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Ramon Capolat (ICV)
s’acomiada del Ple

El Ple del mes d’abril va
ser el darrer de Ramon
Capolat, ﬁns ara portaveu d’Inicia�va per Catalunya Verds i candidat a
l’alcaldia en les eleccions
municipals del 2015. El
líder ecosocialista es va
acomiadar dijous de la
setmana passada de tot El ﬁns ara regidor d’Inicia�va Rael plenari després que mon Capolat. / M.C.
la seva organització hagi
consensuat la seva sor�da això passi a Rubí”. També es
del grup municipal. Durant va mostrar decebut perquè
la sessió plenària, ja es considera que “la ciutat
va nomenar Ànnia García no està millor ara que fa
com a nova portaveu dels 3 anys”. Capolat es va acoecosocialistes i al Ple de miadar entre aplaudiments
maig, Pau Navarro, quart de la majoria del govern
a les llistes d’ICV, prendrà i de tots els regidors de
possessió de l’acta de re- l’oposició.
gidor.
Capolat va dir adéu El PP es queda sense grup
al plenari “sa�sfet per la D’altra banda, en el Ple es
feina feta”, però “insa�sfet va donar compte de la super tot el que ha succeït en pressió del grup municipal
aquests tres anys”. El ﬁns del Partit Popular, motiu
ara portaveu ecosocialista pel qual els regidors Jonava cri�car “les anomalies” tan Cobo i Noèlia Borque
que hi ha al Ple, amb cinc són ara regidors no adsregidors no adscrits, i va crits, juntament amb Sergi
demanar que “sigui la pri- García, José Manuel Mateo
mera i úl�ma vegada que i Maria Dolores Marín.

Aprovada una moció per limitar el soroll
i les vibracions a les festes al carrer
M. CABRERA

L’Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP) va presentar una moció
al darrer Ple per redactar un
protocol per limitar el soroll i
les vibracions en les festes i
descentralitzar-les per evitar
molès�es als veïns. La proposta va ser aprovada amb
els vots a favor d’Esquerra
Republicana de Catalunya,
l’AUP, Ciutadans, Iniciativa
per Catalunya Verds, Convergència Democràtica de
Catalunya i Veïns per Rubí i
amb l’abstenció del Par�t dels
Socialistes de Catalunya i dels
cinc regidors no adscrits.
Tot i abstenir-se, el govern, a través del regidor
socialista Moisés Rodríguez,
va aﬁrmar que “ja hi ha protocols i es fan informes tècnics”
sobre el soroll de les festes i
espectacles al carrer, i que
es tracta de “molès�es collaterals”. La regidora Mireia
Gascón, de l’AUP, va retreureli que “si hi ha queixes, vol dir
que les coses no s’estan fent
bé”. També la portaveu d’ICV,

La Rambla del Ferrocarril és un dels espais que acull més ac�vitats
que comporten problemes de soroll. / Arxiu

Ànnia García, va recordar que
l’ordenança de bon veïnatge
i espai públic “no regula el
volum ni les vibracions”.
Policies interins
El Ple va debatre profundament sobre el problema que
té la ciutat per la falta d’efectius de Policia Local arran
d’una moció presentada per
Ciutadans per demanar que
es contrac�n policies interins.

Curiosament, la moció va ser
aprovada amb només quatre
vots: els dos regidors de C’s
i dos regidors no adscrits.
El PSC, ERC, l’AUP, VR i tres
regidors no adscrits es van
abstenir, mentre que ICV i
CDC hi van votar en contra.
El portaveu de C’s, José
Abadías, va insis�r en el fet
que els “efec�us actuals són
escassos” i que les places
que es crearan aquest any

“són insuﬁcients”. Tot i que la
majoria de forces polí�ques
van coincidir que calen més
efec�us, també es van mostrar molt cauts en relació a la
ﬁgura del policia interí.
El més vehement va ser
Ramon Capolat, d’ICV, que va
recordar que aquesta ﬁgura
només es contempla de forma provisional per municipis
turís�cs i que les sentències
judicials són adverses a incorporar policies interins,
mo�u pel qual va qualiﬁcar
“d’electoralista” la moció.
El socialista Rafael Güeto va
aﬁrmar que el govern espera
informes del cap de la Policia
Local i de Recursos Humans
abans de prendre una decisió
sobre aquesta qües�ó.
Millorar l’accessibilitat
El Ple també va aprovar una
proposta d’ERC per millorar
l’accessibilitat en comerços,
bars i restaurants de la ciutat
a través de subvencions. La
moció es va aprovar amb
l’únic vot en contra d’ICV i
l’abstenció de CDC.

Acord per millorar les condicions
dels treballadors de Font del Ferro
M.C.

El Ple va aprovar dijous de la
setmana passada per unanimitat donar suport a un
acord entre el govern i l’Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP) per tal de millorar les
condicions laborals dels treballadors del Centre Especial de Treball (CET) de Font
del Ferro, que actualment
pateixen una discriminació
laboral respecte la resta de
treballadors de l’empresa
municipal.
L’acord preveu un pla
de regularització dels treballadors del CET de cara al
novembre, quan es podrien
corregir aquestes anomalies. El portaveu de l’AUP,
Jordi Muntan, va recordar
que es tracta d’un col·lec�u
“que té un punt d’indefensió”, mentre que el regidor
d’Inicia�va, Ramon Capolat,
va demanar que “es �ngui
en compte els treballadors”
a l’hora de �rar endavant la
proposta. La regidora socialista Marta García va dir
que l’acord “és una oportu-

Treballadors del Font del Ferro. / Arxiu

nitat de treballar” per tal de
“posar en valor el potencial
humà de Font del Ferro”.
Tot i que hi va haver
acord unànime en la moció,
el portaveu de CDC, Víctor
Puig, va cri�car “la improvisació” de l’equip de govern
i va lamentar que “Font del
Ferro sigui un diamant en
brut, amb un potencial que
no s’aproﬁta”.
D’altra banda, a proposta
de CDC, també es va aprovar
de forma unànime que Rubí

s’adhereixi al projecte Viles
Florides de la Confederació
d’Hor�cultura Ornamental
de Catalunya. Segons Puig,
es tracta de “millorar les
zones enjardinades i les
rotondes d’entrada” amb el
suport de la Font del Ferro.
El regidor socialista Juan
López va manifestar que
es prenia la moció “com un
repte” i va explicar que Font
del Ferro és un dels principals proveïdors de ﬂors i
plantes per l’Ajuntament.
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L’oposició en bloc reclama al govern que
aturi la reforma del parc de Ca n’Oriol
MARTA CABRERA

Tots els par�ts de l’oposició
van donar suport al Ple a
una moció per aturar la
reforma del parc de Ca
n’Oriol que el govern va
presentar fa unes setmanes
i que inclou actuar a la zona
de La Bombonera. Es tracta
d’un projecte d’actuació
en 3,8 hectàrees del parc,
que preveu instal·lar àrees
d’esbarjo infan�l i juvenil,
una àrea esportiva amb
una graderia, una zona de
gimnàs�ca, àrees de pícnic i
un espai de restauració.
La moció aprovada demana aturar la tramitació
del projecte del parc de
Ca n’Oriol, iniciar un debat
amb els grups polí�cs per
consensuar una proposta
de millora i fer una presentació pública del nou
projecte amb un pla de
par�cipació ciutadana. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), l’Alterna�va

L’oposició demana que la reforma es consensuï amb la resta de forces polí�ques i la ciutadania. / Arxiu

d’Unitat Popular (AUP),
Ciutadans (C’s), Iniciativa
per Catalunya Verds (ICV),
Convergència Democrà�ca
(CDC) i Veïns per Rubí (VR)
van votar a favor de la moció, mentre que el govern,
en mans del Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC),

L’execu�u acusa la
resta de par�ts de
voler “desgastar”
l’equip de govern
i tres regidors no adscrits
van votar-hi en contra. Els
altres dos regidors no ads-

crits es van abstenir.
L’oposició va retreure
al govern que la proposta
no s’hagi consensuat ni
amb els grups municipals
ni amb la ciutadania i que
afec� una zona natural. Per
Mireia Gascón, regidora
de l’AUP, l’obra prevista

és “cara, faraònica i innecessària” i aﬁrma que “el
parc només necessita una
restauració perquè la gent
el pugui gaudir”. El portaveu de VR, Antoni García,
creu que “cal protegir el
parc agrari, digniﬁcar-lo i
integrar-lo a l’espai natural
dels Alous”, mentre que el
regidor de CDC, Víctor Puig,
va dir que “s’ha de preservar l’essència agrícola del
parc”. Una idea similar va
expressar el líder de C’s,
José Abadías, que va cri�car
que la reforma “acabi amb
gran part de la riquesa natural del parc i incorporant
formigó”. Ramon Capolat,
regidor d’ICV, va demanar
“diàleg” i “debat” al voltant
de la reforma, mentre que
el portaveu d’Esquerra,
Xavier Corbera, va insis�r
que cal que “un equip mul�disciplinari” treballi en la
proposta, que “ha de conservar l’entorn natural”.
Davant de totes aques-

tes crí�ques, el portaveu del
PSC, Rafael Güeto, va acusar els grups de l’oposició
de ser “un bloc an� tot” i
de “voler desgastar l’equip
de govern”. Güeto també
va defensar el procés participatiu que es va dur a
terme al voltant d’aquest
projecte.
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Llum verda a l’ampliació del Centre
d’Educació Especial Ca n’Oriol
M. CABRERA

El Centre d’Educació Especial de Ca n’Oriol necessita una ampliació
per atendre les necessitats dels infants. / Arxiu

El Ple de l’Ajuntament del
mes d’abril va donar llum
verda a vuit projectes amb
una inversió d’1,8 milions
d’euros, la majoria dels quals
van comptar amb el suport
de tots els grups.
Així, s’ampliarà el Centre
d’Educació Especial de Ca
n’Oriol, una obra que comp-

ta amb un pressupost de
399.986,64 euros; i es traslladarà per fer-lo accessible
el Servei Local de Català del
carrer Santa Maria a la planta
superior del Mercat. Un projecte que té un pressupost de
363.306,44 euros.
També es faran millores
en la seguretat viària a la
C-1413, la BP-1503 i al polígon de La Llana (269.644,08

euros); al camp de futbol del
25 de Setembre (219.524,07
euros); a les zones verdes del
sector H –a prop de Can Rosés– (307.278,50 euros); a la
comissaria de la Policia Local
(198.930,96 euros); al carrer
García Lorca i entre el carrer
General Prim i el passeig del
Ferrocarril (198.152,20 euros). Per últim, s’ampliarà la
xarxa de semàfors del carrer
Cadmo (152.430,25 euros).
Pla Local de Joventut
D’altra banda, es va aprovar

el Pla Local de Joventut, amb
l’única abstenció del regidor
de CDC. La regidora socialista
Marta García va explicar que
es tracta “d’un pla realista”,
que pivota sobre els eixos
de “formació, habitatge, oci i
cultura, i salut i esports”.
Per últim, durant la sessió, també es va aprovar el Pla
Anual Normatiu 2018, que
recull per llei les iniciatives
reglamentàries del consistori,
i la declaració institucional de
les Ciutats Defensores dels
Drets Humans.

A favor de la llibertat
d’expressió, però
en contra dels CDR
El Ple d’abril va aprovar
una moció en defensa de
la llibertat d’expressió i en
suport a totes les persones
condemnades a penes de
presó per expressar idees
o opinions. La moció, impulsada per CDC, va ser
aprovada per tots els grups
municipals, amb l’abstenció de C’s i dos regidors
no adscrits. En contra, hi
van votar els dos regidors
no adscrits que han estat
expulsats del PP.
Molt més tens va ser
el debat sobre els Comitès
de Defensa de la República, una moció impulsada
per l’AUP que demanava
que no es criminalitzin les
protesten ciutadanes no
violentes. El text no es va
aprovar després que el PSC,

C’s i quatre regidors no adscrits hi votessin en contra.
Un regidor no adscrit i VR
es van abstenir i la resta de
grups van votar a favor.
El portaveu socialista,
Rafael Güeto, va afirmar
que si bé les accions dels
CDR no són terrorisme, “sí
que són condemnables”,
mentre que José Abadías,
de C’s, va insistir en el fet
que els CDR han fet “actes
violents”. El regidor de
l’AUP, Aitor Sánchez, va
criticar que “el PSC vagi a
roda de C’s” i va aﬁrmar
que “avui són els CDR,
demà pot ser qualsevol”.
Per la seva banda, Ramon
Capolat, d’ICV, va lamentar
“la pèrdua de drets i llibertats” que s’està produint a
l’estat espanyol. / M.C.

Suport a Proactiva Open Arms
El Ple celebrat dijous de la
setmana passada va aprovar
per unanimitat una moció
de suport a l’ONG catalana
Proactiva Open Arms, que
rescata persones que creuen
el Mediterrani fugint dels
seus països. El vaixell de
salvament de l’ONG va estar
immobilitzat durant unes
setmanes a Itàlia i la justícia
d’aquest país ha presentat
càrrecs contra membres
de l’ONG per promoció de
la migració il·legal. També
es va donar llum verda a
una moció contra la creació
d’un producte paneuropeu
de pensions individuals que

ha proposat la Comissió
Europea. Els col·lectius en
defensa de les pensions
alerten que això signiﬁcaria
una renúncia al fet que les
pensions públiques siguin
suficients. CDC, C’s i dos
regidors no adscrits es van
abstenir, en considerar que
el producte ﬁnancer és “un
complement” i que els mancava informació. La resta de
grups hi van votar a favor.
Per últim, el plenari va
aprovar per unanimitat una
moció presentada per Veïns
per Rubí per demanar la
gratuïtat del peatge de Les
Fonts. / M.C.
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La Síndica de Greuges de Rubí recomana que
s’aprovi un Codi de conducta i bon govern
La Defensora del Poble també insta l’Ajuntament a no deixar instàncies sense contestar
MARTA CABRERA

La Síndica de Greuges de
Rubí, Milagros Calleja, ha
presentat el seu primer
informe de treball des que
va ser nomenada Defensora
del Poble de Rubí el maig
del 2016.
En aquest document,
Calleja fa un seguit de recomanacions generals a l’administració local per millorar
el seu funcionament i la seva
relació amb la ciutadania.
Una de les recomanacions
que fa la Síndica és que
l’Ajuntament aprovi un Codi
de conducta i bon govern i
que es do� dels òrgans de
garan�a necessaris. Per la
Síndica, és important “dotar d’un codi de conducta
els alts càrrecs” i remarca
que és també una obligació
legal.
Actualment, l’Ajuntament de Rubí es regeix per
un Codi è�c aprovat el 2011

per garan�r la convivència
entre les ac�vitats lúdiques
i el descans de la ciutadania.
La Síndica també demana al
Servei d’Educació que treballi per millorar la conciliació
familiar i la comunicació
amb les famílies.

que no regula l’incompliment de l’obligació de les
declaracions d’activitats i
béns dels càrrecs públics, ja
siguin representa�us i direc�us. A més, a l’inici del mandat, es va crear una Comissió
de transparència, que té una
periodicitat trimestral.
Contestar les instàncies
A banda, Milagros Calleja
també recomana “no deixar
sense resposta” les queixes
que els ciutadans fan arribar
a l’Ajuntament. I és que algunes de les queixes tractades
durant el 2017 són en relació a la deixadesa del consistori a l’hora de contestar
els ciutadans. Per exemple,
una ciutadana va portar una
reclamació a la Síndica per la
falta de resposta a les seves
queixes durant els darrers 5
anys. La Defensora del Poble, a més, demana al consistori escurçar la resposta
a la Sindicatura de Greuges

Milagros Calleja va presentar el seu informe al Ple. / M.C.

i recorda que no pot excedir
el termini de 30 dies.
Pel que fa a les propostes, Calleja vol que s’adeqüi
el reglament de la Sindicatura i que Rubí s’incorpori al
projecte Ciutats Defensores
dels Drets Humans –fet que
va succeir en el darrer Ple–.
A més, insisteix en la necessitat de “seguir avançant”

en la supressió de barreres
arquitectòniques.
Altres recomanacions
Arran de les queixes rebudes per la Síndica, en la
resolució d’expedients, la
Sindicatura va recomanar
el tancament del pipicà de
La Serreta –actuació ja realitzada– i impulsar mesures

Wake up Despierta
5 DE JUNY DE 2018

El Centre registra la major
part de les queixes
Pel que fa a les queixes
rebudes per la Síndica, des
que va ser nomenada ha
rebut 165 consultes que han
generat 103 expedients, dels
quals 91 ja s’han tancat i 12
con�nuen oberts.
La majoria d’expedients
estan relacionats amb Serveis Territorials (55), Serveis
Centrals (22) i Serveis a les
Persones (22). Pel que fa
a l’àmbit geogràﬁc, el 34%
corresponen a la zona del
Centre i a Plana del Castell,
mentre que Ca n’Oriol, la
Zona Nord, El Pinar i Can
Rosés suposen un 17%. El

mateix percentatge que El
Progrés-Rubí 2000, El Mercat, la Plana de Can Bertran
i el Sector Z. També registra
un 17% de les queixes la
zona de Can Fatjó, Sant
Jordi Parc, Can SerrafossàLa Perla, Can Ximelis-D4 i
Els Avets.

Desperta
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Entrevista a Xavier Corbera, candidat d’ERC a l’alcaldia de Rubí

“Rubí ha de ser una ciutat sense
complexos. Hem d’aspirar a tot”
quan acabi el mandat serà
l’illa de vianants, un projecte pel qual va lluitar ERC, i la
gran transformació del parc
de Ca n’Oriol, que també
va ser una proposta nostra
i que el govern no ha entès
el que li vam proposar.

Cristina Carrasco

- Què li suposa haver estat
escollit com a candidat
d’ERC a les pròximes municipals?
- És un orgull i una responsabilitat. Un orgull perquè
suposa representar un partit amb 87 anys d’història
sense cap cas de corrupció,
tot i haver tingut molta
responsabilitat de govern
en períodes importants per
la ciutat i pel país. I una responsabilitat perquè, des de
la transició, és la primera
vegada que ERC es presentarà a unes municipals amb
la voluntat i la possibilitat
clara de guanyar unes eleccions a Rubí. Per tant, tot el
que proposarem haurem
de ser capaços després de
dur-ho a terme.
- Tenen clar que poden
guanyar les eleccions. Per
què?
- Les darreres conteses
electorals que hi ha hagut,
tant a l’àmbit local com de
país, mostren que ERC té
un ampli suport a la ciutat. Som primera força de
l’oposició a l’Ajuntament
amb cinc regidors, i a les
eleccions catalanes del
21D vam ser segons. És una
sensació basada en la realitat dels números. A més,
actualment ERC té molta
gent al voltant disposada
a participar per canviar la
ciutat, hem augmentat el
nombre de militants i moltes persones se’ns acosten,
ens donen idees i ens mostren el seu suport, tenim un
factor en comú amb totes
elles, l’estima per Rubí.
Representem el canvi i la
seguretat de la feina ben
feta i la bona gestió, com
vam fer a Comerç.
- Ciutadans (C’s) també
ha incrementat molt els
seus votants en les dues
darreres cites electorals.
És el seu principal rival
electoral?
- L’enfrontament entre ERC
i C’s a la ciutat és inevitable.
La ciutadania haurà d’es-

Xavier Corbera, mestre i diplomat en Relacions Laborals, durant l’entrevista. / Iban Coca

collir entre dues maneres
de fer oposades. Nosaltres fa molts anys que fem
propostes sobre la ciutat.
Algunes les hem pogut fer
realitat quan hem estat
al govern. Em refereixo a
l’illa de vianants, que tot i
les dificultats vam tirar-la
endavant amb valentia, o a
la remodelació de la plaça
del Doctor Guardiet, que
també va ser una proposta
nostra, o la posada en marxa del pla de barris. ERC té
un projecte de ciutat molt

“Volem guanyar
les eleccions i tenir
la responsabilitat
de formar un
govern totalment
diferent del que hi
ha ara”
clar i una manera de fer.
Representem la llibertat,
la proximitat, escoltem la
gent, vivim i ens movem a
la ciutat.
- I, per vostè, què representa Ciutadans?
- Representa el contrari,

van néixer per enfrontar la
societat, a Rubí han estat
còmplices del transfuguisme, tenen un projecte liberal al darrere que procura
poc per les classes treballadores i no sé veure el seu
projecte de ciutat. Malgrat
això, prefereixo parlar del
que Esquerra proposa. De
la necessitat de treballar
sobre l’espai públic, fent de
Rubí una ciutat saludable,
segura, justa i de qualitat.
I també de l’ànima de la
ciutat que són les persones,
la cultura, la diversitat, i
les necessitats que hi ha.
Esquerra Republicana sempre defensarà la llibertat
d’expressió, donant veu a
tothom i respectant totes
les opinions.
- El seu repte és guanyar
les properes eleccions.
- Sí. Volem guanyar les eleccions i tenir la responsabilitat de formar un govern
totalment diferent del que
hi ha ara, amb idees noves,
amb gent nova i amb ganes
d’arremangar-se per treballar per la ciutat. Per sobre
de tot, hem de canviar
aquesta ciutat i millorar-

la moltíssim. El marge de
millora que té Rubí és molt
gran, i cada cop és més gran
perquè cada cop ens estem
quedant més enrere.
- Com van les converses
amb la resta de forces a
l’oposició per un hipotètic
pacte postelectoral?
- Per fer avançar d’una
vegada la ciutat, per treballar sobre l’horitzó 20202030, necessites estabilitat
i companys de viatge que
hi creguin i que estiguin
disposats a fer-ho possible.
I en cap cas són els grups
que ara donen suport al
govern, PSC, C’s i PP, que
són els que ens han portat
a aquesta situació.
Hi ha una voluntat manifesta de la resta de forces
de fer possible aquest canvi. Hem treballat al llarg
del mandat, a través de
mocions, però també amb
grups de treball per posarnos d’acord en les línies generals d’actuació a la ciutat.
La gent ens demana que
ens posem d’acord i que
tinguem clar cap a on anem
i això és el que estem fent.
Establir les parets mestres

d’un possible acord perquè a partir del 2019 no hi

“Ha estat un
mandat marcat
per la manca
d’ètica i la
inactivitat del
govern del PSC”
hauran majories absolutes i
hem d’estar preparats.
- Com valora aquest mandat?
- Ha estat un mandat marcat per la manca d’ètica i la
inactivitat del govern del
PSC, amb el suport de C’s i
PP. La ciutat s’està quedant
enrere en comparació amb
altres ciutats de l’entorn.
No tenim una ciutat neta,
ni de carrers ni de contaminació, el manteniment de
l’espai públic és deficitari,
és una ciutat grisa, hi ha
poca oferta cultural, polígons sense manteniment,
amb poca connectivitat a
internet i sense un servei
de transport públic eficaç.
L’única realitat que podrà explicar aquest govern

- Han demanat que s’aturi
el projecte del parc de Ca
n’Oriol que ha presentat el
govern. Com és el parc que
ERC vol?
- Esquerra va proposar
el 2015 l’adequació i remodelació del Parc de Ca
n’Oriol, fins aquell moment ningú tenia en la
seva agenda política aquest
tema. Massa anys hem
viscut d’esquena al Parc
i tenim una oportunitat
única per poder retornarlo a la ciutat, conservant
la seva essència natural i
alhora que esdevingui un
espai central a la ciutat.
Vam facilitar l’aprovació
del crèdit extraordinari per
poder començar el projecte
i el govern no ha entès res
del que els vam proposar.
Cal que el projecte el
pensi un equip multidisciplinari, persones amb experiència en tractar aquest
tipus d’espai, amb paisatgistes, enginyers agrònoms,
etc.. Europa i el Canadà estan plens d’exemples. Que
Rubí se’l faci seu participant
en la conceptualització del
projecte. Amb la plaça de
Doctor Guardiet, Esquerra
va ser pionera en un procés
participatiu exemplar on es
van votar tres propostes
finals. 60 hectàrees de Parc
i vuit milions d’euros no es
poden ventilar com ho està
fent el govern.
- Què necessita la ciutat,
per vostè?
- Un gran canvi. Rubí ha de
ser una ciutat sense complexos. Hem d’aspirar a tot.
Fa falta valentia. Hem de
millorar la qualitat de vida
de la ciutadania. Aquest és
el nostre objectiu. Visc a
Ca n’Alzamora, he treballat
Continúa a la pàg. 7
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Entrevista a Xavier Corbera, candidat d’ERC a l’alcaldia de Rubí
a l’escola Joan Maragall,
conec el que pateixen les
urbanitzacions. També he
treballat a Ca n’Oriol, cada
dia passava per Les Torres,
el Progrés, la Zona Mercat
fins a la feina. Tinc familiars
al centre. Cada dia travesso
la ciutat de punta a punta.
Vaig ser coordinador de
Comerç i conec bé la ciutat
i les seves necessitats. Rubí
necessita ser ambiciosa i estar orgullosa d’ella mateixa.
Les decisions les prendrem
sent conseqüents amb els
nostres valors, seguint la
premissa de fer pels altres
el que t’agradaria per a
tu i tenint la consciència
tranquil·la amb allò que
fem.
- Diu que Rubí ha d’aspirar
a tot. A què es refereix?
- Hem d’aspirar a fer de
Rubí una ciutat molt més
amable per viure-hi i molt
més eficient per treballarhi. Rubí mai ha tingut una
bona interlocució amb el
govern del país, ni quan
el PSC governava també a
la Generalitat, ni ha servit
de res que el PSC, o ara
C’s, tinguin incidència en

els pressupostos de l’estat.
Hem de crear una oficina
que es dediqui a trobar finançament europeu, a Rubí
sempre ens ho paguem
gairebé tot. No hem acon-

“Rubí ha de ser
una ciutat molt
més amable per
viure-hi i molt
més eficient per
treballar-hi”
seguit l’estació de La Llana
mentre altres ciutats han
aconseguit noves estacions
de FGC, en lloc d’apostar
decididament per adquirir
l’Hospital General com a
hospital públic, s’ha seguit
fent demagògia amb el centre sociosanitari Vicenç Ferrer. Tenim un ajuntament
dispersat que no facilita
l’atenció ciutadana. Som
la segona concentració
industrial del país i cal que
les operadores facin arribar
la fibra a cada racó dels
nostres polígons. Proposem un pacte de ciutat per
encarar la propera dècada
2020-2030. Seran uns anys

cabdals per fer el salt endavant que necessitem, hem
de creure-hi tots i hem de
donar veu a tothom.
- Com serà la llista d’ERC?
- Serà una candidatura formada per persones amb experiència professional, amb
formació i amb capacitat de
lideratge i diàleg per encapçalar l’Ajuntament, i amb la
resiliència necessària per
donar resposta als grans
temes de ciutat. A més, volem comptar amb un equip
tècnic en funció de la vàlua
professional i les ganes de
treballar per la ciutat. No
pot ser que hi hagi gent
col·locada i promocionada
per tenir carnet del PSC,
això perjudica la plantilla
municipal i els serveis que
ofereix l’Ajuntament. Revertirem aquesta situació i
ho farem perquè no devem
cap favor a ningú.
- Pot avançar algunes de
les propostes d’ERC? Quines seran les seves prioritats?
- La primera de totes serà
que Rubí torni a confiar
en el seu Ajuntament, i en

Corbera es presenta per primera vegada com a candidat d’ERC. /Cedida

especial les persones que
hi treballen. I dins d’aquest
horitzó dels propers anys,
caldrà treballar més intensament per guanyar espai
al cotxe i viure en una ciutat
més saludable, amb menys
contaminació ambiental i
de soroll. Això voldrà dir
prendre algunes decisions
que caldrà explicar bé, donar alternatives efectives i

eficients i entendre que són
un benefici per a tothom.
Seguirem proposant la
remodelació del Parc de Ca
n’Oriol a partir dels criteris
que he explicat. Tornarem a
proposar l’Anglès 6-12 que
consisteix a donar l’oportunitat a tots els alumnes
de Rubí entre els 6 i 12
anys perquè complementin
l’aprenentatge de l’anglès.

Caldrà afrontar la realitat
de les famílies que estan
en situació de risc, com per
exemple amb una oficina
d’habitatge que atengui de
manera coordinada les problemàtiques amb l’habitatge. I disposar d’un projecte
cultural de ciutat i d’una
nova zonificació escolar
que resolgui els problemes
de segregació.
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Immobiliària de Rubí

Protesta als jutjats de Rubí contra
la sentència del cas ‘La Manada’

Pis planta baixa de 66m2 més terrassa de 20m2, dues habitacions, menjador sortida a terrassa, cuina independent
i bany complet. Safareig i traster. Zona Mútua.
Preu: 115.000€ Ref.: DV2331

Unes 200 persones es van concentrar per protestar contra la sentència i donar suport a la víctima. / M.C.

Pis de 65m , de tres habitacions, menjador amb sortida a
balcó, cuina indep. i bany complet. Ref. Orientació Est, sol
de matí. Zona El Progrés. Preu: 150.000€ Ref.: DV2314
2

Pis seminou amb dues grans balconades, 86m2 de
tres habitacions, menjador sortida a gran balcó, cuina
independent, safareig i dos banys complets. Orientació
Est-Oest, sol tot el dia. Finca d’obra vista. Zona crta.
Sabadell Preu: 227.000€ Ref.: DV2310

Pis de 94m2 amb plaça PK inclosa en el preu, tres habs.,
gran menjador amb sortida a balcó, cuina indep., safareig
i dos banys complets. Finca de 2002 d’obra vista! Zona La
Serreta-Mercadona. Preu: 230.000€ Ref.: DV2308

Casa adossada de 151m2, tres habs,, menjador, cuina independent amb sortida a Terrassa, bany complet i lavabo
de cortesia. Garatge amb capacitat per a dos cotxes, més
habitació tipus estudi-sala d’eines i traster sota escala.
Zona Can Fatjó. Preu: 285.000€ Ref.: DV2273

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com

m. cabrera

Tres magistrats de l’Audiència de Navarra han condemnat a 9 anys de presó
i 5 de llibertat vigilada els
cinc homes, entre els quals
hi ha un Guardia Civil i un
militar, que durant el Sant
Fermín del 2016 van arraconar una noia de 18 anys en
un portal i la van penetrar
fins a sis vegades “sense el
seu consentiment”, tal com
recull la sentència.
Els jutges consideren
que no hi va haver intimidació ni violència, motiu
pel qual no se’ls condemna
per un delicte de violació,

sinó únicament per abús
sexual.
La sentència, en la qual
un dels tres magistrats ha
fet un escrit particular demanant l’absolució dels cinc
acusats, va provocar l’indignació entre la ciutadania. El
mateix dia que es va fer pública, dijous de la setmana
passada, es van convocar en
diferents ciutats de l’estat
espanyol concentracions
de suport a la víctima i per
mostrar el desacord amb el
veredicte.
A Rubí, l’Assemblea Feminista va convocar una
manifestació davant de
l’edifici dels jutjats, a la qual

hi van participar unes 200
persones, per rebutjar la
sentència i donar suport a
la víctima. Entre els participants, hi havia l’alcaldessa
i regidors de tots els grups
municipals, que van aturar el Ple precisament per
poder assistir a la concentració.
Una portaveu de l’Assemblea Feminista va qualificar la sentència de “brutalitat” i va recordar que la
indicació de seguretat que
es dona en cas de patir una
violació és no resistir-se:
“Ens han ensenyat repetidament que no ens hem
de resistir perquè sinó ens

poden matar i és evident
que si la relació sexual no
és consentida, hi ha violació, no hi ha discussió”.
La portaveu del col·lectiu
afirma que el veredicte ha
causat “indignació entre les
dones” i demana que els homes es facin partícips d’un
canvi que afecta tothom:
“El de ‘La Manada’ és un
cas extrem, és la punta de
l’iceberg de la violència que
les dones rebem diàriament
als mitjans, als carrers, a la
feina i a casa”.
Tant l’acusació com la
defensa del cas de ‘La Manada’ ja han dit que recorreran la sentència.

Concentració contra els assassinats a Gaza
redacció

La concentració feminista
contra la sentència del cas
de La Manada no va ser
l’única que es va produir dijous de la setmana passada
a la tarda. A la plaça Pere
Aguilera van tenir lloc dues
concentracions més. Rubí
per la pau va concentrar
prop de 80 persones per
protestar contra els assassinats a la franja de Gaza. Fa
prop d’un mes, el poble palestí va iniciar la Gran Marxa
del Retorn a la Franja de
Gaza. Des d’aleshores, han
mort 43 palestins i 5.000
han quedat ferits per actuacions dels soldats de l’exèrcit
d’Israel a la frontera.
L’acció reivindicativa es
mantindrà fins al 15 de maig,
dia en què els palestins commemoren el ‘nakba’, que

Rubí per la pau va protestar contra els assassinats a la franja de Gaza. / Ràdio Rubí

té lloc cada any l’endemà
de la commemoració de
l’aniversari de la creació de
l’estat d’Israel. El ‘nakba’,
que significa ‘desastre’ en
àrab, és com els palestins
coneixen l’èxode de milers

de persones que va tenir lloc
després de la primera guerra
entre àrabs i jueus a mitjans
del segle XX.
D’altra banda, l’altra concentració va estar organitzada pel Moviment per unes

Pensions Públiques Dignes,
que van secundar una trentena de persones, coincidint
amb el fet que al Ple, que se
celebrava a l’Ajuntament,
es debatia una moció sobre
pensions.
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L’Oﬁcina Local d’Habitatge incorpora
una integradora social al servei
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha incorporat aquest mes de maig
una persona titulada en
integració social a l’Oficina
Local d’Habitatge. A través
d’aquest nou perfil professional, l’oficina podrà fer
seguiment de l’ús adequat
dels habitatges municipals
i de la convivència amb la
comunitat de veïns.
Entre les funcions de
la integradora social, hi ha
tutelar la convivència en
els allotjaments temporals
d’emergència, acompanyar els usuaris en el compliment del pla de treball
establert amb Serveis Socials, donar suport en les
gestions necessàries per a
aconseguir i mantenir els
subministraments bàsics
de l’habitatge, treballar

amb els usuaris l’adquisició d’hàbits de consum
eficient i d’organització
domèstica, donar suport
a la tramitació dels ajuts
al lloguer, si s’escauen, i
detectar situacions que
puguin derivar en problemàtica social.
Per a la regidora de
Serveis a les Persones,
Marta García, “el model
de gestió social d’habitatge requereix implementar una metodologia de
treball que asseguri un
seguiment social de les
persones usuàries dels
habitatges municipals i
garantir-ne els drets”.
Així, per garantir el
treball integral amb les
famílies allotjades en habitatges del parc públic
municipal, la integradora
social es coordinarà amb

Les gestions relacionades amb
sancions de trànsit passen a
tramitar-se a la Policia Local
La ciutadania que hagi de
dur a terme gestions relacionades amb sancions
per incompliment de la
normativa viària s’hauran
de dirigir a les instal·lacions
de la Policia Local, a la carretera de Terrassa, número
118.
Fins ara, tràmits com la
presentació d’al·legacions,
la petició de fotografies
o bé sol·licitar terminis
de pagament es duien a
terme des de les oﬁcines
municipals ubicades a la
plaça de Pla i Pallejà. Des
del 2 de maig, aquestes

accions es fan des de la
nova ubicació.
Per tant, tots els ciutadans i ciutadanes que
demanin informació sobre
aquests tràmits hauran de
ser dirigits cap a les installacions de Policia Local,
que té un horari d’atenció
al públic de dilluns a divendres de 9 a 13.30 hores.
La resta de tràmits vinculats a infraccions a altres
Ordenances i Reglaments
municipals continuaran
atenent-se a les dependències situades a la plaça de
Jaume Pla i Pallejà. / DdR

els diferents professionals
que intervenen en els
àmbits social, d’habitatge,
d’eficiència energètica i de
formació i inserció ocupacional des de les àrees de
Serveis Socials, Proursa,
Rubí Brilla i Rubí Forma.
La professional, que
va cursar els estudis del
Cicle Formatiu de Grau
Superior d’Integradora

Social a l’institut La Serreta de Rubí, ha estat seleccionada a partir d’una
oferta de treball publicada
a la Borsa de Treball de
l’Ajuntament, integrada
al Servei d’Impuls a l’Ocupació. “D’aquesta manera,
també posem en valor la
formació que es fa a la
ciutat en l’àmbit social”,
explica García.

L’Oﬁcina Local d’Habitatge està a les dependències municipals del
carrer Prim. / Cedida
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Caçadors de Trastets compleix
5 anys amb més de 5.000 kg
de deixalles recollides
REDACCIÓ

Caçadors de Trastets, una
iniciativa promoguda pel
rubinenc Javi Ruiz i el seu
nebot per tal de netejar
espais naturals i conscienciar sobre la importància de
preservar el medi ambient,
compleix 5 anys de vida. El

maig del 2013 s’organitzava
la primera trastejada, la
primera jornada de neteja
de l’entorn natural i durant
aquests 5 anys ha aconseguit unes xifres de rècord.
Més de 3.000 participants, molts d’ells infants,
han col·laborat en les més
de vint trastejades que
s’han organitzat al llarg
d’aquests anys. Caçadors
de Trastets han recollit més
de 5.000 kg de deixalles i
residus de l’entorn natural
i ho han fet d’una forma
lúdica i pedagògica, per
conscienciar la ciutadania

La 22a Trastejada
tindrà lloc el
diumenge 13 de
maig a Ca n’Oriol
que cal establir una nova
relació de respecte al medi
ambient.
Al llarg d’aquests 5 anys,
la canalla ha jugat un paper
molt important. De fet, els
Caçadors de Trastets van
apostar per adaptar les
trastejades a l’àmbit escolar
per intentar difondre la iniciativa. Així, en col·laboració
amb educadors ambientals,
estudiants de Biologia de
la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), s’ha
dut a terme un projecte
dirigit a alumnes de 5è a
4t d’ESO de l’escola Rivo

Rubeo i a l’institut Torrent
dels Alous, que van participar en 8 sortides durant el
2016. Gràcies a l’èxit de la
iniciativa, la Generalitat ha
inclòs 15 sortides a la Guia
d’activitats escolars.
Trastejades, exposicions,
xerrades, activitats a escoles i casals diaris i d’estiu i
col·laboracions amb altres
entitats són algunes de les
activitats promogudes per
Caçadors de Trastets. Una
feina que ha estat reconeguda amb els Premis al civisme a Rubí i ﬁns i tot a ser
ﬁnalistes en dues ocasions
als Premis Europeus de la
Prevenció de Residus. Recentment, també ha donat
lloc al naixement de l’entitat
Ran de Terra.
22a Jornada de neteja de
l’entorn natural
Coincidint amb el 5è aniversari de la iniciativa, s’ha
organitzat la 22a Jornada de
neteja de l’entorn natural,
que tindrà lloc diumenge
13 de maig al parc de Ca
n’Oriol i el Torrent dels
Alous. El punt de trobada
serà a l’era de Ca n’Oriol a
les 10 hores.
Després de la trastejada,
s’oferirà una xocolatada
i beguda als participants
i s’organitzaran, com és
habitual, jocs sostenibles i
activitats de sensibilització
mediambiental.

Comerç Rubí sorteja
500 euros per gastar
a botigues associades
L’entitat Comerç Rubí realitzarà aquest divendres 4 de
maig el sorteig de la campanya del Dia de la Mare,
que se celebra diumenge.
El sorteig tindrà lloc a les
18 hores a l’illa de vianants,
davant les Galeries Rubí i
consisteix en un val de 500
euros per gastar en compres
a les botigues associades.
Durant la campanya, els
rubinencs i rubinenques
que hagin comprat en els
comerços socis de Comerç
Rubí han estat obsequiats
amb una butlleta per omplir
amb les seves dades, que

han hagut de dipositar en
les urnes distribuïdes en
aquests comerços. L’entitat
ha editat 50.000 butlletes
per distribuir.
La butlleta que resulti
guanyadora en el sorteig
d’aquest divendres rebrà
aquests 500 euros per gastar en els comerços. Segons
estableixen les bases de
la campanya, les compres
s’hauran de realitzar dissabte 5 de maig entre les
11 i les 13 hores a qualsevol
establiment associat amb
un mínim de quatre comerços. / DdR
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‘Overbooking’ de preinscripcions
per estudiar a l’escola Joan Maragall

El centre s’ha vist sorprès per l’allau de preinscripcions i els pares reclamen una segona línia
res reivindiquen poder escollir l’escola atenent els criteris
de “proximitat” i també pel
projecte educatiu que ofereix l’escola i és únic a Rubí.
El Joan Maragall és l’única
escola de la ciutat que desenvolupa tot el seu currículum
a través de projectes.

Marta Cabrera

A l’escola Joan Maragall s’han
preinscrit en primera opció
molts més nens dels que podran començar el P-3 el curs
2018-2019. Així ho ha explicat Patricia Morillas, portaveu
d’un col·lectiu de mares i
pares que han inscrit els seus
fills en aquest centre educatiu i que molt probablement
es quedaran sense plaça.
“S’han preinscrit 42 infants,
per tant 17 es quedaran fora i
cal tenir en compte que de les
25 places de P-3, 22 ja estan
pràcticament adjudicades
perquè tenen germans al
centre o perquè els pares
són exalumnes”, afirma la
portaveu del col·lectiu.
Una situació d’overbooking que pot comportar que
més d’una quinzena de famílies es quedin sense poder
anar a aquest centre, a falta

L’escola està ubicada al Camí d’Ullastrell, molt allunyada del centre de Rubí. / Iban Coca

de la publicació de les llistes
definitives de preinscripció el
14 de maig.
Davant aquesta situació,
el col·lectiu s’ha posat en
contacte amb l’escola, amb
l’AMPA, amb la Fapac i fins
i tot amb el departament
d’Ensenyament, per sol·licitar

que, si aquestes dades es
confirmen, s’obri una nova
línia.
De fet, l’escola Joan Maragall va tenir dues línies durant
molts anys, però el 2013 el
Departament d’Ensenyament
va deixar-ne únicament una.
D’altra banda, el 2016 la Ge-

neralitat va decidir ampliar a
una línia més l’escola Ramon
Llull, ubicada a Can Fatjó.
La situació d’aquesta escola és peculiar, ja que està
situada a més de 4 km del
centre de la ciutat, al camí
Vell d’Ullastrell.
En aquest context, els pa-

Què passarà amb els infants que no obtinguin una
plaça?
Si finalment el Departament
d’Ensenyament no decideix
afegir una línia a l’escola
Joan Maragall, la quinzena
de famílies seran reubicades
en la seva segona opció o,
per proximitat, a l’escola Ramon Llull i al Rivo Rubeo. En
aquest cas, els pares creuen
que no és positiu per l’infant
haver de fer un desplaçament
tan llarg –de més de 3 km–
per anar a l’escola.
Aquest és un supòsit que

els pares volen evitar: “No volem que un sorteig determini
on estudiaran els nostres fills,
volem poder triar el model
pedagògic”. Per això, volen
fer la màxima pressió possible de cara a la publicació
definitiva de les llistes.
De moment, ja han iniciat
una campanya de recollida de
signatures físiques i també a
través de Charge.org.
Sorpresa a l’escola
Pel que fa a l’escola, fonts del
Joan Maragall han explicat a
Diari de Rubí que l’elevada
preinscripció del curs vinent
els ha “sorprès”. En qualsevol
cas, el centre considera que
augmentar les línies de l’escola “és una decisió de l’administració”, tot i que reconeix
que a l’escola hi ha espai i que
les famílies preinscrites viuen
en una zona propera al centre
educatiu.

12

OPINIÓ

Divendres, 4 de maig de 2018

R

ubí té la gran sort de disposar a
la zona est de la ciutat d’un parc
de més de 50 hectàrees. Un luxe,
però també una responsabilitat a l’hora de
gestionar tot aquest immens espai natural
en una ciutat on el totxo i el ciment són el
paisatge més habitual.
Fa anys que els successius governs locals
pensen i repensen millores per transformar
aquesta àrea amb la intenció d’augmentarne l’ús, millorar la seva imatge i mantenir un
pulmó verd que ajuda a descongestionar la
ciutat. Però de moment, sembla que ningú
ha tingut èxit.
El govern d’Ana M. Martínez va anunciar fa unes setmanes una intervenció pressupostada en 2 milions d’euros que afectarà
3,8 hectàrees del parc i que hauria d’estar
enllestida a finals del 2019. Es preveu, entre
d’altres, la instal·lació de diversos elements
de joc, un bar i una zona d’aigües.
La zona on han de quedar ubicats els
nous elements és La Bombonera, un terreny
sobre el qual el govern d’ICV va projectar

Municipales a la vista
Se van acercando las elecciones municipales
de 2019, y después de las últimas elecciones
del año 2015, Podemos y sus confluencias
comenzaron a gobernar ciudades y se
autodenominaron los ‘Ayuntamientos del
cambio’; transcurrido ya la mayor parte del
mandato municipal, podemos argumentar
que no han llevado a término ese anunciado
cambio, y en nuestra localidad, Rubí, hemos
tenido la suerte de que no gobierne su
‘confluencia’ Catalunya en Comú.
A hechos palpables me remito: en las
ciudades donde gobiernan existe un déficit
cada vez más grave de tránsito y circulación
viaria, y de inexperiencia en la aplicación de
políticas medioambientales, es decir, cada
vez hay más contaminación y polución. Allá
donde gobiernan existe un alto grado de
mendicidad, y es que desconocen lo que son

El Tuit de la setmana
Alex Alepuz @alexalepuz
@AjRubiNET @AjRubi
més d’un mes després
encara continua.. després
demaneu civisme dels
ciutadans. #rubicity

EDITORIAL

El parc de Ca n’Oriol

habitatges unifamiliars i on va iniciar unes
obres que poc després van acabar paralitzades. És aquest segurament l’exemple més
clar que el parc de Ca n’Oriol és un espai
sensible, que requereix consensos i de molta
pedagogia.
En aquella ocasió, l’alcaldessa Núria Buenaventura es va veure obligada a paralitzar
la urbanització per l’oposició dels veïns i el
revés electoral que va rebre en les eleccions
del 2003, en les quals va perdre l’alcaldia,
van encarregar-se de fer la resta.
En aquest cas, la proposta d’Ana M.
Martínez ha rebut el rebuig de tots els grups
de l’oposició: ERC, l’AUP, C’s, ICV, CDC i
VR. Per diversos motius. Alguns consideren
que la zona projectada és massa artificial i

no preserva l’esperit natural i agrícola del
parc. Altres perquè el projecte està mancat
de consens i hi troben a faltar més participació ciutadana.
És evident que la reforma del parc, sigui
quina sigui, no serà mai del grat de tots, ni
dels ciutadans ni de les forces polítiques,
però és també evident que és necessari
treballar la proposta –o fins i tot projectar
diverses propostes–, consensuar-la, presentar-la als veïns i aconseguir un projecte final
que tingui un suport majoritari. Un indret
tan sensible com el parc de Ca n’Oriol no es
pot tractar com una actuació menor.
Entre allò que és necessari discutir és
quins usos vol la ciutadania pel parc de Ca
n’Oriol. En més de 50 hectàrees de parc hi

Cartes de la Ciutadania

las políticas sociales. Allí donde gestionan se
ha elevado en los últimos tiempos el número
de comercios locales que han echado el
cierre, es decir, no cuidan el negocio local
de siempre. La contratación de las brigadas
de limpieza ha disminuido en las ciudades
donde mandan, ya que cada vez existe más
suciedad.
En resumen, estos Ayuntamientos
no aplican las políticas necesarias que
verdaderamente preocupan en la vida
cotidiana del ciudadano, y por suerte en Rubí
no nos gobiernan.
José A. Avila López
Exconcejal del Ayuntamiento

Bus a l’hospital
Llegeixo una carta publicada la setmana
passada sobre els inconvenients que patim
molts rubinencs per arribar a l’Hospital de

30 d’abril

Terrassa i hi estic totalment d’acord. Cada
cop sóc més gran i malauradament haig
d’anar sovint. Quan el meu fill no em pot
portar, l’agafo a l’Escardívol. És un trajecte
llarg i que et fa perdre molt de temps perquè
has d’agafar el bus ben aviat si vols arribar
puntual a la cita mèdica.
Malgrat que sóc usuària habitual de
l’autobús urbà i que això de no pagar a la
gent amb recursos mitjans ens ajudaria molt,
crec que és bona idea això d’un bus directe
a l’Hospital de Terrassa des de Rubí. Hi
hauria molta gent que el faria servir segur,
tant d’anada com de tornada. Mentrestant,
seguirem somiant amb un hospital a Rubí, tot
i que jo crec que això ja no ho veuré mai.
M. Isabel González
Obres al centre
Veig amb satisfacció que avancen les obres

ha lloc per diverses propostes. La iniciativa
de construir un parc urbà amb elements de
jocs infantils i un punt de restauració és
una bona opció, perquè Rubí està mancat
d’aquests espais, però sempre buscant l’harmonia amb la resta del paisatge i respectant
l’entorn. Caldrà decidir també si volem que
sigui un parc agrari i definir ben bé com ha
de ser. O si és possible una combinació de
totes dues propostes.
Tampoc s’ha de descartar l’opció
d’instal·lar-hi algun equipament nou per a
la ciutat. Cal recordar que ara mateix el parc
ja acull altres instal·lacions, com Font del
Ferro, l’Escola del Bosc, l’escola Teresa Altet, el Liceu Politècnic –ubicat a la Masia de
Ca n’Oriol–, l’institut L’Estatut i les pistes
de petanca, que hi són de forma provisional.
A més, cal tenir en compte que hi ha una
reserva de sòl per construir un hospital.
Els grups de l’oposició ja han dit que no
donen suport al projecte tal com està plantejat. I que s’ha de refer. Faria bé el govern
de prendre’n nota i no tancar-se en banda.

al centre per ampliar l’illa de vianants. Una
part del carrer Maximí Fornés ja està acabada
i el carrer Unió i Terrassa també. Jo sóc dels
partidaris d’una bona illa de vianants per
poder passejar tranquil·lament pel centre
sense la pressió i el soroll de tants cotxes.
Això sí, diumenge passant per aquests carrers
em mirava com quedava. I no m’acaba de
convèncer com queda. Trobo que és massa
gris, com Rubí en general.
Espero que algú de l’Ajuntament, amb
una mica de gust, sigui capaç de pensar-hi i
donar-li un toc final que alegri una mica la
vista i difumini el gris, amb un mobiliari urbà
atractiu i còmode de fer servir. No cal que
sigui molt modern, el centre urbà de Rubí
és històric, no modern. Aquesta és la meva
aportació, a veure si algú de l’Ajuntament la
pot tenir en compte.
Antoni Vidal

OPINIÓ
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El carrer de la Plana de Can Bertran
JORDI VILALTA
GCMR-CER

El carrer que enllaça el centre de Rubí fins al barri de
Ca n’Oriol en línia recta
té origen en un antic camí
de sagraments, que eren
els que s’usaven per anar a
administrar els auxilis espirituals a antigues masies que
depenien de determinades
parròquies, en aquest cas de
la de Sant Pere.
Els camins de sagraments
eren públics fins a la masia en
qüestió, però a condició que
aquesta fos habitada.
En aquest cas el camí
tenia el seu origen a la creu
de terme que se situava davant la masia de Can Bertran, a la cruïlla actual entre
els carrers Nou i de Xile,
just on ara comencen les
escales que baixen cap al
carrer de la Creu (per això
es diu d’aquesta manera).
Des d’aquí es dirigia a la casa
pairal de Ca n’Oriol i després
al mas de Can Tiraïres, més
al nord.
Travessava doncs el camí

les terres de la masia de
Can Bertran (que abans del
segle XVII era Can Serra
del Padró). En aquesta zona
constituïen una plana que
limitava amb les possessions
de Ca n’Oriol, al nord-est.
I aleshores allà el camí rebia el nom de Camí de Ca
n’Oriol, que ha perdurat fins
a l’actualitat.
A principis del segle XX
encara era un camí rural,
però creuava una zona que
anava a poc a poc poblant-se
de cases senyorials, algunes
més que altres. Era la zona
residencial de Rubí, amb

epicentre a l’actual plaça de
Figueras i el carrer de Xile.
Com a mostra del que diem,
esmentem la torre Vilardell
(a la foto adjunta veiem que
l’actual carrer de la Plana de
Can Bertran encara era un
camí rural de terra), residència bastida el 1911 pels
paletes Rovira i Marcet i
on vivia el fotògraf Vicenç
Vilardell. I una mica més
tard, el 1920, es va construir
la casa Casanovas, ja tocant
l’actual plaça de Figueras, per
al pare d’en Miquel Casanovas, alcalde de Rubí entre el
1939 i el 1940.

El 1915 s’hi edificà al
costat del camí, quasi tocant
la torre Vilardell, la fàbrica
de Ramon Prats, anomenada popularment ‘les Vetes’,
que produïa cintes de cotó
i gomes elàstiques, entre
altres productes similars.
Estigué en funcionament
fins al 1990. Anys després
es va enderrocar i ara, al lloc
de l’antiga fàbrica, hi podem
veure un solar.
La zona al costat de
l’antic camí, ara carrer, al
llarg del segle XX, es va anar
ocupant, primer amb cases
benestants i, després, ja a
partir dels 50 i 60, amb nous
edificis de pisos destinats a
allotjar Els immigrants procedents del sud de la península, que conviuen amb les
torretes i cases d’inspiració
modernista.
I és que, si bé ha desaparegut la fàbrica de ‘les Vetes’,
encara es conserven cases i
edificis de principis del segle
passat, com la torre Vilardell,
la casa Casanovas, o la que
fins fa poc allotjava la casa
d’Extremadura.
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El canvi des de l’àmbit
local i municipalista
TONI GARCÍA
Veïns per Rubí

Veïns per Rubí es va convertir en les eleccions municipals de 2015 en una de les
sorpreses de la nit electoral
en treure representació al
Ple municipal.
Tres anys després, amb
l’experiència que ens dona
haver viscut des de dins
les mancances d’un govern
municipal liderat pel PSC
que està en fase terminal,
tant com a govern, com a
agrupació local, i veient les
dinàmiques de debats polaritzats d’àmbit nacional que
es produeixen als plens, que
acaben monopolitzant gran
part del temps d’aquests,
des de Veïns per Rubí reivindiquem el nostre perfil
exclusivament local, i en
defensa del municipalisme com a eix de la nostra
política.
Ho fem amb total respecte a qualsevol posició
ideològica legítima i democràtica en l’àmbit nacional,
facilitant des de la nostra

posició el diàleg amb totes
les formacions polítiques,
independentment dels seus
interessos de política nacional, i sense cap sectarisme.
Som un grup multidisciplinari i transversal,
i per aquests motius, seguint els models que tan
bé funcionen en municipis
on governen formacions
independents amb resultats
molt satisfactoris, des de
Veïns per Rubí fem una
aposta clara per liderar el
canvi polític a les eleccions
municipals del 2019, sent
conscients de la necessitat
de grans pactes de ciutat i
negociacions amb la resta de
formacions polítiques, fentho des del seny i la màxima
responsabilitat en defensa
de les veïnes i veïns de Rubí
i de l’interès general.
Tinc la sort de formar
part d’un gran equip que ho
pot fer possible, sempre des
de la defensa de la transparència, la participació
ciutadana, la gestió eficient,
i la lluita contra qualsevol
tipus de corrupció.
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La Cecot promou més de 800
accions forma�ves el 2017
de formació més demandats pels alumnes en
La patronal Cecot va im- actiu de les empreses
pulsar durant el 2017 un associades a la Cecot, el
total de 848 accions for- percentatge més alt d’acma�ves que van comptar cions forma�ves respon
amb prop de 7.500 alum- a l’àmbit dels idiomes,
nes, amb una valoració fins a un 28,8%, seguit
mitjana de 8,68. El 78% de recursos humans, amb
dels alumnes formats un 19,2%, i l’àrea de màreren treballadors en ac- que�ng i comercial, amb
tiu, mentre que el 22% un 11%. Només aquestes
àrees ja sueren persones en situ- L’aprenentatge men un 60%
total d’acació d’atur
d’idiomes, el més del
cions. En un
durant la fordemanat pels segon terme,
mació. En toprenen una
tal, a través
alumnes
sèrie de rellede les accions forma�ves de Cecot, vància l’àrea economicos’han ofert 46.966 hores ﬁnancera i ﬁscal, amb un
9,2% i la de tecnologies
lec�ves.
Les accions s’han im- mitjanes, amb un 8,4%.
Finalment, pel que fa
pulsat específicament
al Vallès Occidental i a a la distribució dels alumBarcelona, sigui en els nes en ac�u en funció del
centres de treball o en sector d’activitat de la
les dependències de Ter- seva empresa, la majoria
rassa, Barcelona o Sant han estat treballadors del
Cugat. També s’han fet metall (29,7%), serveis
hores lec�ves a través de (17,1%), químic (10,6%),
oﬁcines i despatxos (9,6%)
la plataforma e-learning.
Pel que fa als àmbits i comerç (6,2%).
REDACCIÓ

ECONOMIA
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L’Ajuntament organitza una segona
edició de la Fira del Vehicle Elèctric
M. CABRERA

L’Ajuntament, a través del
projecte Rubí Brilla, ha decidit impulsar pel darrer
cap de setmana de maig
la segona Fira del Vehicle
Elèctric de Rubí. A ﬁnals de
novembre, coincidint amb el
Congrés Rubí Brilla, va tenir
lloc la primera edició, però
ara la intenció és consolidar
aquesta ﬁra com una ac�vitat independent i amb en�tat
pròpia.
“Volem que sigui una
fira deslligada del Congrés
Rubí Brilla, que pugui treballar totes les qües�ons, que
ofereixi una exposició de
vehicles elèctrics que la gent
pugui provar”, ha explicat
l’alcaldessa de Rubí, Ana M.
Mar�nez.
La Fira obrirà les portes
el 26 i 27 de maig d’11 a 21
hores i ocuparà la rambleta
Joan Miró i la plaça de la
Nova Estació, de tal manera
que l’aparcament del Rubí
Forma continuarà funcionant. A la inauguració, està
prevista la presència del

La primera Fira del Vehicle Elèctric a Rubí va tenir lloc a ﬁnals de
novembre. / Arxiu

meteoròleg Francesc Mauri.
Entre les marques que els
rubinencs podran trobar a la
segona edició d’aquesta ﬁra
hi ha Hyundai, Tesla, Peugeot, Kia, Nissan i Renault,
entre moltes altres.
A més, els visitants no
només trobaran cotxes elèctrics, sinó també motocicletes, bicicletes, pa�nets i
altres vehicles: “Ens agrada
parlar de mobilitat sostenible, això no només comporta
el cotxe elèctric, sinó altres

Es podran provar
cotxes, motos,
bicicletes i altres
vehicles elèctrics
sistemes, com el pa�net, les
bicicletes, els sistemes per
compar�r bicicleta, tot �pus
de vehicles”, assenyala Rafael
Güeto, regidor de Desenvolupament Econòmic Local.
La Fira, a més de la part
expositiva, també tindrà
punts de càrrega, oferirà

assessorament tècnic en
instal·lacions de punts de
càrrega, compra de vehicles
elèctrics i subvencions, així
com ac�vitats més lúdiques,
com un circuit de proves per
adults i un per joves.
Segons ha explicat la màxima responsable municipal,
la Fira s’emmarca dins d’un
projecte ambiciós per tal de
tenir un model de mobilitat
“més respectuós amb el
medi ambient”. Així, Mar�nez ha aﬁrmat que l’ampliació de l’illa de vianants o
el pla per tenir un transport
públic universal volen consolidar un nou model. També
ha apuntat que es millorarà la fiscalitat per aquests
vehicles, que s’està estudiant un sistema de bicicletes
públiques i que es treballa
per la subs�tució de la ﬂota
dels vehicles municipals per
altres més sostenibles. Concretament, Güeto ha dit que
qualsevol nova licitació del
consistori incorpora criteris
de sostenibilitat ambiental
i, per tant, haurà d’incloure
vehicles híbrids o elèctrics.

GUIA DE SERVEIS
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

CRISTALLERIA

BICICLETES

DISTRIBUIDORA
DE SAL

Cistalería Medina
T. 93 112 69 27
c. Bartrina, 9

HERBORISTERIA
Majó Herboristeria
T. 93 697 46 09
Merc. Municipal Rubí, 41-42
Herbolari de Rubí
T. 93 697 48 65
c. Magallanes, 6
Herbodietética Rosa
Gustems
T. 93 697 57 49
c. Monturiol, 24
Angeles Serrano Bote
T. 93 588 37 14
c Terrassa, 6

BIJUTERIA
FERRETERIA

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

ACUPUNTURA
Bon Carma
T. 689 853 053
c. Llobateras, 101

AUTOESCOLA
La Rubinense
T. 936 99 33 45
Pg. Pau Claris, 14
Autoescola Stel
T. 936 97 25 51
Av. Barcelona, 62

CALÇAT

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

FRUITERIA
DECORACIÓ LLAR
Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’estatut, 7

INFORMÀTICA
APP Informática
T. 677 468 553
c. Montserrat, 11

ASSEGURANCES

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15
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TOT EL QUE NECESSITES
A UN COP D’ULL
PERRUQUERIA

REPARACIÓ

ELECTRODOMÉSTICS
C&C Estilistas
T. 93 697 64 95
c. Bartrina, 5

Amues
T. 659 686 468
Desplazamiento gratuito

Depiline Rubí
T. 935 87 21 00
Pg. de Francesc Macià, 56

MERCERIA
Lola Botona
T. 637 434 423
c. Montserrat, 21

REFORMES
Reforbanys
c. Lumière, 18 Local
T. 660 642 232

NETEJA

Projectes Immobiliaris
T. 654 850 675
c. Paris, 1-5 Planta 2

Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36

PERRUQUERIA
CANINA

Benjamín Anguas
c. Virgen de Fátima, 14
T. 626 223 676

La Miri i els seus amics
T. 686 15 55 24
c. Torrent de l’Alba, 3

RENTAT VEHÍCLES
Autorentat Rubí
T. 93 697 87 82
Ctra. de Terrassa, 124

IMMOBILIÀRIA
ÒPTICA

Car Wash Rubí
T. 657 043 941
c. Pitágoras, 7

Òptica Rusiñol
T. 93 697 09 51
Pg. Francesc Macià, 8

PINTURES
Color Paint Rubí XXI
T. 93 586 10 94
Ctra. de Sabadell Km.
12,7 nave 11
Pintures Rubi
T. 936 97 29 07
c. Torrent de l’Alba, 8

MÀRMOLS
Mármoles M.P.
T. 93 697 20 95
Av. de la Llana, 63

Iris Multicolor
T. 93 697 91 97
c. Abat Escarré, 51
BricoRubi
T. 93 588 23 20
Av. Josep Ferrer i Domingo, 43-45

REPARACIÓ
VIDEO-TV
Escayol
T. 93 697 07 15
c. Llobateras, 89

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?
CREATIVA

TALLERS COTXES
ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41
Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28

A partir de

ROBA

4€ /mes

AQUEST ESPAI POT SER TEU

REPOSTERIA

SERVEIS
ASSISTENCIALS
Llar i serveis
T. 93 697 45 51
c. Sant Cugat, 36
Asitencia Domiciliaria
Eloy Martínez
T. 697 960 582

TINTORERIA
Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29
OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25
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GUÀRDIES NOCTURNES

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

MAIG 2018

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

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
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

- 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23
12. BATALLÉ
- 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
13. ESPERT
- 93 699 02 91
14. FARELL
C/ Sant Jordi, 25
- 93 699 10 72
15. LOZANO
Passeig Les Torres
- 93 699 50 12
16. RUIZ
Ctra. Sabadell, 95
93 586 06 26
17. KRONOSPg. Kronos, local 9-11
- 93 699 09 53
18. BARADAD
Av. Barcelona, 5
- 93 699 43 98
19. ORIOL
C/ Safir, 28
- 93 699 68 99
20. MAS
C/ Torres Oriol, 4
- 93 699 03 88
21. BATLLORI
C/ Milà i Fontanals, 3
- 93 697 34 56
22. PONT
C/ Magí Ramentol, 7

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

El Microblading

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

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

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona església de Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig Les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra. Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra. de Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

E

l Microblading es
una técnica de maquillaje permanente
que consiste en un diseño
de ceja acorde al rostro
de la clienta. También se
puede rellenar huecos o
deﬁnir una ceja sin forma.
En primer lugar, la técnica
diseña con un lápiz la ceja
a la clienta y se la muestra,
cuando ésta da su aprobación, comienza el trabajo.
El pigmento se aplica en la
piel simulando los pelitos,
por lo que el resultado es
una ceja perfecta y muy
natural. Al mes se requiere
un repaso.
MASAJE KOBIDO
(Lifting japonés natural )
Al masaje kobido, se le
conoce como el lifting japonés natural.
Esta terapia empleada
por las antigüas emperadoras japonesas, promete un rostro más joven y
cuidado, visible desde la

primera sesión, previene
y reduce el proceso de
envejecimiento, mejora
la oxigenación y nutrición
de las células de la piel,
libera energía y esti mula
la producción de colágeno
y elastina.
Centre d’Estètica Bella
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El teu tractament de Bòtox
més efectiu i durador

Sabies que un nivell òptim de zinc millora i fa més
durador el teu tractament de Bòtox?
El zinc és un mineral imprescindible per a la vida i està
present en molts processos,
com per exemple la síntesi de
proteïnes. També és responsable en gran part del bon
estat de les nostres ungles,
pell i cabell.
El zinc intervé en la síntesi del Bòtox (que és una
proteïna), i s’ha demostrat
que un dèﬁcit d’aquest mineral minva els efectes d’aquest
tractament.
Igual que el Bòtox, el
col·lagen és una proteïna
present en les cèl·lules del
nostre organisme. Com a proteïna necessita nivells òptims
de zinc per ser sintetitzada
correctament.
Una manca de col·lagen
resseca, descoloreix i resta
fermesa a la nostra pell provocant acne, èczemes, ﬂacci-

ficiar al nostre tractament
de Bòtox, el zinc també ens
proporcionarà altres avantatges com: augmentar la
immunitat, equilibrar hormones, lluitar contra la diabetis i mantenir la salut del
nostre cor.
Alguns dels aliments que
contenen Zinc i que no poden
faltar a la teva alimentació
són:
• carn de boví, de porc i de
xai
• marisc
• llet
• nous
• llegums
ditat i envelliment prematur.
Hi ha diverses maneres
amb les quals pots incorporar zinc al teu estil de vida
per potenciar els efectes

del tractament amb Bòtox,
l’alimentació sens dubte és
la manera més natural de
fer-ho.
A més d’allargar i bene-

Unitat de Medicina estètica
de Policlinic Rubí
C/ Pere Esmendia, 25 (Rubí)
Al costat del Jutjats
Tel. 93 515 39 99

Les cireres, el producte dolç de temporada
Ja ha arribat el moment
que molts esperàveu: les
cireres ja estan als mercats. Aquest petit fruit que
agrada petits i grans i que
està en la seva màxima esplendor durant els mesos
de maig i juny. Les fruites
fresques conserven tot el
gust i textura original i us
proporcionen els nutrients
necessaris per a l’estació
que vivim. De textura carnosa i ben brillant són
una bona opció per als
amants del dolç: és una

fruita amb força fructosa i
ﬁbra (el 2%). No només estan bones sinó que ajuden
a mantenir una pell maca i
les articulacions en forma
gràcies als antioxidants.
Destaquem també la
quantitat de vitamina A
i C que contenen i que
afavoreixen el bon estat
de la pell i el bon funcionament dels òrgans. I si el
que necessiteu és potassi
o calci, aquí teniu també el
vostre fruit ideal: evita les
rampes a les extremitats,

i ajuda a dents i ossos a
estar forts. A més, la cirera és una bona aliada per
mantenir l’elasticitat de la
pell, gràcies a un alt índex
de betacaortè.
I com és ben sabut, com
a bona fruita, és una mina
d’antioxidants que ajuden a
prevenir l’activitat negativa
dels radicals lliures que
fan envellir l’organisme i
ens ajuden contra les infeccions.
Però tothom alerta amb
el pinyol! Conté substàn-

cies que es transformen
en cianur, sobretot dins el
pinyol. Si no el trenquem,
no passa res, però aneu
amb compte amb licors o
altres derivats casolans fets
a base de cireres i pinyols.
Si voleu estar en forma
aquesta primavera-estiu
i tenir molta energia, les
cireres són les vostres aliades. Aneu al mercat i mireu
el diàmetre d’aquests tresors vermells que brillen
i ens criden des de les
fruiteries!
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El ruido afecta al estado de ánimo
de 1 de cada 3 catalanes
1 de cada 3 catalanes asegura
que el ruido tiene efectos
negativos sobre su estado
de ánimo. Así se desprende
del último Estudio sobre el
ruido en España, elaborado
por GAES. A pesar de que
muchas personas no lo perciben, los expertos afirman
que estar sometidos a sonidos
por encima de los niveles de
ruido aceptables –el máximo
recomendado por la OMS
es de 65 decibelios- tiene
un impacto negativo en el
comportamiento social de las
personas, lo que incrementa
su irritabilidad y puede causar
sensaciones de ansiedad y
desamparo.
“La contaminación acústica perturba nuestro bienestar,
afecta a nuestra capacidad de
atención y puede provocar
trastornos en el aprendizaje y
la memoria”, sostiene Alfonso
Hernández, audioprotesista
de GAES. En esta misma di-

rección van los resultados del
estudio, según el que el 66%
de los catalanes sostiene que
le cuesta concentrarse cuando
está en un ambiente con un
nivel elevado de ruido. A esto
se añade que las diﬁcultades
de concentración pueden
inﬂuir en el rendimiento laboral y escolar. Así, diversas
investigaciones señalan que
el ruido reduce la efectividad
de la persona a la hora de
realizar tareas de tipo cognitivo, al disminuir la memoria,
la atención en la lectura y
la capacidad para resolver
problemas.

como de su profundidad son
las principales afectaciones en
este sentido. Éstas provocan
en quién las sufre la aparición
de problemas, que pueden ir
desde la fatiga hasta la disminución de la atención y del
estado de alerta.
“Si bien se pueden asociar
estas perturbaciones a ruidos
que superan los decibelios
permitidos o ruidos violentos
que provocan que la persona
se despierte en medio de la
noche, se ha comprobado que
incluso un sonido continuo de
30 decibelios puede perturbar
el sueño”, indica Hernández.

El ruido: problema en la conciliación del sueño
Otra de las consecuencias del
ruido que más afecta al estado
de ánimo es la perturbación
del sueño. El insomnio, despertarse frecuentemente durante la noche y la alteración
tanto de las etapas del sueño

Los ruidos más irritantes y los
sonidos más relajantes
Otra de las cuestiones abordadas en el estudio realizado
por GAES es el ruido más
enervante para los catalanes.
Las obras de la calle lideran
el podio (67%), seguidas por
los ruidos generados por las

obras de los vecinos (47%) y el
tráﬁco (43%). En este sentido,
un 65% de los encuestados
en Cataluña considera que
la ciudad en la que vive es
“muy” o “bastante ruidosa” y
un 30% asegura haber tenido
en cuenta el ruido a la hora de
elegir una vivienda.
La encuesta también revela que existen sonidos con
impacto positivo sobre el estado de ánimo: el mar (82%),
la montaña (58%) y el silencio
(37%) son los más relajantes.
La prevención es la clave
Una vez más, la prevención
constituye la mejor solución
a la hora de evitar los problemas psíquicos y emocionales
derivados del ruido. “Debemos adquirir hábitos que nos
permitan contribuir a generar
menores niveles de ruido
como comunidad y acostumbrarnos a protegernos del
ruido cuando no podemos
evitarlo, tanto para preservar

nuestra capacidad de audición
como para conservar nuestro
buen estado de ánimo”, señala Hernández.
Entre estas medidas destacan, por ejemplo, no tocar
el claxon innecesariamente,
respetar el límite de decibelios recomendado cuando se
organiza una celebración en
casa o moderar el tono de las
conversaciones para evitar
distraer a los compañeros de
trabajo, algo que, según los
encuestados catalanes, no
tenemos muy en cuenta. Y es
que, tal y como se aﬁrma en
el estudio, más de una quinta
parte de los encuestados
reconoce que muchas veces
grita al hablar.
Cuando no es posible incidir en el volumen del ruido
para que baje su nivel, la alternativa es utilizar elementos de
protección. En este sentido,
el estudio revela que el uso
de protectores auditivos está
muy poco extendido en Cata-

luña. De hecho, solo 1 de cada
10 encuestados los utiliza,
principalmente para coger
más rápido el sueño a la hora
de dormir, aunque también
se emplean para actividades
como estudiar o trabajar.
GAES, experiencia y liderazgo
GAES se dedica a proporcionar
soluciones auditivas a las personas con problemas de audición, desde que fue fundada
en 1949. Sus centros auditivos
disponen de la tecnología más
avanzada y técnicos especialistas para detectar un posible
déﬁcit auditivo y adaptar la
ayuda auditiva más apropiada
y de forma personalizada en
cada caso. Actualmente, GAES
dispone de una red de unos
600 centros auditivos, de los
cuales más de 500 están en
España y el resto distribuidos
en Andorra, Portugal, Chile,
Argentina, Ecuador, Colombia,
México y Panamá.

MASCOTES

Momo, el gatoperro
Se dice del gato que es un animal independiente,
a pesar de que todos ellos crean fuertes lazos de
amistad y ﬁdelidad con el humano. Pero, ¿habéis
oído hablar de los gatoperros? Se trata de gatos
dependientes que siguen a su amigo humano por
toda la casa y lo esperan en la puerta a su regreso. Pues en esta ocasión os traemos a Momo, un
gatoperro que reclama muchos mimos, caricias y
necesita ser el rey de la casa y que sin dudarlo hará
feliz a quien decida darle una oportunidad.
La historia de Momo es muy similar a la de
otros muchos, la de un gato que fue abandonado
en una colonia donde permaneció viviendo durante algunos meses hasta que recibimos aviso. Es un
gato de unos tres años de edad, un señor gato de
unos seis kilos aproximadamente y tiene unos ojos
que hipnotizan.
Si te ha cautivado su mirada y tienes mucho
amor que ofrecerle, Momo es tu gato.
Si quieres conocerlo, contacta con Rodamons
de Rubí de lunes a viernes de 18 a 20 horas al
teléfono 639 679 777 o bien a través de email,
web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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LLOGUER
I VENDA

OFERTES I
DEMANDES

LLOGO PIS totalment amoblat
a Rubí amb una habitació, cuina americana i traster. 700€.
Interesats trucar: 659.311.658
/ 639.620.333

CHICA BUSCA trabajo servicio doméstico o canguro.
651.334.653
SE OFRECE CHICA para cuidados de personas mayores,
canguro o limpieza. Por horas.
633.291.061
CHICA BUSCA trabajo para canguro o limpieza.
698.577.803
CHICO para limpieza y ayudante mudanzas. 698.577.803
CHICA SE OFRECE para limpieza o cuidados personas
mayores. Exp. 622.931.127

ESPECIAL MOTOR
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A l’hora de comprar un cotxe, dièsel o gasolina?
Si en 2018 has de renovar
cotxe, segur que tens dubtes:
és millor comprar un cotxe
nou dièsel o gasolina? És
segur comprar un dièsel de
cara al futur?
Les últimes notícies sobre
venda de cotxes al nostre país
estan marcant una tendència
clara, es venen més cotxes de
gasolina que dièsel (alguna
cosa que fa amb prou feines
10 anys era impensable). Per
una altra banda, les grans
ciutats com Madrid o Barcelona estan posant límit
als vehicles i sembla que els
dièsel són l’enemic públic
número u per les seves emissions (encara que sempre
han estat aquí, no és que es
descobreixi ara que emeten
gasos NOx).
Amb aquests antecedents
comprar un cotxe nou ara
és una tasca complicada,
sembla que si ens decantem
per un dièsel, la inversió no
és molt favorable i la solució
que es promulga com veritat
universal és comprar vehicles a gasolina. Però això no
és del tot cert: ni el dièsel
desapareixerà a curt termini,

ni la gasolina és la solució
al problema, tot dependrà
de l’ús que realitzem amb el
cotxe, aquí sí que està la clau.
Per ajudar a aclarir alguns
d’aquests aspectes, avui volia
oferir un altre punt de vista
sobre certes afirmacions que
es repeteixen intentant que
es converteixin en veritats
universals.
El dièsel tendeix a desaparèixer, algunes marques ja
van anunciar que deixen de
produir motors dièsel
Aquesta és una d’aquestes
afirmacions que contenen
una part veritable i una altra
inexacta. És cert que algunes
marques han anunciat que
deixen de produir motors
dièsel, a curt termini estan
canviant la seva gamma i
llevant progressivament els
dièsel fins que desapareguin per complet. Això ho
fan perquè desenvolupar
un motor dièsel avui dia
és més costós que fa anys,
amb els constants canvis en
la normativa d’emissions,
molts motors que estaven al
mercat necessiten costosos

processos de posada a punt,
alguna cosa que en el cas de
certes marques no compensa
econòmicament en haver de
desenvolupar aquests nous
propulsors només per al mercat Europeu (mercat favorit
per als dièsel), mentre que
no els necessiten per seguir
venent en altres mercats.
Això es tradueix que algunes
marques han optat per la
tecnologia híbrida (fruit de
la seva experiència en aquest
camp) per substituir als dièsel, oferint una alternativa
d’estalvi sense necessitat de
desenvolupar motors dièsel.
Mentre que altres fabricants segueixen apostant
per nous motors dièsel, més
eficients i amb noves tecnologies que permetin complir
amb les exigents normatives
d’emissions. Mostra d’això és
que en l’últim any s’han llançat al mercat nous propulsors
dièsel, fins i tot alguna marca
ha presentat motoritzacions
dièsel-híbrides amb la idea
de complir amb els escenaris
més exigents de contaminació. És a dir, la desaparició
dels dièsel és una decisió de

cada marca, unes prefereixen
centrar-se en un altre tipus
de motoritzacions i unes
altres no obstant això, segueixen oferint motors dièsel
de nova creació.
Quin motor és més fiable:
dièsel o gasolina?
El que fa a un motor fiable és
la robustesa de la seva creació
i com menys elements puguin
fallar, més fiable serà. Però
avui dia les marques no creen
motors senzills, tot el contrari, en plena tendència del
downsizing, amb prou feines
queden motors atmosfèrics al
mercat i s’intenta esprémer
al màxim obtenint de petits
motors grans prestacions, és
igual si és dièsel el propulsor o gasolina. La fiabilitat
dependrà de la construcció
del motor en concret, perquè
existeixen exemples de motors gasolina (fins i tot petits)
de contrastada fiabilitat i
dièsel robusts més enllà del
mig milió de quilòmetres.
Un altre detall a tenir en
compte és que alguns dièsels
equipen sistemes de tractament de gasos que en molts

casos són una font de problemes per als propietaris, encara que tot dependrà de l’ús del
cotxe, el quid de la qüestió
està en l’ús pel qual està pensat el motor i les condicions
òptimes de funcionament,
que, si no es cumpleixen, és
quan poden aparèixer aquests
problemes.
Què haig de tenir en compte
per decidir si comprar un
vehicle dièsel, gasolina o un
altre tipus?
El primer a plantejar-se és l’ús
que ha de tenir el nou cotxe:
circularà més en ciutat?,
carretera? O autovia? I tot
seguit analitzar el nombre
de quilòmetres que recorrem
anualment. Si combinem el
tipus d’ús amb el nombre de
quilòmetres anuals serà, més
fàcil encertar amb el combustible correcte. Per exemple en
recorreguts curts o urbans la
millor opció és un gasolina o
un híbrid, com més senzill i
robust sigui el propulsor millor perquè aguantarà millor
el dia a dia. Si no aconseguim
els 20.000 km però encara
així circulem de forma mixta

per carretera i en menor grau
ciutat, la millor opció seria un
híbrid, perquè ens aportaria
economia d’ús i estalvi fins
i tot en els desplaçaments
ocasionals per ciutat.
Però si fem més de 20.000
km anuals o el nostre recorregut habitual és per autovia
o carretera, aquí és on té més
sentit un dièsel. També cal
considerar un dièsel segons
el tipus de necessitats que
tinguem, per exemple, un
tot terreny o per a remolc.
Quan una motorització dièsel
sofreix és quan se circula en
els llocs equivocats, sense
que el motor arribi a aconseguir la temperatura ideal o
amb arrencades i parades on
s’augmenta el risc d’avaries.
En resum, si has de comprar cotxe, el primer és analitzar quin serà l’ús del vehicle
i després valorar les diferents
alternatives tant en gasolina,
dièsel o híbrid. I malgrat que
el focus estigui actualment
en els dièsel, això no comporta que vagin a desaparèixer
ni que sigui una tecnologia
que estigui en desús pels
fabricants.
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El Racó del Llibre posa en
marxa un Club de Lectura
dedicat a Manuel de Pedrolo
El Racó del Llibre ha orga·
nitzat un Club de Lectura,
obert a tothom, dedicat a
Manuel de Pedrolo, coin·
cidint amb el centenari del
naixement del prolífic i re·
conegut escriptor català.
El Club arrencarà amb la
lectura de ‘Joc brut’, inscri·
ta en el gènere de la novel·
la negra i una de les obres
llegides de Pedrolo.
L’activitat, que serà

Cultura
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Concurs de dibuix infantil sobre la cultura
i la festa popular i tradicional catalana

conduïda per Rocío Àvila,
professora de llengua i
literatura de l’institut Duc
de Montblanc, comptarà
amb la participació d’Anna
Maria Vilallonga, comissà·
ria de l’Any Pedrolo.
L’activitat tindrà lloc el
pròxim dilluns 14 de maig
a les 19 hores a El Racó
del Llibre, al carrer del
Doctor Robert, número
12. / DdR

Els diables i la cultura del foc formen part de la festa popular i tradicional catalana. / Arxiu

redacció

Enguany, es celebra l’Any Pedrolo, coincidint amb el centenari del
naixement de l’escriptor català. / Cedida

art

L’Ateneu acull una xerrada sobre
les obres d’art de Sixena i
el conflicte de la seva propietat
L’Ateneu va acollir dijous on es troben actualment.
de la setmana passada la Posteriorment, va fer un
conferència ‘Les pintures repàs dels processos ju·
i obres d’art de Sixena: un dicials i sentències sobre
relat interminable’, orga· la seva propietat i va aca·
nitzada per l’Aula d’Exten· bar amb unes reflexions i
sió Universitària de Rubí consideracions personals
(AEUR). La xerrada va anar sobre el conflicte.
a càrrec de Josep Miquel
El públic, molt interes·
Gracia, economista, es· sat en el tema, va participar
criptor i poeta, enamorat després de la xerrada, ja
de la Matarranya (Terol) i que es va obrir un col·loqui
col·laborador de la revista entre el conferenciant i els
Temps de Franja i autor assistents. / DdR
d’una columna
en català al Dia·
rio de Teruel.
Gracia va
oferir una ex·
haustiva i molt
ben documen·
tada introducció
històrica de les
pintures i obres
d’art i va presen·
tar un catàleg
complet d’obres
de l’antic cenobi
de Santa Maria
de Sixena, amb Retaule originari de Santa Maria de Sixeun apunt sobre na. / Cedida

La Comissió de Sant Roc i
l’Associació Sant Galderic,
Artistes i Pagesos, han con·
vocat el primer Concurs de
Dibuix sobre la Cultura i la
Festa Popular i Tradicional
Catalana, adreçat a infants
d’entre 3 i 12 anys que vis·
quin a Rubí. És una de les
novetats de cara a la Festa
de Sant Roc o Festa Major
Petita de Rubí i té com a
objectiu millorar el coneixe·
ment de la cultura popular
entre els infants rubinencs i

incrementar la participació
de les activitats de la festa,
que té lloc a principis de
setembre.
Segons estableixen les
bases del concurs, hi haurà
tres categories: de 3 a 5
anys, de 6 a 9 anys de 10 a
12 anys. Cada autor només
pot presentar una obra, que
ha de ser inèdita. El cartell

La iniciativa és una
de les novetats
de la festa de Sant
Roc d’enguany

guanyador es reproduirà
al programa de les festes
de Sant Roc. El tema ha de
ser la cultura i la festa tra·
dicional i popular catalana:
gegants, dansa, castells,
diables, sardanes, havane·
res. La tècnica serà lliure i
s’ha de fer en una cartolina
DIN A3.
Les obres s’han de lliurar
al centre escolar on estigui
cursant la primària. En el
cas dels infants rubinencs
que estudiïn en un centre
de fora del municipi, podran
lliurar el dibuix a l’Ateneu

Municipal, del 4 al 8 de juny,
de 17 a 19 h.
Al dors de l’obra s’hi
adherirà un sobre que con·
tindrà un full amb la cate·
goria en què es participa,
el nom de l’autor/a, la data
de naixement i el centre on
estudia. A la part anterior
del sobre només s’hi haurà
de posar la categoria on es
concursa.
D’entre tots els treballs
presentats se’n selecciona·
ran sis de cada categoria,
que seran els finalistes. En·
tre aquests, se n’escolliran
tres per categoria, que seran
els premiats amb el primer,
segon i tercer premi. Els
premis consistiran en llibres
i material escolar i hi haurà
un reconeixement per al
centre educatiu que obtin·
gui millors resultats.
El jurat estarà format per
artistes locals i representants
de l’Associació Sant Galderic
i de la Comissió de Sant Roc.
El veredicte i el lliurament
dels premis serà dissabte
1 de setembre, a les 13 h,
a la plaça Doctor Guardiet,
en el marc dels actes de la
Festa de Sant Roc. Les obres
seleccionades s’exposaran
al vestíbul de la Biblioteca
Mestre Martí Tauler del 3 al
21 de setembre.

fotografia

El reconegut artista Albert Merino apropa l’art
de la videocreació als rubinencs
L’activitat Explica’ns el teu
rotllo, que organitza El Grup
Fotogràfic ‘El Gra’ cada dar·
rer dijous de mes, va comp·
tar en la sessió del mes
d’abril amb la participació
d’Albert Merino. El recone·
gut i guardonat artista està
especialitzat en vídeo-art,
una modalitat d’expressió
artística conceptual en for·
mat de vídeo creació.
La seu d’El Gra, situa·
da a l’Antiga Estació, es va
omplir per assistir a la xer·
rada sobre aquesta tècnica.
Merino, llicenciat en Belles
Arts, utilitza per fer els seus
vídeos diferents elements
gràfics i animacions, crea
un ampli registre en el qual
intervé i transforma la quo·
tidianitat, vorejant sovint

l’absurd o transformant-la
en cos literari. Utilitza una
imatge modificada, constru·
ïda amb posterioritat, amb
la qual explora els límits del
simulacre i la veracitat i ex·
perimentant amb tècniques
contemporànies de manipu·
lació de les imatges.
Ha participat en nom·
brosos festivals internacio·
nals de vídeo-art i ha col·
laborat amb músics i grups
de teatre com els composi·
tors Janueibe Tejeira i Víctor
Ibarra o la companyia La
Fura dels Baus.
La presentació va ge·
nerar molt interès i els as·
sistents van interessar-se
per molts aspectes, tant a
escala tècnica com creativa.
/ DdR

Part d’una de les imatges d’Albert Merino. / Cedida

CULTURA
MÚSICA

Més d’una vintena d’artistes actuaran a
Rubí en el marc de Los 40 Primavera Pop
Manel Navarro és la darrera incorporació al cartell del
festival, que tindrà lloc aquest dissabte a l’Escardívol
REDACCIÓ

Més d’una vintena d’artistes completen el cartell del
festival Los 40 Primavera
Pop, que tindrà lloc aquest
dissabte a l’Escardívol.
Per segon any consecutiu, el festival se celebrarà
a tres ciutats de l’estat espanyol: el divendres 4 de
maig a Madrid, el dissabte
5 a Rubí i el diumenge 6 a
Màlaga. Els de Rubí i Màlaga seran gratuïts, mentre
que el de Madrid serà de
pagament.
La festa de l’Escardívol
s’iniciarà a les 19.30 hores
tot i que hi haurà animació
musical des de les 19 hores.
Com en la passada edició,
el concert estarà conduït
pel presentador de Los 40
Principales Tony Aguilar, que
s’encarregarà d’introduir
en escena la llarga llista de
grups i cantants d’èxit nacional i internacional que
conformen el cartell.
Entre aquests, hi ha Pablo López, Efecto Pasillo,
Scott Helman, Sofía Reyes,
Juan Magán i Belinda, Álvaro
Soler, Reyko, Maico, Kayl,
David Lafuente, Henry Méndez, Aran, Laura Durand,
Sweet California, Aitana
i Ana Guerra, Ana Mena,
Blas Cantó, Rasel i Adexe
& Nau.
El sabadellenc Manel
Navarro, conegut per la
seva participació a Eurovisió 2017, ha estat el darrer
cantant a sumar-se a aquest

25

Divendres, 4 de maig de 2018

Manel Navarro, amb els representants de l’Ajuntament de Rubí, el presentador del festival i els responsables de Los 40. / Localpres

gran esdeveniment organitzat per Los 40 i l’Ajuntament
de Rubí.
L’alcaldessa de la ciutat,
Ana M. Martínez, ha apuntat
que “l’any passat el concert
va ser un gran èxit de públic i
l’Escardívol va lluir com a les

millors nits de Festa Major”.
Segons Martínez, “estem
segurs que aquesta edició
també tindrà una excellent acollida, especialment
entre els més joves de la
ciutat, que es mereixen opcions d’oci tan potents com

Afectacions a la mobilitat
Amb motiu de la celebració del festival Los 40 Primavera
Pop, l’aparcament a l’Escardívol està limitat des del dimarts 1 de maig. D’altra banda, amb l’objectiu de facilitar
la mobilitat als carrers i accessos propers a l’Escardívol
durant el dia del concert, el Servei de Mobilitat de l’Ajuntament ha dissenyat tot un seguit d’itineraris on s’indicaran amb senyals les zones recomanades per aparcar.
Aquests espais d’estacionament estaran situats al polígon
de La Llana, el passeig de la Riera i la zona del pont de
Can Claverí, aproﬁtant que en el moment de celebració
del festival hi ha una baixa activitat als polígons.
A més, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC) també ha previst un reforç del servei consistent en
el perllongament de la línia L6 ﬁns a Rubí i en la sortida
de més combois des de Terrassa Nacions Unides que, al
seu pas per Sarrià, es convertiran en trens L6 amb el seu
horari habitual. / DdR

aquesta”.
Un festival per a tothom
L’Ajuntament facilitarà que
les persones amb diversitat funcional puguin gaudir plenament del festival. Amb aquesta intenció,
s’instal·larà al recinte una
plataforma amb vigilància,
equipada amb rampes i baranes, perquè el públic amb
mobilitat reduïda tingui una
bona visió de l’espectacle. A
més, s’ha previst una reserva d’estacionament limitada
al passeig de la Riera per a
persones amb problemes
de mobilitat amb la corresponent identiﬁcació.
Aquestes actuacions impulsades per l’Ajuntament
es veuran reforçades amb
el missatge #UnFestivalParaTodos, que es difondrà a
tots els concerts del Primavera Pop en col·laboració
amb l’entitat ASPADIR.

BREUS

La Zejeté Jazz organitza el concert
‘Las edades de la libertad’, a càrrec
del trio egarenc Trebol Soul
Després d’un temps de
descans, la Zejeté Jazz
torna a la càrrega amb
molta energia amb una
nova proposta musical.
Es tracta del concert ‘Las
edades de la libertad’, que
anirà a càrrec del trio egarenc Trebol Soul, format
per Marta Segura (veu),
David Garcia (guitarra)
i Tarik Smith (trompeta,
percussió i veu).
L’actuació, a més,
comptarà amb l’actuació
de músics i amics de l’entitat com Alvar Taborda,
Wenceslao Galán o el cor
de llengua francesa de
l’institut Duc de Montblanc, entre altres.
Segons expliquen des
de la Zejeté Jazz, l’espectacle es mourà en un re-

gistre temàtic, però a l’hora ﬂexible. D’una banda,
un jazz vocal i molt rítmic,
enriquit amb temes de Toquinho, Serrat o Bob Marley, i com a contrapunt,
també en formats experimentals, frangments de
Paul Eluard, Pablo Neruda
o Antonio Gamoneda.
“Un projecte inèdit
que ens convida a recórrer
l’experiència de la llibertat
en tots els seus dominis:
la ment, la societat, les
relacions sentimentals”,
apunten els organitzadors.
El concert tindrà lloc
aquest divendres 4 de
maig a les 20.30 hores al
local de la CGT, a la plaça
Anselm Clavé. Hi haurà
servei de bar. / DdR

D’Ebano, nova proposta dels
Vermuts Musicals al Celler

D’Ebano actuarà al Celler. / Cedida

La plaça del Celler acollirà
aquest diumenge 6 de maig
una nova proposta en el
marc dels Vermuts Musicals. L’actuació tindrà el jazz
com a protagonista i anirà
a càrrec de la formació
D’Ebano. L’agrupació està

formada per Gabriel Amargant (clarinet), Giampaolo
Laurentaci (contrabaix),
Salvador Toscano (bateria i
percussió) i Bartolomeo Barenghi (guitarra). El concert
serà a les 12.30 hores i hi
haurà servei de bar. / DdR
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BREUS

Els Geganters enceten temporada
amb una trobada de grallers
La Colla de Geganters de
Rubí enceta aquest cap
de setmana la temporada
2018 amb la participació
en la Trobada de Grallers al
barri de Gràcia de Sabadell,
amb motiu del 35è aniversari de la colla gegantera
d’aquest barri sabadellenc.
La trobada tindrà lloc dissabte a la tarda.
El següent cap de setmana, la colla gegantera
participarà en dues sortides extraordinàries. Així,
el 12 de maig assistirà als
actes del 31è Aplec Inter-

nacional que organitza
l’Associació per a la Difusió
del Folklore (Adifolk) i que
se celebrarà a Manresa,
ciutat que enguany és ‘Capital de la Cultura Catalana
2018’.
I el 13 de maig, coincidint amb el Gran Premi de
Fòrmula 1 a Montmeló, es
realitzaran diverses activitats de cultura popular i
tradicional catalana, entre
les quals hi haurà una trobada especial de gegants,
on participarà la colla rubinenca. / DdR

L’Escola 8 Temps presenta
al Celler l’espectacle ‘Gesta’
L’escola de ball i teatre 8
Temps presentarà aquest
mes de maig al Celler de
Rubí una nova proposta
artística. Es tracta de l’espectacle ‘Gesta’, d’Ignacio
Apolo, una comèdia sobre
les relacions personals,
amb la qual l’espectador
pot sentir-se identiﬁcat.
El muntatge tracta sobre dues germanes bessones, Marisol i Maribel. Un
pla arriscat de la ment de
Marisol que vincula a Maribel. La situació provoca que
totes dues busquin aﬁrmarse en les seves diferències

per mantenir-se unides, el
que provoca que sorgeixen
els seus fantasmes, pors i
condicionants que tractaran de conciliar per mantenir la seva identitat.
‘Gesta’ està dirigida per
Antonio Castillo i interpretada per Eva Jiménez i
Bruno Jiménez.
L’estrena tindrà lloc
aquest divendres 4 de maig
a la Sala Cèsar Martinell del
Celler a les 21 hores, però
també s’oferiran passis els
divendres 11 i 18 de maig.
L’aforament és limitat. /
DdR

EXHIBICIÓ DE KUNG-FU
El Kung Fu té un origen millenari. Va ser en el monestir
de Shaolin, a on el patriarca del
budisme xinès Bodhidarma, va
establir un mètode d’entrenament físic-psíquic-espiritual
pels monjos, basat en els moviments de 12 animals, l’àliga,
el rocho, el ganso, la grulla, el
drago, el fènix, l’os, el chi-liu,
el tigre, el lleopard, el mico i la
serp. Actualment el monestir
de Shaolin té milers de monjos
que tenen prohibida la pràcti-

TEATRE

BREUS

La Cubana oferirà tres assajos
del seu nou espectacle a La Sala

Visita comentada
al cementiri de
Rubí, per descobrir
els seus secrets

El director de l’obra, Jordi Milán, acompanyat per l’alcaldessa i el regidor de Cultura. / M.C.

MARTA CABRERA

La Cubana està acabant de
polir els detalls del seu nou
espectacle, ‘Adiós Arturo’,
al teatre municipal La Sala.
Es tracta d’un nou muntatge
teatral còmic, com és habitual en la companyia catalana,
que en aquesta ocasió es riu
dels rituals i les convencions
socials que envolten la mort.
“És un espectacle molt positiu, un cant a la vida, al ‘carpe
diem’”, explica el director
i guionista de l’obra, Jordi
Milán.

La història gira al voltant
d’Arturo Cirera, un home
molt popular que viu permanentment acompanyat
del seu llor i que mor als 110
anys. “Com sempre, parlem
del teatre que és la vida i del
teatre que fem amb la família, a la feina i amb nosaltres
mateixos”, aﬁrma Milán.
Aproﬁtant que la companyia està assajant a Rubí, oferirà tres funcions al públic a
La Sala, previs a l’estrena. Les
funcions seran el 7, 9 i 11 de
maig a les 20 hores i les entrades, que tenen un cost de

5 euros, es poden comprar a
Ticketea o a la taquilla de La
Sala. Les entrades pel dia 11
ja estan exhaurides.
La Cubana estrenarà l’obra el 18 de maig a
València i després portarà
l’obra a múltiples punts de
la geograﬁa espanyola. Està
previst que ‘Adiós, Arturo’
faci temporada a Barcelona
el 2020. “A Rubí estem molt
a gust i ens porta sort, quan
acabem la gira tornarem a La
Sala per representar l’obra de
forma oﬁcial”, ha explicat el
director de l’espectacle.

SARDANES

Bon debut de temporada de
les colles Galzeran de Flor de Neu

ca del budisme i estan vigilats
per la policia. El Kung-Fu és un
expert internacional. El mestre Abdel és fundador d’un
nou estil de Kung-Fu, té molta
experiència i és delegat de la
Federació Espanyola d’Arts
Marcials a Catalunya, compta
amb diversos premis i serà un
honor que ell dirigeixi un seminari a Rubí.
Pere Bel
Centre cultural
de Raja Yoga

La colla Galzeran va ser tercera en la categoria grans de la competició territorial. / Cedida

Les tres colles de l’Escola de
Sardanes Flor de Neu –Quitxalla, Petits i Galzeran–, van
fer dimarts la seva primera
sortida de la temporada.
Les colles rubinenques van
participar en el 47è concurs
de colles sardanistes d’Òdena
(Anoia), que es va haver de
celebrar al poliesportiu en
lloc de la plaça de la Font per

amenaça de pluja.
Petits Galzeran, la colla
infantil, era l’única que competia en la seva categoria
territorial de les comarques
barcelonines mentre que
Galzeran, la colla gran, va
quedar en tercera posició de
la seva respectiva categoria
del territorial.
Finalment, Quitxalla Gal-

zeran, la colla alevina, era
també l’única de la seva categoria dins de la modalitat
lliure.
En el concurs, la dansaire
Debra Turu, de 5 anys, va rebre el premi a la dansaire més
jove del concurs. La propera
sortida de les colles rubinenques serà el 10 de juny a Sant
Feliu de Llobregat. / DdR

El Grup de Col·laboradors
del Museu de Rubí-Centre
d’Estudis Rubinencs (GCMR-CER) ha organitzat per
dissabte 12 de maig una
visita comentada al cementiri de Rubí per donar a
conèixer els seus secrets. La
visita serà a càrrec de Pere
Bel, membre de l’entitat,
qui explicarà algunes anècdotes i explicarà algunes
sepultures de personatges
importants de Rubí. La
sortida serà a les 10.30h de
l’Escardívol en cotxes particulars. No cal inscripció
prèvia. / DdR

La visita comentada es farà pel
cementiri. / Arxiu

Mostra
d’il·lustracions de
Maria Elena Valdez
a Lectors al Tren!
L’espai de llibres Lectors al
tren inaugurarà aquest divendres 4 de maig a les 19
hores una exposició d’originals de la il·lustradora
veneçolana Maria Elena
Valdez. Es tracta d’originals
de la sèrie Cafè Imaginari,
l’espai que acull un particular grup personatges i les
seves històries.
Valdez assistirà a la inauguració de la mostra
i explicarà als assistents
aquest projecte i tots els
relats que giren al voltant
d’aquests personatges que
esperen, estimen i veuen
passar la vida davant d’una
tassa de cafè o te.
La il·lustradora, que en
l’actualitat viu a Barcelona,
desenvolupa el seu treball
plàstic i creatiu en les aules
de l’Escola de la Dona Espai
Francesca Bonnemaison i
il·lustrant nous projectes.
La mostra es podrà visitar
a Lectors, al tren!, situat
al carrer Magí Raméntol, 3
ﬁns a l’1 de juny en horari
d’apertura de la llibreria.
/ DdR
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-Hora del conte
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 a
7 anys.

-‘Adiós Arturo’
Assaig a càrrec de La Cubana. A les 20h a La
Sala. Preu: 5€.

································································
DIJOUS 10 de maig

································································
DIMARTS 8 de maig

-Tractaments ecològics per a plagues i malalties
A les 17h a l’hort municipal de Cova Solera.

-Concentració contra el desallotjament de
l’Ateneu Anarquista La Hidra
A les 10h davant dels jutjats de Rubí.

-Cent anys del naixement de Maria Aurèlia
Capmany (1918-2018)
A càrrec de Laura Borràs. A les 18h al l’Ateneu.

HORÒSCOP
Àries (21/3 al 20/4)
No tot es pot canviar, perquè no tot depèn
de tu. Si deixes d’entossudir-te amb impossibles, podràs passar pàgina abans. Practicar
l’altruisme et pot resultar alliberador.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Pots viure una situació sorprenent amb algú
a qui acabes de conèixer. Deixa que les coses
succeeixin, no forcis res. Reunions o trobades per parlar de recursos compartits.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Per estar a l’altura de la teva relació, et
caldrà fer un veritable exercici d’empatia. Els
altres també tenen necessitats emocionals.
Millora de les condicions laborals.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Si t’has privat d’alguns plaers, ara dius prou
i cerques tornar a gaudir-ne. Compte amb
l’augment de pes, si és el teu cas, i posa-li
remei abans no sigui massa tar.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Tens ganes de contactar amb un amor del
passat. Pensa-ho bé. Assumptes relatius al
motor s’activen. Ja sigui una avaria al cotxe,
burocràcia o la compra d’un nou vehicle.

Bessons (21/5 al 21/6)
Els records et venen a veure i remenes el
passat per mirar d’entendre alguna cosa que
no encaixa a la teva vida. El ball pot ser un
bon aliat per apaivagar el nerviosisme.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Una persona que es preocupa per tu, pot
oferir-te el seu ajut. És possible que tu intentis treure importància al que et passa però si
necessites alguna cosa, demana-ho.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
Les mentides poden acabar sortint a la llum
tard o d’hora. No tot val per sortir-te amb la
teva. Millora en un assumpte de salut gràcies
a la teva perseverança i voluntat.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Aquests dies pots veure’t entre assumptes
patrimonials que et demanen atenció. Possibles notícies d’una amistat que viu a un altre
país. El bon temps millora el teu ànim.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
En un assumpte delicat, relacionat amb una
amistat pots no estar actuant de la manera
correcta. Com més evitis enfrontar-ho, més
es complicarà. Modiﬁcacions en la dieta.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Emocions a ﬂor de pell. Ets conscient d’errors del passat. T’has trobat a l’altre costat
de la situació i l’has patit en la teva pròpia
pell. Decepció vers una amistat.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Pots sentir cert vertigen quan mires cap al
futur i això t’amoïna. Tot plegat, si ho penses bé, et porta a gaudir més del moment
present, doncs el futur pot ser incert.

EXPOSICIONS
-Sergi Marcos, del poema a la pintura.
Pintures inspirades en l’obra de Joan
Maragall. A l’Aula Cultural ﬁns al 14 de
juliol.
-Maria Elena Valdez. Exposició d’originals
de ‘Cafè Imaginari’ a l’Espai de Llibres
Lectors al tren. Inauguraciól 4 de maig a
les 19h. Fins a l’1 de juny.
-El Megalitisme a Catalunya. Al Museu
Municipal Castell. Fins al 22 de juliol.

Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat Teosòﬁca de Rubí. c. Sant Pere, 8.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

-Minerals i fòssils. Aplicacions i usos
quotidians. A la Biblioteca ﬁns al 31 de
maig.
-Lluna Anull. Homenatge a Maria Carbonell a edRa. Fins a l’11 de maig.

NIVELL: DIFÍCIL
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SOLUCIÓ

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

SUDOKU

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

- ‘Futbol, freestyle i futbol-tennis’
A càrrec de Derlis Melgarejo. A les 18h a la
Biblioteca.

-Concert de ﬂauta
A càrrec de l’Orquestra de Flautes de Barcelona. A les 21h a l’Escola de Música Pere
Burés.

Ϯ
ϰ
ϱ
ϯ
ϲ
ϵ
ϴ
ϭ
ϳ

ADRECES CULTURALS

-‘Adiós Arturo’
Assaig a càrrec de La Cubana. A les 20h a La
Sala. Preu: 5€.
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-Música per a petita infància
‘Sonets de Joguina’, a càrrec de Musicològics
A les 11.30h a l’Ateneu. Per a infants ﬁns a 5
anys. Inscripció prèvia.

································································
DILLUNS 7 de maig

-Cicle d’audiovisuals de muntanya
‘Interiors’, de Manel Miras i ‘Camins, amics, i
cims’, de Quim Cucurull. A les 20h al Centre
Excursionista de Rubí. Pg. de la Riera 30-32.
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-Hora del conte en anglès
A càrrec de British House. A les 11h a la Biblioteca. Per a infants d’1 a 7 anys.

-Com i on buscar feina per treballar a l’estiu
A les 19h a la Torre Bassas.
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ϴ
ϲ

ϳ
ϴ
ϰ
ϵ
Ϯ
ϲ
ϱ
ϯ
ϭ

································································
DISSABTE 5 de maig

-Vermut musical
A càrrec d’Ebano. A les 12.30h a la pl. del
Celler.

ϵ
Ϯ
ϯ
ϱ
ϰ
ϭ
ϳ
ϲ
ϴ

-Concert de jazz
A càrrec de Trebol Soul. A les 20.30h a l’espai
sociocultural de la CGT. Org.: Zejeté Jazz.

································································
DIMECRES 9 de maig

-Eneagrama i autoconeixement
A càrrec d’Ingrid Antolino. A les 19h a la
Biblioteca.

ϱ
ϲ
ϭ
ϴ
ϳ
ϯ
Ϯ
ϰ
ϵ

-Xerrada de nutrició esportiva
A les 18h a la Torre Bassas. De 12 a 30 anys.

································································
DIUMENGE 6 de maig

Org.: AEUR Rubí.

ϴ
ϭ
ϲ
ϳ
ϱ
ϰ
ϯ

ϲ
ϱ
ϴ
ϭ
ϵ
ϳ
ϰ
Ϯ
ϯ

································································
DIVENDRES 4 de maig

-Hora del conte en àrab
A les 17.30h a la Biblioteca. Per a infants de
4 a 7 anys.

ϰ
ϵ
ϳ
ϲ
ϯ
Ϯ
ϭ
ϴ
ϱ

AGENDA

-Primavera Pop
A càrrec de Los 40 Principales. A les 19h a
l’Escardívol.

Ϯ
ϰ
ϱ
ϯ
ϲ
ϵ
ϴ

ϭ
ϯ
Ϯ
ϰ
ϴ
ϱ
ϵ
ϳ
ϲ
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HOQUEI LÍNIA | LLIGA EUROPEA

29

FUTBOL | SEGONA CATALANA

El Sènior Femení del Cent Pa�ns La mala sort trenca la ratxa de
queda tercer a la Lliga Europea victòries de l’Olímpic Can Fatjó
El Sènior Femení del Cent
Pa�ns no va poder revalidar
el �tol de la Lliga Europea que
va aconseguir la temporada
passada. El conjunt rubinenc
no va arribar a la ﬁnal con�nental, que es va disputar
entre el 26 i el 29 d’abril a la
localitat italiana de Roana.
L’equip de Rubí es va quedar fora de la ﬁnal després

d’una ronda en la qual van
jugar tots contra tots.
En el par�t per la medalla
de bronze, les catalanes es van
veure les cares amb el Taurus
Buja italià, equip al qual van
aconseguir superar per 4-0
amb gols d’Eva Marquès, Ana
Sierra, María Ignacia Reina i
Emmi Jokipelto.
El �tol de la Lliga Europea

se’l va endur en aquesta segona edició el CPLV Panteras de
Valladolid, que es va imposar
a la ﬁnal al Ris Orangis-Les
Phénix francès per 3-2.
Precisament, les vallisoletanes seran el rival pel
�tol de lliga de les rubinenques, que aquesta temporada
han aixecat de nou la Copa de
la Reina.

FUTBOL | ENTITAT

El vídeo de l’Olímpic Can Fatjó contra la violència
en el món del futbol, premiat per la FCF
L’audiovisual ‘Creo en ti’,
editat per l’Olímpic Can Fatjó
per rebutjar la violència en
el món del futbol i a favor de
pràc�ques espor�ves netes,
ha estat guardonat per la
Fundació Premis Solidaris de
la Federació Catalana de Futbol (FCF). La inicia�va del club
rubinenc va ser reconeguda
amb el segon premi a l’È�ca
Espor�va.
Els guardons premien les
millors inicia�ves i ac�vitats

Representants de l’Olimpic recollint el premi.

que fomen�n la solidaritat,
els valors i l’è�ca espor�va
més enllà de l’esport i es van

lliurar dijous de la setmana passada al Museu d’Art
Contemporani de Barcelona
(MACBA). El president de
l’Olímpic, José Piña, el coordinador, David Galobardes,
i l’ajudant del coordinador,
José M. Pérez, van ser els
encarregats de recollir el
premi.
D’altra banda, el CEF Can
Mir també va ser un dels 21
nominats de la gala, tot i que
ﬁnalment no va ser premiat.

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va caure
1-0 davant el Suburense.
La bona ratxa de victòries del conjunt rubinenc
es va trencar en un par�t
dur, amb un terreny de
joc amb molts bassals. En
la primera part, els locals
van tenir oportunitats per
avançar-se, però no es van
acabar materialitzant. Ja al
segon temps, Dani Pardo
va fer dos pals consecu�us.
Tot i el domini dels de Can
Fatjó i el perill que creaven,
el Suburense estava més
pendent de mantenir la porteria a zero. Quan faltaven 6

minuts pel ﬁnal, va arribar
el gol després d’un rebuig
poc encertat de la defensa.
L’Olímpic va intentar el gol
de l’empat, va llençar ﬁns
a set corners, però sense
sort. Diumenge, derbi local:
2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

OLÍMPIC
CANCAN
FATJÓ
- JÚNIOR
CD
OLÍMPIC
FATJÓ
- CF SUBURENSE

1-0

J Pts.
30 68
30 58
30 55
30 54
30 50
30 49
30 48
30 46
30 44
30 41
30 40
30 38
30 35
30 35
30 34
30 34
30 20
30 12

0-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Gerard, Armenteros,
Pablo Borges (O. Molina), Marc Ruíz, Nil, Arnau (Vázquez),
Silva, Jonay (Claudio), Jonhy (Mauri) i Rubén (Dani Pardo).
CF SUBURENSE: Nito, Abril (Navarro), Manu, Feixas, Novellas (Julio), Gracia, Geri, M. García, Viñola (Michel), Jano
(Ricky) i Ayala.
Àrbitre: Juarez Carreras, Enric (Regular).
Gols: 0-1 Geri (84’).
Targetes: M. Ruiz, Nil, C. Silva, Rubén / Geri.

Rubí-Olímpic a Can Rosés a
les 12 hores.

RESULTATS
Veterans-Molinos Gavà 0-2
Sant Cugat-Sènior B
4-1
Manel.
Andalucía-Juvenil A
3-5
Rivas (2), Ruiz, Hinojo i Bultte.
Bonaire-Juvenil B
2-2
Nonis i Moreno.
Cadet A-Baco Unión
0-7
Infantil A-Castellbisbal 3-2
Flores (2) i Perdices.
Infantil C-Juan XXIII
0-7
Aleví A-Sabadell Nord
2-4
Daniel i Saúl.
Aleví B-Terrassa
2-4
Pol i Kilian.
Pueblo Nuevo-Aleví C 12-1
Muñiz.
Viladecavalls-Aleví D
7-0
Aleví E-Can Trias
1-3
Joan.
Aleví F-Mercantil
5-0
Iker, Enzo, Torres, Cordon i
Jiménez.
Sant Cugat-Benjamí A
3-4
Dídac (2), Amin i Hugo.
Ullastrell-Benjamí B
1-2
Joel i Aaron.
Benjamí C-Egara
7-3
Pérez (5), Rolan i Reyes.
Benjamí D-Juan XXIII
Nazan, Ousmane i Pedro.
Sant Cugat-Prebenjamí A 5-2
E�im.
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tir amb arc | aire lliure

bàsquet | base

La temporada d’Aire
L’Infantil Femení i el Premini i Mini
Lliure arriba a l’equador Masculí del CEB guanyen el Tim Andorra
Amb la tercera tirada, disputada en dues línies de
tir a les localitats d’Olivella
i Puigverd, la temporada
d’Aire Lliure 2018 ha arribat
al seu equador.
Tres arquers del Club
Arquers de Rubí, Montse
Muñoz, Ester Semis i Hernán
de las Heras, van disputar la

tercera tirada a Olivella.
Semis i Muñoz, que van
participar en la modalitat
compost sènior, van aconseguir la quarta i setena
posició respectivament. Per
la seva banda, Hernán de las
Heras va obtenir la posició
número onze en recurvat.
El club rubinenc ha fet
una menció especial
a l’arquer Francisco J.
Madrigal, d’arc compost, qui no va poder
assistir a la competició per problemes de
salut.
Així, ara començarà la segona part ,en
la qual s’espera que
Arquers Rubí millori
El club espera millorar els resultats a la els seus resultats. / Arquers Rubí
segona part de la lliga. / Cedida

Quatre equips del CEB Sant
Jordi van participar en la
darrera edició del torneig
Tim Andorra 2018, que va
tenir lloc entre el 27 i el 29
d’abril a Andorra la Vella,
Escaldes, Ordino, Encamp i
Sant Julià de Lòria.
El Premini Masculí, el
Mini Masculí i l’Infantil Femení van aconseguir proclamar-se campions del
torneig. A més, Júlia Quintas, de l’Infantil Femení, va
ser escollida millor jugadora
del torneig en la seva ca-

L’Infantil Femení va quedar campió del torneig. / Cedida

tegoria; així com també va
ser escollit el millor de la

categoria Víctor Serra, del
Mini Masculí.
D’altra banda el Mini
Femení va quedar subcampió del torneig. / CEB Sant
Jordi

taekwondo | torneig

Èxit de participació en el 3r
Torneig Escolar Joan Maragall
L’AMPA de l’escola Joan
Maragall, en col·laboració
amb el Club Balmes Rubí,
va organitzar el 21 d’abril
el 3r Torneig Escolar de
Taekwondo Joan Maragall.
L’objectiu de l’activitat és
el foment de l’esport base
i de la cohesió de l’alumnat
de primària.
El torneig, en la modalitat de tècnica i combat,
es va realitzar a l’escola
organitzadora i va comptar
amb un total de 70 infants
participants, d’edats compreses entre els 4 i els 12
anys. Eren alumnes de les
escoles Joan Maragall, del
Pau Casals, Teresa Altet,
Mossèn Cinto Verdaguer,
Escola Balmes, un equip de
My Ju-Cunit, Escola Pere
Viver de Terrassa, l’Associa-

ció Gimnàstica d’Ullastrell i
una representació del club
Balmes Rubí.
El club Balmes i el club
My Ju-Cunit van oferir una
petita mostra de tècnica, a
càrrec de Maria Jesús Heredia Marín, Wendy Gisela De
Bock i Sara Granell. També
va tenir lloc un combat d’exhibició entre Judit Córdoba,
del club My Ju-Cunit i dues
vegades campiona d’Espanya, i Hodefa Aaidoun, del
Club Balmes i actual campió
de Catalunya.
La jornada va ser un
gran dia de convivència i
motivació tant pels infants
participants com per les
famílies dels nens i nenes.
L’organització ha agraït el
suport dels diferents col·
laboradors. / Balmes Rubí

ciclisme | ruta

Nova sortida dels dos
grups del Club Ciclista Rubí
El Club Ciclista Rubí ha preparat dues noves sortides
Challenge per aquest cap
de setmana. Concretament,
serà la desena sortida dels
grups de l’entitat. El primer
grup sortirà a les 7 del matí
per fer un recorregut de
125 km que passarà per
Montcada, La Roca, Santa
Maria de Palautordera i el

Montseny. La tornada serà
per Sant Celoni, La Roca,
Montcada i Rubí de nou.
El segon grup sortirà
a les 7.30 hores per pedalejar en un itinerari de
100 km per Sant Cugat,
Montcada i Reixac, La Roca
i Villalba Sasserra i la tornada pels mateixos municipis.
/ CCR

El Mini Masculí va aconseguir guanyar el torneig. / Cedida

A l’esquerra, Júlia Quintas, la
millor jugadora en Infantil Femení. A la dreta, Víctor Serra, que
va ser escollit millor jugador de
Mini Masculí. / Cedides

muntanyisme | audiovisual

El CER posa en marxa un nou
cicle d’audiovisuals de muntanya
El Centre Excursionista de
Rubí (CER) ha posat en
marxa un nou cicle d’audiovisuals de muntanya elaborats pels seus socis. Les
sessions, obertes a tothom,
seran els dies 10, 17, 24 i 31
de maig a les 20 hores i són
d’activitats diverses com
l’espeleologia, les travesses,
l’alpinisme o l’esquí, entre
altres. Tots els audiovisuals
es projecten en alta definició en una pantalla de
quatre metres i l’entrada
és gratuïta.
El cicle arrencarà el
10 de maig i oferirà dues
projeccions: ‘Interiors’, de
Manel Miras, que mostra
l’interior d’algunes cavitats subterrànies i ‘Camins,
amics i cims’, de Quim Cucurull, que és una mostra de
les travesses que organitza
el CER, una de les activitats
amb més participació.
El dia 17 de maig es
veurà l’audiovisual ‘Alps
2017, quan els astres estan
a favor’, una creació de
Jordi Fort, un enamorat

Imatge promocional del cicle d’audiovisuals del CER. / Cedida

dels Alps. També s’oferirà el
documental de Pere Abella
‘Alvernia, els volcans del
massís central’, en el qual
dona a conèixer el massís
central de França, desconegut per a molts.
Finalment, aquell dia es
podrà veure una cinta sobre
rutes ferrades anomenada
‘Catalunya vertical’, que ha
estat creada per Gregorio
Sánchez.
El cicle continuarà el 24
de maig amb la projecció
de tres nous films. ‘Si no

vols pols, no vagis a Iran’, de
Marc Gascón, que mostra
la seva aventura en bicicleta creuant aquest país,
serà el primer; mentre que
‘Life live Alaskan’, de Maite
Manunelles, convida a fer
turisme per Alaska. Finalment, ‘Toubkal’, de Xavi Torres, mostra l’ascensió fins
al cim més alt del Marroc
i del nord d’Àfrica. El cicle
finalitzarà el 31 de maig
amb la projecció de Pito
Costa ‘Esquí de muntanya la
península de Kola’. / DdR

atletisme | campionat

Primera jornada
del Campionat del
Vallès per a la UAR
Les pistes municipals d’atletisme del Complex Esportiu
Can Llobet, a Barberà del
Vallès, van acollir l’1 de
maig la primera jornada
del 56è Campionat del Vallès, organitzat per la Unió
Atlètica Barberà. Quatre
atletes de la Unió Atlètica
Rubí (UAR) van participar
en la jornada. En la prova
dels 200 m llisos, hi va participar David Guerrero, que
va fer un temps de 23”37.
En categoria femenina hi va
participar Alba Arjona, que
va acabar amb un registre
de 30”02. Arjona també va
participar en salt de llargada, saltant una distància de
4,45 m.
D’altra banda, Gerard
Merino va realitzar dues
proves, el salt d’alçada,
en el qual que va fer dos
centímetres menys que el
dissabte a Sarrahima, 1,68
m, i també llançament de
javelina, amb una marca
de 25,73 m. Finalment,
Jairo Lorenzo, entrenador
del club i atleta en actiu,
va córrer una sèrie del 400
m tanques, on va parar el
cronòmetre en 1’03”20. La
segona jornada es disputarà
el 12 de maig.
Control de Sarrahima
D’altra banda, dissabte passat es va celebrar un control
en l’estadi Joan Sarrahima
de Barcelona, en el qual hi
van assistir alguns dels atletes Sub-18 de la UAR. Cal
destacar la gran actuació de
Kilian Miras, que va millorar
la seva marca personal en
llançament de pes en més
d’un metre, realitzant una
marca de 16,68 m. Gaudint
d’aquesta gran marca va estar Gerard Merino, que també va fer marca personal en
llançament de pes amb un
registre de 10,98 m. Merino
també va realitzar els 100 m
llisos parant el cronòmetre
en 11”69 i el salt d’alçada,
on va saltar 1,70 m .
També en el salt d’alçada, Jan Badia va realitzar un
salt d’1,74 m. Badia també
va córrer els 800 m llisos,
va realitzar la segona sèrie
més ràpida, guanyat-la i fent
una marca de 2’00”34. Lucia
Tejero va participar en els
3.000 m marxa i va aconseguir aturar el cronòmetre
en un temps de 17’19”78.
/ UAR

ESPORTS
WATERPOLO | TORNEIG

El Cadet Masculí
del CNR, campió
del Torneig
Poloamig@s
Dos equips de les categories inferiors de la secció de
waterpolo del Club Natació
Rubí (CNR) van par�cipar en
dos torneigs durant el cap
de setmana i el pont de l’1
de maig.
El Cadet Masculí va par�cipar en el III Torneig Nacional Cadet, Poloamig@s
2018, que es va disputar
a Saragossa. Els joves waterpolistes del CN Rubí van
protagonitzar un excel·lent
campionat i es van proclamar campions.
A més, un combinat
de jugadores en categoria
infan�l del club rubinenc i
del CN Badia van par�cipar
en el Women Spring CUP
infan�l de Lloret. En aquest
cas, les jugadores van acabar en quarta posició.
Amb aquests resultats,
es constata que els components dels equips de
les categories inferiors del
club, pugen amb molta
força garan�nt el futur de
l’en�tat. / CNR

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

ATLETISME | PROVA

Mònica Crisol queda
El Femení del CNR acaba la
temporada a la setena posició segona en la cursa

solidària de Montmeló
L’atleta de l’Òptims Club
Triatló Mònica Crisol va
confirmar el seu bon estat de forma assolint la
segona posició en la Cursa Solidària Mou-te per
l’Esclerosi Múltiple. Una
prova que es va celebrar
el 29 d’abril al Circuit de
Montmeló.

C r i s o l va t rave s s a r
la meta en un temps de
40’55”, una marca que li
va permetre pujar al segon
graó del podi.
L’atleta rubinenca prepara d’aquesta forma la
nova temporada de triatló,
que està a punt de començar. / OCT

El par�t va ser el comiat de la capitana, Gina Gerschcovsky, després de 10 temporades al club. / Cedida

El Sènior Femení del Club
Natació Rubí (CNR) ha acabat la lliga a Divisió d’Honor
en setena posició. El darrer
par�t va enfrontar el conjunt
rubinenc contra el CE Mediterrani, quart classiﬁcat. Les
jugadores de David Mar�n
no van poder fer seva la victòria i van perdre 6-18.
El partit, a més, va
significar el comiat de la
capitana de l’equip, Gina
Gerschcovsky després de
10 temporades defensant

NATACIÓ | COMPETICIÓ

els colors del Natació Rubí.
Gerschcovsky ha estat un
referent per a les jugadores
més joves.
La temporada passada,
el conjunt rubinenc també
va quedar en setena posició,
complint amb l’objec�u de
mantenir-se en la categoria.
Ara l’equip es prepararà

per disputar la Copa Federació. / CNR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Divisió d'Honor Fem.
CN SABADELL
CN SANT ANDREU
CN MATARÓ
CE MEDITERRANI
CN TERRASSA
EW ZARAGOZA
CN RUBÍ
CN MOSCARDÓ
CN SANT FELIU
DOS HERMANAS

J Pts.
18 54
18 48
18 42
18 33
18 28
18 18
18 14
18 13
18 10
18 7

RESULTATS
Juvenil Femení - UE Horta
CN Molins de Rei - Infantil

Úl�ma jornada pel Natació Rubí a la lliga aleví

7-3
14-8

Els nedadors que van par�cipar en la jornada de la Lliga Catalana aleví de Caldes. / Cedida

jornada per conèixer la
classiﬁcació ﬁnal a la lliga,
actualment ocupa la 63a
posició amb 15.236 punts.
La posició final que obtinguin serà determinant
per definir el grup de la
Copa Catalana en la qual
par�ciparan el pròxim mes
de juny.
D’altra banda, aquest
dissabte els màsters del

club compe�ran al III Màsters Ciutat de L’Hospitalet,
mentre que diumenge els
alevins par�ciparan en el II
Trofeu Ciutat de Manresa,
organitzat pel Club Natació
Minorisa. Els pe�ts nedadors nedaran en una piscina
de 50 metres, un fet que els
permetrà preparar-se per
als Campionats de Catalunya d’es�u. / CNR

Mònica Crisol va quedar segona en la compe�ció. / Cedida

ESPORT ADAPTAT | IOGA I AQUAGYM

L’Horitzó impulsa ac�vitats adaptades
per treballadors de Font del Ferro
El Club Espor�u Horitzó i la
Fundació Fedamar impulsen dos nous grups d’ac�vitats �siques adaptades per
als treballadors de Font del
Ferro. Es tracta d’unes ac�vitats que compten amb el
suport, de l’Ajuntament de
Rubí, el Club Natació Rubí i
l’Associació de Veïns de Ca
n’Oriol, que cedeixen installacions per tal de realitzar

L’Aleví del Club Natació
Rubí (CNR) es va traslladar
ﬁns a les instal·lacions del
Club Natació Caldes per
disputar la setena i úl�ma
jornada de la Lliga Catalana
aleví. Van nedar els 1.500
m lliures masculí, els 800
m lliures femení, els 100 m
lliures i el 4x100 m es�ls.
Un equip que, a l’espera
dels resultats d’aquesta
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aquestes ac�vitats.
Així, els dilluns de 13 a
14 hores es realitzaran classes d’Aquagym a la piscina
de Can Rosés. L’ac�vitat es
va iniciar el 23 d’abril i ha
estat molt ben rebuda pels
usuaris. Teresa Comelles,
ﬁsioterapeuta vinculada a
l’Horitzó i a de Fedamar,
dirigeix l’ac�vitat.
D’altra banda, els di-

jous de 10 a 11 hores es
realitzaran classes de ioga
adaptat i relaxació al local
de l’Associació de Veïns
de Ca n’Oriol. L’ac�vitat es
va iniciar el 24 d’abril i ja
compta amb 5 inscrits. Les
classes són impar�des per
Xènia Morilla, professora
de ioga adaptat vinculada
a l’Horitzó i a Fedamar. /
CE Horitzó

