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«És millor encendre una llum que maleir la foscor.» (Proverbi àrab)

56.000 euros anuals per
reparar actes vandàlics

>> El consistori inicia una campanya per conscienciar
sobre el cost dels danys al mobiliari urbà de la ciutat
Localpres

CENTRE COL·LABORADOR AMB:

HOSPITAL DE NENS DE BARCELONA

MÚTUES CONCERTADES:

Pàg. 3

El conseller de Jus�cia
diu que la ubicació dels
nous jutjats es coneixerà
abans de l’es�u

Pàg. 4

Conﬂicte entre els
veïns de Sant Muç
i l’Ajuntament

TOTES LES ESPECIALITATS MÈDIQUES
Unitat Diagnòstic per la imatge
Eco-Doppler
/COQITCƒCFKIKVCNKV\CFC
Radiologia convencional
'EQECTFKQITCƒCVTCPUVQTȃEKEC
1TVQRCPVQITCƒCVGNGOGVTKC
'EQITCƒC
Ű#DFQOKPCN Ű7TQNQIKC
Ű/ȚUEWNGUSWGNȋVKEC
Ű/COȃTKC
Ű)KPGEQNQIKC Ű2GFKȃVTKEC
QDUVGVTȐEKC Ű6TQPEUUWRTCȔTVKEU
3D-4D
Ű8CUEWNCT

Passeig Pau Clarís / carrer Cadmo
Rubí, Barcelona

93 432 31 11

Rubí es disfressa per
CARNAVAL

Horari
De dilluns a divendres
de 8 a 21 h.

consultes@institutmedicrubi.com

www.institutmedicrubi.com

Pàg. 5

Localpres

Bio-reguladora
Dental
Estètica
Infantil
Medicina preventiva
Múscul esquelètica
Psico-pedagògica
Sobrepès i obesitat

Pàg. 6

Pàg. 6

Crisi al Par�t Popular
entre la direcció del
par�t i els dos regidors

Pàg. 24-25

Miquel Mas
omple l’Aula
Cultural amb una
mostra plena
de contrastos
Pàg. 9
Pàg. 27

Pàg. 8

El parc de Ca n’Oriol
acollirà les celebracions
del Dia d’Andalusia

Pàg. 28
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8Dia Internacional
de març 2O17
de les DONES
Lectura del manifest
A càrrec de l’alcaldessa de Rubí,
Sra. Ana María Martínez Martínez,
i de les persones representants dels partits polítics.

Dimecres 8 de març, a les 13 h,
a la plaça de Pere Aguilera

Sopar relacional
i Ball de les dones
Acte de cloenda de totes les activitats organitzades
amb motiu del Dia Internacional de les Dones.
És imprescindible la recollida d’invitacions
a la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.

Divendres 31 de març, a les 21 h,
al Casino
Consultar totes les activitats programades a:

www.rubi.cat
#8març
#diadeladona
Amb el suport de:

ACTUALITAT

Els actes vandàlics han costat uns
56.000 euros a les arques municipals
CRISTINA CARRASCO

Prop de 56.000 euros de tots
els contribuents rubinencs es
van des�nar el 2016 a reparar i netejar mobiliari urbà i
zones de la ciutat malmeses
per actes de vandalisme i per
accions incíviques.
La instal·lació de la nova
�rolina del parc de Ca n’Oriol,
que van arrencar i fer malbé
uns brètols a l’agost de l’any
passat, ha costat 8.500 euros.
Reparar la �rolina del 25 de
Setembre ha costat 1.550
euros i reposar el tobogan
del parc del carrer Antoni
Sedó ha pujat a 7.323 euros.
Aquests són només alguns
dels exemples del cost econòmic que suposa per a la ciutat
la reparació, reposició o neteja
dels elements que han estat
malmesos o ﬁns i tot alguns
robats.
Cartells informa�us
Amb l’objec�u de conscienciar
la ciutadania sobre com afecten les conductes incíviques
a la butxaca dels ciutadans, el
consistori ha posat en marxa
una campanya per la qual,
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L’alcaldessa i el regidor Juan López, a la nova �rolina de Ca n’Oriol / C.C.

a través d’uns cartells informatius penjats al costat de
l’element reparat, s’informa
del cost de cadascuna de
les actuacions, sempre que
superin els 1.500 euros. De
moment, ja se n’han instal·lat
quatre.
Durant la presentació de
la campanya, l’alcaldessa,
Ana M. Mar�nez, ha fet una
nova crida al compromís i la
corresponsabilitat dels ciuta-

dans. “Necessitem una ciutat
neta, digna i bonica i que no
ens veiem obligats a des�nar
diners de tots a reparar mobiliari urbà per culpa d’uns actes
innecessaris”, ha apuntat.
A més, ha recordat que no
és només el cost, sinó que,
en el cas dels elements de
parcs infan�ls, els més pe�ts
es queden durant un temps
sense la possibilitat de gaudir
d’aquests jocs.

Entre les actuacions que
s’han hagut de fer durant el
darrer any, h ha 3.500 euros
des�nats a reparar bancs de la
via pública, 1.470 per reposar
papereres, 2.600 euros per la
restauració de les taules de
pícnic de Ca n’Oriol, 3.185 euros per arreglar diverses fonts,
o més de 4.500 en restaurar
diferents monòlits com els de
les places Montserrat Roig i
Salvador Espriu.

Els delictes a Rubí es
redueixen en un 10% al 2016,
segons fonts policials
El nombre de delictes a Rubí
es va reduir en un 10,26%
l’any 2016 respecte l’any
anterior, passant dels 3.772
del 2015 a 3.322 durant
l’any passat. Aquesta és
una de les dades del balanç
d’actuacions a la ciutat que
els Mossos d’Esquadra i la
Policia Local exposaran a
la propera Junta Local de
Seguretat, convocada pel
pròxim 6 d’abril.
Pel que fa a la tipologia, els delictes contra el
patrimoni han baixat dels
2.868 del 2015 ﬁns als 2.561
registrats l’any passat, el
que suposa una reducció
del 6,7%. Dins d’aquests
delictes contra el patrimoni, també s’han registrat

menys robatoris amb força
a domicilis (de 238 a 195) i
menys delictes amb danys
(de 571 a 487). Pel que fa
als robatoris amb violència
o in�midació, l’any passat es
van registrar 106, 13 menys
que l’any anterior.
Invitació al conseller
d’Interior
A la propera Junta de Seguretat Local, on representants dels diferents cossos
de seguretat que operen
a Rubí analitzaran amb el
govern el balanç d’actuacions corresponents al
2016, el consistori té previst
convidar també al conseller
d’Interior de la Generalitat,
Jordi Jané. / DdR

Imatge d’un local de Rubí, després d’un robatori. / Arxiu
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El conseller de Jus�cia diu que els nous
jutjats de Rubí seran una realitat el 2018
CRISTINA CARRASCO

El conseller i l’alcaldessa, amb la jutgessa degana de Rubí, durant la
visita als jutjats de Pere Esmendia. / C.C.

El conseller de Justícia,
Carles Mundó, ha ﬁxat per
a ﬁnals del 2018 la posada
en marxa del nou edifici
judicial a Rubí, un nou emplaçament que agruparà les
tres seus judicials actuals en
un únic equipament. Així
ho ha manifestat durant
una visita que ha realitzat
aquest dimarts als jutjats de

Pere Esmendia acompanyat
per l’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez.
Mundó ha destacat que
el nou immoble tindrà al
voltant de 5.500 m2, el que
suposa que es doblarà l’actual super�cie dedicada a
usos judicials a Rubí.
El �tular de Jus�cia ha
assenyalat que es des�naran 20,6 milions d’euros al
lloguer de l’edifici per un

període de 20 anys i que
el propietari de l’immoble
es farà càrrec tant de l’adequació de les instal·lacions
com del seu manteniment.
El procés de licitació s’obrirà
aquest mes de març, així
que, abans de l’es�u, ja es
podrà conèixer l’emplaçament futur dels jutjats.
Per a M u n d ó, a m b
l’agrupament dels 8 jutjats
que actualment té la ciutat
en tres seus diferents en un
únic ediﬁci amb unes installacions dissenyades expressament per a l’ac�vitat judicial, “es facilitarà la feina al
centenar de persones que
treballen als jutjats i alhora
es millorarà l’atenció que
rep el ciutadà”.
El conseller també ha
apuntat que, un cop el nou
equipament sigui realitat,
el repte de Rubí serà acon-

seguir l’obertura del novè
jutjat, ja que a par�r de nou,
es permet la separació entre els de Primera Instància
i els d’Instrucció, separant
temes civils de qüestions
penals, una especialització
que millora el funcionament dels jutjats. Mundó ha
recordat, però, que aquesta
decisió depèn del Ministeri
de Jus�cia.
Durant la visita, l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, ha
mostrat la seva sa�sfacció
per la no�cia i ha recordat
que tant la conselleria com
l’Ajuntament fa mesos que
treballaven per avançar en
aquest tema.
També la jutgessa degana de Rubí, Almudena
Izquierdo, ha valorat posi�vament l’anunci del nou
emplaçament judicial per
ajudar a millorar el servei.

Onada de vandalisme contra
automòbils a Can Rosés
Durant el passat cap de
setmana, a la urbanització
de Can Rosés van aparéixer més d’una desena de
vehicles amb els vidres
trencats. Segons els Mossos d’Esquadra, els cotxes
i furgonetes van quedar
afectats per danys però no
es va produir cap robatori

a l’interior. Els actes vandàlics van tenir lloc durant les
nits de divendres i dissabte
al carrer Natació i a l’avinguda de les Olimpíades.
També a l’entorn de
la plaça Agricultura van
aparèixer alguns vehicles
amb els retrovisors trencats. / DdR

Re�ren prop de 200 bidons
abandonats a la llera del
torrent de Ca n’Estaper a Rubí

Els Mossos inves�guen la procedència dels bidons. / Cedida

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i l’Agència de
Residus de Catalunya (ARC)
han re�rat aquesta setmana uns 200 bidons que estaven abandonats a la llera
del torrent de Ca n’Estaper,
al terme municipal de Rubí.
Els bidons corrien el risc de
ser arrossegats riu avall en
cas de registrar-se pluges
o bé s’hagués pogut ﬁltrar
el producte que contenien
si algú els arriba a manipular.
L’actuació ha comptat

amb la col·laboració de
la Policia Municipal i dels
Mossos d’Esquadra, que
ara investiguen la procedència dels bidons, ja que
alguns tenen les e�quetes
iden�ﬁca�ves amb dades
d’una empresa.
Els bidons han estat
re�rats de la llera del torrent per part de personal
de l’ACA i posteriorment
l’Agència Catalana de Residus s’ha encarregat d’enviar-los a un gestor de residus
autoritzat. / DdR

PUBLICITAT

Divendres, 3 de març de 2017

5

6

ACTUALITAT

Divendres, 3 de març de 2017

Mar�nez: “Tenim l’obligació legal de
cobrar la quota, no ho fem per gust”
Davant les protestes dels veïns sentències que obliguen a inpel cobrament de la vuitena demnitzar alguns propietaris per
quota, l’alcaldessa de Rubí, Ana expropiacions, que també suposa
M. Mar�nez, acompanyada pels un sobrecost.
serveis tècnics i la responsable
Pel que fa a la qualitat de les
de l’àrea de Serveis Territorials, obres, l’Ajuntament iniciarà un
Maria Mas, ha volgut donar ex- nou peritatge per saber si tenen
plicacions. “Tenim l’obligació legal “vicis ocults”, segons va aﬁrmar
de cobrar la quota, no ho fem per el director de Serveis Territorials,
gust, quan tocava no es va fer i ara Jordi Milà. No obstant això, recors’esgota el termini”, va explicar la den que les obres van ser revisaprimera edil.
des i durant el 2011 es va obligar a
La vuitena quota correspon l’empresa constructora a corregir
a la liquidació total de les obres errors i imperfeccions. A més, han
d’urbanització que es van fer en- assegurat que aquelles obres que
tre el 2005 i el 2011 a Sant Muç i estaven dins el projecte, però que
que els veïns han de pagar, ja que per mo�us tècnics no es van reasón uns diners que el consistori ha litzar, no es van pagar. / M.C.
avançat a l’empresa
constructora.
Les obres, però,
han tingut una desviació pressupostària
de més de 5 milions
d’euros, que ara els
veïns han d’assumir.
Aquesta desviació,
segons la responsable
dels Serveis Jurídics,
Dolors Rider, es deu
a la modificació del
projecte “a causa de
la gran dificultat” i
a la incorporació de Ana M. Mar�nez, donant explicacions. / M.C.

Els veïns de Sant Muç protesten
pel pagament de la vuitena quota

Els veïns van protestar davant de l’Ajuntament per la situació a Sant Muç. / Cedida

M. CABRERA

Els veïns de les Valls de Sant Muç
es van manifestar dijous de la
setmana passada a la plaça Pere
Aguilera, durant la celebració del
Ple de l’Ajuntament, per protestar
contra el cobrament de la vuitena
quota de la urbanització. Aquestes
obres, que va fer Dragados, es van
iniciar l’any 2005 i es van ﬁnalitzar
l’any 2011 amb uns sobrecost total
de 7 milions d’euros. “Nosaltres ja
hem pagat prou, la culpa d’aquest

increment és de l’Ajuntament per
no haver fet el seu treball, si no van
controlar bé l’obra que busquin a
les persones responsables”, va aﬁrma el president d’una de les dues
en�tats veïnals, Joaquim Òdena.
L’Ajuntament té previst cobrar
aquest any 4,2 milions d’euros
entre tots els propietaris de la
urbanització, en la que ha de ser
la darrera quota. Això suposa,
per exemple, que un veí amb una
parcel·la de 500 m2 hagi de pagar
2.400 euros. Els veïns, però, recor-

den que hauran de seguir pagant,
perquè caldrà indemnitzar amb dos
milions d’euros alguns propietaris i
pagar un projecte de reparcel·lació:
“En total, encara ens quedaria per
pagar més de 6 milions d’euros”.
Els afectats, després de veure
com la justícia donava la raó al
consistori en diversos procediments judicials, ha decidit portar
el cas a la Fiscalia An�corrupció,
que està previst que rebi en les
pròximes setmanes als representants veïnals.

ACTUALITAT
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Previstes una quinzena d’ac�vitats
per commemorar el Dia de les dones
REDACCIÓ

L’Ajuntament de Rubí ha
organitzat una quinzena
d’activitats per commemorar el Dia internacional de les dones amb la
col·laboració de diverses
entitats. Entre aquestes,
destaca la presentació del
monogràﬁc ‘Les dones que
treballaven a la indústria
tèx�l de Rubí’, que �ndrà La regidora Maria Mas, amb el programa d’ac�vitats. / Cedida
lloc el 18 de març a les 11
hores a la Biblioteca.
les activitats destacades. Torre Bassas.
Es tracta del quart mo- Tindrà lloc el 8 de març a
Dins d’aquest progranogràﬁc femení, que recull les 13 hores a la plaça Pere ma elaborat pel Servei de
els testimonis de treba- Aguilera i anirà a càrrec de Dona, també està previst
lladores rubinenques per l’alcaldessa de Rubí i altres un homenatge a l’escripanalitzar l’evolució des de representants polí�cs.
tora Montserrat Roig (9
la primera fàbrica ﬁns a la
També hi ha altres ac�- març), la xerrada ‘Dones
crisi dels anys 70 i per donar vitats destacades, com ara de pel·lícula’ (10 de març),
veu a aquelles dones silen- una xerrada sobre esport ‘Repensem els contes’ (11
ciades per la història. “Van femení amb diverses juga- de març) i els tallers ‘Les
tenir un paper fonamental dores d’equips rubinencs. joguines no són sexistes, i
en la indústria tèx�l i en la Aquesta taula rodona, que tu?’ (18 de març) i ‘Noves
configuració de la nostra porta per títol ‘Joves es- masculinitats, altres formes
ciutat”, aﬁrma la regidora portistes, reflexió al vol- de ser homes’ (24 de març).
de Polítiques d’Igualtat, tant del paper de la dona La programació també inMaria Mas.
dins el món de l’esport i la clou la presentació del llibre
El manifest
Dia de+ok.pdf
compe�
�ndrà14:08
lloc el 8 ‘Amar en la intolerància’, de
Març2017del
DR 258x165
1 ció’,
24/02/17
les dones serà una altra de de març a les 18 hores a la Mónica Arcos (21 de març)
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i de l’obra ‘La teixidora de
contes’, d’Anna Terrats (30
de març). A més, es representarà l’obra de teatre
‘Deesses’, de Paulina Firiza
(26 de març). El darrer acte
que tancarà el mes de les
Dones serà un sopar i ball
que �ndrà lloc al Casino el
31 de març. Per assis�r-hi,
només caldrà recollir una
invitació al Rubí+D.
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L’AUP acusa l’execu�u de “limitar la
par�cipació i la llibertat d’expressió”
La formació valora de forma molt nega�va la proposta
del ROM presentada per l’equip de govern a l’oposició
M. CABRERA

L’Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP) qualiﬁca de “restric�va”
la proposta del Reglament
Orgànic Municipal (ROM) presentada per l’equip de govern,
format pel Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el
regidor adscrit a Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) Sergi García.
Segons la regidora de
la formació assembleària,
Mireia Gascón, l’execu�u vol
“limitar la par�cipació ciutadana i la llibertat d’expressió,
prohibint que els regidors o
el públic por�n cartells o pancartes reivindica�us”. Gascón
considera que el nou ROM
“des�l·la un cert caciquisme
incomprensible en els temps
actuals”.
Entre les qües�ons que la
formació més ha cri�cat de
la proposta del ROM, hi ha la
limitació sobre la presentació
de mocions al Ple, que es
limita a dues per grup muni-

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

cipal: “No estem d’acord amb
aquesta limitació, és la nostra
feina i si cal presentar cinc mocions perquè cal tractar cinc
temes, creiem que s’ha de poder fer”, aﬁrma la regidora. El
portaveu de la formació, Jordi
Muntan, recorda que aquesta
és una proposta de Ciutadans
(C’s) i el Par�t Popular (PP) des
de l’inici del mandat, amb qui
considera que el govern ja ha

“L’equip de govern
està conver�nt
la Casa de la Vila
en casa seva”
negociat el ROM. “No hi ha
negociació amb l’oposició perquè presenten les propostes
amb la seguretat que ja tenen
13 vots”.
L’Alternativa també cri-

tica que amb aquest nou
reglament els ciutadans que
vulguin presentar un prec
necessi�n recollir 2.500 signatures, el màxim que preveu
la llei orgànica: “Aquest és un
exemple molt clar de limitació
de la par�cipació, creiem que
cal rebaixar aquesta xifra perquè és molt di�cil aconseguir
aquestes signatures”. La inclusió d’un grup mixt per acollir
els grups que només �nguin
un representant tampoc agrada a la formació i des de l’AUP
temen que es pugui aplicar de
forma retroac�va per perjudicar a Veïns per Rubí (VR) i el
portaveu de CDC.
“L’equip de govern està
conver�nt la Casa de la Vila en
casa seva, blindant-se i limitant la par�cipació ciutadana
i la participació dels grups
polítics”, afirma el regidor
de l’AUP Aitor Sánchez, que
espera que el 2019, amb un
nou equip de govern, “el primer que es faci sigui canviar
aquest reglament”.

POLÍTICA
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El PP vol obrir un expedient als seus
dos regidors perquè “van per lliure”
M. CABRERA

La Junta Local del Partit
Popular (PP) ha demanat
a instàncies superiors del
par�t l’obertura d’un expedient als regidors Jonatan
Cobo i Noelia Borque pel
seu comportament durant
els darrers mesos. Un procés sancionador que ja s’ha
iniciat i que podria acabar
amb l’expulsió dels dos edils
de la formació. L’execu�va
del par�t considera que els
dos regidors que conformen el grup municipal del
PP a l’Ajuntament “van per
lliure”, segons va explicar
el president del PP a Rubí,
Rafa Páez. Una ac�tud que
es repeteix, segons Páez,
des de fa mesos.
El dirigent del PP, de
fet, ha carregat contra els
dos regidors per donar
suport al canvi de car�pàs
“on hi ﬁgura un trànsfuga”,
–referint-se a l’entrada de
Sergi García al govern–, i
assegura que mai van ser
informats sobre aquesta
votació. L’actual president
del par�t també ha assegurat que el portaveu del
PP, Jonatan Cobo, el va informar sobre “la possibilitat
d’arribar a un pacte amb
el Par�t dels Socialistes de
Catalunya (PSC)”, un fet que
va preocupar molt a l’executiva, que mai va donar

El president del PP a Rubí, Rafa Páez, va comparèixer per donar explicacions sobre el posicionament de
la Junta Local del par�t acompanyat de l’execu�va. / M.C.

“L’acció dels dos
regidors està
prejudicant
la imatge del
PP a Rubí”
permís per iniciar aquestes
converses. Tot i que els
fets van succeir a ﬁnals de
novembre, Páez ha explicat
que la Junta Local ha seguit
tot el procediment correcte
dins dels òrgans de par�t
abans de prendre un posicionament públic.
Altres punts de desacord entre el PP i el seu
grup municipal, segons va
explicar el president del
par�t, és la no assistència

a plens extraordinaris o la
presentació d’una moció
per limitar el nombre de
mocions als Plens. “L’acció
dels dos regidors està per-

judicant la imatge del PP a
Rubí”, aﬁrma Páez, que, a
més creu que el grup municipal del Par�t Popular “és
el que menys treballa”.

El PP carrega contra la proposta de ROM
El PP també ha criticat
durament la proposta del
Reglament Orgànic Municipal (ROM), presentat
per l’equip de govern. Pel
president de la formació, Rafa Páez, es tracta
d’un text que “allunya el
ciutadà de la política” i
que “limita la par�cipació
ciutadana”. Entre els punts
que menys agraden al PP
hi ha la proposta que per

tenir un grup municipal
els par�ts hagin d’obtenir
dos regidors, que calguin
2.500 signatures ciutadanes per presentar un prec
o la limitació a dues mocions per grup municipal al
Ple. D’altra banda, el par�t
va informar que Isaac Fernández, actual assessor
del grup municipal, és el
nou secretari general del
par�t. / DdR
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L’Ajuntament farà una auditoria a FCC pel
contracte de neteja i recollida de residus
El PSC, C’s i PP eviten que Rubí s’adhereixi al Pacte nacional pel referèndum en una
moció en què el regidor de govern Sergi García vota diferent a la resta de l’executiu
marta cABRERA

L’Ajuntament de Rubí encarregarà una auditoria de
l’empresa que es fa càrrec
del servei de neteja i recollida de residus, Rubinet,
gestionada per Fomento de
Construcciones y Contratas
(FCC). Arran de les denúncies
presentades en els darrers
mesos pels Ajuntaments
de Barcelona i Badalona
contra FCC per frau i altres
pràctiques irregulars, el Ple,
que va tenir lloc dijous de la
setmana passada, va decidir
per unanimitat encarregar
un estudi extern.
La demanda va arribar en
forma de moció presentada
per l’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP), que també va demanar al govern,
format pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)
i el regidor adscrit a Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) Sergi García,
que “estableixi mecanismes
que durin en el temps, amb
mesures de control més
rígides per tenir un control
estricte”, segons va afirmar
el portaveu del grup, Jordi
Muntan.
El contracte de neteja i

La majoria de mocions van quedar aprovades per unanimitat. / M.C.

recollida de residus, que s’ha
de licitar en els pròxims mesos, és el més important de
l’Ajuntament, amb un cost de
més de 7 milions d’euros.
El regidor socialista Moisés Rodríguez va explicar que
“sempre hi ha un control
ordinari de l’execució dels
contractes”, així com una
“voluntat de fer el seguiment”.
Altres grups municipals,

El govern anuncia
que està estudiant
l’ampliació del
tanatori municipal

com Iniciativa per Catalunya
Verds (ICV), van reclamar que
les auditories es facin sense
“esperar a tenir sospites,
perquè és de sentit comú
que cal un cert control”, en
paraules de la regidora ecosocialista Ànnia García.
Debat sobre l’ampliació del
tanatori
També l’AUP va presentar en
el Ple una moció per demanar l’ampliació del tanatori
i per acabar amb el monopoli de l’empresa funerària
Truyols. En aquest cas, els
vots contraris del govern,
Ciutadans (C’s) i el Partit

Popular (PP) van impedir que
el text prosperés.
La regidora socialista
Maria Mas va afirmar que
estan d’acord en la necessitat d’ampliar el tanatori
i va avançar que treballen
“alternatives per fer-ho realitat”, però va informar que
actualment aquesta situació
de monopoli no existeix:
“Qualsevol empresa pot
prestar servei al nostre municipi i qualsevol pot demanar una funerària a un altre
municipi”. Fonts municipals
afirmen que la liberalització
permet a una altra empresa
operar al municipi, però no

El Ple reafirma el seu compromís
contra la violència masclista

Rubí homenatjarà els rubinencs
deportats als camps nazis

El Ple de febrer va aprovar diverses mocions amb
l’acord de tots els grups
polítics. La unanimitat es
va imposar a l’hora de condemnar, de nou, la violència
masclista. “La llavor de la
violència masclista es veu
per tot arreu i és això el que
ens porta a la violència”, va
assenyalar Ànnia García,
regidora d’ICV, grup que va
presentar la moció.
També hi va haver unanimitat en la moció d’Esquerra a l’hora de demanar
que Rubí es posicioni a
favor de la reforma horària
i impulsi polítiques que ho
facin possible. La formació
republicana va presentar
un altre text per demanar
que l’estat espanyol pagui
les beques universitàries i
no universitàries als estu-

Amb el suport de tots els
grups del Ple, es va aprovar una moció presentada
per ICV i CDC, per tal de
fer un reconeixement als
onze rubinencs identificats
que van ser deportats a
camps de concentració o
extermini nazi. Deu van
estar a Auschwitz-Birkenau
(Polònia) i un a Ravensburg

diants catalans, els únics de
l’estat que encara no han
rebut l’import de les seves
beques. L’acord també va
arribar en una moció presentada per C’s per gravar
amb una ordenança a les
empreses que transporten
energia al municipi.
Un altre dels textos que
es van aprovar amb consens
va ser la fiscalització del Rubí
Brilla, que haurà d’entregar
informes periòdics de forma mensual sobre allò que
executa. Per últim, l’AUP va
posar sobre la taula la possibilitat de fer una declaració
institucional de condemna
als insults racistes contra
Fàtima Taleb, una regidora
de Badalona. Tot i que no
hi va haver acord perquè fos
una declaració, al final es va
aprovar per unanimitat.

(Alemanya). L’homenatge
consistirà en la instal·lació
d’uns recordatoris al carrer
dins del projecte Stolpersteine. La moció també impulsa la creació d’una Taula
de la memòria històrica,
oberta a totes les entitats
i associacions, així com
institucionals locals que
treballin aquest tema.

L’Ajuntament impulsarà una
plataforma digital de participació
El consistori té previst adherir-se a la plataforma Decidim.Barcelona, que permet
als Ajuntaments que formen
part de Localret accedir a
una eina digital de participació ciutadana. A través
d’una moció presentada per
ERC, el govern va reconèixer
que ja estava fent passos per

avançar en aquesta direcció.
També va explicar que farà
un procés participatiu diferenciat per cadascun dels
quatre grans projectes que
vol tirar endavant: els usos
del Casino, la reforma del
parc de Ca n’Oriol, la instal·
lació de carrils bici i l’ampliació de l’illa de vianants.

al tanatori.
Des de les files de l’AUP,
Mireia Gascón va afirmar
que si “l’Ajuntament crea
una empresa municipal per
donar el servei, com en
altres municipis, enterrar
una persona seria més barat”. Per la seva banda, el
portaveu de Convergència
Democràtica de Catalunya
(CDC) va posar sobre la taula
l’opció de fer un segon tanatori en comptes d’ampliarlo: “Creiem que la situació
milloraria amb dos tanatoris
de gestió diferenciada, seria
una situació de competència
que abaratiria el preu”.
L’Ajuntament no dóna suport al referèndum
El Ple va tombar una moció
presentada per ICV i CDC per
l’adhesió de l’Ajuntament al
Pacte nacional pel referèndum, que demana un referèndum pactat amb l’estat
sobre la independència de
Catalunya. “Volem que Rubí
estigui al costat de l’opció
majoritària d’aquest país que
reclama un referèndum”, va
defensar el portaveu d’Iniciativa, Ramon Capolat. Per
la seva banda, Víctor Puig,
de CDC, va remarcar que
“el referèndum se celebrarà
perquè no es pot aturar la
voluntat democràtica de la
gent”. També el portaveu
d’Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC), Xavier Corbera, va defensar la moció:
“Hi ha un gran consens al
voltant del referèndum”.
Des de les files socialistes, el regidor Rafael Güeto
va insistir que la posició del
PSC és “una consulta que
no estigui enfocada a una
proposta de trencament del
marc constitucional”. Jonatan Cobo, portaveu del PP,
va argumentar que “sense
legalitat no hi ha democràcia”, i en la votació final el
PSC, C’s i el PP hi van votar
en contra. A favor hi van
votar els grups d’ERC, l’AUP,
ICV i CDC, mentre que es van
abstenir Veïns per Rubí (VR)
i el regidor de govern Sergi
García, que per primer cop
des que es va incorporar al
govern, va votar diferent de
la resta de l’executiu.

MOCIONS
APROVADES
-[ERC] Per l’impuls de la
reforma horària a Rubí.
Unanimitat

-[AUP] Seguiment del
compliment Pla director
del Rubí Brilla i revisió
periòdica.
Unanimitat

-[AUP] Realització d’una
auditoria de compliment
del contracte de recollida
de residus i neteja viària
per part de l’empresa adjudicatària.
Unanimitat

-[C’s] Per l’elaboració
d’una ordenança fiscal
per aprofitament del domini públic pel transport
de l’energia.
Unanimitat
-[ICV i CDC] Adhesió de
Rubí a l’acord de ciutats i
pobles contra la violència
masclista.
Unanimitat
-[ICV i CDC] Reconeixement públic dels rubinencs
deportats als camps de
concentració nazis durant
la Segona Guerra Mundial i
creació de la Taula local de
memòria històrica.
Unanimitat
-[ERC] Per l’adhesió de
Rubí a la plataforma Decidim.Barcelona.
Unanimitat
-[ERC] Per exigir el pagament immediat de les
beques als estudiants de
Catalunya.
Unanimitat

-[AUP, ICV, ERC, CDC, VR i
PSC] En suport a la regidora de Badalona Fàtima
Taleb i contra el racisme i
la xenofòbia.
Unanimitat

MOCIONS NO
APROVADES
-[AUP] Per l’ampliació del
tanatori de Rubí i la fi del
monopoli de serveis funeraris a la ciutat.
Sí: ERC, l’AUP, ICV, CDC i
VR
No: Govern, C’s i PP
-[C’s] Per la destitució del
president de la Federació
de Municipis de Catalunya.
Sí: C’s i VR
No: Govern, CDC i PP
Abst.: ERC, AUP i ICV
-[ICV i CDC] Adhesió al manifest del Pacte nacional
pel referèndum.
Sí: ERC, AUP, ICV i CDC
No: PSC, C’s i PP
Abst.: VR i el regidor Sergi
García
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El PDeCAT demana a l’Ajuntament que
ampliï la plan�lla de la Policia Local
M. CABRERA

El Par�t Demòcrata Europeu
Català (PDeCAT) ha mostrat
la seva preocupació per la
sensació d’inseguretat que
hi ha a la ciutat, segons ha
explicat el seu portaveu,
Víctor Puig: “El pitjor que
pot passar és que Rubí doni
una sensació d’inseguretat
a la ciutadania, i això no
és fer alarmisme perquè
es basa en fets que s’estan
produint”.
Per al regidor de Convergència Democrà�ca de
Catalunya (CDC), la falta de
sensació de seguretat es
deu, en part, al fet que la
plan�lla de la Policia Local
és insuﬁcient. Actualment,
el cos de seguretat compta
amb 99 agents. “No arribem al centenar d’efec�us
i cal sumar les baixes, tenir
en compte que hi ha tres
torns, Rubí és una ciutat
molt gran i hi ha ciutats
similars que tenen molts
més agents”. Pel portaveu
del PDeCAT, caldria que

Rubí arribés fins als 150
agents locals per tal d’evitar
“la sensació d’inseguretat,
costa molt veure patrulles
caminant pel carrer”.
Segons afirma el regidor, tota aquesta situació
ve marcada per la deixadesa de l’Ajuntament en
aquesta qües�ó durant els

“El pitjor que pot
passar és que Rubí
doni una sensació
d’inseguretat a la
ciutadania”
darrers anys: “No hi ha cap
planiﬁcació en relació a la
seguretat, no sabem cap on
es vol anar, no hi ha cap pla
per resoldre les mancances
que sabem que tenim i la
Policia Local no té directrius
polí�ques”.
A l’espera de les càmeres
de seguretat
Víctor Puig també ha recordat que CDC va impulsar
una moció per instal·lar

ERC vol impulsar un pacte
de ciutat per abordar
la reforma horària
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) té la voluntat d’impulsar un pacte de
ciutat per treballar per la
reforma horària i una millor
conciliació de la vida laboral
i familiar. “Cal asseure a la
mateixa taula diferents àmbits i sectors de la ciutat per
poder impulsar un pacte de
ciutat de forma progressiva
i conjunta cap a la reforma
horària”, va apuntar Xavier
Corbera, portaveu d’Esquerra.
Amb aquest objec�u, el
dimarts a la tarda, ERC va
organitzar una taula rodona
a l’Ateneu en què van par�cipar Pilar Gargallo, pre-

sidenta de la Federació de
Moviments de Renovació
Pedagògica, Pere Ejarque,
responsable d’intermediació laboral de la Cecot i Fabian Mohedano, diputat de
Junts pel Sí. “Cal recuperar
les dues hores que perdem
al llarg del dia i això suposa
un canvi transversal en tota
la societat que afecta els horaris de la feina, les escoles,
el comerç, la televisió, etc.”,
va aﬁrmar Mohedano.
Per la seva banda, Ejarque va explicar que dins del
sector econòmic cal “que
cada empresa en la seva
mesura inten� adaptar-se
a la reforma”. / M.C.

El debat va comptar amb la par�cipació de tres experts. / M.C.

càmeres de seguretat als
barris de Les Torres i el
Pinar. Una proposta que es
va aprovar per unanimitat,
però de la qual “encara no
se sap res”.
Segons fonts municipals, l’Ajuntament està
treballant per aconseguir
l’autorització de la Comissió
de Control de Disposi�us de
Videovigilància per installar càmeres de seguretat al

Pinar, un procés que qualiﬁquen de llarg i rigorós.
Des del PDeCAT creuen
que, a més de posar càmeres als dos barris, també
caldria instal·lar-ne en els
aparcaments del Rubí+D
i l’Escardívol, on darrerament s’estan produint
escenes de vandalisme: “Els
cossos de seguretat aﬁrmen
que les càmeres milloren la
percepció de seguretat”.

El portaveu del PDeCAT, Víctor Puig. / M.C.
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E

ls actes incívics i vandàlics han
costat durant el darrer any prop
de 56.000 euros a tots els rubinencs i rubinenques. Uns diners
pagats entre tots a través d’impostos i taxes
i que l’Ajuntament ha hagut de destinar a
reparar i netejar mobiliari urbà o a reposar
elements de parcs o de la via pública que
han quedat tan malmesos que s’han hagut
de substituir.
Bancs pintats o trencats, tanques danyades, papereres inutilitzables, pilones trencades, pintades diverses a plaques i escultures
o fonts trencades són alguns exemples. És
cert que no és un problema exclusiu de la
nostra ciutat, sinó que es produeix a molts
municipis, especialment quan més grans són,
però aquest fet no hauria de fer-nos sentir
conformes.
El consistori ha posat en marxa una

Listas de espera para el médico de
cabecera
El pasado día 20 de febrero del 2017 solicité visita para mi doctora de cabecera.
Mi sorpresa fue mayúscula cuando me
dieron hora de visita para el 21 de marzo
del 2017.
Esto significa un mes de lista de espera para poder visitarme con la doctora
de cabecera. Al no estar yo conforme, la
persona que me dio cita con mi doctora
me comentó que fuese por urgencias si lo
creía necesario.
Yo creo que mi dolencia no es para ir a
urgencias, pero tampoco para estar un mes
esperando visita con mi médico. Y después
nos dicen que no colapsemos urgencias.
Creo que en la ciudad de Rubí estamos,
por lo que respeta a la asistencia sanitaria
pública, como hace 30 años.
No hemos mejorado nada y encima

EDITORIAL

L’incivisme surt car

campanya informativa col·locant rètols amb
l’import que ha costat reparar cadascuna de
les actuacions realitzades amb un import
superior als 1.500 euros amb l’objectiu de
conscienciar la ciutadania sobre els efectes de
les conductes incíviques per la butxaca de tots
els rubinencs. Benvinguda sigui la iniciativa
si això serveix per sensibilitzar els rubinencs
que la via pública és de tots i no només s’ha
de compartir sinó respectar i que, si no es fa,
ho paguem tots.
La presència policial al carrer pot tenir en
alguns casos un efecte dissuasori, però en tot

Cartes de la ciutadania

somos el doble de ciudadanos.
Josep Ribas

Remodelació de la Plaça Doctor Pearson
La plaça del Doctor Pearson, coneguda per
molts rubinencs com a plaça del Domènech,
cognom del propietari del teatre –que
després va ser un cinema– abans existent
al davant de la plaça, té un encís i una
estimació molt gran.
És una plaça emblemàtica, amb una
càrrega emocional important per la meva
generació. Allà vàrem jugar quan érem infants, de joves jugant a futbol o bé volant
amb les barques del Felip i més tard, ja
d’adolescents, recollits en els bancs de fusta
festejant i fent els primers petons.
Ara l’alcaldessa ha anunciat que vol remodelar-la. Li voldria dir, amb tot el respecte, que aquesta plaça per molts rubinencs és

El Tuit de la setmana

1 de març

sabuesognu @sabuesognu

Parece que algunos
en #Rubicity arrancan
una señal y la tiran al
contenedor si molesta

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

cas és inviable. Són els mateixos ciutadans els
que en presenciar algun acte vandàlic haurien
de denunciar-lo i és l’administració qui ha
de ser més contundent aplicant les sancions
establertes a l’ordenança corresponent. Sancions que van entre 60 i 3.000 euros i hores
de treball en benefici de la comunitat. Al
final, tornem al punt d’inici, és una qüestió
de civisme i d’educació i això s’ha de treballar
des de molts àmbits.
Més enllà de les bretolades, hi ha casos
en què les actuacions comeses són delictes i,
per tant, superen l’administració. Les onades

i també a Facebook

un referent i una porta d’entrada a la ciutat
a través de l’estació dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. És, per tant, de
vital importància fer un projecte amb cara i
ulls i amb el màxim consens de tothom.
Vull recordar que l’any que ve celebrarem el centenari de l’arribada del tren elèctric a Rubí. Aquesta commemoració hauria
de tenir una resposta massiva dels ciutadans.
Aquest fet va suposar un gran canvi per la
ciutat, ja que va possibilitar que Rubí, un
poble que vivia sobretot de l’agricultura,
però que tenia ganes de créixer i prosperar,
es projectés cap a la modernitat.
L’empresa Ferrocarrils de Catalunya va
néixer de la mà de Frank S. Pearson, enginyer i financer que tenia una gran companyia internacional amb seu al Canadà, amb
la intenció, al principi, d’unir Barcelona
amb París. Malauradament, no va poder
ser perquè va esclatar la I Guerra Mundial

de robatoris o intents de robatoris a establiments, habitatges, aparcaments o destrosses
a vehicles particulars s’estan repetint en les
darreres setmanes a la ciutat i estan generant
sensació d’inseguretat en diferents barris
de la ciutat. A l’espera de la pròxima reunió
de la Junta Local de Seguretat, prevista per
l’abril, el govern ha fet públiques les dades
del 2016 pel que fa a delictes comptabilitzats.
Aquestes primeres dades facilitades recullen
que el nombre de delictes a Rubí s’ha reduït
un 10,26% respecte a l’any anterior. Així, les
estadístiques apunten que Rubí és una ciutat
segura, però en tot cas és la ciutadania qui
així ho ha de percebre i aquest inici del 2017
no està sent precisament tranquil pel que fa a
delictes contra el patrimoni. L’administració,
en coordinació amb els diferents cossos de
seguretat, haurà de revisar què es pot millorar
i com fer-ho.

i ho va impedir. Finalment, només es va fer
fins a Terrassa i Sabadell.
Ja en aquell temps, a la plaça es va
arribar a posar la primera pedra d’un monument que mai no es va realitzar. Per tant,
ja va sent hora que després de cent anys, la
ciutat tingui un agraïment i memòria a tota
la gent que ho va fer possible, en especial al
Dr. Pearson. Crec que la remodelació de la
plaça hauria d’anar lligada a un monument
que recordi l’arribada del tren elèctric a la
ciutat.
Per mi, la remodelació de la plaça del
Dr. Pearson hauria de ser un jardí ple de
color arran d’elements vius. El color de les
diferents plantes i la seva homogeneïtat.
El monument podria ser una obra de tres
dimensions, resultat de la mosaicultura,
disciplina que combina l’horticultura, la
floricultura i la jardineria.
Josep M. Pérez Almirall
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Volem el 0,7%

Justament pels dies que qui
escriu naixia, a l’octubre del
1981, el col·lectiu Justícia i
Pau engegava una campanya
per aconseguir que l’estat
espanyol destinés el 0,7% del
Producte Interior Brut a la
Cooperació Internacional.
Una data que marcaria l’inici
de 35 anys de lluita que encara es manté viva, ja que el
mur nord-sud, malgrat tots
els esforços, encara no ha
caigut. I perquè, com passa
als pressupostos de la nostra
ciutat, arribar al 0,7 sembla la
més gran de les utopies.
Invertir diners en la cooperació internacional –ja sigui
a projectes en el territori del
sud o en accions de sensibilització al nord– és una decisió
política i no un gest de caritat. La primera idea que cal
eliminar és que la cooperació
es fa –o s’ha de fer– amb allò
que ens sobra. En realitat, la
cooperació internacional té
com a objectiu empoderar el
sud i modificar les estructures
que generen desigualtat per
tal que la mateixa cooperació deixi de ser necessària.
O ho sigui només en casos

excepcionals. És una decisió
ideològica, que té a veure amb
la constatació que les condicions en les quals els països del
nord i el sud competim en el
mercat dels recursos naturals,
la mà d’obra, manufactures...
no són equivalents.
I perquè ens ha de preocupar? Primer per solidaritat,
perquè estiguem on estiguem
formem part d’un únic concepte anomenat humanitat.
I també perquè garantint el
benestar de les poblacions
empobrides, enriquint la part
menys rica del planeta, estem
garantint el nostre benestar
futur. El perill que corre la
sostenibilitat ambiental del
planeta o els fluxos migratoris
relacionats amb la pobresa i
els conflictes armats, són dos
dels aspectes més visibles
de la desigualtat. Per fer-los
front, és imprescindible atacar les causes.
La necessitat d’invertir un
0,7% dels recursos públics a
l’ajuda internacional no és
exclusiva de Catalunya ni
d’Espanya. Ja el 1970, l’Organització de les Nacions Unides la va assumir i s’ha anat
ratificant govern rere govern,
tots els partits polítics. Sense
sorpreses, Suècia, Holanda,

Noruega, Dinamarca... van
ser els primers països a assolir
el percentatge. L’estat espanyol, en tots aquests anys, ha
arribat com a molt al 0,46%.
I en una part important, han
estat diners destinats a missions comercials que afavoreixen, sobretot, les empreses a
qui se’ls obren nous mercats
en condicions favorables.
I per tot plegat és tan
important la feina que ha
fet el món local. Perquè històricament ha destinat percentatges més elevats a la
cooperació internacional.
Perquè a través dels agermanaments entre municipis i
les entitats locals ha fet una
cooperació de proximitat,
acostant persones. I per tot
plegat ens entristeix que per
aquest 2017, l’Ajuntament de
Rubí no prevegi destinar a la
cooperació internacional el
0,7% del pressupost, de fet, hi
destinarà un 12% menys que
l’any passat. Ens quedem al
0,55%, ens quedem a 108.000
euros de l’objectiu, de la solidaritat, de la responsabilitat.
Esperem que el Pla Director
de Cooperació que s’està elaborant marqui com a objectiu
ineludible aquesta inversió
per al 2018.
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El dret a sostre i la
clau mestra dels pisos buits
MARTA GARCÍA

Regidora de Serveis
a les Persones

La política social que posa
l’accent en les persones amb
més necessitats és el gran
compromís que tenim com a
administració. La nostra acció
política ha de ser bel·ligerant
en allò que afecta els drets
més bàsics per construir ciutats
inclusives i cohesionades.
El dret a un sostre s’ha
convertit en el dret més vulnerat i el més difícil de gestionar
des dels ajuntaments. L’accés
a l’habitatge i la pobresa energètica són avui els temes més
preocupants i els reptes més
urgents dels municipis. Hem
deixat de promoure habitatges protegits per destinar les
nostres oficines tècniques a
donar resposta a tantes i tantes
famílies en situació de risc o
directament desnonades de les
seves llars.
En l’àmbit de l’habitatge,
la crisi ha estat un parany que
ha amagat interessos econòmics que han passat per sobre

de les persones. Un problema
sistèmic que ha fet que a Rubí
tinguem 3.000 pisos buits
als quals moltes famílies no
poden accedir; pisos buits
dels fons voltor o del banc
dolent i de grans tenidors que
han preferit tenir-los tancats
i estar d’esquena al problema.
El més preocupant és que les
portes es tanquen també per
als ajuntaments, que no tenim
el dret a la clau d’aquests pisos
per gestionar-los en benefici
de la ciutadania necessitada.
Tot plegat, un malson per a
l’administració local, que va
generant costosos recursos
d’urgència i ara per ara sense
resultats inclusius. Malauradament, aquest pas enrere de
la inclusió habitacional és la
realitat que tenim al davant
i necessitem tenir més eines
per fer-li front de manera
definitiva, per erradicar aquest
nou fenomen de la desigualtat
social que pateixen molts dels
nostres veïns i veïnes.
Aquest bloqueig local que
impedeix garantir un dret tan
bàsic i necessari i l’existència
d’aquests pisos buits a la ciutat han generat l’increment

d’ocupacions irregulars. Un
fenomen que s’estén i es dóna
entre famílies en risc d’exclusió
i també –ja que l’escenari és
profitós– per motius i activitats
que no tenen res a veure amb
la cobertura d’una necessitat
social i que generen inseguretat ciutadana i dificultats de
convivència a les comunitats
veïnals.
No podem permetre per
més temps aquesta situació.
Necessitem els instruments
legals que ens permetin intervenir i accedir a aquests pisos
i gestionar-los en concepte de
lloguer social a preus baixos
perquè les famílies no es quedin al carrer.
Sota opacitats pactades, la
legislació més recent comença
a imposar aquesta corresponsabilitat. Sembla que els
municipis tindrem més eines
normatives i que per fi trobarem “la clau mestra” dels
pisos buits. Malgrat el domini
del sector financer sobre els
governs, volem una política
efectiva, amb totes les garanties; i tenir les claus dels pisos
buits per obrir-los i omplir-los
de drets.
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Sòlida recuperació en la millora de
la marxa dels negocis durant el 2016
La Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa fa públic l’informe de
conjuntura econòmica corresponent al quart trimestre de l’any passat
REDACCIÓ

L’activitat econòmica durant
el quart trimestre del 2016
ha experimentat una millora
en la marxa dels negocis en
relació al trimestre anterior.
Amb un valor de 16,6 punts
en la marxa dels negocis,
l’activitat empresarial recupera el ritme de creixement experimentat dins del
primer semestre de l’any
i conﬁrma que els factors
estacionals van ser l’origen
de la lleu davallada patida
durant el tercer trimestre
de l’any.
Així ho recull l’informe
de conjuntura econòmica
de la Cambra de Comerç i
Indústria de Terrassa corresponent al quart trimestre
del 2016, realitzat a partir
d’una mostra representativa de 519 empresaris de la
demarcació.
Segons l’informe, l’any
2016 tanca amb 9 trimes-

Servei Local Català de Rubí

L’informe indica un creixement de l’activitat econòmica. / Arxiu

tres consecutius amb un
valor positiu de l’indicador
de la marxa dels negocis, el
que indica que es manté la
tendència positiva del ritme
de creixement de l’activitat
per al conjunt d’empreses
de la demarcació.
Pel que fa a les expectatives sobre la marxa dels negocis, aquests es mantenen
en valors positius per a tots
els sectors d’activitat de la
demarcació i pronostiquen

que els negocis en aquest
primer trimestre del 2017
continuaran el ritme de
creixement.
En la indústria s’observen, això sí, percepcions
diferents d’acord a la singularitat de cada activitat
industrial. Així, gairebé tots
els subsectors incrementen
notablement els valors de
les expectatives respecte al
trimestre anterior, excepte
la indústria tèxtil i les indus-

tries de la fusta, el suro, el
paper i les arts gràﬁques.
En el sector de la construcció es recullen les millors expectatives des del
primer semestre del 2007,
amb un valor de l’indicador
de 19,6 punts.
Pel que fa al sector terciari, el comerç també ofereix
unes expectatives positives
per al primer trimestre del
2017, mentre que en el
sector serveis les expectatives són positives però més
moderades.
En relació als factors
que limiten la marxa dels
negocis, l’augment de la
competència i la feblesa de
la demanda se situen en les
posicions capdavanteres,
seguides per les diﬁcultats
de ﬁnançament. Tot i això,
l’índex de conﬁança empresarial del 2016 ha estat de
7,3 punts, el que signiﬁca
un augment per sobre dels 3
punts respecte al 2015.

Ex-treballadors de Cremalleras
Rubí recorden que encara no
han cobrat les indemnitzacions

CURSOS DE CATALÀ PER A
ADULTS
Matrícula de març 2017
Orals
Escrits
Sessions de llengua per temes
Voluntariat per la llengua

Certificats oficials dels nivells: A2, B1, B2, C1 i C2
Els cursos són subvencionats
parcialment per la Generalitat
i l’Ajuntament
MATRICULACIÓ: DEL 21 DE FEBRER FINS
AL 16 DE MARÇ
de 9 a 13.30 h (de dilluns a divendres)
i de 16 a 18 h (de dilluns a dijous)

CONSORCI PER A
LA NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA

C. Santa Maria, 17, 1r pis -08191 Rubí(molt a prop de l’Ajuntament)
tel. 93 697 54 05
rubi@cpnl.cat

Ex-treballadors de l’empresa, en un acte de protesta que van fer l’any 2014. / Arxiu

El 2011, quan Cremalleras Rubí va estar a punt de
tancar, una vuitantena de
treballadors van decidir acceptar l’oferta de l’empresa
i renunciar als seus llocs de
feina a canvi d’una indemnització. Gairebé 7 anys després, aquests treballadors
encara no han cobrat el 85%
d’aquests diners.
Durant els primers anys
van cobrar el 25% de la
indemnització, però el 2014

Cremalleras va tornar a fer
fallida, va deixar de pagar les
indemnitzacions i va entrar
en concurs de creditors. No
ha estat ﬁns fa pocs mesos
que una empresa s’ha fet
càrrec de la plantilla i els
deutes i ha rellançat la producció sota el nom de Rubí
Indústria de Cremalleres.
Per fer-ho, la companyia ha
aconseguit una injecció de
la Generalitat de 600.000
euros. Els ex-treballadors de

Cremalleras, la majoria majors de 50 anys, reclamen a
la nova direcció que els pagui
les indemnitzacions. “L’únic
que volem és cobrar allò que
ens pertany”, explica una de
les treballadores afectades.
De moment, la nova
direcció de l’empresa no
s’ha posat en contacte amb
aquests ex-treballadors ni
tampoc ha volgut fer cap
comentari al respecte sobre
aquesta situació. / M.C.
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NUEVO CITROËN C3

DISEÑO
¡Amor a primera vista! El
diseño único del Nuevo C3
destaca por su frontal carismático y sus curvas generosas
que le otorgan una imagen
potente y enérgica. Sus volúmenes lisos, su firma gráfica
y sus colores le convierten
en un modelo creador de
tendencia. Con el Nuevo C3,
¡desmárcate y vive el espíritu
de los tiempos!
DIMENSIONES: CABE EN
CUALQUIER SITIO
Gracias a su longitud (– de
4m), el Nuevo C3 es particularmente ágil y manejable, lo
cual es muy útil en la ciudad.
Dispone de 5 puertas y 5
plazas, lo que lo convierte
en práctico en cualquier circunstancia.
-Longitud: 3,99 m
-Ancho: 1,74 m
-Alto: 1,47 m
-Batalla: 2,54 m
-Volumen de maletero: 300 l

FIRMA LUMINOSA
Por delante, la firma luminosa
en doble altura realza la mirada del Nuevo C3 y refuerza
la percepción de altura del
capó. Los chevrones y su doble barra cromada se estiran
hasta las luces LEDs diurnas
y los faros están diseñados
con formas redondeadas. En
la parte inferior, el paragolpes
sobreelevado aumenta esta
percepción de altura que le
dota de espíritu aventurero. Las inserciones en color
rodeando los antinieblas le
aportan un toque de frescor.
TECHO FLOTANTE PARA QUE
DESTAQUES
El techo flotante es uno de los
detalles de diseño del Nuevo
C3. El techo, disponible en
tres colores, descansa sobre
los montantes negros del
parabrisas y arcos traseros,
lo que dinamiza su silueta.
El trabajo sobre la proporción
entre la carrocería y el cristal
subraya la dimensión práctica
y equilibrada del Nuevo C3.
Una actitud reposada y serena, con superficies fluidas, sin
agresividad.
AIRBUMP®: ¡UN DISEÑO
QUE REBOTA!
Verdadera firma gráfica inaugurada con el C4 Cactus, los
Airbump® protegen la carrocería y refuerzan el diseño del
coche. Su piel anti-arañazos,
con cápsulas de aire, actúa

como un parachoques. El material utilizado, poliuretano
termoplástico, le permite resistir los rigores del día a día:
el sol, el agua, la degradación,
arañazos.
Los Airbump® se componen de 6 cápsulas de aire
situados sobre la base de la
puerta, zona especialmente
vulnerable en ciudad. Estos
Airbump® están rodeados de
un cerco blanco o rojo según
el color del techo.

MULTIPLICA LAS COMBINACIONES DE COLORES
El Nuevo CITROËN C3 dispone
de una amplia paleta de colores: Verde Almond, Blanco
Banquise, Azul Cobalto, Gris
Shark, Gris Aluminio, Rojo
Rubí, Negro Perla Negra,
Naranja Power o Beige... Que
junto con los colores del techo (Negro Onyx, Rojo Aden,
Blanco Ópalo), permite múltiples combinaciones (hasta
36). Esto posibilita elegir
una pintura clásica para un
techo colorado o a la inversa,
elegir un color de carrocería
más «pop» para un techo
sobrio. Estas combinaciones
refuerzan la modernidad y la
frescura del nuevo C3.
BIENESTAR
El Nuevo C3 te ofrece un
efecto burbuja que filtra el
mundo exterior y te aísla de
las incomodidades de la ruta.
Desde que subes a bordo,
percibirás una sensación
de bienestar gracias a sus
asientos, atractivos y confortables, al techo de cristal
panorámico (en opción) que
llena de luz el habitáculo y
a los huecos portaobjetos.
Este conjunto homogéneo
te sumerge, junto a tus pasajeros, en una auténtica
burbuja. Concebido como un
concepto casual, el Nuevo C3
te hará sentir al volante como
en casa.
HABITABILIDAD Y PORTAOBJETOS INTELIGENTES
Los huecos portaobjetos han
sido pensados de la manera
más funcional posible. El
Nuevo C3 dispone delante de
un hueco central amplio junto
con la guantera más grande
de su segmento (6,25L). Las
puertas disponen igualmente
de huecos generosos.
El color claro elegido para
el interior de estos huecos
contrasta con los objetos
guardados para encontrarlos

mejor. Además, nos comprometemos con tu equipaje, el
Nuevo C3 dispone de un maletero de casi 300 litros.

TECNOLOGÍA INTELIGENTE
El Nuevo Citroën C3 destaca
también por su tecnología ligada a los nuevos tiempos. En
primicia mundial, incorpora
la ConnectedCAM Citroën™

(en opción), una cámara Full
HD conectada. Esta berlina urbana propone nuevos
equipamientos que facilitan
la vida al conductor como:
la navegación conectada 3D
con reconocimiento vocal, la
cámara de visión trasera, la
alerta de cambio involuntario
de carril y la vigilancia del
ángulo muerto.
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Consejos para ahorrar sin bajarse del coche
Hacer menos viajes
¿Sabías que cuando se conduce
un coche que ha sido estacionado por unas horas, el motor está
frío y necesita mucho más combustible? Lo ideal sería combinar
todas sus diligencias diarias en
un solo viaje más largo.
Sabemos que esto no siempre es posible, pero puedes
tratar de hacer la compra coincidiendo con la entrada o salida
de los niños del cole o dejar el
coche aparcado e ir andando a
comprar el pan o el periódico.

No conduzcas en hora punta
Los atascos no sólo son aburridos y estresantes, también
son una manera muy costosa
de viajar. Cada vez que el
tráfico se detiene e inicia de
nuevo, el coche necesita una
gran cantidad de combustible
para empezar a moverse de
nuevo. La segunda marcha no
es mucho mejor.
La mejor solución es la
de no viajar durante la hora
punta. También puedes reducir
un poco el consumo de com-

bustible tratando de prevenir
cómo se comportará el tráfico,
actuando en consecuencia y
viajando constantemente a
una velocidad lenta, en lugar
de acelerar y frenar.
Si hay que viajar en las
horas puntas necesariamente,
hay que considerar la compra
de un coche híbrido.
Cierra las ventanas y el techo
corredizo
Los ingenieros buscan siempre
la mayor aerodinámica e invierten mucho esfuerzo para
reducir el “arrastre” sin perder
elegancia. Como conductor no
puedes hacer mucho al respecto del diseño del coche, pero sí
para no perjudicar la aerodinámica en marcha no dejando las
ventanas y el techo corredizo
abierto, ya que ralentizará el
coche y se tendrá que invertir
más combustible.
Retira la baca o el baúl
Esto es como dejar las ventanas abiertas, pero peor. Incluso
si el portaequipajes de techo
está vacío, se incrementa la
fricción y el coche quema más
combustible.
No lleves peso innecesario
Cuanto más pese un vehículo,
más combustible necesitará
para moverse. Es por eso que
no conviene dejar cosas innecesarias en el maletero.
Conduce suavemente
La forma perfecta para viajar
es a una velocidad constante
y en la marcha más alta. Los

las presiones correctas en la
puerta del depósito).
No llenes a tope el depósito
Como hemos comentado en
líneas anteriores, el peso es
esencial en la quema de combustible y un tanque lleno aumenta considerablemente su
volumen global. Cuando estés
en la gasolinera considera si
realmente necesitas llenar a
tope el tanque de gasolina.
Planifica el viaje
Así evitarás los puntos más
conflictivos por atascos y
obras viales. La máxima de que
cuanto menos tiempo pases en
el coche menos gastarás es la
que siempre se cumple.
adelantamientos innecesarios
pueden ser excitantes pero
elevan la factura mensual en
carburante sin necesidad.
No te pases con la velocidad
Ahorrar combustible no sólo
tiene que ver con la marcha
con la cual circulas: puedes
ir con una marcha alta e ir
pisando constantemente el
acelerador. Resultado: consumo elevado.
El aire acondicionado, apagado
Lo recomendable cuando de
ahorrar se trata es olvidarse de
que existe el aire acondicionado. Otra cosa es lo que dicen
los que saben de seguridad
sobre conducir con demasiado calor o los mecánicos que
aconsejan encender de vez

en cuando el climatizador en
invierno para evitar averías.
Respeta los límites de velocidad
No por llegar antes a tu destino vas a gastar menos. En
realidad, es al contrario, correr
en exceso eleva el gasto de
carburante a lo que, quizá,
tengas que sumar alguna que
otra multa.
Revise la presión de los neumáticos con regularidad
Cuanto menor sea la presión
de los neumáticos, más combustible necesita el coche
para circular. Revisa cada poco
tiempo cuánto aire llevan las
ruedas y si no sabes cuál es la
cantidad adecuada consulta el
manual (lo habitual es que el
coche lleve una pegatina con

En híbridos: no al punto
muerto
En los híbridos, si se pone
el coche en punto muerto
cuando están estacionados, a
continuación se detendrá la
electricidad que se genera,
pero la batería se seguirá
descargando.
Conduce como si fueses en
bicicleta
No te digo que debas ir a
25 km/h, sino que trates de
imaginar que haces el mismo
recorrido en bicicleta. Si vas
cuesta arriba, necesitarás
mucho más esfuerzo para
mantener la velocidad de lo
que se necesitas si lo hace
hacia abajo. El coche quema
la mayor parte del combusContinúa en la pág.17
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tible cuando se ve obligado a
someterse a una alta carga.
Si vas a comprar coche nuevo
Usa la calculadora para valorar los costes. ¿Cuá ntos
kilómetros al mes vas a hacer?
Si solo será para ir al trabajo,
quizá no merece la pena que
lleve control de velocidad,
GPS o esas llantas de aleación
de 20 pulgadas. Todos esos
extras suben mucho el precio
de compra.
La mayoría de los extras
se incluyen por motivos meramente estéticos. El ejemplo
más claro son los navegadores,
por los que casi siempre hay
que pagar más de 1.000 euros
para montarlos de fá brica,
cuando un dispositivo de
última generación cuesta en
cualquier tienda menos de
500 euros, actualizaciones
incluidas.
Aunque necesites un
monovolumen o un familiar
porque en casa sois más de
tres y, ademá s, va a ser el
único coche, sé el conductor
más eficiente y escoge una
mecánica que te convierta en
un ahorrador nato.
Elegido el modelo busca
la mejor financiació n. Muchas ofertas de las marcas
están sujetas a que obtengas el préstamo a través de
su financiera; comprueba
que de verdad te compensa
económicamente. Si compras
un coche de 16.000 euros
mediante un préstamo a pagar en siete años, finalmente,
la cantidad que abonará s
estará entre los 21.000 y los
22.000 euros. Algunos dirían
que obtener financiación es
una ‘suerte’, pero lo mejor
es no tener que pedirla. Para
reducirla al mínimo, puedes
entregar tu viejo coche a la
marca o, incluso, adquirir uno
para tal fin.
A la hora de contratar un
seguro, utiliza los comparadores que hay en Internet para
ahorrarte trabajo y llamadas
telefónicas.

Valora la compra de un coche
eléctrico o un híbrido
¿Has visto los precios que han
alcanzado los carburantes?
Si esta escalada prosigue,
habrá un número creciente
de personas a quienes les
empezará a compensar el
desembolso extra todaví a
necesario para conducir un
eléctrico o un híbrido enchufable. El gobierno aún ofrece
la ayuda transversal de 6.000
euros para la compra de esta
clase de vehículos. Si la gran
mayoría de tus trayectos son
de corta distancia, siempre
dentro de una ciudad con
puntos de recarga y dispones
de un garaje con enchufe, ya
estás de lleno en el grupo de
población a la que le puede
interesar ‘electrizarse’.
Busca las estaciones más
baratas
Si quieres ahorrar en combustible, busca las estaciones
más baratas y no le eches 98
–salvo que así lo indique el
fabricante– en lugar de 95 o
diésel del caro, con aditivos.
Las tarjetas de fidelización
de las petroleras tambié n
pueden ofrecer un margen
para el ahorro en forma de
descuentos.
Valora vender o alquilar la
plaza
Es una solución dolorosa, pero
en realidad solo necesitas el
coche, el aparcamiento...

Sé un conductor eficiente
La conducción ecológica ofrece enormes posibilidades para
el ahorro. Si llevas el coche
siempre a bajas vueltas, aprendes a aprovechar bien las
inercias del vehículo y pisas el
acelerador con suavidad, de
esta manera puedes llegar a
ahorrar hasta un 20%.
Si vas a darlo de baja, no
te limites a llevar el coche al
desguace como un corderito
al matadero. Llama antes a
varios centros autorizados de
tratamiento para averiguar
cuál de ellos te ofrece más
dinero. Además, la mayoría van
a recogerlo a tu domicilio y así
te ahorras la grúa.
Repuestos
Los desguaces y las marcas
blancas ofrecen precios mucho más competitivos, pero
no recurras a los primeros si
necesitas un componente de
desgaste que influya en la
seguridad del vehículo, como
amortiguadores, neumáticos,
pastillas o discos de freno.
Para conseguir asientos, parabrisas, partes de la carrocería
como una aleta, un portón o
un paragolpes e, incluso, un
motor de reemplazo para un
coche de segunda mano, el
desguace es siempre la opción
más económica.
Texto extraido de:
www.autobild.es
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Diez trucos para ahorrar en casa
Estos trucos para ahorrar en
casa abarcan la totalidad,
desde los alimentos hasta la
limpieza y el cuidado de la
ropa. Sigue estas propuestas
y conseguirás un hogar ahorrativo.
1. Ahorra energía
Apaga las luces al salir de
las habitaciones, pon los termostatos a baja temperatura,
reduce el consumo de agua
y compra electrodomésticos
de gran eﬁciencia energética.
Ahorrarás dinero y ayudarás
al planeta.
2. Haz el presupuesto
En internet existen buenos
planiﬁcadores de presupuestos que te permitirán saber

nas lechugas en el alféizar de
la ventana o de un minifrutal
o tomateras en un tiesto.

cuánto gasta al año y en qué.
Si gastas más de lo que ganas,
el planiﬁcador te ayudará a
hacer recortes.

7. Aprende a coser
Lo único que necesitas es
saber lo elemental. Aprende
a coser un botón y a hacer un
dobladillo. Alargarás la vida
de tu ropa y ahorrarás el dinero que gastarías en hacerla
arreglar.

3. Compra con inteligencia
Lleva siempre la lista de la
compra, no adquieras alimentos si tienes hambre y compra
únicamente una vez por semana. Se trata de trucos probados y comprobados que te
salvarán de las tentaciones.
4. Compra barato
Cuando adquieras artículos de
uso cotidiano, compra el más
barato de los que cumplen su
contenido. Compra en cantidad y, si puedes, reduce el
consumo de carne y verás que
los gastos caen en picado.

5. Mantén el congelador
lleno
El congelador lleno consume
menos electricidad que si está
a medias. Si quedan grandes
espacios vacíos, ocúpalos
con brics de leche usados y

llenos de agua.
6. Cultiva tus propios productos
Inténtalo, aunque solo se trata
de unas pocas hierbas, junto a
la puerta de la cocina, de algu-

8. Apura los envases hasta
el ﬁnal
Para utilizar hasta la última
gota de un producto de limpieza, añade un chorro de
agua al envase. Para llegar al
ﬁnal de cremas y pastas, corta
los envases y verás cuánto
queda todavía.

9. Da vida nueva a lo viejo
Cepillos de dientes usados
para restregar rincones difíciles y limpiar las juntas de
azulejos y mosaicos; corta
la camisetas viejas y úsalas
como paños; aprovecha los
envases.
10. Sigue nuestros trucos de
limpieza
Si tu hogar y tu ropa están
limpios durarán más y tendrás
que sustituirlo con menos
frecuencia. Utiliza lo que ya
tienes en casa como productos
de limpieza y ahorrarás dinero
en la compra semanal.

Texto extraído de
www.hogarmania.com
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GUÀRDIES NOCTURNES

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

MARÇ 2017

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

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
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
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

FARMÀCIES OBERTES
TOTS ELS DIES DE L’ANY

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

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
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

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

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
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

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

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

SALUT I BELLESA

T’importa gaire el que
diguin de tu els altres?
Un deixeble va arribar molt
agitat a la presència de Sòcrates i va començar a parlar
d’aquesta manera:
- Mestre! Vull explicar-te que
un amic teu va estar parlant
de tu amb malvolença. Sòcrates El va interrompre
dient:
- Espera! Ja vas fer passar a
través dels Tres Filtres el que
em diràs?
- ¿Els Tres Filtres? No els
conec.
- El primer ﬁltre és la VERITAT
-va replicar Sòcrates- Ja has
examinat acuradament si el
que em vols dir és veritable
en tots els seus punts?
- No ho sé. Ho vaig sentir
dir.
- Ho hauràs fet passar almenys pel segon ﬁltre, que
és la BONDAT: el que em vols
dir és almenys bo?
- No, en realitat és una cosa
dolenta.
- Ah! - Va interrompre Sòcrates. - Llavors anem a l’últim
filtre És NECESSARI que
m’expliquis això?
- Per ser sincer, necessari
no ho és.
- Llavors - va somriure el savi
- si no és veritable, ni bo, ni
necessari, oblidem-ho...
La clàssica història dels
tres filtres val per a qualsevol cosa que anem a dir,
però també per a qualsevol
cosa que escoltem.
Entrem en cercles viciosos d’informació tèrbola on
la veritat pot ser escassa, i
patim sense necessitat per
això.
Podem tenir experiències doloroses o conﬂictives
en la vida i aquest sofriment
pot ser útil. Però de vegades
alimentem un malestar que
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pot treure’ns la son, i ﬁns
i tot la salut, sense valorar
realment si ha passat tan
sols un dels ﬁltres.
Una manera d’aconseguir ser molt més feliç és
alliberar-se de la necessitat
de saber en tot moment el
que els altres opinen sobre
nosaltres, sobre tot perquè
és probable que no ho hagin
‘ﬁltrat’.
Quan algú ens fa un comentari negatiu, és molt
útil preguntar-se ‘per què
em diu això?’, és a dir, qüestionar la utilitat d’aquest
comentari per a la persona
que ho diu.
Potser el contingut et
fereixi, però si ets capaç
de comprendre la intenció de l’atacant, pot ser
que sigui més relatiu. Ja ho
saps doncs. és verídic, bo i
necessari això que m’han
dit? Si no ho és, llavors no
es mereix ni un segon del
nostre temps.
Les persones que se senten ferides amb freqüència
solen ser més insegures
sobre els seus pensaments
o aspecte, de manera que
sobrevaloren l’opinió dels
altres.
Al cap i a la ﬁ, una opinió
no és més que això, una
possibilitat. i si no passa els
ﬁltres pot ser que ni això.
Hi ha una dita popular
que diu “les opinions són
com els melics, tots en tenim un i no serveix de gran
cosa.“
Així que si has de preocupar-te d’una opinió,
preocupa’t per la teva.
Preocupa’t que estigui ben
formada i sigui autònoma i
signiﬁcativa. I sobretot, que

estigui ben ‘ﬁltrada’.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults.
Col.legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 – Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701

Cuida tu salud
El progresivo deterioro del
sistema público de salud,
como consecuencia de los
recortes, inciden en el incremento de las listas de espera,
lo cual provoca descontento
por parte de los usuarios y un
mayor nivel de aseguramiento privado.
Dicho aseguramiento privado creemos conveniente
que sea avalado por una
aseguradora solvente y que
detrás siempre este reforzada

por un agente profesional
donde asesorara sobre los
productos a los clientes y
facilitará gestiones a los
asegurados.
Es importante el tema de
carencias y periodos para realizar pruebas médicas. Estos
tienen que ser informados
claramente y ponerlos en
conocimiento a los clientes.
Hoy en día se le esta dando mucha importancia en
este tipo de seguros a la

medicina preventiva. Con
un simple chequeo médico
completo anual se pueden
evitar problemas de salud
futuros.
Otros servicios que dan
valor a este tipo de productos
es la inclusión de técnicas
como la homeopatía, la acupuntura, la teleasistencia 24
horas, la inclusión de farmacia, salud dental.
Jorge Altemir Loscos
Catalana Occidente
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LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA BAR totalmente
equipado en Rubí con licencia
para empezar de inmediato.
639.960.234

ALQUILO hab. 610.46.73.63

OFERTES I DEMANDES
SRA. BUSCA TRABAJO con
exp. de lu. a vie. 645.191.214
SRA. BUSCA TRABAJO limpieza, cuidado personas
mayores. Mañana y tarde.
649.086.631
SRA. SE OFRECE para limpieza
lunes y jueves 602.338.625
SRA. RESPONSABLE busca
trabajo. 645.191.214

SRA. SE OFRECE cuidado
personas mayores y niños.
Noches. 640.356.973
SE BUSCA trabajo, cuidado de
personas mayores/niños con
ref. 695.566.813
SRA. SE OFRECE para limpieza, plancha y cuidado ancianos. 697.549.553

DIVERSOS
VIDENCIA. Sanación, alivio de
toda clase de dolor, depresión,
etc. 93.588.10.93

MASCOTES

Historias que se repiten
Una y otra vez, pues Nala, también se suma
a una larga lista junto al que ha sido su único
compañero, Simba. Ambos fueron abandonados en una casa de una urbanización de
Rubí tras mudarse su familia. Solos y desamparados frente a la adversidad, su instinto
de supervivencia les llevaba a visitar una de
las casas cercanas en busca de comida. Cada
noche acudían a la ventana de una cocina
para llamar la atención de una vecina, que
preocupada por la situación de abandono no
dudó en buscar ayuda.
Nala es una hembra de algo más de un
año, sociable y cariñosa que espera que
algún día la suerte llame a su puerta, de la
mano de una familia dispuesta a entregarle
un futuro para siempre.
Si quieres conocer a Nala o a Simba, 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
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi

Les mascotes

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

Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció a:

diariderubi
@diariderubi.cat
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festes populars

Multitudinària rua infantil

‘Rubí, seu olímpica de jocs d’aigua’
guanya el Concurs de Comparses
m. cabrera

Els més menuts de la família van poder gaudir amb la rua infantil
del Carnaval. / J.A. Montoya

Com és tradició, diumenge al matí, van tenir lloc el gruix
de les activitats infantils de la festa de Carnaval. El bon
temps va fer sortir famílies senceres al carrer per gaudir de
la rua infantil, que va comptar amb la participació d’unes
200 persones i cinc comparses. A la desfilada, hi van participar diversos grups d’animació com el grup de percussió
Axé i els Tronats del Tabal, a més de Traps, El petit Lilo i la
Dinamo. / DdR

El Mercat s’omple de
colorits i divertits insectes

Els paradistes es van disfressar d’insectes. / Mercat

Durant el Carnaval, els paradistes del Mercat van disfressarse d’insectes per donar més vida i color a l’equipament. Entre les disfresses més cridaneres hi havia marietes, abelles,
cucs, mosques, papallones, etc. A més, van organitzar tallers
i un festival de truites per a infants. / DdR

Estudiants de l’institut JV
Foix es disfressen d’oficis

L’Escola de Sardanes Flor de
Neu ha estat la guanyadora
del Concurs de Comparses
de Carnaval amb la seva
disfressa ‘Rubí, seu olímpica dels jocs d’aigua’. Amb
una valoració de 139 punts,
la comparsa que recreava
diverses disciplines aquàtiques ha estat la millor valorada pel jurat, format per
representants del Peacock,
SIART, Tiamat Teatre i l’Associació Sant Galderic.
“No ens ho esperàvem
gens, però estem molt contents, l’any que ve tornarem
amb energies renovades”,
explica Mireia Oltra, de
la comparsa guanyadora,
que recorda que l’entitat fa
molts anys que participa en
el concurs. Els guanyadors
s’enduen com a premi 700
euros.
En segon lloc, el jurat
ha premiat amb 400 euros
la comparsa ‘La Schola i la
màgia dels contes’, de l’AMPA de l’escola Schola, que va
rebre 131 punts. En aquest
cas, els participants van
disfressar-se de diverses
narracions populars.
El tercer premi ha recaigut en la comparsa ‘La
fàbrica de xocolata’, de
l’escola de ball Dinàmic
Crescendo, amb 122 punts.
Els membres de la comparsa, que anaven disfressats de personatges del
llibre ‘Charlie i la fàbrica de
xocolata’, de Roald Dahl,
s’enduen un premi de 200
euros. L’entrega de premis,
que va tenir lloc dimarts
a la Biblioteca, va anar a
càrrec de l’alcaldessa, Ana
M. Martínez.

La comparsa de l’Escola de Sardanes Flor de Neu ha estat la guanyadora. / Cedida

L’AMPA de la Schola va guanyar el segon premi amb ‘La Schola i la màgia dels contes’. / J.A. Montoya

‘La fàbrica de xocolata’, de Dinàmic Crescendo, va aconseguir el tercer premi. / Localpres

La crema de la
sardina tanca
el Carnaval

El Carnaval es va haver de fer a l’interior del centre. / Cedida

Els estudiants de l’institut JV Foix van celebrar el Carnestoltes
disfressant-se de diversos oficis el passat divendres. Tot i la
pluja, el centre educatiu va poder celebrar el Carnaval, per on
van desfilar lladres, policies, actors, cambrers, pilots, etc. Els
guanyadors van ser els de 2n d’ESO A i 4t d’ESO A. Per acabar
la festa, l’AMPA va organitzar una xocolatada. / DdR

Centenars de persones van participar en la crema de la sardina. / M.C.

Centenars de persones van
celebrar la fi del Carnaval
amb la crema de la sardina,
que va tenir lloc el dimecres
a la tarda. La comitiva va
sortir des de la plaça Doctor
Pearson i va creuar el centre
de la ciutat fins al solar de
l’Escardívol, on els Diables
de la Riera van encendre
la foguera per cremar la
sardina. / M.C.
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FESTES POPULARS

Milers de rubinencs gaudeixen d’una
par�cipa�va i colorida rua de Carnaval
LARA LÓPEZ

L’illa de vianants es va omplir
de milers de rubinencs i rubinenques el passat dissabte
al vespre, durant la tradicional rua de Carnaval, que
enguany va comptar amb
una elevada par�cipació de
comparses: un total de 25
grups, principalment escoles
d’educació infan�l i primària,
escoles bressol, esplais, centres de ball i dansa, en�tats
i diversos establiments del
centre de la ciutat, entre
altres. La desﬁlada va iniciar
la marxa a les 18.30 hores
aproximadament i va ﬁnalitzar al voltant de les 20 hores
a la plaça Doctor Guardiet.
Les comparses participants van lluir temà�ques
molt variades com el món
dels contes, els zombis, les
olimpíades, la novel·la ‘Charlie i la fàbrica de xocolata’,
animals marins, les icones de
Whatsapp, teles i ﬁls o, ﬁns i
tot, pizzes i refrescos. Entre
els grups més nombrosos
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El ball de Carnaval aplega més
de 1.500 persones a l’envelat
de la plaça Salvador Allende
REDACCIÓ

Més de 1.500 persones
van passar dissabte a la nit
per la carpa instal·lada a la
plaça Salvador Allende per
assistir al tradicional ball
de Carnaval. La festa va
arrencar amb l’actuació del
grup Bocamolls, que va fer
ballar els assistents amb
les seves versions de grans
èxits. Durant les dues primeres hores d’activitat,
hi van assistir jovent però
també un públic familiar i

grups de persones a partir
dels 40 anys.
Segons va anar avançant la nit, la majoria de
públic van ser joves d’entre 14 i 19 anys que van
gaudir amb la música del
DJ local Rouge Soler. El
ball es va allargar fins a la
matinada.
Enguany, aquest ball
s’ha traslladat del pavelló
de Can Rosés fins a la plaça Salvador Allende, un
emplaçament més cèntric
i més accessible.

El centre es va omplir de color i diversió per la rua de Carnaval. / El Gra

cal destacar el de l’AMPA
de l’escola Schola, amb el
seu homenatge d’alumnes,
pares i mares al món dels
contes i la fantasia –que
va ser segon premi–; o la
comparsa de l’Escola de
Ball 8 Temps, guanyadors
de l’edició anterior, que van
desﬁlar amb molt ritme en
la pell d’un grup de morts
vivents.

Va ser una rua molt par�cipa�va que va omplir de
color i música els carrers del
centre i on va destacar l’alt
nivell de la gran majoria de
comparses. Entre els par�cipants dels grups que van
desﬁlar hi havia moltes famílies, principalment adults
però també infants, adolescents i alguns nadons.
La desfilada va iniciar

la marxa amb el grup de
percussió La Bandsambant
i Xanqués i va arribar al seu
punt ﬁnal amb una guerra
de confe� i xocolatada a la
plaça Doctor Guardiet. Centenars de ciutadans no van
voler perdre’s la festa ﬁnal
de la rua, amenitzada per
les divertides versions del
grup rubinenc Malakatones
en Almívar.

El ball es va fer en una carpa a la plaça Salvador Allende. / Localpres

Los grandes beneficios de viajar

N

os levantamos temprano, corremos a
trabajar mientras
tenemos que soportar atascos en la carretera.
Tras esto, no hemos tenido un
buen día y a la tarde volvemos a
casa con nuestra familia para que
el día siguiente suene otra vez la
misma canción.
Suena a monotonía, verdad?
Desafortunadamente esto es
algo que estamos destinados
a vivir. Sin embargo, cuando
planifiques tus vacaciones, no
estaría de más irse lo “más lejos”
posible cuando llegue ese día y
desconectar. Viajar aporta estos
beneficios. Te gustaría conocer-

“El momento más bello de
un viaje es su recuerdo”
- Laurence Sternelos? Adelante!
- Nos convertirá en mejores
personas.- La razón? Pues al
conocer gente completamente
distinta a nosotros y sus culturas, esto nos dará una visión de
cuan frágil Y maravilloso es el
mundo. Recuerda que a tan solo
unos miles de kilómetros de
distancia pueden existir “mundos” completamente distintos
al tuyo. Estos no son mejores ni
peores, sino que simplemente
son diferentes. Y en esto se basa

en la riqueza del ser humano; en
respetar y ser respetado.
- Nos abrirá mucho más la
mente.- Viajar enriquece muchísimo culturalmente hablando. Se
tiene la posibilidad de conocer
nuevas personas, tradiciones y
gastronomía que incluso desconocíamos. Existen partes
recónditas de nuestro mundo
que son completamente distintas
de la “realidad” a la que estamos
acostumbrados. Por ello, es importante que cuando lleguemos
a nuestro destino respetemos
y cuidemos de todo lo que nos
rodea como si fuese nuestro.

- Actitud positiva.- Por ello,
cuando se encuentren alejados de su hogar, aprovechen
esos momentos para depurar la
mente, expulsar pensamientos
negativos y encontrarse consigo
mismos, para así volver totalmente “recargados”.
Así que ahorren dinero, cojan un mapamundi y dejen que el
índice elija vuestro destino. Tras
esto, solo resta decir… ¡Have a
Nice Trip!
Texto cedido por
Viatges Quedol
93 707 18 83 Stalyn
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Març

································································
DIVENDRES - 3 de març
-Jam Session
A les 18h a l’Espai Jove Torre Bassas (c.
Sabadell, 18).
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Ets com escrius
Seminari de grafologia. A les 18h a càrrec de
Cruz Barón, grafòloga. Inscripció prèvia.
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Associació Amics de l’Astronomia
TRI-A. A les 21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
································································
DISSABTE - 4 de març
-Mercat Numismàtic
Compra, venda i intercanvi de moneda.
De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.:
Associació Numismàtica de Rubí.
-Arts&Crafts
Manualitats en anlgès per infants de 4 a 7
anys a càrrec de British House. A les 11h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Millo, el vehicle espacial i cientíﬁc
Robòtica educativa. A les 11h a l’Ateneu (c.
Xile, 1-3).

-Concert de blues
A càrrec de Little Jordi i Tòfol Martínez. A les
20h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: Societat de Blues.
································································
DILLUNS - 6 de març

-‘Joves esportistes, reﬂexió al voltant del
paper de la dona dins el món de l’esport i
la competició’
Amb Bea Ortiz, Amanda Triviño, Shauny
Ortega, Eva Marqués, Marina Valencia i
Irene López. A les 18h a la Torre Bassas (c.
Sabadell, 18).

-‘Com reclamar la clàusula terra?’
Xerrada a càrrec de Dolors Teulé, advocada
especialista. A les 19h al Rubí+D (rbta. Joan
Miró, s/n).

-‘Luchaban por un mundo nuevo’
A càrrec de Yanira Herminda. A les 18h a
l’Ateneu Anarquista La Hidra (c. Prim, 49).
Org.: La Hidra.

································································
DIMARTS - 7 de març

································································
DIJOUS - 9 de març

-Taller de Biopolis
Per a infants de 7 a 14 anys. A les 18h la
Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Taller de gospel
Taller obert a tothom. A les 16.45h al Casal
de la Gent Gran de Rubí (c. Magallanes, 80).
Org.: Casal de la Gent Gran de Rubí.

-Sessió informativa sobre la nova aula
d’extensió universitària
A les 10h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). A càrrec de Montserrat Amoròs, representant
d’AFOPA.
································································
DIMECRES - 8 de març
-Manifest del Dia de les dones
A càrrec de representants polítics locals. A
les 13h a la pl. Pere Aguilera.
-Hora del conte
‘El cirerer’, a càrrec de Vet Aquí. A les 18h
a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Per a infants
de 4 a 7 anys.

-Homenatge-tertúlia a Montserrat Roig
A càrrec de Veus de Dona. A les 18h a la pl.
Montserrat Roig.
-‘Dones amb tots els drets’
A càrrec de Marta Bolinches i Montse Serra.
A les 18.30h a La Lyonesa (c. Pere Esmendia,
5). Org.: ERC Rubí.

Exposicions
-Acompanyament
Imatges sobre l’acompanyament a gent
gran. A la Biblioteca (c. Aribau, 5). Fins

AGENDA
al 29 d’abril. De dilluns a dimats de 16h
a 21 hores, de dimecres a divendres de
10h a 14h i de 16h a 21h i dissabtes de
10h a 14h.
-Maquillatges
A càrrec de l’artista Miquel Mas. A l’Aula
Cultural (av. Barcelona, 84). Inauguració
24 de febrer a les 19.30h. Fins al 13 d’abril.
Dijous i divendres de 17.30h a 20.30h, dissabtes d’11h a 14h i de 17.30h a 20.30h.
-Exposició de màscares de Carnaval
A edRa (c. Joaquim Blume, 28). Fins al 17
de març. De dilluns a divendres de 10h
a 21h.
-ViCatalà. Passat i present de futur
Exposició sobre la vinya i el vi a Catalunya.
Fins al 23 d’abril al Celler (c. Pintor Coello,
s/n). Divendres de 18h a 21h, dissabtes
de 12h a 14h i de 18h a 21h i diumenges
d’11h a 14h.
-Neandertals a Catalunya
Exposició sobre els neandertals. Fins al 2
d’abril al Castell de Rubí (c. Castell, 35).
De dimarts a dimecres de 16h a 20h, de
dijous a dissabte d’11h a 14h i de 16h a
20h, i diumenges d’11h a 14h.

CULTURA
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Miquel Mas inaugura ‘Maquillatges’, una mostra
de contrastos carregada d’expressivitat
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ARTS ESCÈNIQUES

La Sala acull ‘La historia de la Bella
y la Bestia’ de More Dance

REDACCIÓ

El pintor rubinenc Miquel
Mas presenta ﬁns al 13 d’abril
a l’Aula Cultural la mostra
‘Maquillatges’, un conjunt
de 35 retrats en què combina
l’impecable realisme de la
sèrie ‘Humans’ amb els trets
surrealistes dels ‘Retrats de la
posteritat’.
En aquesta nova exposició del polifacètic artista, Mas
planteja un diàleg entre dues
maneres diferents d’entendre
el retrat: una caracteritzada
per una tècnica depurada i
un detallisme minuciós, i una
altra dominada per la imaginació desbordant i la ironia.
El resultat és ‘Maquillatges’,
una mostra de contrastos
carregada d’expressivitat.
Entre els retrats que es
poden veure, hi ha cares
conegudes de Rubí, inclosa
la pròpia família de l’artista,
i personatges que Mas ha
trobat arreu del món durant
alguns dels seus viatges i que

Imatge de la posada en escena d’aquest muntatge de teatre i dansa
de la companyia de Barberà. / Cedida

REDACCIÓ

Miquel Mas, explicant la seva obra a l’alcaldessa, Ana M. Martínez, durant la inauguració de la mostra
a l’Aula Cultural. / Localpres

l’han impactat.
La inauguració de la mostra va tenir lloc divendres
passat a la tarda i va comptar
amb l’assistència de l’alcaldessa, Ana M. Martínez, el
regidor de Cultura, Moisés
Rodríguez, i l’ex-conseller

de Cultura i amic personal
de Mas, Joan Manel Tresserras, a banda d’altres artistes
locals.
Durant l’acte, la primera
edil va fer un reconeixement
a la llarga carrera del pintor: “La tasca expositiva del

Miquel és molt important,
amb més de 50 anys de trajectòria en què ens ha regalat
l’oportunitat de gaudir dels
seus impressionants retrats.
Aquesta exposició és una
nova mostra de la qualitat de
la seva obra”.

MÚSICA

Torna l’activitat cultural
a l’Espai de la CGT

Blues a Rubí amb Tòfol
Martínez i Little Jordi

L’Espai sociocultural de la
CGT ha presentat la seva
nova programació per als
propers mesos i, com és habitual, la música té un destacat
protagonisme.
Aquest divendres arrencarà la primera activitat amb
l’Hora Foscant i el seu quintet
d’Estàncies & Estàndards. En
aquesta ocasió hi haurà dos
convidats, el guitarrista Pep
Casadó i el bateria brasiler
Serginho Moreira.
De cara a l’abril, l’Espai
sociocultural ha programat el

Tòfol Martínez i Little Jordi
actuaran aquest dissabte
a l’Espai sociocultural de
la CGT en un concert per
rememorar vells temps.
L’actuació musical serà a les
20 hores i està organitzada
per la Societat de Blues de
Rubí.
Els dos ‘bluesman’ van
començar la seva trajectòria plegats quan tenien 16
anys i després de 20 anys
de trajectòria musical per
separat es troben a sobre
de l’escenari. Tòfol Martínez

1r Concurs de Jazz de grups
novells de Rubí, adreçat
a músics i formacions no
professionals vinculats a la
ciutat. Al maig, hi haurà una
performance de música,
bodypant i escena, coordinada per Sita Zoroa, una
professional del sector que
s’ha instal·lat recentment
a Rubí.
Per últim, hi haurà una
segona subhasta solidària
amb els refugiats, amb artistes rubinencs, coordinada
per Sandra Bea. / DdR

Tòfol Martínez. / Cedida

és guitarrista, compositor i
productor musical, mentre
que Jordi Abad (Little Jordi)
és un expert amb l’harmònica i també toca el baix i el
contrabaix. / DdR

La companyia More Dance,
un grup de teatre amateur de
Barberà del Vallès, presentarà
aquest dissabte 4 de març
l’obra ‘La Historia de la Bella
y la Bestia’ al teatre municipal
La Sala. Es tracta d’una obra
de teatre i dansa que versiona
la famosa pel·lícula d’animació infantil ‘La Bella i la bèstia’,
que explica la història d’una
jove, anomenada Bella, que
accepta allotjar-se en un
castell amb una bèstia a canvi
de la llibertat del seu pare. La
bèstia és, en realitat, un príncep encantat que, per trencar
l’encanteri, haurà de guanyarse l’amor d’una dama abans
que caigui l’últim pètal d’una
rosa encantada.
L’espectacle està dirigit
per la coreògrafa, actriu i
ballarina Mar González i interpretat per un grup de 19
actors i actrius, tots ballarins
també, amb edats compreses
des dels 16 ﬁns als 34 anys.

“És un muntatge per a tots
els públics, tot i que és ideal
per als infants perquè el gaudeixen moltíssim, els adults
també disfruten igual que
els petits”, expliquen des de
More Dance.
La companyia va estrenar
l’obra el 20 de desembre del
2014 i ja l’ha representat amb
una excel·lent acollida de
públic a diverses localitats del
Vallès Occidental i Oriental.
La sessió és dissabte a
les 18.30 hores i les entrades
costen 12 euros per al públic
en general i 7 euros per a
grups a partir de 10 persones.
També es poden aconseguir per 9 euros amb un val
descompte registrant-se a
la ‘newsletter’ del web de la
companyia(http://company.
moredance.com/boletin/).
Les entrades es poden adquirir a l’escola More Dance,
situada a l’avinguda Verge de
Motserrat, 108 de Barberà, o
a la taquilla de La Sala el dia
de l’obra.
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Concert solidari del grup
Toi&Moi per ajudar l’AMPA
del CEE de Ca n’Oriol
El grup Toi&Moi oferirà un
espectacle musical l’11 de
març a les 21 hores a La Sala
per recaptar fons per l’AMPA del Centre d’Educació
Especial de Ca n’Oriol.
Es tracta d’un grup creat el 2016 liderat per la
cantant clàssica i d’òpera
Marie Teixidor i que comptarà amb la participació de
la vocalista Cristina Amu-

CULTURA
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ser, els guitarristes Martín
Mújica i David Roca, el baix
Jordi Ayora i el bateria Jesús
Ezquerra.
El grup oferirà cançons
del repertori de la cançó
francesa, així com del pop,
el blues i el country des dels
anys 60 fins a l’actualitat.
A més, Toi&Moi comptarà amb la col·laboració de
Dinamic Crescendo. / DdR

ENTITATS

Ca n’Oriol torna a acollir aquest cap de
setmana la celebració del Dia d’Andalusia
REDACCIÓ
La Coordinadora de En�dades
Andaluzas de Rubí (CECAR) ja
ho té tot a punt per la celebració del Dia d’Andalusia a
la ciutat, una celebració que
tornarà a tenir com a punt
central el parc de Ca n’Oriol.
Les ac�vitats arrencaran
aquest divendres a les 19
hores a la Biblioteca amb
una conferència inaugural
que enguany anirà a càrrec
de José Chamizo, religiós
gadità llicenciat en Història
Contemporània i que també
ha exercit com a Defensor
del poble andalús des del
1996 ﬁns al maig del 2013.
Després de la xerrada, que
porta per �tol ‘Andalucía en
la distancia’, s’oferirà un vi de
germanor.
Dissabte a les 10 hores
�ndrà lloc la tradicional ofrena ﬂoral a Blas Infante a la
plaça d’Andalusia de Rubí
i posteriorment s’iniciarà
una cercavila ﬁns al parc de
Ca n’Oriol, amenitzada per
l’Agrupació Musical Rubí Segle XXI. Cap a les 13 hores se

Cristian Batiste,
autor del Cartell
guanyador

El folklore andalús tornarà a omplir el parc de Ca n’Oriol. / Arxiu

celebrarà una missa cantada
pel cor de l’Asociación Rociera
de Rubí i posteriorment s’oferirà una paella popular gratuïta per tots els assistents.
La festa con�nuarà amb
les actuacions dels grups de
cant i ball de les en�tats andaluses de Rubí que integren
la CECAR, un espectacle que
estarà presentat per la cantant Loly Reyes i que ﬁnalitzarà amb un concert del grup
Mandala. La jornada clourà
amb un sopar campestre.
Diumenge, el folklore

i la gastronomia andalusa
tornaran a omplir el parc de
Ca n’Oriol, on a par�r de les 8
del ma� �ndrà lloc la jornada
de convivència, un espai en el
qual els socis i amics de cada
en�tat compar�ran música,
balls i un variat repertori de
plats tradicionals.
D’11 a 15 hores, els més
pe�ts prendran el protagonisme, ja que podran gaudir
d’inﬂables, ludoteca, tallers
diversos i de l’actuació d’un
mag. Totes les ac�vitats seran
gratuïtes.

Cris�an Ba�ste, de 22 anys
d’edat, ha estat l’autor del
Cartell que promociona les
festes del Dia d’Andalusia
d’aquest any. Ba�ste va ser
el guanyador del concurs
convocat per seleccionar
la imatge promocional, pel
qual ha rebut 300 euros
de premi. Enguany, el cartell, com les festes, estan
dedicats a la província de
Màlaga. / DdR

Imatge del cartell guanyador
del concurs.
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

TRIATLÓ | DUATLÓ

El tècnic de l’equip, donant instruccions. / Cedida

Membres de la secció de
triatló del CN Rubí van par�cipar diumenge a la primera
edició del duatló de carretera
de Castellar del Vallès. Ricard
Valenzuela, Rafael Trenado, Carlos Pardos, Juan José
Sánchez i Mónica Crisol van
tenir una molt bona actuació
i van assolir la setena posició

Par�t transcendental del
Sènior Masculí del CN Rubí
per mantenir la categoria

El Sènior Masculí de waterpolo del Club Natació Rubí (CNR)
va perdre dissabte passat
davant el CN Barcelona per
14-4. Una derrota que deixa
als jugadors de Toni Aguilar
en una situació complicada
que els obliga a preparar-se
molt bé el par�t d’aquesta
jornada contra el CDW Navarra, ja que és un dels enfrontaments més transcendentals
per mesurar les opcions de
l’equip de cara a mantenir la

Bons resultats per als
triatletes del CNR al Duatló
de carretera de Castellar
per equips.
En la mateixa prova, Ricard Valenzuela va tornar a
pujar al podi, aquest cop com
a primer classiﬁcat de la seva
categoria, mentre que Mónica Crisol va quedar en una
més que meritòria cinquena
posició en la classificació
general. / CNR

categoria.
Així, els rubinencs jugaran
dissabte contra el conjunt
navarrès amb el repte d’aconseguir els punts que els facin
recuperar posicions a la classiﬁcació i afrontar el tram de
lliga amb op�misme. El par�t
serà a les 16 hores a la piscina
de Molins de Rei.
Per la seva banda, el Sènior Femení s’enfrontarà a l’EW
Zaragoza a Can Rosés a par�r
de les 18.15 hores. / CNR

RESULTATS
Sènior Masculí B - GEiEG
Juvenil Masculí - CN Atlè�c Barceloneta
CN Mataró - Juvenil Femení
CN Poble Nou - Cadet Masculí
Cadet Femení - CN Martorell-Vallirana
Aleví A - CN Premià

12-4
8-12
4-11
5-8
7-2
7-2

Els cinc atletes que van par�cipar a la prova. / Cedida
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TIR AMB ARC | LLIGA BOSC

BÀSQUET | FORMACIÓ

Més d’una vintena d’arquers
rubinencs, a la Lliga Bosc
La quarta tirada de la Lliga
Bosc 3D, organitzada pel
Club Arquers de Cúguls, es
va disputar diumenge a La
Llacuna i va comptar amb
una important representació del Club Arquers de Rubí.
La participació en la prova va
ser molt nombrosa, ja que es
van registrar més de 140 ar-

quers. D’entre els rubinencs,
cal destacar José Luis Ruiz,
que va obtenir la segona
posició, i Alicia Vargas, que
va ser primera. També cal
fer una menció especial a
la gran actuació dels joves
arquers del club, que continuen aconseguint grans
resultats. / Arquers Rubí

RESULTATS
Albert Borrull
Ariadna Baena
Ian Barclay
Aleix Lobato
Iker Villanueva
Marc Lopera
Álex Flor
Verónica Baena
Cristina Martin
Alicia Vargas
Rosa M. Lucena
Alberto Borrull
Jose A. Baena
David Alejo
Jose Nieto
Jose L. Ruiz
Gerardo Garcia
Manuel Fuentes
Eva M. Iglesias
Rafa Olivera
Valentí Paris
Dorric Barclay
Juan P. Serrano
César Flor
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2n
3a
4t
1r
2n
1r
2n
1a
1a
1a
3a
3r
10è
14è
17è
2n
4t
7è
4a
27è
8è
9è
8è
7è

Longbow
Longbow
Longbow
Compost
Nu
Comost
Compost
Longbow
Nu
Longbow
Longbow
Longbow
Longbow
Longbow
Longbow
Longbow
Longbow
Longbow
Instintiu
Instintiu
Instintiu
Instintiu
Nu
Compost

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

Sub14
Sub14
Sub14
Sub14
Sub14
Cadet
Cadet
Cadet
Cadet
Sènior
Sènior
Sènior
Sènior
Sènior
Sènior
Veterà
Veterà
Veterà
Sènior
Sènior
Veterà
Veterà
Sènior
Sènior

Rubí serà la seu d’un curs d’entrenador
de Nivell 0 que organitza la Federació
La Federació Catalana de
Bàsquet (FCB) i el CEB Sant
Jordi, amb la col·laboració
de l’Ajuntament, organitzen
per primera vegada a la
ciutat el curs d’entrenador
de Nivell 0. Es tracta de la
formació base que ha de
realitzar qualsevol persona
que vulgui convertir-se en
entrenador de bàsquet. El
curs s’impartirà a l’abril a
Barcelona i a l’institut L’Estatut de Rubí.
Durant la presentació
del curs, Ricard Checa, responsable esportiu del CEB
Sant Jordi, ha explicat que
“amb aquest tipus de propostes es dóna suport a
les activitats extraescolars
de bàsquet, fent que els
entrenadors tinguin la titulació mínima per poder
oferir un entrenament de
qualitat”.
Per la seva banda, el regidor d’Esports, Juan López,
ha ressaltat que el fet que el
curs s’organitzi amb la participació del CEB Sant Jordi
“és una manera de posar en

Segons un conveni entre la FCB i el Departament d’Ensenyament, el
fet d’aprovar aquest curs de
Nivell 0 i aportar dos anys
d’experiència professional
─exercint d’entrenador─
permet obtenir tres crèdits
del bloc especíﬁc de primer
Nivell de Tècnic Esportiu de
Bàsquet.

El regidor d’Esports, al centre, acompanyat de Pascual Pérez i Ricard
Checa, del CEB Sant Jordi. / Cedida

valor la bona feina que està
fent l’entitat fomentant la
pràctica esportiva a Rubí”.
La formació es durà a
terme els dies 8 d’abril (de 9
a 14 hores) a l’Escola Virolai
de Barcelona, i els dies 10,
11, 12 i 13 d’abril (de 10 a
13.30 hores i de 15 a 18.30
hores) a l’institut L’Estatut
de Rubí. Els exàmens es
realitzaran el 18 d’abril al
mateix centre rubinenc.
El curs s’estructura en

tres parts: una presencial,
que consta de 30 hores
teòrico-pràctiques; una no
presencial de 19 hores de
durada, a través de l’Aula Virtual d’Entrenadors
(AVE); i una complementària, que inclou 4 tallers de
4 hores cadascun. Durant
el curs es treballaran els
fonaments bàsics del bàsquet, el domini de la pilota
i el posicionament, entre
altres.

Per majors de 16 anys
Per participar en aquesta
formació cal inscriure’s a
través d’internet (www.
basquetcatala.cat) o de
forma presencial a la seu
de la Federació Catalana o
a les representacions territorials. El preu del curs és
de 190 euros, mentre que el
preu dels tallers de la part
complementària és de 20
euros cadascun.
Per poder assistir al curs
de Nivell 0 cal tenir una
edat mínima de 16 anys o
complir-los al llarg de l’any
o bé tenir l’ESO aprovada
o acabar-la durant aquest
curs.

ATLETISME | MARATÓ

L’Horitzó A guanya i es posa segon en solitari Fondistes Rubí participa a la Marató de
Partit sense història en el
marcador el que van disputar el diumenge a Girona
els equips de La Fundació
Ramon Noguera i el primer
equip del CE Horitzó. Els
vallesans van dominar el
marcador des del principi
ﬁns al ﬁnal del partit i no
van haver de patir mai pel
resultat.
Com a fet rellevant, cal
remarcar que no es va presentar l’àrbitre designat pel
partit i va haver de xiular

un voluntari de l’Associació
de Voluntaris de La Caixa.
Aquest fet no va suposar
cap problema ni va tenir cap
incidència en el marcador
ﬁnal.
Pel CE Horitzó van anotar Iván Perálvarez (15),
Miquel Patón (15), Manel
Simón (13), Toni Torres (12),
Ramón Vargas (12), Marc
Sala (10), David Solá (10),
Joan Lupión (4) i Sergi De la
Torre (2).
Amb aquest resultat,

combinat amb altres que es
van produir el mateix cap de
setmana, el primer equip de
l’Horitzó es coŀlocà en segona posició a la classiﬁcació
en solitari.
El proper partit del conjunt vallesà serà aquest diumenge contra els Lluïsos de
Gràcia, que és el tercer classiﬁcat de la lliga Preferent de
bàsquet per a discapacitats
intel·lectuals. Un partit vital
per aconseguir obrir forat a
la taula. / CEH

les Vies Verdes de Sant Feliu de Guíxols
Fondistes Rubí ha tancat el mes de febrer
amb la seva participació en la Mitja Marató
i la Marató de les Vies Verdes, a Sant Feliu
de Guíxols. Els 42 km de la marató surten de
Girona ﬁns a Sant Feliu de Guíxols, mentre
que els 21 km de la Mitja recorren des de
Llagostera ﬁns a Sant Feliu.
Pel que fa als resultats dels atletes de
Fondistes Rubí, cal destacar que Nicolás
López va acabar la Marató en 3h 51’ i va
aconseguir la tercera posició en la seva categoria, mentre que Francisco Tirado va acabar
la Mitja en 1h 51’. / Fondistes Rubí.

Membres de Fondistes Rubí. / Cedida
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ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

PETANCA | LLIGA

La Unió Atlètica Rubí va
aconseguir uns grans resultats en el Campionat de
Catalunya de Veterans, on
els atletes rubinencs van
aconseguir tres ors i una
plata.
Thais Montoya es va
penjar una medalla d’or
en els 60 metres tanques
amb un temps de 10”98
i va aconseguir una plata
en salt de llargada, on va
saltar 4.46 metres. Montoya també va ser quarta en
els 60 metres llisos, on va
fer un registre de 8”90. A
més, els temps que va fer
en els 60 metres llisos i 60
metres tanques són millors
marques personals i li suposen mínimes per poder
par�cipar en el Campionat
d’Espanya.
Per la seva banda, Francisco Aragón va par�cipar
en dues curses de fons, els
1.500 i els 3.000 metres. En
totes dues es va penjar la
medalla d’or, amb un temps
de 5’06”98 i 10’33”87, res-

Després d’empatar els dos
partits de la promoció i
empatar també a punts, el
segon equip de la UP Les
Torres-Rubí i el CP Carmel
de Barcelona es van citar
dissabte a les instal·lacions
del CP Unió Ripollet per
jugar el desempat i deﬁnir
quin equip baixaria a la 4a
Divisió. Afortunadament
pels interessos rubinencs,
Les Torres-Rubí es va imposar per 9-7 i va aconseguir
mantenir la categoria.
A l’inici, el par�t va ser
molt igualat, amb un empat
2-2 al final de la primera
ronda. El punt d’inﬂexió dels
rubinencs va ser just després de l’inici de la segona
ronda, quan van aconseguir
adaptar-se millor a les pistes
del Ripollet i van aconseguir un avantatge de 5-3.
A la tercera ronda es van
repartir les partides amb
un 7-5 favorable als de Les
Torres. En la darrera ronda
del par�t, els rubinencs van
guanyar les dues partides

Tres ors i una plata per la UAR en el
Campionat de Catalunya de Veterans

Thais Montoya, Francisco Aragón i Ignasi Melo, amb les seves medalles. / Cedides

pec�vament.
Finalment, cal destacar
que Ignasi Melo també
va aconseguir l’or en els
3.000 metres marxa, amb
un temps de 15’15”11.
Dues medalles en
el Campionat Juvenil
L’atleta de la UAR Adrià
Navajón va aconseguir dues
medalles, una de plata i una
de bronze en el Campionat
de Catalunya Juvenil de pista coberta. En salt d’alçada,

va saltar 1,90 metres, el que
li va suposar la plata, mentre que en salt de llargada
va saltar 6,54 metres per
aconseguir el bronze. En 60
metres tanques, va passar
a la ﬁnal amb un 7è millor
temps, però no la va poder
disputar.
Per la seva banda, David
Jiménez es va quedar a les
semiﬁnals en els 60 metres
llisos, on va ser novè amb un
temps de 7”34, temps que
li va servir per aconseguir

la mínima per par�cipar al
Campionat d’Espanya.
D’altra banda, Bernat
Feliu i Gerard Merino van
par�cipar en els 800 metres
llisos. Feliu va millorar la
seva marca en 2’04”78 i va
quedar en desena posició.
Merino va ser 14è amb un
registre de 2’14”21.
En categoria femenina,
l’atleta Marta Justo va ser
desena en salt d’alçada
després de fer un salt d’1,38
metres. / UAR
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El segon equip de la UP Les
Torres-Rubí aconsegueix
mantenir la categoria

El desempat es va fer a les installacions de Ripollet. / Cedida

que necessitaven per segellar la victòria.
Campionat de Catalunya
D’altra banda, en el Campionat de Catalunya de tripletes, les dues formades per
Tony Barenys, Jorge Roldán
i José María Comprat; i José
Melero, Nito Rodríguez i
Jordi Vicenç van aconseguir
classificar-se entre les 32
millors de Catalunya.
El 5 de març es disputa
la ﬁnal del campionat a les
instal·lacions de la Magòria.
Un bon resultat permetria
als rubinencs disputar el
Campionat d’Espanya de la
categoria. / UP Les Torres

