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Eufòria a la seu del PSC per 
la victòria a Rubí i a Espanya
Els resultats a les eleccions 
generals de diumenge van 
omplir de sa� sfacció i eufòria 
la seu de l’agrupació local del 
Par� t dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC), que ha estat la 
força més votada a la ciutat. 
Els militants i simpa� tzants 
socialistes van seguir amb 
atenció com es confirmava 
el triomf socialista a la ciutat 
amb més del 28% dels suports 
i la victòria de Pedro Sánchez 
i el PSOE, que va aconseguir 

123 escons. A Catalunya, a 
més, els socialistes han recu-
perat la segona posició.

La primera secretària del 
PSC a Rubí i alcaldessa de la 
ciutat, Ana M. Mar� nez, es 
va mostrar molt sa� sfeta pel 
desenllaç de la nit electoral: 
“Es� c molt contenta perquè 
el PSC ha guanyat a Rubí, 
el PSOE ha guanyat a les 
generals i tenim una victòria 
que ens permetrà governar 
amb les esquerres del país 
per fer un país on hi càpiga 
tothom”. Mar� nez va dir que 

està “molt orgullosa” de l’ele-
vada par� cipació a la ciutat 
i “molt sa� sfeta” per haver 
aconseguit “aturar la dreta”, 
i creu que els socialistes han 
recuperat “la fortalesa i la 
centralitat polí� ca”.

Pel que fa a les eleccions 
municipals, que se celebra-
ran el 26 de maig, la dirigent 
socialista afi rma que és “op-
� mista” i que els resultats de 
les generals reforcen la seva 
candidatura, amb la qual as-
pira a ser reelegida per quatre 
anys més. / M. Cabrera

El PP reconeix que 
el resultat electoral 
“és un desastre”

En Comú Podem, que havia 
estat la força més votada a la 
ciutat en les generals del 2015 
i el 2016 i que ara ha estat 
segona, recull amb sa� sfacció 
els resultats per tres mo� us 
diferents. En primer lloc, se-
gons explica l’alcaldable Ànnia 
García, perquè “Rubí con� nua 
sent d’esquerres i una ciutat 
progressista”, també perquè 
el par� t treu el doble de vots 
que en les darreres eleccions, 
les del Parlament del 2018, i 

per úl� m perquè consideren 
que el segon lloc els dona 
possibilitats reals de guanyar 
l’alcaldia: “Entenem que per 
a la gent de Rubí som una 
opció de govern i guanyado-
ra a quatre setmanes de les 
municipals”. García també 
destaca que la formació ar-
ribava amb una sensació de 
caiguda lliure i creu que el 
par� t “ha aguantat prou bé 
l’escenari de confrontació i 
del vot ú� l”. / M.C.

ERC qualifi ca 
els resultats 
“d’extraordinaris i 
històrics”

Els comuns es veuen com “una opció 
guanyadora a les municipals”

Esquerra Republicana ha acon-
seguit més de 3.000 vots res-
pecte a les darreres eleccions 
generals, a més de la victòria 
electoral a Catalunya. L’al-
caldable, Xavier Corbera, ha 
� tllat els resultats electorals 
en l’àmbit nacional “d’extraor-
dinaris i històrics”, mentre que 
a escala local considera que 
els resultats avalen les opcions 
d’ERC a l’alcaldia: “Som l’única 
opció de canvi real, els únics 
que podem aglu� nar diferents 
persones sota un projecte de 
canvi”. / M.C.

Juan José Giner, candidat del 
PP a Rubí, ha reconegut que 
el resultat en l’àmbit nacional 
“és un desastre” i que estan 
sorpresos per l’ascens de Vox 
a Rubí. Giner creu que el PP 
hauria d’haver buscat més “el 
centre i no fer tants gestos a la 
dreta”. Tot i això, resta impor-
tància al resultat de cara a les 
municipals, on el que importa 
més “és el projecte de ciutat i 
el candidat”. / M.C.

JxCatalunya 
destaca la fi delitat 
dels seus electors
Junts per Catalunya ha tret 
uns resultats molt similars 
als que va treure Convergèn-
cia en les darreres generals, 
mo� u pel qual, l’alcaldable 
de Junts per Rubí, Jaume 
Buscallà, destaca que el par� t 
té una “base fidel”. També 
pensa que a escala catalana, 
la candidatura s’ha vist min-
vada per les crides al vot ú� l 
per “aturar el front de la dreta 
espanyolista” / M.C.

Militants i simpa� tzants socialistes celebrant els resultats electorals. / Mariona López

C’s valora de forma 
molt posi� va 
els resultats de 
la formació
Ciudadanos (C’s) ha valorat de 
forma “francament posi� va” 
els seus resultats. Segons 
l’alcaldable del par� t a Rubí, 
Roberto Mar� n, “per nosal-
tres és molt important que la 
gent con� nuï confi ant en C’s 
com a alterna� va de canvi i 
que doni suport a les nostres 
propostes”. Tot i això, Mar� n 
creu que els resultats d’unes 
generals no són extrapolables 
a les municipals, on primen 
més les propostes i el model 
de ciutat i els compromisos 
dels par� ts. / C.C.
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El PSC s’imposa en 

els quatre districtes
El PSC s’imposa a les eleccions generals 
a Rubí amb un 28,3% dels vots emesos
En Comú Podem perd 2.365 vots i passa a ser la segona força
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M. CABRERA / C. CARRASCO

El Par� t dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) ha tornat a 
situar-se com a partit més 
votat a les eleccions generals 
a Rubí, una hegemonia que 
havia perdut en les convo-
catòries del 2015 i 2016 en 
favor d’En Comú Podem 
(ECP). Els socialistes han 
rebut 11.730 vots (28,3%), 
el que suposa 4.649 sufragis 
i 7,8 punts més que en els 
darrers comicis generals.

La segona força amb més 
suport a Rubí ha estat En 
Comú Podem (ECP), amb 
8.328 sufragis, el que repre-
senta el 20,09% dels vots. Els 
comuns han perdut força a 
la ciutat respecte a les pas-
sades generals, quan es van 
imposar amb 10.693 vots i un 
30,96% dels vots emesos.

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) ha aconse-
guit 7.525 vots (18,18%). Els 
republicans, que han crescut 
en 3.352 vots i en sis punts 
respecte al 2016, se situen 
com a tercera força més 

votada a la ciutat en unes 
eleccions generals, despla-
çant Ciudadanos (C’s), par� t 
que cau a la quarta posició, 
però que ha augmentat en 
nombre de vots. En aquest 
sentit, la formació taronja 
ha obtingut 5.998 vots, el 
que suposa el 14,45%, 1.195 
sufragis i mig punt més que 
el 2016.

Junts per Catalunya (JxC) 
s’ha situat com a cinque-
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na força a les generals a la 
ciutat, amb 2.047 vots i el 
4,94%. La formació, que el 
2016 es va presentar com a 
Convergència Democràtica 
de Catalunya, ha man� ngut 
un nombre similar de vots 
i percentatge que el 2016 
quan va obtenir 1.990 vots i 
un 5,76%.

El Par� t Popular és el par-
� t que més suport ha perdut 
a la ciutat. Els populars han 

rebut 1.921 vots (4,63%), 
davant els 4.624 sufragis 
(13,39%) que va rebre el 
2016. En aquest sen� t, cal 
destacar que 1.903 rubinencs 
(4,59%) han donat el vot al 
par� t ultradretà Vox.

Pel que fa a la resta de 
formacions, el Par� t An� taurí 
contra el Maltractament 
Animal (PACMA) ha ob� ngut 
880 paperetes i el Front 
Republicà ha rebut 714 vots. 

Altres par� ts que han rebut 
suports a Rubí són Recortes 
Cero (73 vots), Izquierda en 
Posi� vo (30 sufragis), Par� t 
Comunista del Pueblo de Ca-
talunya (25 paperetes); Par� t 
Comunista dels Treballadors 
del Catalunya (13 vots) i Con-
vergents (12 sufragis).

Par� cipació històrica
Un total de 41.661 rubi-
nencs i rubinenques van vo-
tar en les eleccions generals 
d’aquest 28 d’abril, elevant 
el percentatge de par� cipa-
ció fi ns a un històric 76,25% 
del cens. Aquestes dades 
superen en gairebé 12 punts 
les registrades als darrers 
comicis estatals, quan van 
votar un 64,55% dels electors 
i electores rubinencs (34.742 
votants), i representen la 
participació més elevada 
dels darrers 37 anys en unes 
eleccions generals. Fins a 

la data, els comicis estatals 
amb una afl uència més alta 
a les urnes havien estat els 
del 1977, amb un 83,13% de 
votants a Rubí, i els del 1982, 
amb un 80,99% del cens.

Resultats generals
A l’estat espanyol, el PSOE 
de Pedro Sánchez ha estat el 
par� t guanyador d’aquestes 
eleccions amb 123 escons. El 
PP de Pablo Casado ha estat 
cas� gat i només ha ob� ngut 
66 diputats respecte els 137 
que tenia fins ara. C’s es 
col·loca com a tercer par� t 
amb 57 escons, mentre que 
Podemos-IU i les confl uèn-
cies obtenen 42 diputats, 
29 menys que a les darreres 
generals. Vox irromp al Con-
grés amb 24 escons, mentre 
que ERC serà la primera força 
independen� sta amb 15 di-
putats després de guanyar les 
eleccions a Catalunya.

Par� cipació rècord

 

64,55%
2016

76,25%
2019

Font: Ajuntament de Rubí.
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L’AUP convida 
la ciutadania
a par� cipar en
el seu vídeo de
campanya
L’Alternativa d’Unitat Popular 
(AUP) ha convidat la ciutadania 
pel proper diumenge 5 de maig 
a les 16 hpres a la plaça de Pere 
Aguilera per formar part del vídeo 
de campanya de la formació. L’AUP 
vol fer que la seva campanya sigui 
par� cipa� va, per això anima a to-
tes les persones que simpa� tzen 
amb la formació i les seves propos-
tes a par� cipar en la gravació.

A aquells que assisteixen no-
més se’ls demana que, si poden, 
por� n una cadira, ja que un dels 
lemes de campanya és #prenlaca-
dira, en referència a la importància 
de formar part ac� va de les deci-
sions que es prenen al municipi 
i a la visió que té l’AUP sobre la 
par� cipació personal en la polí-
� ca ins� tucional, que considera 
que hauria de ser temporal i no 
una forma de guanyar-se la vida. 
La formació espera que aquesta 
inicia� va engresqui a la ciutadania 
i sigui també un moment per a 
compar� r punts de vista sobre la 
polí� ca local. / DdR

Ana M. Mar� nez, acompanyada pels integrants de la llista del PSC. / Carla Abril

MARTA CABRERA

Ana M. Mar� nez, candidata del 
Par� t dels Socialistes de Catalu-
nya (PSC) i alcaldessa de Rubí, va 
ser la mestra de cerimònies en la 
presentació de la llista electoral 
de la candidatura socialista. La 
Biblioteca es va omplir el dimarts 
al vespre per conèixer les cares de 
les persones que lideraran el nou 
projecte socialista a par� r de les 
eleccions del 26 de maig.

La llista de la formació és con-
� nuista, quatre dels cinc primers 
llocs els ocupen actuals regidors, 
Moisés Rodríguez (2), Rafael Güe-
to (4) i Juan López (5), a més de la 
cap de gabinet de l’alcaldessa, M. 
Carmen Cebrián (3). Pel que fa a 
la resta de regidores, Marta García 
cau fi ns a la posició número 16 per 
“qües� ons personals” i Maria Mas 
tanca la llista perquè ha decidit 
“acabar una etapa polí� ca”. Mar� -
nez va subratllar que el con� nuis-
me respon a la bona feina que s’ha 
realitzat durant aquests quatre 
anys: “El resultat del mandat, tot 
i les difi cultats i l’absoluta minoria, 
ha estat fantàs� c, només cal pas-

sejar per la ciutat, veure què s’ha 
fet amb només sis regidors, més 
un, durant aquests quatre anys”.

Per aquest motiu i després 
dels excel·lents resultats ob� nguts 
pel PSC a les eleccions generals, 
la candidata socialista es mostra 
op� mista de cara al 26 de maig: 
“La nostra expecta� va és millorar 
els resultats i de forma considera-

L’Estatut, i Annabel Cuesta (8), 
periodista. “Buscava persones 
millors que jo i que em volguessin 
acompanyar, perquè és una aven-
tura di� cil”, va expressar Mar� nez, 
que creu que el del PSC és l’equip 
que “millor representa la ciutat, hi 
ha diferents persones que es com-
plementen, de diferents àmbits, 
però totes senten la ciutat amb el 
cor a l’esquerra”.

La candidata del PSC va des-
tacar “els quatre anys treballant 
amb responsabilitat” i ha avançat 
alguna de les seves propostes, 
com ara un nou pavelló a Cova So-
lera i un altre a les urbanitzacions, 
un fabab –un taller de fabricació 
digital d’ús personal–, l’ampliació 
del tanatori o la remodelació del 
parc de Can Fatjó. També va re-
cordar algunes de les propostes 
que el PSC ja havia avançat: la 
gratuïtat del transport públic, la 
remodelació del parc de Ca n’Ori-
ol, el soterrament de les línies 
d’alta tensió, la construcció de 
l’escola del Bosc, la pacifi cació de 
l’avinguda de l’Estatut, la compra 
de l’an� ga fàbrica Supersond o la 
rebaixa de l’IBI.

El PSC aspira a “millorar els resultats 
de forma considerable” a les municipals

ble”, i creu que “el comportament 
electoral a les municipals no serà 
molt diferent del de diumenge 
passat”.

Un a un, els integrants de la 
llista van anar pujant a l’escenari 
per ocupar el seu lloc a les cadires, 
entre els quals hi havia Yolanda 
Ferrer (6), presidenta d’Oncolli-
ga, Víctor García (7), director de 

Roberto Mar� n proposa suprimir els aparcaments de zona blava. / Carla Abril

El candidat de Ciutadans (C’s), Ro-
berto Mar� n, ha avançat una de 
les propostes més importants de la 
formació taronja de cara a les elec-
cions del 26 de maig: augmentar 
l’aparcament a la ciutat i que aquest 
sigui gratuït. Per fer-ho, proposa 
eliminar la zona blava i reconver� r 
les 89 places en aparcaments de ro-
tació, similars als existents a l’Escar-
dívol: “Les zones blaves són un greu 
problema del contribuent, nosaltres 
garan� rem que els rubinencs, que 

ja paguen massa impostos, no ha-
gin de pagar per aparcar al carrer”. 
Mar� n ha explicat que la proposta 
de C’s consisteix a negociar amb 
l’actual empresa adjudicatària de 
la zona blava, que ha de ges� onar 
el servei fi ns al 2021, per tal que 
les places de zona blava ho deixin 
de ser: “L’empresa seguiria treba-
llant perquè els demanaríem que 
garan� ssin la rotació”, que C’s vol 
que sigui de tres hores.

A banda, proposen que les 322 

places de l’aparcament del Mercat 
siguin gratuïtes de 8 a 20 hores i 
habilitar tres nous aparcaments: al 
centre, a Ca n’Oriol i a la Zona Nord. 
A més, Mar� n s’ha compromès a 
suprimir les places d’aparcament re-
servades exclusivament als càrrecs 
electes de la ciutat. Es tracta de tres 
espais (Ajuntament, Margarida Xir-
gu i Rubí Forma) amb llocs reservats 
per a vehicles autoritzats, com per 
exemple els regidors, serveis tècnics 
o la policia. / M.C.

C’s vol conver� r tota la zona blava de 
la ciutat en aparcaments de rotació
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Durant aquest mandat 2015-2019 al Ple hi ha hagut un total de 678 votacions, d’aquestes, un 
govern teòricament format per sis regidors (set amb el trànsfuga) de 25, només n’ha 
perdudes 16. 

Com s’explica que un govern en franca minoria gairebé no hagi perdut cap votació? Doncs pel 
suport incondicional de Ciudadanos i el PP. 

De totes aquestes votacions, Ciudadanos ha votat el mateix que el govern en un 88% dels                                                                                                                                                                                                                                                                                 
casos, i el PP en un 84%. 

Però si no tenim en compte les mocions (votacions proposades pels grups municipals i no pel 

Ana Maria Martínez ha governat la ciutat gràcies a la dreta durant els darrers 4 anys i això 
s’ha notat en les seves polítiques.

A RUBÍ HA GOVERNAT LA DRETA
Els darrers 4 anys l’alcaldessa (PSC) ha tingut el 

suport incondicional de Ciudadanos i PP.

Facebook:

 

Instagram:
@auprubi

Twitter:
@aup_rubi

Telegram:
t.me/auprubi

facebook.com/AUPRubi

www.auprubi.com

Durant aquest mandat 2015-2019 al Ple 
hi ha hagut un total de 678 votacions, 
d’aquestes, un govern teòricament 
format per sis regidors (set amb el 
trànsfuga) de 25, només n’ha perdudes 
16. 

Com s’explica que un govern en franca 
minoria gairebé no hagi perdut cap 
votació? Doncs pel suport incondicional 
de Ciudadanos i el PP. 

De totes aquestes votacions, 
Ciudadanos ha votat el mateix que el 
govern en un 88% dels                                                                                                                                                                                                                                                                                 
casos, i el PP en un 84%. 

Però si no tenim en compte les mocions 
(votacions proposades pels grups 
municipals i no pel govern), aquest 

respectivament.

Ana Maria Martínez ha governat la 
ciutat gràcies a la dreta durant els 
darrers 4 anys i això s’ha notat en les 
seves polítiques.
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Quim Torra: “És molt important que 
tenyim el país de groc a les municipals”

Rubí Republicana vol que 
la Riera sigui un eix vertebrador 
dels espais verds locals

MARTA CABRERA

El president de la Genera-
litat, Quim Torra, va visitar 
divendres passat Rubí per 
parti cipar en un dinar amb 
militants i simpati tzants de 
Junts per Catalunya (JxCat), 
abans però, va aprofi tar per 
passejar pel centre de la 
ciutat i saludar ciutadans i 
comerciants rubinencs.

Durant la visita, Torra va 
destacar la importància d’un 
bon resultat de l’independen-
ti sme a les eleccions munici-
pals del 26 de maig: “És molt 
important que el projecte 
nacional que representem 
tenyeixi el país de groc a les 
municipals, necessitaré que 
els alcaldes del país, com 
sempre han fet, esti guin al 
costat de les institucions 
catalanes”.

Unes hores abans, s’havia 
conegut que la Junta Electo-
ral havia obert expedients 
sancionadors al president 
de la Generalitat pels seus 
missatges durant la Diada de 
Sant Jordi, en els quals va fer 
referència a presos políti cs 
i exiliats. “S’estan vulnerant 

REDACCIÓ

Rubí Republicana-Primàries 
Catalunya creu que la ciutat 
necessita disposar de més 
zones verdes i més ben cui-
dades. Segons els candidats 
de la llista independenti sta, 
Rubí només disposa d’1,5 m2 
de zona verda per habitant 
quan les recomanacions, se-
gons la densitat de població, 
és que hauria de comptar 
amb un mínim de 15 m2 per 
habitant.

A més, consideren que 
les poques zones verdes que 
hi ha a la ciutat “estan mal 
cuidades, se’n fa poc man-
teniment i generalment es-
tan brutes la major part del 
temps”.

Per tot això, Rubí Re-
publicana apunta que hi ha 
diverses possibilitats per am-

drets civils, políti cs i socials i 
ti nc el deure de posar-ho de 
manifest en cada ocasió i ho 
seguiré fent, tot i les multes 
o inhabilitacions que hi pugui 
haver, és el meu deure com a 
president de la Generalitat”, 
va ressaltar Torra.

Quim Torra va estar 
acompanyat en la seva visita 
a la ciutat per membres de 
la candidatura de Junts per 
Rubí, entre els quals hi havia 
l’alcaldable, Jaume Buscallà, i 
la número 2 de la llista, Laura 
Vert. El candidat a l’alcaldia es 

El president de la Generalitat, Quim Torra, amb l’alcaldable Jaume Buscallà, va visitar alguns comerços 
del centre. / J.A. Montoya

Najat Driouech (ERC): “Ens hem de senti r 
orgullosos de la nostra diversitat”
CRISTINA CARRASCO

Najat Driouech, diputada al 
Parlament de Catalunya per 
Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC), ha visitat aquest 
dimarts la nostra ciutat, on 
s’ha reunit, acompanyada per 
l’alcaldable de la formació, 
Xavier Corbera, amb un grup 
de dones musulmanes de dife-
rents orígens i edats. Després 
de la trobada, Driouech ha 
explicat que “les necessitats 
d’aquestes dones són les ma-
teixes que les de qualsevol 
dona, l’únic que demanen és 
igualtat d’oportunitats per 
elles i pels seus fi lls”.

La diputada republica-
na, primera dona d’origen 
marroquí en ocupar aquest 
càrrec, ha assenyalat que les 
dones musulmanes “no m’han 
demanat més ajudes ni m’han 
explicat situacions personals, 
només que siguin tractades 
com la resta de ciutadans de 
Rubí”.

En aquest senti t, Driouech 
considera que el col·lecti u ha 
de poder parti cipar de forma 
acti va en la societat, també en 
igualtat, i que les políti ques 

d’integració i coneixement 
de les persones migrades 
han d’avançar. “Actes multi -
culturals com la festa de la 
diversitat, fer una paella o 
un cous-cous un cop l’any és 
molt exòti c, però ja són actes 
obsolets”, assenyala.

Per la republicana, és el 
moment de treure profi t de la 
multi culturalitat del país: “Ens 

hem de senti r orgullosos de 
la nostra diversitat i donar-li 
el valor que té”. Així, ha as-
senyalat que “Catalunya pot 
parlar amb el món perquè en 
els seus carrers es parlen més 
d’un centenar de llengües i 
això no ho poden dir tots els 
països”.

Per la seva banda, l’alcal-
dable d’ERC, Xavier Corbera, 

Najat Driouech i Xavier Corbera van mantenir una trobada amb dones musulmanes de Rubí. / Cedida

Fill de Rubí, va morir el 15 d’abril de 2019 als 
84 anys, deixant en tots nosaltres un record que 

perdurarà sempre.

La seva esposa Ascensión, els seus fills Jordi i Loli, 
Lídia i Carles i els seus néts Adrià, Marina, Judith, 
Esther i Paula agraeixen l’acompanyament, el su-
port i l’estima rebut de la nostra família, de les 
veïnes i dels veïns amb qui va compartir tantes 
estones, dels amics i companys que el van conèi-
xer al llarg dels anys, i en especial els que va fer 
a la Coral Unió Rubinenca, amb qui compartia 
afició i el seu delit per les havaneres. Gràcies de 
tot cor per omplir la parròquia amb les vostres 

veus. Va ser un acte preciós i molt emotiu.
El dia 15 de maig a les 20.00 hores a la parrò-
quia de Sant Pau tindrà lloc la missa en la seva 

memòria.
Sempre es recorda a qui s’estima.

Josep Soler 
i Gonzàlez

pliar el percentatge per metre 
quadrat de zones verdes que 
cal tenir a la ciutat. En aquest 
senti t, una de les principals 
propostes és convertir la 
Riera “en un eix vertebrador 
dels espais verds i d’una 
nova cultura de sostenibilitat 
ecològica a Rubí, on la ciutat 
pugui accedir-hi directament 
i gaudir-la com un espai verd 
nou i saludable”.

Des de la formació, asse-
nyalen que hi ha altres ciutats 
que han converti t amb èxit 
les riberes del riu o de la riera 
en un espai pel gaudi dels 
veïns i visitants del poble. “El 
resultat és un augment con-
siderable de les zones verdes 
i un gran nivell d’uti lització 
d’aquests nous espais amb 
el corresponent augment real 
de la zona verda per metre 
quadrat i habitant”.

va mostrar “encantat i agraït 
per la visita del president” i 
va explicar que durant la tro-
bada amb Torra, els membres 
de la candidatura aprofi tarien 
per explicar-li el projecte de 
Junts per Rubí al president de 
la Generalitat.

ha afegit que el repte a la 
ciutat i el seu compromís com 
a parti t és empoderar aquest 
col·lecti u en el seu dia a dia 
per tal que parti cipin acti va-
ment de la realitat políti ca i 
social del municipi. “Cal que 
la ciutat se senti  orgullosa de 
la seva diversitat i que treballi 
de manera compartida”, ha 
apuntat.

Els candidats de Rubí Republicana, Lluís Roset, Cristi na Álvarez i Imma 
Tamame, al pont de la Pich Aguilera de la Riera de Rubí. / Cedida



Com podem regenerar un teixit 
amb les noves tecnologies?
Alguna vegada us heu preguntat 

per què un llangardaix es pot 
desfer de la seva pròpia cua 

com a mecanisme de defensa i per què 
torna a créixer? Aquesta regeneració 
la fa de manera natural i succeeix 
gràcies a una sèrie de mecanismes: 
es produeix una estimulació de les 
cèl·lules properes a la zona afectada, 
en la qual es barregen diferents molè-
cules i cèl·lules, que provoquen que, 
a poc a poc, la cua vagi creixent. 

En el cas dels humans, aquesta ca-
pacitat per regenerar una extremitat 
o un teixit no existeix, ja que som 
una espècie molt més evolucionada 
i alhora més complexa en qüestions 
de regeneració de teixits. En canvi, 
gràcies a l’aparició de la disciplina 
d’enginyeria de teixits, s’han esta-
blert estratègies per poder, a partir 
de les cèl·lules del mateix pacient, 
crear estructures que mimetitzen el 
teixit que es vol regenerar. Aquestes 
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estructures es desenvolupen amb ma-
terials que trobem al nostre cos, com 
ara les proteïnes. Si hi incorporem, a 
més a més, les cèl·lules del pacient, 
aconseguirem guiar i estimular les 

cèl·lules amb l’objectiu de regenerar 
el teixit danyat. 

L’enginyeria de teixits i la ciència 
evolucionen tan ràpidament, que fer 
un pas més en aquesta regeneració 

de teixits és combinar-la amb d’altres 
tecnologies, com la impressió 3D. 
Aquesta tècnica ens permet aconse-
guir les estructures esmentades amb 
les cèl·lules incorporades i poder fer-
les a mida de cada pacient, i obtenir 
� nalment estructures més complexes, 
com ara òrgans. 

Així doncs, mitjançant professi-
onals dedicats a l’estudi de la rege-
neració de teixits, com és el cas dels 
bioenginyers, es poden aplicar les 
noves tecnologies en àmbits com la 
medicina i la biologia. Gràcies a això 
podem aconseguir avenços mèdics 
rellevants com la bioimpressió d’òr-
gans, i així millorar substancialment 
la qualitat i efectivitat de sectors 
transcendents per a la societat, com 
el sector sanitari.

Dr. Román Pérez, 
Director del Grau en 

Bioenginyeria de UIC Barcelona.
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Les fi res del Dia de la Terra i del Vehicle Elèctric 
sumen esforços per la cura del medi ambient
REDACCIÓ

El passat cap de setmana van 
coincidir a Rubí la 6a Fira del 
Dia de la Terra ─dissabte al 
matí ─ i la 3a Fira del Vehicle 
Elèctric ─divendres a la tarda 
i tot el dissabte─. Tots dos 
esdeveniments tenien com 
a objectiu conscienciar la 
ciutadania sobre la impor-
tància d’adoptar mesures 
per vetllar pel medi ambient, 
abordar el canvi climàtic i 
protegir la Terra per a les 
generacions futures.

La Fira del Dia de la Terra 
va comptar amb acti vitats ja 
consolidades com els ser-
veis de La Trocalleria i del 
Dimecres Manetes al carrer, 
un punt d’informació sobre 
el compostatge casolà, una 
mostra de productors agríco-
les i apícoles locals, un mer-
cat de comerços ecològics de 
la ciutat, l’acti vitat ‘Puja al 
carro de Sant Antoni’ i l’eco 
espai gastronòmic.

A més, també va oferir 
propostes concretes sobre 
la temàti ca d’aquest any: la 
protecció de les espècies. 
Així, es van realitzar tallers 
per crear menjadors i nius 
d’ocells i es va exposar la 
mostra ‘La vespa asiàtica’, 
entre altres. També es va dur 
a terme un taller de cuina 
d’aprofi tament batejat amb 
el nom ‘Batuts de vida’, el 
concert amb instruments 
fets amb materials reuti lit-
zats ‘Ferralla i rock’n’roll’ de 
Sergi Estella, i altres acti vi-
tats pensades especialment 
pels més peti ts.

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
tínez, va visitar la fira i va 
fer una valoració “més que 
positi va” d’aquest esdeveni-
ment. “La fi ra va néixer amb 
la voluntat de sensibilitzar 
i conscienciar la ciutadania 
sobre la importància de tenir 
cura del medi ambient i any 

rere any s’ha anat millorant 
i perfeccionant, ampliant 
les activitats”, va afirmar. 
Segons Martí nez, “del que 
es tracta és que tots siguem 
conscients de la necessitat 
de sumar pel medi ambient, 
que és precisament l’objecti u 
d’aquesta fi ra i de la del Vehi-
cle Elèctric. Perquè, de medi 
ambient, només en tenim un 
i l’hem de cuidar entre tots 

i totes”.

El vehicle elèctric, protago-
nista del cap de setmana
La 3a Fira del Vehicle Elèc-
tric va tenir lloc divendres 
i dissabte a la rambleta de 
Joan Miró i la zona de la 
Nova Estació. Un any més, 
l’esdeveniment va ser un 
aparador de la mobilitat 
elèctrica i sostenible adreçat 

La Fira de la Terra va oferir acti vitats lúdiques i divulgati ves que van atraure força públlic durant el dis-
sabte. / Ajuntament de Rubí - Lali Puig

tant a la ciutadania com al 
teixit empresarial.

La Fira del Vehicle Elèc-
tric de Rubí va néixer de la 
mà del Congrés Rubí Brilla 
i ja en la seva segona edició 
va esdevenir una cita amb 
enti tat pròpia que es va in-
corporar al calendari de fi res 
al carrer de la ciutat.

En aquesta tercera edició 
es va reforçar el vessant di-
vulgati u amb, per exemple, 
xerrades que comparaven 
costos i rendiments del mo-
tor de combusti ó i el motor 
elèctric. El públic visitant va 
poder trobar models de les 
principals marques de vehi-
cles elèctrics del mercat, així 
com informació d’empreses 
que ofereixen serveis de 
recàrrega. L’esdeveniment 
també va comptar amb pro-
postes lúdiques, com circuits 
de segways, monocicles i 
ginys elèctrics per a joves i 
adults, circuit de cotxes de 
joguina elèctrics per a nens i 
nenes i una xocolatada solar, 
entre altres.

Parti cipati va jornada de portes 
obertes a la Font del Ferro
La Font del Ferro va viure dis-
sabte una jornada de portes 
obertes molt parti cipati va, en 
la qual va donar a conèixer al 
públic la seva acti vitat social, 
laboral i producti va. Durant 
el matí , les persones treballa-
dores i usuàries dels diferents 
serveis d’aquesta societat 
municipal van exercir d’amfi -
triones, mostrant als visitants 
la feina que desenvolupen a 
la fi nca i posant en relleu la 
importància de la Font del 
Ferro com a instrument d’in-
tegració de la ciutadania amb 
diversitat intel·lectual. 

L’esdeveniment va estar 
marcat pel 25è aniversari 
del Centre Especial de Tre-
ball (CET). Per aquest moti u, 
dues de les intervencions 
programades al final de la 
jornada van anar a càrrec 
del primer treballador con-
tractat, Juan Carlos Ruiz, i de 
l’últi ma, Judith Alcaine, que 
van explicar la seva experi-
ència a la fi nca. El seu relat 
es va complementar amb 
el testi moni de la gerent en 
funcions de la Font del Ferro 
i cap de producció del CET, 
Montserrat Solsona, qui va 
ressaltar que aquests 25 anys 
“no han estat un camí fàcil, 
però hem senti t el suport de 

tothom”. Solsona va repassar 
l’evolució del Centre Especial 
de Treball, posant l’èmfasi en 
els nous reptes que s’obren a 
parti r d’ara.

Un dels darrers canvis 
experimentats per la Font 
del Ferro ha estat el seu 
reconeixement com a mitjà 
propi personifi cat de l’Ajunta-
ment, el que li permet prestar 
serveis al consistori sense les 
limitacions contractuals que 
tenen els proveïdors privats 
amb l’administració. 

A la jornada, la ciutada-
nia va poder visitar el viver, 
comprar les plantes que s’hi 
culti ven i gaudir de diverses 
propostes lúdiques a càrrec 
d’enti tats i col·lecti us de la 
ciutat, com ara els Caste-
llers de Rubí, l’Escola Regi-
na Carmeli, l’AV Ca n’Oriol i 
l’Acadèmia de Ritmes Llati ns 
Moisés. A més, les persones 
treballadores i usuàries del 
CET i dels Serveis d’Atenció 
Diürna van oferir un taller 
d’esqueixos. 

La jornada va acabar amb 
la plantada simbòlica d’un 
lledoner amb la parti cipació 
de les autoritats municipals i 
de les persones treballadores 
i usuàries de la Font del Ferro. 
/ DdR

Les persones treballadores i usuàries de la Font del Ferro van ser les 
protagonistes de la jornada. / Ajuntament de Rubí-Lali Puig

Entre les acti vitats de la Fira del Vehicle Elèctric, hi havia circuits per 
poder provar diferents ti pus de vehicles elèctrics tant per a infants 
com per adults. / Mariona López
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Comença el període per sol·licitar les beques de menjador

El personal auxiliar de la Biblioteca 
demana millores laborals a l’Ajuntament
REDACCIÓ

El personal tècnic auxiliar de 
la Biblioteca de Rubí ha iniciat 
una campanya de protesta 
per reivindicar millores en 
les seves condicions laborals. 
Es tracta de treballadors que 
depenen de l’Ajuntament de 
Rubí i que treballen al costat 
del personal bibliotecari de la 
Diputació de Barcelona.

En una nota de premsa, 
els treballadors afi rmen que 
“l’Ajuntament ha demostrat 
reiteradament un profund 
desconeixement de les funci-
ons de les biblioteques públi-
ques i de les tasques del seu 
propi personal”. Reivindiquen 
que la seva tasca és “impres-
cindible” per oferir tots els 
serveis que ha de prestar una 
biblioteca.

Els treballadors, que re-
corden que la Biblioteca és el 
servei més ben valorat de la 
ciutat, segons una enquesta 
encarregada per l’Ajunta-
ment, subratllen que la Mes-
tre Martí Tauler és l’única 
biblioteca de la ciutat, un fet 
que fa que suporti  una gran 
càrrega de feina. A Sant Cugat, 
per exemple, hi ha tres biblio-
teques, tot i que cal destacar 
que té 15.000 habitants més 

que Rubí.
El personal tècnic auxi-

liar explica que entre les se-
ves tasques diàries hi ha la 
d’atendre les 900 persones 
que assisteixen de mitjana a 
l’equipament, que suposen un 
gran ventall d’edats, caràcters, 
procedències i necessitats.

Per tot plegat, el col·lecti u 
reivindica que se li reconeguin 
“les especifi citats lligades al 

lloc de treball”, que ja fa anys 
que reivindiquen.

A banda d’això, també fa 
temps que el personal biblio-
tecari demana més personal 
per donar resposta a l’horari 
d’obertura. Actualment, els 
treballadors lamenten que la 
situació actual provoca que 
el personal tingui “horaris 
irregulars, difí cils de conciliar 
amb la vida familiar i perso-

nal”.

El consistori respon
Davant les queixes del col-
lectiu, l’Ajuntament ja ha 
contactat amb els treballa-
dors i treballadores per tal 
de conèixer de primera mà 
les seves demandes i iniciar 
un procés de negociació que 
permeti  solucionar de forma 
sati sfactòria el confl icte.

Treballadors de la Biblioteca, atenent les consultes dels usuaris. / Carla Abril

El Ministeri de Fo-
ment i la Generalitat 
han obert la convoca-
tòria de les subvenci-
ons per al pagament 
del lloguer 2019. El 
termini per sol·licitar 
les ajudes és el 7 de 
juny. Com a novetat, 
enguany augmenta 
el màxim del lloguer 
mensual a 750 euros, 
per adaptar la convo-
catòria a la realitat 
del mercat. L’import 
de la subvenció, que 
assumeix un percen-
tatge del preu del lloguer en 
relació a les característi ques 
de la unitat familiar, pot arri-
bar fi ns a 2.400 euros anuals 
(200 euros al mes).

Per poder accedir  a 
aquest ajut cal tenir la resi-
dència legal a Catalunya i te-
nir uns ingressos de la unitat 
de convivència sufi cients per 
poder pagar el lloguer, i que 
els de l’any 2017 no superin 
els 22.558,77 euros. Aquesta 
quantitat variarà en funció 
de la unitat de convivència, 
excepte en els supòsits de 
vícti mes de terrorisme.

També és necessari ser ti -
tular del contracte de lloguer 
de l’habitatge objecte de la 
subvenció que consti tueix el 
seu domicili habitual i perma-
nent i estar-hi empadronat; 
no pagar un lloguer mensual 
de l’habitatge superior a 750 
euros, 900 euros en el cas de 
famílies nombroses, i estar 
al corrent del pagament de 
les rendes de lloguer en el 
moment de presentar la sol-

licitud.
Altres requisits són pa-

gar el lloguer de l’habitatge 
a través d’entitat bancària 
per mitjà de transferència 
bancària, rebut domiciliat, 
ingrés en compte o rebut 
emès per l’administrador de 
la fi nca, com a mínim a parti r 
del mes següent a la data de 
presentació de la sol·licitud, 
complir les obligacions tri-
butàries davant l’estat i la 
Generalitat de Catalunya i la 
Seguretat Social.

Les persones que com-
pleixin tots els requisits es-
tablerts en aquesta convo-
catòria poden presentar la 
seva sol·licitud per optar a 
aquestes ajudes a l’Oficina 
Local d’Habitatge de Rubí, 
ubicada al carrer General 
Prim, 33-35, 4a planta. L’ho-
rari d’atenció al públic és de 
dilluns a divendres, de 9 a 14 
hores i el dilluns de 16 a 18.30 
hores. La documentació re-
querida es pot descarregar al 
web municipal. / DdR

Obert el termini per optar a les 
ajudes per pagar el lloguer

REDACCIÓ

Ja està en marxa el període 
per sol·licitar els ajuts de men-
jador escolar de cara al curs 
2019-2020. Les sol·licituds 
s’han de presentar a l’Ofi cina 
d’Atenció a la Ciutadania (OAC) 
del centre, ubicada al carrer 
de Narcís Menard, 13-17. 
L’horari per fer el tràmit és de 
8.30 a 14 hores i de 16 a 18.30 
hores, de dilluns a dijous i els 
divendres de 8.30 a 14 hores. 

Aquests ajuts són gesti onats 
pel Consell Comarcal.

Des d’aquest dilluns, ja 
es poden presentar les sol-
licituds per als alumnes que 
comencen P-3 i per a les fa-
mílies que han escolaritzat 
els seus fi lls en centres de fora 
de Rubí. El calendari de pre-
sentació de peti cions varia en 
funció del centre educati u.

D’aquesta manera, aquest 
dilluns s’ha obert el període 
de presentació de sol·licituds 

per a les escoles 25 de Se-
tembre, del Bosc i Ca n’Alza-
mora. En aquests centres, el 
termini s’allarga fi ns a avui 3 
de maig.

Dilluns de la setmana vi-
nent, 6 de maig, és el torn 
de les escoles Joan Maragall, 
Montessori i Mossèn Cinto. En 
aquest cas, les famílies podran 
presentar la peti ció fi ns al 10 
de maig.

Dilluns 13 de maig, s’obre 
la presentació de peticions 

per a les famílies interessades 
en l’escola Pau Casal, Ramon 
Llull, Rivo Rubeo i Schola. Dis-
posaran de temps fi ns al 17 de 
maig per fer la gesti ó.

El 20 de maig, s’obre el 
procés per a les escoles: Te-
resa Altet, Torre de la Llebre, 
Balmes, Maristes, Nostra Se-
nyora de Montserrat, Liceu 
Politècnic, Patronat Ribas, 
Regina Carmeli, Centre d’Edu-
cació Especial de Ca n’Oriol i 
l’insti tut Torrent dels Alous.

Poden optar a les ajudes les persones que 
paguen menys de 750 euros pel lloguer de 
l’habitatge. / Carla Abril

Avui, 3 de maig a les 20 h 
a la Parroquia de San Pau, 
es dedicarà la santa misa 

a la memoria de 

COSME 
MUÑOZ PÉREZ 

que va morir 
el passat 6 d’abril.



El 28 d’abril, gairebé el 76% dels rubi-
nencs van anar a votar, una participa-
ció molt elevada i que feia molts anys 

que no es registrava en les eleccions generals. 
La dada indica que en aquests comicis s’ha 
incrementat el nombre de persones que han 
dipositat el seu vot a les urnes fi ns a 10 punts 
respecte a la mitjana de les darreres 4 cites 
electorals a les Corts. Una molt bona notícia 
per la cultura democràtica de la ciutat.

De fet, també seria molt positiu que aques-
ta participació tingués la seva prolongació en 
les eleccions del 26 de maig, en les quals els 
electors votaran al Parlament Europeu i a les 
municipals. En les darreres cites s’ha registrat 
una esquifi da participació del 41,64% en les 

europees i un 51,01% a les locals, xifres, com a 
mínim, clarament millorables.

El resultat de diumenge a Rubí confi rma 
el retorn a la ciutat de la mobilització del vot 
socialista, després que el PSC aconseguís la 
victòria amb molta comoditat. Cal tenir en 
compte que el socialisme no guanyava una cita 
electoral a Rubí precisament des de les elec-
cions municipals del 2015. En Comú Podem 

havia guanyat les dues darreres eleccions a les 
Corts i Ciutadans, les dues al Parlament.

El triomf del socialisme, tan proper en el 
temps a les eleccions municipals, afegeix un 
ingredient més a la cita electoral: serà capaç 
el PSC de mantenir aquest cos de votants a 
les municipals? O és fruit del context de con-
frontació que hi ha hagut en la cita d’aquest 
diumenge, amb la polarització de la dreta i 

l’esquerra? En qualsevol cas, cal afegir altres 
elements que els rubinencs hauran de tenir en 
compte per decidir el seu vot, més enllà de l’eix 
ideològic. En primer lloc, la importància del 
candidat, clau a les municipals i que pot captar 
votants molt diferents. Un altre factor a tenir 
en compte és l’estat de la ciutat i la valoració 
que cadascú en fa. I també hi ha una altra 
variable que cal destacar: de les 10 eleccions 
municipals, només en una ocasió el partit que 
ostentava el govern ha perdut les eleccions. Va 
ser el 2003, quan el PSC va avançar ICV, fet 
que va suposar un canvi en l’hegemonia del 
poder a Rubí. Ara bé, guanyar ara ja no vol dir 
governar, sobretot perquè l’època de les grans 
majories ha fi nalitzat.

En clau municipal
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                    30 d’abril

Federació 3 Tombs @Federacio3tombs

XXII Trobada Nacional dels Tres Tombs a Rubí. Aquest cap de setmana 
tenim un programa plé d’ acti vitats i Diumenge podreu gaudir de la XXII 
Trobada Nacional, Festa i Tradició amb mes de 50 pobles representats, 
amb les seves “Banderes Orgulloses”. Veniu a gaudir-la. 

Cartes de la Ciutadania

Ha arribat el moment de decidir el futur de 
la nostra ciutat: el 26 de maig les veïnes i 
els veïns de Rubí tenim l’opció de votar en 
les eleccions municipals les persones que 
ens representaran en el Ple municipal i, 
indirectament, qui estarà en condicions de 
liderar un nou govern a la ciutat.

Haurem de decidir entre projectes 
supeditats a interessos partidistes o de 
política supramunicipal, essencialment 
aquelles candidatures que depenen de partits 
amb seu a Barcelona o Madrid, o escollir una 
opció 100% local, sense les connivències de la 
política dels grans partits.

El nostre vot condicionarà el futur 
immediat, i el futur a mitjà i llarg termini de 
la ciutat: quin serà el creixement urbanístic, i 
com s’ordenarà, quins seran els equipaments 
del futur de la ciutat, el model de comerç de 
proximitat, el manteniment de l’espai públic, 
dels parcs i jardins, la neteja, la seguretat, 
la lluita contra l’incivisme, el transport, la 

mobilitat, els serveis socials, la indústria, les 
entitats, etc.

Totes aquestes qüestions són competència 
municipal, i es gestionen des de l’Ajuntament, i 
no vindran altres administracions a solucionar 
tot allò que hem de gestionar a Rubí.

És per aquest motiu que ens generen 
molta desconfiança aquells partits, o les 
marques electorals que renten la seva imatge 
canviant de nom, que ja han governat molts 
anys la nostra ciutat, o han format part de 
governs, o han donat suport a governs de 
forma incondicional, perquè al final no 
representen opcions de canvi real, si no un 
intercanvi per continuar amb una manera de 
fer política que defensa els interessos de partit 
o els interessos personals.

Per tots aquests motius, entenem que 
l’única opció de canvi útil, en aquests moments, 
la representa Veïns per Rubí.

Finalment, m’agradaria que veïnes i veïns 
de Rubí PARTICIPIN de forma massiva 
en les eleccions municipals, trencant amb la 
dinàmica de ser uns dels municipis de l’estat 
amb menys participació en les eleccions locals. 
El canvi, sí o sí, passa per les urnes.

Ara Rubí
Antoni García 
Veïns per Rubí

Más sobre sanidad
Leo algunas cartas recientes en este periódi-
co con el tema del mal estado de la sanidad 
pública en la ciudad, un tema que siempre ha 
estado sobre la mesa, pero que en los últimos 
tiempos se ha agravado. He leído como ciuda-
danos explicaban sus ‘andanzas’ en los centros 
sanitarios de la ciudad y en los hospitales de 
referencia y, sinceramente, no me sorprende, 
yo mismo lo he sufrido en primera persona. 
¿Cómo puede ser que te tengan que hacer una 
prueba diagnóstica como una resonancia para 
ver el alcance de un problema y meses después 
te den antes hora para el traumatólogo que 
para hacerte la prueba? Acudes a la visita, por 
si acaso, pero el mismo especialista se pregunta 
qué hago allí y por qué me han dado la hora 
si no tiene los resultados de una prueba, para 
la que ni siguiera tengo fecha... Incompren-
sible. No extraña, aunque me indigne, que te 
den hora para el médico de familia a un mes 
vista. Se supone que es el médico al que tienes 
acceso más fácil para solucionar los problemas 
del día a día...  Que no tengan camas libres 
para un ingreso necesario o que tengan a una 
paciente con un problema grave dando vueltas 
de un hospital para otro me parece inhumano. 

Necesitamos una sanidad pública digna y de 
calidad. Ya. 

Antonio Martín

Hace treinta años…
Hace treinta años la sociedad era mejor: 
las costumbres eran más sanas, existían dos 
valores como el respeto y la educación que 
hoy día van desapareciendo a un ritmo ver-
tiginoso…

Hace treinta años éramos más cívicos, res-
petábamos a nuestros mayores, manteníamos 
actitudes propias de seres humanos, hacíamos 
gala de desarrollar los conceptos de amor y 
amistad…

Hace treinta años el fútbol era mejor, 
la música era más buena que la actual, la 
televisión educaba y entretenía a la vez, la 
radio formaba parte de tu propia compañía, 
el ambiente nocturno de zonas de ocio era 
muchísimo más sano, la enseñanza era de más 
calidad que la actual… En defi nitiva, hace 
treinta años todo era mejor. ¿Qué signifi ca 
esto? Que tanto la sociedad en su conjunto, 
como el ser humano a nivel personal, han 
involucionado en vez de evolucionar.

José Antonio Avila López  

Visita’ns a www.diariderubi.com

Segueix-nos a les xarxes socials
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Carta d’Oriol Junqueres a la gent de Rubí 

Estimades veïnes i veïns de 
Rubí,
 
Els anys seixanta les riuades 
van assolar el Vallès i van 
castigar poblacions com 
Terrassa i Rubí. Això va fer 
que centenars de veïns, molts 
de Rubí, fossin desplaçats 
a Sant Vicenç dels Horts, 
just al costat d’on vivien els 
meus pares.

Així va néixer un camp 
de barraques, al voltant d’on 
jo vivia. I allí s’hi va impro-
visar una escola, que va ser 
la primera escola a la qual jo 
vaig anar quan era un infant. 
L’entrada al món escolar la 
vaig fer en aquella escola 
del camp de barraques on la 
gent sobrevivia, al costat dels 
fi lls del fang. Perquè quan 
plovia allò era un immens 
fangar. 

Tant va cridar l’atenció 
aquell camp de barraques i 
aquella escola, tan delicada 
els devia semblar la situació, 
que unes monges missio-
neres italianes que havien 
d’anar a ajudar al Perú van 
decidir canviar de destí, 
perquè van considerar aquell 
camp prioritari. Aquella si-
tuació i l’arribada d’aquelles 
monges va provocar un tomb 
a la meva vida. Primer, per-
què aquells veïns van ser els 
meus veïns. I segon, perquè 
aquelles monges italianes 
m’acabarien portant a una 
nova escola, a Barcelona.

Sempre he viscut al ma-
teix lloc. I he entès i après 
que un país és la seva gent, 
tota la seva gent. No importa 
d’on véns, importa viure i 
conviure i construir un futur, 
per a tots, que tingui com a 
premissa una societat més 
justa i més lliure.

Vull el millor per a Rubí 
com ho vull per a Sant Vi-
cenç dels Horts i per a tota 
Catalunya, tenint sempre 
present que un país és so-
bretot la seva gent. I estic 
convençut que aquest futur 
es construeix cada dia, que 
una República és el millor 
futur per a garantir drets i 
deures i una societat més 
justa. 

Avui us dic a tots que 
volem guanyar i que el que 
hem de fer és guanyar, co-
mençant per Rubí, que vo-
lem dibuixar un somriure als 
ulls de tota la bona gent, com 

diu el Gabriel Rufi an: ‘Som-
rieu perquè hem nascut per 
guanyar!’. Ens ho devem, els 
hi devem a tots els que ens 
han precedit, però sobretot li 
devem als nostres fi lls, els hi 
hem de deixar un país molt 
millor.

Som en el camí i sabem 
que aquest camí no és fàcil, 
que és ple de paranys, que 

ens faran patir i que ens 
volen fer pagar un preu molt 
alt en forma d’escarment. El 
judici al Suprem encara ha 
evidenciat més els pals de 
cec de l’estat. A mesura que 
avança s’evidencia la incon-
sistència de les acusacions. 
Però també tot allò que ja 
hem vist en la fase d’ins-
trucció, la parcialitat. En 
Xavier Corbera ho va poder 
veure in situ, quan el vaig 
poder saludar i abraçar a la 
mateixa Sala del Suprem on 
se celebra el judici. Serà un 
bon alcalde perquè sobretot 
és una persona que s’estima 
la gent.

Aquest moment històric 
demana el nostre compro-
mís, la nostra cohesió com 
a grup humà, intel·ligència 
política i efi càcia per damunt 
de la cridòria. Ens cal reblar 
el nostre compromís amb la 
justícia i la llibertat, teixint 
complicitats, és així com vam 
fer l’1 d’Octubre. 

El futur d’aquest país, 
com sempre diu el meu 
amic Domingo Alfonso 
(fi ll de Huelva), serà el que 
decidim entre tots i totes. 
Els seus homes i dones, un 
cop més, han estat davant 
de tot, tirant del carro quan 
feia pujada, allargant la mà a 
tothom, braç a braç amb tota 
la bona gent. Aquesta llarga 
història de defensa del país 
i de construcció d’una ma-
joria republicana ha servit 
per sumar molts partidaris 
a la causa de la justícia i la 

Oriol Junqueras
Soto del Real

llibertat. Tal com he recordat 
repetides vegades i no me’n 
cansaré: Si volem guanyar, 
hem de seguir sumant. I qui 
millor que nosaltres, que fa 
més temps que ningú que 
estem a les trinxeres con-
vencent gent que no està 
convençuda?

Volem una victòria de 
país, inapel·lable, volem una 
majoria imbatible que faci 
imparable el nostre ideal 
republicà, i aquesta majoria 
democràtica i republicana 

“Volem una 
majoria imbatible 
que faci imparable 

el nostre ideal 
republicà, i 

aquesta majoria 
democràtica 
i republicana 

comença per Rubí, 
per tots i cadascun 
dels nostres pobles, 

barris i ciutats”

comença per Rubí, per tots i 
cadascun dels nostres pobles, 
barris i ciutats.

Molts ànims a totes i 
tots.

Persevereu perquè jo 
ho faré.

Estigueu orgullosos de 
tot el que hem fet i pre-
pareu-vos per tot el que 
vindrà.

Una immensa abraçada a 
totes i tots, guanyarem! Una 
immensa abraçada tota la 
bona gent de Rubí.
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CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26

Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         

ACUPUNTURA

ACADÈMIA

Kumon English

www.kumon.cat
Descobreix el seu potencial.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21
617 920 121

*Fins al 30 de juny del 2019. 
Consulta’n les condicions i la 

disponibilitat.

A Kumon English,  
15 dies de prova de franc 

sense compromís.*

I també Kumon Matemàtiques 
i Kumon Lectura

Learning time!

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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MARBRES

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

PERRUQUERIA

PERRUQUERIA
CANINA                               

TALLERS COTXES                           
 

REFORMES                           

ROBA                           

SÒL LAMINAT

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

40€
/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

MAIG 2019

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

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1

CA N’ORIOL - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35

SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12

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

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25. 
26.
27.
28.
29.
30.
31.

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3

ARUMÍ M. - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7

CLASSIFICATS

TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

La sequedat 
ocular

La sequedat ocular pro-
voca molèsties als ulls, 
semblants a tenir peti tes 
pedretes dinS. Aquestes 
molèsti es són provocades 
per factors ambientals, 
contaminació i infeccions.

A què es deu la sequedat 
ocular?
· Exposar-se a la llum solar 
de forma intensa, sense 
protecció als ulls i durant 
un període considerable.

· La contaminació ambi-
ental de les grans ciutats, 
on els fums dels vehicles i 
fàbriques irriten els ulls.

· El pol·len que vola per 
l’aire pot causar irritació 
dels ulls.

· La pols que entra als ulls 
causada per vents ocasi-
onals.

· Romandre massa temps 
davant la pantalla de l’or-

dinador, sobretot quan la 
brillantor de la pantalla és 
molt intensa, causa cansa-
ment ocular i sequedat.

· El vent que bufa amb gran 
força directament als ulls 
és una bona forma de res-
secar-los, a més de causar 
una potencial infecció.

· Abocar líquids irritants als 
ulls, provocarà molèsti es 
posteriors.

· L’ús de certs medica-
ments, tals com antide-
pressius, pot irritar els 
ulls.

· Defi ciència de nutrients 
per als ulls, com és el cas 
de la vitamina A.

Davant de qualsevol mo-
lèsti a dels ulls, s’ha d’acu-
dir a l’oft almòleg.

Per Redacció / AMIC
cuidadodelasalud.com

ALQUILO hab. grande 300€/
gastos incl. 722.40.22.25

LLOGUER 
I VENDA

SRA. SE OFRECE para limpieza, 
cuidado ancianos y niños. Ho-
rario mañanas. 637.25.61.40

OFERTES I DEMANDES

SRA. RESPONSABLE Y SE-
RIA busca trabajo limpieza. 
681.173.424
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Consells de seguretat a seguir 
si tenim gas natural a casa
Sempre
· És necessari efectuar un man-
teniment periòdic de la caldera 
per verifi car el seu bon funcio-
nament.
· No obstruïu les reixetes de ven-
tilació, ni els conductes d’evacua-
ció dels gasos de la combustió.
· Vigileu que la combustió sigui 
correcta: flama silenciosa i de 
color blau.
· Doneu un bon tracte als aparells i 
manteniu una neteja adequada.

· Eviteu vessaments de líquids i 
corrents d’aire que puguin apagar 
la fl ama de la cuina.
· Assegureu-vos que la cuina dis-
posa d’un commutador que eviti 
el funcionament simultani de la 
campana extractora i de la caldera 
de gas “atmosfèrica”.
· Opteu per instal·lar una caldera 
estanca.
· No manipuleu els conductes. 
· Tanqueu la clau general de pas 
en cas d’absències llargues.

Si noteu olor de gas
· Obriu portes i fi nestres.
· No accioneu interruptors ni pro-
duïu fl ames o guspires.
· Tanqueu els comandaments dels 
aparells i la clau general de pas.
· Truqueu al servei d’atenció 
d’urgències des d’un altre recinte 
sense olor.
· No obriu la clau de pas fi ns que 
un professional hagi reparat la 
instal·lació.

Per Redacció / AMIC
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música

Buhos, primer grup confirmat del cartell 
del Rubí Random Music Festival
Cristina CarrasCo

La formació catalana Buhos 
és el primer grup confirmat 
de la quarta edició del Rubí 
Random Music Festival, co-
negut com a RRandom, que 
tindrà lloc entre el 22 i el 30 
de juny a la ciutat. Així ho ha 
anunciat l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i el regidor de 
Cultura, Moisés Rodríguez, 
aquest dilluns en una roda de 
premsa en la qual també han 
presentat el cartell d’aquesta 
edició del festival.

Buhos, el popular grup 
de Calafell que fa rock i pop 
mestís, va publicar l’any pas-
sat ‘La gran vida’, un disc que 
incorpora èxits com ‘Volcans’ 
o ‘Connectats’. La formació 
havia d’actuar el 28 de juny 
passat a l’Escardívol en la 
primera nit de Festa Major, 
però la pluja ho va impedir. 
Tot i això, els membres de 
la banda van estar a l’Es-
cardívol, entre els fans que 
esperaven, i van compartir 
algunes cançons.

Segons Martínez, el grup 
es va comprometre a tornar 

aquest any a oferir aquest 
concert i ha complert aquest 
compromís. El concert serà 
dijous 27 de juny, durant la 
primera nit de Festa Major.

Martínez ha explicat que 
el festival, que inclourà una 

vintena d’actuacions, tindrà 
lloc del 22 al 30 de juny i que 
les actuacions seran a La Sala, 
a l’amfiteatre del Castell i a 
l’Escardívol.

Tot i que no han desvet-
llat cap grup més, la màxima 

responsable municipal ha re-
iterat que el festival continua 
apostant per l’eclecticisme i 
la diversitat, donant cabuda 
a tota mena de música per 
arribar a un públic divers i 
amb la qualitat de les pro-
postes com a tret comú. Pel 
que fa al cartell d’aquesta 
edició, representa una au 
lira, una espècie australiana 
que sorprèn per les seves 
habilitats vocals: l’ocell lira 
no es conforma només a 
cantar divinament, sinó que 
es dedica a reproduir els 
diferents sons que escolta. 
Per a l’alcaldessa, l’au lira és 
simbòlica del que significa el 
festival.

Escenari cobert
Per la seva banda, el regidor 
de Cultura, Moisés Rodríguez, 
ha anunciat que l’Ajuntament 
ha previst cobrir l’escenari de 
l’Escardívol per evitar que 
s’hagin de suspendre actua-
cions a causa de la pluja. Tam-
bé ha avançat que hi haurà 
una nit de rock per mantenir 
viva la llarga tradició d’aquest 
estil musical de la ciutat.

Ana M. Martínez i Moisés Rodríguez van presentar el cartell del 
festival musical. / C.C.

literatura

Alberto González guanya el 
Certamen de Relats Insòlits

Mujeres Creativas del Vallès 
ha lliurat els premis de la 
quarta edició del Certamen 
de Relats Insòlits, que en 
aquesta ocasió estava centrat 
en el clam de la vida i amb el 
protagonisme de les dones, 
com en totes les edicions.

Al certamen s’han pre-
sentat més de 100 obres 
arribades de diferents països 
i regions de l’estat espanyol. 
El guanyador ha estat Albert 
González amb el relat ‘Bi-
cicleta, ulleres i lluna’, que 
s’endú el premi de 100 euros. 
En segon lloc ha quedat Glò-
ria Calafell, amb la narració 
‘Bombolles’ (conte fantàstic 

amb metamorfosi), que ha 
guanyat 75 euros. El tercer 
premi l’ha guanyat Montse 
Santó, amb ‘La voltereta’, i va 
emportar-se 50 euros.

A banda dels tres guanya-
dors, es van fer set mencions: 
Miquel Gil, Berta Anglada, 
Elvira Costa, Arturo Ibáñez, 
Javier León, Laura Rueda 
i Juan Patricio Wallace. La 
lectura dels guanyadors i 
l’entrega dels premis va tenir 
lloc el dijous passat a la tarda 
a la Biblioteca. El jurat estava 
format per Núria de Espinosa, 
Montse Clemente, Vanessa 
Carranza, Montserrat Olaia i 
Reme Gómez. / DdR

Glòria Calafell va quedar segona en el concurs literari. / M. López

astronomia

Mauri alerta sobre els 
efectes del canvi climàtic
El meteoròleg Francesc Mauri 
va oferir el dilluns a la tarda 
una conferència sobre astro-
nomia dins del marc del curs 
de l’Aula d’Extensió Univer-
sitària de Rubí (AEUR). Una 
cinquantena de persones van 
assistir a la xerrada, en la qual 
l’home del temps de TV3 va 
explicar la importància de l’as-
tronomia en l’ecosistema: “El 
cel blau que veiem cada dia 
quan ens aixequem és l’abric 
natural que permet la vida, 
sinó durant el dia tindríem 
150 graus positius i durant la 
nit, 150 graus negatius”.

Mauri també va explicar 
que el canvi climàtic, pro-
vocat per la combustió dels 

combustibles fòssils, està 
provocant “un augment de la 
temperatura planetària que és 
més ràpid que el que produeix 
la mateixa natura i que està 
provocant un canvi del règim 
de precipitacions extremes en 
algunes zones del planeta”, un 
fet que, explica, pot fer que 
“molts països i persones no 
es puguin adaptar”.

D’altra banda, un grup de 
l’AEUR va visitar el Parlament 
el 24 d’abril, coincidint amb 
l’arrencada del tercer trimes-
tre. La visita al Parlament va 
incloure la història de l’edifici 
actual, amb el Saló de Sessi-
ons o l’Hemicicle com a espais 
emblemàtics. / M.C.

Francesc Mauri va ser el protagonsita de la xerrada. / Carla Abril

breus

Rafel Nadal presentarà al Racó el 
llibre més venut de Sant Jordi
La llibreria El Racó del Llibre 
acollirà el 9 de maig a les 19 
hores la presentació del llibre 

‘Noche sabinera’, la banda 
de Sabina en concert a Rubí
La banda de Joaquín Sabina 
actuarà aquest divendres a 
les 22.30 hores a la plaça del 
Doctor Guardiet. Es tracta de 
l’espectacle ‘Noche sabinera’, 
que reuneix els músics i artis-
tes habituals que acompanyen 
el cantautor madrileny en les 
seves gires i els seus enregis-
traments. Així, està previst 
que actuïn els músics Pancho 
Varona, Antonio García de 

Diego, Jaime Asúa, Mara Bar-
ros i Paco Beneyto. ‘Noche 
sabinera’ farà servir la carpa 
habilitada per celebrar la festa 
de Sant Antoni Abat per fer 
aquest concert. Després de 
l’actuació, la música seguirà 
amb un DJ. D’altra banda, 
dimarts el cantant Antonio 
Orozco oferirà un concert a 
La Sala. Les entrades ja estan 
esgotades. / DdR

Obert el Concurs de Cartells de 
Festa Major 2019
L’Ajuntament de Rubí ha 
obert la convocatòria del 
Concurs de cartells de la 
Festa Major de la ciutat, 
que servirà per seleccionar 
la imatge gràfica de la cele-
bració d’aquest any. Un cop 
aquesta s’ha publicat al But-
lletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) i a la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament 
de Rubí, les persones que 
vulguin optar-hi podran lliu-
rar els seus 
treballs fins al 
dimarts 7 de 
maig a qual-
sevol de les 
dues Oficines 
d’Atenció a la 
C i u t a d a n i a 
(OAC): la del 
Centre, situada al carrer de 
Narcís Menard, 13-17; o la 
de Les Torres, ubicada a la 
Rambleta Joan Miró, s/n.

El Concurs de cartells 
de la Festa Major està dotat 
amb 1.500 euros bruts. Els 
participants, que han de 
ser majors d’edat, podran 
presentar un màxim de dues 
obres individuals, originals, 
no divulgades, no exposades 
i no premiades en altres con-
cursos, dissenyades amb la 

tècnica que es consideri més 
adient ─pintura, il·lustració, 
fotografia, collage, etc.─ 
però que sigui apta per a la 
seva reproducció mitjançant 
quadricromia.

Un concurs amb tradició
Amb la convocatòria d’aquest 
concurs, l’Ajuntament vol se-
guir fomentant la participa-
ció popular en la creació de 
la imatge de la Festa Major. 

El certamen 
s e  c e l e b ra 
pràcticament 
des dels inicis 
de les Festes 
Majors  de-
mocràtiques, 
que aquest 
2019 comme-

moren justament el seu 40è 
aniversari.

L’any passat, el cartell 
guanyador va ser Ball de 
Gitanes, obra de l’asturià 
Guillermo Sánchez Fuentes. 
El treball s’inspirava en la tra-
dicional coreografia creada 
per Albert Sans, que també 
està de celebració aquest 
any, ja que es commemoren 
el 50 anys de la seva estrena 
al Teatre de la Faràndula de 
Sabadell.

Portada del llibre. / Cedida

‘El fill de l’italià’, la novel·la 
de Rafel Nadal que ha estat 
el llibre més venut durant la 
Diada de Sant Jordi. Nadal, 
que conversarà amb Rocío 
Ávila durant la presentació, 
ha guanyat amb aquesta 
obra, editada per Edicions 62, 
el premi Ramon Llull 2019.
‘El fill de l’italià’ ressegueix la 
vida d’un infant que creix en 
una casa pobra de Caldes de 
Malavella, un nen que quan 
es fa gran comença la recerca 
dels seus orígens en un poble 
marcat per l’arribada de re-
fugiats italians de la Segona 
Guerra Mundial. / DdR

El vencedor 
del certamen 

guanyarà 1.500 
euros bruts per 

l’obra seleccionada
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Prop d’un centenar de carros parti ciparan a 
la Trobada Nacional dels Tres Tombs a Rubí
MARTA CABRERA

Rubí acollirà durant tot el cap 
de setmana la 22a Trobada 
Anual dels Tres Tombs, una 
cita molt especial, ja que 
transforma la ciutat en l’epi-
centre de la Festa de Sant 
Antoni Abat a Catalunya, just 
quan es compleixen 160 anys 
de la tradició al municipi.

Carruatges, carros, cavalls 
i altres animals seran els grans 
protagonistes de la festa, es-
pecialment de la Rua dels Tres 
Tombs, prevista pel diumenge 
al matí . El recorregut enguany 
serà diferent, ja que la sorti da 
serà a les 11.30 hores des de 
l’avinguda de La Llana i està 
previst que els cavalls i car-
ruatges creuin el centre de la 
ciutat, vagin fi ns a Les Torres, 
el Progrés, la Zona del Mercat 
i tornin a passar pel centre 
per fi nalitzar el recorregut al 
mateix punt d’inici.

Es calcula que hi parti ci-
paran prop d’un centenar de 
carros, dels quals 25 seran 

rubinencs, i també un bon 
grapat de cavalls, a més dels 
banderers de cada poble. I 
és que com que Rubí acull la 
trobada nacional, a més de 
la Societat Sant Antoni Abat, 
també parti ciparan en la festa 
prop de 50 municipis.

A Rubí, els banderers se-

ran la família Acebedo Boix, 
que ja ho van ser el 2015, i 
entre els atracti us especials 

de la rua hi haurà la unitat de 
cavalleria dels Mossos d’Es-
quadra, la Guardia Urbana 
de Reus, quatre cavalls de 
Cubelles que acompanyaran 
el sant, i 10 cavalls d’Ampos-
ta, de l’Hípica Santa Cruz. A 
banda, també parti ciparà en 
la rua Santi  Serra amb els seus 

cavalls que van sense lligar, tot 
un espectacle.

Per acabar d’arrodonir la 
festa, la Societat Sant Antoni 
Abat ha decidit renovar la 
seva bandera. També hi haurà 
la bandera de la Federació, 
que es lliura cada any al pro-
per poble que ha d’acollir la 
trobada nacional.

Per tot plegat, Manel Ba-

mala, president de l’enti tat, 
espera que els rubinencs 
surti n en massa al carrer per 
gaudir de la festa: “Esperem 
que hi vagi molta gent, no no-
més de Rubí, també vinguda 
d’altres pobles”.

Enguany, com el Casino 
està en obres, la plantada 
de la bandera serà a l’Ajun-
tament.

ACTIVITATS DESTACADES
Divendres 3 de maig
20h Celebració de l’eucaristia a l’església de Sant 
Pere.

Dissabte 4 de maig
18h Benvinguda als assistents a la pl. Dr. Guardiet
22.45h Concert i ball de societat a la pl. Dr. Guardiet.

Diumenge 5 de maig
8h-10.30h Esmorzar del traginer a la masia de Can 
Serra
11.30h Sortida de la rua des de La Llana
13h Benedicció dels Tres Tombs a la pl. Catalunya
15h Dinar de germanor a la masia de Can Serra
19h Espectacle a la pl. Dr. Guardiet. 

Enguany, la festa dels Tres Tombs serà encara més espectacular que altres anys. / Arxiu

Una cinquantena 
de municipis 
estaran 
representats
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REDACCIÓ

L’alumnat de 2n i 4t de pri-
mària de totes les escoles 
públiques de Rubí, a excep-
ció del Centre d’Educació 
Especial de Ca n’ Oriol, i dels 
centres concertats Balmes, 
Regina Carmeli, Montserrat La Rambla del Ferrocarril s’ha omplert de dansa. / Ajuntament de Rubí – Lali Puig

La ballada de les escoles pren la 
rambla del Ferrocarril en el Dia 
Internacional de la Dansa

i Maristes, van parti cipar di-
lluns a la tradicional ballada 
de les escoles amb moti u 
del Dia Internacional de la 
Dansa. L’acte, organitzat 
per l’Esbart Dansaire de 
Rubí amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, va aplegar 
un gran nombre de famílies 
a la rambla del Ferrocarril.

La festa va començar 
amb la Ballada de la Polca 
de Sant Esteve, a càrrec 
dels monitors de l’Esbart i 
mestres de les escoles. Els 
dansaires de 2n van inter-
pretar el Ball dels Cascavells 
de Cardona i La cançó de les 
menti des, mentre que els 
alumnes de 4t van ballar 
Les corrandes de Talló i el 
Ball de Bastons Rigodons. 
Com cada any, els nens i 
nenes van entrar i sortir 
de la rambla del Ferrocarril 
ballant Les Gitanes.

Durant l’acte, es va fer la 
lectura del missatge del Dia 
Internacional de la Dansa 
2019, de l’Associació de 
Professionals de la Dansa 

de Catalunya, que enguany 
ha triat un text del ballarí 
i coreògraf Cesc Gelabert. 
“Voldria reivindicar, davant 
de la resta de la societat, 
que es tingui en compte 
la dansa. Que els poders 
econòmics i políti cs, el món 
de l’educació, els mitjans de 
comunicació, el públic i la 
societat en general la facin 
servir, que li donin impor-
tància, que la facin créixer. 
La dansa hauria d’estar molt 
més present en el nucli dur 
de l’educació, del treball i 
de la cultura”, diu el text.

Per l’alcaldessa, Ana M. 
Martínez, “sempre és un 
plaer celebrar el Dia Inter-
nacional de la Dansa venint 
a la rambla del Ferrocarril a 
gaudir d’una peti ta part de 
tot allò que dins l’acti vitat 
de dansa fan les escoles de 
la ciutat”. 

En aquest senti t, Martí -
nez considera que “no hi ha 
millor manera de celebrar 
el Dia Internacional de la 
Dansa que ballant”.

DANSA

Tornen les cantades de caramelles 
de la mà de la Coral Unió Rubinenca
La Societat Coral Unió Ru-
binenca tornarà aquest cap 
de setmana a oferir diverses 
cantades de caramelles pel 
centre de la ciutat, mante-
nint viva d’aquesta mane-
ra una tradició que es va 
iniciar a Rubí al segle XIX. 
Segons ha explicat l’enti tat, 
les cantades seran més par-
ti cipati ves que en edicions 
anteriors. 

La primera sorti da serà 
dissabte 4 de maig a les 10 
hores quan els membres de 
l’entitat interpretaran les 
caramelles per l’avinguda 
Barcelona, el Mercat Muni-
cipal i el carrer Llobateras. 
Ja a la tarda, cap a les 17 
hores, es realitzarà la can-
tada davant el monument 
al Mestre Josep Anselm 
Clavé, per després iniciar 
un recorregut pel centre 
que passarà per la plaça 
Pere Esmendia, el passeig 
Francesc Macià, el carrer de 
la Creu, la plaça Catalunya i 
fi nalment a la sorti da de la 
missa vesperti na a l’església 
de Sant Pere. 

Les caramelles tornaran 

Un dels cantaires de la coral, que 
va morir el 23 d’abril. / Cedida

el dissabte 11 de maig a les 
18 hores pels carrers Prim, 
Sant Cugat i plaça Onze de 
Setembre, i el diumenge 
12 de maig a les 12 hores 
davant l’Ajuntament i pel 
carrer Maximí Fornés. 

Des de l’enti tat agraei-
xen el suport dels socis pro-
tectors, dels col·laboradors, 
dels establiments que els 
donen suport i de l’Ajun-
tament, ja que considera 
que són “els veritables pro-
pulsors de la continuïtat 
d’aquesta tradició”. / DdR
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TEATRE

Fata Morgana Teatre estrena a La Sala ‘És el nostre secret’, 
una obra que barreja comèdia, drama i thriller
La companyia Fata Morga-
na Teatre estrena aquest 
cap de setmana a La Sala 
l’obra ‘És el nostre secret’, 
un muntatge que combina 
comèdia, drama i thriller. Es-
crita i dirigida per Pol Borrell, 
que també forma part del 
repartiment, el muntatge 
està interpretat per Carolina 
Blanco, Roger Buendia, San-
dra Esteban, Míriam Lladó i 
Gerard Morcillo. ‘És el nos-

El curt santcugatenc ‘Clandes� ’, triomfador 
de la primera edició dels Premis Arkam
LARA LÓPEZ

Més de 300 cinèfi ls i cinè-
fi les d’arreu de la comarca 
van assistir divendres a 
la 1a edició dels Premis 
Arkam, uns guardons que 
volen reconèixer les millors 
produccions audiovisuals 
del Vallès. La Sala va aco-
llir aquest esdeveniment, 
organitzat pels impulsors 
de l’Infest, el Fes� val Inter-
nacional de Curtmetratges. 
El curt santcugatenc ‘Clan-
des� ’ va ser la peça audio-
visual guanyadora d’entre 
els set projectes fi nalistes, 
guardonat amb 150 euros i 
la possibilitat de par� cipar 
a l’InFest.

‘Clandestí’ és una his-
tòria d’intriga sobre la nit 
prèvia a la votació de l’1 
d’octubre que compta amb 
persones que havien par� -
cipat en l’organització del 
referèndum. El curt va ser 
rodat durant tres dies entre 
Sant Cugat, Rubí i Cerdanyo-
la, amb càmeres de vídeo i 

CINEMA

Els fi nalistes presenten els seus curts durant la gala dels Premis Arkam. / L.L.

telèfon mòbil. “La manera 
com es va organitzar el refe-
rèndum va ser molt clandes-
� na i vam aprofi tar aquesta 
paradoxa entre votació i 
il·legalitat per fer aquesta 
història”, explica Joan Ra-
món Armadàs, qui debuta 
en la direcció acompanyat 
d’Ivan Mulero. El periodista 
santcugatenc va recollir el 
premi dedicant-li “a totes 
aquelles persones que són 

a la presó o a l’exili”.
El jurat d’enguany esta-

va format pels periodistes 
Rubén Cabús (TV3), Lidia 
Mar� n (Ràdio Rubí) i Karen 
Madrid (Ràdio Sabadell). 
Ells van triar ‘Clandestí ’ 
d’entre les obres fi nalistes 
valorant la qualitat tècnica, 
la interpretació dels actors i 
la intriga de la trama.

A la primera edició s’han 
presentat més d’una vinte-

na de projectes d’arreu del 
Vallès. Entre els fi nalistes, 
‘Ojo por ojo’, dirigit per les 
rubinenques Begoña Or� z 
i Sara G. Amo; la websèrie 
d’humor sobre joves ‘Has-
htags’ d’Ignasi Muñoz, i el 
drama experimental ‘Possi-
ble història d’una jove’ del 
rubinenc Pol Borrell. Durant 
la gala es va estrenar l’úl� m 
curtmetratge de La Lombar-
da Films, ‘Celda Dual’.

tre secret’ és la història de 
sis cosins que no es reunien 
des que eren petits i que 
queden per dinar plegats. 
Un d’ells, en Joan, li pega a 
un altre. Els mo� us només 
els dos implicats els saben, 
però la Jana està resolta a 
descobrir-ho. Les funcions, 
de taquilla inversa, seran 
dissabte 4 de maig a les 21 
hores i diumenge 5 a les 
18.30 hores. / DdR Integrans de Fata Morgana Teatre. / Cedida
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AgendA
································································
divendres 3 de maig

Hort en família
A les 17.30h als Horts de Can Feliu. Org.: Ecobò-
dum. 

curs de compostatge casolà
A les 18h a l’escola Rivo Rubeo. 

Taller de dansa cognitiva per a famílies
A les 18h a la Biblioteca. A càrrec de Núria Serra.

Estàncies i estàndards de jazz
A les 19.30h a l’Ateneu. A càrrec de Marc Gibert, Pep 
Casadó i Àlvar Taborda i Wenceslao Galan. 

Eucaristia en honor de Sant Antoni Abat
A les 20h a l’Església de Sant Pere. A càrrec de 
mossèn Joaquim Meseguer. Org.: Societat Sant 
Antoni Abat.

‘Noche sabinera’
A les 22.30h a la pl. Dr. Guardiet. A càrrec de la 
banda de Joaquín Sabina. 

································································
dissAbte 4 de maig

Passeig per la natura
A les 9h a l’era de Ca n’Oriol. Recorregut per Ca 
n’Oriol, el camí de Can Tiraïres i el torrent dels Alous. 
Org.: Centre Excursionista de Rubí. 

Visita a la masia de can Feliu
A les 10.30h a la masia de Can Feliu. 

Passeig per la natura

‘La biodiversitat a l’estany dels Alous’. A les 11h a 
l’escola 25 de Setembre. Org.: Rubí d’Arrel.

Hora del conte en anlgès
A les 11h a la Biblioteca. A càrrec de British House. 
Per a infants d’1 a 7 anys. 

Visita guiada al Museu Vallhonrat
A les 11h i a les 12h. Accés per la pl. Montserrat 
Roig.  

Visita a la masia de can Xercavins
A les 12.30h a la masia de Can Xercavins. 

Itinerari de natura per Can Pi de la Serra
A les 17h a la masia de Can Pi de la Serra.

Benvinguda als assistents
A les 18h a la pl. Dr. Guardiet. A càrrec de Manel 
Bamala i els banderers. Amb la participació de 
l’Agrupació Musical Cabrera d’Anoia. Org.: Societat 
Sant Antoni Abat.

Concert de flamenc
A les 19h a la seu de la Peña Calixto Sánchez. A 
càrrec de Estrellita de Graná, Manuel el Lagareño, 
Pedro Oliva, José M. Gómez, Loly Reyes i Juan 
Gallardo. Org.: Peña Calixto Sánchez.

Concert i ball de societat
A les 22.45h a la pl. Dr. Guardiet. A càrrec de l’Or-
questra Selvatana.
Org.: Societat Sant Antoni Abat.

································································
diumenge 5 de maig

Esmorzar del traginer
De 8h a 10.30h a la masia de Can Serra. Tiquets a 
preus populars. 
Org.: Societat Sant Antoni Abat.

Petita fira d’alimentació
A les De 8h a 15h a la pl. Catalunya. Org.: Societat 
Sant Antoni Abat.

Rua dels Tres Tombs
Sortida a les 11.30h de l’av. de la Llana. Benedicció 
a les 13h a la pl. Catalunya. Org.: Societat Sant 
Antoni Abat. 

Concert de blues
A càrrec de The Guardians&Special Guests.t. A 
les 12h a l’Espai Cultural de la CGT. Org.: Espai 
Aurora.

Vermut musical
A càrrec de Quantum+. A les 12.30h a la pl. Celler.

Dinar de germanor
A les 15h a la masia de Can Serra. Venda de tiquets 
a la Marroquineria Martori. Org.: Societat Sant 
Antoni Abat. 

‘Tres dives i tres tenors’
Espectacle a les 19h a la pl. Dr. Guardiet. Org.: 
Societat Sant Antoni Abat. 

································································
dilluns 6 de maig

‘Inside Out’
Cinefòrum. A les 17.30h a la Biblioteca. A càrrec de 
Francesc Martínez.

································································
dimArts 7 de maig

Aprèn anglès amb els Dinocrocs 
A càrrec de Claudia Soppelsa. A les 17.30h de 3 a 5 
anys i a les 18.30h de 6 a 9 anys. A la Biblioteca.

Concert d’Antonio Orozco

exposicions
La memòria de les flors extraviades. Pintures 
d’Anna Tamayo. Fins al 28 de juliol al Celler.

Testimoni Sensible. Pintures de Carme 
Llop. Del 9 de maig al 20 de juliol a l’Aula 
Cultural. 

Patagonia 3D-Parc Nacionals Americans. 
Fotografies de Joan Díez i Manel Miras. Fins 
a l’1 de juny a l’Antiga Estació.

Fu la Spagna! La mirada feixista sobre la 
Guerra Civil Espanyola. Fins al 20 de juliol 
al Castell.

A les 21h a La Sala. Entrades esgotades.

································································
dimecres 8 de maig

Hora del conte
‘El millor regal del món’, a càrrec de Marta Esma-
rats. A les 18h. Per a infants de 4 a 8 anys. 

‘El viatge xamànic, un passadís al teu món inte-
rior’
A les 19.30h a la Biblioteca. A càrrec de Montse 
Clemente. Org.: Mujeres Creativas del Vallès.

································································
diJous 9 de maig

‘Influència dels aliments en el cervell’
A les 18h a l’Ateneu. Org.: AEUR.

Presentació del llibre ‘El fill de l’italià’
A càrrec de Rafel Nadal i Rocío Ávila. A les 19h al 
Racó del Llibre. 

L’artista Carme Llop mostra la seva fascinació 
per l’aigua a ‘Testimoni sensible’
rEDacció

La pintora rubinenca Carme 
Llop és la protagonista de la 
nova exposició de l’Antiga 
Estació: ‘Testimoni sensible’. 
Es tracta d’una mostra de 43 
quadres pintats a l’oli en els 
quals l’artista de Rubí retrata 
la fascinació que sent per l’ai-
gua, especialment per la seva 
contemplació i el mirall que 
produeix amb la natura.

“He volgut expressar el 
que em fa sentir i el que he vist 
dels canvis que es produeixen 
en aquest ample mirall: les 
ondulacions de l’acaronament 
del vent o del pas sinuós d’uns 
ànecs, el dibuix encreuat que 
formen els joncs i les canyes, 
el retall d’unes branques mig 
despullades sobre el cel i 
l’aigua...”, explica la pintora 
rubinenca. Per Llop, obser-
var la natura la transporta a 
“moments de contemplació 
d’allò que és bell i efímer a la 
vegada”, una sensació que li 
produeix “calma i silenci”.

Entre les pintures que 
es podran trobar en aquesta 
mostra, moltes de les quals 

art i tradició art

Pintura de Carme Llop inspirada en el llac de Banyoles. / Cedida

inspirades en el llac de Ba-
nyoles i les salines del sud de 
França, n’hi ha algunes que 
són propietat de l’Ajuntament. 
Carme Llop va fer fa uns me-
sos una donació al municipi 

de 18 pintures representatives 
de la seva trajectòria, que ara 
són custodiades pel Museu 
Municipal del Castell.

La mostra s’inaugurarà el 
9 de maig a l’Aula Cultural i 

El Bòjum, exposat a l’Illa 
Diagonal de Barcelona

es podrà visitar fins al 20 de 
juliol. L’horari de visites és 
dijous i divendres de 17.30 
a 20.30 hores i els dissabtes 
d’11 a 14 hores i de 17.30 a 
19 hores.

L’elefant Bòjum, la figura mò-
bil que recrea el mític ele-
fant Bòdum, està exposat a 
l’illa Diagonal de Barcelona. 
Bòjum forma part de la mostra 
‘Tradició i entorn’, que recull 
treballs de diferents escoles 
d’art de Catalunya, i és una 
de les peces més destacades 
de l’exposició.

La mostra és una iniciativa 
anual del Departament d’En-
senyament i gira entorn de la 
cultura popular catalana. Des 
de l’escola d’art i disseny edRa, 
es van enviar les casaques de 
l’entitat Les Anades d’Olla, 
que van ser dissenyades i 
estampades per l’alumnat de 
Serigrafia Artística d’edRa a 

partir de dibuixos dels infants 
dels Tallers de Plàstica, que 
van plasmar la seva visió del 
Bòdum.

Les casaques es mostren al 
costat del Bòjum a la mostra, 
ja que dos exalumnes d’edRa 
van estar involucrats en la seva 
creació: Rafa Fernández (fabri-
cació del motlle de poliestirè) 
i Núria Sentís (acabat).

A banda de les peces de 
Rubí, la mostra exposa crea-
cions de diverses escoles d’art 
del país, com les màscares de 
calaveres de la Dansa de la 
Mort de Verges o el Drac del 
Bestiari de Banyoles. L’exposi-
ció es pot visitar fins a l’11 de 
maig. / DdR

El Bòjum ha sortit de Rubí per estar exposat a Barcelona. / Cedida
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Anna Tamayo torna al Celler 
amb la mostra ‘La memòria 
de les fl ors extraviades’
CRISTINA CARRASCO

Després de dos anys de l’èxit 
de la mostra RrubibaRroc, 
l’ar� sta Anna Tamayo torna a 
exposar el seu darrer projec-
te crea� u al Celler. Es tracta 
de l’exposició ‘La memòria 
de les fl ors extraviades’, una 
mostra en la qual la pintora 
rubinenca reinterpreta l’es-
tè� ca clàssica dels elements 
fl orals i les natures mortes 
i aprofundeix en la recerca 
ar� s� ca de l’autora al vol-
tant del concepte de bellesa 
e� mera. 

‘La memòria de les fl ors 
extraviades’ està integra-
da per una quarantena de 
quadres, 38 dels quals són 
de mida 70x70 i dos de gran 
format. Totes les obres es-
tan treballades amb tècnica 
mixta –oli, acrílic, encàus� ca, 
cera i vernís–. Segons explica 
Tamayo, en aquests ha in-

ves� gat la presentació de les 
fl ors des d’un punt de vista 
descontextualitzat, és a dir, 
fora d’allò que és convencio-
nal i del seu hàbitat natural. 

L’alcaldessa, Ana M. Mar-
� nez, ha acompanyat la pin-
tora durant la presentació 
de la mostra, que ha � ngut 
lloc a la Finca Font del Ferro, 
envoltada de fl ors i amb una 
selecció de quadres que es 
podran veure a la mostra. 

Martínez ha ressaltat 
el paper de Tamayo com 
“ambaixadora del talent de 
la ciutat” i ha apuntat que 
“acompanyar l’artista i fer 
possible aquesta exposició 
és molt important per la 
ciutat”. 

‘La memòria de les fl ors 
extraviades” es podrà visitar 
al Celler entre el 3 de maig i 
el 28 de juliol, els divendres 
de 18 a 21 hores, dissabtes 
de 12 a 14 hores i de 18 a 21 

ART

hores i els diumenges d’11 a 
14 hores. L’accés és gratuït. 

Tan Tamayo com Mar� nez 
han convidat la ciutadania a 
gaudir d’aquesta nova pro-
posta ar� s� ca. “Es� c orgullo-
sa de com ha quedat i espero 
que Rubí gaudeixi de la mos-
tra”, assenyala l’ar� sta. Anna Tamayo, amb l’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, durant la presentació de l’exposició. / C.C.

Miquel Mas exposa 
‘Àfrica’ simultàniament 
en dues sales de Rubí
L’ar� sta rubinenc Miquel Mas 
oferirà durant el maig una ex-
posició que estarà dividida en 
dues sales de la ciutat: La Cla-
raboia i el Museu Vallhonrat. 
El pintor rubinenc ha plasmat 
imatges que s’ha endut dels 
seus nombrosos viatges a 
diversos països africans amb 
llapis i acrílics.

A La Claraboia es podran 
veure les obres de pe� t for-
mat i objectes curiosos dels 
viatges i es podrà visitar del 

10 al 24 de maig, al carrer Sant 
Miquel, 9. A la inauguració, 
el 10 de maig a les 19 hores, 
s’oferirà una mostra de gastro-
nomia senegalesa.

La resta de peces, les obres 
de mida més gran, es podran 
veure al Museu Vallhonrat i es 
podrà visitar de l’11 al 25 de 
maig. La cloenda de la mostra 
tindrà lloc el 25 de maig al 
Museu a les 19 hores, coinci-
dint amb la celebració del Dia 
d’Àfrica. / DdR

El Museu Vallhonrat, guardonat 
amb la Creu de Sant Jordi
La Generalitat de Catalunya 
ja ha desvelat quins són els 
guardonats amb la Creu de 
Sant Jordi d’aquest 2019 i entre 
ells hi ha el Museu Vallhonrat. 
El govern català ha premiat 
l’entitat rubinenca per “l’in-
gent treball de col·leccionisme, 
conservació i exposició” i con-
sidera el museu “un referent 
cultural indiscu� ble de Rubí i 
de Catalunya, especialment pel 
que fa a la protecció, la difusió 
i la promoció del patrimoni 
històric de la ciutat vallesana 
i del país”.

L’administració catalana 
ha distingit un total de 29 
persones amb aquest guardó 
i 15 en� tats. Entre els dis� n-
gits hi ha els expresidents del 
Parlament Joan Rigol, Ernest 
Benach i Núria de Gispert o 
els esportistes Lionel Messi 
i Núria Picas. Pel que fa a les 
en� tats, entre altres hi ha el 
grup musical La Trinca.

La Creu de Sant Jordi és un 
dels guardons més pres� giosos 
de la Generalitat per darrere 
de la Medalla d’Or. / DdR

RECONEIXEMENTS
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UE RUBI-UE LA JUNQUERA                                            1-2

UE RUBÍ: Uri, Kiki, Juli, Bacha, Raventos, Ivan Campos, Gurrea 
(Enric, 70), Edgard, Sergi Estrada, Carles Montoro i Uroz.
UE LA JONQUERA: Manzano, Miquel Joan, Barco (Peneke, 59), 
Beck (Bernat, 88), Bruno (Arnau, 46), Pol Compte (Bena, 88), 
Albert (Genis, 66), Angel, Ebrima, Maso i Nil.
Àrbitre: Nageli Juan. 
Gols: 1-0 Sergi Estrada (5’), 1-1 Ange (10’), 1-2 Pol Compte 
(22’).
Targetes: Ivan Campos / Beck, Pol Compte, Ebrima i Nil.

Cap de setmana agredolç 
per al Rubí

Mentre l’Amateur C de la Unió 
Espor� va Rubí guanyava 6-0 
a l’Atlè� c Polinyà i, de forma 
brillant, aconseguia l’ascens 
a Tercera Catalana, el primer 
equip de l’en� tat va perdre a 
casa davant la UE Jonquera 
agreujant la seva situació a 
només quatre jornades del 
fi nal de la lliga. El par� t va 
arrencar molt bé per al Rubí i 
en el minut 5, Sergi Estrada va 
fer l’1-0 per al conjunt local. 
Poc va durar l’alegria entre 
els rubinencs, ja que Àngel, 
deu minuts després, va acon-
seguir l’empat. I, en el minut 
22, Pol Compte va avançar els 
empordanesos i va posar l’1-2 
al marcador, que ja no es va 
moure. Els nervis, la manca 
d’encert i la mala sort es van 

apoderar del Rubí. Dos pals i 
diverses ocasions desaprofi -
tades van portar el conjunt 
rubinenc a la derrota. De nou 
les baixes van perjudicar el 
Rubí, Aitor Torres i Tino Men-
doza, per sanció, van obligar 
al tècnic a presentar en la 
línia defensiva una alineació 
inèdita. Va debutar Enric, que 
va ser l’únic canvi realitzat pel 
tècnic local i que en la seva 
primera intervenció va enviar 
l’esfèrica al pal.

Quatre jornades i cada 
una, una fi nal. El Rubí visitarà 
dissabte 4 de maig a les 16 
hores el municipal de Lloret 
de Mar, equip que es troba en 
la novena posició amb només 
dos punts d’avantatge sobre 
els rubinencs. / J. L. Pérez

FUTBOL | PRIMERA CATALANA FUTBOL | SEGONA CATALANA

FC SANT QUIRZE - CD OLÍMPIC CAN FATJÓ              1-1

F. C. SANT QUIRZE: Joan, Mateu (Manolo), Cortés (Fran), 
Gargallo, Diego (Torres), Alcover, Virgili (Arnau), Oscar, 
Alone, Flaco i Vicent (Nico). 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, C. Gómez, Pol (Moi) 
Iván A., Loncan, Alvaro, Bonilla (Roger), Xavi Fdez., Buba, 
Samu (C. Pereira) i Maymó. 
Àrbitre: Sánchez Torres, Adrián  (Bé).
Gols: 0-1 Samu (11´) 1-1 Gargallo (69´). 
Targetes: Joan, Cortés, Diego, Torres (2) (89´) / C. Gómez, 
Loncan, Samu. 

L’Olímpic empata davant 
el Sant Quirze (1-1)

L’Olímpic va empatar davant 
el FC Sant Quirze a un gol, un 
repar� ment de punts que no 
va ser sufi cient per als rubi-
nencs, que van disposar de 
dues claríssimes ocasions, que 
la mala fortuna es va encarre-
gar de desfer. Maymó, després 
d’una bonica jugada, va fer 
una rematada molt a prop de 
la línia de gol. L’altra ocasió 
va ser de Buba, que va rebre 
la pilota de Xavi Fernández, i 
el seu xut va estavellar-se a la 
base del pal dret, després la 
pilota es va passejar sobre la 
línia de gol fi ns al pal esquerre, 
des d’on va tornar cap a l’inte-
rior del camp.

L’Olímpic portava el pes i 
el control del par� t, arribant 

més, mentre que el Sant Quir-
ze va arribar poc a la porteria 
de Bracons. En el minut 11, 
va arribar el gol de l’Olímpic, 
un gol de vaselina que va ser 
el 0-1 per als visitants. Ja a la 
segona part, l’Olímpic va estar 
més fl uix i el Sant Quirze es va 
animar. En el minut 69, Gar-
gallo va aconseguir l’empat 
per als locals aprofi tant que 
la defensa rubinenca estava 
descol·locada. L’Olímpic va 
tornar a agafar el domini del 
par� t i a disposar d’ocasions, 
però sense encert i el marca-
dor ja no es mouria.

L’Olímpic rebrà diumenge 
a les 17 hores en el Municipal 
de Can Fatjó el CD Fontsanta-
Fatjó. / José Verde

Nova sortida del 
Club Ciclista Rubí 
aquest diumenge

CICLISME | RUTA

El Club Ciclista Rubí (CCR) ha 
organitzat la desena sor� da 
dels diferents grups del club 
per a aquest diumenge 5 de 
maig.

El Grup A sor� rà a les 7 del 
ma�  de la plaça Doctor Guar-
diet per fer un i� nerari de 140 
km fi ns a Òdena, passant per 
Terrassa, Rellinars, Castellbell, 
Marganell i Sant Salvador de 
Guardiola. La tornada serà 
per la Pobla de Claramunt, 
Capellades, Sant Quintí de 
Mediona, Sant Sadurní i Mar-
torell, per arribar de nou a la 
nostra ciutat.

El Grup B sortirà a les 
7.30 hores per realitzar un 
recorregut de 105 km fi ns a 
Navarcles, passant per Terras-
sa i La Mata. A la tornada, els 
ciclistes d’aquest grup passa-
ran per Calders i Terrassa, fi ns 
a arribar al punt d’origen.

Finalment, el grup C sor� -
rà a les 7.30 hores i realitzarà 
una sor� da de 90 km fi ns a 
Piera passant per Martorell, 
Gelida i Sant Llorenç d’Hor-
tons i tornant per Esparregue-
ra, Olesa, Martorell, Els Onze i 
Terrassa, per arribar de nou a 
Rubí. / Club Ciclista Rubí

Bons resultats per la UAR al Campionat 
de Catalunya de proves combinades

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

Montjuïc va acollir el passat 
cap de setmana el campionat 
de Catalunya de proves de 
Combinades, amb una gran 
actuació dels d’atletes de la 
Unió Atlètica Rubí. Gerard 
Merino va participar en la 
categoria Sub-20 realitzant 
una millor marca personal de 
5.819 punts. Aquesta pun-
tuació el va fer quedar a les 
portes de les medalles, en 
quarta posició, que li dona 
accés a par� cipar en el Cam-
pionat d’Espanya. Va realitzar 

marca personal a set proves i 
millor marca de la temporada 
de les deu proves que suposa 
la combinada. El campió de 
Catalunya Sub-20 va ser el 
rubinenc Adrià Navajón amb 
6.584 punts i representant el 
Barça. En la categoria promesa 
va par� cipar un altre rubinenc, 
Ferran Merino, de l’Agrupació 
Atlè� ca Catalunya, que va que-
dar 2n amb 6.140 punts i 4t a 
la categoria absoluta. Tots tres 
par� ciparan en el Campionat 
d’Espanya. / UAR
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El Sènior Masculí A del CNR es proclama
subcampió de la Primera Divisió Nacional

Els alevins del Club Natació Rubí 
disputen l’últi ma jornada de la lliga

Finalitza la Lliga Aire Lliure 

WATERPOLO | PRIMERA NACIONAL

NATACIÓ | LLIGA

TIR AMB ARC | LLIGA

L’equip aleví del Club Nata-
ció Rubí (CNR) va parti cipar 
en la 7a i última i última 
jornada de la Lliga catalana. 
Més de 70 nedadors de set 
clubs de la comarca van 
disputar les proves de 400 
m estils, 200 m esquena 
i 4x100 m estils mixtes. 
L’equip, a l’espera dels re-
sultats d’aquesta jornada 
per conèixer la classifi cació 
fi nal a la lliga, actualment 
ocupa la 56a posició amb 
20.273 punts. 

La Lliga Aire Lliure 2019 ha fi -
nalitzat després de disputar la 
quarta ti rada, que es va orga-
nitzar a Puigverd i Constantí . 
Per part del Club Arquers de 
Rubí, hi van parti cipar Gerardo 
García (arc longbow), Montse 
Muñoz, Francisco J. Madrigal 
i José Pérez (arc compost) i 
Andreu Ramírez i Hernán de 

las Heras (recorbat).
Cal destacar la gran actu-

ació de Montse Muós i Fran-
cisco Javier Madrigal, que van 
aconseguir la primera posició 
en les seves respecti ves cate-
gories. Ara cal esperar la clas-
sifi cació general per conèixer 
la posició fi nal defi niti va dels 
jugadors. / Arquers Rubí

El rubinenc Óscar Zamorano, 
campió d’Espanya juvenil 

PETANCA | CAMPIONAT D’ESPANYA

El rubinenc Óscar Zamorano 
s’ha proclamat Campió d’Es-
panya de la Lliga Nacional 
de Comunitats, disputada 
aquest passat cap de setma-
na. El jugador de la UP Las 
Torres-Rubí va representar la 
selecció catalana de petanca 
juntament amb 5 juvenils 
més. La competició es va 
disputar a Almerimar-El Ejido 
(Almeria).

RESULTATS CNR 

Cadet Masculí - Club Natació Mataró 5-9
Club Natació Sant Feliu - Infantil Femení 9-5
Juvenil Femení - Club Natació Catalunya 4-5

El Sènior Masculí A del Club 
Natació Rubí es va desplaçar 
a Sevilla per enfrontar-se al 
cuer de la categoria en l’últi -
ma jornada de la Primera Di-
visió Nacional de waterpolo. 
Els waterpolistes rubinencs 
es van imposar de manera 
contundent, per 10-25 al CD 
Dos Hermanas. Amb aquesta 
victòria, el CNR assoleix la se-
gona posició del campionat, 
revalidant el subcampionat 
que ja va aconseguir la tem-
porada anterior. Ha estat 
una gran temporada, en la 
qual jugadors i entrenadors 
han competit de manera 
exemplar, esforçant-se fi ns a 
l’últi m parti t.

Per la seva part, el Sènior 
Femení va jugar la penúlti ma 
jornada a Can Rosés contra 
el CE Mediterrani. Va ser 
un partit molt disputat en 
el qual l’equip barceloní va 
acabant imposant-se per 
8-13. Tot i la derrota, l’equip 
assoleix la segona millor clas-
sifi cació de la seva història, 
la cinquena posició. El parti t 
d’aquest dissabte contra el 

CN Moscardó, penúltim a 
la classifi cació, serà a parti r 
de les 16.30 hores a Can 
Rosés. Un parti t que posarà 
el colofó a una fantàstica 
temporada en la qual totes 
les jugadores rubinenques 
han manti ngut un gran nivell 
i competi ti vitat.

Torneig internacional
Els jugadors Llibert Vinyes, 
Eric Hoyas, Izan Garcia, Mario 
Pino i l’entrenador Daniel Gó-
mez, tots ells integrants del 

Natació Rubí, van disputar a 
Croàcia el presti giós torneig 
Tomo Tournament Udovicič, 
celebrat a la piscina del VK 
Jug CO, amb la selecció Be 
Water My Friend i van fi na-
litzar en la 13a posició.

D’altra banda, aquesta 
setmana, el waterpolista 

rubinenc David de Requesens 
ha estat convocat per la Fe-
deració Catalana de Natació 
per parti cipar al Programa de 
Detecció de Talents i Segui-
ment Català de Tecnifi cació 
de la categoria cadet, que va 
tenir lloc dijous 2 de CAR de 
Sant Cugat. / CNR

El Masculí A es va imposar amb contundència al Dos Hermanas, assolint el subcampionat. / Cedida

Nou tí tol per a Òscar Zamorano, que completa un currículum extra-
ordinari. / Cedida

La posició fi nal que ob-
ti ngui el Natació Rubí serà 
determinant per defi nir el 
grup de la Copa Catalana 
on parti ciparà a parti r del 
proper mes de juny.

D’altra banda, els equips 
infantil, júnior i sènior de 
l’enti tat rubinenca van dis-
putar dissabte el XI Trofeu 
Primavera de Natació a Car-
dedeu. A falta de conèixer 
els resultats defi niti us, les 
marques provisionals són 
prometedores. / CNR

La selecció catalana es 
va haver d’enfrontar a les 
comunitats d’Andalusia, Ma-
drid, Balears, Aragó i Múrcia. 
Després de dos dies de com-
peti ció, la selecció catalana 
va arribar a la darrera ronda 
empatada amb la selecció 
andalusa, però aquests últi ms 
van perdre davant Balears i els 
catalans es van fer amb el pri-
mer lloc./ UP Las Torres-Rubí

Èxit de parti cipació en la 4a edició 
del Torneig Escolar Joan Maragall

TAEKWONDO | TORNEIG

L’AMPA de l’escola Joan Mara-
gall, amb la col·laboració del 
Club Balmes Rubí, va organit-
zar el 27 d’abril el 4t Torneig 
Escolar de Taekwondo Joan 
Maragall, un esdeveniment 
que va ser un èxit de parti cipa-
ció, amb un total de 122 infants 
inscrits d’entre 3 i 12 anys. 

El torneig, que té com a 
objecti u el foment de l’esport 
base i la cohesió de l’alumnat, 
es va disputar en les modalitats 
de tècnica i combat. A més 
d’alumnes del Joan Maragall, 

també hi van participar de 
l’escola Pau Casals, Teresa Al-
tet, Mossèn Cinto Verdaguer 
i Balmes, de Rubí, així com els 
centres Pere Viver de Terrassa, 
Charlie River de Cubelles, i els 
clubs My Ju-Cunit, My Ju-Cunit 
Sitges i Oskarkwon de Sant 
Quirtze, Taechung-kwon de 
Sabadell i Tagym de Vallirana.

El torneig va ser una jorna-
da de convivència i moti vació 
per a tots i va comptar amb 
l’assistència de l’alcaldessa i el 
regidor d’Esports. / BR

RESULTATS DE LA QUARTA TIRADA

Gerardo García                         2n      Longbow Veterà
Montse Muñoz                         1a      Compost Sènior
F. J. Madrigal                              1r      Compost Sènior 
José Pérez                                   3r      Compost Sènior
Andreu Ramírez                       6è     Recorbat Sènior 
Hernán de las Heras               10è   Recorbat Sènior



COMPREM LA SEVA PEÇA D’OR
AMB LES MÉS ALTES GARANTIES  

DE COTITZACIÓ, SEGURETAT I SERIETAT

DIAMANTS 

Taxació a càrrec de gemmòlegs professionals.
Comprem diamants de totes les talles, formes i pureses. 

També som especialistes en diamants de més 
de 4 quirats.

PLATA

La valoració més justa. 
Analitzem les seves peces i fem una taxació d’acord 

amb la cotització actual del mercat. 
Peces antigues, noves o trencades.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur
Totes les principals marques d’alta rellotgeria 

i també gamma mitjana

TAXACIONS GRATUÏTES

Comprem diamants de totes les talles, formes i pureses. 
També som especialistes en diamants de més

de 4 quirats.

Comprem el seu rellotge nou o antic en un entorn còmode i segur

Rubí :  C/ Cervantes, 43 - Tel. 93 697 75 24
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