actuació del Casalxou també va omplir el Casino. / El Gra
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Milers de rubinencs a la rua dels Tres Tombs
La desﬁlada compta amb la participació de més de 70 carruatges i un centenar de genets
l’homenatge a Miquel Vivancos, començant per l’eucaristia celebrada divendres a
l’església de Sant Pere.

LARA LÓPEZ

Els carrers del centre de Rubí
es van omplir de gom a gom
diumenge durant la tradicional rua dels Tres Tombs. Una
setantena de carros, un centenar de genets i sis bandes
musicals van recórrer bona
part dels carrers del centre
durant gairebé dues hores
en la tradicional rua de la
Festa de Sant Antoni Abat,
que enguany ha arribat a la
158a edició. La celebració,
organitzada per la Societat
Sant Antoni Abat, va ser un
nou èxit de participació, principalment durant la desﬁlada
de diumenge. Aquest any, la
festa ha estat marcada per
l’entrada del nou president,
Manel Bamala, i per la reobertura excepcional del
Casino, que va acollir diverses
activitats durant el cap de
setmana.
Enguany la banderera
que va obrir la rua ha estat
Núria Rizo, de 12 anys, acompanyada per la seva germana
Mireia i el seu avi, Antonio

Nombroses carrosses han participat a la desﬁlada dels Tres Tombs. / Lara López

Rizo. Els carruatges i genets
van estar acompanyats pel
bon ritme de diversos grups
musicals: la batucada rubinenca Tronats, l’Associació
Musical Ciutat de les Roses,
l’Associació de Músics de
Castelldefels, la Banda del
Triangle de Sants, la Banda
de cornetistes i tambors
Verge Misericòrdia de Reus i
l’Associació Musical Can Ros

de Cabrera d’Anoia.
Sobre la seva primera celebració de Sant Antoni Abat
com a president, després de
la mort de l’exdirigent Miquel Vivancos aquest estiu,
Manel Bamala ha expressat
que “l’ha viscuda amb molta
alegria, ja que hem realitzat
un homenatge a l’antic president, Miquel Vivancos, i
ha estat un goig”. Bamala ha

aﬁrmat que han organitzat la
rua “tal com ell ho feia sempre”, a més de valorar positivament l’alta participació de
carruatges, genets i bandes.
“Només cal veure com la gent
surt al carrer i gaudeix de la
rua any rere any”, ha afegit. A
més, des de l’entitat impulsora de la festa destaquen que
en totes les activitats del cap
de setmana ha estat present

Exitosa reobertura del Casino
Un altre dels moments més
esperats de la festa de Sant
Antoni ha estat la reobertura
del Casino, on es va celebrar
el tradicional Ball de Societat i
es va representar un espectacle musical a càrrec de Casalxou del Casal de la Gent Gran
de Rubí, que es va mostrar
molt agraït a la Junta de la
Societat Sant Antoni Abat per
poder actuar a la festa.
Aproximadament 600
persones van assistir al Ball
celebrat dissabte a la nit,
segons els organitzadors, i
també es va omplir el Casino
per veure l’espectacle del
Casalxou. El president de la
Societat Sant Antoni Abat
explica que el retorn a la tradicional seu de l’entitat “ha
estat un moment molt emotiu, del qual han gaudit tots
els socis i molts rubinencs”.

També ha afegit que “no es
tracta d’una festa privada,
sinó que l’entrada està oberta
a tota la ciutadania com un
espectacle més”.
A més, també ha volgut agrair el compromís de
l’equip de govern i dels tècnics de l’Ajuntament que
s’han esforçat per aconseguir
obrir el Casino durant aquesta festivitat.
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Nova oferta formativa per a les entitats locals
La nova proposta formativa de l’Oﬁcina d’Atenció i Suport a les Entitats (OASE)
tracta la planiﬁcació i gestió de projectes, la captació de fons i les assegurances
rístiques que ha de tenir una
pòlissa d’assegurança, en
funció la tipologia d’entitat i
de les activitats que es duen
a terme. Aquesta formació,
que serà una única sessió,
es durà a terme el dia 29
de març, de 18 a 21 hores.
Les inscripcions s’han de fer
efectives entre el 13 i el 24
de març.
En cas que s’exhaureixin
les places d’una formació,
s’atorgaran dues places preferents per a cada entitat.

REDACCIÓ

L’Oﬁcina d’Atenció i Suport
a les Entitats (OASE) ha programat tres noves unitats
formatives per a millorar el
funcionament de les associacions de Rubí. En aquesta
ocasió, la formació girarà sobre el disseny, gestió i avaluació dels projectes; el ﬁnançament i les assegurances.
Les sessions se celebraran
a l’Ateneu i les inscripcions
s’han de tramitar a través
del correu electrònic oase@
ajrubi.cat.
La primera formació
tractarà sobre la planiﬁcació
estratègica de les entitats
i com elaborar projectes
que la promoguin. Aquesta
formació es durà a terme
els dies 7, 9 i 14 de febrer,
de 19 a 21 hores. Es farà
especial incís en les eines
d’anàlisi de la realitat que
es desitja abordar, la deﬁnició dels objectius d’un
determinat projecte, així
com la planificació de les
activitats i la seva avaluació.

Les sessions tindran lloc de nou a l’Ateneu. / Localpres

Les persones interessades
en aquesta formació ja es
poden inscriure.
En la segona formació
s’abordaran les estratègies
i les eines a l’abast de les
entitats a l’hora de ﬁnançar la seva estructura i els
seus projectes. Tindrà lloc
els dies 7 i 9 de març, de
19 a 21 hores. En aquestes
sessions, s’exposaran idees

i mètodes per a captar fons
(quotes, subvencions, donatius, campanyes econòmiques, etc.) per als projectes
associatius. Les inscripcions
s’obriran del 20 de febrer
ﬁns al 3 de març.
La darrera sessió comptarà amb la participació d’un
especialista en assegurances
del món associatiu. L’objectiu és conèixer les caracte-

Bona assistència a la formació de tardor
Les tres formacions de tardor organitzades per l’OASE,
‘Obligacions fiscals a les
associacions’, ‘Eines de comunicació i màrqueting per
a entitats’ i ‘La comptabilitat
de les entitats. Què hem
de saber?’ van aplegar una
cinquantena d’assistents i
s’hi van inscriure quaranta
entitats del municipi.
La formació va obtenir
una valoració mitjana de
8,85 per part dels usuaris.

Una cinquantena de
rubinencs fan una crida per
acollir persones refugiades

La concentració va tenir lloc el Dia de la no violència i la pau. / M.C.

M. CABRERA

Al voltant d’una cinquantena de persones es van
manifestar dilluns a la tarda
a favor de la pau i en contra dels conﬂictes bèl·lics.
També es van fer proclames
favorables a acollir persones
refugiades provinents de
països en guerra.
La concentració, convocada per Rubí Solidari coincidint amb el Dia escolar de
la no violència i la pau, va
comptar amb la presència

de l’activista social i per la
pau Arcadi Oliveras, que va
recordar com anys enrere
Catalunya va ser terra d’acollida de refugiats provinents
de les dictadures de Sudamèrica a ﬁnals dels 70 o
de persones desplaçades
per la guerra dels Balcans,
als anys 90.
“Ara no s’ha actuat correctament amb aquesta
gent que prové de la Mediterrània, d’Ucraïna o de repúbliques africanes, la capacitat d’acolliment i recepció

de Catalunya ha baixat”, va
lamentar l’activista.
A més, Oliveras assenyala que els Ajuntaments
poden fer molt per millorar
la situació: “Cal que treballin per oferir les millors
condicions possibles als
refugiats que ja es troben
al territori, provinents de
països africans i asiàtics, a
més de tasques de sensibilització de la població i
pressió perquè el govern
espanyol i la Unió Europea
canviïn d’actitud”.
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Rubí se suma a la commemoració
del Dia muncial contra el càncer
el suport de l’Ajuntament,
anirà a càrrec de Ma� Segura, terapeuta i sexòloga, i
�ndrà lloc a l’Ateneu.

REDACCIÓ

Rubí se sumarà aquest any
al Dia mundial contra el
càncer, que es commemora
el 4 de febrer sota el lema
‘Nosaltres podem. Jo puc’.
Durant la jornada, la façana
de l’Ajuntament mostrarà
un gran llaç de color lavanda, símbol de la conscienciació sobre aquesta malal�a,
mentre que el dia 8 s’ha
programat a l’Ateneu la
xerrada ‘Sexualitat i càncer’,
organitzada per l’en�tat local Oncolliga amb el suport
del consistori.
La commemoració d’aquest any vol posar l’èmfasi
en la necessitat d’emprendre accions per impulsar la
lluita global contra el càncer.
L’objec�u de la jornada és
reduir el nombre de morts
evitables cada any, augmentant la conscienciació
sobre la malaltia entre la
població en general i pressionant els governs per tal
que promoguin els es�ls de
vida saludables, la detecció

Presentació de la campanya impulsada per Oncolliga ‘Posem-li pebrots al càncer’. / Cedida

precoç, la universalitat dels
tractaments o la qualitat
de vida.
El regidor de Salut Pública, Sergi Garcia, destaca
que “el càncer és una de les
principals causes de mort al
nostre país. S’es�ma, però,
que aproximadament un
40% dels casos es podrien
evitar i, per aquest mo�u, és
tan important la sensibilització al voltant de la malal�a. Aquest any hem volgut
posar-hi el nostre granet de

sorra des de l’Ajuntament
en col·laboració amb Oncolliga, que està fent una
feina molt bona per conscienciar la ciutadania i donar
suport als malalts i les seves
famílies”.
‘Sexualitat i càncer’
Coincidint amb el Dia mundial contra el càncer, Oncolliga organitza el 8 de febrer
a les 18 hores la xerrada
‘Sexualitat i càncer’. La conferència, que compta amb

Posar pebrots al càncer
Oncolliga i la Federació
d’En�tats Catalanes contra
el Càncer (FECEC) també
han promogut de nou la
campanya solidària ‘Posemli pebrots al càncer’. Aquest
és el tercer any consecu�u
que es du a terme la campanya, que tindrà lloc als
establiments Condis de
Catalunya els dies 3 i 4 de
febrer.
L’objec�u de la campanya és solidaritzar-se amb
les persones que pateixen
la malal�a, difondre la tasca
de suport i ajuda d’Oncolliga i aconseguir diners
pels projectes d’atenció als
malalts de càncer i les seves
famílies. Els voluntaris repar�ts pels més de 450 establiments Condis oferiran
una bossa de de pebrots,
que prepararan a un preu
simbòlic d’1,50 euros.
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Un home ferit greu en un xoc
frontal entre dos cotxes a la C243c
Un home va resultar ferit
greu en un xoc frontal entre
dos turismes a la C243c, al
seu pas per Rubí, segons
informacions de l’Agència
Catalana de No�cies (ACN).
En l’accident també van resultar ferides dues persones
més, de menys gravetat.
El xoc es va produir a les
9.45 hores el dissabte entre
dos vehicles en el punt quilomètric 11,5 de la via, que
es va haver de tallar completament al trànsit. Fins

Una baralla al carrer
Calderón de la Barca
acaba amb un ferit
i tres de�nguts
El dissabte al matí es va
produir una baralla al carrer
Calderón de la Barca entre
dos grups de persones que
va acabar amb un jove ferit
per arma blanca, probablement un vidre trencat,
segons els Mossos. El jove
va ser traslladat a la Mutua
de Terrassa. La policia, que
va rebre l’avís a les 8 hores,
va aconseguir detenir les
tres persones relacionades
amb aquest atac. / DdR

al lloc de l’accident es van
traslladar efec�us dels Mossos d’Esquadra, Bombers i
el Sistema d’Emergències
Mèdiques, que va enviar un
helicòpter medicalitzat i tres
ambulàncies.
L’home que va quedar
ferit greu, amb un fort cop
al tòrax, va ser traslladat a
l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que els altres
dos ferits van ser portats a
l’Hospital Mútua de Terrassa. / DdR
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Es presenta la nova junta de l’associació
d’adjudicataris del Mercat Municipal

La nova junta, amb l’alcaldessa i el regidor de Comerç. / Localpres

La junta de l’associació
d’adjudicataris del Mercat
Municipal s’ha renovat.
Després de quatre anys, els
representants dels paradistes han celebrat una nova
assemblea en la qual han
escollit les persones que a
par�r d’ara formaran part
de la junta.
El nou òrgan està format per Beli Romero, presidenta; Meritxell Ciurana, vicepresidenta; Xavier

Sánchez, secretari; Xavier
Majó, tresorer i, com a vocals, M. Àngels Alpañés,
Helena Herrero i Olga Díaz.
Núria Aluju i Llorenç Pujol,
vicepresidenta i tresorer
de la junta sor�nt, han fet
el traspàs simbòlic de competències en el marc d’un
vermut, al qual han assis�t
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i el regidor de comerç,
Rafael Güeto.
“El Mercat és un motor econòmic de la ciutat
al voltant del qual giren
moltes coses. Volem un
Mercat fort, que funcioni
i per això desitgem molts

èxits a la nova junta”, ha dit
l’alcaldessa.
Per la seva banda, el
regidor de Comerç ha emplaçat als nous membres
de la junta a una trobada
més formal “per començar
a treballar plegats”.
La nova presidenta, Beli
Romero aﬁrma que tenen
moltes ganes de començar
a treballar: “El Mercat és
una gran família, nosaltres
som els que donem ara la
cara, però som molta gent
amb la voluntat d’estar
units i treballar plegats pel
Mercat Municipal”, conclou. / DdR

El Mercat Municipal lliura les
5 motos sortejades per Reis

El lliurament de les motos va tenir lloc divendres passat. / Ràdio Rubí

Els rubinencs Bienvenida
Porcel, José Mar�nez, Francisco Javier León, Edison
Darwin Lavaye i Rosaura
Caballero han estat els guanyadors d’una de les motos
que sortejava el Mercat
Municipal, coincidint amb
els números guanyadors del
sorteig del Nen, el passat
6 de gener. Els guanyadors
havien adquirit butlletes
al preu d’un euro durant
la campanya comercial de
Nadal de l’equipament.
La portaveu de la Junta
d’adjudicataris del Mercat,

Mari Vicente, ha explicat
que la iniciativa ha estat
molt ben acollida entre els
clients par�cipants. A més,
per cada par�cipació, van
ser obsequiats amb una
bossa de compra reu�litzable. En principi, el sorteig
era de 6 motos però un dels
números premiats no s’havia venut. Ara, els paradistes
decidiran com la sortejaran pròximament. Vicente
també ha destacat que la
campanya de Nadal ha estat
posi�va per als paradistes
del Mercat. / DdR
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L’AV de la Zona Del Mercat entrega els nous
guardons ‘Gent Del Barri, Gent De Rubí’
REDACCIÓ

El Centro Aragonés de Rubí,
per la seva tasca cultural,
i Càritas Rubí, per la seva
feina d’ajut i suport als més
desfavorits, han estat les
dues en�tats reconegudes
aquest semestre amb un
guardó ‘Gent del barri, Gent
de Rubí’ que entrega l’Associació de Veïns de la Zona
del Mercat.
L’en�tat també ha dis�ngit a �tol individual una
rubinenca que ha par�cipat
en els Jocs Olímpics de Rio
de Janeiro: Xantal Giné, jugadora d’hoquei herba del
Real Club de Polo de Barcelona. També ha rebut un
guardó el jugador Sergi Rodríguez, jugador de la Unió
Petanca Les Torres, que ha
par�cipat en el campionat
del món de petanca. El guardó en categoria infan�l ha
anat a parar a mans d’una
altra espor�sta, la taekwondista Sandra Gázquez. Elisa
Roca i Denali Bolliwood
han estatFebrer2017
reconegudes
per
DR 258x165
la seva col·laboració amb
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Totes les persones i en�tats premiades, a l’Ateneu / Localpres

l’en�tat veïnal.
L’entrega de premis
va tenir lloc divendres a
l’Ateneu i va comptar amb
l’assistència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, el
regidor de Cultura, Moisés
Rodríguez, i el regidor d’Esports, Juan
López. “Des
+ok.pdf
1
30/01/17
11:34de
l’administració local agraïm

molt la feina de l’associació
de veïns de la Zona del
Mercat que no només fa les
tasques pròpies d’una en�tat veïnal, sinó que a més,
amb aquests premis realça
la dedicació i la trajectòria
d’altres persones i en�tats
de la ciutat”, va ressaltar
l’alcaldessa.

L’associació de veïns va
crear el 2008 aquests guardons, que s’entreguen cada
6 mesos, per reconèixer
la feina de les en�tats culturals, espor�ves i socials
de la ciutat. Des de llavors,
68 persones i en�tats han
estat premiades en alguna
ocasió.
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El Ple aprova reforçar l’OMIC perquè atengui
les persones afectades per les clàusules sòl
Llum verda per iniciar un Pla especial de protecció del sòl no urbanitzable i per redactar
un Pla director de la Riera per transformar la llera en una zona per passejar i fer esport
marta cabrera

El Ple de l’Ajuntament va
decidir en la sessió del mes
de gener reforçar l’Oficina
Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) per
tal de donar cobertura als
rubinencs afectats per les
clàusules sòl. Fa setmanes,
el Tribunal de Justícia de
la Unió Europea (TJUE) va
sentenciar que les entitats
financeres han de retornar
de forma retroactiva tots
els diners rebuts en concepte d’aquesta clàusula
abusiva.
La moció, presentada
conjuntament per l’Alternativa d’Unitat Popular (AUP)
i Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV), insta al consistori a oferir un servei gratuït
de primera acollida per a les
persones afectades per les
clàusules sòl, reforçant l’Oficina per tal de garantir una
tasca d’acompanyament
i assessorament. L’acord
també preveu fer difusió
sobre la sentència del TJUE
i demanar al govern estatal
que desenvolupi una legislació per assegurar la transparència dels productes
bancaris comercialitzats.
El govern, format pel
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) i el regidor adscrit a Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) Sergi García, es va
comprometre a “acom-

Durant la sessió plenària es van aprovar tres de les onze mocions presentades per l’oposició. / M.C.

panyar la gent per evitar
desorientació i inquietud
a l’hora d’establir acords
extrajudicials amb les entitats financeres”, segons va
afirmar la regidora de Serveis a les Persones, Marta
García.
Tant l’AUP com ICV van
reclamar que es redactin
lleis perquè aquestes pràctiques abusives no es tornin a
repetir, mentre que el portaveu del Partit Popular (PP),
Jonatan Cobo, va afirmar
que “cal una regulació del
sector perquè s’ha produït
un desequilibri”. El portaveu
de CDC, Víctor Puig, també
va mostrar la seva voluntat
que s’ofereixi aquest servei
i Montse Soler, regidora
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), va destacar

PSC, C’s i PP descarten fer un
homenatge a Francesc Alujas
El consistori no farà un
homenatge pòstum a Francesc Alujas, ja que la moció que demanava aquest
reconeixement va obtenir
els vots en contra del PSC,
el regidor adscrit a CDC
Sergi García, C’s i el PP. El
text també demanava que
es posés el nom d’Alujas
a un carrer o plaça de
la ciutat. Alujas, professor de llengües, escriptor,
intel·lectual i d’ideologia
independentista, va morir
a finals de desembre. El

regidor de Cultura, Moisés
Rodríguez, va argumentar
que “no és bo polititzar
els reconeixements” i que
aquests s’han de fer per
criteris “tècnics”. Xavier
Corbera, portaveu d’ERC,
grup que presentava la
moció, va quedar “tremendament decebut”, ho va
qualificar de “desgràcia” i
va arremetre contra el govern preguntant si “aquesta baixesa moral va inclosa
en el pacte del trànsfuga
amb C’s i el PP”.

la importància de l’assessorament a través de l’OMIC
“perquè moltes persones ni
es plantegen reclamar per
la dificultat que suposa”.
Tres mocions aprovades
El Ple també va tirar endavant dues mocions més,
una per implementar un
Pla especial urbanístic del
sòl no urbanitzable, que ha
de permetre desenvolupar
un parc agrari a Rubí. I la
segona per redactar un Pla
director de la Riera.
En el primer cas, la mociów es va aprovar amb el
vot favorable de tots els
grups, excepte CDC, que va
votar en contra, i el PP, que
es va abstenir. El portaveu
de CDC, Víctor Puig, va explicar que coincideix en el

Tombada una
moció per reduir
la contaminació
atmosfèrica
El govern, C’s i PP van tombar la moció d’ICV que demanava fer una diagnosi de
la contaminació de l’aire i
instar a la Generalitat i l’estat
a què implementin la velocitat variable a l’AP7 i la C16 en
episodis de contaminació. El
regidor de Serveis Centrals,
Moisés Rodríguez, va afirmar
que el govern ja treballa per
reduir la contaminació a través del projecte Rubí Brilla,
argument que va compartir
el portaveu de C’s.

fet que cal tirar endavant
un parc agrari, però “no de
tancar la porta a tot tipus
de creixement urbanístic, la
ciutat no està acabada”.
En aquest sentit, la regidora de l’AUP, Mireia Gascón, va afirmar que “és necessari establir les bases per
protegir el territori”, mentre
que el regidor de Serveis

Tombada la moció
per implementar
millores als
polígons locals
Centrals, Moisés Rodríguez,
va explicar que “Rubí té una
gran àrea forestal i agrícola
que cal protegir”.
En relació a la moció
sobre la Riera, va tirar en-

Debat sobre el
compliment o no
de les mocions
VR va presentar una moció,
tombada pel govern, C’s
i el PP, demanant que es
compleixin les mocions i
reprovant el govern. El seu
portaveu, Antoni García, va
afirmar que el govern només
ha executat “7 de les últimes
100 mocions”. La regidora
Maria Mas va negar això i va
assegurar que aquestes “tenen un compliment del 88%.”
El PP va afirmar que això no
passaria si no es presentessin
tantes mocions i C’s va acusar
VR de “populisme”.

davant amb els vots de tots
els grups, excepte C’s i el PP.
La proposta contempla eliminar tots els vessaments
d’aigües residuals, plantar
vegetació autòctona i crear
un camí per a passejar i
anar en bicicleta, sempre
tenint en compte criteris de
seguretat. Des de les files
populars es van mostrar
escèptics sobre les possibilitats de tirar endavant
el projecte, mentre que el
portaveu de Ciutadans va
suggerir cobrir un tram de
la Riera.
En canvi, no es va aprovar el text per redactar un
Pla director del verd urbà.
El govern va assenyalar que
aquesta acció ja s’estava
fent, mentre que C’s, que hi
va votar en contra, va afirmar que un pla no serveix
per millorar l’estat general
dels parcs. També hi va
votar en contra el PP.
Un altre text que no es
va aprovar va ser per implementar un seguit d’accions
per millorar els polígons. El
govern, C’s i PP van tombar
la moció. L’executiu també
va argumentar que “el que
demana la moció ja s’està
fent”.
Tampoc no va prosperar
un text que pretenia crear
places reservades per a les
dones embarassades i els
conductors amb cadiretes de nadons. Tot i que a
l’aparcament del Mercat hi

Rubí s’adhereix
a la campanya
‘Casa nostra,
casa vostra’
El Ple va decidir per unanimitat l’adhesió de Rubí a la
campanya ‘Casa nostra, casa
vostra’ d’acollida de persones
refugiades. D’aquesta forma,
l’Ajuntament fa una crida a
la ciutadania per mobilitzarse el 18 de febrer en una
concentració a Barcelona.
El consistori també va aprovar una declaració institucional contra l’homofòbia arran
dels atacs homòfobs patits
per l’alcalde de Terrassa,
Jordi Ballart.

ha tres places d’aquestes
característiques, la regidora
de Serveis Territorials, Maria Mas va defensar que “les
dones embarassades no són
persones malaltes ni amb
problemes de mobilitat”.
Els vots del govern, C’s i el
PP van impedir que la moció
quedés aprovada.

MOCIONS
APROVADES
-[AUP] Redactar i implementar un Pla especial
urbanístic de conservació
i protecció del sòl no urbanitzable.
Sí: Govern, ERC, C’s, AUP,
ICV i VR
No: CDC
Abst: PP
-[AUP] Redacció del Pla
director de la Riera de
Rubí.
Sí: Govern, ERC, AUP, ICV
i VR
No: C’s
Abst: PP
-[AUP i ICV] En defensa
dels interessos de les persones afectades per les
clàusules sòl
Sí: Govern, ERC, C’s, AUP,
ICV, CDC, PP i VR

MOCIONS NO
APROVADES
-[VR] Pel compliment de
les mocions aprovades al
Ple i reprovació de l’acció
de govern.
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i VR
No: Govern, C’s i PP
-[AUP] Redacció d’un Pla
director de Verd Urbà.
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i VR
No: Govern, C’s i PP
-[CDC] Per l’impuls de la
indústria rubinenca
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i VR
No: Govern, C’s i PP
-[ICV] Implantació de la
velocitat variable per reduir la contaminació de
l’aire
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i VR
No: Govern, C’s i PP
-[ERC] Homenatge pòstum
a Francesc Alujas
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i VR
No: Govern, C’s i PP
-[ERC] Zones especials
d’aparcament per a conductors amb nadons
Sí: ERC, AUP, ICV, CDC i VR
No: Govern, C’s i PP

Ple Municipal
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La proposta de pressupost del 2017 augmenta
uns 90.000 euros la despesa de càrrecs polítics
c.carrasco / m.cabrera

L’equip de govern ja ha fet arribar
als grups de l’oposició la proposta
de pressupost de l’Ajuntament de
Rubí per aquest 2017. Uns comptes molt similars als de l’exercici
del 2016 i en els quals hi ha un
increment de la partida d’òrgans de
govern d’uns 90.000 euros.
Alguns grups de l’oposició,
com l’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP), han vist amb recel aquest
augment en la despesa, ja que
consideren que pot amagar un
pacte encobert entre el govern
i Ciutadans (C’s) i Partit Popular
(PP). En aquest sentit, i malgrat que
l’executiu local encara no ha presentat públicament el pressupost,
fonts municipals han assenyalat
que l’increment és degut a la incorporació del regidor Sergi García en
tasques de govern (40.000 euros) i
que també s’incrementa en 30.000
euros la partida per a assessors de
grups municipals. L’administració
diu que es tracta d’una previsió
per als partits polítics a l’oposició
que a hores d’ara no han incorpo-

Els comptes municipals de l’exercici actual encara no s’han aprovat. / Arxiu

rat aquesta figura però que no hi
han renunciat. D’aquesta manera,
segons el govern, es garantiria
el pressupost si canvien d’opinió
durant el 2017.
L’executiu local també assegura
que no té previst tancar cap acord
de govern amb cap partit a l’oposició ni vol incrementar cap partida
del sou dels portaveus.
75 milions de pressupost
La proposta de pressupost del

govern puja a 75.181.501 euros i
és força semblant als comptes del
2016. Segons el govern, la intenció
és centrar la despesa en els tres eixos del mandat: polítiques socials,
foment de l’ocupació i via pública.
Pel que fa a les inversions, destaca
una partida de 400.000 euros per
rehabilitar i condicionar els antics
cinemes. També està prevista la millora de la plaça de la Constitució,
al barri de Les Torres, amb 125.000
euros, i la pavimentació de diverses

vies públiques, amb 281.692,85
euros. Les tres partides arriben a
través de programes i subvencions
de la Diputació de Barcelona.
També es preveu la millora de
l’accessibilitat, la mobilitat i l’espai
públic als barris de Ca n’Oriol i el
25 de Setembre amb una partida
de 75.000 euros que prové de
les meses de concertació de la
Diputació.
Pel que fa a l’àmbit de Serveis
Socials, ressalta l’increment en
més de 100.000 euros de la partida
destinada a les beques menjador,
que se situa en els 550.000 euros,
i que atorga el Consell Comarcal
del Vallès Occidental, així com una
nova partida de 51.000 euros per
a ajuts d’urgència social.
Finalment, remarcar que les
partides destinades a política lingüística no només es mantenen sinó
que s’incrementen en 6.000 euros
i se situen en els 121.052 euros. Cal
recordar que el PP va condicionar
el seu suport als pressupostos a la
supressió de la partida destinada
al Consorci per a la Normalització
Lingüística.

L’AUP, ICV i el
PDeCAT demanen
negociacions
amb tots els grups
L’AUP, ICV i PDeCAT han demanat a l’equip de govern que les
negociacions del pressupost es
facin conjuntament amb tots els
grups municipals. A més, l’AUP
considera que l’oferiment de
negociar és de cara a la galeria:
“És cínic que després de tot el
que ha passat vulguin fer veure
que estan oberts a parlar amb
tothom”, va afirmar la regidora
de l’Alternativa, Mireia Gascón.
Per la seva banda, ICV va
afirmar que si no es produeix una
trobada conjunta per explicar el
pressupost no tenen intenció
de negociar els comptes amb
trobades bilaterals “que resulten fracassades, com ha quedat
demostrat aquest any, que no
s’ha tirat endavant el que es va
aprovar”, segons el portaveu,
Ramon Capolat.
Finalment, el PDeCAT assegura que l’executiu podrà parlar
amb el seu grup de pressupostos
o de qualsevol altra tema sempre
que el govern faci plegar el regidor Sergi García. / DdR

ICV denuncia la manca d’inversió en L’Alternativa qualifica de “pobre”
la proposta de pressupost del govern la proposta de l’executiu local
Un d’aquests és en matèria d’alta tensió, tot i que es va
cristina carrasco

Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV) ha denunciat la
manca d’inversió prevista a
la proposta de pressupost
que ha presentat l’executiu
local. Una proposta que els
ecosocialistes titllen de “continuista” i consideren que
demostra que aquest govern
no té un model de ciutat clar,
segons ha assenyalat la regidora d’ICV Ànnia García.
En aquest sentit, Ramon Capolat, portaveu de
la formació, apunta que la
inversió prevista es redueix a la meitat respecte al
pressupost del 2016 i que
només es destinen 900.000
euros, amb els quals “dubto
que es puguin fer projectes
transformadors de ciutat”.
Capolat també ha criticat
que el Pla d’inversions, dotat amb 8 milions d’euros
a partir d’una modificació
pressupostària, que es va
aprovar al juliol, tampoc no
s’ha executat ni es contempla en aquests comptes del
2017.
Els ecosocialistes veuen
mancances en el pressupost
pel que fa a diferents àmbits.

d’habitatge. Capolat recorda
que l’Ajuntament compta
amb un Pla director d’habitatge 2016-2019 que preveia, entre altres, incrementar
el parc d’habitatge social en
1.000 pisos i rehabilitar pisos
de particulars o municipals
per a incorporar-los al mercat de lloguer social.
Per al portaveu del
grup d’ICV, el compliment
d’aquest Pla hauria de suposar un increment pressupostari en aquest àmbit,
però no és així, sinó que “es
redueix el pressupost per
habitatge i alguns serveis
desapareixen”. Capolat creu
que s’haurien d’haver pressupostat més de mig milió
d’euros més per les accions
relacionades amb la creació
d’habitatge social.
Una altra de les mancances que els ecosocialistes
consideren que presenten
els pressupostos són les relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables
i la lluita contra la pobresa
energètica. En aquest sentit, critiquen que no hi ha
cap partida pel trasllat o el
soterrament de les línies

acordar amb l’Institut Català
de l’Energia, ni per pagar
les factures de llum, aigua
o gas per a aquelles famílies
que no poden assumir-les.
La falta de recursos per al
Pla director del Rubí Brilla
és una altra de les crítiques
d’ICV al pressupost, ja que
no es contempla l’augment
de personal que preveu el
pla ni per la rehabilitació
d’edificis, entre altres.
Iniciativa també critica
que el pressupost tampoc
no aposti clarament per les
polítiques pròpies d’ocupació, ja que no inclou partides per a plans d’ocupació
propis, ni per la formació de
rubinencs, ni pel foment del
cooperativisme. Els ecosocialistes també denuncien
que cada cop s’externalitzen
més els serveis, tot i que
l’Ajuntament té una plantilla
de 600 persones. “Un 14%
del pressupost està destinat
a la compra de serveis externs”, apunta Capolat, qui
considera que “destinar, de
75 milions de pressupost,
més de 10 milions a serveis
externs, ens sembla que no
és justificable”.

marta cabrera

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) no està satisfeta amb la proposta de
pressupost que ha elaborat
l’equip de govern, formada
pel Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) i el regidor adscrit a Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) Sergi García. Per la
formació assembleària,
la proposta que ha posat
el govern sobre la taula
és “políticament pobre,
no és ambiciosa i no hi
ha planificació”, segons
afirma el regidor de l’AUP
Aitor Sánchez.
Entre les qüestions criticades per l’Alternativa hi
ha l’increment del capítol 2
del pressupost, destinat a
l’externalització de serveis,
i la baixada en la inversió.
La regidora Mireia Gascón
assenyala que precisament
el capítol de les inversions
“ha de ser el punt fort,
cal fer una planificació de
com anar implementant
els projectes, amb partides
anuals constants i aques-

Els tres regidors de l’AUP, durant la roda de premsa. / M.C.

tes no apareixen”.
D’altra banda, també
lamenten que en les partides del pressupost hagin
desaparegut les inversions
per l’ampliació del Centre
d’Educació Especial de Ca
n’Oriol o pel sanejament
del rierol de Can Xercavins, entre altres, així com
l’increment de la despesa
en lloguers i també d’Acció
Institucional i Comunicació, “que principalment
fa publicitat i promoció
de l’alcaldessa”, afirma
Gascón. A més, l’AUP ha
posat el focus d’atenció
en l’augment de la partida
d’Òrgans de Govern: “Tenim l’augment dels 40.000
euros anuals del trànsfuga,

però també apareix una
pujada de 30.000 euros
que no sabem que és”,
explica la regidora, que
afegeix que “potser forma
part de l’acord pel trànsfuga amb Ciutadans (C’s)
i el Partit Popular (PP)”.
Segons fonts municipals,
aquesta partida és una
reserva relacionada amb
els assessors dels grups
municipals.
Per últim, el portaveu
de l’Alternativa, Jordi Muntan, ha subratllat que “amb
aquest pressupost estem
segurs que la ciutat no viurà la segona transformació
que la regidora de govern
Maria Mas va pronosticar
a l’inici del mandat”.
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Turull assegura a Rubí que
“el referèndum es farà”

Ana M. Mar�nez, nova primera secretària
de la Federació socialista del Vallès Oest
REDACCIÓ

Jordi Turull va assis�r a un sopar amb la JNC de Rubí. / Cedida

El president del grup parlamentari de Junts pel Sí
(JxSí) i membre del Par�t
Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT), Jordi Turull, va
visitar divendres al vespre
Rubí per assis�r a un sopar
amb els membres de la
Joventut Nacionalista de
Catalunya (JNC), les joventuts del par�t.
Interrogat sobre la
qüestió del referèndum,
el diputat de JxSí va aﬁrmar que el referèndum
per la independència de
Catalunya es produirà, tot i
els impediments de l’estat
espanyol: “El referèndum
es farà. Desbordarem de-

mocrà�cament l’estat”.
Turull va reﬂexionar sobre el moment en el qual es
troba la polí�ca catalana i
considera que “s’ha arribat
a aquest punt perquè l’estat
mai ha donat cap resposta a
les demandes catalanes”.
El president local de la
JNC, Èric Zaldívar, va aﬁrmar
que la independència ha de
ser un instrument per millorar la vida dels catalans,
mentre que el portaveu del
PDeCAT, Víctor Puig, va ressaltar que cal una República
Catalana per garan�r que
“els casos de transfuguisme
com el de Rubí no �nguin
cabuda”. / DdR

L’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Martínez, va ser escollida dissabte com a nova
primera secretària de la
Federació socialista del Vallès Oest, en el marc del V
Congrés de la Federació
celebrat a Vacarisses. Els 97
delegats i delegades de la
Federació van ra�ﬁcar per
àmplia majoria Martínez
com a primera secretaria
de la formació, que agafa
el relleu d’Amadeu Aguado,
qui con�nuarà a l’execu�va
com a president.
Els socialistes vallesans
van donar suport a la candidatura de la rubinenca,
l’única que es va presentar, i
posteriorment a la proposta
d’execu�va, que va comptar
amb els vots favorables del
99% dels vots emesos.
En el seu primer discurs
ja com a primera secretària, Ana M. Martínez, va
assegurar que un dels seus
objec�us “és con�nuar sent
ú�ls a la ciutadania, sempre defensant els valors de

Tratamientos para adelgazar
y mejorar la celulitis
Cavitación
Se aplica a través de
un cabezal de baja frecuencia, al aplicarlo en la
zona afectada provoca
roturas en la grasa transformándola de estado
sólido a líquido, es muy
importante después de
este tratamiento efectuar
un drenaje linfático para
expulsar la grasa, pues
sino el propio cuerpo reabsorbería el 50% de esta.
Este tratamiento se tiene

que realizar en intervalos
de 3 días, no menos, pues
es en este tiempo cuando
el cuerpo va expulsando
la grasa.
Radiofrecuencia
Se puede usar facial o
corporal.
Al aplicar este tratamiento conseguimos un
aumento de temperatura
que provoca la reactivación de las proteínasas,
enzimas encargadas de

normalizar la producción y
la calidad del colageno.
El resultado
En el rostro un incremento
de la circulación sanguínea que provoca una
mejora evidente de la calidad de la piel, atenuando
arrugas y ﬂaccidez por la
producción de colageno.
Elimina la grasa contenida en los adipocitos.
Estimula el sistema linfático y arteria-venoso, con
la consiguiente eliminación de líquido y pérdida
de volumen.
Presoterapia
Por problemas de retención de líquidos, circulatorios, mejora notablemente
la celulitis.
Ahora es el momento
ideal si tienes pensado
hacer un tratamiento adelgazante o para la celulitis
pues quedan unos meses
aún para la primavera,
infórmate, y confía en una
buena profesional que te
aconsejara sobre un tratamiento personalizado e
ideal solo para ti.
Centre d’estètica Bella

Mar�nez, durant la seva intervenció, dissabte en el Congrés del PSC. / Cedida

l’esquerra i treballant per
una societat socialment
més justa, igualitària i on
existeixi una igualtat real
d’oportunitats”.
L’equip d’Ana M. Mar�nez compta amb una adjunta a la primera secretària
que estarà en mans de Mercè Rodó, regidora a l’Ajuntament d’Ullastrell, i amb el

terrassenc, Xavier Cardona,
com a secretari d’Organització i Finances, que �ndrà
d’adjunts a Dolors Conde,
exalcaldessa de Castellbisbal
i assessora del grup municipal del PSC a Rubí, i Josep
Portero, militant històric del
PSC de Terrassa.
Mar�nez estarà acompanyada també pels rubinencs

Marta García, que assumirà
l’àrea de Política Social, i
Joan Antoni Serra, que serà
secretari d’Ocupació.
El primer secretari del
PSC, Miquel Iceta, va assis�r
al Congrés i va animar la
nova execu�va “a con�nuar
treballant amb valen�a, com
està fent Terrassa amb la
ges�ó de l’aigua”.

La periodista Sara González presenta
‘Cas Mercuri’ a la Sala Neus Català

La Sala Neus Català va acollir dimarts a la tar- ners”, aﬁrma González. L’acte va ser presenda la presentació del llibre ‘Cas Mercuri. Ga- tat per la regidora d’ICV, la també periodista
làxia Bustos’, de la periodista Sara González. Ànnia García, i va comptar amb l’assistència
L’autora del llibre, que recull el tes�moni de d’una vintena de persones. / M.C.
tots els implicats en l’escàndol, aﬁrma que
el cas Mercuri “va deixar en estat de xoc
Sabadell”. Manuel Bustos, que té més de
12 imputacions per presumptes delictes,
ha estat condemnat a 1 any i 4 mesos de
presó per una de les causes, però encara
s’enfronta a nombrosos judicis, el més
important dels quals és el de cobrament
de comissions: “A Sabadell es van cobrar
comissions per l’adjudicació d’obra pública,
però no se sap on van anar a parar els di- La regidora d’ICV, amb l’autora del llibre. / M.C.

POLÍTICA
L’Alternativa
exigeix explicacions
sobre l’obertura
parcial del Casino
L’AUP ha demanat explicacions al govern local per les
obres que s’han realitzat
per adequar el Casino a la
normati va en matèria de
seguretat i accessibilitat.
El grup municipal de
l’AUP, com també va fer
Veïns per Rubí (VR), va
demanar al Ple de dijous
en el torn de precs i preguntes que faci públics
els informes que avalen la
seguretat de l’ediﬁci. En cas
de complir la normativa,
la formació assembleària
ha demanat que s’informi
la ciutadania i a les entitats sobre quines activitats podrà acollir aquest
equipament municipal, els
tràmits per fer-ne ús i el
temps que resta per iniciar les obres deﬁnitives de
rehabilitació.
L’Alternativa creu que
l’ús de l’espai no pot ser
exclusiu de l’entitat Sant
Antoni Abat i que s’ha de
posar a l’abast de tota la
ciutadania, “i no només
d’alguns privilegiats”, assenyalen a través d’un
comunicat. / DdR
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L’AUP demana una auditoria
per saber si FCC ha comès
frau amb la neteja i els residus
MARTA CABRERA

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) demanarà al Ple
del mes vinent que l’Ajuntament impulsi una auditoria
externa per comprovar
si l’empresa Fomento de
Construcciones y Contratas
(FCC), que té adjudicada
la neteja dels carrers i la
recollida dels residus, ha
comès frau.
Aquesta companyia
ha estat denunciada per
l’Ajuntament de Badalona
i el de Barcelona per frau
després que els consistoris
comprovessin que s’havia
gestionat de forma incorrecta el servei. “Reclamem
una auditoria externa per la
gestió concedida de la neteja viària i els residus. Amb
els controls habituals no es
detecten les irregularitats,
com ho demostra el cas
de Barcelona i Badalona,
que ho han detectat amb
auditories”, aﬁrma el portaveu de la formació, Jordi

Rubinet és l’empresa de FCC que s’encarrega de la neteja. / Arxiu

Muntan.
Els dos contractes suposen per FCC un ingrés
anual de 7 milions d’euros
i actualment aquesta concessió està prorrogada per
la redacció d’un nou plec
de clàusules i condicions
del servei.
Muntan també demana
que en aquest nou plec,
que hauria d’haver estat
enllestit abans de l’estiu,
“inclogui mesures de seguretat per assegurar que es
gestioni de forma eﬁcient i

segura”.
A més, l’AUP ha recordat
que encara estan a l’espera
de rebre informació sobre
aquest contracte, especíﬁcament sobre la inclusió
de clàusules socials. També
han recordat que continuen
a l’espera dels informes de
viabilitat econòmica de la
municipalització dels serveis externalitzats: “Creiem
que la municipalització
aporta beneﬁcis econòmics
i millor gestió i prestació de
serveis”, apunta Muntan.

L’ANC i Òmnium ofereixen autocars per donar
suport a Mas, Rigau i Ortega al judici del 9-N
L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, juntament amb l’Associació de Municipis per la Independència,
han arrencat una campanya amb el
lema ‘El 6 de febrer ens jutgen a tots’
per promoure una mobilització massiva en defensa de l’expresident de la
Generalitat, Artur Mas, la consellera
Irene Rigau i l’exvicepresidenta Joana
Ortega, que s’enfronten el 6 de febrer
al judici pel 9-N.

Les entitats sobiranistes han obert
un espai d’inscripcions a l’adreça
https://9nsomtots.cat, similar al
que es realitza en les inscripcions a
les manifestacions de l’11-S. A més,
s’oferiran autobusos des dels diferents municipis i localitats, com per
exemple Rubí. Les seccions locals de
les dues entitats fan una crida a la
mobilització i han informat que encara
es poden adquirir tiquets per anar des

de Rubí ﬁns al passeig Lluís Companys,
davant del Tribunal de Justícia de
Catalunya (TSJ) per donar suport als
encausats. Les persones que vulguin
comprar tiquets ho poden fer per 6
euros a Cal Martori, a la plaça Onze
de Setembre. Els autocars sortiran
des de l’Escardívol a les 6.45 hores
del 6 de febrer i està previst que els
encausats compareguin al judici a les
8.45 hores. / DdR
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E

l Ple de l’Ajuntament corresponent al mes de gener ha aprovat
reforçar l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
(OMIC) per donar suport als rubinencs
afectats per les clàusules terra en els seus
préstecs hipotecaris, arran de la sentència
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
que declara nul·les aquestes condicions i
obliga a les entitats financeres a retornar
tots els diners rebuts en concepte d’aquesta
clàusula abusiva.
L’acord del plenari permetrà als afectats
per aquestes clàusules sòl rebre assessorament i acompanyament des de l’OMIC,
especialment quan han d’establir acords
extrajudicials amb les entitats financeres
per tal d’evitar sortir novament perjudicats.
La difi cultat que suposa enfrontar-se a
qualsevol tipus de litigi o negociació amb
el sector bancari provoca que alguns dels
afectats ni tan sols es plantegin iniciar

Lengua e ideología de género
El lenguaje de los políticos y medios de
comunicación ha cambiado, ya no usan el
plural masculino, inclusivo, para referirse
a hombres y mujeres por igual, como por
ejemplo: “Los trabajadores de la empresa”
”los alumnos de la escuela” “los compañeros
del partido”, etc. No, ahora, siguiendo lo
políticamente correcto, dicen “trabajadores
y trabajadoras” “compañeros y compañeras”
“alumnos y alumnas”, y todo por no utilizar,
según ellos, un vocabulario sexista que ignora
a las mujeres o las relega a un segundo plano
del discurso. Dicho de otra manera: no quieren aparecer como “sexistas” o “machistas”;
pero muchos, y añado “muchas”, para que
nadie se me cabree, no saben que detrás
de esta nueva forma de hablar, que poco a
poco nos van colando, hay toda una cuestión
ideológica que va más allá de un feminismo

EDITORIAL

Unanimitat

una reclamació. Per això, és important
que el ciutadà se senti acompanyat per les
administracions en casos d’indefensió o
injustícia, fet que no sempre passa sobretot
quan es tracta d’entitats financeres o de
grans subministradores. Benvingut sigui
doncs aquest acord de Ple.
La moció, presentada per Alternativa
d’Unitat Popular i Iniciativa per Catalunya Verds, es va aprovar per unanimitat,
un consens que darrerament es troba a
faltar en els plens del consistori rubinenc,
que continua dividit en dos blocs. Per una
banda, el govern, format pel Partit dels
Socialistes i el regidor Sergi García, que
va abandonar el seu grup, Convergència

Cartes de la ciutadania

moderado y racional y que nos introduce a
la denominada “Ideología de Género”. Esta
ideología, defendida por los movimientos
feministas más radicales, y algunos movimientos de gays, lesbianas y transexuales,
enseñan, en síntesis, que la orientación
sexual de una persona no viene determinada
porque nazca con un pene o una vagina,
sino porque se la ha educado, siguiendo
unas estructuras sociales, prehistóricas, que
hacen que a un hombre le gusten las mujeres
porque le han educado para que le gusten las
mujeres. Posiblemente la cosa hubiese sido
diferente si no hubiera estado “oprimido” por
una educación impuesta por una sociedad
machista y opresora. Lo que enseña esta
“Ideología de Género” es que los humanos
nacemos asexuales, sin una tendencia natural
a ser heterosexuales, sino que todo depende
de una construcción ética, moral, social y
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Democràtica de Catalunya, per passar a
l’executiu, i Ciutadans i Partit Popular.
L’altre bloc, Esquerra Republicana, l’AUP,
Iniciativa, el Partit Demòcrata Europeu de
Catalunya i Veïns per Rubí.
Malgrat que el clima de crispació del
passat desembre s’ha anat rebaixant amb
el pas del temps, la tensió entre els dos
blocs continua latent. Una situació que no
és propícia per a cap tipus de negociació a
la recerca del màxim consens en els grans
temes de ciutat.
Precisament negociar és el que vol
l’executiu local pel que fa als pressupostos
del 2017. El govern ja ha fet arribar la seva
proposta als grups de l’oposició. C’s i PP

Segueix-nos a @DiarideRubi

i també a Facebook

cultural a las que el hombre y la mujer están
sometidos desde su nacimiento. O sea: que
a una persona que nace con una vagina, esta
sociedad retrógrada y machista la enseña a
ser mujer y asumir el rol que como mujer le
corresponde: tener hijos, criarlos, cocinar,
vestir como mujer y un largo etc. Y lo mismo
sucede con los hombres. En resumen: que el
nacer con una vagina o un pene no es elemento determinante de nuestra orientación
sexual ni de conducta genérica.
Esta ideología hace diferencia entre sexo
y género: se puede ser del sexo masculino y,
sin embargo ser de género femenino si el varón se siente mujer o viceversa. La ideología
de género también se inspira en la filosofía
marxista cuya finalidad es la supresión de
las clases sociales, así la ideología de género
aspira a la supresión de toda clase de género:
acabar con lo masculino y lo femenino. Para

no s’han pronunciat, però l’històric dels
dos partits en aquest mandat fa pensar
que facilitaran l’aprovació dels comptes per
l’exercici actual.
En el cas dels partits a l’altre bàndol,
les crítiques no s’han fet esperar. De fet,
les divergències comencen més enllà dels
números, ja que mentre el govern vol reunions bilaterals, partit a partit, els altres
grups volen negociar conjuntament. Si
no són capaços de posar-se d’acord en la
forma, del fons ja ni en parlem.
No és ni de lluny la millor situació
per plantejar temes tan importants i tan
necessaris per a la ciutat com és el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, el Pla
de Mobilitat o l’ampliació de l’illa de vianants, per posar tres exemples. Qüestions
vitals per un Rubí que no avança, que no
acaba de fer el pas endavant, que no puja
a cap tren. Cal una reflexió serena sobre la
responsabilitat de cadascú.

esta ideología, a diferencia de los movimientos feministas clásicos no se trata de equiparar los derechos de la mujer a los del hombre,
pues eso implica el reconocimiento de géneros, sino a la eliminación de los mismos.
Ahora, los apologistas y promotores de esta
ideología, se encuentran en un proceso de
“desconstrucción”, como lo denominan ellos,
del sistema de género tradicional y opresor,
empezando por la educación y el lenguaje.
Después de todo lo dicho, y expuesto a ser
cuestionado y acusado de sexista y homófobo,
me quedo con una duda que me atormenta:
¿A qué género hubiera pertenecido el que
esto escribe si le hubieran educado bajo los
postulados de esta ideología? Ya no puede
uno, y añado “una”, estar seguro de nada,
todo depende de… ¡Vete a saber!
Miguel Fernández Castillo
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La sexualitat després del càncer

MATI SEGURA
Terapeuta i sexòloga

La malaltia del càncer d’un
dels membres de la parella és
un període de crisi. Una crisi
és un canvi, alguns canvis
són volguts i esperats, per
exemple l’arribada d’un fill.
Però altres, com una malaltia,
són no volguts i fan por. La
persona afectada i la seva
parella entren en un món
d’incerteses.
El temps que segueix al
diagnòstic és un moment extremadament angoixant tant
per la persona afectada com
per la seva parella. S’entra
en període d’espera. S’espera
el resultat de determinats
exàmens, s’espera la visita
del metge... s’espera una intervenció quirúrgica, s’espera
el resultat de la intervenció,
s’espera l’inici del tractament de la quimioteràpia;
tractament que, com explica
la periodista especialitzada
en temes de salut, Astrid le
Minter en el llibre Viure millor la quimioteràpia, “el seu
anunci comporta un doble

terratrèmol emocional. La
persona se sent alleugerada
de saber que es pot tractar,
però inquieta d’haver de
passar per un tractament
que té justa fama de pesat”.
Aquest procés fa por i negar
la situació és un mecanisme
de defensa de la persona.
La negació sorgeix com a
conseqüència de no voler
saber res de la malaltia i no
voler-ne parlar. Si bé aquest
mecanisme de defensa és
ben conegut quan el malalt
el desenvolupa, no es té en
compte que la parella de la
persona malalta també pot
estar passant per la negació,
traient-li importància als
símptomes i emocions que
expressa la seva companya
o company.
La persona afectada nota
aquests sentiments, però
sovint, en aquests moments,
està massa enfeinada amb la
seva pròpia malaltia. Per una
banda té ganes d’expressar el
que sent però, per altra banda, nota la poca predisposició de la parella i ho evita, ja
que no és moment d’iniciar

un conflicte de parella. La
negació de la parella es veu
ben clar en aquest testimoni:
“Des que ens van comunicar
que patia la malaltia, i durant
tot el temps que va durar, el
meu marit mai va pronunciar la paraula càncer davant
meu. Com si no passés res.
Malgrat tot l’amor que em
professava, només em va
acompanyar un cop a l’hospital. I quan m’angoixo abans
d’unes proves, em diu que
no hi ha cap raó per la re-

caiguda. És com si negués el
problema. Crec que és la seva
manera de protegir-se”.
Tot i que la tendència
està canviant, no és massa
f reqüent que en aquesta
etapa es demani ajut per
problemes de parella, perquè tot i que és un tema
important, no es percep com
un tema urgent. I probablement és aquí on comença el
que més endavant serà “un
conflicte de parella”. Quan
el tractament ja ha passat,

la persona, i la parella, volen
recuperar la seva relació i la
seva intimitat. Alguns dels
tractaments, tant hormonals
com no hormonals, poden
afectar de manera directa
les relacions sentimentals i
sexuals i també hem de tenir
en compte altres aspectes
indirectes com pot ser el cas
de la mastectomia.
Segurament, són aquests
els factors més importants a
tenir en compte a l’hora de
restablir les relacions de parella, però malgrat el càncer
les parelles que s’han donat
suport durant la malaltia
superen el problema adaptant-se a la situació. De fet,
quan les crisis de parella se
superen, la relació s’enforteix.
Reduir els problemes sexuals
i de parella del pacient oncològic a les alteracions físiques
és esbiaixar el problema.
De vegades, quan les
persones consulten dificultats sexuals o de parella i
els preguntem: Creus que
aquest problema és a causa
de la malaltia o al tractament? Expliquen com

13

s’han sentit. És un moment
en què es posa damunt la
taula molts aspectes que no
s’havien parlat. El que per
un era un mecanisme de
defensa davant la situació,
per la persona malalta era
interpretat com una manca
d’interès.
En aquesta situació, les
persones també posen en
marxa altres mecanismes
de defensa, com per exemple l’enuig. És possible que
l’enuig de la persona que ha
patit el càncer recaigui sobre
la seva parella.
És important que no
es prengui aquesta reacció
com un atac personal, sinó
com una reacció davant la
situació, i cal que la persona
trobi un espai on ser escoltada. Sovint la ràbia necessita permís d’expressió, si la
persona no troba un espai
apropiat per fer-ho, serà més
difícil tirar endavant. És com
si, malgrat el pas del temps,
sempre estiugessin present
aquells comportaments de la
parella que ens van fer sentir
malament.
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On són els nostres diners?

VÍCTOR PUIG
Portaveu PDeCAT

Si haguéssim de definir els
principals problemes que té
Rubí, molts coincidiríem en
parlar de la mala mobilitat,
de l’habitatge i concretament
la falta de pisos de lloguer.
Molts també parlaríem de
l’estat de les instal·lacions
esportives o de l’espai públic.
Molt millorable. I un treballador de l’Ajuntament segurament ens diria una llarga
llista de problemes; entre les
quals el sistema informàtic
de la casa, que es penja cada
dos per tres. Si, a més, fem
cas de l’estudi recent que assenyala el preocupant nivell
de l’ensenyament mitjà dels
rubinencs, crec que tothom
coincidiria en la necessitat
d’invertir més en educació.
Per part nostra, abans
de conèixer la proposta de
pressupostos pel 2017 del
govern, des del Partit Demòcrata vam avançar dues
propostes: un augment considerable de la inversió en
Cultura (veure article) i una
partida ambiciosa destinada
a transformar el centre de

la ciutat.
Ara que ja tenim el
document del govern, ens
sorprenem si analitzem les
xifres. El pressupost puja
un milió respecte del 2016:
comptem amb 75 milions
d’euros. Per això és encara
més sorprenent que partides
tan essencials com aquestes (les que citàvem com
a principals problemes de
la ciutat) baixin: mobilitat
(143.000€ menys), urbanisme (385.000€ menys),
habitatge (30.000€ menys),
informàtic a (170.000€
menys), instal·lacions esportives (200.000 € menys)
i, el més sorprenent de tot:
les diferents àrees educatives perden 600.000 euros

en total!
Aleshores, què puja? Bàsicament pugen retribucions
per l’augment de personal i
un pla de voreres als barris
finançat per la Diputació.
Veurem molta vorera nova,
això sí. Sembla trist que amb
les mancances de Rubí, el
govern només pugui oferir
això: seguir sent una agència
de col·locació i un manteniment del carrer que no
aporta cap valor afegit.
Per a nosaltres és la demostració que aquest govern, que esperem que l’últim ajuntament socialista
després de 14 anys ininterromputs, no té projectes
que puguin il·lusionar. Més
encara: no té projectes raonables. Fa molts anys que
estem estancats i apujant
les persones en nòmina a
l’Ajuntament no farem res.
Aquest és un Ajuntament
que no ha imaginat, dibuixat
ni projectat res. Tenim, per
culpa d’aquest Ajuntament,
un model de ciutat antic,
propi d’una altra època que
no s’ha sabut reinventar.
En definitiva, cal passar
pàgina.

El ocaso del gobierno del PSC
con el apoyo del PP y Ciudadanos
ANTONI GARCÍA
Portaveu Veïns per Rubí

Después de año y medio de
mandato, ya podemos constatar que nos encontramos
ante el peor gobierno de
la democracia desde el año
1979 y, por extensión, con su
peor alcaldesa.
No nos sorprende en
absoluto por la trayectoria
f ratricida de la corporación del PSC de Rubí que
representa en su máximo
esplendor la Sra. Martínez:
cuando alguien ha sembrado
de cadáveres políticos su trayectoria política con los que
eran compañeros de partido,
no es de sorprender que ante
un partido roto, se pierda
talento, se pierdan apoyos
en el camino hasta llegar a
los 6 concejales (en 2007 el
PSC obtuvo 12 concejales a
apenas unos votos de los 13)
y que además esté dispuesta
a lo que sea para mantenerse
en la alcaldía, sin importar la
ética, ni la moral, ni los principios, ni la ciudadanía, ni el
municipio, sólo importando
una egolatría sin límites.
Y aquí es donde nos
encontramos con un hecho
nunca visto en Rubí: ante el
temor a una moción de censura, una vez dilapidado el
apoyo, el voto de confianza y
el aval de 20 de 25 concejales del pleno municipal que
apoyaron los presupuestos
de 2016, la Sra. Martínez
incorpora a un tránsfuga a
su gobierno, cambiando sus
condiciones económicas,
y resultando una relación
de mayorías distintas en el
pleno municipal.
No hay género de dudas,
pese al cinismo de la Sra.
Martínez, la Sra. Mas y

otros miembros del séquito
Martinecista, de que estamos tratando un caso de
transfuguismo de manual,
tal como lo define el pacto
antitransfuguismo firmado
por el Partido Socialista y
los grandes partidos. Un
concejal, sin el acuerdo de
su grupo municipal, y por
extensión, sin la autorización de la organización
por la que se presentó a las
elecciones, pasa a formar
parte del gobierno socialista
de Rubí, repito, rompiendo la relación de mayorías
del pleno municipal. Y lo
sorprendente es que esto
se hace con el apoyo de un
Partido Popular que, hasta
hace muy poco, acusaba en
la radio municipal al PSC de
no tener modelo de ciudad:
falta saber el precio desconocido que pagará el PSC
por el apoyo del Partido
Popular, puesto que hasta
ahora, excluyendo el acto
institucional de apenas 20
minutos para conmemorar
la Constitución de 1978,
el resto de mociones del
Partido popular han quedado en el cajón. Por cierto,
como casi todas las mociones aprobadas en el pleno
municipal con el apoyo del
PSC.
El caso de Ciutadans es
otra cuestión que no merece
comentario alguno, después
de una campaña electoral
en la que su lema era “Rubí
pide cambio”.
Mientras tanto, la gestión política del municipio
continúa basándose en la
improvisación, en presupuestos mal proyectados
y peor gestionados, en superávits que no redundan
en proyectos sólidos para

la ciudad, en una plantilla
que se siente en gran parte
maltratada, en una falta de
mantenimiento de la ciudad que hace tiempo cayó
en la decadencia, en una
falta de modelo de ciudad
evidente, en la ausencia de
una organización racional
del espacio público, en la
falta de transparencia, en el
clientelismo, en la ausencia
real de participación ciudadana: el proyecto del PSC
está agotado hace mucho
tiempo y la situación actual
ha llegado al límite de lo
admisible.
Lo peor de todo es que
los ciudadanos de Rubí
sufriremos cuatro años más
perdidos para el municipio
en todo el mandato.
Ante ello, Veïns per
Rubí ha presentado mociones para apostar inequívocamente por la transparencia
en la gestión de nuestro
Ayuntamiento, con el voto
en contra del PSC en algunos casos. Además hemos
conseguido que se aprueben
propuestas de mejora de espacios públicos, de mantenimiento de la riera, de mejora
de la gestión para suprimir
espacios alquilados por el
Ayuntamiento a terceros y
trasladarlos a inmuebles
públicos, así como impulsar la retirada de las líneas eléctricas que pasan por
el núcleo urbano de nuestra
ciudad, entre otras propuestas. Desgraciadamente,
la mayoría de propuestas
siguen en el cajón de este
gobierno.
De todos modos, seguiremos en nuestra apuesta
clara por la transparencia,
la gestión eficiente y la participación ciudadana.

Mi hijo cumple 18 años, ¿tengo que
seguir pagando la pensión de alimentos?
Tras un divorcio o separación, el
deudor obligado a pagar pensión de
alimentos a los hijos nos pregunta a
menudo hasta cuándo está obligado
a pagar. ¿Hasta la mayoría de edad
del hijo?
La respuesta es que no necesariamente. Es decir, el hecho de que el
hijo cumpla 18 años no extingue automáticamente la obligación de pasar
la pensión de alimentos, a no ser que
el hijo se independice y sea capaz de
mantenerse a sí mismo. Si no, si, como

en muchos casos, el hijo sigue viviendo con un progenitor y sigue estudiando o no encuentra un trabajo, entonces
la pensión de alimentos debe seguir
pagándose. Hay mucha jurisprudencia
sobre este tema y las diversas circunstancias de cada familia y de cada hijo
pueden determinar el resultado de una
posible extinción (así, por ejemplo, si
un hijo NO aprovecha los estudios y,
por ejemplo, se “eterniza” en ellos sin
dedicarse lo que debe, puede ser causa
de extinción de la pensión).

Ello no obsta para que dependiendo de cada caso, de las circunstancias
concretas de cada caso, la pensión
puede modiﬁcarse al alza o a la baja
a lo largo de la vida de los hijos, pero
mientras el hijo no sea económicamente independiente, en principio, el progenitor obligado a ello tiene que seguir
pasando la pensión de alimentos.
Edurne Zunzunegui
Abogada
Sant Cugat del Vallès
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Siete formas creativas de darle
un toque de color a tu hogar
Conseguir que nuestra casa
tenga una paleta de colores
balanceada puede ser complicado, por lo que muchas
preferimos el camino seguro
y escogemos tonos neutros
que no resalten entre sí.
Lo malo es que una vez
que ya tenemos todo en su
lugar, nuestro hogar se ve
apagado, triste y aburrido.
¿Tu casa necesita una inyección de color? No te preocupes, porque hay formas súper
sencillas de darle un toque
original a las habitaciones
sin tener que cambiar todo
lo que hay dentro.
¿Las quieres conocer?
Entonces no te pierdas las
siguientes recomendaciones
para darle un pop de color a
tu casa.
#1 Puerta
Parece una opción demasiado extravagante, pero al
cambiar el color de la puerta
de nuestra casa obtenemos
de inmediato una reacción
positiva. Elegir un color que
te guste es lo más importante;
si quieres un look soﬁsticado
elige azul marino, si buscas

algo más atrevido inclínate
por los rojos y amarillos, si
deseas que la puerta proyecte
diversión considera un color
rosa.
Recuerda que la fachada
de la casa, donde está la
puerta, debe ser acogedora,
algo que desde el principio
le dé la bienvenida a nuestros
invitados.

con pantallas de color, lisas
o estampadas. Si buscas una
transformación más dramática puedes considerar cambiar
las lámparas del techo.

#2 Gabinetes
Los gabinetes son uno de los
espacios más olvidados de la
casa en cuanto decoración
se reﬁere. A pesar de que los
usamos todos los días y los
vemos constantemente, no
tenemos en cuenta el excelente lienzo que son.
¿Quieres agregar color
a las habitaciones? Busca
los gabinetes, elige un color
brillante y decóralos. Puedes
pintarlos por dentro o ponerles un vinilo por fuera.

transformar. Elige un espacio de tu hogar donde falte
un toque divertido y suma
sillas de color para cambiar
el look.
Este consejo también
aplica para sillones individuales o más grandes que se
encuentren en lugares como
la sala o tu habitación.

#3 Sillas
Si tienes un esquema de
colores neutros en casa y no
sabes dónde agregar un pop
de color, las sillas pueden
ser el elemento perfecto para

#4 Electrodomésticos
Si estás buscando agregar color de una forma mucho más
sutil y rápida, los electrodomésticos te ayudan a conseguir ese objetivo. Hoy en día

existen muchas opciones en
el mercado que ya incluyen
color, lo importante es pensar
en un tono que te gustaría
agregar y buscar aparatos
que lo tengan, desde la cafetera hasta la lavadora.
#5 Cojines
Bien dicen que los opuestos
se atraen y siguiendo esta
idea, puedes darle un toque
divertido y muy interesante
a tus espacios agregando cojines de color. Lisos o estampados, grandes o pequeños,
además puedes combinarlos

entre sí. Si no te gustan
los cojines que venden ya
hechos, acude a una tienda
de telas para conseguir los
materiales necesarios para
crear tus propios cojines.
#6 Lámparas
Estos son otros de los objetos
que muchas veces pasamos
por alto al momento de darle
un pop de color a nuestro
hogar, porque además de ser
funcionales, también son
decorativos. Puedes agregar
un toque divertido a tus espacios agregando lámparas

#7 Decoraciones
Los detalles son importantes
cuando se trata de cambiar el
look de la casa y es ahí donde
los objetos decorativos te
pueden ayudar a conseguir
ese pop de color que buscas.
Floreros, macetas, cuadros y
todo lo que se puede ocurrir;
ten en cuenta que debes buscar objetos que contrasten.
Si tu decoración ya está
llena de color, elige objetos
en blanco o negro, esto te
ayudará a darle un balance a
los espacios.
Agregar color a tu casa
es una de las actividades
más divertidas del mundo
de la decoración, así que
aprovecha el tiempo libre
para darle un toque divertido y original a tu hogar.
Incluye a tu familia y juntos
armen un nuevo look para
las habitaciones y espacios
que comparten. ¿Qué color
agregarías a tu casa?
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El 2017 será un buen año hipotecario,
aunque las cláusulas suelo se harán notar
Los datos de la Estadística
de Hipotecas publicados hoy
por el INE correspondientes
al pasado mes de noviembre reﬂejan una subida del
32,2% en la concesión de
hipotecas respecto al mismo mes del año anterior, el
mayor crecimiento que se ha
registrado este año.
Para Beatriz Toribio,
responsable de Estudios de
fotocasa, este “espectacular
crecimiento” demuestra que
“la ﬁnanciación hipotecaria
se consolida como conse-

cuencia de los bajos tipos
de interés y la liquidez que
existe en el mercado” y
que “el sector inmobiliario
avanza hacia su normalización después de años muy
duros”.
Los datos del INE ponen
de relieve uno de los cambios que ha dejado la crisis,
“el protagonismo de las
hipotecas a tipo ﬁjo”, que ya
representan casi el 32% de
los créditos hipotecarios que
se ﬁrman en nuestro país.
Un porcentaje que, según
Toribio “llama aún más la
atención si tenemos en cuenta que hasta ahora eran las
grandes olvidadas en nuestro
país porque resultaban muy
caras. En cambio, ahora
podemos encontrar este tipo
de producto con un interés
inferior al 2%, cuando hace
apenas unos años el préstamo más económico aplicaba
un interés del 5% o 6%.”

Toribio considera que el
contexto de ﬁnanciación hipotecario seguirá siendo positivo este año, ya que todo
apunta a que se mantendrá
el actual contexto de bajos
tipos de interés. “En 2017
la ﬁnanciación hipotecaria
seguirá creciendo porque
la demanda que hasta ahora
estaba contenida, afronta el
momento con menos incer-

tidumbre y la oferta de las
entidades bancarias seguirá
siendo interesante y competitiva. Será un buen año
hipotecario”.
Pero apunta a que se podría producir “un endurecimiento en las condiciones de
los nuevos préstamos” como
consecuencia de la sentencia
de del Tribunal Supremo de
la UE sobre las cláusulas

suelo. “Todo lo ocurrido
plantea dudas sobre si esto
provocará una reducción
en la oferta y si afectará a
los precios de los créditos,
aunque la competencia seguirá siendo fuerte porque
sigue habiendo liquidez en
el sistema y las perspectivas
del mercado de la vivienda
son muy buenas para los
próximos años”, asegura.

ESPECIAL LLAR

Llar, dolça llar
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MASCOTES

Mérida, una historia
de páginas en blanco
Su historia está compuesta
de páginas en blanco, páginas en las que vislumbramos un pasado de miseria
y penurias en la calle, a
su corta edad. El caso de
Mérida, nos llegó por aviso
de dos ciudadanas de Rubí
que la ubicaban en una
misma zona y cuya descripción nos anticipaba que iba
a tener un fatal desenlace, en cuestión de horas.
Cuando una de nuestras
voluntarias acudió en su
ayuda, nos encontramos
con un panorama desolador, moribunda y con
signos de desequilibrio,
la muerte estaba embriagando su débil cuerpo.
Mérida se mantenía en
este mundo con un hilo
de vida pero esta pequeña guerrera se aferró a
nosotros como si fuera su
último salvavidas.
Mérida ya está fuera

de peligro, podrá salvar su
visión, pero es positiva en
leucemia, lo que significa
que ya tiene un estigma
social que la acompañará
para el resto de su vida.
Ser positivo es una condena en esta sociedad en
la que el desconocimiento
sobre el virus nos lleva a
pensar en la muerte, pero
Mérida puede llevar una
vida normal, en un hogar
donde le puedan ofrecer
tranquilidad, sin más gatos
o de haberlos que fueran
también positivos a este
virus.
Y solo un alma con corazón será capaz de darle
una segunda oportunidad,
empezar a escribir esas
hojas en blanco y dibujar
una historia de color esperanza.
Si quieres conocer a
Mérida puedes contactar
con nosotros 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
rodamonsderubi.com
facebook.com/rodamonsderubi

PUBLICITAT
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Jesman Garage, un nuevo taller
mecánico, se instala en la ciudad
Jesús, el propietario de Jesman Garage, explica que el establecimiento ofrece un servicio
integral del automóvil: “Cubrimos todas las
reparaciones del coche y en el caso de chapa
contamos con un servicio externo”.
También afirma que el trato que se ofrece
“es personal y directo, si el cliente lo necesita
podemos recoger y entregar su vehículo a
domicilio, así como también disponemos de
vehículos de cortesía”. Además, en Jesman
Garage podrás cambiar los neumáticos, así
como hacer una limpieza del vehículo interior
y exterior con un lavado a mano ecológico.”
Jesman Garage lo podrás encontrar de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00 h y de 15:00 a 19:00 h.
en la calle Atletisme, 14. Can Rosés

Teléfonos 617 849 556 - 93 760 90 56
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Granellas Butu, nueva tienda
de venta a granel en Rubí
Hace muy poco abrió las
puertas un nuevo comercio en Rubí que recuerda
a los de antaño, cuando se
compraba a granel.
La propiet aria, Ella
Butu, explica que quiso
dar un nuevo rumbo a su
vida y después de hacer
un estudio de mercado
se planteo abrir Granellas

Butu: “Aquí los clientes
pueden encontrar legumbres, una gran variedad de
arroces, especias, semillas,
pastas, frutos secos, etc.
Para los mas golosos, también disponemos, entre
otros, de fruta liolizada
y fruta deshidratada, así
como cookies, coquitos,
carquiñolis, etc”

RECETA VEGETARIANA

Ensalada de lentejas
y chucrut
INGREDIENTES
·200 gr. de lentejas
dupuy
·½ taza de chucrut
·1 puerro fino
·2 tomates
·Un puñado
de pepinillos
·Perejil
·Aceite de oliva
·Sal marina
·Pimienta
·Germinados
de rabanito

El tipo de clientela es
muy variada aunque prevalece la gente joven “ supongo que porque pueden
encontrar variedades que

antes no se encontraban
en Rubí”.
Además, Granellas Butu
ofrece varios tipos de miel,
aceites y zumos.

Propietaria: Ella Butu
Dirección: Calle Cervantes, 84
estelabutu@yahoo.es

PREPARACIÓN
Cocer las lentejas en agua hasta que estén blandas.
Escurrir y dejar enfriar.
En una ensaladera, poner el puerro cortado fino,
los tomates cortados en dados, los pepinillos cortados
a lo largo y el perejil picado.
Sazonar con aceite de oliva, sal marina y pimienta
al gusto. Añadir las lentejas enfriadas y el chucrut y
mezclar.
Añadir sal y pimienta si hace falta y un poco de
zumo del chucrut. Servir con germinados de rabanito
u otro si no gusta el picante.

Publicitat
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Blue 01, una
perruqueria amb
assessorament
personalitzat
Busques un servei de perruqueria personalitzat? Amb
un assessorament dirigit
per saber què és el millor
pel teu cabell? Des del 9 de
gener pots trobar aquest
servei a Rubí. Es tracta de
la perruqueria Blue 01, dirigida per Gemma Latorre,
ubicada al carrer Francesc
Macià, 33-35.
És un nou saló de perruqueria i bellesa que es diferencia de la resta de perruqueries perquè ofereix un
tractament personalitzat:
“Nosaltres com a professionals ens agrada escol-

ratina, metxes, arrissat,
etc. I entre els tractaments
capiŀlars, la perruqueria
ofereix diferents serveis
per regular problemes com
la dermatitis, la psoriasi, la
seborrea, etc. També tracta
la caiguda del cabell en casos d’alopècia a través d’un
producte revolucionari que
té uns efectes sorprenents.
Es tracta del tractament
Shop&Grow, que té diverses etapes inicials i després
un tractament continu i que
frena la caiguda del cabell i
que ofereix en exclusiva la
franquicia Blue 01.

“Apostem per parlar amb el client, oferir
un tractament personalitzat, assessorar-lo
sobre els tractaments que tenim”
tar per poder assessorar,
apostem per parlar amb el
client, oferir un tractament
personalitzat, assessorantlo sobre els tractaments
que tenim i creant un vincle
de confiança amb el client”,
explica la responsable del
negoci. A més, per tal que
el client se senti còmode i
en un ambient agradable,
sempre s’ofereix un cafè o
una infusió.
Entre els tractaments
que s’ofereixen hi ha de
capiŀlars i del cabell, però
sempre “fent el millor per
cada client, fent un diagnostic i explicant-li quina és la
millor opció”.
En l’àmbit del cabell,
Blue 01 ofereix tallat, assecat, color, modelat, que-

La perruqueria dirigida
per Gemma Latorre té
diverses promocions especialment dirigides al públic
jove. Així, les persones
entre els 12 i els 21 anys
tenen un preu especial,
així com també els que
tenen entre 22 i 25 anys.
A més, els homes, per cada
5 talls de cabell, tenen un
gratuït. Les dones, per la
seva banda, sempre rebran
un retoc de maquillatge
professional.
Tractament de bellesa
Blue 01 és una marca impulsada al 2008 per l’estilista Félix Rojas i des de la
seva fundació, l’empresa ha
participat en diferents esdeveniments i actes a nivell

nacional. A més del servei
de perruqueria, la marca
també disposa d’un servei
de tractament i bellesa.
La maquilladora professional i quiromassatgista
Judit Rubio s’encarrega

d’oferir depilació de celles
i llavis i de fer tractaments
de bellesa i spa. Per fer-ho,
compta amb una cabina
estètica condicionada, on
es poden fer tractaments
per prevenir contractu-

res, massatges relaxants,
xocolateràpia i altres tractaments, sempre amb un
diagnostic previ.
Per últim, Blue 01 també és una botiga en la qual
es poden trobar els pro-

ductes més interessants del
mercat, amb marques com
Revlon, Moroccanoil o Kerastase. A més, en època de
rebaixes, la segona unitat
de tots aquests productes
es pot comprar al 50%.

22

SALUT

Divendres, 3 de febrer de 2017

GUÀRDIES NOCTURNES

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

FEBRER 2017

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

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28

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

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

23.
24.
25.
26.
27.
28.

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Activa Mútua concedeix
441 ajudes socials en 2016
El total d’aquestes subvencions van ascendir
a 680.340 euros

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

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
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

D

urant el passat
any 2016, Activa
Mútua –mútua
col·laboradora
amb la Seguretat Social número 3- va aprovar un total
de 441 peticions d’ajudes
per a prestacions especials
que van comportar unes
subvencions totals valorades en 680.340 euros amb
les quals pal·liar les necessitats dels treballadors
protegits. Un 47% més pel
que fa a l’any anterior.
Els imports més destacats van ser destinats a

transport d’acompanyants,
ulleres, ingressos hospitalaris o serveis d’atenció a
domicili. Altres conceptes
van ser: adaptacions de
vehicles i habitatges, indemnitzacions per danys físics o
servei de psicologia, entre
molts altres.
Les ajudes socials d’Activa Mútua deriven ade la
Comissió de Prestacions
Especials, un organisme
que exerceix funció social
mitjançant la millora de les
condicions de vida i l’atenció de situacions especials

d’aquells treballadors que
han patit un accident laboral
o una malaltia professional.
La Comissió de Prestacions Especials està integrada
per empresaris, en representació del col·lectiu d’empreses mutualistes, i per
representants dels sindicats
majoritaris dels treballadors
protegits per la Mútua.
Per a més informació,
pot contactar amb: comunicacion@activamutua.es
Activa Mutua
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Reconeix l‘abús emocional

E

stàs en companyia de certes
persones i al ﬁnal te’n vas amb
un mal regust de
boca. Una cosa et molesta
a la boca de l’estómac, et fa
sentir que no estàs a gust.
Sembla culpa o vergonya,
però no saps molt bé per
què. Són relacions que vols
però en el fons sembla que
vulguis evitar, on sents que
sempre ets tu el que falla
en alguna cosa. Per què?
Pots estar sent víctima
d’una manipulació psicològica, del que pot arribar
a ser un abús emocional.
És més fàcil reconèixer
que una relació és perjudicial quan la persona no
se n’amaga, quan pel seu
perfil de personalitat ho

Sílvia Rodríguez Diez. Psicòloga.

mostra obertament, fins
i tot amb certa desvergonyiment.
Però quan no és així,
quan la manipulació és
encoberta i subtil, penses:
serà possible que sigui cert
o sóc jo que m’he tornat
boja?
Algunes d’aquestes
estratègies d’abús emocional que utilitza la persona
manipuladora per aconseguir sortir-se amb la seva
es poden reduir a aquests
tipus:
- ‘Fer llum de gas’: “Però
si t’ho he dit ... això ja ho
sabies.” I tu sents amb claredat que el que passa és
nou i no s’ha parlat abans.
Com ho has pogut oblidar?
Però l’altre et fa dubtar,
t ’assegura amb tota la

calma que tu no estàs bé,
que estàs boig, que perds
facultats. A vegades pot
ser tan subtil que ﬁns i tot
creguis que has estat tu
mateix el que estàs posantte malament.
- ‘Silenci’: No hi ha millor menyspreu que no fer
apreci. Les paraules poden
ferir, però els silencis també. Retirar la paraula a algú
és una forma d’agressivitat
molt perjudicial que posa a
prova a qui no pot suportar la tensió, que acaba
disculpant-se no sap molt
bé per què.
- ‘Projecció’: En realitat

és l’altre el que està fent o
sentint una cosa negativa,
però acabes sent tu el culpable quan no se t’ha passat pel cap. ‘Veus? Sempre
fas el mateix ‘o’ Ja estàs
altre cop pensant això de
mi, no em deixes en pau ‘,
i tu ni tan sols saps del que
parla. T’acabes preguntant
com hem arribat a això?
- ‘Intimidació encoberta’: O el clàssic ‘tu mateix’,
‘doncs tu sabràs’. No hi ha
un atac directe perquè ‘tu
veuràs el que fas’. Perceps
que t’amenacen però et
passen la pilota a la teva
teulada. Potser pensis: ‘si

a mi ni m’importa, no és
cosa meva’, però et veus
forçat a decidir alguna
cosa.
- ‘Victimisme’: Tot d’una
el dolent de la pel·lícula
ets tu. Potser la discussió
o el problema era plantejament de l’altre, però

es dóna la volta al que ha
passat i l’agredit o ofès
acaba sent l’altre. Encara
que no sàpigues ni per què
en realitat.
Per viure relacions
sanes, cal alliberar-se
d’aquest tipus de comunicació i ser conscient dels
jocs en què estem implicats. I sobretot preguntar-te a què vols jugar tu?
Costa per què no ens han
educat per l’assertivitat,
sinó per aconseguir les coses per mitjans indirectes.
Quan el maltractament
a través de l’abús emocional és obvi pot ser un
infern sortir-ne, però no
saber que estan abusant
de tu és encara més destructiu.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga
col·legiada 16.572
KANTOR. Espai d’Atenció
Psicològica
Tel. 93 588 1343
644 008 701
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LLOGUER I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

CULTURA
TEATRE

Arriba a La Sala l’espectacle ‘El Rey’,
l’aclamada obra d’Alberto Sanjuan
REDACCIÓ

El teatre La Sala acull el 5 de
febrer una de les obres de
més èxit de crí�ca i públic
de la temporada anterior:
‘El Rey’, sota la direcció d’Alberto Sanjuan, que també hi
par�cipa com a intèrpret.
Acompanyat sobre l’escenari per Luis Bermejo i
Willy Toledo, Sanjuan porta a escena ‘El Rey’, una
funció crí�ca amb el paper
de la monarquia a través
d’un relat lliure en el qual
apareixen personatges com
Joan Carles I, Joan de Borbó,
Francisco Franco, Chicho
Sánchez Ferlosio, Henry
Kissinger, Adolfo Suárez o
Felipe González. Durant l’espectacle, Joan Carles I parla
sobre la seva relació amb
Franco, sobre el paper del
Par�t Comunista Espanyol
just a l’inici de la democràcia o del cas dels GAL. Al
ﬁnal, l’obra tracta de posar
damunt de l’escenari les
llums i sobretot les ombres

ART

Nova edició del Concurs
de Màscares de Carnaval
Els alumnes i exalumnes
de l’Escola d’Art i Disseny
de Rubí (edRa) organitzen,
a través de l’en�tat +E, el
Concurs de Màscares de
Carnaval. Es tracta d’un
dels concursos més tradicionals de la ciutat, relacionat amb la fes�vitat del
Carnestoltes.
L’edat mínima per participar és de 4 anys i es
divideix en tres categori-

es. La primera categoria
agrupa els infants de 4 a 9
anys, la segona de 10 a 15
anys i després majors de
16 anys.
El vencedor de la categoria sènior rebrà un premi
de 300 euros i la resta rebran diferents obsequis.
Les màscares quedaran
exposades a edRa des del
23 de febrer ﬁns al 17 de
març. / DdR

Un moment de la posada en escena de l’obra. / Cedida

d’aquest personatge cabdal
de la història contemporània de l’estat espanyol.
L’espectacle està produït pel Teatro del Bar-

rio, que signa altres obres
com ‘Autorretrato de un
joven capitalista español’,
‘Ruz-Bárcenas’ o ‘Marca
España’.

CULTURA POPULAR

La mostra rubinenca ‘Gegants
de paper’ arriba a Barcelona
L’exposició ‘Gegants de paper’, promoguda per la colla
gegantera de Rubí, restarà
exposada durant tot el mes
de febrer al centre Ton i Guida de Nou Barris, al carrer
Romaní 6 de Barcelona. La
inauguració va ser aquest
dijous i va anar a càrrec del
comissari de l’exposició, el
rubinenc Joan Miquel Merino, a més de representants
del casal barceloní i de la colla
rubinenca.
La mostra, estrenada
a Rubí el 2011, consta de
nou plafons amb els gegants
com a protagonistes i és un
homenatge a dibuixants i
il·lustradors de renom que
van deixar la seva empremta
humorística gegantera reproduïda a diversos mitjans
de comunicació del segle
XIX i principis del segle XX a
les principals publicacions
de l’època. Els gegants eren
u�litzats en molts d’aquests
setmanaris per cri�car i ironitzar sobre la vida social i
polí�ca del moment. / DdR
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Membres de la colla de Geganters de Rubí a la localitat valenciana
de Borriana. / Marc Albert López

Els Gegants, al X Aplec de Borriana
Els Gegants de Rubí van par�cipar el passat cap de setmana en el X Aplec de Gegants i Cabuts de Borriana, a
Castelló, retornant així la visita que la colla valenciana va
fer al juliol a Rubí. La colla rubinenca va par�cipar en els
actes geganters organitzats dissabte, com la plantada de
gegants, la desﬁlada i els balls de gegants. En total van
par�cipar 16 colles de Castelló, a més de la de Rubí.
Diumenge va ser el dia de germanor de les colles
geganteres de Borriana i Rubí, que va servir per enfor�r
relacions entre les dues agrupacions. Entre les ac�vitats, l’expedició rubinenca va poder visitar un taller per
conèixer com es fan les falles i van baixar a la platja per
veure la rua de Sant Antoni Abat. La jornada va acabar
amb un dinar de germanor conjunt. / DdR

La funció serà el diumenge a les 18.30 hores i
les entrades costen 15 euros i 11,25 euros l’entrada
reduïda.

Les obres s’exposaran a l’escola. / Arxiu
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Febrer
································································
DIVENDRES - 3 de febrer
-Jam Session
Música rock i reggae. A les 18h a l’Espai Jove
Torre Bassas (c. Sabadell, 18).

-Hora del conte en anglès
A càrrec de Kids&Us. Per a infants d’1 a 7
anys. A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Premis Santa Águeda
Reconeixement a dones destacades de la
ciutat. A les 19h al Castell (c. Castell, 35).
Org.: Centro Aragonés de Rubí.
································································
DIUMENGE - 5 de febrer
-La Candelaria
Missa rociera per la verge de La Candelaria.
A les 10h a l’església de Sant Pere (pl. Dr.
Guardiet). Després, dinar de germanor. Org.:
Asociación Rociera de Rubí.

-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).

-El Rey
Obra de teatre a càrrec de la cia. Teatro del
Barrio. A les 18.30h a La Sala (c. Cervantes,
126). Preu: 15€ / 11,25 € (reduïda).

································································
DIMARTS - 7 de febrer
-Taller de biopolis
A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Activitat per a infants de 7 a 14 anys.
································································
DIMECRES - 8 de febrer
-Taller d’escriptura creativa
A càrrec de Gràcia Pérez. A les 11h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Sexualitat i càncer
Xerrada a càrrec de Mati Segura, psicòloga
i terapeuta sexual. A les 18h a la Biblioteca
(c. Aribau, 5). Org.: Oncolliga Rubí.

AGENDA
································································
DIJOUS - 9 de febrer
-Taller de gospel
Obert a majors de 30 anys. A partir de les
16.45h al Casal de la Gent Gran de Rubí
(c. Magallanes, 80). Org.: Casal de la Gent
Gran.
-Aprenent de la hipnosi
Xerrada a càrrec de Daniel Marmor. A les
19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

································································
DISSABTE - 4 de febrer
-Mercat Numismàtic
Mercat d’intercanvi i compra venda de monedes. De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat.
Org.: Associació Numismàtica Rubí.

Exposicions
-Avui, tu ets l’inversor!
Partida de rol sobre inversió en projectes.
A les 18h a l’Espai Jove Torre Bassas (c.
Sabadell, 18).

-Llum, ombres, color
Pintures de Carme Llop. Del 4 de febrer al 9
de març a l’Espai G d’Art de Terrassa (c. Palla,
10). Inauguració 4 de febrer a les 19.30h. De
dimarts a divendres de 18h a 21h i dissabtes
de 12h a 14h i de 18h a 21h.

CULTURA
MÚSICA
Cicle de concerts
de música de
Bach a l’Escola
de Música
L’Escola de Música ha organitzat un cicle de música de Johan Sebas�an
Bach per celebrar el 500è
aniversari de la Reforma
Protestant. Bach va ser
un dels músics protestants més emblemà�cs.
El primer concert va ser
el 2 de febrer i va anar a
càrrec del departament
de piano de l’Escola de
Música.
El proper concert està
previst el 22 d’abril al Celler i serà un concert amb
teclat i orquestra que �ndrà un preu de 5 euros.
L’actuació musical anirà
a càrrec dels pianistes
Xavier Pardo i Mariona
Sarquella i del concer�no
Alaksander.
Ja al desembre, hi
haurà una conferència a
l’Església Protestant de
Rubí i un concert de música vocal dels alumnes
de l’Escola de Música
Pere Burés. / DdR
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Carme Llop exposa a Terrassa
la mostra ‘Llum, ombres, color’

BREUS

L’Asociación Rociera celebra
la verge de La Candelaria
L’Asociación Rociera Andaluza de Rubí celebrarà
aquest diumenge 5 de
febrer la tradicional festa
en honor de la verge de La
Candelaria. Les ac�vitats
arrencaran a les 10 hores
amb la missa rociera a
l’església de Sant Pere, la
benedicció de medalles
per als nous socis de l’en�tat rociera i la presentació dels nens a la verge.
Posteriorment, l’associació oferirà un vi d’honor

en el local social de l’en�tat, situat al Centre Cívic
de Can Fatjó, a l’avinguda
Castellbisbal, 1.
Ja al migdia, tindrà
lloc un dinar de germanor
per a tots els socis durant
el qual s’escolliran els
‘romeros’ adult i infan�l
de l’any i s’imposaran les
medalles d’or i bandes
commemora�ves als escollits. També es donaran
les medalles als nous socis. / DdR

Una de les obres de l’ar�sta rubinenca. / Cedida

REDACCIÓ

L’artista rubinenca Carme
Llop inaugurarà aquest dissabte una mostra sota el �tol
‘Llum, obres, color’ a l’Espai
G d’Art de Terrassa, ubicat al
carrer Palla.
Es tracta d’una col·lecció
de quadres mo�vats per la
fascinació de la pintora per la
llum, les ombres i el color dels

entorns naturals i els jardins.
Carme Llop aﬁrma que se
sent molt atreta pels “racons
suggerents” on es pot “passar
l’estona, contemplar-los i gaudir de l’entorn d’una forma
ín�ma”.
Les obres de l’ar�sta local
són fruit de l’observació i del
treball del color, les intensitats, els ma�sos i els volums
a través dels quals Llop ex-

pressa sensacions, emocions
i idees.
La inauguració serà a les
19.30 hores a l’Espai G d’Art
i la mostra es podrà visitar
ﬁns al 9 de març. L’horari per
poder veure la col·lecció és
de dimarts a divendres de 18
a 21 hores i el dissabte de 12
a 14 hores i de 18 a 21 hores.
També s’oferiran visites en
hores concertades.

CINEMA

Unes 400 persones assisteixen a l’estrena de la websèrie ‘The Last Call’
Al voltant de 400 espectadors van
pel personatge de ficció que fa
assistir dissabte passat al vespre a la
de presentador del concurs Clash
projecció de la primera temporada
of Rockstars, en el qual participa
la banda The Last Call. A través
de ‘The Last Call’, una websèrie de la
d’aquest concurs s’inicien les avenproductora rubinenca La Lombarda
Films. L’estrena va omplir de gom a
tures i desventures dels quatre progom el Sant Patrick’s de Rubí, fet que
tagonistes, uns músics a la crisi dels
va provocar que s’hagués de projec40 anys que pretenen convertir-se
en estrelles del rock.
tar també a la pantalla de l’exterior
El públic, que va acollir positivade l’establiment, ja que l’aforament
interior estava complet.
ment la websèrie, va poder veure els
Això va provocar alguns pro- L’estrena va ser seguida per gent al carrer. / Cedida tres nous episodis que es van rodar a
blemes en la circulació al carrer, ja
l’estiu gràcies als diners aconseguits
que alguns espectadors van ocupar la calçada. Tot i això, amb un Verkami. Al mes de febrer, els capítols es passaran
la projecció va ser un èxit. La presentació va ser conduïda per BTV i es penjaran a Youtube. / DdR

La Asociación Rociera, en una imatge d’arxiu. / Arxiu

El Centro Aragonés lliurarà
els Premis Santa Águeda
Amb mo�u de la celebració de la festa de Santa
Águeda, patrona de l’Aragó, el Centro Aragonés de
Rubí ja ho té tot a apunt
per al lliurament d’una
nova edició dels Premis
Santa Águeda, amb els
quals es reconeix la tasca
de cinc dones rubinenques
en diferents àmbits com
el social, el comunica�u,
l’econòmic o l’espor�u.
L’acte �ndrà lloc a l’auditori del Castell aquest
dissabte 4 de febrer a les
19 hores.
Segons informacions
de Ràdio Rubí, els guardons enguany seran per

l’escriptora Mari Ángeles
Fernández; l’empresària
Meritxell Ciurana, de la
parada Lo Salat del Mercat
Municipal, la jugadora de
futbol sala Alba Laguna, i
la periodista de Ràdio Rubí
Patri Díaz.
A més, en l’àmbit social, es reconeixerà la feina
del grup d’atenció a la diversitat de l’Ajuntament de
Rubí, integrat per Marta
García, regidora de Serveis
a les Persones, Encarna
Medel, cap de polí�ques
socials, Rosa Parra, cap de
serveis assistencials i Rocío
Elvira, responsable de Font
del Ferro. / DdR
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FUTBOL | PRIMERA CATALANA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

El Rubí perd amb el Vista Alegre L’Olímpic li dóna la volta al
i se situa a la corda ﬂuixa
marcador i goleja el Martorell
IVÁN MARTÍNEZ

RUBÍ- VISTA ALEGRE

El Rubí va perdre 0-2 davant
del Vista Alegre i deixa escapar una altra oportunitat
de retallar distàncies amb
els rivals més directes per
arribar a una salvació que
cada vegada sembla més
llunyana. L’equip blanc-i-vermell afrontava el partit amb
la tornada de Cervantes a
l’equip. Xabi Martín i Antonio
Sánchez Rueda van innovar i
van posar al lateral esquerre
a Faura, més a l’atac per la
baixa de Brian Canalejo. La
prova va sortir bé, però no
va servir per guanyar.
La primera part va ser
de transició sense gaires
ocasions. Per part del Rubí,
només una arribada amb
perill de Jan Lladó que Tomás
va aturar sense problemes.
Per al Vista Alegre, les més
clares van ser un cop de cap
del davanter Sani una mica
desviat i un xut col·locat però
sense força de l’exrubinenc
Estrada. A més, l’àrbitre no
va assenyalar un penal força
1a Catalana Grup 2
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

EQUIP
BALAGUER
ALMACELLES
REUS B
SANTBOIÀ
SAN CRISTÓBAL
RAPITENCA
VISTA ALEGRE
VILADECANS
VILASECA
VILANOVA
LLEIDA B
SANT ILDEFONS
ALPICAT
SUBURENSE
IGUALADA
RUBÍ
MORELL

PTS.
36
32
32
32
31
27
26
25
25
24
23
23
23
21
19
13
2

Sant Ildefons-Rubí
5 de febrer 12 h
Sant Ildefons (Cornellà)

0-2

RUBÍ: Jaume Bracons, Kiki, Guti (Sebas), Brunet, Jordi Morcego (Putxi), Cervantes, Jan (Pau Mañé), Aleix (Uri Montoya),
Iván Peralta, Mario i Faura.
VISTA ALEGRE: Tomás, Lara, Adrian, Martí, Naoufal (Prieto),
Jarabo (Manel), Sani, Zenón, Germán, Edu (Dani) i Estrada
(Stepan).
Àrbitre: Joel Guerrera Farnos (Irregular).
Targetes: Guti i Faura. / Adrián.
Gols: 0-1 Naoufal (58’); 0-2 Jarabo (74’)

clar pels interessos dels locals per una falta dins l’àrea
a Mario.
A la segona part, les coses van canviar. El Rubí,
revolucionat, semblava que
podria fer mal al rival però
tot i les moltes arribades,
només una va tenir perill, un
xut des de la frontal de Faura
que va rebotar en les cames
del defensa i va sortir fregant
el pal de la porteria.
Després, va arribar una
jugada polèmica en una de
les primeres arribades dels
visitants. L’àrbitre assistent
va assenyalar córner pel Vista Alegre en una pilota que
no va sortir i l’equip visitant
ho va aprofitar per fer el
primer gol del partit. Jarabo
va fer una bona centrada i el
capità Naoufal, tot sol dins
l’àrea, va fer el 0-1 amb un
cop de cap impossible per
Jaume Bracons.
El Rubí es va bolcar a
l’atac però sense ocasions
reals de perill. El Vista Ale-

gre, per la seva banda, perdonava al contracop i quan
el Rubí semblava que posaria
tot l’arsenal en joc amb una
defensa de tres i col·locant
Uri Montoya al costat d’Iván
Peralta a la davantera va
arribar el segon gol visitant.
El Vista Alegre va fer poques
passades i amb la velocitat
dels homes que acabaven
d’entrar Jarabo es va quedar
tot sol per creuar la pilota
amb suavitat al fons de la
porteria.
Les ocasions més clares
del Rubí van arribar al minut
90, amb un xut espectacular
de Peralta que va refusar
Tomás i dues aturades més
a xuts d’Uri Montoya.
En la propera jornada,
l’equip intentarà sumar els
primers tres punts fora de
casa davant d’un rival que
al partit de la primera volta
ja va guanyar per 4-3. El
duel serà el 5 de febrer a les
12 hores al camp del Sant
Ildefons.

Alberto Fernández, nou entrenador
Arran de la derrota, el president del club, Josep Alcalà, va
decidir destituir Xabi Martín com a entrenador del Rubí.
El nou tècnic blanc-i-vermell és Alberto Fernández, un vell
conegut de l’aﬁció rubinenca. Fernández va ser l’artífex
de l’ascens a Tercera Divisió de l’entitat i va entrenar el
primer equip durant tres temporades.

JOSÉ VERDE

El partit entre l’Olímpic i el
Martorell va viure una gran
primera part, amb cinc gols,
al municipal de Can Fatjó.
Tots dos conjunts, amb només un punt de diferència
a la zona baixa de la classificació, s’hi jugaven molt.
Els visitants es van avançar
aviat, en el minut 3, mitjançant Llobet, que va aproﬁtar
un rebuig d’Alfonso, el porter
de l’Olímpic.
Els locals van disposar
de diferents ocasions clares,
però el gol no va arribar ﬁns
al minut 23, quan Pol va
rematar i va col·locar l’1-1 al
marcador.
El segon gol dels de Can
Fatjó va arribar en el minut
27, en un córner, quan Lolo
va aconseguir batre el porter
del Martorell i establir el 2-1.
Quatre minuts més tard, en
una jugada estranya a l’àrea
local, Alfonso va rebutjar
amb els punys i el davanter
rival Eric va caure, decretant
l’àrbitre penal a favor del
2a Catalana Grup 3
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

EQUIP
PTS.
CAN VIDALET
44
U. BELLVITGE
43
SANT JOAN DESPÍ
35
ESPLUGUENC
30
MARIANAO
28
ATL. SANT JUST
28
JÚNIOR
28
M. IGUALADA
27
ATL. VILAFRANCA
27
FONTSANTA F.
25
OLÍMPIC
25
ATLÈTIC PRAT
24
SAN MAURO
23
MARTORELL
23
MOJA
21
GORNAL
19
DINÀMIC BATLLÓ
13
C. COOPERATIVA
11

M. Igualada-Olímpic
4 de febrer 18 h
Les Comes (Igualada)

OLÍMPIC CAN FATJÓ - MARTORELL

4-2

OLÍMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, Pol, Lolo, Mauri, Carlos Esteban (Genís), Adri García, Sergio (Peroni), Marc Díaz (David
Gómez), Dani García, Carlos López (Cristian) i Marc Ruiz.
MARTORELL: Jonathan, Pueyo (De Juan), Xavi Marco (Guille), Sergi, Iván, Muly (Colell), Rodés, Gimeno, Eric (Arnau),
Abdell (Periáñez) i Llobet.
Àrbitre: Molina Martínez, Marcos (Bé).
Gols: 0-1 Llobet (3’); 1-1 Pol (23’); 2-1 Lolo (27’); 2-2 Rodés
(31’) (p); 3-2 Carlos Esteban (40’); 4-2 Marc Ruiz (82).
Targetes: Alfonso, Carlos Esteban, Adri García, Dani García
i Cristian. / Periáñez.

Martorell. Rodes va transformar el penal i va fer el 2-2.
Els dos conjunts continuaven buscant la victòria,
però va ser Carlos Esteban
qui, en el minut 40, va fer
un golàs des de fora de l’àrea
per l’Olímpic per posar al
marcador el 3-2. Els minuts
restants van ser trepidants
per als dos equips, però el
descans va arribar i el marcador ja no es va moure.
A la segona part, l’Olímpic va dominar més i va arribar amb més facilitat sobre
la porteria contrària, mentre
que el Martorell, malgrat els
canvis que va anar introduint
el seu tècnic, va afluixar i
gairebé no es va apropar a
la porteria local.
Fruit d’aquest domini
va arribar un altre gran gol
de l’Olímpic, aconseguit en
una jugada individual de
Marc Ruiz, que després de
regatejar diversos contraris,
va fer un magníﬁc xut des de
fora de l’àrea i va col·locar la
pilota al fons de la xarxa per
fer el 4-2 al minut 82. Els de
Can Fatjó van poder ampliar
l’avantatge, però ﬁnalment
es va arribar al final amb
aquest resultat.
Són tres punts molt im-

portants per als rubinencs
que trenquen una ratxa
negativa. En la propera jornada, que serà el 4 de febrer,
l’Olímpic es desplaçarà a
Igualada per enfrontar-se
a la UD Montserrat a les
17.45 hores.
D’altra banda, diumenge
a les 14 hores, la selecció
benjamina d’Andalusia jugarà contra un combinat de
benjamins del club.

RESULTATS
Cadet B-Matadepera

5-2

Gols: Reinosa (2), Joaquin (2) i
Paqui.

Rubí-Infantil A
Morales.

Infantil B-Rubí
Castellar-Aleví A
Víctor (3), Iker i Saúl.

Aleví B-Castellar
Figueras (2).

Aleví C-Mirasol
Raúl (4), Rainer i Salvador.

Rubí-Aleví D
Pau i Manel.

Júnior-Benjamí A

2-1

0-1
4-5
2-2
6-3
5-2
10-1

Quim.

G. Manresa-Benjamí B 11-0
Benjamí C-PB Castellb. 9-5
Carlos (3), Àlex (2), Hugo (2), Öscar
i David.

Benjamí D-Castellar

16-1

Pol (2), Roger (6), Alejandro (3),
Angel, Joel (2), Izan i Unai.

San Lorenzo-Prebenj. A 2-0

ESPORTS
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SENDERISME | TRAVESSA

VOLEIBOL | PRIMERA NACIONAL

El Centre Excursionista prepara una nova
edició de la Travessa Rubí-Montserrat

Derrota del Més Fusta Rubí
contra el CV Vall d’Hebron

de l’institut JV Foix i Can
Carreras, aquest cop des
de Can Serrafossà s’anirà
cap al torrent i es pujarà
ﬁns a la serra de l’Oleguer:
“D’aquesta forma serà un
itinerari més maco i estalviarem un tros que quan plou
s’enfanga i presenta molts
problemes”.

MARTA CABRERA

El Centre Excursionista
de Rubí (CER), amb la collaboració de la Federació
d’Entitats Excursionistes de
Catalunya i l’Ajuntament,
està preparant una nova
edició de la Travessa RubíMontserrat, que serà el 5
de març.
Es tracta de la sisena
edició d’aquesta activitat
que recorre els 42,5 km que
separen Rubí del cim de
Sant Geroni, a Montserrat,
i que té un desnivell positiu
de 2.300 metres. Per als que
prefereixen arribar únicament ﬁns a Montserrat, la
ruta s’escurça fins als 37
km. “La gent que va caminant tenen unes 12 hores
per acabar la travessa, les
persones que fan una mica
de senderisme o que han
fet rutes de 20 o 30 km no
tindran cap problema per
acabar-la, en canvi, els que
van corrents sí que són persones entrenades en curses

El regidor d’Esports, amb membres de l’entitat. / M.C.

de muntanya”, explica Ramon Puig, del CER. A les 6
hores es posaran en marxa
les persones que optin per
fer la travessa caminant, la
gran majoria, mentre que
els corredors sortiran al
voltant de les 8 hores.
El recorregut consta
de 8 controls de pas, dels
quals 4 seran avituallaments
de líquids i sòlid ubicats a
Ullastrell, el coll d’Olesa,
Monistrol i Montserrat. Tot

i això, els altres 4 controls
també disposaran de begudes isotòniques i barretes
energètiques. A més, a la
pujada a Montserrat també
s’ubicaran dos punts amb
aigua. Un cop a Montserrat,
els participants podran gaudir d’una xocolatada acompanyada d’una coca.
En l’edició d’enguany, els
organitzadors han previst
un canvi en l’itinerari. En
comptes d’anar per la zona

Inscripcions obertes
Les persones interessades a
participar en aquesta activitat ja es poden inscriure per
internet al web del CER o bé
a la seu de l’entitat, ubicada
al Passeig de la Riera, 30-32
de 19 a 21 hores.
Per tal de facilitar el
retorn des de Montserrat
ﬁns a Rubí, el Centre posa a
disposició dels participants
un autocar que sortirà a
partir de les 16.30 hores i
que caldrà pagar a part en el
procés d’inscripció. En total,
s’hi poden apuntar unes 250
persones i el període d’inscripció romandrà obert ﬁns
al 2 de març.

HOQUEI LÍNIA | LLIGA ELIT

El Més Fusta Voleibol Rubí
va caure derrotat a Can Rosés per 0-3 contra el CV Vall
d’Hebron, el segon classiﬁcat a Primera Nacional B.
En el segon partit de
la segona volta de la competició, els dos equips van
començar amb molta intensitat, intercanviant punts,
però cap a la meitat del
set l’equip local va encaixar
dues ratxes negatives en la
recepció. Les barcelonines
ho van aproﬁtar tancar còmodament el set.
En el segon, les locals
van començar de forma
irregular, cedint punts. Posteriorment, van començar a
estar més encertades en el
servei i van poder retallar
la diferència de punts, però
aquest esforç va ser insuﬁcient i el set es va decantar pel
conjunt visitant per 23-25.
En el tercer set, les de
Rubí van començar amb
molta empenta i es van
situar per davant en el marcador durant bona part del
set. Van defensar bé totes
les pilotes i van efectuar

bones jugades atacants,
però una bona ratxa en el
servei d’una jugadora del CV
Vall d’Hebron va fer reduir
la diferència de punts i, al
ﬁnal, les visitants van acabar
enduent-se el set per un resultat de 21-2. Aquest resultat situa a l’equip rubinenc
com a cuer a la lliga.
En la propera jornada,
el Més Fusta Voleibol Rubí
rebrà a casa la visita del
líder de la competició, el
CV Esplugues. El partit serà
dissabte a les 16 hores a Can
Rosés. / CVR
1a Femenina Grup B
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EQUIP
CV ESPLUGUES
VALL D’HEBRON
DSV SANT CUGAT
CVB BARÇA
CECELL LLEIDA
CN SABADELL
SARAGOSSA
CH BORDILS
CV MONJOS
SANT ESTEVE
IBSA CV
MÉS FUSTA RUBÍ

Rubí-CV Esplugues
4 de febrer 16h
Can Rosés (Rubí)

Patida victòria pel Sènior Masculí del Rubí Cent Patins
El Sènior Masculí del Cent
Patins va aconseguir guanyar
en un partit molt ajustat al
CHL Jujol, el cuer de la classiﬁcació.
En la primera meitat, no
hi va haver excessives ocasions de gol però els rubinencs
es van avançar amb un gol de
Lluís Torres. Quan faltaven
set segons per la part, Xavier
Rivas va marcar pel Jujol, fent
evident que els rubinencs
s’havien d’esforçar més.

El segon temps va començar amb un gol del Jujol
i el Cent Patins va començar
a elaborar bones jugades atacants, forçant el rival a tancarse. Tot i això, la gran actuació
del porter rival, Pol Luengo,
va fer que el marcador no es
mogués. Els rubinencs, que
no es van posar nerviosos,
van continuar assetjant la
porteria del Jujol fins que
poc abans de la ﬁnalització
del partit, Albert Margarit

va empatar el partit. El duel
va anar, d’aquesta forma, a la
pròrroga, regida pel gol d’or.
Lliga Elit Masc.
POS.
EQUIP
PTS.
1.
CPL VALLADOLID
36
2.
ESPANYA HC
28
3.
HC CASTELLÓN*
26
4.
CENT PATINS
26
5.
TRES CANTOS
13
6.
CASTELLBISBAL
13
7.
SANT ANDREU*
10
8.
METROPOLITANO* 10
9.
MOLINA SPORT*
6
10. CHL JUJOL
6
* Equip amb un partit menys

Just abans que conclogués
la primera pròrroga, després de moltes ocasions del
Cent Patins, Nacho Munar va
aconseguir marcar i donar el
triomf al Cent Patins.
D’aquesta forma, l’equip
rubinenc referma les seves
opcions de participar en el
play-oﬀ i s’acosta a la tercera
posició. El Sènior Masculí no
tornarà a la competició ﬁns
a l’11 de febrer a la pista del
Molina Sport. / CHR

El partit es va decidir pel gol d’or de Nacho Munar. / Cedida

PTS.
33
31
30
30
23
19
19
19
13
8
5
4
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GIMNÀSTICA ARTÍSTICA | COMARCAL

El Regina Carmeli suma 28 podis
en la competició comarcal
Vacarisses va acollir el 21 de gener la primera jornada de
competició de gimnàstica artística del Vallès Occidental,
en la qual hi va participar el col·legi Regina Carmeli, que
va presentar participants a totes les categories i va aconseguir que totes les gimnastes pugessin al podi. En total,
el club va aconseguir 28 podis, 7 més que en la temporada
anterior. / RC

RESULTATS
BENJAMÍ B Individual: Judith Llimona i Andrea González (2es).
Equip: 1r.
BENJAMÍ A Individual: Arhoa Cervantes (1a), Laura Coronas (2a)
i Àlex Rodriguez (3r). Equip: 1r.
ALEVÍ B Victoria Labat (1a), Natalia Pazo (2a) i Ainhoa López (3a).
Equip: 1r.
ALEVÍ A Individual: Daniela Díaz (2a) i Daniela Pérez (3a). Equip:
1r.
INFANTIL B Individual: Paula Sánchez (2s) i Marta Coronas (3s).
Equip: 1r.
INFANTIL A Individual: Ainhoa Leiva i Natalia Mallen (1es), Jana
Moreno i Heidi Nuñez (3rs). Equip: 1r.
CADET B Individual: Laia Gatx (3a). Equip: 2n.
CADET A Individual: Ainhoa Leiva (1a), Paula Sánchez (2a) i Rebeca
Olivencia (3a). Equip: 1r.

FUTBOL SALA | PRIMERA REGIONAL

El Sènior de Maristes continua
invicte en la competició de lliga
El Sènior Masculí de Maristes
Rubí continua invicte en el
grup B de Primera Territorial
de la Federació Catalana de
Futbol Sala. La segona volta
va començar molt bé després
de guanyar els últims dos
partits, el darrer contra el CFS
Castellví per 9-4.
El Maristes va començar
amb molta possessió de pilota però va tenir diﬁcultats per
tenir ocasions de gol. De fet,
el Castellví va ser el primer a
marcar després d’una jugada
molt ràpida. Poc després, Javi
Martínez va empatar pels
rubinencs, que van començar
a pressionar més amunt. Així,
el Maristes va aconseguir fer
dos gols més, obra de Moha
Baalla i Javi Martínez, i un
quart gol, de Jesús Sanz. Poc

abans de la mitja part, el
Castellví va aconseguir el segon gol per deixar el resultat
en 4-2.
A la segona meitat, Aleix
Ricart va aconseguir el cinquè
gol rubinenc, mentre que el
sisè va ser obra de Javi Martínez, amb un fort xut. Tot i que
el Castellví va tornar a marcar,
Moha Baalla va sumar dos
gols més al seu compte golejador per posar el 8-3. El rival
encara va aconseguir un nou
gol abans del ﬁnal, però el
Maristes va fer el 9-4 amb un
gol de Sergio Granado.
Amb aquest triomf, l’equip
és sisè a la classiﬁcació. En la
propera jornada, el Maristes
jugarà dissabte a les 17 hores
contra al Gelida en camp visitant. / Jorge Gonzalo

TAEKWONDO | COMPETICIÓ

Tres medalles pel Balmes a
l’Obert Internacional d’Aragó
El Club Balmes Rubí va participar el passat cap de setmana en l’Obert Internacional d’Aragó de taekwondo,
una cita d’un gran nivell.
Els participants del club
van aconseguir tres medalles, dues de plata i una de
bronze.
Sílvia Boix i Daniel Triviño van aconseguir la medalla de planta, mentre que
Thais Martínez va assolir el
bronze. Unai Flores, després
de superar dues rondes de
forma contundent va perdre
en la tercera per un ajustat
4-3 contra el vigent campió
d’Espanya i es va quedar
sense medalla.
Adrià Martos va pas-

Jan Soler s’imposa
al Cros de Sant
Sebastià a Sabadell

Jan Soler, al més alt del podi.
/ Cedida

Els esportistes de Balmes Rubí participants a l’Obert. / Cedida

sar una ronda i va caure
eliminat en la segona. En
canvi, en la primera ronda
van caure eliminats Marta
Moreno, Caludia Triviño,

Iván Cruz i Daniel Martos,
tot i que cal destacar que la
majoria es van enfrontar a
campions o subcampions. /
Balmes-Rubí

FUTBOL | CLUB

El Can Mir signa un conveni
amb la Fundació Cromo Suma
El Club Escola de Futbol Can
Mir i la Fundació Cromo
Suma han signat un acord
de col·laboració després
de treballar plegats en els
darrers mesos.

ATLETISME | CROS

L’acord implicarà que la
fundació faciliti a l’entitat rubinenca un ‘coach
per assessorar i capacitar
els entrenadors en la seva
pràctica d’acompanyar, en-

Representants de la Fundació i del club rubinenc. / Cedida

senyar i motivar els infants,
donant-los eines perquè
se sentin més segurs, per
resoldre conﬂictes i conèixer les característiques de
les persones afectades per
Síndrome de Down
També col·laboraran en la
difusió de les activitats d’inclusió d’infants am diversitat funcional, així com en la
celebració d’esdeveniments
esportius per donar visibilitat als discapacitats intellectuals. D’aquesta forma,
les dues entitats busquen
canviar la consciència de la
societat per tal d’afavorir
la plena inclusió d’aquests
infants, també en la pràctica
esportiva. / CFE Can Mir

L’atleta de la Unió Atlètica
Rubí (UAR) Jan Soler va aconseguir imposar-se en la seva
categoria en la 56a edició del
Cros de Sant Sebastià, disputat a Sabadell el diumenge.
Al podi el va acompanyar
el seu company Jan Badia,
que va quedar en segona
posició. Per part de la UAR
ban participar atletes en les
categories escolar, benjamí,
aleví, infantil i cadet. / UAR
TIR AMB ARC | C. CAT.

Quatre campions
de Catalunya
d’Arquers Rubí
Fins a quatre esportistes
d’Arquers Rubí van proclamar-se campions de Catalunya de tir amb arc sala el
passat cap de setmana. Es
tracta de la cadet Cristina
Martí i els sèniors Montse
Muñoz, Juan Pedro Serrano
i Enrique Flores. A més, tots
van guanyar també el Campionat Provincial i Serrano i
Flores van aconseguir medalla UFEC.
D’altra banda, més d’una
desena de tiradors rubinencs
van participar en l’Indoor 3D
celebrat el passat cap de
setmana. Cal destacar que
José Nieto va imposar-se en
la seva categoria. / CTA

ATLETISME | TRAIL

Primer podi del 2017 per Fondistes

El rubinenc recollint la medalla de plata. / Cedida

Fondistes Rubí ha ﬁnalitzat el
gener aconseguint el primer
podi del 2017. Nicolàs López
va aconseguir acabar en segona posició la trail de 14 km
de la Sant Miquel Experience, a Sant Feliu de Codines.
El rubinenc va aconseguir
un temps d’1h10’ i va pujar
al segon graó del podi en la
categoria Màster 50. Tot i el
fred i la pluja, López, un fondista experimentat en trials,
va fer una cursa tranquil·la.
/ Fondistes
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NATACIÓ | COMPETICIÓ

El Club Natació Rubí aconsegueix
tres medalles al Trofeu de Natació
El Club Natació Rubí va celebrar el
dissabte passat el Trofeu Club Natació Rubí per a nedadors de categories benjamí i aleví. En aquesta
edició, hi van par�cipar un total de
9 clubs i 175 espor�stes.
Pel que fa als resultats de
l’en�tat local, en general van tenir
una bona actuació, destacant les
tres medalles aconseguides per
Eric Hoyas, Hèctor Ramos i Iago
Verdú.
Hoyas va ser el campió de la
categoria benjamí, mentre que
Ramos i Verdú van ser segon i
tercer respectivament en aleví.
Tots tres van sumar punts en la
classiﬁcació FINA.
Pel que fa a la puntuació general per equips, el Club Natació
DIVISIÓ HONOR Fem.
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

EQUIP
CN SABADELL
CN MATARÓ
CN SANT ANDREU
CE MEDITERRANI
CN MOSCARDÓ
CN TERRASSA
CN RUBÍ
EW SARAGOSSA
DOS HERMANAS
AR CONCEPCIÓN

PTS.
27
24
19
18
13
13
8
4
3
3

Els espor�stes del CNR van oferir una bona actuació en el torneig. / Cedida

Rubí va classificar-se en quarta
posició.
D’altra banda, el Sènior Femení
de Divisió d’Honor va aconseguir
empatar a la piscina madrilenya
del CN Moscardó, per un resultat

RESULTATS
CN Moscardó-Sènior Femení
CN Mataró - Infantil Femení
CN Poblenou - Aleví A
CN Catalunya - Aleví B

de 10-10. En la propera jornada,
el conjunt rubinenc s’enfrontarà
al CN Mataró a la capital del Maresme. Per la seva banda, el Sènior
Masculí A tornarà a la compe�ció
per jugar contra el CN Canoe a
Molins de Rei.
Per úl�m, la secció
de triatló del Club Natació Rubí té previst
par�cipar en el X Du10-10
6-16
atló del Prat amb tres
2-3
equips masculins i un
6-5
de femení. / CNR

TAEKWONDO | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Dos ors pel Seül al Campionat de Catalunya
El Gimnàs Seül va aconseguir dues medalles d’or en
el Campionat de Catalunya Absolut disputat el 18 de
desembre. Noela Madrid es va penjar la medalla d’or en
la categoria gall (49-53kg), tot i que encara és júnior. La
majoria dels combats els va guanyar per la màxima diferència de 12 punts, tancant els combats abans d’hora.
L’altre compe�dor que es va penjar l’or va ser Paulino
Mar�nez, entrenador del Seül, en la categoria superlleguer (74-80kg). Mar�nez va guanyar les tres primeres
rondes demostrant autoritat i va arribar a la ﬁnal contra
un rival que és campió d’Espanya. Però el rubinenc es va
imposar amb la màxima diferència de punts.
D’aquesta forma, el Seül queda classiﬁcat en 6a posició en categoria femenina i masculí i quart en el global
de Catalunya. / Gimnàs Seül

Paulino Mar�nez es va penjar l’or. / Cedida
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Convocatòria d’eleccions a la junta
directiva del Club Natació Rubí
D’acord amb l’article 36 dels Estatuts,
la Junta Directiva del CLUB NATACIÓ
RUBÍ té el plaer de comunicar-vos la
convocatòria d’eleccions a President
i membres de Junta Directiva per l’
acabament natural del mandat, tenint en
compte les següents consideracions:
Primer.- En la passada reunió de
Junta Directiva celebrada el 25 de gener
de 2017 es va prendre l’acord de convocar eleccions a President i membres de
Junta Directiva del Club Natació Rubí.
El procés electoral s’iniciarà el dia 3 de
febrer del 2017 i ﬁnalitzarà el dia 12
de març del 2017 amb la celebració de
l’acte de votacions.
Segon.- Són electors i elegibles
els socis numeraris i d’honor amb les
condicions següents: ser major d’edat,
tenir mínim un any d’antiguitat i no
tenir suspesa la condició de soci en
el moment de la convocatòria. Els
socis protectors i socis que tinguin una
relació laboral amb el Club actual o
l’hagin tingut en els últims 2 anys no
podran ser elegibles per als càrrecs de
Junta Directiva, però sí podran votar.
Per ser elegibles a més, no han d’haver
estat sancionats disciplinàriament per
infracció greu o molt greu dins dels
cinc anys anteriors a la convocatòria de
les eleccions i els que siguin membres

de la Junta directiva han de presentar
la dimissió i cessar en el càrrec abans
d’iniciar-se la fase de presentació de
candidatures.
Tercer.- El termini per a la presentació de candidatures serà entre el
21 de febrer i el 1 de març de 2017.
Les candidatures han d’incloure, com
a mínim, un nombre de candidats no
inferior a 3 persones. Les candidatures
han d’incloure el nom i cognoms dels
candidats, encapçalades pel candidat a
President, la signatura i la fotocòpia del
DNI de tots els membres.
Quart.- Els terminis d’ exposició
del cens electoral, els terminis per les
reclamacions, etc queden reﬂectits al
calendari electoral que us adjuntem i
que romandrà publicat al vestíbul del
Club i a disposició de qualsevol soci/a a
partir del dia 3 de febrer del 2017.
Cinquè.- L’acte de les votacions
tindrà lloc a la Piscina Municipal de
Can Rosés el dia 12 de març de 2017
de 16.00h a 20.00h. Els electors que
es presentin a exercir el vot hauran
d’anar identiﬁcats amb el seu DNI. El
vot no es pot delegar. No es pot votar
per correu ja que no està recollit als
Estatuts del Club.
Atentament,
La Junta Directiva

ELECCIONS 2017 a la JUNTA
DIRECTIVA DEL CN RUBÍ
-Convocatòria d’eleccions
3 de febrer (divendres)
-Sorteig junta i mesa electoral
8 de febrer (dimecres)
A les 11h a la Notaria de Rubí
-Constitució de la Junta i Mesa
electoral(*)
10 de febrer (divendres) a les 20h a
l’administració del Club.
-Exposició del cens de socis electors i elegibles
Del 13 al 19 de febrer a la recepció
del Club. 3 dies per resoldre reclamacions, si s’escauen.
-Aprovació del cens electoral
20 de febrer de 2017
A les 20h a l’administració del Club.
-Dimissió i cessament dels membres de la Junta Directiva
20 de febrer (dilluns)
-Presentació de candidatures
Del 21 de febrer a l’1 de març a
l’administració del Club
-Proclamació de candidatures
2 de març. A les 20h a l’administració del Club.

-Reclamacions de les candidatures
proclamades.(**)
Del 3 al 6 de març a l’administració
del Club.
-Propaganda electoral
Del 3 de març al 10 de març
-Eleccions (VOTACIONS)
12 de març de les 16h a les 20h
A la sala d’Spinning del Club.
-Presa de possessió
Entre el 13 de març i el 15 de juny a
l’administració del Club.
(*)Els socis tenen l’obligació de complir els
Estatuts, Reglaments o acords dels òrgans de
govern de l’entitat, per tant hauran de respectar
i complir el resultat del sorteig que els nomeni
com a membre de Junta o Mesa Electoral,
sempre que no hi hagi causa de força major. En
aquest cas, l’obligació passaria al primer dels
suplents que hagin sortit igualment al sorteig.
Si cap dels membres elegits o suplents per formar part de la Junta Electoral o Mesa Electoral
no presten disponibilitat, la Junta es reserva el
dret de nomenar tres membres entre els socis
i sòcies més antigues, ja que sense ells seria
impossible continuar el procés electoral.
(**) En cas de que només hi hagi una candidatura proclamada no es procedirà a l’acte
de votacions, essent aquesta candidatura la
guanyadora de les eleccions.

