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«Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix» (Albert Einstein, �sic d’origen alemany)
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L’Ajuntament presenta als veïns el pla de millora
de Les Torres, Ca n’Oriol i el 25 de Setembre
REDACCIÓ

L’Ajuntament ja té enllestida la diagnosi i el pla d’acció
que han de transformar Les
Torres, el 25 de Setembre i
Ca n’Oriol en barris amb millor qualitat de vida. En una
sessió dimecres a la tarda
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, es va presentar als
veïns els diversos projectes
que han de transformar els
tres barris. El pla compta
amb un pressupost de 3,4
milions d’euros, dels quals
1,7 provenen de la Diputació de Barcelona i l’altra
part de l’Ajuntament.
Segons l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, les accions
“han de servir de palanca
d’impuls i es desenvoluparan a diferents velocitats,
en funció de cada cas”.
Abans de plantejar
les accions, la consultora
Daleph ha realitzat una
diagnosi dels barris i ha
proposat una valoració per
part dels diferents agents
socials de la ciutat. El 25 de

Les Torres és un dels tres barris on es durà a terme el pla integral de millora. / Lidia Martínez (Arxiu)

Setembre és el barri que
surt pitjor parat amb una
puntuació de 4,3. Tampoc

A Les Torres
s’instal·larà un
centre cívic als
antics cinemes i es
posarà l’accent en
l’atenció social

aprova Les Torres, que ha
estat valorat amb un 4,6;
mentre que Ca n’Oriol ha
obtingut una puntuació
de 5,8.
Per l’alcaldessa, “a Ca
n’Oriol el problema principal és l’aparcament i la
qüestió urbanística”, mentre que a Les Torres, “cal
millorar la percepció de
seguretat i dinamitzar el

comerç”. Finalment, “al 25
de Setembre és necessari
millorar la imatge del barri

Al 25 de Setembre
s’aposta per
la mobilitat
sostenible i
el comerç de
proximitat

a través de l’associació de
veïns i el club esportiu”.
A partir d’aquesta diagnosi, la consultora ha
elaborat un seguit d’accions per millorar els barris.
Primer de tot, s’ha traçat
un pla d’accions integrals
comunes als tres barris amb
sis eixos d’actuació: ocupació, atenció a les persones i atenció comunitària,
habitatge, medi ambient,
comerç i urbanisme.
Dins d’aquests eixos,
comuns als tres barris,
destaquen projectes per
millorar l’ocupació de la
població, accions d’acollida
de la nova ciutadania, treballs de mediació veïnals,
dinamització comunitària,
activitats per a la gent gran,
la identiﬁcació d’habitatges
buits, la millora de l’eﬁciència energètica, la promoció
del comerç als barris i la
millora de l’espai públic.
A banda, es faran accions puntuals a cada barri.
A Les Torres s’impulsarà un
centre cívic que s’ubicarà

als antics cinemes. També
es faran accions per la dinamització dels joves al barri i
activitats a les escoles, potenciant accions d’atenció
comunitària.

La reforma del
parc i les millores
en el comerç, les
accions previstes
per Ca n’Oriol
Pel que fa al 25 de Setembre, es posaran en marxa accions concretes per
millorar la mobilitat sostenible, a més d’un programa
d’activitats comercials i una
campanya de promoció del
comerç local de proximitat.
A banda, es tirarà endavant
un projecte pilot de promoció de l’esport i la reforma
del centre cívic.
En referència a Ca n’Oriol, s’abordarà la reforma
del parc de Ca n’Oriol i
s’impulsarà una campanya
emocional per posar en
valor el comerç.
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La Fira Medieval torna a Sant Jordi
Parc aquest cap de setmana
CRISTINA CARRASCO

El regidor Rafael Güeto amb Eva Ocaña, Gemma Boltà i Jesús Fernández, de l’Associació de Comerciants de
Sant Jordi Parc. / C.C.

Sant Jordi Parc retornarà
aquest cap de setmana a
l’Edat Mitjana. I és que des
de divendres a la tarda i ﬁns
diumenge l’avinguda Josep
Ferrer i Domingo acollirà la
4a edició de la popular Fira
Medieval del barri.
Es tracta d’una inicia�va
de l’Associació de Comerciants de Sant Jordi Parc,

que enguany ha comptat
per primera vegada amb la
implicació de l’associació
de veïns del barri i amb el
suport de l’Ajuntament.
L’alcaldessa, Ana M.
Martínez, inaugurarà la
ﬁra oﬁcialment divendres
a les 19 hores amb un pregó. Parades de comerços
del barri, punts de venda
d’artesania i alimentació i
atraccions infantils seran
alguns dels atrac�us de la
ﬁra, que es podrà visitar des
de les 18 hores de divendres i des de les 10 hores
dissabte i diumenge. Com
és habitual, tampoc faltarà
l’oferta gastronòmica.
Eva Ocaña, presidenta
de l’associació de comerciants, explica que enguany
s’ha donat especial importància a les activitats
dirigides al públic infan�l i

familiar. Així, durant la Fira
hi haurà inﬂables gratuïts
en diferents horaris perquè
els nens i nenes puguin
gaudir mentre els pares
passegen per la ﬁra.
A més, durant la fira
s’oferiran tallers, actuacions, espectacles de màgia,
exhibicions de danses, malabars i una ac�vitat amb
bombolles de sabó, entre
altres propostes.
“Tindrem una fira per
a tota la família on infants
i adults estaran entretinguts”, assenyala Ocaña, qui
anima tota la ciutadania a
visitar-la.
Per la seva banda, el
regidor de Comerç, Rafael
Güeto, ha destacat “l’esforç i la feina que fan els
comerciants per organitzar
ac�vitats com aquesta que
ajuden a fer ciutat”.

La Fira comptarà amb moltes atraccions i ac�vitats dirigides als més
pe�ts. / J.A. Montoya (Arxiu)

El Ressò de Sant Muç organitza
diumenge una ﬁra de primavera
L’ediﬁci Ressò de Sant Muç
organitza aquest diumenge
7 de maig una ﬁra de primavera, al carrer de Can Tapis,
91. Es tracta d’una trobada
veïnal que arrencarà a les
12 hores amb un mercadet
d’intercanvi i articles de
segona mà i una mostra de
productes locals (cervesa
artesana, pastissos, art i
artesania).
A les 13 hores, �ndrà lloc

un taller de propostes del
barri, a càrrec de l’associació
re(ACCIÓ) que ha organitzat
un projecte de detecció de
mancances del barri i propostes de millora. A la mateixa hora, el grup De la Old
oferirà un concert de música
en directe i posteriorment a
les 14 hores �ndrà lloc una
paella popular al preu de 5
euros. També hi haurà ac�vitats infan�ls. / DdR
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L’Ajuntament nega que hi hagi risc
d’esllavissada a la casa de Vallès Park

A dalt, la casa que està en risc d’esllavissada perquè les terres estan
cedint. A baix, la possible casa afectada per l’ensorrament / M.C.

L’Ajuntament aﬁrma que “no
hi ha perill imminent per les
persones i els béns per una
possible esllavissada de terres” en cas que no es construeixi un mur de contenció
a la casa de Vallès Park, contradient la versió de la família
que va denunciar que està en
perill d’ensorrament.
La família –una dona,
la seva ﬁlla i el ﬁll d’aquesta– basa els seus temors en

diversos informes pericials
en els quals s’apunta que
el terreny està cedint per la
falta d’un mur de contenció,
que inicialment havia de
construir el promotor de les
cases del voltant i que mai
va realitzar.
Per la seva banda, l’Ajuntament recorda que el cas
està en tràmit al Jutjat Contenciós Administra�u núm.
11 de Barcelona i assegura

que el jutge va deses�mar
mesures cautelars perquè
el dictamen pericial de la
família no acredita situació
de perill imminent per una
possible esllavissada, com
tampoc ho fa l’informe tècnic municipal.
El consistori també apunta que l’única parcel·la on
s’han realitzat moviments
de terres ha estat la de la
sol·licitant, que va construir

una piscina, i que aquesta
es va fer amb una única
plataforma d’anivellament
i no dues com establia el
projecte d’obres pel qual van
atorgar la llicència. Per això,
l’Ajuntament diu que és la
propietària de l’habitatge qui
ha de construir el mur i no el
consistori.
L’alcaldessa té previst
reunir-se amb la família la
setmana vinent. / M.C.

Com captar nous socis,
una de les noves sessions
forma�ves per a en�tats
L’Oficina d’Atenció a les
En�tats (OASE) ofereix tres
noves sessions forma�ves
encaminades a millorar
el dia a dia de les en�tats
locals amb l’objectiu de
donar eines i recursos a les
associacions de la ciutat
per millorar la seva ges�ó,
ampliar la base social i estar al dia de la norma�va
vigent.
La primera formació
girarà al voltant del Decret
267/2016 de la Generalitat
que regula les activitats
d’educació en el lleure en
les que hi par�cipen menors de 18 anys. Aquesta
formació és especialment
interessant per les AMPA,
els esplais i agrupaments
escoltes. La formació es
durà a terme el pròxim
10 de maig, de 18 a 21
hores. Les persones interessades a par�cipar han
de fer efec�va la inscripció
aquest divendres.
La segona sessió està
orientada a les obligacions
de les juntes directives.
Així, s’informarà sobre la

norma�va i s’exposarà les
obligacions jurídiques, documentals i econòmiques
que tenen. També es tractaran les responsabilitats
que tenen els membres de
la junta direc�va. La formació es durà a terme els
dies 23 i 25 de maig, de 19
a 21 hores. Les inscripcions
es poden fer efec�ves des
del 8 ﬁns al 20 de maig.
Un dels problemes
amb què s’acostumen a
trobar les en�tats és com
augmentar la base social,
peça clau per a la subsistència de les en�tats. En
aquesta formació, es plantejaran diversos temes. Per
exemple com s’arriba als
socis i quin missatge se’ls
transmet, quina �pologia
de socis es poden dis�ngir
i quines estratègies són
efec�ves per ﬁdelitzar-los.
La formació es realitzarà
els dies 13 i 15 de juny, de
19 a 21 hores.
El període d’inscripcions s’estendrà des del
dia 29 de maig ﬁns al 9 de
juny. / DdR

El viver Font del Ferro
estrena horari de tarda
El viver Font del Ferro ha
ampliat el seu horari de
venda de plantes i ara
també obre al públic tres
tardes a la setmana.
Des del passat 27
d’abril i ﬁns al 31 de juliol,
les persones interessades
en comprar els productes
d’aquesta societat municipal ho poden fer de dilluns
a dissabte de 9 a 14 hores,
i els dijous, divendres i

dissabtes també de 16.30
a 19.30 hores.
Durant el primer cap
de setmana d’obertura a
la tarda, els clients van manifestar la seva sa�sfacció
per l’ampliació d’horari.
Treballadors del viver els
van donar la benvinguda
al recinte i els van facilitar
informació sobre les novetats de funcionament del
centre. / DdR
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Homenatjats 18 mossos
durant el Dia de les Esquadres
M. CABRERA

El Castell va acollir divendres al migdia el Dia de les
Esquadres de l’Àrea Bàsica
Policial (ABP) de Rubí dels
Mossos d’Esquadra, que
engloba Rubí, Sant Cugat i
Castellbisbal. 18 agents de
policia de l’ABP van ser dis�ngits per haver realitzat
actes meritoris de servei.
L’alcaldessa de Rubí,
Ana M. Mar�nez, va presidir l’acte, al qual també va
assis�r el director general
dels Mossos d’Esquadra,
Albert Batlle.
Durant l’acte, es va citar
en reiterades vegades el
mosso que va resultar ferit
greu després de patir un
atropellament. Concretament, el cap de l’ABP, Jesús
Requena, va recordar “la
diﬁcultat de la tasca policial” i la “sa�sfacció i l’orgull”
de pertànyer al cos.
Els agents van lliurar a
l’alcaldessa una ﬁgura de
bronze i la primera edil va
agrair als Mossos la seva
tasca: “Sempre hem defen-

sat el treball conjunt de la
Policia Local i els Mossos
d’Esquadra”. Mar�nez també va demanar als agents
“més visibilitat” per acabar
amb la sensació d’inseguretat que tenen alguns veïns respecte als robatoris,
recordant que “també la
població s’ha d’implicar”
per col·laborar.
En aquest sen�t, el director general dels Mossos

El cap de l’ABP de
Rubí reconeix que
hi ha un problema
de seguretat al
Pinar i que s’hi
està treballant
va aﬁrmar que en els darrers temps hi ha un greu
problema de robatoris:
“Ara per ara no tenen la
resposta penal que haurien
de tenir i és un tema que
genera una gran alarma
social”, va aﬁrmar Batlle.
De fet, Requena va explicar que en les darreres

La Síndica i Sorea ﬁrmen
un acord per agilitzar les
reclamacions a la companyia
REDACCIÓ

La Síndica de Greuges de
Rubí, Milagros Calleja, ha
formalitzat un conveni
de col·laboració amb la
companyia que gestiona el subministrament
d’aigua a la ciutat, Sorea.
L’acord va ser rubricat la
setmana passada amb
el director territorial de
l’empresa, Ramon Albareda, i el Defensor del Client
de la companyia, Sergi
Sanchis.
El conveni de collaboració vol garan�r que
cap usuari en situació
de vulnerabilitat quedi
sense servei i agilitzar la
resposta a les reclamacions d’usuaris de Sorea
que arribin a l’oﬁcina de
la Síndica.
Sorea i Ajuntament
ja treballen per garan�r
el subministrament a les
llars en situació de pobresa a través d’un fons de
solidaritat fruit del conve-

ni signat al setembre. Ara,
el pacte amb la Síndica
reforça aquest objec�u, ja
que, si arriba a Calleja un
cas de tall de subministrament per aquesta situació,
la defensora pot demanar
a Sorea la suspensió temporal de l’ordre de tall ﬁns
que es comprovi, a través
dels serveis socials municipals, la vulnerabilitat de
l’usuari.
En paral·lel, el conveni
també ﬁxa en 10 dies hàbils el termini que la Síndica ha d’obtenir resposta
per part del Defensor del
Consumidor de Sorea a
les reclamacions ciutadanes que Calleja hagi
remès a la companyia. En
cas d’avaries, la resposta
haurà de tenir lloc abans
de 48 hores.
El conveni té una validesa de dos anys que
es renovaran de manera
automà�ca si cap de les
dues parts no manifesta la
voluntat de revisió.

setmanes hi ha hagut un
increment important dels
robatoris a Sant Cugat i
que els agents hi estan
treballant.
També va fer esment
a algun dels problemes
de seguretat al municipi,
concretament al barri d’El
Pinar, i va explicar que s’està actuant a través d’un Pla
d’acció, amb més patrullatge i més vigilància.

Els agents, amb l’uniforme de gala, van ser els protagonistes del Dia de les Esquadres. / Iban Coca
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El periodista Carles Prats assis�rà a la projecció
de ‘My Friend’ que organitza Rubí Acull
REDACCIÓ

Rubí Acull projectarà el
documental ‘My Friend’
aquest divendres a les
19.30 hores al Centre
Rubinenc d’Alternatives
Culturals (CRAC) dins del
cicle Cinema Refugiat que
l’en�tat organitza. La projecció, gratuïta i en format
de cinefòrum, comptarà
amb els dos codirectors de
l’audiovisual, el periodista
de TV3 i actual presentador del TN Migdia, Carles
Prats, i el director d’Imatge
i Serveis Ar�s�cs de TV3,
Paulí Subirà.
‘My Friend’ mostra les
persones que pateixen
aquesta crisi de fronteres i
també aquelles que intenten ajudar-les a través del
viatge que Prats va fer l’any
passat al campament d’Idomeni, a Grècia, on milers
de demandants d’asil van
quedar bloquejats després

del tancament de les fronteres europees. Televisió
de Catalunya va estrenar
‘My Friend’ el juny de l’any
passat en una nit temà�ca
dedicada a la realitat de
les persones refugiades a
Grècia.
Exposició al CRAC
D’altra banda, una quarantena de persones van par�cipar dijous de la setmana
passada en la concentració contra la violència que
organitza mensualment
Rubí per la Pau. En aquesta
ocasió, l’en�tat convidada
va ser Rubí Acull, que va
presentar una exposició
sobre el camp de refugiats
d’Eleonas, a Grècia.
La trobada es va iniciar
amb una cercavila pels
carrers del centre, amb
‘batukada’ inclosa, que va
ﬁnalitzar al CRAC, on es va
presentar la mostra fotogràﬁca, realitzada pel rubinenc

Una de les imatges que es pot veure a la mostra. / M.C.

Aitor López sobre el camp
de refugiats d’Eleonas i la
complicada i incerta situació que viuen les persones
que s’hi troben.
Eleonas acull més de
2.000 persones de 30 nacionalitats que, en principi,
haurien d’estar al camp uns
mesos, tot i que la realitat

El Consell de Joves de Rubí convoca eleccions
per escollir la seva primera junta direc�va
Una desena de persones
de diferents àmbits van assis�r diumenge passat a la
presentació del Consell de
Joves de Rubí, que va tenir
lloc a l’espai jove Torre Bassas. Durant la trobada, es
van tractar diversos temes,
però el pes més important
va recaure en el debat i
l’aprovació dels Estatuts i
del Reglament de Règim
Intern.
A més, es va acordar
obrir un procés electoral
que conclourà el diumenge
21 de maig a les 17 hores
a la Torre Bassas (c. Sabadell) amb la celebració de
les eleccions per escollir la
primera junta de l’en�tat.
Qualsevol jove de l’en�tat
pot presentar la seva candidatura ﬁns al pròxim 7 de

maig al correu candidaturacjr@gmail.com. Es poden
presentar candidatures en
bloc o persones a un determinat càrrec. El 8 de maig
tindrà lloc la presentació
oﬁcial de les candidatures.
D’altra banda, durant

la trobada, també es van
proposar diverses ac�vitats
per portar a terme en el
marc de la Festa Major, una
cita en la qual el Consell vol
ser-hi present per poder
interactuar amb el jovent
de la ciutat. / DdR

El Consell de Joves es va presentar diumenge passat. / Cedida

El Ral·li Jove passarà per Rubí per conscienciar
sobre l’acollida de persones refugiades
El Ral·li Jove 2017, organitzat
per la Federació Catalana de
l’Esplai i amb el lema ‘Joves
compromesos amb les persones refugiades’, passarà
per Rubí aquest cap de setmana del 6 i 7 de maig.
Es tracta d’una ac�vitat
que es fa cada any en diferents poblacions catalanes

i que enguany es realitza al
Vallès Occidental. A més de
Rubí, el Ral·li també passarà
per Sant Cugat, Sabadell,
Cerdanyola i Terrassa.
En equips reduïts i barrejats per esplais, els par�cipants realitzen un recorregut pels diferents municipis
amb el suport d’un llibre de

ruta, fent proves d’habilitat
i enginy.
A banda, està previst
que els grups organitzin
una pe�ta acció simbòlica
per sensibilitzar la població
sobre l’acollida de persones
refugiades. El Ral·li clourà
amb una festa al Prat del
Llobregat. / DdR

és que molts porten allà
des que es va instal·lar el
camp.
La mostra de Rubí Acull
es podrà visitar al CRAC
ﬁns a mitjans de maig. La
idea de l’en�tat és poder
exportar-la després a altres
espais de la ciutat, especialment a centres educa�us.

Una seixantena
de par�cipants, al
5è Dictat Solidari
Una seixantena de persones van par�cipar en
la 5a edició del Dictat
Solidari, que va tenir lloc
el dijous de la setmana
passada a la Biblioteca.
L’activitat, organitzada
pel Servei Local de Català
amb el suport de l’Ajuntament i el Pla Educa�u
d’Entorn, es va centrar
en l’escriptor Prudenci
Bertrana, coincidint amb
el 150è aniversari del seu
naixement. El text escollit va ser un fragment de
l’obra ‘Proses bàrbares’.
El mateix dijous, les
escoles rubinenques van
par�cipar en el dictat, a
través d’una gravació de
Ràdio Rubí i Rubitv. En
aquest cas, el fragment
triat va ser ‘La joguina terrible’, una narració inclosa dins el llibre
‘Crisàlides’, de Prudenci
Bertrana.
Tots els par�cipants
van poder col·laborar
amb les famílies més
necessitades lliurant
productes alimentaris i
d’higiene personal. En
total, es van recollir 145
kg per Càritas, Creu Roja,
ASAV, Frater-Nadal i Rubí
Solidari. / DdR
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La Generalitat revoca la llicència a Extrac�va
22 després de 20 anys d’abocaments il·legals
MARTA CABRERA

L’Alterna�va d’Unitat Popular (AUP) ha informat que
la Generalitat ha sancionat
a l’empresa Excavaciones y
Áridos Rubí i ha revocat la
seva llicència per excavar a
Extrac�va 22, situada molt a
prop de Can Carreras, arran
de les irregularitats detectades, un total de 16 sobre 19

possibles.
Ara, aquesta resolució
està en procés de notificació, un període que es
pot allargar ﬁns després de
l’es�u.
La revocació de la llicència es fa després de múl�ples denúncies d’abocament
de tot �pus de residus en
aquest indret, que només
tenia permís per extreure
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L’AUP cri�ca
la Generalitat
i l’Ajuntament
per permetre els
abocaments
terra: “Els abocaments es
fan des dels anys 90 sense
autorització, la resolució
arriba molt tard, però millor

16:45

Residus abocats de forma il·legal a l’Extrac�va 22, a prop de Can Carreras. / Cedida
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això que res”, aﬁrma Montse Rousse, de la plataforma
Rubí Sense Abocadors. A
més, Rousse també denuncia que Extrac�va 22 s’ha
apropiat de mitja hectàrea
més del que li correspon i
que, actualment, l’empresa
està derivant residus ﬁns a
l’Extrac�va 9, propietat de
la mateixa empresa, situada
a Can Barceló.
Per part de l’AUP, Vicenç
Rabadán ha carregat contra
l’Ajuntament, a qui acusa
de no fer res: “Durant dues
dècades aquesta empresa
ha estat fent abocaments
il·legals, l’Ajuntament ho
sabia i no ha mogut ni un
dit”. A més, ha denunciat
la “impunitat” amb la qual
treballen “els senyors dels
residus”.
Per úl�m, Jordi Muntan,
ha demanat més recursos
per part municipal per tal
de millorar la gestió de
Territori: “Fa molts anys
que hi ha deixadesa a l’àrea
de Territori i ara tenim un
problema molt greu amb
la ges�ó”.

9

El PSC Vallès Oest demana
“més transparència” al
voltant de la compra de l’HGC
El Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) del Vallès Oest ha demanat més
transparència al conseller
de Salut, Antoni Comín, en
relació a la compra per part
de la Generalitat de l’Hospital General de Catalunya.
La secretària de Salut del
PSC Vallès Oest i regidora
a l’Ajuntament de Rubí,
Marta García, ha denunciat
la “manca de transparència

ERC organitza la
xerrada ‘Treball
i pensions a la
República Catalana’
Esquerra Republicana de
Catalunya organitza la conferència ‘Treball i pensions
a la República Catalana’, una
xerrada-col·loqui que �ndrà
lloc a l’Ateneu l’11 de maig a
les 19 hores. La conferència
comptarà amb l’assistència
de Josep Ginesta, secretari
general de Treball i afers
socials d’ERC, i de Xavier
Corbera, portaveu de la
formació a Rubí. / DdR

i de claredat” i ha cri�cat
la conselleria per “falta de
lleialtat ins�tucional”. La regidora socialista aﬁrma que
la prioritat del consistori és
“garan�r una atenció sanitària pública i de qualitat a
la població” i ha lamentat
que el conseller no informés
l’Ajuntament sobre les converses mantingudes amb
l’empresa propietària de
l’hospital. / DdR
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Discrepàncies al Ple per l’externalització del
servei de neteja de dependències municipals
MARTA CABRERA

La decisió de l’equip de govern
de licitar el servei de neteja de
col·legis públics i dependències municipals va provocar
discrepàncies entre els diferents grups municipals en el
Ple d’abril, celebrat dijous de
la setmana passada, especialment per l’informe sobre
la viabilitat d’internalitzar el
servei.
L’actual empresa que presta el servei, Clece, que forma
part del conglomerat d’ACS,
ha anunciat que deixarà de
prestar el servei el 13 de maig,
mo�u pel qual es va portar
al Ple l’aprovació de la nova
licitació. El govern, format pel
Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC) i el regidor adscrit
a Convergència Democrà�ca
de Catalunya (CDC) Sergi García, va aconseguir aprovar
el tràmit amb el suport de
Ciutadans (C’s) i el Par�t Popular (PP).
El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC),

MOCIONS APROVADES
-[VR] Per paci�icar el trànsit a
l’avinguda de l’Estatut.
Unanimitat
-[C’s] Per l’augment de mitjans
per la comissaria de la Policia
Nacional destinats a la renovació del DNI.
Sí: PSC, C’s, ICV, PP, VR i Sergi
García
No: ERC i CDC
Abst.: AUP

La sessió plenària va tenir lloc dijous de la setmana passada a la tarda. / M.C.

Xavier Corbera, va cri�car el
plec i es va mostrar favorable
a “dividir el contracte per lots
per facilitar l’accés a empreses
més pe�tes i de proximitat”.
També va votar en contra
l’Alterna�va d’Unitat Popular
(AUP), que a través del seu
portaveu, Jordi Muntan, va
acusar el govern “d’externalitzar per inèrcia, afavorint a
grans empreses”; mentre que
el líder d’Inicia�va per Catalunya Verds (ICV), Ramon Capolat, va qualiﬁcar de “bunyol”

L’Ajuntament farà
un protocol de
les festes populars
de la ciutat
l’informe i va subratllar que
“si el govern hagués complert
allò que es va acordar al Ple,
ara podríem discu�r si és bo
internalitzar o externalitzar el
servei en funció de les dades
objec�ves”.
Tampoc es va mostrar sa�sfet el portaveu de Veïns per

Es demanarà a la Generalitat el traspàs de
la �tularitat de l’avinguda de l’Estatut
El Ple va aprovar per unanimitat reclamar
a la Generalitat la �tularitat de l’avinguda
de l’Estatut (BP-1503), amb la intenció de
paciﬁcar la via i acabar amb els problemes
de “contaminació, soroll i seguretat” que
provoca l’elevat trànsit, segons va explicar
el portaveu de VR, Antoni García, grup
que va presentar el text. Durant el torn
d’intervenció, el portaveu de CDC, Víctor
Puig, va cri�car el govern per “no haver fet
res” durant tots aquests anys per construir
una alterna�va, i va proposar “soterrar una
part de l’avinguda de l’Estatut”. Per la seva
banda, el regidor d’Esquerra Joan Pun�

va explicar que l’única solució passa per
“treure els cotxes de la ciutat”.
Inversions en les urbanitzacions
Una altra de les mocions destacades que
es van aprovar va ser des�nar el 15% del
pressupost a inversions en les urbanitzacions. Tot i que el govern va intentar fer
caure aquest percentatge, l’AUP, grup que
presentava la moció no va cedir i ﬁnalment
l’execu�u va decidir donar suport al text.
La resta de grups es va mostrar favorables
i van lamentar l’estat d’abandonament
actual de les urbanitzacions.

Rubí (VR), Antoni García, que
va considerar que “l’estudi
d’internalització no s’ha pogut
fer en condicions, segons recull el mateix expedient”.
Per la seva banda, el regidor socialista Moisés Rodríguez va explicar que “els
tècnics fa molt de temps que
preparen el plec” i va trobar
“inadmissibles” les crí�ques
de l’oposició a l’informe de
viabilitat. El portaveu de C’s,
José Abadías, va mostrar el
seu suport a la licitació perquè “l’informe és favorable”;
mentre que el portaveu de
CDC, Víctor Puig, va optar per
l’abstenció, ja que considera
que “la internalització encariria el servei”.
En l’apartat resolu�u també es va aprovar l’adhesió de
Rubí al Pacte d’alcaldes per
l’energia i el clima, que pretén
reduir un 40% les emissions de
CO2 en els propers 15 anys.
Altres mocions
Pel que fa a les mocions presentades, el clima va ser tranquil, a diferència de plens
anteriors, i es va aprovar per
unanimitat la implementació
d’un sistema de senyalització

-[C’s] Per la implantació d’un
sistema augmentatiu i alternatiu de comunicació (SAAC)
a través de símbols al municipi
de Rubí per les persones amb
autisme.
Unanimitat
-[ERC] Per la redacció d’un protocol de festes populars.
Junta de Portaveus

-[ERC] Per la recuperació dels
viatges culturals de la gent
gran.
Sí: PSC, ERC, C’s, ICV, CDC, PP, VR

que ajudi a les persones amb
trastorn de l’espectre au�sta,
la realització d’un protocol de
festes populars i l’atenció especial d’infants amb trastorns
especíﬁcs d’aprenentatge.
A banda, també es va
aprovar una moció per recuperar els viatges culturals de
la gent gran, amb l’únic vot
en contra de l’AUP, que creu
que “és una acció aïllada i
descontextualitzada”, segons
el regidor Aitor Sánchez.
A més, es va acordar donar suport ﬁnancer a la festa
de Sant Roc, amb l’única abstenció de C’s, que considera
que “el govern ja està a favor
de la festa de Sant Roc, l’any
passat va augmentar el pressupost”, segons el portaveu de
la formació.
Més polèmica va ser

i Sergi García
No: AUP
-[AUP] Per reconèixer les urbanitzacions de Rubí en el Pla
d’inversions 2017-2018 així
com en futurs pressupostos
ordinaris.
Unanimitat
-[ERC i AUP] Per oferir mitjans
d’atenció a les necessitats educatives especí�iques de l’alumnat
rubinenc que presenta trastorns
especí�ics d’aprenentatge.
Junta de Portaveus
-[CDC] Pel suport i el compromís �inancer de l’Ajuntament
de Rubí amb l’organització de
la festa de Sant Roc com a Festa
Major petita de la ciutat.
Sí: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC, PP
i VR
Abst.: C’s
-[PSC] Per alliberar la reinversió
del superàvit dels ens locals.
Junta de Portaveus

l’aprovació d’una moció per
l’ampliació de la plan�lla de
la Policia Nacional per solucionar les cues per renovar
el DNI, que va tenir el vot en
contra d’ERC i CDC. La regidora d’Esquerra Sandra Casas va
dir que si la Policia Nacional
“no té capacitat operativa
que traslladi les competències
als Mossos”, mentre que el
portaveu de CDC va desitjar
una “ràpida desaparició del
cos a Catalunya” i des de l’AUP,
Mireia Gascón, va recriminar
“el tracte de la Policia Nacional
amb les persones estrangeres”. Arran dels comentaris,
el portaveu del PP, Jonatan
Cobo, va mostrar la seva
“es�ma i suport” al cos, un
reconeixement al qual també
es va sumar el regidor socialista Rafael Güeto.

PUBLICITAT
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rop de 150 persones van participar
en la primera edició del festival
‘Adictes al microteatre’, celebrat el
dissabte a l’espai jove Torre Bassas.
L’allau d’assistents va desbordar les previsions
dels organitzadors, que havien calculat que hi
anirien una seixantena de persones, però això
no va provocar cap problema, sinó al contrari,
va servir per fer un bon ambient.
Una vegada més, el jovent demostra que té
ganes de fer coses i aquest festival n’és un clar
exemple. Els protagonistes van ser tres joves
companyies teatrals locals i una de L’Hospitalet, que havien escrit les petites obres en
relació amb el tema del festival: les noves
addicions. La resposta del públic demostra
una vegada més que a Rubí és necessari un oci
juvenil. De fet, el col·lectiu fa molt temps que
ho demana, motiu pel qual un grup de joves de

Escola Torre de la Llebre, 40 anys
d’història
Enguany, l’escola Torre de la Llebre celebra
el 40è aniversari. A mitjans de la dècada
dels setanta neix una escola formada per
una cooperativa de pares amb l’objectiu
de construir un projecte d’escola pública,
catalana i de qualitat i amb els valors d’una
societat democràtica. Els anys vuitanta
la Torre de la Llebre s’integra a la xarxa
d’Escoles Públiques de la Generalitat de
Catalunya i, fins ara, està realitzant la seva
tasca educativa com escola pública.
Per celebrar els 40 anys d’història,
l’escola ha organitzat un festa el proper
dissabte 20 de maig. La festa es durà a
terme a les instal·lacions de l’escola amb el
següent programa:
-18h: animació infantil a càrrec de
Landry el Rumber.
-18:30h: xocolatada infantil.
-19:30h: inauguració de l’exposició Es-

EDITORIAL

El jovent es mou

la ciutat estan tirant endavant un Consell de
Joves amb la voluntat de tenir més visibilitat i
participació en les decisions que ha de prendre
l’Ajuntament. Es tracta d’un col·lectiu obert a
tothom i que pròximament té previst escollir
la seva junta directiva. Fóra bo que aquest nou
òrgan comptés amb la màxima participació i
transversalitat possible per tal de representar
el jovent de la ciutat i fer visible un col·lectiu
que massa sovint es veu obligat a agafar el tren
o el cotxe per poder gaudir d’activitats d’oci
fora dels límits de Rubí.

Cartes de la ciutadania

cola Torre de la Llebre, 40 anys d’història
amb la taula rodona ‘Torre de la Llebre,
l’escola de tots’, formada per un historiador
rubinenc que parlarà de la història de les
Torres Massana, un dels pares fundadors de
l’escola, el primer president de l’AMPA, un
dels primers mestres i exdirector, i l’actual
directora de l’escola. Al final de la taula
rodona s’obrirà un torn de paraula perquè
tothom pugui participar i explicar com va
viure els inicis de l’escola.
També es projectaran fotos de les diferents promocions d’alumnes que han passat
per l’escola durant aquests 40 anys.
-21h: sopar informal i a peu dret, de
retrobament d’exalumnes, exmestres i totes
aquelles persones que, en algun moment
d’aquests 40 anys han estat i estan vinculats
a l’escola.
-21:30h: música en directe i actuacions
a càrrec d’exalumnes.
Tothom que vulgui tornar a veure

El Tuit de la setmana

30 d’abril

HCR Cent Pa�ns @centpa�ns
LA 1ra. EDICIÓ DE LA COPA D’EUROPA FEMENINA ES
ESPARTANA.
PARÍS ES RENDEIX A L’HCR CENT PATINS
CAMPIONES....!!!..

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

És cert que, després d’una tímida nova
arrencada, l’espai jove Torre Bassas s’ha convertit en un centre de referència per al jovent
de la ciutat, organitzant activitats de manera
regular i amb una agenda completa pròpia,
però cal assenyalar també que alguns dels
objectius del Pla Local de Joventut 20122016 no s’han complert.
En aquest document, ja obsolet, es plantejava posar a disposició dels joves o grups
interessats a potenciar la cultura un espai
d’oci alternatiu juvenil utilitzant algun dels

equipaments municipals actualment en desús,
que no són pocs.
El Celler ha acollit algunes d’aquestes
activitats alternatives, com el Peacock, l’InFest o els Vermuts Musicals, però no es pot
considerar un punt de trobada per joves amb
inquietuds, sobretot quan només obre els caps
de setmana. Tampoc hi ha un espai amb bucs
per tal que els joves tinguin un espai on poder
assajar amb els seus grups de música, tot i
que s’ha comentat la possibilitat que aquest
espai pugui tenir cabuda en la futura obertura
prevista dels antics cinemes, al barri de Les
Torres. En l’àmbit d’iniciatives ciutadanes,
però, no podem oblidar la consolidació del
CRAC com a espai alternatiu i cultural per
una part del jovent. En qualsevol cas, cal
treballar per seguir millorant l’oferta de la
ciutat per als joves.

i també a Facebook

l’escola per dins i recordar els seus anys
d’alumne podrà visitar-la i conèixer com
és ara, us volem mostrar l’escola quaranta
anys després. També trobareu un pati ben
bonic, vestit per l’ocasió.
Totes aquelles persones interessades en
venir al sopar podeu comprar els tiquets
a Marroquineria Martori (c/ de Garcia
Lorca, 11), a la plaça 11 Setembre, o a la
consergeria de l’escola (entre les 8.45h -9h

i 16h-16.30h) fins al dijous 18 de maig. El
preu del tiquet és de 10€.
Si teniu familiars, amics o coneguts que
han format part de la nostra història us
animem a què els hi comuniqueu.
Més informació al grup de Facebook
Exalumnes Torre de la llebre.
Esteu tots convidats, us hi esperem a
tots!
Escola Torre de la Llebre

OPINIÓ
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No ens conformem

VÍCTOR PUIG
Portaveu del PDeCAT

Diria que un dels problemes
dels rubinencs és que estem
massa acostumats a conviure
amb el conformisme. A Rubí
s’hi viu bé, és cert, però no
crec que sigui la ciutat que
voldríem que fos i que podria
ser. Rubí és la meva ciutat i
me l’estimo, però no em conformo amb com està.
Des de principis dels
anys 80 Rubí ha anat canviant i ha millorat molt. La
seva evolució és innegable
–com la del conjunt del país–
i cal atribuir-ne els mèrits
a tots els partits polítics,
institucions i persones que
ho han fet possible al llarg
dels anys.
Ara bé, si observem les
ciutats del nostre entorn més
proper, veure’m que en molts
aspectes, Rubí ha quedat
enrere. Ha quedat enrere
especialment pel que fa a
la qualitat de l’espai públic
(carrers, entrades de la ciutat, urbanitzacions, polígons
industrials, parcs i jardins) i a

les transformacions urbanes
dutes a terme per ciutats
veïnes que n’han millorat la
imatge i la mobilitat. Crec
que la percepció més aviat
negativa respecte l’estat de la
ciutat i la sensació que Rubí
no va bé són compartides per
molta gent.
Els partits polítics intentem fer contribucions
a la millora de la ciutat,
però sovint ho fem sense
dir les coses pel seu nom:
no volem ofendre i preferim
donar missatges positius i
esperançadors, sobretot les
forces moderades. És en
part la nostra responsabilitat
després de la greu crisi econòmica que des del 2007 ha
colpit Europa, amb especial
gravetat al sud d’Europa, i
que ha afectat tantes famílies
catalanes i que –és important
de destacar– ha posat de
manifest les mancances del
finançament de la Generalitat de Catalunya.
Però sent conscients d’això crec que hem de poder
dir certes coses: Rubí no
va bé i no ens conformem

amb com està la ciutat. No
ens conformem amb la situació de paràlisi en què es
troben algunes regidories de
l’Ajuntament ni ens sentim
representats per l’alcaldessa actual que ha provocat
una crisi institucional sense
precedents amb la compra
d’un regidor trànsfuga i les
mostres reiterades de baixa
qualitat democràtica (censura de programes de ràdio,
crispació als Plens municipals, utilització partidista de

“Si observem les
ciutats del nostre
entorn més proper,
veure’m que en molts
aspectes, Rubí ha
quedat enrere”
la institució, etc.).
Tampoc no ens conformem amb el model de
ciutat que han construït els
successius equips de govern,
principalment el PSC que és
qui ha ostentat l’alcaldia des
del 2003, de la mà d’ERC
durant més d’una dècada i
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ara amb el suport de C’s i PP.
No li veiem futur a un model
tan poc eficient en temes clau
pel desenvolupament econòmic de qualsevol ciutat com
són la seva ordenació urbanística, la promoció del seu
teixit industrial i comercial,
així com les insuficiències
en manteniment i neteja dels
seus carrers, parcs i places.
Totes aquestes qüestions
afecten el dia a dia de les
persones que vivim a Rubí
perquè ens fan perdre les
oportunitats que el gran
potencial d’aquesta ciutat
ens hauria d’oferir a tots nivells. Per tant, no ens podem
conformar amb l’actual estat
de Rubí. Des del Partit Demòcrata seguirem fent allò
que s’espera de nosaltres: fer
propostes sensates i, sempre
que sigui possible, també innovadores per a la millora de
la nostra ciutat. Però també
toca ser contundents sempre
que calgui afirmar que les
coses no s’han fet bé, que les
coses no s’estan fent bé i que
estem perdent oportunitats
de progressar com a ciutat.

PUBLICITAT

Oportunidad única contra el desempleo juvenil

La creación del nuevo Estado catalán
generará unos 50.000 puestos de trabajo
MODEST GUINJOAN. ECONOMISTA

El peor problema de la economía en
los úl�mos 10 años ha sido, sin lugar a
dudas, el elevado índice de desempleo.
Las tasas del 26% (2013) son un fracaso
por un doble mo�vo:
1) porque en ningún país avanzado del
mundo se habría permi�do, y
2) porque ningún país habría actuado
con la pasividad y la resignación con la
que ha actuado el Estado español.
Y si para el conjunto de la población
activa la tasa de desempleo ha sido
al�sima, para los jóvenes de menos de
25 años todavía ha sido mucho peor: en
el 2013 alcanzó en España el dramá�co
registro del 55,5%.
En Cataluña los datos también han
sido nega�vos, pero no tanto, y han evolucionado mejor. Si tomamos los datos
más recientes de la EPA (2016), gracias a
la recuperación económica actual, la tasa
de desempleo de los menores de 25 años
se situó en el 34,3% pero en el resto del
Estado un 46,7%. Estamos hablando de
unos índices que en Austria, en Dinamar-

ca o en Alemania, por ejemplo,
habrían provocado un estado de
emergencia nacional y un plan
de choque. En
España no, en el
2016 todavía se
convive con un
desempleo global del 19,6%,
en Cataluña del
15,7% y en el
resto de España
(sin Cataluña)
del 20,4%.
Una Cataluña
independiente
permi�ría mejorar estos registros, crónicos, nega�vos, cuyo caliﬁca�vo
más suave en el caso de los jóvenes es
de ¿escandalosos? Siempre en función
de la polí�ca empresarial que siguiera el
Estado catalán y también de su polí�ca
laboral.

Podrá ﬁjar un salario mínimo que pondrá
ﬁn a los sueldos de miseria
De momento
tenemos algo a
favor: En el punto de par�da de
la independencia
las tasas de desempleo son más
bajas (4,7 puntos
porcentuales en
el conjunto de ac�vos y 12,4 puntos porcentuales
en los menores
de 25 años). Por
otro lado, es
evidente que la
economía catalana tiene una
musculatura muy
importante, con
más de 250.000
empresas, con una orientación clara
hacia mercados internacionales y con
un buen sistema de innovación entre
otras caracterís�cas, que la hacen viable.
Como es bien conocido el sector público
también sería viable. Ahora bien, para

reducir el desempleo general y el juvenil
no basta con un Estado saneado y una
base produc�va y exportadora.
Con un Estado propio tendríamos a
favor como mínimo, los siguientes tres
aspectos:
1) crear las estructuras de Estado necesarias comportaría generar, según algunas
es�maciones, 50.000 nuevos puestos de
trabajo, para empezar;
2) el Estado catalán dispondría de competencias plenas en materia laboral, de
las que ahora no dispone, y por eso �ene
que ir a remolque del Estado español
que no es precisamente un modelo a
seguir;
3) el Estado catalán podría ﬁjar un salario
mínimo en la línea del que �enen países
con un nivel de desarrollo similar para
empezar a dejar de compe�r a base de
salarios de miseria, especialmente entre
los más jóvenes.
La independencia no es garan�a de
éxito para situar el desempleo juvenil en
un nivel digno, pero sí que es, no tengan
la menor duda, una oportunidad inigualable para lograrlo.
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Gairebé el 93% de les naus dels
polígons rubinencs estan ocupades
Segons un estudi encarregat pel consistori, a la ciutat
hi ha actualment un total de 82 naus industrials en desús
REDACCIÓ

Rubí té 1.109 naus distribuïdes en els onze polígons industrials de la ciutat.
D’aquestes, 1.027 estan
ocupades i acullen algun �pus d’ac�vitat, una xifra que
representa el 92,61% de les
naus existents al municipi.
Només 75 de les naus del
municipi, un 6,76%, estan
al mercat. D’aquestes, 18
es mantenen actives i en
57 no s’hi duu a terme cap
ac�vitat.
Totes les naus disponibles són naus aparellades
i la majoria (un 69,2%) té
entre 500 i 5.000 metres
quadrats. Només un 9,1%
de les naus disponibles tenen més de 5.000 metres
quadrats. Amb data de desembre del 2016, a Rubí hi
havia 82 naus en desús.
Totes aquestes dades es
recullen en l’estudi encarre-

Rubí té una gran extensió de polígons industrials. / Ramon Vilalta

Rubí té 1.109
naus industrials
distribuides en
11 polígons
gat per l’Ajuntament de Rubí
a l’empresa Lavola per censar l’ocupació dels polígons
i disposar d’una radiograﬁa

de la situació actual dels polígons d’ac�vitat econòmica
de la ciutat. Pel regidor de
Desenvolupament Local,
Rafael Güeto, “és vital conèixer el grau d’ocupació dels
polígons i per tant, també el
sòl que hi ha disponible, per
establir l’estratègia a seguir
al voltant dels polígons”,

explica.
Segons Güeto, “el fet
que la gran majoria de l’espai es�gui ocupat cer�ﬁca
la qualitat dels polígons i
conﬁrma que les empreses
que s’hi estableixen, s’hi
queden definitivament”,
conclou.
Segons la recerca, existeixen diversos espais per a
ús d’ac�vitat econòmica disponibles, tot i que l’ocupació
entre parcs d’ac�vitat econòmica és divergent. La gran
majoria del sòl industrial
està executat i les àrees amb
espai disponible més grans
es troben a Sant Genís i Cova
Solera. Els onze polígons de
la ciutat estan formats per
un total de 1.134 parcel·les
de les quals només 25 (un
2,20%) no estan ediﬁcades.
Els polígons més grans són
Can Jardí (283 parcel·les),
Cova Solera (229), Can Rosés
(188) i Rubí Sud (153).

Separación de pareja
de hecho con hijos
menores de edad
Cuando una pareja de
hecho decide poner ﬁn a
su relación debe pasar por
un procedimiento judicial
parecido a un divorcio si
existen hijos menores de
edad. Es lo que se llama
procedimiento judicial de
medidas paternofiliales,
cuya ﬁnalidad es regular
los efectos que esa separación va a producir sobre
los hijos.
Igual que en la separación o el divorcio, en
el Convenio de medidas
paterno-filiales, se trata
de establecer los derechos y las obligaciones
de los progenitores con
sus hijos.
El procedimiento puede ser de mutuo acuerdo o
contencioso.
En el procedimiento
de mutuo acuerdo serán
los miembros de la pareja
quienes aporten al Juez

una propuesta de las medidas a acordar, un Convenio, que incluirían el
modo de ejercer la guarda
y custodia de los hijos
(exclusiva o compartida),
el régimen de visitas, la
pensión de alimentos y
el uso de la vivienda fa-

miliar; mientras que en el
contencioso, será el juez
quien declare las medidas
que se tendrán que aplicar
respecto a esos temas.
Edurne Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès
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Empieza una nueva etapa
en el centro Aquasalud-Spa

U

Yo me bajo en esta estación
n a ño más…

suman las experiencias que
esta aventura me ha dado. Empecé
con un gran proyecto e
ilusión, ahora veo que ha
crecido tanto y son tantas
las vivencias como ¡tanto
cariño recibido! La familia
siempre apoyándome, los
pacientes –muchos de
los cuales han llegado a
convertirse en buenos
amigos– han conf iado
siempre en nuestro afán
de superación, formación
y profesionalidad. También me han acompañado
muchos profesionales,
todos han aportado algo a
Aquasalut-Spa. Todos me
han ayudado a crecer junto a mi proyecto, a tener
constancia y perseverancia
hacia los nuevos retos.
Hoy no sería un hecho
ir a por los 14 años si no
se confiara en AquasalutSpa.
A lo largo de estos
años, me he ido formando,
he sido mamá, he ayudado
a mi marido a crear su
realidad de enseñar y difundir el Tai Chi por toda
España y Europa, y a crear
una Asociación Deportiva
Socio Cultural en Sant
Jordi Parc en Rubí. Dicha
asociación propone la difusión del Tai Chi, del Kung
Fu para niños y adultos,
de la Defensa Personal y
de muchas otras actividades como Zumba, bailes
(Salsa, Bachata, Kizomba)
además de Muay Thai,
Pilates y Yoga.
Ser mujer, autónoma,
mamá, responsable de un
centro con 6 personas,
querer seguir formándome para innovar y ofrecer
a los clientes una atención
adecuada cuando la necesiten –mas ampliarla como
es el caso de Fisioterapia
deportiva y traumatológica– y acompañarlos con
tratamientos médico rehabilitadores, no siempre es
compatible.
¡Aquasalut-Spa crece!

Y necesita como cualquier
barco grande, ser dirigido
y atendido como se merece. Por ello me complace
presentaros a:
Javier Díez Miranda,
Fisioterapeuta diplomado
número de colegiado 7940
especialista en consulta
traumatológica, rehabilitación, con técnicas miotensivas y manipulativas
de columna, pelvis y extremidades; postgrado de
método Mézières; curso
punción seca, y mesoterapia (infiltraciones para el
dolor y para tratamientos
estéticos). Javier, con su
gran perseverancia e ilusión durante este último
año, me ha demostrado
que cree en el proyecto
y que puede dirigir este
barco junto al equipo actual de profesionales que
permanecerán en él. Todo
ello con una mejora en la
ampliación de horarios
de todos los servicios;
una página web www.
aquasalutspa.com donde
nuestros clientes podrán
comprar sus Packs de Regalo sin tener que salir de
casa; una renovada aparatología médico-estética,
para trabajar todo tipo
de lesiones musculares o
problemas estéticos.
Deseo a Javier Díez
Miranda, grandes logros
y satisfacciones profesionales. Le auguro grandes
amistades gracias al equipo
y a todos los pacientes,
amigos y conocidos que
participan en este viaje,
y de los que me llevo un
gran cariño. Hoy me bajo
aquí… después de todos
estos años… seguiré cerca porque lo llevo en el
corazón.
Se me presentan nuevos retos: acompañar y
ver crecer a mi hija, gracias
a ella doy este paso tan
importante, ella hace que
me sea más llevadero.
Continuar formándome
y acompañar a mi marido Luciano Vida en su
proyecto, ambos siempre

trabajando para el cuidado
y bienestar de las personas
tanto física como emocionalmente. Me encontrareis
en ACD San Jordi en las
actividades dirigidas.
Gracias, mil gracias de
todo corazón por todos

los grandes momentos que
cientos de personas me
han podido dar. Durante
este mes de mayo estaré
en Aquasalut-Spa para lo
que puedan necesitar.
Un fuerte abrazo,
Mª Eva Ocaña Martínez
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PISO CA N’ORIOL
3 hab (2 dob), salón 17m2 a balcón, cocina arm ref,
lavad, baño ref, gas, calef, alum, roble, asc, para vivir.
Precio: 119.000€

PISO CAN FATJÓ
4 hab, salón 19m2 a
balcón, cocina, lavad,
baño ref, gas, bomba c/f,
alum, roble, asc, soleado,
para vivir.
Precio: 125.000€
PISO CA N’ORIOL
3 hab ext (2 dob), salón 19m2 a balcón, cocina ext,
lavad, 2 baños reform, calef, a ac, asc, park incl, ext,
sol, 1998, pocos vecinos. Precio: 186.000€

PISO PROGRÉS
3 hab ext, salón 20m2 a trza 9m2, cocina ext, 2 baños,
otra trza 14m2, gas, calefac, parquet, asc, park incl,
sol, 2002.
Precio: 197.000€

PISO PROGRÉS
3 hab ext, cocina-comedor 30m2 con salida a
terraza de 80m2, gas, calef, a ac, asc, pocos vecinos,
reformado, ext, sol TD.
Precio: 207.000€

C/ Sant Cugat, 40 local 08191 - RUBÍ
T. 93 588 17 33 / 637 519 807
www.totfinques.es

Rubí

OPORTUNITAT CASA a CASTELLNOU
120m2 de vivenda 600m2 de terreny 3 hab. opció de
més, piscina i barbacoa.
PREU: 168.000€ REF. A-02970

C/Angel Guimerà
Ctra. Sant Cugat
Preciós àtic dúplex situat
a l’entrada de Rubí i a
5 min. de St Cugat. Molt
lluminós i amb sortida
a balcó, 4 hab. + estudi
24m2. Aprofita aquesta
oportunitat i visita’l.
Preu: 239.000€

Preciós habitatge
Totalment arreglada a la Zona Mercat de 100m2, 3 hab.
dobles, àmplia cuina amb safareig, balconada, dos
banys, sòls de parquet, calefacció i aire condicionat.
PREU: 135.000€ Ref.: A-03016

C/Lourdes/Basses
Dúplex nou de 3 hab.
situat a una bona zona
d’activitat comercial i ben
comunicada. Un primer pis
amb saló-menjador, cuina,
bany i dues habitacions,
i al segon una habitació
amb bany i terrassa
solàrium. Traster INCLÒS i
pàrquing opcional. Ideal per viure en un edifici nou en
un barri molt dinàmic a prop de tots els serveis.
Preu: 180.000€

OCASIÓ PIS AMB PK
70m2 3 hab. Bany i opció per fer un lavabo, balcó
molta llum, Zona Nord.
PREU: 105.000€ REF.: A-02810

COM UNA CASA. NOMéS UN VEÍ
Habitatge molt ampli i molta llum tota exterior de 96m2
i terrassa de 26m2, local per traster o per dos cotxes,
independent.
PREU: 159.000€ REF.: A-02996

Ampli habitatge
90m2, 4 habitacions dues balconades, cuina àmplia,
habitacions grans, exterior i assolellat, Zona Mercat.
PREU: 110.000€ Ref. A-03012

Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530
www.mrcasas.com

C/La Perla. Rubí
Gran dúplex de 140m2
reformat íntegrament.
Consta d’un gran salómenjador amb balcó, 3
hab. dobles (una amb
vestidor) + sala de jocs,
cuina office de 16m2, 2
banys, armaris encastats, calefacció i aire condicionat.
Preu: 175.000€
C/Unió-Zona Centre
Si el teu somni és viure al
centre, però et desanima
la dificultat per trobar
aparcament, estàs de sort.
T’encisarà aquest preciós
dúplex situat en ple centre
de Rubí i amb DUES PLACES DE PÀRQUING. El seu estat
és impecable; tot exterior i perfecte per a famílies de
dos o tres membres que els agradi gaudir de l’ambient i
l’encís del centre de la ciutat. A un pas de tots els serveis,
comerços de proximitat, escoles…Informa’t!
Preu: 160.000€
C/Riera-Zona centre
Pis ubicat al centre amb
3 hab. Una suite, un bany,
saló-menjador amb sortida
a balcó i cuina americana.
Es ven MOBLAT i amb
plaça de pàrquing. Preu: 150.000 €
C/ Maximí Fornés, 50
T. 93 588 18 78
administracio@finquesorbis.com
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

EXCELENTE ÁTICO CON AMPLIA TERRAZA
Ático con terraza de 30m2 a pie de comedor situado
en zona ctra. Terrassa. Sup. 80m2. 3 Hab. Calefacción
gas natural, aire acondicionado en comedor. Cocina
independiente. Ascensor.
VENTA: 150.000€ Ref.: 11.148/D

ENCANTADOR PISO CON COCINA Y BAÑOS REF.
Sup. 63m2 en zona Mossèn Cinto Verdaguer. 3 Hab.
(1 doble y 2 amplias individuales). Calefacción de gas
natural. Primero sin ascensor. Piso exterior en una zona
muy tranquila con todos los servicios cercanos. Ideal
para inversores. VENTA: 74.840€ Ref.: 11036

OPORTUNIDAD TERRENO URBANO CON
POSIBILIDAD DE SEGREGACIÓN EN DOS PARCELAS
Terreno edificable de 758m2 con posibilidad de
segregar en dos parcelas. Situado en zona Can
Vallhonrat-Ca n’Alzamora. Terreno completamente
llano. 28m de fachada y 27m de fondo. Oportunidad.
VENTA: 180.000€. Ref.: 11.123/D

CASA EN NUCLI ANTIC
Casa cantonera de 208m². Saló-menjador de 25m² i
sortida a terrassa de 20m². 4 habitacions. Cuina office.
Garatge per a 3 cotxes i traster.
Preu: 227.000€ Ref.: 679-1754

PIS AV. ESTATUT
Pis de 104m², 2 hab. Dobles, saló-menjador amb
sortida a balcó de boniques vistes al bosc de Ca
N’Oriol. Cuina amb safareig i bany complet.
Preu: 140.000€ Ref.: 686-1010

PIS CA N’ORIOL
Pis 2 hab. Cuina i bany reformats, en perfecte estat. Plaça
de pàrquing i traster. Preu: 115.000€ Ref.: 686-1016

A ESTRENAR CA N’ORIOL
Planta baixa totalment reformada. 3 habitacions. Salómenjador de 20m² amb sortida a balcó. Bany i cuina
amb molta llum. Preu: 129.000€ Ref.: 686-1011
LOCAL EN VENTA Y ALQUILER ACONDICIONADO
Local en zona 25 de Septiembre. Sup. 164m2 con
extracción de humos y barra de bar. Sala diáfana
de 75m2. Posibilidad de utilizarlo como local o como
vivienda. En venta con parking incluido. Posibilidad de
transformación en vivienda.
VENTA: 124.840€ ALQUILER: 500€/mes. Ref.: 11048/D

OPORTUNIDAD CASA UNIFAMILIAR EN CAN MIR!!
Casa estil cabana de 90m². 3 habitacions; 1 bany. Cuina
americana Saló-Menjador de 20m² amb xemeneia. Jardí
de 500m² 2 trastero de 30m².
Preu: 129.000€ Ref.: 686-1014

Encantadora casa
adossada de 90m2
amb pati de 20m2, tres
habitacions, dos dobles,
menjador de 22m2, bany
complet reformat i condícia.
Golfa-estudi obert de 25m2.
Tot a exterior. Pàrquing
comunitari per a dos cotxes.
Zona Biblioteca. Preu: 250.000€ Ref.: DV1926
Preciós dúplex de 95m2
amb terrassa de 17m2,
tres habitacions més
estudi obert amb sortida
a terrassa, menjador de
23m2, cuina independent
amb sortida a balconada,
dos banys complets i
condícia de cortesia. PK i traster en la mateixa finca.
Zona Ca n’Alzamora. Preu: 260.000€ Ref.: DV1927
Preciosa casa adossada de
104m2, quatre habitacions,
menjador de 20m2 amb
sortida a balconada,
cuina independent office
amb safareig i dos banys
complets. Garatge de
20m2 amb traster i rebost.
Pati de 50m2 amb xemeneia d’obra. Zona Av. Estatut.
Preu: 295.000€ Ref.: DV1928
Local comercial de 78m2
cantoner i amb molta
visibilitat. Té 3 aparadors,
amb les persianes
motoritzades i actualment
amb dos despatxos. Amb
lavabo i subministraments
donats d’alta.
Preu: 1.000€/mes Ref.: DL1485
Disposem d’una àmplia cartera de terrenys en
venda per edificar la casa dels teus somnis!
Des de 60.000€

NAVES EN VENTA CON ALTA RENTABILIDAD

Ps. Francesc Macià nº 80
T. 93 588 54 99
www.finquesvallhonrat.es

Preciós pis distribuït en tres
plantes de 100m2 amb
piscina comunitària, tres
habitacions, menjador de
21m2, cuina independent
amb sortida a safareig i
dos banys complets. Dues
terrasses. Plaza de pàrquing
i traster. Zona La Serreta. Preu: 192.000€ Ref.: DV1911

C/ Víctor Balaguer, 8 de Rubí
T. 93 488 67 31
www.expofinques.com

Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59
www.inmoeuropeas.com
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PLANTA BAIXA AMB TERRASSA I PÀRKING
Situat a la zona Centre Riera, finca del 2004.
Sup. 105m2, 3 Hab. dobles (1 Suite amb vestidor).
Calefacció i aire condicionat.
Preu: 175.000€

PIS TOTALMENT REFORMAT AMB PÀRKING
Situat a la zona de Ca n’Oriol.
Sup. 140m2, 4 hab. (tres dobles i una individual)
2 Banys, Balcó, calefacció. Sense ascensor (2º).
Preu: 175.000€

PLANTA BAIXA AMB PATI
Situat a la zona de Can Fatjó.
Sup. 107m2, 3 hab. dobles, calefacció.
En molt bon estat, per entrar a viure.
Preu: 125.000€

DOS PISOS EN UN, 7 HABITACIONS
Situat a la zona del Centre-Progrés.
Sup. 210m2, 7 hab. (1 Suite, 3 dobles i 3 indv.)
4 balcons, 3 banys, pis d’origen amb xemeneia.
Preu: 250.000€

ACE Inmobiliaria
C/ Monturiol, nº5
T. 93 595 06 99

Publicitat
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Gracias por vuestra confianza

Cristina Martínez,
27 años

“Además de profesionales que sois, por la
parte que me toca hay que destacar el buen
trato recibido y la confianza de dais.”
Atendida por: Dra. Gadea (estética dental)
Dra. Baquero (ortodoncia)
Dr. Fuertes (implantología)

Antonio Fernández

“Es una clínica con muy buen servicio, he quedado muy contento con todo el tratamiento, la
recomiendo siempre.”
Atendido por: Dr. Fuertes (implantología)
Dr. Castillo (rehabilitación y prótesis)

Isabel González,
32 años

“Recomiendo toda esta clínica, las instalaciones son estupendas y el trato insuperable. Yo
tenía mucho miedo a los dentistas y la verdad
es que ahora vengo encantada.”
Atendida por: Dra. Baquero (ortodoncia)
Dr. Santos (rehabilitación y periodoncia)

Ángel Solé,
76 años

“Bona clínica, bona atenció i el mes important… Treballen amb els millors materials, he
quedat molt content!”
Atendido por: Dr. Santos (rehabilitación y periodoncia)

Felipe Nova López,
69 años

“Clínica con buenos profesionales, recomiendo!”
Atendido por: Dr. Fuertes (implantología)

La mejor
de tus
sonrisas
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Elit Centre Mèdic
Somos un nuevo Centro Médico que apuesta por Rubí

Disponemos de consulta de
medicina familiar. Somos
especialistas en Medicina
Deportiva y patología osteomuscular con amplia experiencia en inﬁltraciones para
el tratamiento del dolor y de
la artrosis. Buscamos una
visión global de la persona
valorando el aspecto emocional, físico y buscando el
mejor tratamiento en las
diferentes medicinas que
conocemos, sea medicina
tradicional, acupuntura, ﬁsioterapia, reiki, ﬁtoterapia,
hipnosis...
Cada medicina tiene sus
indicaciones o limitaciones,
juntos elegiremos la mejor
medicina para ti.

Realizamos:
-Inﬁltraciones osteomusculares, ya sea con antiinﬂamatorios o ácido hialurónico, indicadas cuándo hay
desgaste del cartílago.

-Acupuntura para dolor y
ansiedad, sin los efectos
secundarios de las medicinas sedantes, que bajan
los reﬂejos y crean dependencia.
-Presoterapia y electroterapia pasiva para el tratamiento de la celulitis y mala
circulación.
-Masajes ideales en situaciones de estrés.
-Dietas proteinadas indicadas cuándo la obesidad es
tan importante que no nos
deja ni practicar deporte y

necesitamos un tratamiento
de ‘shock’.
-Pequeña cirugía de consultorio.
Experiencia de más de
20 años en medicina familiar y medicina deportiva
nos avalan.
Medicina de calidad y
conﬁanza en avinguda Can
Cabanyes a tu alcance. Pregúntanos, nos gustan tus
dudas.
Dra. Cira Vera
Elit Centre Mèdic

SALUT I BELLESA
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La ‘síndrome del burnout’: cremats per la feina
Una persona pot sospitar
que està desenvolupant
la ‘síndrome de burnout’
quan la seva qualitat de
vida es veu afectada en
el seu àmbit personal per
causes professionals.
El primer efecte és el
de desenvolupar estrès
crònic per causa de les
característiques pròpies de
la seva feina.
Algunes de les seves
causes són:
–La dificultat en les relacions professionals (amb
caps, encarregats, companys, etc.).
–La sobrecàrrega de tasques.
–Sentiments de por relacionats a la pèrdua de la
feina o l’empitjorament de
les condicions.
–La falta de realització personal a través del treball.
Les persones que pateixen ‘burnout ’ (estan
cremades) poden tenir
símptomes com:
-Dolors musculars i de cap.
Fins i tot dolors difusos i
itinerants.
-Falta de concentració i de

memòria. Suposa trigar
més del necessari a fer una
tasca i pot ser que amb
pitjor qualitat de la que
realment s’és capaç.
-Manca o excés de gana.
Depèn de la persona, pot
perdre el gust pel menjar
o en canvi buscar-hi consol
pel malestar o l’angoixa.
-Fatiga. Sensació de falta
d’energia i cansament físic.
Tot pot fer-se un món.
-Pèrdua d’iniciativa. Dificultat per establir metes i
fer plans.
-Alteracions de l’humor.
Facilitat per a posar-se
de ‘mal humor ’ o estar
irritable.
-Problemes del son. Dificultat per conciliar el son
o que no sigui de qualitat
reparadora.
Quan una persona ha
arribat a desenvolupar
aquests símptomes psicològics, sol mostrar els
efectes físics de l’excés
d’oxitocina.
L’oxitocina és una hormona que en excés pot
resultar tòxica i causar
problemes en el sistema

cardiovascular (pujada
de la pressió arterial), en
el sistema immunològic
(refredats, gastroenteritis,
migranyes freqüents o fins
i tot malalties autoimmunes) i el digestiu (gastritis
i diarrees).
Un cop ens adonem
que podem estar afectats pel ‘burnout’, cal posar-hi remei el més aviat
possible. Et deixo alguns
consells que et poden ser

útils per prendre’n consciència:
-Ets amo del teu temps,
organitza tu mateix el teu
horari i recorda afegir les
teves necessitats personals.
-Delega i estableix límits.
Demanar ajuda no és de febles, és de responsables.
-Aprèn a prioritzar i racionalitzar el temps. No ets
una màquina i el dia té un
nombre d’hores limitat.

-No et facis propis els problemes dels altres. Ajuda
quan puguis, no ho prenguis com una tasca més.
- Atura’t i organitza les teves vacances i descansos.
Si no reposes les piles, tard
o d’hora ho pagues.
–Busca temps per estar a
l’aire lliure i en contacte
amb les teves amistats i
família.
Relativitzar les qüestions laborals és molt útil

per a la salut mental. Distreure’s aclareix la ment
per buscar solucions més
endavant.
Sílvia Rodríguez Díez
Psicòloga d’adults.
Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
Llobateras 6 Local 1 (al
costat de Regina Carmeli)
Tel. 93 588 21 53
Mb. 644 008 701
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LLOGUER I VENDA
SE ALQUILA trastero en c/
Burgos nº7. Jto. Mercadona
Serreta. 686.586.725

VENDO LOCAL de 180m 2.
Zona La Serreta. 654.161.954

OFERTES I DEMANDES
CHICA BUSCA TRABAJO limpieza o cuidado ancianos.
676.589.569

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

MASCOTES

Divendres, 5 de maig de 2017

A ojos de otros...
Ya no soy el cachorro que todos andan buscando. Tan solo
percibo unas miradas, recibo alguna caricia y oigo repetir una
y otra vez lo guapo que soy. Pero todo queda ahí, nadie se ha
atrevido a dar el paso de mirarme detenidamente y verme
como un posible compañero con el que compartir algo más.
Y yo me pregunto, acaso creen que el lindo cachorrito que
hoy llevan a su hogar va a ser un eterno diminuto peluche?
Todos lo fuimos, pero es efímero y cuando te quieres dar
cuenta en cuestión de pocos meses ya hemos dado alcance
a nuestra madurez, convirtiéndonos en gatos adultos aunque
de espíritu joven.
Yo sigo esperando, ya llevo demasiado tiempo, esperando
a veces ya no se el qué. Mis cuidadoras dicen que llegará el
día en el que alguien, sin más divagaciones, decida darme una
oportunidad para ser uno más de su familia pero yo apenas
creo ver llegar ese momento.
Mi historia, en la primera etapa, probablemente fue compartida con la de esos cachorros tiernos, afables y achuchables como dicen los humanos y fui querido, pero no se cómo,
cuándo ni porqué, de la noche a la mañana me vi abandonado
en la calle, sin rincón alguno donde cobijarme del frío asfalto.
Solo y como pude, me busqué la vida hasta encontrar un lugar
donde las penas eran menos penas y por lo menos compartidas con otros congéneres como yo. Con asiduidad, venían a
llenarnos tolvas de comida y agua, lo esencial para subsistir.
Hasta llegado el día en el que me dejé llevar por mis instintos
de conﬁanza al ser humano, aquellos que me estaban alimentando y comprobarían que era sociable, así que me llevaron
donde hoy me hallo, desde hace largos meses.
Dicen de mí que soy guapo, mimosón, suave y un peluche
grandote. Y además, a pesar de mis 3 años, estoy en lo mejor
de la vida y juventud, no se porqué se empeñan en hacernos
viejos antes de tiempo.
Así que, si quieres conocerme, no tienes más que ponerte
en contacto con Rodamons de Rubí de lunes a viernes de 18

a 20 horas al teléfono 639 679 777 o bien a través de email,
web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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AGENDA

De 9h a 14h a la pl. Nova del Mercat. Org.:
Associació Numismà�ca de Rubí.

································································

EXPOSICIONS

································································

-Nascuts per llegir
‘Pícnic per a pe�ts curiosos’, a càrrec de Sherezade. A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Biopolis Kids
Ac�vitat per nens de 7 a 14 anys. A les 18h a
la Biblioteca (c. Aribau, 5).

-Mostra de dansa d’Equador
A les 18h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18).

-‘Erox Magic’
Espectacle de màgia. A les 19.30h a La Sala (c.
Cervantes, 126). Preu: 10€.

-‘Mira’m als ulls’
Conferència a càrrec de Dani Pernas. A les 19h
al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 77-79).

-Exposició de motos clàssiques i an�gues
A càrrec d’Amics dels Automòbils An�cs de
Rubí. Al Celler (c. Pintor Coello, s/n). Inauguració 5 de maig a les 19h. Divendres de
18h a 21h, dissabtes de 12h a 14h i de 18h
a 21h i diumenges d’11h a 14h.

································································

-‘Regeneració democrà�ca: corrupció, par�ts
i llei electoral’
A càrrec d’Oriol Bartomeus. A les 19h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.: Amics de la UAB.

DIVENDRES - 5 de maig

-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Jam Session
A càrrec de l’Associació Jazz Rubí. A les 20.30h
a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).: Org.: Jazz Rubí
-‘La la land’
En VOSE. A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126).
Preu: 5€.
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les
21.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-‘Rogue One’
Projecció de la pel·lícula d’Star Wars. A les
22.30h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Aforament reduït. Org.: Amics de l’Astronomia TRI-A.

································································
DISSABTE - 6 de maig

-Sor�da fotogràﬁca al Bosc Erò�c de Girona
A les 8h a l’An�ga Estació (c. Historiador Serra,
s/n). Preu: 3€. Org.: El Gra.
-Mercat Numismà�c

DIUMENGE - 7 de maig

-‘La història, una qües�ó d’estat’
Conferència a càrrec de Jordi Bilbeny. A les 11h
a l’Schola (c. Sant Pere, 12). Org.: ANC Rubí.
-Taller de momiﬁcació
A càrrec d’Ar�s�c Events. A les 12h al Castell (c.
Castell, 36). Per a infants de 3 a 12 anys.
-Concert de Jimmy Barnatán&The cocooners
A les 12h a la pl. Anselm Clave. Org.: Societat
de Blues de Rubí.
-Vermuts musicals
A càrrec de Sloppy Beats. A les 12.30h a la pl.
Celler.
-‘Conillet’
Obra de teatre. A les 18.30h a La Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 15€ / 11,25€ entrada reduïda.

································································

DILLUNS - 8 de maig

-‘Mascotes’
Cinema Infan�l en Català. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). A par�r de 4 anys. Org.: SLC

DIMARTS - 9 de maig

································································
DIMECRES - 10 de maig

-Curs de telèfons intel·ligents i tauletes
A càrrec d’Eduard Brunet. A les 11h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Inscripció prèvia.
-Espectacle de màgia
A càrrec de Daniel Marmor. A les 18h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).
-Taller monogràﬁc de cuina saludable
A les 19h a la Torre Bassas (c. Sabadell, 18).
Inscripció prèvia.

································································
DIJOUS - 11 de maig

-Audiovisuals de muntanya
A les 19.30h a la Biblioteca (c. Aribau, 5). Org.:
Centre Excursionista Rubí.
-Miquel Boﬁll Sax Quartet
Cicle de Música de Cambra. A les 21h a

-Exposició sense ar�sta!
A càrrec de SiArt. A la Torre Bassas (c. Sabadell, 18). De dilluns a dijous de 12h a 14h i
de 17h a 21h i divendres de 17h a 21.
-Rapanui en 3D
Exposició de fotografies de Joan Díez a
l’An�ga Estació (c. Historiador Serra, s/n).
De dilluns a divendres de 10h a 13.30h o
de 16.45h a 20.15h i dissabtes de 10h a
13.30h.
-‘Cuida’t les dents’
Mostra de la Diputació de Barcelona. Fins
al 17 de maig a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
De dilluns a d imarts de 16h a 21 hores, de
dimecres a divendres de 10h a 14h i de 16h
a 21h i dissabtes de 10h a 14h.
-Il·lustracions del medi natural a la riera
de Rubí
De l’ar�sta Quim Conca. A l’Ateneu (c. Xile,
1-3) ﬁns al 20 de maig. De dilluns a dijous de
10h a 14h i de 16h a 21.30h. Divendres de
16h a 21.30h i dissabtes de 10h a 13.30h.

l’Escola de Música Pere Burés (c. Joaquim
Blume, 28).

Beneﬁcios de la literatura erótica

H

asta las famosas Sombras de
Grey, la literatura erótica siempre
estuvo dentro de los géneros más
leídos, sin embargo, era también
un hábito escondido. Luego del mencionado
Best Seller, el gusto por este tipo de literatura se abrió, se dio a la luz y se mostró
abiertamente.
No era raro ver mujeres caminando
mientras leían la novela, en el metro o en el
bus y es que seguramente, la imaginación
de todas ellas recibió un empuje de energía
y descubrieron que la sexualidad podía también vivirse de otras formas, despertando el
deseo que, tal vez, dormía…

¿Cómo la literatura erótica puede ser un
beneﬁcio para la vida sexual?
Uno de los beneﬁcios es dejarse llevar por
el hechizo de la lectura y entrar en la magia
de la historia, haciéndose partícipe de ella
para luego, hacerla real, al menos en parte.
Es decir, se despierta el juego. Se deja, por
un momento, lo cotidiano para dejarse llevar
por la fantasía, un aspecto fundamental para
una sana vida sexual.
Otro de los beneﬁcios que puede traer la
lectura erótica, es la invitación a salir de la
rutina e incorporar aspectos nuevos en la vida
sexual. De este modo, muchas parejas pueden
descubrirse en gustos mutuos que no cono-

cían o eliminar los prejuicios asociados a las
distintas formas de vivir la sexualidad.
Asimismo, este tipo de lectura puede ser
la instancia para abrir el diálogo en relación
a las fantasías sexuales. Muchas personas
se sienten reprimidas en este aspecto, no lo
comunican a sus parejas porque lo creen inadecuado, pero en el contexto de una lectura
sensual y compartida, se abre el espacio para
hablarlo y por qué no, también practicar.
Finalmente, un importante beneficio
es la posibilidad de conocerse a sí mismo
y por supuesto, conocerse en pareja. Es a
través de la lectura que en muchas mujeres
se despierta la excitación con alguna situa-

ción que jamás imaginaron, pues entonces
se empieza a conocer, comienza a deﬁnir lo
que le gusta. Otras personas se abren a vivir
nuevas experiencias, tanto solos o solas como
en pareja y en ambos casos implica descubrir
y descubrirse.
Atrévete, tal vez la literatura erótica
puede ser un aspecto más que sume a tu
sexualidad o que la repare si no es del todo
plena.
Texto cedido por:
MOMENTS
Corsetería-Lencería-Sexshop
Galerias Rubí
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TEATRE

Més de 150 persones assisteixen al
festival ‘Addictes al microteatre’
LARA LÓPEZ

La 1a edició del festival
‘Addictes al microteatre’,
organitzat el passat dissabte
a l’espai jove Torre Bassas,
va ser tot un èxit, amb una
afluència de més de 150
persones. L’esdeveniment
consistia en un circuit per diferents sales de l’ediﬁci municipal on es representaven
quatre obres de diferents
companyies, que compartien un mateix ‘leitmotiv’: les
addiccions del segle XXI.
Héctor González, un
dels actors de la companyia
C’est la Vie, explica que els
organitzadors “estan molt
contents i sorpresos de la
gran acollida i acceptació
que ha tingut el festival”.
De fet, les valoracions que
han rebut els actors i actrius
han estat molt positives: els
usuaris han destacat l’originalitat de la proposta i de
les històries representades.
L’organització de l’esdeveniment ha anat a càrrec del
Servei de Joventut i de les
treballadores de Torre Bassas i, en especial, Laia Vale,
“que s’ha implicat al 100%
en el projecte des del primer
moment”, explica l’actor i
guionista rubinenc.
Quatre històries originals
Tres de les companyies participants a ‘Addictes al microteatre’ són rubinenques:
Escena 13, Tiamat Teatre i

Escena de l’obra ‘Red mirror’ dins del festival ‘Addictes al microteatre’. / L.L.

Fata Morgana, mentre que
la convidada C’est La Vie
té l’origen a L’Hospitalet.
‘Red mirror’ va ser l’obra
interpretada per aquesta
companyia a l’inici del recorregut. La història, protagonitzada per Héctor González
i Patricia Gordillo i dirigida
pel primer, tracta l’enfrontament amb la realitat del
‘youtuber’ MarioPlay, qui
acudeix a la seva primera
trobada de fans acompanyat
per la seva germana gran,
Lana. Una breu peça que
reﬂexiona sobre l’addicció
al ‘postureig’ i al fenomen
‘youtuber’.
‘Azúcar 92’ és la proposta d’Escena 13, dirigida per
Ignasi Muñoz i protagonitzada per David Balart i Alba
Luz. La història tracta sobre
una cita en una habitació
d’un motel entre un empre-

sari i una model, els quals
comparteixen una relació
del passat. ‘El rodamón que
era cec (i ara ja no ho és)’ és
la història de la companyia
Fata Morgana, interpretada
per Joan Montana i Ricard
Soler i escrita per Pol Borrell,
que tracta sobre un enfrontament entre dos rodamons,
un que acaba de recuperar
la vista gràcies a un sant i un
altre que peca de mandrós.
Finalment, Tiamat Teatre va
representar ‘Addictes a la
felicitat’, una peça interpretada per Nerea Gómez i Imanol Fernández. La història
reﬂecteix l’amenaça de mort
per a una persona feliç i com
una força oculta intentarà
evitar el fatal desenllaç.
Héctor González explica
que van apostar per obres
independents “per tal que
cada companyia aportés la

Clara Segura arriba a La Sala amb ‘Conillet’
‘Conillet’, l’obra amb la qual
Clara Segura va guanyar el
Premi de la Crítica al 2015
i el Premi Butaca al 2016,
arriba aquest diumenge a
les 18.30 hores a La Sala.
Es tracta d’un muntatge
basat en l’obra escrita per
Marta Galán ‘El conejito
del tambor de Duracell’,
adaptada i dirigida per
Marc Martínez.
L’espectacle mostra un
personatge femení –interpretat per Clara Segura–
que viu al límit: treballa,
estima i té molta ràbia,
però sobretot està molt
cansada.
Representada en diverses sales de teatre de
Barcelona, és un monòleg

L’actriu Clara Segura protagonitza un monòleg en clau femenina
a ‘Conillet’. / Cedida

divertit, còmic, ambiciós i
crític amb la societat.
El preu de les entrades
és de 15 euros i d’11,25

euros per a majors de 65
anys, pensionistes i jubilats
i amb el carnet de la Biblioteca. / DdR

seva creativitat i talent al
100%”. A més, van comptar
amb l’ajuda de SiArt, un
grup dedicat a la decoració
i ambientació d’espais, per
a reforçar la temàtica de les
addicions.
Davant l’èxit de la proposta, els organitzadors es
plantegen repetir l’activitat
en un futur, amb la possibilitat de traslladar-la a un altre
espai amb més capacitat.
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GEGANTS

DANSA

Els Gegants de Rubí inicien la
temporada al Badagegants

Els geganters de Rubí, en una fotograﬁa d’arxiu.

Els Gegants de Rubí arrencaran la nova temporada
gegantera amb la seva par�cipació a Badagegants, la
trobada de gegants de Badalona. El 6 de maig, el Roc,
la Paula, el Galderic i la Laia,
acompanyats del capgròs
‘Avi Piwo’ i els integrants
de la colla par�ciparan en
aquesta festa que es fa en
honor a Sant Anastasi.
Els Gegants de Rubí
participaran en aquesta
festa al costat dels de La
Seu d’Urgell, Sant Feliu de
Llobregat, Matadepera, El
Prat del Llobregat, Santa

Coloma de Gramenet i els
gegants de les diverses
en�tats de Badalona.
Després d’aquesta sor�da que dona inici a la temporada, està previst que
el 13 de maig, els gegants
visi�n el barri d’El Pinar, a
Rubí, per celebrar els 10
anys de la geganta Lola.
A ﬁnals de maig, l’en�tat estarà a Sant Cugat,
mentre que al juny està
prevista una sor�da a Vilanova d’Espoia i la participació de la colla, com
és habitual, a la Festa dels
Xatos. / DdR

Els alumnes rubinencs de 2n i 4t de Primària van protagonitzar la tradicional ac�vitat coincidint amb el 29 d’abril. / Iban Coca

Més d’un miler d’infants par�cipen
en la ballada del Dia de la dansa
REDACCIÓ

Prop de 1.400 alumnes de
2n i 4t de Primària d’escoles rubinenques van participar divendres passat
en la tradicional ballada
del Dia internacional de la
dansa, que es commemora
el 29 d’abril.
L’activitat, que es va
dur a terme a la rambla

del Ferrocarril, va comptar
amb la implicació dels infants d’aquests cursos de
totes les escoles públiques
de la ciutat, a excepció del
Centre d’Educació Especial
de Ca n’Oriol, i dels centres
concertats Montserrat,
Balmes i Regina Carmeli.
Els nens de 2n van ballar ‘Els cascavells’ i ‘Cançó
de les men�des’; mentre

que els de 4t van moure el
cos al ritme de les cançons
‘Els Rigodons’ i la ‘Polca
de Sant Esteve’. Per tancar
l’acte, com és tradicional,
tots els participants van
ballar junts el ‘Ball de Gitanes’.
A més, durant l’acte,
es va fer la lectura d’un
manifest elaborat per l’Associació de Professionals

de Dansa de Catalunya.
Per la tarda, la commemoració va con�nuar amb
actuacions de l’Esbart Dansaire de Rubí i les escoles
Adanubi Vuit Temps i Dinàmic Crescendo, amb diferents es�ls musicals, com
dansa tradicional, clàssica,
jazz, hip-hop, contemporània o claqué i també van fer
la lectura del manifest.

MÚSICA

Rubí acull aquest cap de setmana tres
actuacions musicals de jazz i blues
La ciutat acull durant aquest cap de setmana tres
espectacles musicals amb el jazz i el blues com a
protagonistes. El primer serà aquest divendres a
les 20.30 hores a l’Ateneu i consis�rà en una jam
session a càrrec de l’Associació Jazz Rubí. Els dos
altres concerts seran diumenge al migdia.
La banda de soul i blues Jimmy Barnatán&The
Cocooners actuarà a la plaça Anselm Clavé a les
12 hores i després hi haurà una paella popular,
una ac�vitat organitzada per Societat del Blues de
Rubí. El grup Sloppy Beats, de jazz i funk, per la seva
banda, tocarà en el marc dels Vermuts Musicals al
Celler, a les 12.30 hores. / DdR

Jimmy Barnatán presentarà el seu darrer
treball ‘Bourbon Church’. / Cedida

ESPECTACLE

Erox Magic portarà ‘La magia
de las estrellas’ a La Sala

Erox Magic actuarà dissabte a Rubí. / Cedida

La Sala acull aquest dissabte a les 19.30 hores
un espectacle de màgia per tota la família
a càrrec d’Erox Magic. El mag durà a terme
l’espectacle ‘La magia de las estrellas’, que
pretén demostrar com pot haver-hi màgia en
tot allò que fem a través de diversos trucs.
Les entrades per assis�r a l’espectacle
tenen un cost de 10 euros a la taquilla, de 8
euros si es compra de forma an�cipada i de
7 euros en el cas de famílies d’un mínim de
4 persones. / DdR

CULTURA
ART I NATURA

L’ar�sta Quim Conca exposa una mostra de
dibuixos sobre la fauna i la ﬂora de la Riera

Les obres de Conca s’han inclòs en un gran panell informa�u
ubicat al mirador de la Riera del pont del carrer Cadmo
CRISTINA CARRASCO

L’artista Quim Conca està
exposant una mostra de
dibuixos sobre la fauna i la
ﬂora que existeix a la Riera
de Rubí. Es tracta d’una
exposició de 12 dibuixos a
llapis que es pot visitar a
l’Ateneu fins al proper 20
de maig, amb el títol ‘Illustracions del medi natural
a la Riera de Rubí’.
Cinc de les obres corresponen a espècies de vegetació comunes a la Riera
com són el lliri groc, el jonc,
el canyís, la boga i l’om. La
resta són espècies animals
que viuen entorn de la riera,
aus com el rossinyol bord, la
polla d’aigua, l’esplugabous,
l’ànec collverd, el mar�net
blanc, el bernat pescaire i la
cuereta blanca.
La mostra és fruit d’una
de les accions que preveia
l’execució de la segona fase
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SARDANES

Les colles Galzeran
de l’Escola Flor de Neu
triomfen a Òdena
Les colles Pe�ts Galzeran i
Brots de Galzeran de l’Escola de Sardanes Flor de
Neu han quedat en primera posició en les seves respec�ves categories en el
46è Concurs de colles Sardanistes, disputat aquest
1 de maig en el marc de
la Festa Major d’aquesta
població de l’Anoia.

D’altra banda, la colla Brots
de Galzeran, que també
ha aconseguit resoldre
la sardana revessa de la
compe�ció, ha quedat en
primer lloc empatada amb
la colla Blanca Espurna de
Sitges. La següent sor�da
de les colles Galzeran serà
el 21 de maig a Sant Vicenç
dels Horts. / DdR

S’ha instal·lat un panell informa�u amb dibuixos sobre la ﬂora i la fauna al mirador de la Riera. / I. Coca

de recuperació natural de
la riera de Rubí, la de crear
un mirador de la Riera al
pont del carrer Cadmo. El
mirador inclou un panell
informa�u de la fauna i la
ﬂora més caracterís�ca de

la Riera, amb reproduccions
de les il·lustracions fetes per
Conca.
Ara, la ciutadania té
l’oportunitat de gaudir dels
originals d’aquests dibuixos,
que són els que s’exposen a

l’Ateneu. L’ar�sta considera
que “aquesta és una bona
manera d’apropar el medi
natural de la Riera al gran
públic” i espera que els
rubinencs gaudeixin de la
mostra.

CINEMA

L’oscaritzada ‘La la land’ es projecta a Rubí

L’actriu Emma Stone va aconseguir l’Oscar amb aquest ﬁlm.

La pantalla del teatre municipal La Sala projectarà
aquest divendres a les 21
hores una de les pel·lícules
de l’any: el musical de Hollywood ‘La la land’. Dirigit
per Damien Chazelle, aquest
llargmetratge de 127 minuts
ha conquerit 6 Oscars en la
darrera edició dels premis
de l’acadèmia del cinema
americà, entre els quals el
de millor director i millor
actriu.

Emma Stone i Ryan Gosling interpreten una cambrera que aspira a ser actriu i
un pianista que es guanya la
vida tocant en llocs de mala
mort. Sobre aquesta base,
es construeix una història
d’amor entre tots dos amb
un inesperat ﬁnal que té en
la música el seu ﬁl conductor.
‘La la land’ es projectarà en
versió original sub�tulada en
castellà i el preu de les entrades és de 5 euros. / DdR

La colla Brots Galzeran a Òdena. / Cedida

ENTITAT

L’Associació Sant Galderic
canvia al complet tota
la seva junta direc�va
L’Associació Sant Galderic ha
renovat totalment la seva
junta després de la dimissió
de tot el seu equip direc�u, encapçalat per Magda
Batlles.
La nova junta entrant
està conformada per Ariadna Benavides com a presidenta, Francesc Bancells
com a secretari i Maria Borràs com a tresorera, a banda
de quatre vocals més.
“La dimissió de la junta
sor�nt ha estat per mo�us

personals”, ha explicat Benavides, que té la intenció de
“con�nuar amb la mateixa
filosofia” i fer una entitat
“més par�cipa�va de cara
als socis, iniciant més ac�vitats”.
La nova presidenta de
l’entitat, organitzadora de
la tradicional Fira de Sant
Galderic, aposta per la con�nuïtat d’aquesta ﬁra: “Es
man�ndrà la feina feta perquè és una festa molt consolidada”. / M.C.
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EQUIPAMENTS

L’Ateneu presenta la seva nova
programació de primavera
L’Ateneu ha presentat la
seva nova programació amb
propostes per a tota la família. Les noves activitats
inclouen més d’una dotzena
de propostes que abasten
des de temàtiques ja clàssiques a l’equipament, com
el ioga, la fotografia o el
txikung, a d’altres més especíﬁques, com ara el taller de
creació de làmpades amb
origami o el monogràfic
‘Vull atrevir-me a escriure.
Per on començo?’, amb
l’escriptora i gestora cultural
Alba Dalmau.
L’espai també mantindrà l’aposta per les arts
plàstiques i visuals, ampliant el nombre de sessions
setmanals del taller de pintura, així com diversiﬁcant
l’oferta relacionada amb la
fotograﬁa.
A més, durant els propers mesos, estan previstos
tallers d’Iniciació a la informàtica i a Internet, d’Open
Data i reutilització de dades
públiques, de disseny de
bijuteria amb impressió 3D,
així com d’Iniciació a la programació amb Arduino, que
introduirà als participants al
món de l’electrònica digital

L’Ateneu ofereix cursos, tallers i altres activitats. / L. Martín (Arxiu)

de la mà d’aquesta plataforma.
Com ja és habitual, l’Ateneu continuarà sent escenari de xerrades, tertúlies
i presentacions. Pel que fa
a les activitats familiars, es
mantenen les propostes relacionades amb la robòtica
educatives i de creativitat,
així com el cicle de concerts
per a petita infància. L’equipament també continuarà
acollint el 4t Cicle de Jazz
amb la col·laboració de
l’Associació Jazz Rubí.
Col·laboració amb el teixit
associatiu
D’altra banda, l’Ateneu

continua acollint diverses
iniciatives i projectes impulsats per col·lectius i serveis
municipals. Com a novetat,
destaca el Punt d’Informació de l’Aula d’Extensió
Universitària de Rubí, que
atendrà a la ciutadania els
dimecres de 19 a 20 hores
presencialment a l’equipament, així com a través del
telèfon 630 756 073.
Les inscripcions per als
cursos, els tallers i les activitats familiars ja estan
obertes i es poden fer a
través del web cursos.ajuntamentrubi.cat o de forma
presencial al propi equipament.

FOTOGRAFIA

‘Rapa Nui’, una mostra d’imatges en 3D
del fotògraf Joan Díez a l’Antiga Estació
L’Antiga Estació acull des
d’aquest dijous i ﬁns al proper 3 de juny una mostra
de fotografies en 3D del
fotògraf Joan Díez sota el
nom de ‘Rapa Nui’. Es tracta
d’una selecció de 24 imatges
amb la tècnica estereoscòpia
(sistema 3D), que apropa

l’espectador a l’Illa de Pasqua.
Díez va realitzar les fotografies durant un viatge
per Sudamèrica de 10 mesos, durant el qual va tenir
l’oportunitat de visitar l’Illa
de Pasqua. Rapa Nui és una
illa aïllada de la Polinèsia,
situada 3.515 km a l’oest de
Xile, al qual pertany administrativament, i famosa per
les nombroses escultures de
pedra, anomenades moais,
que es troben al llarg de la

costa. L’espectacularitat del
3D permet al visitant, al qual
se li facilita unes ulleres 3D,
gaudir dels paisatges com si
fos a la mateixa Rapa Nui.
El fotògraf ja va fer un
avançament d’aquesta mostra el passat mes de gener a
La Claraboia, on ja va exposar cinc d’aquestes imatges.
L’horari de visita de l’exposició és de dilluns a dissabte de 12 a 14 hores i de
dijous a dissabte de 17.30 a
30.30 hores. / DdR

Cinc de les fotograﬁes ja es van poder veure a La Claraboia. / Arxiu

BREUS

Sánchez
Labrador,
convidada a la
Fira del llibre
de València
L’autora Concepción
Sánchez Labrador va ser
convidada a participar
en la Fira del Llibre de
València el 30 d’abril.
Labrador va participar
promocionant la seva
darrera novel·la ‘El poder
de los círculos’, tot i que
també hi van ser presents les dues anteriors,
‘En busca del símbolo’ i
‘Desde el otro lado’.
“Va ser un gran dia,
on vaig poder parlar amb
el públic sobre les meves
tres novel·les”, explica
Labrador. ‘El poder de los
círculos’, tant en català
com en castellà, va ser la
que més es va vendre, tot
i que les dues anteriors
també van tenir bona
acollida. La rubinenca
destaca també que el
públic que es va interessar era molt ampli, des
d’adolescents ﬁns a gent
gran. / DdR

El Museu
Etnogràﬁc
Vallhonrat, al
programa Espai
Terra de TV3
Amb motiu del 55è aniversari de la fundació
del Museu Etnogràfic
Vallhonrat, el programa
de TV3 Espai Terra entrevistarà Pere Vallhonrat,
propietari i director del
museu rubinenc. Durant
l’entrevista, que s’emetrà
el 10 de maig, es tractarà
de la història i les colleccions del Museu.
Així, es mostraran algunes peces del museu,
com objectes curiosos,
unes escultures africanes
de la cultura Fang o un
estri precolombí. També es presentaran dos
quadres representatius
de l’artista Pons Cirac,
ja que el Museu té una
sala dedicada a aquest
artista.
L’Espai Terra s’emet
cada dia de 13.20 a 14
hores i està presentat per
Tomàs Molina i Irma Pina
i és un programa sobre
natura i territori. / DdR

ESPORTS
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HOQUEI LÍNIA | LLIGA EUROPEA

Campiones d’Europa!

El conjunt rubinenc s’ha proclamat campió d’Europa en la primera edició del torneig. / Cedida

REDACCIÓ

El Sènior Femení del Cent
Pa�ns s’ha proclamat campió d’Europa d’hoquei línia.
El conjunt rubinenc es va
imposar a la final de la
Lliga Europea i va estrenar
d’aquesta forma el palma-

rès d’aquesta compe�ció,
que s’ha posat en marxa
aquesta temporada.
El Cent Pa�ns va tenir
al seu davant a la ﬁnal al
Phenix Ris-Orangis francès,
que era l’amﬁtrió del torneig, equip contra el qual
les de Rubí havien perdut

als penals en la fase de
grups. Aquesta vegada, les
rubinenques van estar molt
més encertades i van fer
una exhibició.
L’equip de França va
començar guanyant, però
ben aviat el Cent Pa�ns va
començar a demostrar tot

WATERPOLO | TORNEIG

L’Infan�l Femení del CNR es classiﬁca
tercer en el torneig ‘Women Spring Cup’
L’Infan�l Femení de waterpolo del Club Natació Rubí
(CNR) va assolir una meritòria tercera posició en el
torneig Women Spring Cup,
disputat entre el 29 d’abril i
l’1 de juny a la localitat gironina de Lloret de Mar. El CN
Sabadell A va quedar primer
i el CN Terrassa, segon.
La compe�ció va néixer
ara fa tres anys per potenciar el waterpolo femení a
escala internacional, amb
la par�cipació de jugadores
de diferents nacionalitats
que durant uns dies comparteixen joc, experiències
personals i espor�ves.
Triatló
D’altra banda, aquest cap
de setmana es va disputar
el triatló per equips d’El
Prat de Llobregat. El CNR va
par�cipar amb dos equips,
un femení i un masculí. Tots
dos van ﬁnalitzar la prova.
En aquesta edició, i a
causa del mal temps de la
mar, es va decidir suspendre
la part de la prova corresponent a la natació. / CNR

Les jugadores de l’Infan�l del Club Natació Rubí que van disputar
el torneig. / Cedida

L’equip femení del CNR que va par�cipar en el triatló d’El Prat de
Llobregat. / Cedida

el seu potencial ofensiu.
Tres gols de Shauny Ortega, dos d’Anna Sierra i un
d’Ainhoa Merino van ser
suﬁcients per doblegar per
3-6 a l’amﬁtrió. També cal
destacar la brillant actuació
de la portera rubinenca,
Carolina Merino, que va
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aixecar el trofeu de millor va proclamar campió de la
Copa del Rei, s’ha quedat
portera de la compe�ció.
Abans d’arribar a la ﬁ- fora de la ﬁnal de la lliga,
nal de la Lliga Europea, el després de perdre l’elimiCent Pa�ns havia guanyat natòria d’accés a la final
a la semiﬁnal als penals al contra l’HC Espanya.
Els rubinencs havien
CPL Valladolid, gràcies a la
diana aconseguida per Eva perdut a l’anada a casa per
1-3, però havien aconseguit
Marquès.
Pel que fa a la fase prè- igualar l’eliminatòria en
via, el conjunt de Rubí va el segon par�t, disputat a
golejar l’L&C
Mallorca, per
El Cent Pa�ns
Riga de Litua4-7. El tercer
nia per 12-2, intentarà assolir el i deﬁni�u parva perdre als
�t, disputat al
penals contra triplet guanyant el camp de l’HC
el Phenix Ris- campionat de lliga Espanya, va
Oragnis i va
acabar amb
imposar-se al Taurus Buja victòria local per 4-3, un
d’Itàlia per 3-1.
resultat que deixa els de
A m b l a co n s e c u c i ó Rubí sense opcions a lluitar
d’aquest �tol i de la Copa pel �tol, que es disputaran
de la Reina fa uns dies, les l’HC Espanya i el CPL Vajugadores del Cent Pa�ns lladolid.
Pel que fa al Sènior Masencara tenen un nou repte:
guanyar la lliga i aconse- culí B no va poder superar
guir el triplet. De moment, la semiﬁnal de la Copa de la
ja estan classificades per Princesa després de perdre
disputar la ﬁnal, que serà als penals contra el Metrocontra el CPL Valladolid. politano HC B després de
L’anada serà aquesta set- disputar dues pròrrogues.
mana al camp del conjunt Tot i això, l’equip rubinenc
marxa a casa amb la sa�sde Castella i Lleó.
facció d’haver aconseguit
El Sènior Masculí es queda guanyar els tres par�ts de
la fase de grups i d’haver
sense lliga
El Sènior Masculí del Cent lluitat per accedir a la ﬁnal
Pa�ns, que fa uns dies es del torneig.

30

Esports

Divendres, 5 de maig de 2017

tir amb arc | lliga bosc

patinatge | campionat de barcelona

Grans resultats pels Arquers
en la tirada final de la lliga bosc

Claudia Aguado queda segona
en el Campionat de Barcelona
redacció

Els arquers rubinencs van aconseguir excel·lents resultats. / Cedida

La lliga Bosc 2017 de la Federació Catalana de Tir amb
Arc va finalitzar el diumenge
amb la sisena i darrera tirada
a L’Esquirol, organitzada pel
Club Tir amb Arc Caldes de
Montbui.
La tirada, a la qual van
assistir 160 arquers, 26 dels
quals eren del club rubinenc,
va estar marcada per les
males condicions climatològiques que van impedir
als participants gaudir del
preciós paratge.
Pel que fa als resultats
dels arquers rubinencs,
cal destacar especialment

quatre participants. Alicia
Vargas, en la modalitat longbow sènior, va aconseguir la
primera posició. Veronica
Baena, en longbow cadet va
aconseguir una puntuació
de 322 punts, superant en
gairebé 50 la seva millor
puntuació de l’any.
En la modalitat instintiu
sènior, Fani Rufas es va estrenar a la competició amb
el club amb una magnífica
tercera posició, mentre que
Montse Muñoz, en el seu
primer any de competició, va
aconseguir un meritori quart
lloc. / CAR

Resultats

Longbow
Ian Barclay (Sub14) 2n — Albert Borrull (Sub14) 3r — Ariadna Baena (Sub14) 5a — Veronica Baena (Cadet) 1a — Alicia
Vargas (Sènior) 1a — Rosa M. Lucena (Sènior) 3a — Alberto
Borrull (Sènior) 4t — Enrique Flores (Sènior) 5è — J. Antonio
Baena (Sènior) 7è — José Nieto (Sènior) 10è — David Alejo
(Sènior) 12è — Gerardo García (Veterà) 3r — J. Luis Ruiz
(Veterà) 5è — Manuel Fuentes (Veterà) 8è
Compost
Aleix Lobato (Sub14) 1r — Marc Lopera (Cadet) 1r — Àlex
Flor (Cadet) 2n — César Flor (Veterà) 5è
Nu
Iker Villanueva (Sub14) 1r — Cristina Martín (Cadet) 1a —
Àlex Flor (Cadet) 2n — Marc Lopera (Cadet) 1r — Juan P.
Serrano (Veterà) 13è
Instintiu
Fani Rufas (Sènior) 3a — Montserrat Muñoz (Sènior) 4ta —
Eva M. Iglesias (Sènior) 6a — Dorric Barclay (Veterà) 6è —
Valentí Paris (Veterà) 7è

BÀSQUET | CAMPIONAT DE BARCELONA

El CEB Sant Jordi acollirà la final
del Campionat Territorial cadet
El Club Esportiu Bàsquet
Sant Jordi acollirà el pròxim
27 i 28 de maig la final del
Campionat Territorial de
Barcelona masculí de la
categoria cadet nivell A-1.
D’aquesta forma, el CEB
coorganitzarà, juntament
amb la Federació Catalana
de Basquetbol, aquesta
competició.
D’altra banda, el club va

celebrar la diada de Sant
Jordi amb una jornada al
pavelló de l’entitat, en la
qual van participar tots els
membres del club.
Van tenir-hi lloc activitats relacionades amb el
bàsquet, un taller de roses,
venda de llibres de segona
mà, una botifarrada i la
recollida d’aliments en una
cistella per a Càritas. / CEB

La patinadora rubinenca
Claudia Aguado s’ha classificat en segona posició
en la final del Campionat
de Barcelona cadet femení
que es va disputar a finals
d’abril a Sant Fost de Campsentelles.
Deu patinadores de cada
nivell van participar en la
competició en la modalitat
de lliure, que va acabar amb
Claudia Aguado, que competeix amb el CPA Ripollet, en
segona posició amb 304,000
punts. En primer lloc va
quedar Sandra Núñez, del
PA Mataró amb 318,500 i
la tercera posició va ser per
Carla Méndez, del PA Santa
Eulàlia de Ronçana, amb
297,700 punts.
D’altra banda, la setmana passada es va disputar a

A l’esquerra, Claudia Aguado, que va quedar en segona posició en modalitat lliure. / Cedida

Piera el Campionat de Barcelona cadet masculí, també
amb participació rubinenca.
El patinador Sergi Rull, del
Club Patinatge Artístic Rubí,
va acabar la competició en

Sergi Rull acaba
el campionat
provincial en
vuitena posició

vuitena posició amb 101,500
punts. El triomf va ser per Ot
Dalmau, del CPA Ripollet. La
vuitena posició li permetrà a
Rull participar en el Campionat de Catalunya.

futbol 7 | torneig

El nou equip Sènior del Can Mir
s’estrena amb èxit en un torneig solidari
L’equip de la nova categoria Sènior FS del CEF
Can Mir va participar en el
Torneig Solidari organitzat
per la International Police
Association (IPA), que es
va disputar a Castellar del
Vallès en el marc del ‘Projecte d’ajuda a Gàmbia’, per
recaptar material escolar
pels infants de l’aldea del
país africà Jarra Sukuta.
Pel que fa a l’aspecte
esportiu, l’equip es va proclamar subcampió després
de vèncer tots els partits i

empatar a la final, que es va
resoldre a favor de l’equip
rival en el llançament de
penals. Aquest nou conjunt
del Can Mir participarà la
temporada 2017-2018 a
la 3a Divisió Catalana de
Futbol Sala.
En l’aspecte solidari, el
conjunt va aportar material
escolar a l’organització.
La participació en aquest
torneig és una de les accions que l’entitat té previst
desenvolupar en els mesos
vinents. / CEF Can Mir

Integrants de l’equip durant el torneig. / Cedida

futbol sala | primera territorial

Quart triomf consecutiu del Maristes Rubí
El Sènior de Maristes Rubí,
que competeix en la Primera
Territorial Grup B de la Federació Catalana de Futbol Sala,
acumula quatre victòries
consecutives i se situa en
cinquena posició.
En el darrer partit, contra
l’Ibers Santa Coloma, el conjunt rubinenc va aconseguir
un triomf còmode per 6-1. El
Maristes va tenir el domini
de la pilota des dels primers
compassos del partit, mentre

que l’Ibers va esperar a mitja
pista buscant contraatacar.
Al minut 10, Marc Calleja
va aconseguir fer l’1-0 amb
un xut molt ajustat al pal.
Però l’avantatge inicial no va
durar massa, perquè aviat
els de Santa Coloma van fer
l’empat. Just abans d’acabar
la primera meitat, Jorge Gonzalo va fer el segon gol local
amb una rematada de cap.
Al segon temps, el guió va
continuar igual i els visitants

gairebé no van crear perill al
1a Territorial Grup B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

EQUIP
PTS.
GELIDA FS
54
CFS CLOT B
46
FS LA SALUT
45
SAGRAT COR B
44
MARISTES RUBÍ
43
AV CAN PALET FS
33
LES GLÒRIES B
32
SANT CLIMENT
31
PR SANT FELIU B
29
EF GRÈVOL
19
SANTA COLOMA
19
CAN CLARAMUNT
16
CASTELLVÍ B
11
CES BLANES B
3

Maristes. Tot i això, el partit no es va resoldre fins al
tram final, quan els de Rubí
van aconseguir quatre gols
consecutius, obra de Marc
Calleja, Javi Martínez i dos
de Moha Baalla.
Amb el triomf, el Maristes
encara té opcions d’aconseguir l’ascens, tot i que
no depèn d’ell mateix. El
pròxim partit serà diumenge
a la pista de Les Glòries. / J.
Gonzalo

Esports
futbol | segona catalana

L’Olímpic Can Fatjó goleja al Ciutat
Cooperativa en un bon partit
José Verde

L’Olímpic va completar un
molt bon partit contra el
Ciutat Cooperativa, el cuer
de la lliga i un equip virtualment descendit. El triomf és
molt positiu pels rubinencs,
ja que els permet escalar
posicions i allunyar-se dels
descensos compensats.
L’Olímpic va arribar al
partit amb les baixes de
Buyo, Marc Díaz, Lolo i Cristian Pereira, però els suplents
van fer bé la seva feina.
Tot i la victòria final,
l’equip de Sant Boi va tenir dues ocasions només
començar el partit. A poc
a poc, els locals van anar
prenent el ritme i el control del partit i al minut 29
Mauri va rematar a gol per
avançar-se en el marcador
després d’una assistència
de Pol. Quan estava a punt
d’acabar la primera meitat,
Baby va transformar en gol
un lliure directe de forma
magistral.
Només començar la segona part, Alfonso va haver
d’aturar una bona rematada
d’un jugador del Ciutat Cooperativa. Però els visitants
no van tenir més perill i al
minut 65, Mauri va tornar a
marcar superant un defensa
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CD OLIMPIC CAN FATJÓ - ciutat cooperativa

4- 0

CD OLIMPIC CAN FATJÓ: Alfonso, Pol (David Gómez), Mauri
(Adrià García), Nil, Pablo Borges, Peroni (Genís), Cabanas (C.
Esteban), Baby (Lucho), Dani García, Marc Ruiz i Ponsich.
CIUTAT COOPERATIVA: Gila (Iñaki), Diego, Cristian, Albert,
Trillo (Revelles), Aarón (Navarro), Dani, Jonathan, Carlos (Álvaro), Vilchez i Yamato (Sepe).
Àrbitre: Ruiz Díaz, Anael (Bé).
Gols: 1-0 Mauri (29’); 2-0 Baby (45’), 3-0 Mauri (65’), 4-0 C.
Esteban (71’).
Targetes: Pablo Borges, Cabanas i Ponsich / Carlos i Yamato.

2a Catalana Grup 3
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

EQUIP
PTS.
CAN VIDALET
67
U. BELLVITGE
59
ESPLUGUENC
54
SANT JOAN DESPÍ
53
ATL. SANT JUST
45
JÚNIOR
45
FONTSANTA
44
MARIANAO
41
GORNAL
41
ATL. PRAT
41
OLÍMPIC
40
ATL. VILAFRANCA
38
MARTORELL
36
M. IGUALADA
35
SAN MAURO
35
DINÀMIC BATLLÓ
29
MOJA
23
C. COOPERATIVA
21

atletisme | campionat de catalunya

La UAR organitza un control de
promoció per accedir a la fase prèvia
del Campionat de Catalunya
La Unió Atlètica Rubí (UAR)
va organitzar dissabte un
control de promoció per a
les categories benjamí, aleví
i infantil. El control serveix
per realitzar les marques
mínimes per accedir a la
fase prèvia del Campionat
de Catalunya.
La jornada va ser tot un
èxit, tan pel que fa a participació dels corredors per
l’organització. Van competir
al voltant de 600 atletes de
les tres categories convo-

cades i totes les proves es
van disputar dins de l’horari
previst.
Pel que fa als resultats
de la UAR, cal assenyalar
que diversos atletes del
club rubinenc van aconseguir les marques mínimes
per participar en la fase
prèvia del Campionat de
Catalunya.
La jornada va comptar
amb la presència del regidor d’Esports de Rubí, Juan
López. / UAR

resultats

Sant Just-Veterans
Júnior-Cadet A
E. Viladecavalls-Cadet B
Infantil A-E. Bonaire

2-2
1-0
4-0
1-3

Aleví A-PB Sant Cugat

3-3

Ayman.

PB Castellbisbal-Infantil B 2-1
Adrià.

Víctor.

Can Trias-Aleví B
F. Terrassa-Aleví C
Antonio i Rainer.

L’Olímpic va completar un bon partit. / J. M. Villena

i xutant a la sortida del porter per fer el 3-0.
L’Olímpic va continuar
tenint ocasions de perill i
poc després, al minut 71,
Carlos Esteban va marcar a
plaer després d’una passada de Baby per fer el quart
gol.
Amb aquest triomf,

l’equip de Can Fatjó suma
la quarta jornada consecutiva invicte i es col·loca en
onzena posició a falta de
quatre jornades per la finalització del campionat. En la
propera jornada, l’Olímpic
jugarà contra el Marianao
a Sant Boi el dissabte a les
18.30 hores.

Aleví D-Cerdanyola 12-3

Pau (5), Yeray (2), Arnau, Axel,
Manel, Arnau i Hugo.

4-0
5-2

Benjamí A-UFB Jabac

1-11

Can Trias-Benjamí C

5-4

Quim.

Benjamí B-Can Rull
Alejandro, Biel i Hugo.

Carlos (2), Hugo i Eric.

Ripollet-Benjamí D

3-3
3-9

Khalid, Enzo (3), Roger (2), Joel,
Izan i Ángel.

San Cristóbal-Prebenj. A
Iker.

0-1

Prebejnamí B-F. Terrassa 3-3
Efim.

atletisme | cursa solidÀria

Algunes de les atletes de la UAR que van participar al control de
promoció. / Miquel Merino

El col·legi Balmes organitza el
21 de maig la 3a Cursa solidària
contra el càncer infantil
Cristina Carrasco

Les pistes d’atletisme de
Can Rosés acolliran el pròxim 21 de maig la tercera
edició de la Cursa solidària
contra el càncer infantil,
una iniciativa promoguda
per l’AMPA del col·legi Balmes, amb el suport de la
comunitat educativa del
centre i la col·laboració de
l’Ajuntament. Els diners que
es recaptin amb les inscripcions i els dorsals solidaris
es destinaran íntegrament a
l’Hospital Sant Joan de Déu.
Els organitzadors esperen
superar enguany els 3.000
euros que es van recaptar

l’any passat.
La cursa consistirà en un
recorregut de 5 quilòmetres
per les pistes d’atletisme i el
circuit de cros de Can Rosés,
així com itineraris més curts
per les categories infantils.
Enguany, i davant l’èxit de
l’any passat, es durà a terme
la cursa ‘Superpeques’ per a
nens entre 1 i 3 anys. La jornada s’iniciarà a les 9 hores
amb la recollida de dorsals.
A les 10.30 hores tindrà
lloc la cursa de 5 km per als
adults i a les 12 hores s’iniciaran les carreres infantils.
Tots els participants rebran
obsequis i hi haurà activitats
paral·leles d’animació, com

una classe de zumba.
Les inscripcions tenen
un preu de 5 euros, excepte les curses infantils, que
són gratuïtes. Per poder
participar, cal fer l’ingrés
al compte de La Caixa ES16
2100 5665 3802 0013 3861 i
enviar un correu electrònic a
l’adreça cursabalmes2016@
yahoo.es indicant el nom i
cognoms de l’atleta i altra
informació opcional, com
ara l’edat, la localitat de
residència i si es participa
en la competició individualment o com a part d’algun
col·lectiu o equip.
Aquelles persones que
volen col·laborar sense cór-

L’alcaldessa, la directora del centre i el representant de l’AMPA han presentat la tercera edició de la
cursa. / Iban Coca

rer poden fer-ho a través
d’un ‘dorsal solidari’. El donatiu s’ha de fer al mateix
número de compte. El dia
de la cursa es podrà recollir
el dorsal ‘0’.
Tant l’alcaldessa, Ana
M. Martínez, com la directora del centre, Rosa Maria
Solvas, han ressaltat el caire

solidari de la cursa i han
mostrat el seu orgull perquè
la iniciativa hagi sorgit d’un
centre escolar. “A banda de
ser un projecte necessari i
maco per la ciutat, intentem
que vagi calant entre els
més petits, perquè quan
aquests nens i nenes siguin
grans tinguin molt clar que

s’ha de funcionar d’aquesta manera”, ha assenyalat
Solvas.
Per la seva banda, César
Obea, membre de l’AMPA
del centre, també ha agraït
el suport del consistori, així
com dels patrocinadors i
ha animat la ciutadania a
participar.

