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L’històric comerç Juanita de confecció, teixits
i merceria continua ben viu al carrer Monturiol
Tot i que la Joana Méndez,
més coneguda com a Juanita, va anunciar el tancament
de la botiga a principis
de novembre del 2018 per
jubilació, finalment ha traspassat la botiga a la Conchita Aragonés, que s’ha
fet càrrec del negoci amb
la idea de continuar oferint
als rubinencs el mateix que
la Juanita: “La botiga continua oberta i espero que per
molts anys més”, ha explicat la nova propietària de
l’establiment comercial, que
té la intenció de “continuar
amb els mateixos serveis que
oferia la Juanita”, incorporant algunes novetats molt
interessants.
Per exemple, s’ha afegit
roba de festa, bijuteria, pan-

La nova propietaria de la botiga, Conchita Aragonés, amb la Juanita, que portava més de 50 anys rere el taulell. / M. López

talons o vestits jaqueta de
cara a la temporada de comunions. A més, ara es pot

trobar material de tapisseria
molt ample i retalls de roba
estampada amb plòter, que

està realitzada a Sabadell
per una dissenyadora i que
és d’alta qualitat.

Tot això s’inclou al que
la botiga Juanita ja estava
oferint fins ara: merceria,

corseteria, teixits, teles de
patchwork, cintes, vetes,
passamaneria per tapissar,
roba de nadó de primera posada, etc. A més, continuarà
treballant amb la mateixa
modista, farà els encàrrecs
com ja feia la Juanita i oferirà “l’atenció personalitzada
que dona el petit comerç”.
La Juanita, que portava
54 anys amb la botiga,
havia aconseguit convertir
l’establiment en un dels més
coneguts, emblemàtics i estimats negocis de la ciutat.
Per aquest motiu, la Conchita Aragonés està especialment contenta d’haver-se
pogut fer càrrec del comerç i
així seguir donant vida a una
de les botigues més mítiques
i populars per Rubí.

ACTUALITAT

Divendres, 5 d’abril de 2019

3

El Pla d’atenció a les persones amb diversitat funcional
posa sobre la taula una quarantena de propostes
A la ciutat hi ha més de 4.000 persones amb cer�ﬁcat de discapacitat
MARTA CABRERA

Després d’anys de treball,
l’Ajuntament de Rubí ha
aconseguit �rar endavant el
Pla integral d’atenció a les
persones amb discapacitat i
diversitat funcional de Rubí
2019-2022, una eina bàsica
per millorar la vida d’aquest
col·lectiu vulnerable. Sobre la proposta, que va ser
aprovada en el Ple de març
per unanimitat, la regidora
responsable, Marta García,
va explicar que el pla “és
una mirada integral, des de
tots els àmbits i en totes les
fases i edats de la vida de
les persones amb diversitat
funcional i també des de la
perspec�va de les famílies i
les persones cuidadores”.
El projecte s’estructura
en sis eixos diferenciats que
pretenen donar cobertura
a les necessitats de les persones que tenen diversitat
funcional. A Rubí, hi ha 4.079
persones que tenen cer�ﬁcat de discapacitat, un 5,4%

PROPOSTES
DESTACADES

Ac�vitat de lleure dirigida a persones amb diversitat funcional a la
plaça del Doctor Guardiet. / Lali Puig-Arxiu

de la població.
El primer eix està relacionat amb la inserció i la
capacitació postobligatòria.
Sovint, les persones amb
diversitat funcional tenen
molts problemes per incor-

porar-se al mercat de treball.
Per aquest mo�u, una de les
mesures proposades és la
creació d’un servei d’acompanyament i orientació sobre
formació postobligatòria.
També s’ampliaran les places

L’Ajuntament estudia rescindir la
pròrroga forçosa amb el servei de grua
L’Ajuntament de Rubí està
estudiant les possibilitats de
rescindir la pròrroga forçosa
en la qual es troba el servei de
grua, que actualment presta
l’empresa Servi Grua SL. El
consistori aﬁrma que no està
complint les obligacions amb
la seva plantilla, motiu pel
qual està estudiant el cas.
Diari de Rubí va publicar fa quinze dies que dos
treballadors de l’empresa
han interposat una denúncia
per impagaments des de
fa mesos per part de Servi
Grua, mentre que un tercer
treballador va ser acomiadat,
segons van explicar els seus
companys per fer una baixa
‘ﬁc�cia’. Els dos treballadors
també van explicar que abans
dels impagaments l’empresa
havia intentat de diverses
formes reduir els costos de
personal.
Servi Grua ha impugnat el
nou concurs
En una comunicació enviada
a Diari de Rubí, Servi Grua
aﬁrma que “tot el que es va
publicar és absolutament
fals”, però alhora reconeix
un “eventual retard en el
pagament”, que, segons l’em-

El servei de grua municipal està generant controvèrsia. / C. Abril-Arxiu

Servi Grua diu
que no paga
als treballadors
perquè no cobra
de l’Ajuntament i el
consistori ho nega
presa “obeeix en exclusiva en
la demora del pagament dels
serveis per part de l’Ajuntament de Rubí”.
El consistori, per la seva
part, ha assegurat que durant el 2018 ha tramitat i
pagat totes les factures cor-

responents a la prestació
de servei de grua atenent a
la normativa d’aplicació de
qualsevol contractista que
pres� serveis a l’administració pública. A més, assenyala
que si l’empresa considera
que l’administració no compleix pot executar les accions
que consideri oportunes per
defensar els seus interessos.
Servi Grua con�nua prestant el servei perquè ha impugnat la licitació pública
de l’any passat, després de
quedar fora del concurs, i el
recurs administra�u encara
s’ha de resoldre. / DdR

-Servei d’acompanyament
sobre formació
postobligatòria
-Ampliació de places de Font
del Ferro
-Pilotatge d’un pis compartit
-Disseny del Pla
d’Accessibilitat
-Millores d’adaptació de les
parades de bus
-Identi�icar i senyalitzar
rutes segures
-Promocionar la �igura del
vetllador a l’escola
-Crear una aula per a infants
amb diversitat funcional a
l’escola bressol
-Revisar i catalogar
els recursos d’atenció
terapèutica
-Promocionar espais de
respir per a familiars

de Font del Ferro.
En l’àmbit de l’habitatge,
el consistori impulsarà un pis
compartit per a persones
amb diversitat funcional per
tal de millorar la seva autonomia, mentre que en l’eix

sociosanitari, es revisaran i
es catalogaran els recursos
disponibles d’atenció terapèu�cs des�nats a persones
d’aquest col·lec�u.
Pel que fa a l’eix de l’accessibilitat i la mobilitat,
està previst dissenyar un
Pla d’Accessibilitat, realitzar
millores d’adaptació a les
parades de bus i iden�ﬁcar
i senyalitzar rutes segures i
insegures.
En relació a l’educació,
l’Ajuntament promocionarà
la figura del vetllador als
centres escolars i crearà
una aula per a infants amb
diversitat funcional a l’escola
bressol.
Per úl�m, en l’àmbit del
lleure, els esports i la cultura,
es promocionaran els espais
de respir per a familiars de
persones amb discapacitat.
A banda, es preveu crear
una base de dades de les
persones amb diversitat
funcional, així com fer accions de sensibilització entre
els tècnics municipals i la

ciutadania.
En els darrers dos anys,
l’Ajuntament de Rubí també
ha impulsat la Taula de la
Diversitat, l’Oﬁcina d’Atenció
a la Diversitat Funcional, ha
promocionat Font del Ferro
i ha publicat un catàleg de
serveis i entitats sobre la
diversitat funcional.
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Sense braços i sense ajuts: la
lluita d’un rubinenc per conduir
MARTA CABRERA

Paco Cantón ha hagut de demanar un crèdit per pagar els 46.000
euros que li ha costat el cotxe adaptat. / Mariona López

Quan tenia 20 anys, Paco
Cantón va patir un greu
accident laboral pel qual li
van haver d’amputar els dos
braços. Tot i les diﬁcultats i
els reptes als quals s’enfronta cada dia, no ha perdut el
somriure ni el bon humor i
tampoc ha deixat de lluitar
per tenir una vida amb la màxima autonomia possible.

Aquest rubinenc és de les
poques persones a Europa
que condueix amb l’absència de les dues extremitats
superiors. Durant uns anys
va estar conduint un cotxe
adaptat a França, però va
tenir molts problemes per
passar la ITV precisament
perquè les peces no estaven
homologades. Aquest any va
decidir comprar-se un cotxe
nou i adaptar-lo amb l’ajut
del programa de Prestació
d’atenció social a les persones amb discapacitat (PUA)
que atorga la Generalitat
de Catalunya. Però la seva
sorpresa va ser majúscula
quan li van comunicar que,
tot i complir tots els requisits, no li atorgarien cap
mena d’ajut perquè s’havia
esgotat el pressupost: “Ens
van dir que no hi havia diners
i vam recórrer a través d’un
advocat, però ens van tornar
a denegar l’ajut, sense un
motiu aparent”.
Les ajudes PUA, dotades
el 2018 amb 2,5 milions
d’euros, són de lliure concurrència i prioritzen les situacions de major necessitat,
entre les quals hi ha diverses
adaptacions del vehicle. El
percentatge d’ajut es determina pel cost de l’adaptació
o actuació i en funció dels
ingressos econòmics.
Davant la negativa de
la Generalitat, ha hagut
de demanar un préstec de
46.000 euros, ja que només
l’adaptació, realitzada per un
enginyer de Sabadell, té un
cost de 24.500 euros. El fet
que el cotxe hagi de ser automàtic, a més, fa que hagi de
comprar la gamma més alta
del vehicle: en el seu cas un
Citröen C4 Picasso. L’adaptació, entre altres, consisteix

en la ubicació d’una placa
al pedal de l’embragatge
amb un sistema a través del
qual, amb el peu, controla la
direcció del vehicle i fa girar
el volant.
Amb una ﬁlla i un segon
nen de camí, la situació
econòmica de la família és
delicada: “La nostra situació
econòmica ara és complicada, sentim molta impotència
perquè tampoc hem pogut
arribar a un responsable
perquè ens digui el motiu
pel qual ens han denegat
l’ajut”. Paco Cantón té reconeguda una discapacitat
de més del 78% i necessita
l’ajut d’una tercera persona.
Amb el cotxe, la seva autonomia augmenta de forma
considerable, sobretot si
tenim en compte que viu a
Castellnou. “El faig servir per
tot, el cotxe em dona molta
autonomia per sortir de
casa”, amb aquest transport
pot portar i anar a buscar la
seva ﬁlla a la llar d’infants,
per exemple.
Però aquesta no ha estat
l’única batalla del rubinenc
amb el cotxe, ja que ﬁns fa
ben poc no va obtenir la
targeta per poder aparcar
en indrets reservats per a
persones amb discapacitat.
Durant uns anys, van denegar-li el permís perquè
“podia caminar”, fins que
l’anterior alcaldessa, Carme
García, va expedir-li un permís que havia de renovar
any a any. Amb el canvi de
govern, però, es va tornar a
quedar sense l’autorització i
va haver de sol·licitar nous
informes mèdics perquè
ﬁnalment pogués obtenir la
targeta per aparcar. Des de fa
poc, ja pot tornar a aparcar a
les places reservades.

El rubinenc té un cotxe adaptat per poder controlar la direcció amb
el peu esquerre. / Mariona López
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Membres de la comunitat educa�va debaten
sobre com combatre la segregació escolar
Més d’una cinquantena de
representants de la comunitat educa�va de Rubí van
par�cipar dilluns en la jornada
‘Estratègia de ciutat per l’èxit
educatiu. L’oportunitat de
combatre la segregació escolar’, una proposta organitzada
per l’Ajuntament a proposta
del Consell Escolar Municipal
(CEM). L’objec�u de la trobada
era dissenyar conjuntament
una resposta local al problema de la segregació, par�nt
de tot un seguit d’accions
proposades per la Fundació
Jaume Boﬁll.
La jornada es va iniciar
amb la ponència ‘Per què
cal combatre la segregació
escolar?’, a càrrec d’Isaac Gonzàlez, sociòleg i professor dels
Estudis d’Arts i Humanitats de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i col·laborador de
la Fundació Jaume Boﬁll. A la

seva intervenció, l’expert va
resumir els principals beneﬁcis d’una polí�ca educa�va
contra la segregació escolar,
com són l’increment de les
competències per l’èxit, la
millora dels recursos, i la consecució d’una major equitat i
cohesió social.
Després d’aquesta introducció, les persones assistents
a la trobada es van dividir en
grups per analitzar les accions
contra la segregació escolar
proposades per la Fundació
Jaume Bofill i debatre com
es podrien adaptar a la realitat de Rubí. Tot plegat amb
l’objectiu de dissenyar un
full de ruta operatiu i que
s’ajus� als con�nguts del Pla
local d’infància i adolescència
2018-2021.
La jornada va aplegar
equips direc�us i professorat
de diverses escoles públiques,

Associacions de Mares i Pares
d’Alumnes (AMPA), altres
membres del CEM, representants de la Direcció Territorial
d’Ensenyament i dels serveis
educa�us del sector del Vallès Occidental, membres del
govern municipal i d’altres
partits polítics, i tècnics de
l’Ajuntament. Les conclusions
del debat es posaran en comú
a la propera reunió del CEM.
La regidora de Serveis a
les Persones, Marta García, ha
destacat que “era un bon moment per afrontar amb decisió
aquest debat, fent-ne par�cip
tota la comunitat educa�va.
Aquesta és una demanda
que ens va fer el CEM i que
és especialment oportuna
després d’haver signat, juntament amb altres municipis,
el Pacte contra la segregació
escolar impulsat pel Síndic de
Greuges”. / DdR

Rubí acull el Fòrum d’Escoles Verdes, que
tracta sobre la reducció dels residus de plàs�c
Al voltant d’una cinquantena
d’alumnes i mestres d’una
desena d’Escoles Verdes de la
comarca es van reunir dijous
de la setmana passada a la
Biblioteca per intercanviar
experiències al voltant de la
reducció dels residus de plàs�c. La trobada es va celebrar
en el marc dels Fòrums territorials d’Escoles Verdes i de la
Xarxa d’Escoles per a la Soste-

nibilitat de Catalunya (XESC).
Els assistents eren provinents
de les escoles rubinenques
Mossèn Cinto, Montessori,
25 de Setembre, Rivo Rubeo,
Montserrat i Regina Carmeli,
a banda dels centres Montserrat de Castellbisbal, Rosella de Viladecavalls, Pineda
de L’Hospitalet de Llobregat i FEDAC de Cerdanyola.
Coscollola va ressaltar la

importància que jugaran les
escoles un cop entri en vigor
la prohibició dels plàs�cs d’un
sol ús a par�r del 2021, tot
just aprovada pel Parlament
Europeu. Sota el lema ‘Plàs�c
zero a les escoles’, els assistents van intercanviar experiències desenvolupades als
seus respec�us centres per
tal de reduir aquest �pus de
residus. / DdR

Una vintena d’alumnes belgues visiten Rubí
en un intercanvi amb el Duc de Montblanc

Els estudiants van visitar dilluns el consistori. / Ajuntament-Lali Puig

Dinou estudiants de la ciutat
de Gant, a Bèlgica, estan
aquesta setmana a Rubí en
el marc d’un intercanvi amb
estudiants de primer de Batxillerat de l’institut Duc de
Montblanc. L’alcaldessa, Ana
M. Mar�nez, va donar dilluns
la benvinguda a la ciutat
als estudiants belgues en
una recepció ins�tucional a
l’Ajuntament.

Durant la seva estada, els
i les joves han dut a terme diverses ac�vitats relacionades
amb el món de la ciència, en
concret sobre l’espai. Així,
dimarts van assistir a una
xerrada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i
ﬁns avui han visitat diferents
punts d’interès turístic de
Barcelona.
La màxima responsable

municipal va oferir al jovent una breu descripció de
la ciutat i els va animar a
aproﬁtar i gaudir de l’experiència: “Aquestes accions
d’intercanvi són importants i
les heu d’aproﬁtar. Conèixer
noves realitats, fer amistats i
compar�r interessos és vital
pel vostre desenvolupament,
però també per a les nostres
ciutats”. / DdR
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La PAH demana mesures urgents
per les famílies que s’estan
quedant sense habitatge a Rubí
CRISTINA CARRASCO

La Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca (PAH) de Rubí ha
demanat a l’Ajuntament mesures urgents per ajudar les
famílies que s’estan quedant
sense un sostre a la ciutat, per
aquelles que s’han vist obligades a ocupar un habitatge
perquè no sabien on anar i
per les que s’enfronten a un
desnonament immediat i es
veuen literalment al carrer.
El col·lec�u denuncia que
la problemà�ca de l’habitatge, lluny de millorar, s’està
agreujant per la pujada imparable dels lloguers mentre
que els salaris van a la baixa,
fet que està diﬁcultant l’accés
a l’habitatge i provoca que
moltes famílies amb pocs
recursos no puguin fer front
als lloguers i es vegin abocades a ocupar pisos buits
o a dramà�cs processos de
desnonament. En aquest
sen�t, des de la Plataforma
insisteixen que la majoria de
les ocupacions de pisos són
per “pura necessitat, ja que
ningú ocupa per caprici”.
Montse Maimó, membre
de la PAH, assenyala que
s’estan produint 165 desnonaments al dia mentre els
governs de les administracions “no donen cap solució” i “miren cap a un altre
costat”. Davant aquest fet,
aquest dissabte 6 d’abril s’ha
convocat una gran manifestació als jardins de Gràcia de
Barcelona per conscienciar
sobre la problemàtica de
l’habitatge i la nul·la resposta
de l’administració, així com
per denunciar el negoci de la
indústria immobiliària. L’acte
compta amb el suport d’altres
ciutats europees.
En el cas de Rubí, la Plataforma reconeix que “és cert
que l’Ajuntament treballa
amb nosaltres, però no és

eficient”. En aquest sentit,
apunten que “la resposta
de les assistents socials és
que no hi ha pisos, que hi
ha llista d’espera i que no
poden fer res”. El col·lec�u
reclama l’aplicació de la Llei
24/2015 de mesures urgents
per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i de la
pobresa energè�ca.
Cada cop, més casos
El col·lectiu ha fet públics
alguns dels casos que estan
atenent aquests dies, com
el de la Mailin o el de la
Consuelo. Mailin viu en un
pis ocupat amb dos ﬁlls, la
dona d’un d’ells i una neta
“per necessitat, no perquè
vulguem viure així. Nosaltres
volem un pagar un lloguer,
però no tenim contracte ni
permís de treball”. Consuelo,
que viu també amb dos ﬁlls,
una menor, la seva jove i una
neta, ahir al ma� s’enfrontava
a un desnonament, que la plataforma va aconseguir aturar
per uns dies. La dona lamenta
com estan pa�nt els seus ﬁlls i
reconeix que “passa vergonya
per la situació”, però que no
té feina ni un lloc on anar, i
l’administració no li dona cap
sor�da. Des de la plataforma
lamenten que “Rubí té blocs
vuits i l’Ajuntament no fa res
per ges�onar els habitatges”,
i que els tràmits són massa
lents.
Resposta de l’Ajuntament
En resposta a les queixes de la
PAH, l’Ajuntament assenyala
que tant els criteris com el
moment de tramitar els expedients a la Mesa d’Emergències els marca l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, qui
no permet iniciar un expedient ﬁns que no hi ha de data
de llançament judicial. A més,
apunta que el 2018 es van
obrir 85 expedients, però la

Rubí per la Pau alerta que
hi ha gent que paga pel padró
Rubí per la Pau va reivindicar
en una concentració el passat
dijous a la tarda el dret del
col·lec�u a poder empadronar-se per tenir accés a la
sanitat pública i als ajuts socials: “Tenir el padró és un dret
bàsic i fonamental que recull
la Cons�tució i demanem a
l’Ajuntament que ajudi a fer
aquesta tasca”, va explicar
Montse Serra, de l’Associació
de Veïns de Les Torres.
Serra va dir que a Rubí

“no hi ha facilitats d’empadronament” i que fruit d’això
han sor�t especuladors que
s’aproﬁten de la vulnerabilitat
d’aquest col·lec�u: “Sabem
de gent que ha pagat 500
euros perquè els empadronin
a casa seva”.
En contraposició a aquestes tècniques il·legals, ha sorgit un moviment de solidaritat
i alguns dels veïns han optat
per empadronar immigrants
a casa seva. / M.C.

Mesa només va adjudicar un
habitatge. També l’any passat,
es van tramitar 28 Prestacions
Econòmiques d’Especial Urgència i el servei d’intermediació de Proursa va aturar
20 desnonaments. Tot i això,
apunta que comparteix amb
la PAH la preocupació per la
problemà�ca de l’habitatge
i que està fent un feina constant per trobar solucions.

Membres de la plataforma, davant la CGT. / C.C.
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Tret de sor�da a les ac�vitats per
celebrar el Dia Mundial de l’Au�sme
L’entitat RubiTEA, que ajuda les famílies amb infants
i adolescents afectats pel
trastorn de l’espectre au�sta,
va donar dimarts a la tarda el
tret de sor�da de les ac�vitats relacionades amb el Dia
Mundial de l’Au�sme. La primera ac�vitat va ser una conferència sobre com són les
persones afectades per TEA,
a càrrec de la presidenta de
l’en�tat, Esther Mar�nez, que
considera que en els darrers
anys s’ha avançat molt en la
sensibilització del col·lec�u,
però que encara queda molt
camí per recórrer. “El 80% de
les persones amb trastorn
au�sta no tenen feina i el 47%
dels infants pateixen assetjament escolar”, va apuntar.
Durant aquesta xerrada, a la
qual van assis�r prop d’una
vintena de persones, també
es van fer diverses recomanacions bibliogràﬁques sobre
el trastorn.
La segona de les ac�vitats va tenir lloc el dijous a
la tarda a la Biblioteca amb
una hora del conte per tal que
els infants puguin entendre
l’au�sme.
L’ac�vitat més destacada
programada per l’en�tat arri-

Amb mo�u del Dia Mundial de l’Au�sme, l’Ajuntament està decorat
aquests dies amb globus que formen un llaç blau, el símbol de les
persones afectades per aquest trastorn. / M. López

barà aquest diumenge amb la
Festa de l’Au�sme, que �ndrà
lloc a la plaça Doctor Guardiet
a par�r de les 10.30 hores.
La ma�nal consis�rà en
una xocolatada amb xurros i
coca i en l’organització d’ac�vitats, jocs i tallers infan�ls.
Com ja es va fer l’any passat,
les activitats inclouen una
cursa no compe��va i inclusiva que porta per nom ‘Corre
Corre RubiTEA’. La participació és gratuïta i oberta a

tots els col·lec�us, però cal
inscripció prèvia.
La Festa compta amb
el suport de l’Orquestra de
la Diversitat de l’Escola de
Música Pere Burés, Mimo
Chispa, Pallasos Meke Fleke,
l’Escola de Dansa Vuit Temps
i Ynot Tony Magic i estan previstes actuacions de l’Escola
Capoeria Colgate, l’Escola
d’Adanubi i la classe de Zumba de Duet Sport, a més del
grup Nini. / DdR

Unes 800 persones par�cipen al Ball
de dones, que tanca els actes del 8 de març
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Foto de família de la segona sessió del ball. / Ajuntament-Lali Puig
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Rubí acull la inauguració de
la 8a edició del projecte ‘Ciutats
defensores dels drets humans’

Dues nits de ball exclusivament per a dones van
servir per tancar els actes
organitzats per l’Ajuntament
i diverses en�tats amb mo�u del Dia Internacional de
les Dones. Un total de 800
rubinenques es van reunir
a les dues sessions, que van
tenir lloc divendres i dissabte
passat al Celler. La trobada va
comptar amb la par�cipació
de l’alcaldessa, la regidora
de Polí�ques d’Igualtat i la
regidora de Serveis a les Persones. / DdR

El Celler va acollir l’acte sobre les Ciutats Defensores dels Drets Humans. / J.A. Montoya

La 8a edició del projecte ‘Ciutats Defensores dels Drets
humans’ es va inaugurar diumenge al Celler de Rubí. En
el marc d’aquesta proposta
i ﬁns dissabte, sis ac�vistes
de drets humans, procedents
del Sàhara Occidental, el Salvador, Colòmbia, el Camerun
i Itàlia, estan visitant les 25
ciutats que formen part de
l’edició de primavera del
projecte per par�cipar en xerrades, col·loquis i trobades
amb l’objec�u de sensibilitzar
sobre els drets humans bàsics
i parlar de la di�cil situació
dels seus països d’origen.
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, va donar la benvinguda
a Rubí a les sis persones ac�vistes i als representants dels
diferents municipis que par�cipen en aquest projecte i de
les en�tats organitzadores:
el Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament (FCCD),
la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Ins�tut de
Drets Humans de Catalunya i
l’Ins�tut Català Internacional

per la Pau.
Mar�nez va recordar el
paper de les administracions
locals en matèria de sensibilització per formar “una
ciutadania conscient i ac�va
en la defensa dels drets fonamentals. Aquest treball ha
de començar per la infància
i la joventut (...). D’aquesta
manera els apoderarem com
a agents de canvi per tal de
construir una societat justa i
igualitària”.
Sis històries d’ac�visme
Amanda Quijano, defensora
dels drets de les dones i membre de la Colec�va Feminista
del Salvador, va explicar la
seva lluita pels drets sexuals
i reproduc�us de les dones
en un país on aquest any ja
s’han comès 79 feminicidis.
La també salvadorenya Candy
Chévez va exposar el projecte
de l’Orquestra de Cordes on
participen dones privades
de llibertat i va reivindicar el
poder transformador de l’art
i la cultura.

Edda Pando, defensora
dels drets de les persones
migrades a Itàlia i presidenta
de l’associació Todo Cambia,
va denunciar el silenci davant
de les morts que provoquen
migracions i l’externalització
de les fronteres. El defensor
dels drets del poble saharaui,
Hassana Aalia, refugiat al País
Basc, va cri�car el bloqueig
informa�u i les greus vulneracions dels drets humans
del Marroc.
Des de Colòmbia, Leonard Rentería, poeta, raper i
ac�vista, va cridar a treballar
diàriament per la defensa
dels drets humans universals
i Sonia Mankongo, defensora
dels drets de les dones i nenes
al Camerun, va ressaltar que
l’educació pot apoderar les
dones en un país on formarse encara és un privilegi.
L’acte es va tancar amb
una visita guiada a l’exposició
‘Sàhara Visible’ que ha creat
l’alumnat de l’Escola d’Art i
Disseny de Rubí.

OBRIM LES PORTES:
NO ENS DEIXIS PLANTATS!
Vine a la Jornada de Portes Obertes
el proper dissabte 27 d’abril de 2019, de 10 a 15 h.
Participa en les diferents activitats que hem preparat.
Us esperem!
TREBALLEM JUNTS PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL.

C/ Càceres, s/n. 08191 Rubí | Telèfon: 93 588 75 75. www.fontdelferro.org
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Reconeixement de l’Ajuntament als nous
voluntaris i aspirants de Protecció Civil
m. cabrera

L’Ajuntament de Rubí ha fet
un acte de reconeixement
als dos nous voluntaris de
Protecció Civil i als set aspirants que estan en procés de
formació per incorporar-se a
l’associació.
En un acte el dimecres a
la tarda, l’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Martínez, va donar
les gràcies als voluntaris per
haver treballat al servei de la

ciutat: “Us vull agrair en nom
de la ciutat les 800 hores que
heu dedicat durant el 2018
a treballar per Rubí, ja sigui
en la celebració de la Festa
Major, la Nit de Cap d’Any o
la situació d’emergència per
les pluges a la tardor”.
També el cap de la Policia
Local, Oriol Sánchez, va mostrar el seu agraïment i va recordar que els inicis van ser
durs per les “dificultats de
coordinació” i la “sobrecàr-

rega de treball”, ja que des
que es va crear l’Associació
de Protecció Civil el 2010,
només estava integrada per
sis o set voluntaris.
Actualment, són 21 els
membres voluntaris d’aquesta organització, que tenen la
missió d’oferir tasques de
suport en esdeveniments
en els quals participa molta
gent i en situacions d’emergència per pluges, nevades,
ventades o incendis. A la

Unitat de Protecció Civil de
la Policia Local hi treballen
tres agents, que són els
responsables de coordinar
els voluntaris de Protecció
Civil.
Un dels aspirants a voluntari, Eduard Miró, ha
explicat que la principal
motivació per formar part
d’aquesta organització és
“ajudar els altres, donar
suport a la policia, a bombers, etc”.

Nomenats nous voluntaris de Protecció Civil. / Carla Abril

El Moviment per unes Pensions
Dignes convoca una marxa per
dimarts fins al Mercat
El Moviment per unes Pensions Dignes (MPPD) de Rubí
ha convocat una nova manifestació per dimarts 9 d’abril
amb l’objectiu de fer arribar
les seves reivindicacions a
més ciutadans. El col·lectiu,
que defensa pensions mínimes de 1.080 euros i que el
sistema de pensions públic
estigui blindat per la Constitució, realitzarà primer
l’habitual assemblea a les
10.30 hores a la plaça Pere
Aguilera i, un cop finalitzada
aquesta, iniciarà una marxa
per diversos carrers del centre fins al Mercat Municipal,
on es llegirà un manifest.
A més, els pensionistes,
que reben des de fa molts
mesos el suport de Rubí
Sanitat, una plataforma
ciutadana en suport a una
sanitat pública en condicions a la ciutat, ha iniciat
un seguit de xerrades per
diferents associacions de
veïns. La primera va tenir
lloc divendres passat a l’AV
Les Torres-Rubí 2000 i va
ser un èxit d’assistència.
Aquesta trobada va comptar amb la presència de Domiciano Sandoval, portaveu
de Marea Pensionista de
Catalunya, qui va explicar
quines són les reivindicaci-

ons del col·lectiu i perquè
cal defensar les pensions
públiques.
Davant la gran acollida
d’aquesta xerrada, el MPPD
ja ha organitzat dues més.
Seran aquest divendres 5
d’abril a les 18.30 hores
a l’AV Ca n’Oriol i dilluns
8 d’abril a les 17 hores a
l’AV Ca n’Oriol. Totes dues
comptaran amb convidats
d’altres associacions que
compartiran les seves experiències en aquesta lluita
per les pensions dignes.
Des del Moviment, expliquen que la voluntat de
totes aquestes xerrades i de
la marxa és ampliar la base
del col·lectiu, sumant a les
seves reivindicacions més
persones, no només pensionistes, ja que, insisteixen,
és el futur del sistema de
pensions públiques el que
està en joc.
Durant l’assemblea d’aquest dimarts, el MPPD
ha insistit en la defensa de
les pensions “governi qui
governi” i ha recordat, tot
i no voler entrar en temes
ideològics, que hi ha partits
que aposten per rebaixar les
pensions mínimes i que defensen els plans de jubilació
privats. / C. Carrasco
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Les assemblees tenen lloc cada dimarts a les 10.30 hores a la plaça
Pere Aguilera. / C.C.
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Drets Humans, desmilitarització i
menors immigrants no acompanyats,
altres debats de la sessió plenària
Per unanimitat, els grups
municipals van aprovar una
declaració ins�tucional de
les Ciutats Defensores dels
Drets Humans, en la qual
entre altres peticions es
demana la llibertat de dos
ac�vistes per la pau, Abdulhadi Al-Khawaja (Báhrein) i Ilham Toh� (Xina).
El manifest també rebutja
la persecució de persones
que defensen els drets humans, com Helena Maleno
o l’en�tat Proac�va Open
Arms.
Pel que fa a les mocions,
la Junta de Portaveus va
aprovar una moció de l’AUP
per fer una revisió del ROM
i incorporar al reglament
l’opció que els regidors que
es�guin gaudint del permís
de maternitat o paternitat
puguin delegar el seu vot al
Ple. I una segona, presentada per ICV, en contra de la
criminalització dels menors
immigrants no acompanyats i que també demana

dotar de més recursos les
ins�tucions per tal de millorar la seva acollida.
En canvi, no hi va haver
unanimitat en una moció
presentada pel PSC a instàncies de Rubí Solidari a
favor d’una ciutat desmilitaritzada i a favor de la
cultura de la pau. Els dos
regidors de C’s i els dos
exregidors del mateix par�t, ara no adscrits, hi van
votar en contra. El portaveu
de la formació taronja, José
Abadías, va dir que estan a
favor “de la cultura de la
pau”, però va defensar el
paper de l’exèrcit espanyol:
“Col·labora amb l’ONU,
en missions d’imposició
de pau i en labors d’ajuda
humanitària en grans catàstrofes”.
Altres grups de l’oposició van criticar el PSC
perquè en la proposta de
pressupost del 2019 del
PSOE augmentava la despesa en defensa. / M.C.

Designades les 765 persones que
formaran les meses electorals als
comicis generals del 28 d’abril
En un Ple extraordinari
celebrat dilluns, es van designar els membres de les
meses electorals i els seus
suplents de cara als comicis generals del proper 28
d’abril. El sorteig es va fer
mitjançant una aplicació
informà�ca de l’Ins�tut Nacional d’Estadís�ca (INE).
De cara a aquests comicis
al Congrés i al Senat s’han
determinat un total de 85
meses ─integrades per 765
persones─, repar�des en
25 col·legis electorals.
L’Ajuntament ja està
comunicant les designa-

PLE MUNICIPAL
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cions. Juntament amb la
notificació, els escollits
rebran un manual d’instruccions on s’explica amb
detall el funcionament de
la jornada electoral i les
seves competències com a
presidents o vocals.
La ciutadania que per
algun mo�u no pugui exercir la responsabilitat que
se li ha designat, haurà de
presentar reclamació a la
Junta Electoral de zona en
els set dies posteriors a la
notificació. El consistori
oferirà una sessió formativa per als membres de
mesa uns dies abans dels
comicis.
Canvis en alguns col·legis
Un total de 54.876 rubinencs i rubinenques tindran dret a vot en aquests
comicis, que permetran
renovar els 350 escons del
Congrés dels Diputats i els
208 d’elecció directa del
Senat.
En aquesta convocatòria, els electors que votaven al Casino, que està
pendent de ser remodelat,
es repartiran entre l’Ateneu, el Rubí Forma i l’escola
Pau Casals. / DdR

El Ple frena l’aprovació del nou contracte
de recollida de residus i neteja viària
MARTA CABRERA

L’oposició va tombar en el Ple
del mes de març, celebrat dijous de la setmana passada,
un expedient que el govern
va presentar al plenari i on es
determinava que Fomento
de Construcciones y Contratas (FCC) havia presentat
la millor oferta en relació
qualitat-preu per encarregar-se del servei de recollida
de residus i neteja viària.
L’expedient també recollia
la sol·licitud a FCC de donar
més informació per tal de
�rar endavant l’adjudicació
del contracte.
El contracte de recollida
de residus i neteja és el més
important que licita el consistori, amb un concepte de 7,6
milions euros i un contracte
de tres anys amb la possibilitat de fer tres pròrrogues
anuals. Actualment, el servei
l’està prestant FCC en pròrroga forçosa, després que el
2015 caduqués el contracte
que havia guanyat el 2007.
ERC, l’AUP, ICV, CDC i C’s

La sessió plenària va tenir lloc dijous de la setmana passada. / Carla Abril

ERC, l’AUP, C’s,
ICV i CDC voten
en contra de
l’expedient
van votar en contra de l’expedient després de cri�car que
el plec de clàusules i condicions del nou contracte no
inclou prou clàusules socials.

Veïns per Rubí es va abstenir
i el PSC hi va votar a favor. El
portaveu d’Esquerra, Xavier
Corbera, va jus�ﬁcar el vot
en contra per considerar que
aquesta licitació serà una
“herència que condicionarà
el futur”; Jordi Muntan, portaveu de l’AUP, va dir que el
plec inclou “molt poques”
de les propostes que havia

fet la seva formació; mentre
que la dirigent ecosocialista
Ànnia García va cri�car que
el nou contracte no tingui
prou “clàusules sostenibles
i socials” i no garanteixi “el
control per part de l’Ajuntament”.
Cal veure ara com es
resol l’expedient, ja que es
tracta d’un concurs públic.

Els regidors expulsats del PP tornen al Ple i
aquest valida la jus�ﬁcació de les seves despeses
M. CABRERA

Jonatan Cobo i Noèlia Borque van tornar a assistir
al Ple just el dia en què es
portava a aprovació la jus�ﬁcació de les seves despeses
quan formaven part del
grup municipal del Partit
Popular. Els dos regidors no
acudien a un Ple des del desembre de l’any passat, poc
després que es conegués
que haurien de retornar a
l’Ajuntament 29.000 euros
de despeses que no havien

pogut justificar, motiu pel
qual se’ls va embargar el
sou.
Cobo, en nom dels dos
regidors no adscrits, va aﬁrmar que les seves absències
han estat justificades per
motius “laborals i personals”. El regidor va admetre
que els comptes que van

Un dictament de la
interventora dona
per jus�ﬁcat quasi
la meitat del deute

Els regidors Noelia Borque i Jonatan Cobo no assis�en al Ple des del
desembre. / Carla Abril

presentar fa uns mesos tenien “deﬁciències per diversos
mo�us”. Entre aquests, va
assenyalar un canvi en els
criteris de jus�ﬁcació, que
la seva expulsió del par�t els
va diﬁcultar accedir a la documentació i perquè no són
“experts en comptabilitat”.
El PSC i el PP van votar
a favor del dictamen de la
interventora, que considera
jus�ﬁcat la meitat de l’import que els dos regidors
devien a l’Ajuntament. L’altra meitat, prop de 15.000
euros, l’han retornat. En
canvi, ERC, l’AUP, ICV, CDC
i VR es van abstenir i van
mostrar-se molt crí�cs amb
els dos regidors. El portaveu
de l’AUP, Jordi Muntan, els
va acusar de ser un “frau
polí�c i democrà�c” i els va
convidar “a deixar l’acta si
no ho poden compaginar
amb altres obligacions. Però
no ho fan, cobren cada mes
i fa mesos que no fan res
de res”.
El portaveu d’Esquerra,
Xavier Corbera, va demanar
a l’alcaldessa que apliqui
sancions als dos regidors

per les seves absències.
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, va dir que estudiaria
la pe�ció. C’s va ser l’únic
par�t que va votar contra el
dictamen, ja que segons el
seu portaveu, José Abadías,
“tots els grups municipals
presenten irregularitats en
els seus comptes”.

MOCIONS
APROVADES
-[AUP] Per a promoure que
els regidors i regidores amb
permisos de maternitat o paternitat puguin votar al Ple de
l’Ajuntament de Rubí mitjançant la delegació de vot.
Junta de Portaveus
-[ICV] Per lluitar contra la
criminalització dels i les joves i
adolescents migrats sols i dotar
econòmicament l’estratègia catalana d’acollida i integració.
Junta de Portaveus
-[PSC] Per una ciutat desmilitaritzada i a favor de la cultura
de la pau.
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC, VR i
Sergi García
No: C’s
Abst.: José Manuel Mateo i María
Dolores Marín
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Roberto Martín serà el candidat
de Ciudadanos a les municipals
CRISTINA CARRASCO

Ciudadanos (C’s) presentarà Roberto Martín com
a candidat a l’alcaldia de
Rubí a les properes eleccions municipals, segons han
confirmat fonts del partit
a Diari de Rubí. Martín és
periodista i actual portaveu
de l’agrupació de la formació
taronja a la ciutat. Des del
partit destaquen que, a més,
coneix el funcionament de
l’administració, ja que del
2015 al 2017 va ser cap de
gabinet de l’alcaldessa, Ana
M. Martínez (PSC), càrrec al
qual va renunciar per discrepàncies amb el projecte
socialista.
Martín estarà acompanyat per Francisco Javier
López, actual regidor de C’s

a l’Ajuntament, com a número 2, mentre que Yasmina
Sánchez, mestra i presidenta
de l’Associació de Veïns 25
de Septiembre, ocuparà el
número 3.
Els cinc primers llocs
de la candidatura del partit
taronja es completen amb
Beatriz Caballero, que es
dedica professionalment
al sector de les finances i
està vinculada a la Unión
Extremeña de Rubí, com a
número 4. Finalment, Jordi
Araujo, professional de la
indústria química, és el número 5.
Destaca que l’actual portaveu del grup municipal,
José Abadías, no es troba
en els primers llocs de la
candidatura i tampoc no s’ha
pogut conﬁrmar si formarà

ERC demana més transparència
al portal web de l’Ajuntament

Corbera i Martín, en una imatge d’arxiu. / Iban Coca

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) presentarà
una moció al Ple d’abril per
demanar més transparència
al portal web de l’Ajuntament, que consideren
que és poc intuïtiu a l’hora
d’aconseguir la informació:
“Al web de l’Ajuntament
sovint falta informació, està
desactualitzada o és errònia”, ha explicat la regidora
republicana Ariadna Martín.
Esquerra recorda que ja al
2015, l’Alternativa d’Unitat
Popular (AUP) i Veïns per
Rubí (VR) van presentar
dues mocions molt similars
demanant un protocol per
actualitzar les dades del
web de forma periòdica i
que no s’han executat.
ERC va presentar la moció per urgència al març,
però el Ple no va aprovar
la urgència i finalment es
votarà i discutirà en la sessió
d’abril. Entre les peticions
de la demanda, hi ha publicar totes les actes dels plens

des del 1979, crear un apartat per conèixer quines mocions han estat aprovades o
informació actualitzada de
la tasca política del consistori: “La transparència no és
només publicar els comptes
i els ingressos i les despeses,
també ho és publicar quina
és l’activitat política que es
fa cada dia a l’Ajuntament”,
aﬁrma la regidora.
“Els regidors patim una
manca d’informació que
ens diﬁculta molt la tasca,
però també la ciutadania, i
això és fruit de la manca de
voluntat i de la deixadesa en
la gestió”, ha explicat Xavier
Corbera, portaveu d’Esquerra, que també ha dit
que “la transparència no és
només posar els números,
sinó fer-los entenedors a la
ciutadania”. També considera que l’actual portal no és
intuïtiu, conté “informació
amagada” i considera que
cal una renovació del disseny. / M.C.

part d’aquesta.
Segons han explicat fonts
del partit a Barcelona, tota
la candidatura a Rubí estarà
integrada per persones de la
ciutat i tindrà un perﬁl marcadament professional. Pel
que fa al programa, només
han avançat que inclourà
propostes que prioritzin els
serveis bàsics amb especial
incidència “en temes socials
i en habitatge protegit”.

Martín, quan es va presentar com a portaveu del partit taronja a
Rubí. / Mariona López-Arxiu
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En Comú Podem obre el seu
Passejada pel camp de golf abandonat
programa a la participació digital que es vol recuperar com a parc periurbà

En Comú Podem
Rubí ja té pràcticament enllestit
el seu programa
electoral, configurat a través de
treball en grups
reduïts, xerrades
obertes a la ciutadania i jornades
participatives. La
formació política
ha decidit penjar
l’esborrany del
seu programa al Membres de la candidatura dels comuns, a les portes de la
web www.enco- seva seu. / Carla Abril
mupodemrubi.
cat per tal que la ciutadania el facilitant la instal·lació de plaques
pugui consultar i fer aportacions i solars als sostres de les indústries
propostes a través d’un formulari: de la ciutat per tal que aquestes
“Des del principi hem apostat per produeixin el 100% dels recursos
construir un programa de forma que consumeixen: “Entre el sector
col·lectiva i amb molta partici- industrial, cal impulsar i fomentar
pació”, ha explicat la candidata l’autoproducció i l’autoconsum
dels comuns, Ànnia García. Les energètic”, ha explicat García.
propostes es recolliran pel web
En l’àmbit de l’accessibilitat,
fins al 10 d’abril.
el número 2 de la candidatura,
Andrés Medrano, ha reconegut
Participació, habitatge, sostenibi- que és difícil convertir Rubí en
litat i accessibilitat
una ciutat “100% accessible”, però
Entre les múltiples propostes d’En el que sí que es pot fer és crear
Comú Podem, els dirigents de la una xarxa d’itineraris de mobiliformació destaquen les propostes tat i facilitar que els comerços i
en participació, habitatge, sosteni- restaurants de la ciutat eliminin
bilitat i accessibilitat.
les barreres arquitectòniques. Pel
En habitatge, la intenció de la que fa a la participació ciutadana,
formació és augmentar el parc pú- Medrano ha explicat que “la ciutat
blic a través de diverses propostes s’ha de gestionar de forma oberta
com la compra directa o l’opció de i participativa” i considera que
tanteig i retracte. Per Ànnia García, els processos de participació que
el més preocupant actualment ha impulsat l’Ajuntament durant
és que tot i que l’Ajuntament aquest mandat, “han desincentidisposa dels recursos econòmics vat la participació”.
per ampliar el parc públic, no ho
fa per una qüestió, entén, d’inca- Altres propostes
pacitat: “La situació d’emergència L’esborrany del programa també
habitacional és intolerable i és in- inclou altres propostes destacasostenible tenir els diners i que no bles, com ara tallar la circulació al
s’hagin pogut utilitzar, no només pont del carrer Sant Joan, plantar
està l’opció del tanteig, sinó també 10.000 arbres a la ciutat, remunicide la compra directa”.
palitzar les escoles bressol, impulEn relació a la sostenibilitat, En sar un servei públic d’odontologia
Comú Podem aposta per desenvo- amb tarifació social i construir una
lupar el Pla director del Rubí Brilla, nova piscina d’estiu.

Redacció

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP)
va organitzar dissabte passat al
matí una passejada pel camp de
golf de Can Sant Joan, que està
abandonat des de fa un any. Una
setantena de persones van voler
participar en la sortida per conèixer
aquest entorn natural entre Rubí
i Sant Cugat i les possibilitats que
podria oferir si es recupera per als
municipis.
El grup va sortir des del parc
de Ca n’Oriol, que connecta amb
l’actual camp de golf, i va seguir
un itinerari mentre s’explicava la
història del camp de golf, plena
d’irregularitats, i les possibles opcions de futur.
Membres de la Coordinadora
d’Urbanisme Ciutadà (CUC), la
plataforma veïnal que va lluitar per
intentar evitar que la zona s’acabés
convertint en un camp de golf, van
explicar com era aquest espai fa
gairebé 20 anys, quan hi havia una
part de bosc i una altra part important de conreu, principalment
arbres fruiters i cereals.
També es va denunciar les
irregularitats de la gestió del camp
de golf, explotat per la Federació
Catalana de Golf i propietat de
l’Incasòl. En aquests anys, ja que els

El camp de golf abandonat ocupa gairebé 80 hectàrees. / Cedida

gestors han incomplert en diverses
ocasions els convenis, sobretot
en referència a l’ús de l’aigua de
l’equipament.
Es va fer un petit esmorzar
en arribar a l’equipament, també
abandonat, i es va fer un petit procés participatiu en el qual la gent va
poder fer propostes per a l’espai:
principalment convertir-lo en un
parc, destinar una zona a parc agrari i fer una àrea de concerts.
L’objectiu de la proposta era donar a conèixer l’existència d’aquest

espai –són gairebé 80 hectàrees de
zona verda– per passejar per tal
que els rubinencs i els santcugatencs el coneguin i se’l facin seu,
sempre que respectin l’entorn i es
facin càrrec de les seves deixalles.
Durant l’activitat, es va penjar una
pancarta on es pot llegir ‘Volem
agricultura, bosc, parc’.
Tant Rubí com Sant Cugat han
aprovat una moció per demanar a
l’Incasòl la gestió directa d’aquest
espai per convertir-lo en un parc
periurbà.

EUiA acorda donar suport a la candidatura de
l’Alternativa d’Unitat Popular a les municipals
L’assemblea general d’Esquerra
Unida i Alternativa (EUiA) es va reunir dijous de la setmana passada
i va acordar donar el seu suport i
l’orientació del seu vot a les eleccions municipals a la candidatura
de l’Alternativa d’Unitat Popular
(AUP) per ser la coalició política
amb la qual més s’identifiquen en
aquests moments, tant pel que fa a
aspectes socials com en el vessant
democràtic.
L’assemblea va ratificar la de-

cisió de la direcció del partit,
que fins fa poc donava suport als
comuns de Rubí, de retirar aquest
suport, ja que consideren que
ICV ha vetat la persona que ells
havien proposat com a número 3
de la llista.
D’altra banda, la formació va
insistir en la necessitat d’un govern
local format per “les esquerres
transformadores” i va apostar
per “un canvi real a l’Ajuntament
després del 26 de maig”, que doni

solucions als problemes socials i
econòmics que hi ha a Rubí, “que
afecten majoritàriament a la classe
treballadora”.
En l’àmbit general, la formació
considera que cal lluitar per revertir la situació generada a partir de
l’aplicació de polítiques de dretes i
que “ha portat a milions de treballadors a la pobresa i a l’exclusió social”, com ara les reformes laborals
i de les pensions o les retallades en
el sector públic. / DdR
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Laura Vert, vicepresidenta
d’Òmnium Cultural Rubí és la
número 2 de Jaume Buscallà
REDACCIÓ

Junts per Rubí (JxRubí)
ha fet pública la llista que
concorrerà a les eleccions
municipals del 26 de maig
a Rubí, encapçalada per
Jaume Buscallà i amb Laura
Vert, expresidenta i actual
vicepresidenta d’Òmnium
Cultural a Rubí, com a número 2.
Sònia Jorba, comerciant i tècnica de Recursos
Humans, i Ivan Vila, emprenedor i actual assessor
del grup municipal, són els
següents integrants de la
candidatura electoral de
JxRubí. “Es tracta d’una
llista molt transversal i integrada per gent diversa, molt
preparada i no de partit,
amb diverses sensibilitats
i formes de fer”, remarca
Laura Vert.
La resta de la candidatura ﬁns al número 10 està
formada per M. Àngels
Ruiz España (directora co-

mercial); Josep Puigventós
(administratiu i secretari de
Foment de la Sardana); Èric
Zaldívar (estudiant de dret);
Chaima Farzouz (estudiant
de Criminologia i veïna del
Pinar); Manel Bamala (president de la Societat Sant
Antoni Abat) i Mari Creu
Bou (maquinista de Ferrocarrils de la Generalitat).
L’alcaldable de la formació, Jaume Buscallà, ha
agraït als membres de la
llista i als que donen suport
a la candidatura la seva
implicació “per sortir de la
zona de confort”. Per Buscallà, “cal donar una embranzida a la ciutat. Volem
que Rubí deixi de ser plana
i esdevingui una ciutat amb
empenta, amb il·lusió”. El
candidat també apunta que
“hem d’aconseguir que el
talent reverteixi a la ciutat.
La nostra voluntat és sumar
sinergies per aconseguir
que la nostra ciutat torni a
reeixir”.

Visita de Quim Torra
La presentació oficial de
la candidatura completa
tindrà lloc a principis de
maig, uns dies després de
la celebració d’una trobada
d’agents socials i culturals
de Rubí amb el president de
la Generalitat de Catalunya,
Quim Torra, prevista pel 25
d’abril.

Laura Vert, Jaume Buscallà, Sònia Jorba i Ivan Vila ocupen els primers llocs a la llista. / Cedida
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D

es de l’inici del mandat, el govern,
acompanyat d’alguns grups de l’oposició, ha treballat per millorar la vida
de les persones amb diversitat funcional. Ha
creat la Taula de la Diversitat, ha obert l’Oficina
d’Atenció a la Diversitat Funcional, ha publicat
un catàleg de serveis i entitats i ha promocionat
Font del Ferro.
A aquesta feina, ara se li suma el nou Pla
d’atenció integral a la discapacitat i la diversitat funcional 2019-2022 aprovat al Ple, un
document que posa les bases de les polítiques
públiques municipals per oferir a aquest collectiu vulnerable més oportunitats d’inclusió
en totes les facetes de la vida.
Contempla propostes que resulten fonamentals per aquestes persones, que representen
més del 5% dels rubinencs i que, en moltes

Promeses a les eleccions municipals
Davant les pròximes eleccions municipals ja comença la batalla per “agafar la cadira d’or” i viure
bé els quatre anys que vénen.
Tots els polítics prometen i prometen, però
Rubí cada cop està pitjor.
Jo suggereixo al que vulgui guanyar que faci
la proposta de fer més aparcaments al poble.
Això sí, si la fa, l’ha de complir, i si la compleix
quasi segur que li tornarà a sortir el “premi de la
cadira”. De moment, crec que tindrà el vot de tots
els que perdem temps i temps buscant un lloc per
aparcar. És vot segur.
En poc temps, quantes places s’han perdut
al carrer? Tot el que pertany del carrer principal
fins a la riera. No fa pas molt de temps convivien
cotxes i persones i no passava res. És que no han
vist que cada dia hi ha més cotxes? No passa res,
perquè els polítics es poden permetre tenir bons
pàrquings, però els ciutadans han d’aparcar lluny
del centre.
Després es queixen que es va a comprar a
les grans superfícies. Esteu tirant a terra el petit
comerç.
Esperem que surti algú que sigui capaç
d’arreglar una mica Rubí, ja que fa llàstima ho
miris pel cantó que ho miris.
Francesc Gilibets
Cuidadores
El passat dimarts 26/3/19, vaig assistir amb la

EDITORIAL

Plans de futur
ocasions, es troben en risc d’exclusió social. Per
posar només alguns exemples, el Pla projecta un
servei d’orientació sobre formació postobligatòria, l’ampliació del servei de Font del Ferro,
dissenyar el Pla d’Accessibilitat, impulsar la
figura del vetllador escolar o organitzar activitats de respir per a les famílies. En total, són
més d’una quarantena de propostes que poden
oferir un futur més esperançador pels rubinencs

amb discapacitat.
Els plans de treball són fonamentals per a
les administracions per tal de definir quines són
les prioritats polítiques en un àmbit determinat.
Per això, celebrem l’aprovació d’aquest Pla
abans de finalitzar el mandat, juntament amb
el Pla de joventut, el Pla director de polígons
o el Pla del Rubí Brilla, tot i que el desenvolupament d’aquest darrer és qüestionable. També

Cartes de la Ciutadania

meva germana Assumpció a l’Ateneu de Rubí,
on feien una xerrada a càrrec de Carme Casas,
treballadora social de l’Hospital de Terrassa, sobre
el valor de cuidar qui cuida quan emmalaltim.
Valorar el treball dels cuidadors, com la
societat ha deixat a les espatlles de dones, joves,
filles la difícil tasca de cuidar pares, sogres, malalts,
persones que deixen feines, redueixen jornades i
fan equilibris per portar-ho tot endavant.
Perquè sí, perquè toca, un fet tan interioritzat
que ningú es planteja com ens sentim, perdem la
nostra intimitat, el nostre temps lliure, les nostres aficions, ho anem perdent de mica en mica,
perquè, si demanes ajuda externa, és perquè no
hi poses tot el teu interès o dedicació.
En resum, una xerrada interessant, llàstima
que no va tenir una difusió prou important i no hi
va assistir públic, no obstant Carme Casas ens
va fer la xerrada igualment i vam fer teràpia.
Animem a organitzadors que tornin a
trobar un dia per repetir-la i que puguem
ser moltes persones compartint experiències,
neguits, en definitiva, parlant, que és com ens
enriquim les persones.
Gràcies Carme i gràcies a la meva germana Assumpció per informar-me d’aquest

El Tuit de la setmana

1 d’abril

Joaquin Gracia Casas @JoaquinGarciaCa
A veure si a Sant Cugat fan un 40% de descompte als cotxes híbrids per
incentivar la no contaminació, perquè a Rubí que tan parlem de medi
ambient, en vehicles elèctrics i híbrids etc, no es fa aquest descompte??
#rubicity @AjRubi

Segueix-nos a les xarxes socials

Visita’ns a www.diariderubi.com

esdeveniment.

Pilar Oller

Listas de espera
Hace un año aproximadamente, este diario
publicaba las manifestaciones en los principales
hospitales catalanes, destacando que las listas de
espera en la sanidad pública podían condenar a
más de un paciente.
Y tienen razón. Las listas de espera matan.
Este pasado 18 de marzo falleció mi esposo
Patricio. Repaso y analizo lo ocurrido a mi marido y todas las conclusiones me llevan al mismo
punto: las listas de espera en la sanidad pública,
matan.
Hace año y medio mi esposo empezó a tener
un malestar y no acababa de encontrarse bien.
Pidió hora para ser atendido por el médico y se la
dieron para más de un mes. A todo ello, hay que
sumarle las distintas pruebas, analíticas, médicos
especialistas, … Los meses fueron transcurriendo,
esperando un diagnóstico, una visita al neurólogo
que cuando iba a llegar en diciembre fue retrasada seis meses más y sin saber qué tratamiento
se le debía aplicar. El tratamiento llegó tarde y
una mañana encuentras a tu marido muerto en

celebrem que aviat estigui previst aprovar el Pla
de la gent gran.
Ara bé, hi ha altres plans fonamentals i
estratègics pel futur de la ciutat que aquest
govern i els anteriors no han estat capaços
d’aprovar. Parlem del tan necessari Pla de
mobilitat o del Pla d’equipaments, oblidat en
un calaix. Tampoc arriben notícies del Pla de
transformació dels barris de Les Torres, el 25 de
Setembre i Ca n’Oriol, una de les propostes més
interessants del mandat. I per no parlar del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM),
que continua el seu calvari particular des que
va ser tombat per la Generalitat el 2010. Rubí
té molts deures en aquest àmbit i el pròxim
govern sorgit de les urnes caldrà que es posi
les piles per tirar endavant aquests projectes
de vital necessitat per a la ciutat.
la cama, tras haber estado unas horas antes en
Urgencias.
Es muy duro. Te haces miles de preguntas,
mil conjeturas…y todas te llevan a las listas de
espera de la sanidad pública en Cataluña… y a
tantos recortes en los últimos años…
No culpo a los médicos. Ellos lo han hecho
bien. Nuestra doctora es muy buena. No pueden
hacer nada y cada día tienen un mayor número de
pacientes y ellos menos minutos para dedicar el
tiempo razonable para reconocer a sus pacientes
debidamente.
Con este escrito y desde la humilde posición
de una mujer viuda, madre y abuela, sólo pretendo
dejar constancia de un malestar y una reflexión
que todos nos deberíamos hacer. La sanidad
pública en Cataluña en los últimos años ha empeorado considerablemente. La atención a los
pacientes no es la correcta. Y las listas de espera
han multiplicado el tiempo para ser atendido. Y
estas producen retrasos tan numerosos, que por
el camino van quedándose muchas más personas
de las que creemos…
Quiero aprovechar para dar las gracias a
todas las personas que nos han acompañado en
momentos tan difíciles y duros, y que estuvieron
dándole el último adiós.
Gracias en su nombre, en la de sus hijos y
nietos, y en el mío propio. Su esposa.
Juana Ruz
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Una ciudad que
cree en el deporte N

colectivo y seguir reforzando
la implementación de parques
de actividad física y acercarlos
Como persona vinculada a todos los barrios de la ciusiempre al deporte y que ha dad. Actualmente contamos
pasado por diferentes etapas, con 8 espacios y seguiremos
desde jugador siendo bien incrementándolos, haciendo
pequeño, a entrenador, coor- posible que las urbanizaciodinador y directivo de varias nes también puedan disfrutar
entidades de mi ciudad, ser de estos espacios.
concejal y tener el privilegio
Mayoritariamente el dey el honor de poder trabajar porte de la ciudad se desarpor el deporte de Rubí es un rolla en instalaciones deverdadero placer.
portivas municipales, en las
Es un orgullo trabajar al que hemos trabajado para
lado de tantas y diferentes mejorar cuestiones que eran
entidades deportivas, que vitales para incrementar la
día a día hacen posible que calidad de las mismas. Numuchísimas personas, pe- estra preocupación es tener
queños y mayores, practiquen instalaciones suficientes y
deporte. Personas que con su en las mejores condiciones
actitud voluntaria mueven posibles, y garantizar así que
miles de personas que, duran- todas las modalidades de
te los siete días a la semana, deporte de nuestra ciudad
todos los meses del año, tengan la cobertura adecuada.
hacen deporte. Entidades En este sentido trabajaremos
que trabajan principalmente en dos líneas de actuación. La
por el deporte base y, en este primera consiste en adecuar
sentido, hemos hecho posible las instalaciones existentes
que ningún niño de la ciu- como la nueva construcción
dad se quede
de vestuarisin hacer deos y servicios
“Nuestra
porte. Con el
del campo de
preocupación es
programa de
fútbol munibecas deportener instalaciones cipal 25 de
tivas muchas
suficientes y en las septiembre,
familias con
la cubierta de
recursos li- mejores condiciones” la petanca de
mitados puCova Solera,
eden disfrutar y mantener la cubierta de las gradas del
una práctica deportiva. No campo de fútbol municipal de
nos podemos permitir como Can Fatjó, la ampliación del
ciudad que la situación eco- skate park, la renovación del
nómica de una familia sea césped del campo de fútbol
un impedimento para que municipal de Can Rosés y
sus hijos e hijas no puedan mejoras en las instalaciones
practicar un deporte.
de las urbanizaciones. La
El gobierno municipal segunda línea de trabajo
tiene un compromiso con servirá para dotar a Rubí de
las entidades, y ha dado y nuevas instalaciones deporcontinuará dando apoyo en tivas que den cobertura a las
la organización de muchas necesidades existentes. Para
actividades deportivas que ello estamos trabajando en
mejoran la imagen de la la construcción de un nuevo
ciudad, como por ejemplo pabellón destinado a la gimlos torneos deportivos de
nasia deportiva, unas nuevas
fútbol, fútbol sala, baloncesto, instalaciones de petanca para
hockey, voleibol, patinaje, trasladar las existentes en el
así como actividades como bosque de Ca n’Oriol, un
la Duatlón, la carrera de nuevo doble pabellón a Cova
San Muç, el Cross escolar, Solera que dé salida a necesila carrera de montaña, la dades de deportes de sala.
travesía Rubí - Montserrat.
Soñamos con una ciudad
Todos ellos hacen de Rubí que of rezca posibilidades
una ciudad rica en activida- diferentes y suficientes para
des deportivas y contribuyen poder practicar deporte. Pora proyectar la imagen de
que el deporte es salud y
nuestra ciudad más allá de valores. Y qué mejor sueño
nuestras fronteras.
que el de una ciudad que hace
No quiero dejar de men- posible que sus instalaciones
cionar el deporte dirigido deportivas sean de la calidad
a las personas mayores. En
que merecemos. Así va a ser
este sentido, creo que es im- porque continuaremos trabaportante mantener el apoyo jando por y para el deporte
a programas dirigidos a este en Rubí.
Juan López
Regidor d’Esports

Feliços 90, Núria i Rosa!

úria Feixas i Rosa Carrera són dues rubinenques
que tot just acaben de celebrar els seus 90 anys.
Aquell 28 de març de 1929 a la nostra ciutat, la matrona
tenia molta feina. Anava de la casa Cal Palet, a tocar de
l’església, a l’habitatge de la farmàcia Feixas, al carrer
Xercavins, atenent dos parts imminents.
A cada casa, cadascuna de les famílies esperaven el
naixement d’un nou membre. I van néixer la Núria i la
Rosa, no tenen clar qui va venir abans al món, però, en
tot cas, ho van fer a poca distància i amb molt poc temps
de diferència. Les dues amigues van celebrar la setmana
passada els seus 90 anys envoltades de familiars i amics
que han volgut compartir aquest moment tan especial
amb elles. Moltes felicitats!
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACADÈMIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES
AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

30€

BIJUTERIA

/MES

ARQUITECTURA

COPISTERIA
CALÇAT

Kumon English

Learning time!

DECORACIÓ LLAR

A Kumon English,
15 dies de prova de franc
sense compromís.*
*Fins al 30 de juny del 2019.
Consulta’n les condicions i la
disponibilitat.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21

617 920 121

ASSEGURANCES

I també Kumon Matemàtiques
i Kumon Lectura

CENTRE MÈDIC

Descobreix el seu potencial.

www.kumon.cat

DES DE

15€/MES

ACUPUNTURA

BICICLETES

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

ARRANJAMENTS
DE ROBA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU

15€/MES

CRISTALLERIA
CLÍNICA DENTAL
Sant Joan
T. 93 697 46 44
c. Sant Joan, 26
Dental Rubí
T. 93 588 78 35
c. Cal Gerrer, 7

GUIA DE SERVEIS
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PERRUQUERIA
CANINA

ROBA

TALLERS COTXES

REFORMES

FERRETERIA

MARBRES
SÒL LAMINAT

MERCERIA

FRUITERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES
ÒPTICA

REPARACIÓ

ELECTRODOMÈSTICS

TELEFONIA
Smarttech
T. 93 145 09 81
c. Cervantes, 55

AQUEST
ESPAI
POT SER
TEU
DES DE

INFORMÀTICA
PAPERERIA

AQUEST
ESPAI POT
SER TEU
DES DE

15€/MES

40€
/MES
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GUÀRDIES
NOCTURNES
DE DILLUNS A DIUMENGE
DE 21:00 A 9:00 DEL DIA SEGÜENT

ABRIL 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SALUT I BELLESA
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HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86
FARELL - 93 699 02 91
C. SANT JORDI, 25
LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES
RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95
KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C. SAFIR, 28
MAS - 93 699 68 99
C. TORRES ORIOL, 4

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

BATLLORI - 93 699 03 88
C. MILÀ I FONTANALS, 3
PONT - 93 697 34 56
C. MAGÍ RAMENTOL, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C. SEGÒVIA, 1
CALSINA - 93 699 22 81
C. NTRA. SRA. LOURDES, 35
SCHMID - 93 699 13 05
C. RIERA, 12
PROGRÉS - 93 697 79 93
C. VERGE DE FÀTIMA, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C. VICTOR CATALÀ, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C. SABADELL, 79
CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11
PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4
SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23
ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

L’àcid hialurònic, únic en el
rejoveniment facial
L’àcid hialurònic és una
substància que es troba de
manera natural al nostre
organisme. Contribueix a
formar l’estructura dels
teixits de la pell, mantenint
el col·lagen i l’aigua que
s’emmagatzema en ella.
La reducció d’àcid hialurònic a les nostres cèl·lules
fa que la pell perdi fermesa
i apareguin les temudes arrugues. Això es fa inevitable
amb el pas dels anys, ja que
el nostre organisme baixa
els nivells de producció
d’aquest component.
¿Perquè és únic per al rejoveniment?
És una substància que ja
existeix de manera natural
al nostre organisme i que
aquest el reabsorbeix de
manera gradual. Per tant,
no és un implant sintètic ni
permanent.
L’àcid hialurònic, per
naturalesa, té les excel·lents
propietats de:

· Atreure i retenir l’aigua
a les nostres cèl·lules (hidratació)
· Estimular la formació de

col·lagen (donar estructura
a les cèl·lules, per tant, elasticitat i fermesa)
Per sort podem reposar

l’àcid hialurònic a la nostra
pell amb els tractaments de
rejoveniment facial de medicina estètica que inclouen
aquest component en les
seves fórmules magistrals.
Existeixen diferents tipus de tractaments en medicina estètica que conté
àcid hialurònic per a tractar
arrugues facials. La seva
fórmula varia depenent del
tipus d’arruga (moderades
o severes) i de la regió facial
a tractar:
· Contorn d’ulls
· Pòmuls
· Llavis (volum i perﬁlat)
· Peribucals o “codi de barres”
· Solc nasogenià (entre l’aleta nasal i la galta)
És important un encertat diagnòstic mèdic estètic
per determinar el tractament més adequat a cada
persona.
Unitat de Medicina
Estètica de Policlínic Rubí

SALUT I BELLESA

Divendres, 5 d’abril de 2019

19

La prova del taló als nadons detecta prop de 2.000
casos de malalties des la seva posada en marxa
El cribratge neonatal identiﬁca malalties poc freqüents que poden resultar
mortals o comprometre molt la qualitat de vida dels nadons
Aquest any 2019 es compleixen 50
anys del primer cribratge neonatal
fet a Catalunya. Des que l’Institut
de Bioquímica Clínica de Barcelona
ho fes per primera vegada el 1969,
tots els nadons que neixen a Catalunya se sotmeten a una punxada
al taló per detectar precoçment
determinades malalties poc freqüents que poden comprometre
molt seriosament la seva qualitat
de vida.
Des de llavors, i ﬁns a l’any
passat, el Cribratge Neonatal a
Catalunya s’ha fet en un total de
2.788.179 nadons. D’aquests,
s’han detectat ﬁns a 1.955 casos
de malalties endocrino-metabòliques, tractades en unitats
especialitzades per a millorar
notablement la qualitat de vida
d’aquestes persones al llarg de
la seva vida. En aquest sentit, la
prova del taló permet detectar
precoçment determinades malalties poc freqüents, que poden

estar presents en el nadó des del
naixement encara que no en tingui
símptomes.
El programa de detecció precoç neonatal de Catalunya s’ha
anat ampliant amb el pas dels anys
i actualment inclou ﬁns a 24 malalties minoritàries i integrades en
més de 7.000 condicions clíniques
que tenen una baixa incidència en
la població.
El cribratge va arrencar, en els
seus primers anys, podent detectar la fenilcetonúria -una malaltia
genètica hereditària-, i va ampliarse als anys 80 amb l’hipotiroïdisme
congènit –el tractament precoç del
qual evita discapacitats greus-, i,
l’any 2000, amb la ﬁbrosi quística
-que provoca alteracions digestives i respiratòries-. El 2013 es va
incloure la detecció d’un grup de
19 malalties metabòliques i el 2015
la malaltia de cèl·lules falciformes;
ﬁnalment, al 2017, el sistema sanitari públic català va esdevenir el

primer d’Europa en poder detectar
la immunodeﬁciència combinada
greu, una malaltia genètica del
sistema immunitari que cada any
podria afectar a Catalunya entre
1 i 4 nadons, els coneguts com a
‘nens bombolla’.
En els darrers 10 anys, des
del 2009, la majoria de malalties
detectades han estat l’hipotiroïdisme congènit (369 casos), i la
fenilcetonúria (126); de fet, aquestes dues malalties concentren el
70% de tots els casos detectats
des de 1969.
Com funciona la prova?
La prova del taló habitualment es
duu a terme al centre maternal on
neix cada nadó. El moment idoni
per a la presa de la mostra és 48
hores després del naixement de
l’infant.
La prova consisteix en una
punxada superficial en un dels
talons del nadó per extreure’n

unes gotes de sang i deixar que
impregnin un paper absorbent
homologat per ambdues cares.
El paper s’envia a un laboratori
especialitzat per a l’anàlisi de la
sang. Juntament amb la recollida
de la sang impregnada en paper
es recullen les dades de la família
i el nadó en una ﬁtxa que, posteriorment, s’utilitzaran per enviar els
resultats obtinguts.
La majoria dels nadons no
tenen cap malaltia de les incloses
en el Programa i, en aquests casos,
s’envia al domicili de les mares i
els pares una carta comunicant
el resultat normal de la prova del
taló. En canvi, si la prova de detecció esdevé positiva, el laboratori
de Cribratge Neonatal comunica
el cas a la unitat de referència
diagnòstica (URD) que trucarà als
pares per visitar al nadó i descartar
o confirmar el diagnòstic. En el
cas que el diagnòstic es conﬁrmi,
la URD informa els pares sobre

tots els aspectes de la malaltia
del nadó, i s’inicia el tractament
com més aviat millor. També se’ls
dona consell genètic i se’ls cita
de nou per fer el seguiment de
l’infant i comprovar la idoneïtat
del tractament.
Després del cribratge, les
mostres de sang s’emmagatzemen
durant uns anys en el laboratori
central del cribratge neonatal de
Catalunya, per si poguessin ser
d’utilitat per a la realització de
noves anàlisis, en benefici del
mateix infant. Cal recordar que
actualment, excepte la Immunodeficiència combinada greu, la
resta de les malalties genètiques
incloses en el Programa de Cribratge Neonatal no tenen cura
però un tractament precoç permet
controlar-ne i disminuir-ne el risc
de danys greus que l’evolució de
la malaltia produiria sobre els
nadons afectats.
Generalitat de Catalunya
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Com netejar mobles tallats
Per mantenir en perfecte estat
els mobles tallats, cal ser bastant
pacient. Normalment, si fa poc
que van ser tallats no tindreu problemes. Però si el vostre moble és
més antic o el seu disseny conté
moltes formes diferents pot ser que
us costi més feina.
En aquests mobles, la pols i
la brutícia s’acumulen en forats i
escletxes de difícil accés. Per això,
el millor remei és utilitzar un bon
raspall. Procureu que sigui petit,
perquè pugui accedir a les zones
més delicades. Una bona idea

és utilitzar un raspall de dents,
d’aquesta manera cap racó quedarà
sense netejar.
Ara bé, primer passeu un drap
sec per eliminar la pols més immediata i després passeu el raspall
per les zones més complicades.
Després, aconseguiu un pot de
cera per a mobles, aquesta us ajudarà a que brillin perfectament.
Ara, amb el raspall repasseu tot el
moble, passeu la cera pels replecs
que veieu.
Com a darrer pas, heu d’eliminar l’excés de cera. Amb un drap

mullat en una solució d’aigua i
vinagre retireu l’excés de cera.
Per fer aquesta barreja és suﬁcient
afegir a un recipient una tassa d’aigua i una altra de vinagre. Després,
eixugueu amb un drap sec i suau,
que no deixi anar pelussa. Amb
aquests passos us adonareu que
els vostres mobles tallats brillen
com el primer dia i que la brutícia
ha desaparegut.

Per Redacció / AMIC
decoracion2.com

MASCOTES

Carta d’esperança
El meu nom és Sabino, probablement amb
anterioritat vaig tenir un altre nom el qual no
recordo.
Vaig ser abandonat en una colònia de gats
ferals, potser era ja una molèstia per a la meva
anterior família i ja no entrava en els seus plans
de vida. Vaig romandre allà durant mesos,
intentant sobreviure, un fet pel qual ningú em
va ensenyar, perquè sóc un gat de casa i vaig
haver de d’espavilar-me per portar una mica de
menjar al meu estómac, tasca gens fàcil ja que
per desgràcia els gats casolans no hem desenvolupat l’instint de supervivència i per això la
nostra esperança de vida al carrer es redueix i
és realment escassa.
El passat estiu, i gràcies a una persona que
va donar la veu d’alarma quan una de les meves
potetes presentava una ferida, em van rescatar i
ja estic totalment curat.
Sóc un gat adult, immensament amorós i
juganer, per la qual cosa no hauria de tenir-ho
complicat perquè algú em brindi una oportunitat.
Aquesta és la meva carta d’esperança, que em
porti a donar inici a una nova vida al costat d’una
bona família que estigui disposada a obrir-me les
portes de la seva llar com un membre més.
Si vols conèixer-me, contacta de dilluns a divendres de 18 a 20 hores al telèfon 639 679 777
o bé a través d’email, web o xarxes socials:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
www.instagram.com/rodamons_de_rubi/
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Les mascotes de Rubí

Vols
que la teva mascota
aparegui
al Diari de Rubí?
Envia’ns una fotograﬁa
amb una breu descripció
a diari@diariderubi.cat

22
DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

Divendres, 5 d’abril de 2019

CLASSIFICATS

CULTURA
ART

L’ar�sta Carme Llop fa una donació
a la ciutat d’una vintena d’obres
de conservar i mantenir el
patrimoni cultural”, ha explicat l’ar�sta local. Un gest
de conﬁança que ha agraït
l’alcaldessa, qui ha ressaltat
que aquesta donació “permetrà integrar l’obra de Carme Llop al patrimoni ar�s�c
i municipal i acostar-la al
conjunt de la ciutadania”.
Les 18 pintures lliurades
a la ciutat cobreixen un ampli període que va del 1987
ﬁns al 2019 i es pot observar
l’evolució ar�s�ca i tècnica
de Carme Llop.
Carme Llop, amb una de les obres que ha cedit a Rubí. / Cedida

REDACCIÓ

L’artista rubinenca Carme
Llop ha fet una donació a la
ciutat de 18 pintures representatives de tota la seva
trajectòria. El lliurament es
va formalitzar el dilluns al
ma� amb la signatura de la
donació per part de l’autora
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i l’alcaldessa de la ciutat, Ana
M. Mar�nez.
Les obres seran seleccionades i inventariades
i conservades pel Museu
Municipal Castell (MMUC),
que ja disposa actualment
d’una petita col·lecció de
pintures de Llop. L’acord
de donació també inclou el

compromís de l’equipament
de difondre aquest fons dins
del seu projecte exposi�u i
de posar-lo a disposició dels
inves�gadors.
“He decidit donar les
obres a l’Ajuntament per la
meva vinculació amb Rubí i
amb el MMUC i perquè sé
la cura que tenen a l’hora

Exposició a l’Aula Cultural
Algunes d’aquestes obres
cedides per Llop es podran
visualitzar del 9 de maig al
20 de juliol a l’Aula Cultural,
on està prevista una exposició de 43 pintures a l’oli sota
el �tol ‘Tes�moni sensible’.
La mostra oferirà obres relacionades amb la temà�ca
de l’aigua, representada pel
llac de Banyoles i les salines
del sud de França.

Sergi Marcos porta la seva mostra sobre
Joan Margarit a Santa Coloma de Farners
La sèrie de pintures inspirades en l’obra poè�ca de Joan
Margarit creada per l’ar�sta rubinenc Sergi Marcos, que es
va poder visitar a Rubí l’any passat, viatja ara ﬁns a Santa
Coloma de Farners sota el �tol ‘Una immersió pictòrica
inspirada en l’obra poè�ca de Joan Margarit’. La mostra es
podrà visitar a la Casa de la Paraula, un centre cultural que
també inclou una mostra permanent dedicada al poeta
Jaume Vinyoli, molt vinculat al municipi gironí.
L’exposició de Sergi Marcos està inscrita en el marc del
VI Fes�val Domini Màgic de Poesia i es podrà visitar ﬁns
al 4 de maig. El 6 d’abril es farà una visita guiada a les 17
hores que servirà com a acte d’inauguració. L’espai obre de
dilluns a dissabte de 10 a 13.30 hores i de dijous a dissabte
de 17 a 20 hores. / DdR

Una de les obres de la col·lecció de Marcos. / Arxiu

Carlos Mar�nez exposa
les seves pintures a edRa
El pintor Carlos Mar�nez,
que té el seu taller ar�s�c a Rubí, exposarà ‘Què
veure-hi?’ a l’Escola d’Art
i Disseny de Rubí (edRa) a
par�r del 9 d’abril. L’ar�sta nascut a Buenos Aires
presenta una sèrie de pintures on es percep la seva
constant preocupació per
la u�lització del llenguatge
com a tema en si mateix:

un univers de signes, significants i significats que
possibiliten la manifestació
del pensament.
La inauguració serà el
mateix 9 d’abril a les 19 hores a la Sala d’Exposicions
de l’equipament educa�u i
consis�rà en una conferència de Carlos Mar�nez que
porta per �tol ‘Llenguatge i
processos crea�us’. / DdR

Mar�nez oferirà una xerrada durant la inauguració. / Cedida

Ma�nal d’art al Mercat
Municipal aquest dissabte
El Mercat Municipal acollirà
aquest dissabte d’11 a 13
hores diverses activitats,
entre les quals destaca
una trobada d’sketchers,
dibuixants professionals o
aﬁcionats que prac�quen
el dibuix in situ. La trobada
oferirà als par�cipants l’opció de plasmar els colors i
productes del Mercat amb
llapis, aquarel·les o qualsevol altre estri amb la tècnica que prefereixin. El Mercat oferirà paper a par�r
de les 11 hores a totes les
persones que s’inscriguin a
la zona del peix.
D’altra banda, l’Associació Sant Galderic organitza
el taller infantil ‘Dibuixa
el Mercat’, que ofereix als
infants la possibilitat de
fer dibuixos sobre l’equipament. D’altra banda,

l’Escola d’Art i Disseny de
Rubí farà un tastet sobre
Urban Sketchers dirigit a
persones que els agradi
dibuixar. / DdR
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Nova sessió de
cinema a La Sala: ‘Call
me by your name’
El teatre municipal La Sala
projectarà aquest divendres
a les 21 hores el ﬁlm ‘Call me
by your name’, una cinta de
producció italiana sobre el
despertar de l’amor, premiada amb un Oscar al millor
guió adaptat. Luca Guadagnino és el director del ﬁlm,
protagonitzat pels actors
Timothée Chalamet i Armie
Hammer. El preu de l’entrada
és de 3 euros. / DdR

CULTURA
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FOTOGRAFIA

Exposició de fotograﬁes d’Ignasi
Marroyo al Fes�matge de Calella
REDACCIÓ

El Fes�matge 2019 de Calella incorpora al fes�val una
mostra d’una setantena de
fotografies del rubinenc
Ignasi Marroyo sota el �tol
‘Imatges d’una època’. Es
tracta de fotografies captades principalment durant

els anys 60 i 70 i que formen part de les col·leccions
‘Mercats’, ‘Setmana Santa’,
‘Somorrostro’ i ‘Braus’ del
desaparegut fotògraf rubinenc.
Les imatges es podran
veure a la Sala polivalent de
la Fàbrica Llobet de dijous
a divendres de 17 a 21.30

Xerrada i exposició sobre el
maquillatge i els cànons de bellesa

hores i els caps de setmana
i fes�us d’11 a 14 hores i de
17 a 21.30 hores.
Les fotograﬁes són tes�moni de la gran sensibilitat i
percepció de la vida quo�diana del pres�giós fotògraf
de Rubí, un dels fundadors
del grup El Mussol i del Grup
Fotogràﬁc El Gra.

La xerrada va tenir lloc dimecres a la tarda. / Mariona López

La Biblioteca acull fins al
31 de maig una exposició
al ves�bul en la qual es pot
veure la fotograﬁa de diverses dones sense maquillar.
‘Mujeres al natural’ és el �tol
d’aquesta exposició realitzada amb fotograﬁes de Javier
Álvarez, Monse Cazcarra i
Ingrid Llorens i també de la
xerrada que va tenir lloc el
dimecres a la tarda al mateix
equipament cultural i en
la qual van participar una
vintena de persones.

Una de les fotograﬁes d’Ignasi Marroyo de Setmana Santa.

Cazcarra va explicar que
la mostra pretén transmetre
“una visió crí�ca sobre l’ús
del maquillatge”, però sense
“demonitzar-lo” i va explicar
que “els mitjans de comunicació proporcionen un
estàndard per comparació
que acostuma a ser irreal”.
L’objectiu de ‘Mujeres al
natural és “ser més crí�cs
amb els mo�us pels quals la
gent es maquilla i augmentar
l’autoestima de les persones”. / DdR

AGENDA
···································································
DIVENDRES 5 d’abril
‘Llegir és viatjar: Escòcia’
Club de Veus de Dona. A les 18h a la Biblioteca.

A les 19h al local de la Peña Calixto Sànchez.
Concert de jazz
A càrrec de Riner Scivally Quartet. A les 20h a
l’Ateneu. Org.: Associació Jazz Rubí.

‘Call me by your name’
Cicle de cinema. A les 21h a La Sala. Preu: 3€.

Concert de primavera
A càrrec de l’Obrador Coral. A les 20.30h a
l’església de Sant Pere.

Observacions astronòmiques nocturnes
A les 21.30h a l’Ateneu. Org.: Associació Amics
de l’Astronomia.

‘Yerma’
Teatre a càrrec del Grupo de Teatro Almocafre
de Montalbán. A les 20.30h al Casal Popular.

···································································
DISSABTE 6 d’abril

Toni Bright: ‘Volver a creer’
Espectacle de màgia de la ment. A les 21h a La
Sala. Preu: 10€ an�cipada/12€ a taquilla.

La Trocalleria
A les 10.30h a la pl. Dr. Pearson.
Hora del conte en anglès
A les 11h a la Biblioteca. Per a infants d’1 a 7
anys.
Trobada d’sketchers
D’11h a 13h al Mercat Municipal.
Trastalab: Creem una càmera estenopeica
A càrrec de Carles Mercader. A les 11j a la
Biblioteca. Per a infants de 5 a 10 anys. Org.:
Caçadors de Trastets
Ac�vitat infan�l de ciència i tecnologia
‘Coets a l’aire’. A les 11.30h a càrrec d’Explorium. Per a infants de 6 a 11 anys.
Espectacle de ﬂamenc

···································································
DIUMENGE 7 d’abril
Festa de l’au�sme
A par�r de les 10.30h jocs, tallers, ac�vitats
infan�ls i cursa no compe��va. A la pl. Dr.
Guardiet. Org.: RubiTEA.

Concert de primavera
A càrrec de la Banda de Rubí. A les 18.30h a La
Sala. Commemoració dels 100 anys del tren.
Preu: 5€.
‘Yerma’
Teatre a càrrec del Grupo de Teatro Almocafre
de Montalbán. A les 18.30h al Casal Popular.
···································································
DILLUNS 8 d’abril
Presentació del llibre ‘Obertura republicana:
Catalunya després del nacionalisme’
A càrrec de l’autor, Joan Manuel Tresserras. A
les 18h a la Biblioteca.
···································································
DIMARTS 9 d’abril
Consultori sexual i de parella
De 17h a 19h a l’Espai Jove Torre Bassas.
···································································
DIMECRES 10 d’abril

‘Màgia, música i humor’
Concert de l’Orquestra de Cambra de l’Escola
de Música Pere Burés. A les 12h al Celler.

Hora del conte
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 a
8 anys.

Espectacle infan�l
‘Màgia’, a càrrec d’Oscar Sanjuan. A les 12h al
Castell. Per a infants de 3 a 12 anys.

‘Aproﬁta l’es�u per trobar una feina’
De 18.30 a 20h a l’Espai Jove Torre Bassas.

‘Adéu, Peter Pan’
Espectacle familiar. A les 12h a La Sala. Preu: 5€
socis La Xarxa; 6€ no socis.

Presentació del llibre ‘El olor de los días
felices’
A les 19.30h a càrrec de l’autora Marta Gracia
Pons. A la Biblioteca.

···································································
DIJOUS 11 d’abril
‘La Gioconda’
Dins del cicle ‘Conta’m una òpera’. A les 19h
a l’Ateneu. A càrrec de Maria José Anglés.
Inscripció prèvia.

EXPOSICIONS
TrastArt. Exposició temà�ca mul�disciplinar. A càrrec de Javier Ruiz. Inauguració 10 d’abril a les 19h. A la Biblioteca
ﬁns al 30 de juny.
Mujeres al natural. Exposició fotogràﬁca
de Montse Cazcarra, Ingrid Llorens i Javier Álvarez. A la Biblioteca ﬁns al XXXX.
Què veure-hi? Exposició de pintura de
Carlos Mar�nez a edRa. Inauguració 9
d’abril a les 19h. Fins al 9 de maig.
Mujeres al natural. Exposició fotogràﬁca
sobre el maquillatge. Fins al 31 d’abril a
la Biblioteca.
Sàhara Visible. Exposició dels alumnes
d’edRa. Fins al 5 d’abril.
Sergi Muñoz. Obra pictòrica. A l’Aula
Cultural. Fins al 13 d’abril.

CULTURA
LITERATURA

Jorge portela s’estrena en la comèdia
romàn�ca amb ‘Una diablesa en apuros’
NÚRIA JULIÀ FOSAS

L’escriptor Jorge Portela
acaba de publicar una nova
novel·la, ‘Una diablesa en
apuros’, editada per l’editorial Mr. Momo. Portela,
que ha trigat dos anys en
escriure aquest nou llibre,
debuta amb aquesta obra
en el gènere de la comèdia
romàntica. ‘Una diablesa
en apuros’ és una novel·la
en la qual el prolíﬁc autor
rubinenc sorprèn de nou
amb una bona dosi d’enginy
i picardia, un pèl de tensió
sexual no resolta, situacions
eixelebrades i generant controvèrsia des del respecte
més profund cap a les dones, amb qui s’ha inspirat
per a aquesta història.
El llibre obre pàgines
amb uns endiablats deu
manaments escrits per José
Iglesias Blandón, escriptor
i editor, i segueix amb la
col·laboració de l’autor local Juan Carlos Fernández
Fernández, que ha escrit

SINOPSI: Després de més d’un
segle funcionant, una destacada
sucursal de l’infern a la ciutat
de Barcelona, té un important
problema. Per això, el seu director, substitueix a l’encarregada
del cas per la ﬁlla de Llucifer i
la millor agent disponible, per
a encarregar-se d’aquest client
tan... difícil d’atreure. El seu
nom és Pedro, un atractiu i ingenu mestre criat amb una dura
disciplina religiosa. Després de
l’abandonament de la seva nòvia, treballa de cambrer i viu amb
la seva mare. Animat pel seu únic
amic a aixecar el cap, un bon dia
accepta una irresistible oferta
com a professor per a una gran
multinacional, on li espera amb
els braços oberts la seva futura
cap. L’ham està llençat, o no?...

TEATRE

Espectacle familiar de
�telles al teatre municipal
La companyia Festuc Teatre
porta al teatre municipal La
Sala el seu espectacle de
�telles ‘Adéu, Peter Pan’. A
través d’una cuidada posada
en escena, el protagonista
escolta amb atenció els
contes que li expliquen els
seus avis i es passa les tardes jugant a ser Peter Pan,
ﬁns que una nit, els nens se
l’enduen cap al País de Mai

Més. Es tracta d’una història
sensible i diver�da en la qual
es tracta una realitat actual:
el vincle entre els infants i
els seus avis i com els pares
gestionen aquestes noves
relacions familiars. L’espectacle �ndrà lloc el 7 d’abril
a les 12 hores i el preu de
l’entrada és de 5 euros per
als socis de La Xarxa i de 6
euros els no socis. / DdR

Jorge Portela, amb el seu nou llibre ‘Una diablesa en apuros’. / Carla Abril

el pròleg, fet a mida per a
un llibre que cuida molt la
imatge i que es presenta
amb una literatura molt ﬁna
i de qualitat. La novel·la està
recomanada per a lectors

majors de 16 anys.
Portela, diplomat en literatura i alumne avantatjat
del mestre Rafael Vázquez,
editor de Riopiedras, ha
demostrat ser versà�l i ha

MÚSICA

Concert de l’Obrador Coral amb obres
d’Allegri, Lluís Millet o Pau Casals

El concert �ndrà lloc a l’església de Sant Pere. / Arxiu

L’Obrador Coral fa setmanes
que prepara el tradicional
Concert de Primavera, que
�ndrà lloc aquest dissabte a
les 20.30 hores a l’església
de Sant Pere.
La coral local ha preparat un repertori amb obres
de Gregorio Allegri, Pau Casals, John Ru�er, Enric Ribó,
Francesc Vila i Lluís Millet.
En aquesta programació,
destaca la peça ‘El Miserere’, d’Allegri, que obrirà el
concert. Aquesta obra del
compositor italià del segle
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XVII està basada en el text
bíblic en el qual David demana perdó a Déu pel pecat
comès amb Bethsabé. En
gènere musical, la peça és
un conjunt de seqüències
per a cor de nou veus, a l’es�l polifonista renaixen�sta,
intercalat amb paràgrafs
gregorians.
Una de les curiositats
d’aquesta peça musical és
que el Va�cà la va prohibir
copiar sota pena d’excomunió per tal que només
es pogués interpretar a la

Capella Sixtina en grans
solemnitats. La cúria no
comptava que el 1770, un
jove de 14 anys anomenat
Wolfgang Amadeus Mozart
escoltaria la peça musical
i seria capaç d’escriure-la
sencera de memòria.
Acompanyant el cor de
l’Obrador Coral hi haurà les
sopranos Marga Mingote
i Núria Lladó, la contralt
Marga Esteve, el baríton
Enric Carreras i el pianista
Eloi Jover, sota la direcció
de Jordi Boltes. / DdR

publicat obres de ciènciaﬁcció, novel·la costumista,
del gènere romàn�c i literatura juvenil. L’autor té la
voluntat de presentar el
llibre aviat.

Imatge de l’espectacle familiar. / Cedida
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IL·LUSTRACIÓ

Aroha Travé debuta en el món del còmic
amb el �tol ‘Carne de cañón’
La dibuixant rubinenca Aroha Travé
ha publicat el seu primer còmic: ‘Carne de cañón’, editat per Ediciones La
Cúpula. ‘Carne de cañón’ explica la
vida de tres infants, Yanira, Kilian i
José, i de la seva família, que viuen
en un barri marginal. Es tracta de
diverses històries dividides en capítols amb molts personatges de tota
mena. Segons explica l’autora, el
còmic està molt inﬂuenciat per l’underground i la revista ‘El víbora’.
El llibre es pot comprar en qualsevol bo�ga de còmics, per internet
i també pel web d’Ediciones La Cúpula. / DdR

IL·LUSIONISME

El mentalista Toni Bright porta
a La Sala ‘Volver a creer’

Portada del còmic ‘Carne de Cañón’.

Mostra de Dani Torrent a Lectors, al tren!

Una de les il·lustracions de Dani Torrent. / Cedida

El guanyador del darrer Premi Junceda
d’il·lustració en la categoria d’àlbum illustrat per adults, Dani Torrent, exposarà a la llibreria Lectors, al tren! originals
de l’àlbum ‘El Santo’. També es podran
contemplar originals d’altres àlbums
com ‘Aquí vivia yo’, ‘Àlbum per a dies de
pluja’ o ‘El nen rera la ﬁnestra’.
A la inauguració de l’exposició, que
serà aquest divendres a les 19 hores, a
més de Dani Torrent, hi haurà Melania
del Pino, experta en àlbums il·lustrats i
literatura infan�l i autora del web www.
loscuentosdelacaputxeta.com / DdR

El mentalista alacan� porta a Rubí el seu nou espectacle, ‘Voler a creer’. / Cedida

REDACCIÓ

L’il·lusionista Toni Bright
porta a La Sala el seu nou espectacle ‘Volver a creer’. Es
tracta d’un dels il·lusionistes
més destacats del panorama
espanyol i que ha recorregut
gran part dels teatres de
l’estat i platós de televisions

www.annatamayo.com

Què miren els retrats de Muñoz?

Exposició de
Sergi Muñoz
Lozano,
a l’Aula Cultural
ﬁns al 13 d’abril

Carla Abril

P

l’ar�sta els hi degota pintura dels ulls com llàgrimes
i amb fràgils esgrafiats
sub�ls esbossa i dibuixa el
rostre humit dels seus protagonistes, rescatant-los
així de les parets urbanes
de les quals neixen i font
d’inspiració de Muñoz.

esperits.
L’espectacle va dirigit
a adults i a infants i �ndrà
lloc a La Sala el 6 d’abril a
les 21 hores. Les entrades es
poden aconseguir a través
de Ticketea per 10 euros
o a les taquilles del teatre
municipal el mateix dia de
l’espectacle per 12 euros.

ENTITAT

EL RACÓ D’ART D’ANNA TAMAYO

otser veuen el nostre etern deambular
en cercles.
A voltes la seva mirada
sembla que ens indiqui
una drecera, a voltes semblen complagudes amb el
que veuen.
Als rostres humans de

amb el seu espectacle sobre
el poder de la ment.
L’alacan� és un apassionat del món del mentalisme
i en el seu nou espectacle ofereix números en els
quals doblega coberts, mou
objectes sense tocar-los,
llegeix la ment dels espectadors o contacta amb altres

Potser no ens miren a
nosaltres, només volen ser
mirades, vistes.
Muñoz sembla que reivindica amb la seva obra el
fet anònim d’unes mirades
que ell veu, les remira i
ens les torna perquè hi
parem atenció, les mirem

i d’aquesta manera no
caiguin en l’oblit.
Potser remirar, parar,
reflexionar i veure amb
els ulls del “Look art me”
que crida des d’una de
les seves teles, ens farà
sor�r dels nostres eterns
cercles.

Nous cursos del CRAC
i nou horari ma�nal
El Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals (CRAC) ofereix
nous cursos i tallers d’abril a
juny, a més ha començat a
obrir durant els ma�ns. Concretament, en horari ma�nal
es fan cursos de coworking,
ioga, de restauració de mobles i tècniques decora�ves,
de costura, de treballs manuals i de memòria, a més
d’habilitar aules d’estudi.
A la tarda, es fan cursos
de ioga, danses del món,
manualitats infan�ls, zumba,
kangeroo hollywood, ioga

El CRAC ara obre també als ma�ns. / Mariona López

per a infants, català, anglès,
d’acompanyament a l’embaràs i creixença, de cura del
cos, de kravmaga, de guitarra i de bateria. / DdR

MÚSICA

La Peña Calixto Sánchez celebra el 39è
aniversari amb un espectacle ﬂamenc
La Peña Calixto Sánchez
ha organitzat una nova
actuació de ﬂamenc aquest
dissabte a les 19 hores a la
seva seu, al carrer d’Orso,
2.
L’espectacle comptarà
amb les actuacions d’Estrellita de Graná, Cristóbal
del Marquesado, Manuel
el Lagareño, Pedro Oliva i

José M. Gómez, a més de
Loly Reyes i Mariela.
El ball anirà a càrrec
de Sílvia Mor i Aromas de
Azahar i el grup convidat
és la Casa de Sevilla del
Prat del Llobregat. L’acte
serà presentat per Manuel
Mar�n i la guitarra anirà a
càrrec, com és habitual, de
Juan Gallardo. / DdR

CULTURA
JOVES

Torre Bassas s’omple d’ac�vitats
per commemorar el 20è aniversari

LITERATURA

Tresserras presentarà ‘Obertura republicana:
Catalunya després del nacionalisme’

REDACCIÓ

L’Espai Jove Torre Bassas va
celebrar dissabte el seu 20è
aniversari amb múltiples
ac�vitats obertes a tota la
ciutadania però pensades
especialment per aquelles
persones que en algun moment han estat usuàries de
l’equipament juvenil. Les
diferents propostes van
tenir lloc durant pràc�cament tota la jornada i van
estar protagonitzades per
col·lec�us i ar�stes vinculats
a la Torre Bassas.
Entre les ac�vitats organitzades per l’aniversari, hi
va haver exhibicions dels tallers de K-Pop i street dance,
i dels col·lec�us On Stage i
Twilight. Els assistents també van poder gaudir de jocs
tradicionals coreans i d’una
màquina de ballar gràcies
a l’en�tat Otaku Rubí, així
com de les actuacions dels
DJ de La SoniK.
També es van organitzar sessions de videojocs
a càrrec del Consejo de
Gamers de la Torre Bassas, un photocall del col-
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Joan Manuel Tresserras. / Cedida

Joan Manuel Tresserras
presentarà el 8 d’abril a
la Biblioteca a les 18 hores el seu llibre ‘Obertura
republicana: Catalunya
després del nacionalisme’.
El rubinenc, exconseller
de Cultura i professor especialista en Comunicació, explica en l’obra que
el projecte de República
Catalana signiﬁca superar
els postulats nacionalistes

propis dels estats-nació
i es basa en la sobirania
nacional, el progrés social
i la radicalitat democrà�ca.
Tresserras sosté que el procés independen�sta català
no és un replegament nacionalista, sinó una obertura
democràtica, antagònica
als populismes autoritaris
com els encarnats per ﬁgures com Trump, Le Pen,
Salvani o Erdogan. / DdR

MÚSICA
L’espai llueix un nou mural a les parets exteriors, que es va pintar
dissabte. / Lali Puig-Ajuntament

lectiu artístic SiART, una
xocolatada i la instal·lació
interac�va sonora i visual
OktaEdra. Aquestes propostes es van compaginar amb
les actuacions musicals de
Rock’e’Fort, Radio Vintage
Club ─el cantant del cual,
Lalo Plata, va ser regidor de
Joventut─, La Gossa d’Era,
StringCordz, Sr. Chen, Lildami i Rude Lerdo.
A banda de totes aquestes ac�vitats, durant la jor-

Les actuacions musicals van posar el toc fes�u a la commemoració
del 20è aniversari. / J.A. Montoya

nada també va tenir lloc
una trobada de les diferents
promocions dels cursos de
monitors i música.
A més, des de primera
hora del ma�, els graﬁters
Idok, Leyn, Megui Art, Rosa
Roseyó, Areskie, Urih i Kets
van estar treballant en l’elaboració d’un nou mural a les
parets que envolten l’equipament, ubicat en un ediﬁci
modernista construït pel
matrimoni Llopis als anys
20 del segle passat.
L’alcaldessa, Ana M.
Mar�nez, acompanyada de
diferents regidors del govern va apropar-se a l’equipament durant la celebració. “Fa goig veure aquesta
combinació de joves actuals
i d’altres que ho han estat
al llarg d’aquests vint anys”,
va apuntar, Martínez, qui
també va ressaltar que “són
vint anys que avui podem
dir que han estat molt sa�sfactoris, perquè tot i que
va costar en el seu moment
aquest inici, ara n’estem
molt sa�sfets”.

Concert de la Banda de Rubí en honor
al centenari de l’arribada del ferrocarril
La Banda de Rubí oferirà aquest diumenge a les
18.30 hores l’espectacle
‘Rubí express’, un concert
que pretén ser un viatge
musical pels temes relacionats amb la cultura ferroviària. A part de la música,
l’espectacle comptarà amb
la col·laboració de l’historiador Eduard Puigventós. El
preu de les entrades és de 5
euros. / DdR

La Banda oferirà el tradicional concert de primavera. / Arxiu

TEATRE

Gran acollida de l’estrena de ‘La noche es
fría y al invierno no le gustan los perros’

Imanol Fernández va interpretar un pidolaire. / Cedida

L’espectacle de Tiamat Teatre ‘La
noche es fría y al invierno no le
gustan los perros’ va tenir una gran
rebuda en les dues representacions
que va fer el passat cap de setmana
a La Sala, sobretot el diumenge.
Els diners que es van recaptar es
des�naran a diversos projectes que
treballen per protegir les persones
en risc d’exclusió. Algunes sales
de teatre ja han contactat amb la
companyia local amb la voluntat de
programar l’obra. / DdR

28

ESPORTS

Divendres, 5 d’abril de 2019

ATLETISME | COMPETICIÓ

Més de 800 corredors en
la 41a edició del Cros Escolar

ATLETISME | MARXA

Ignasi Melo bat el rècord espanyol
dels 10.000 metres marxa

L’atleta de la Unió Atlè�ca
Rubí (UAR) Ignasi Melo ha
aconseguit un nou rècord
d’Espanya en els 10.000
m marxa de la categoria
M65. Melo va aconseguir un
temps de 53’16’’8 durant el
XXVIII Campionat de Catalunya de Clubs de Marxa,
disputat diumenge passat
a l’estadi Joan Serrahima de
Barcelona.

L’alcaldessa, donant el tret de sor�da d’una de les curses. / Lali Puig-Ajuntament

La 41a edició del Cros Escolar de Rubí va tenir lloc diumenge al bosc de Ca n’Oriol
amb la par�cipació de 865
inscrits. La cita, organitzada
per la Unió Atlètica Rubí
(UAR) i l’Ajuntament, va
consis�r en diverses curses
de recorreguts entre els
500 i els 4.500 m, en funció
de l’edat i el sexe.

Els guanyadors han estat
Edith Sumell i Sergi Ariaca
en categoria oberta; Paula
González i Mario Briones en
juvenil; Desirée Díaz i Isidre
Gil, en cadet; Valeria Olalla
i Biel Aguilera en infan�l;
Isabel Vilar i Albert Bartolí
en aleví; Ainhoa Choladze
i Ivan Boira en benjamí; i
Lilian Matos i Edgar Dura
en prebenjamí.
L’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, i el regidor d’Esports,
Juan López, van ser els en-

carregats de donar el tret
de sor�da a les 13 curses i
de lliurar els premis.
Recollida solidària
d’aliments
Com és habitual cada any,
el Cros té un vessant solidari i col·labora amb la
Taula d’entitats per la inclusió social. Durant tot el
matí, es van recollir 178 kg
d’aliments de primera necessitat entre els assistents
a la jornada.

Un infant, observant la cursa dels adults. / Lali Puig-Ajuntament

Prèvia catalana de relleus
D’altra banda, dos equips de
la UAR van disputar la prèvia de Catalunya de relleus
4x60 m llisos el 23 de març
a L’Hospital de Llobregat.
Els dos conjunts van fer un
molt bon paper, però cal
remarcar que l’equip femení
amb un temps de 42”3 es
va quedar a les portes de
classiﬁcar-se per a la ﬁnal.
El conjunt va estar format
per Ana Chia, Noa Macías,

Ariadna Urzainqui i Noelia
Valera.
Triangular del Vallès
Les pistes d’atletisme de
Can Rosés van acollir el 24
de març la tercera jornada
del Triangular del Vallès,
amb una participació de
més de 350 atletes de les
categories Sub-8, Sub-10,
Sub-12, Sub-14 i Sub-16 dels
clubs Terrassa, Muntanyenc
de Sant Cugat i la Unió Atlè�ca Rubí, a més de Mollet
i Igualada, que es van afegir
a la jornada.
Els par�cipants van realitzar tota mena de proves
de velocitat, salts i llançaments amb martell, disc
i pes, a més de proves de
fons com els 1.000 m i els
600 m.
La jornada va ser un èxit
gràcies al suport de voluntaris i familiars.

L’atleta Ignasi Melo, durant una prova. / Arxiu

57è Campionat del Vallès
Atletes de la UAR juvenils,
juniors, sèniors i absoluts
van representar Rubí al 57è
Campionat del Vallès disputat a castellar del Vallès (7a
posició amb 53 punts). Cal
destacar la 1a i 2a posició
de Juan Antonio Segarra, en
llançament de pes (11,91 m)
i de javelina (44,82 m), respec�vament, i la 3a posició
en salts de Gerard Merino
(6,30 m) i de David Jiménez
(6,27 m). També Nerea Primo va aconseguir una gran
quarta posició en els 200 m
llisos (29”01).
En una segona jornada
d’aquest mateix campionat,
Gerard Merino va ser 3r en
els 400 m llisos (52”04);
Nerea Primo va ser 4a en els
100 m llisos (13”71) i Juan
Antonio Sagarra va quedar
4t en llançament de martell
(38,94 m). / UAR

ESPORTS
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FUTBOL | PRIMERA CATALANA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

Un Banyoles molt efec�u sentencia al Un gol de penal en el minut 2 acaba
amb la bona ratxa de l’Olímpic
Rubí en un par�t amb poc futbol
Diumenge el conjunt rubinenc rebrà a l’Argentona
JOSÉ LUIS PÉREZ

CE BANYOLES-UE RUBÍ

L’efec�vitat del Banyoles va
derrotar la Unió Esportiva
Rubí en un par�t amb poc
futbol i un resultat que apropa els rubinencs a la zona de
perill. El poc futbol que es
va veure en els primers 15
minuts va ser per part del
Rubí, ja que el conjunt del
Pla de l’Estany es va dedicar
a tenir la pilota sense buscar
profunditat i basant el seu
joc en la seva defensa, la
segona menys golejada de
la categoria.
Dues clares ocasions per
als visitants a peus d’Edgar
i Carles Montoro, més una
rematada d’Oscar Uroz, després d’un llançament de falta
per part d’Edgar, van ser tres
ocasions del Rubí que no
van ser gol per molt poc. El
Banyoles no es va apropar
a la porteria visitant ﬁns al
minut 40, quan Uri Antonell
va desbaratar una jugada
perillosa en una bona sor�da. Va ser en el minut 44
quan després d’un córner,
Quimo va aconseguir l’1-0

1-0

CE BANYOLES: Ortega, Quimo, Gallardo, Turon, Henry
(Toni 46’), Eric, Viade, Cristian (Ruvirola 80’), Ferrussola
(Bonaventura, 73’), Casanova (Jordi Sala 75’) i Pol Bastidas
UE RUBÍ: Uri, Kiki, Aitor Torres, Raventos, Bacha, Tino
Mendoza, Edager, Juli (Ivan Campos 77’), Oscar Uroz, Sergi
Estrada (Gurrea 63’) i Carles Montoro
Gols: Quimo 1-0 (44’)
Àrbitre: Aguayo Prieto
Targetes: Quimo, Cristian, Pol Bastidas i Bonaventura. /
Tino Mendoza, Carles Montoro, Gurrea i Oscar Uroz (V)

pel Banyoles.
La segona part es va jugar al ritme que va imposar
l’equip local, un joc avorrit,
on Uri Antonell va ser un
espectador més, i on la defensa local va saber aturar
la davantera del Rubí. Tot i
els canvis que va realitzar Alberto Fernández, el conjunt
rubinenc no va saber marcar
i aconseguir l’empat. A més,
el par�t es va complicar amb
l’expulsió d’Óscar Uroz. En
els úl�ms minuts i amb 10
jugadors, els rubinencs van
pressionar la defensa local i
una rematada de Guerra va
ser rebutjada a la mateixa
línia de gol per un defensa

1a Catalana Grup 1

1
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VILASSAR MAR
GIRONA B
PALAMÓS
BANYOLES
EE GUINEUETA
SABADELL NORD
LLORET
MANLLEU
TONA
RUBÍ
LLAGOSTERA B
LA JONQUERA
VIC
SANT CUGAT
FARNERS
CAN VIDALET
SAN JUAN MONTCADA
ARGENTONA

J Pts.
27 56
27 53
27 48
26 39
27 39
27 39
27 37
27 37
27 36
27 34
27 34
26 33
27 32
27 32
27 32
27 31
27 23
27 22

del Banyoles. Aquesta va
ser l’única ocasió de tota
la segona part per tots dos
equips.
El 7 d’abril a les 12 hores,
la UE Rubí rep al CF Argentona a Can Rosés.

ALTRES RESULTATS UE RUBÍ
Amateur B-UD San Lorenzo
Juv. 25 Septiembre-Amateur C
Gimnàstic Manresa-Juvenil A
Olímpic Can Fatjó-Juvenil C
Cadet A-Fund. Terrassa
Cadet B-Fund. Terrassa
Cadet C-Escola Pia
EF Sabadell-Cadet D
Manresa-Infantil A
Infantil B-Natació Terrassa
Aleví A-Juv. 25 Septiembre

0-1
1-1
0-1
5-1
5-1
3-0
4-1
2-0
3-1
8-0
2-0

Sant Pere Nord-Aleví B
EF Bonaire-Aleví C
Aleví D-Matadepera
Aleví E-EF Can Boada
Joanenc-Benjamí A
Benjamí B-Gimnàstic Manresa
Mercantil-Benjamí C
Benjamí D-EF Barberà Andalucía
Prebenjamí A-Sabadellenca
La Farga-Prebenjamí B
Patufets-Sant Joan Despí

2-12
5-3
8-0
2-6
8-2
3-5
5-3
2-5
1-1
5-5
5-2

JOSÉ VERDE

Un gol de la Peña Málaga
en el minut 2 de joc va posar punt ﬁnal a la ratxa de
victòries de l’Olímpic, que
portava 4 jornades consecutives sense conèixer la
derrota. El par�t era molt
important pels dos equips
per la mala situació a la classiﬁcació dels dos conjunts,
tot i que els visitants tenien
3 punts més.
El penal assenyalat en el
minut 2 va condicionar molt
als de Can Fatjó, que tenien
la baixa per acumulació de
targetes de Jaume Bracons,
de Mauri per lesió i de Cris�an Pereira, a la banqueta
perquè no estava plenament
recuperat del cop que havia
rebut la jornada anterior.
Tot i el 0-1, els jugadors
d’Iban Tey van donar la cara
i van tenir més possessió i
oportunitats de gol que el
contrari, però els davanters
no van estar afortunats, cosa
que van aproﬁtar els de Sant
Boi per tancar-se al voltant

C.D. OLÍMPIC CAN FATJÓ - P.U.D. MALAGA

0-1

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: Fonti, C. Gómez (Moi), Loncan
(C.Pereira), Iván (Andreu), Pablo B., Alvaro, Pol (Miró), Xavi
Fdez.(Roger), Buba, Samu, Maymó.
P.U.D. MALAGA: Jasús, Chita (Josán), Dani, Peralta (Molina), Aitor, Jairo, Diego (Dinoco), Xavi (Oriol), Manuel, Marc
(Alvaro), Leiva
Àrbitre: Petrova Borislavova, Victoria (Bé).
Gols: 0-1 Jairo (4´)(p.)
Targetes: Maymó, Buba (2) ; Peralta, Aitor, Jairo.

de la seva porteria.
Amb el mínim avantatge pels visitants, va arribar
el descans. En l’inici de la
segona, va entrar Cristian
Pereira, en substitució de
Loncan, i es va notar la seva
presència a la línia d’atac. En
combinació amb Maymo i
amb les pujades de Pol, es
va crear perill per la seva
banda. A l’altra banda, Cris�an Gómez es va incorporar
també a l’atac. Malgrat el
domini i les oportunitats
de l’Olímpic, el conjunt rubinenc no va aconseguir el
gol davant una Peña Málaga
que es va dedicar a defensar-se i a aturar el joc, i que
finalment va aconseguir

2a Catalana Grup 3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ATLÈTIC SANT JUST
MARTORELL
JOVENTUT RIBETANA
ATLÈTIC JÚNIOR
SANT QUIRZE
UNIF. BELLVITGE
CAN TRIAS
FONTSANTA-FATJÓ
ATLÈTIC VILAFRANCA
ESPLUGUENC
MARIANAO POBLET
MOLINS DE REI
SAN MAURO
PRAT B
PEÑA UNIÓN MÁLAGA
ATL. PRAT DELTA
OLÍMPIC CAN FATJÓ
BEGUES

J Pts.
27 60
27 55
27 50
27 44
27 44
27 44
27 43
27 41
27 39
27 33
27 33
27 31
27 31
27 29
27 29
27 27
27 23
27 12

emportar-se els 3 punts del
par�t.
Dissabte vinent a les 18
hores, l’Olímpic s’enfrontarà
a l’AE Prat B, en una nova
autèn�ca ﬁnal per als dos
equips, ja que tots dos lluiten per la salvació.

FUTBOL | COMPETICIÓ

Resultats de la Penya Blaugrana Ramon Llorens
De nou, jornada amb resultats diversos per als diferents equips de la Penya
Blaugrana Ramon Llorens. El
Prebenjamí A va guanyar 3-1
a casa contra l’EF Ripollet,
amb gols d’Abdel Salam i
d’Izan Pozo (2), mentre que
el Prebenjamí B va caure
a casa 4-2 davant el Sant
Llorenç. Van marcar Samuel
Galindo i Said. El Benjamí A
va imposar-se a casa davant
la Penya Sant Vicenç per
9-2, amb gols d’Aislam, Álex

Rodríguez, Sully (2) i Erik
Ahuﬁnger (4). El Benjamí B
també va guanyar per 5-3
al camp de la Maurina amb
gols de Rayan Fares, Thierno
Hermidou i d’Álex Rodríguez
(3).
Per part dels alevins, l’A
va caure al camp del Juan
XXIII per 4-0, mentre que el
B va aconseguir la victòria a
casa contra el Terrassa per
6-4, amb gols de Jordi Huertas, Zacaria Afourid, Aria
Márquez i Ariel Martínez

(2). L’Infan�l va caure a casa
contra el segon classiﬁcat,
el Cercle Sabadellés, per
5-0. També van perdre els
dos cadets, l’A al camp de
la Farga per 2-0 i el B en el
seu camp per 4-2 davant la
Maurina, amb gols de Michel
i Arham. Finalment, l’Amateur va caure per 0-2 contra
la Sabadellenca, en un par�t
amb moltes ocasions pels
locals però que no van saber
concretar. / Penya Blaugrana
Ramon Llorens
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ALIPINISME | SOLIDARITAT

Tres victòries en la quarta
�rada de la Lliga de Camp
La Lliga de Camp de la Federació Catalana de Tir amb
Arc s’apropa al seu ﬁnal. La
quarta �rada va tenir lloc
el 24 de març a Cornudella
de Montsant i va comptar
amb la par�cipació de 38
arquers, dels quals sis eren
d’Arquers de Rubí.
Albert Borrull va aconseguir el primer lloc en Arc
Compost Sub-14 amb 125
punts i d’aquesta forma
consolida la primera posició
de la lliga, deixant gairebé
assegurat el campionat.
En Arc Ins�n�u, Eva María Iglesias va aconseguir el
primer lloc en Sènior amb
156 punts, mentre que
Sergio Delgado van ser el
tercer en Sènior amb 195
punts.
Pel que fa a l’Arc Longbow, en Sènior, Rosa M.
Lucena va sumar 179 punts
i Alicia Vargas 171 punts,
aconseguint la primera i
segona posició respec�vament, la mateixa posició
que en la tercera �rada.
Pel que fa al sènior Albert Borrull, va aconseguir

un gran tercer lloc amb 207
punts.
Aire lliure FCTA
La segona jornada de la
temporada d’Aire Lliure
FCTA 2019 va tenir lloc el
passat cap de setmana a
Lleida i Cerdanyola.
Set membres d’Arquers
Rubí van compe�r a Cerdanyola. En arc tradicional i
nu, Albert Torres i Gerardo
García van compe�r en car
ins�n�u i longbow, respec�vament. Torres, amb 222
punts, va ser 11è i García,
amb 214 punts, va aconseguir un gran primer lloc.
A la sessió de diumenge,
en arc compost, Montse
Muñoz va aconseguir el 3r
lloc amb 629 punts, mentre
que Francisco J. Madrigal i
Marc Lopera van situar-se
en 6è i 7è lloc respectivament, amb 647 i 639
punts.
Finalment, Andreu Ramírez va ser 13e amb 374
i Hernán de las Heras, 14à
amb 289 punts. / Arquers
de Rubí

CICLISME | VOLTA A CATALUNYA

La Volta a Catalunya passa per Rubí
Al voltant de les 17 hores
del divendres de la setmana
passada, la Volta a Catalunya
va creuar Rubí en direcció a
Sant Cugat, on ﬁnalitzava la
cinquena etapa de la compe�ció.
En el seu pas per la ciutat,
el pilot va passar en plena
persecució de Maximilian
Schachmann, el cap de cursa,
que va arribar escapat a la
línia de meta. La nota nega�va del pas de la compe�ció
per Rubí va ser una caiguda

ESPORTS
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de Wilco Kelderman en una
de les rotondes del polígon
Molí de la Bas�da, que no va
reves�r de gravetat. La Volta
va finalitzar el diumenge
amb el triomf a la general
del colombià Miguel Ángel
López.
Molts aﬁcionats al ciclisme van apropar-se a l’avinguda de l’Estatut per seguir
la cursa durant el seu pas per
la ciutat. El tall d’aquesta avinguda va provocar problemes
de mobilitat. / DdR

Ascensió rubinenca a l’Everest per
recaptar fons contra el càncer infan�l
Cinc excursionistes rubinencs han promogut
aquesta inicia�va solidària amb l’en�tat No Limits
MARTA CABRERA

L’associació No Limits Contra el càncer infantil, formada per una vintena de
persones, està preparant
una expedició d’alpinisme
a l’Everest amb l’objectiu
de recaptar diners contra
el càncer infantil i donar
visibilitat a una malal�a que
malauradament, només a
Espanya, es diagnostica a
més de 1.400 nens cada
any.
Aquesta iniciativa va
sorgir de cinc amics excursionistes rubinencs: Juan
José Cordo, Darío Sintoni,
Antonio Agea, Chemo Burruezo i Víctor de La Torre,
que es van plantejar escalar
l’Everest i van buscar un mo�u solidari que els pogués
engrescar a fer-ho amb una
ﬁnalitat benèﬁca.
A par�r d’aquí, es van
començar a moure, van
crear No Limits com a associació sense afany de lucre
i van aconseguir el suport
de més persones per �rar
endavant la inicia�va.
Van contactar amb la
directora d’Oncologia Pediàtrica de Vall d’Hebron,
Soledad Gallego, qui va
donar de seguida la seva autorització per �rar endavant
el projecte amb la Fundació
de l’Ins�tut de Recerca del
centre hospitalari.
Actualment, tenen en
marxa diverses campanyes
de recaptació de diners
com ara les gairebé 300

Tres dels excursionistes rubinencs que estan preparant el repte. / Mariona López

guardioles solidàries que
s’han dipositat a diferents
botigues de la ciutat per
recaptar l’aportació de la
població per a la inves�gació de l’oncologia infan�l i
la presentació del projecte
a tota mena d’empreses i
par�culars que puguin collaborar amb la causa amb
donacions directes. Tota la
recaptació de les guardioles
i les donacions mitjançant la
web van de forma directa i
immediata al fons de la Vall
d’Hebron Institut d’Investigació (VHIR) per donar
suport als tractaments i la
inves�gació.
“Els recursos necessaris
per a l’expedició a l’Everest
sortiran d’esdeveniments
que tenim programats per
a aquests mesos vinents i
de patrocinis d’empreses
que vulguin promocionar
la seva marca”, ha explicat
Juan José Cordo. Ell serà
l’únic dels cinc excursio-

nistes que preveu arribar
al cim de l’Everest, situat
a 8.848 metres, i ho farà
sense oxigen. Els altres es
quedaran al camp base,
situat a 5.545 metres fent
tasques de suport.
A l’octubre d’aquest any,
està previst que els integrants de l’expedició viatgin
a l’Himàlaia per a preparar
tota la logís�ca necessària
per poder realitzar l’ascensió al cim més alt del món
durant l’any 2020. Abans de
l’ascensió a l’Everest, tenen
previst completar altres ascensions com entrenament,
en indrets com l’Argen�na,
Rússia o Xile.
Aquest projecte requereix molta implicació i dedicació de voluntariat, molts
recursos econòmics que els
cinc estan assumint, però
pel qual també es mobilitzen per a demanar tota la
col·laboració possible.
Tothom pot col·laborar

amb aquesta inicia�va formant part de l’equip de
voluntaris que aporten una
mica del seu temps per a
ac�vitats concretes, fent-se
socis col·laboradors per 30
euros a l’any, fent difusió
de les seves campanyes i
esdeveniments a les xarxes
socials, assistint als esdeveniments que realitzin,
comprant samarretes que
tenen un cost de 10 euros
i gorres solidàries, per 15
euros, fent una donació
directa, etc. Tothom compta per a arribar a l’objec�u
ﬁnal: lluitar contra el càncer
infan�l.
A la seva web www.nolimitscontraelcancer.com,
tothom qui ho vulgui pots
fer dona�us directes a Vall
d’Hebron Ins�tut d’Inves�gació (VHIR), posant-hi No
Limits al concepte. Al portal
també es poden fer socis
col·laboradors o voluntaris
del projecte.
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TRIATLÓ | DUATLÓ

WATERPOLO | LLIGA

La secció de triatló del CNR assoleix Transcendental par�t del Sènior
l’ascens a 1a en duatlons de carretera Femení del Club Natació Rubí

L’equip masculí de triatló del Natació Rubí. / Cedida

L’equip masculí de triatló
del CN Rubí, format per
Ricard Valenzuela (149è
G/6è V2M), Xavi Matarín
(96è G / 54è ABS), Gerard
Blanco (244è G / 12è V2M),
Rafael Trenado (176è G /
31è V1M), Edu Gonzalez
(105è G / 16è SUB-23) i Jordi
Garcia (193è G / 102è ABS),
va disputar diumenge el VIII
Duatló de Carretera de Cerdanyola CNC, on va assolir
l’ascens a la Primera Divisió
de la modalitat.
L’equip va quedar en la
31a posició de la classificació, que els va donar els

punts necessaris per poder
aconseguir l’objec�u d’inici
de temporada, pujar de
categoria.
Cal recordar que aquesta fita s’aconsegueix després que la secció de triatló
del club hagi competit i
puntuat en sis de les set
proves del calendari oﬁcial
de la lliga de clubs. Un cop
ﬁnalitzada la lliga, el club ha
assolit la segona posició de
la 2a divisió, que els dona
l’ascens directe a la Primera
Divisió.
També diumenge es va
iniciar la temporada de

triatlons. La primera prova
va ser a les terres de l’Ebre,
concretament a Sant Carles de la Ràpita, on es va
disputar el IX Triatló doble
olímpic Terres de l’Ebre.
Cal destacar la fantàstica
8a posició en la general i
la 3a en categoria V1M de
Fernando Garrocho. La resta
de resultats dels triatletes
del club van ser: Carlos
Pardos (85è G / 33è V1M) i
Francesc Mar�nez (112è G
/ 58è ABS). Toni Venteo no
va poder ﬁnalitzar a causa
d’una lesió en el tram de la
cursa a peu. / CNR

HANDBOL | COPA FEDERACIÓ

Derrota en el darrer sospir pel
Sènior Femení de l’Handbol Rubí
El Sènior Femení de l’Handbol Rubí va perdre en el darrer minut contra el Molins de
Rei per 18-19, en un par�t
amb molts pocs gols i força
igualat.
En els primers compassos del partit, el Rubí va
prendre avantatge en el
marcador, però la manca
d’encert de cara a porteria

van portar el Molins a igualar
el par�t. A la segona meitat,
es va mantenir el marcador igualat, amb avantatges
puntuals dels dos equips.
Així es va arribar al darrer
minut del partit, quan les
molinenques es van posar
per davant en el marcador
i les jugadores rubinenques
no van tenir temps de fer un

altre gol. En el darrer segon
del par�t, l’àrbitre va xiular
un llançament de falta favorable al Rubí, però aquest
no va poder ser transformat
en gol.
Pel Rubí van jugar Campagnoli, Clara (4), Dori (6),
Montse (6), Noe (1), Noelia
(1), Rodri (1) i la portera
Laura. / Handbol Rubí

Després d’una setmana de
descans, el Sènior Femení
del Club Natació Rubí disputarà un transcendental
partit contra el CN sant
Feliu aquest dissabte a par�r de les 19.45 hores a les
instal·lacions de Can Rosés.
L’enfrontament serà clau
per acabar de definir la
classiﬁcació ﬁnal i millorar
la setena posició assolida la
temporada anterior. Actualment, els dos equips estan
igualats a punts.
Per la seva part, el Sènior Masculí A va caure a
casa davant de la UE Horta
per un ajustadíssim 8-9.
Aquest dissabte els jugadors
de Dani Gomez visiten la
piscina del CN Montjuïc.
D’altra banda, el waterpolista David De Requesens, del CNR, que ha estat
convocat i seleccionat per
la Federació Espanyola de
Natació per formar part
de la selecció espanyola
cadet, ha disputat el torneig

L’equip cadet de la selecció espanyola compta amb un rubinenc a
les seves ﬁles. / Cedida

RESULTATS
CN Mataró B - Absolut Masculí B
Infantil Masculí - CN Terrassa
Club Natació Sabadell - Juvenil Femení
CN Mataró - Infantil Masculí
CN Molins De Rei - Infantil Masculí
Cadet Femení - CE Mediterrani
Juvenil Femení - CN Terrassa
CN Barcelona Vista - Aleví A
CE Mediterrani - Infantil Femení
Juvenil Masculí - UE Horta

classiﬁcatori pel Campionat
d’Europa. Aquest torneig,
que s’ha disputat a la ciutat
francesa de Niça durant

NATACIÓ | LLIGA

6a Jornada de la lliga alevina
i 2n Trofeu de Primavera
Dissabte al ma�, es va disputar la 6a Jornada de la
lliga alevina al club natació Minorisa. En categoria
masculina es van disputar
els 1.500 m lliures i els 200
m braça, mentre que en categoria femenina les proves
van ser els 200 m lliures i
els 200 m papallona.
Tots els nedadors i nedadores del Natació Rubí
van tenir uns bons resultats.
A la tarda, l’equip absolut de natació es va despla-

çar ﬁns a Caldes de Montbui per disputar el II Trofeu
Primavera. Les proves a disputar van ser, en categoria
masculina, els 200 m braça
i en femenina els 200 m
lliures. En total, van ser set
espor�stes del club que van
par�cipat, sis noies i un noi.
La majoria dels espor�stes
rubinencs van rebaixar les
seves marques personals,
apropant-se en algun cas
a les marques mínimes per
par�cipar al Campionat de
Catalunya. / CNR

10-12
10-9
15-7
15-8
5-9
9-11
9-12
1-3
18-3
14-3

aquest cap de setmana, ha
acabat amb l’equip espanyol
primer del seu grup classiﬁcatori. / CNR

