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Treballadors de Correus a Rubí 
es mobilitzen per denunciar 
la manca de personal 
CRISTINA CARRASCO

Treballadors de Correus 
de Rubí s’han concentrat 
aquest dimecres al matí 
davant l’ofi cina del servei 
per denunciar públicament 
la seva situació laboral. 
Segons Juan Vara, carter i 
membre del sindicat CGT, Treballadors de Correus, concentrats a la porta de l’ofi cina dimecres al ma� . / C.C.

el servei de repartiment 
“no aixeca el cap” des que 
l’any 2014 es va retallar la 
plan� lla en 8 treballadors 
menys.

Els treballadors denunci-
en que el nombre de carters 
és insufi cient per cobrir de 
forma eficaç tot el repar-
� ment al municipi i que la 
situació ha anat empitjorant 
amb els anys, ja que la po-
blació ha crescut, superant 
els 75.000 habitants. Els 
treballadors recorden que 
“Rubí compta amb el segon 
polígon industrial més gran 
de l’estat espanyol i amb 
moltes urbanitzacions, com 
la de Castellnou, que no 
s’arriba a cobrir sencera”.

A més, destaquen que 
el volum de treball també 
s’ha incrementat signifi ca-
� vament amb l’augment de 
les vendes per internet i que 
en determinades èpoques, 
com per Cap d’any, l’espai 
de l’ofi cina per emmagatze-
mar paquets per repar� r es 
queda pe� t.

Segons el sindicat, el fet 
d’anar desbordats per la càr-
rega de feina comporta que 
la ciutadania de Rubí “no 
rebi un servei públic com és 
Correus de qualitat”.

En aquest sen� t, apun-
ten que hi ha documents 
importants com cer� fi cats, 
notificacions dels jutjats 

o citacions per a proves 
mèdiques que arriben tard 
als ciutadans. “Entenem 
les queixes que diàriament 
ens fan arribar els usuaris, 
però nosaltres estem des-
bordats”, apunta Vara, qui 
afegeix que “per això volem 
explicar a la ciutadania què 
està passant”.

Tot plegat ha provocat 
un increment de les baixes 
per ansietat i estrès, segons 
denuncia el sindicat, que 
assenyala que l’empresa no 
cobreix les baixes de llarga 
durada tot i que es va com-
prometre a fer-ho.

A més, expliquen que 
l’empresa els diu que no pot 
contractar més gent i que no 
atén les seves demandes, 
malgrat conèixer la situació, 
ja que Correus disposa d’un 
rànquing intern sobre la 
qualitat del servei que situa 
Rubí com el pitjor servei 
postal a Catalunya d’entre 
una quarantena d’ofi cines.

Els treballadors, que han 
fet arribar les seves reivin-
dicacions als grups munici-
pals, esperen que el Ple es 
posicioni i els doni suport. 
“Correus és un servei pú-
blic que s’ha de defensar”, 
apunta Juan Vara.

Actualment, l’oficina 
rubinenca té 34 treballadors 
i 2 furgonetes de reparti-
ment.

El Moviment per les pensions 
dignes convoca una gran
manifestació per l’11 d’abril
REDACCIÓ

Un dimarts més, el Mo-
viment per les pensions 
dignes a Rubí s’ha reunit 
per decidir quines accions 
reivindica� ves poden dur a 
terme per reclamar a l’estat 
espanyol un augment de 
les pensions. Desenes de 
persones es van aplegar a la 
plaça de Pere Aguilera i van 
decidir fi nalment convocar 
una gran manifestació per 
dimecres 11 d’abril a par� r 
de les 19 hores per recla-
mar una pujada de les pen-
sions. En els darrers dies, el 
Par� t Popular i Ciutadans 
han arribat a un acord per 

pujar algunes pensions 
entre un 1 i un 3%, però el 
col·lec� u de pensionistes 
ho considera insuficient. 
A més, aquest augment 
només s’aplicarà en cas que 
s’aprovin els pressupostos 
generals de l’estat i de mo-
ment l’executiu espanyol 
no té prou suports.

D’altra banda, aquesta 
setmana s’ha fet públic 
que el Tribunal Europeu de 
Drets Humans ha admès a 
tràmit una demanda inter-
posada pel Col·lec� u Ron-
da contra l’estat espanyol 
per la pèrdua de poder 
adquisitiu per part dels 
pensionistes.
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La reforma del parc de Ca n’Oriol afectarà 
principalment la zona de La Bombonera
MARTA CABRERA

L’Ajuntament de Rubí ha do-
nat més detalls de com serà 
la reforma del parc de Ca 
n’Oriol que va anunciar l’al-
caldessa, Ana M. Mar� nez, 
fa un parell de setmanes. 
Les 3,8 hectàrees afectades 
per aquesta modificació 
seran principalment de la 
zona coneguda popular-
ment com La Bombonera, 
l’espai que va quedar a mig 
urbanitzar després de la 
promoció fallida d’habitat-
ges unifamiliars al parc.

L’arquitecte responsable 
del projecte, Carlos Freire, 
ha indicat que els objec� us 
que persegueix la remode-
lació és “desconges� onar la 
zona que està més atapeïda 
d’ac� vitats i crear una nova 
zona d’esbarjo i de jocs 
situada en la zona alterada 
de La Bombonera, una zona 
urbanitzada que no s’ha 
desenvolupat, però que té 
els serveis de clavegueram, 
aigua i gas”.

de restauració. Aquest bar 
estarà situat sota una pèr-
gola que � ndrà plaques fo-
tovoltaiques, encarregades 
d’alimentar l’enllumenat 
del parc. A més, Freire ha 
dit que s’instal·laran sen-
sors de pluja per evitar el 
reg quan no sigui necessari 
i que la major part del ma-
terial u� litzat serà reciclat i 
integrat a l’entorn.

La intervenció també 

Freire ha explicat, en 
una trobada amb els mit-
jans de comunicació, que 
també es millorarà l’acces-
sibilitat del parc des del 
barri de Ca n’Oriol i des del 
carrer Flammarion, on hi 
haurà la zona de jocs d’ai-
gua i un aparcament.

Noves zones
L’arquitecte ha posat èm-
fasi en la nova zona que 

es construirà, que inclourà 
àrees d’esbarjo infantil i 
juvenil, una àrea espor� va 
amb graderia, una zona 
de gimnàstica i àrees de 
pícnic, a més d’una zona 

Es milloraran els accessos i a la zona de La Bombonera s’ubicaran diversos espais d’esbarjo. / M.C.

signifi carà plantar 368 ar-
bres nous, entre els quals 
hi haurà pins, lledoners, 
roures, alzines, robínies, 
xicrandes o freixes. A les 
zones de pícnic, per tal 
de donar més coloració al 
parc, s’ha optarà per plan-
tar liquidàmbars i aurons. 
Pel que fa als arbres afec-
tats per la remodelació, una 
vintena, es replantaran en 
altres indrets del parc.

Així, es man� ndrà pràc-
ticament intacta la zona 
d’oliveres i la zona del bosc 
de pins, a més de l’era i 
de la resta d’espai agríco-
la. Un dels aspectes que 
Carlos Freire ha subratllat 
és la voluntat del projecte 
de “respectar el paisatge 
natural, que inclou la part 
patrimonial, els arbres i el 
paisatge agrícola”.

La reforma, que ja ha 
estat aprovada pel govern, 
es preveu que es� gui fi na-
litzada a finals del 2019, 
excepte la zona d’aigües, 
que estarà enlles� da abans, 

a l’es� u. El pressupost de 
les obres és de 2 milions 
d’euros.

Un cop acabi aquesta 
reforma, caldrà abordar la 
segona fase del projecte de 
remodelació. De moment, 
l’arquitecte afirma que a 
la segona fase la intenció 
és millorar les connexions i 
respectar la zona agrícola.

El projecte inclou 
la plantació de 368 
arbres nous a 
l’espai remodelat
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La Setmana de l’Au� sme a Rubí
acabarà amb una festa ciutadana
MARTA CABRERA

L’associació Rubí TEA, una 
entitat de persones afec-
tades pel trastorn de l’es-
pectre autista i les seves 
famílies, ha impulsat per 
primera vegada la Setmana 
de l’Autisme a Rubí, una 
ac� vitat pràc� cament inè-
dita a Catalunya. Ho ha fet 
coincidint amb la celebració 
del Dia Mundial de l’Au� s-
me, que va ser el 2 d’abril. 
A Rubí, l’Ajuntament, com 
va fer l’any anterior, va il-
luminar de blau la façana 
del consistori.

Durant aquests dies, 
l’en� tat ha fet diverses ac-
� vitats, entre les quals una 
xerrada sobre bibliografi a i 
cinema relacionada amb el 
trastorn de l’espectre au� s-
ta i una hora del conte. 

El gruix de les ac� vitats 
es farà diumenge al ma� , 
amb una gran festa ciuta-
dana a la plaça del Doctor 
Guardiet, on a més de diver-
ses ac� vitats, hi haurà una 
cursa. “Serà el colofó d’un 

any de feina, d’ac� vitats i de 
difusió”, ha explicat la pre-
sidenta de l’en� tat, Esther 
Mar� nez. Rubí TEA encara 
no té ni un any de vida, però 
ja compta amb 50 famílies 
associades.

Per una família amb un 
infant amb el trastorn de 
l’espectre autista, la vida 
quo� diana pateix un canvi. 
Segons explica M. Ángeles 
González, de l’associació, 
“cal tenir més paciència, 

parlar a poc a poc, si no hi 
ha llenguatge, la comunica-
ció es fa a través de picto-
grames i cal estructurar les 
rutines, perquè els costa 
molt seguir-les”. Per a les fa-
mílies, el més important és 
“l’ajuda dels professionals i 
el suport de l’associació” i 
“anar aprenent a poc a poc”, 
explica aquesta mare.

Un dels punts més im-
portants per als infants 
au� stes és poder anar a l’es-

cola amb normalitat. Segons 
explica Martínez, “alguns 
poden estar a l’aula amb un 
sistema ordinari sense cap 
suport especial, altres ne-
cessiten suport i, en alguns 
casos més greus, han d’anar 
a l’escola d’educació espe-
cial”. En aquest sen� t, des 
de l’associació estan molt 
sa� sfets de la inclusió que 
hi ha a les escoles i ins� tuts 
de la ciutat i creuen que cal 
seguir per aquest camí.

Rubí TEA, a més d’orga-
nitzar la Setmana de l’Au� s-
me, impulsa un grup d’ajuda 
mútua el primer dilluns del 
mes a l’Ateneu, activitats 
familiars lúdiques, ioga en 
família i algunes ac� vitats 
espor� ves.

L’Organització Mundial 
de la Salut calcula que un 
de cada 160 infants pateix 
un trastorn de l’espectre 
au� sta, amb una prevalença 
d’una dona per cada quatre 
homes. La majoria dels 
casos es diagnostiquen a 
par� r de l’any i mig o 2 anys 
d’edat.

Membres de l’en� tat Rubí TEA van oferir recursos bibliogràfi cs rela-
cionats amb el trastorn de l’espectre au� sta. / M.C.

Rubí Solidari inaugura 
una mostra a l’Ateneu sobre la 
història del poble saharaui 

L’en� tat Rubí Solidari ha 
instal·lat a l’Ateneu una 
mostra sobre el confl icte 
del Sàhara Occidental, des 
dels seus orígens fins a 
l’actualitat. El Sàhara Occi-
dental és l’únic país africà 
que encara no ha fi nalitzat 
el seu procés de descolo-
nització i actualment es 
troba ocupat pel Marroc 
i per Mauritània després 
de la re� rada de les tropes 
espanyoles el 1976.

L’exposició es va inau-
gurar amb una conferència 
a càrrec de les activis-
tes Aghila Mohammed i 
Jamila Nanah, saharauis 

que actualment viuen a 
Catalunya.

Per Mohammed, la clau 
dels 40 anys de confl icte 
saharaui és conseqüència 
del “negoci internacional 
de les primeres potències 
mundials amb el Marroc, 
principalment per la pesca, 
les armes, el petroli i el 
fosfat”, i explica que “hi ha 
un alto al foc que el Marroc 
no respecta”. Per la seva 
banda, Nanah va parlar de 
la situació de la dona saha-
raui, que actualment està 
veient com els seus drets 
estan retrocedint respecte 
a altres èpoques. / M.C.

La mostra es pot visitar a l’Ateneu Municipal. / M.C.

Nova bretolada a l’elefant Bòdum, que 
dimecres va aparèixer pintat de groc

El Bòdum, l’elefant blau de 
la plaça del Doctor Pearson, 
ha pa� t un nou acte vandà-
lic després que uns desco-
neguts l’hagin mal pintat 
de color groc la ma� nada 
de dimecres. 

A través de les xarxes 
socials, Moisés Rodríguez, 
regidor de Cultura, així com 
la resta de membres del 
govern local, manifestava 
la seva “tristesa” per aquest 

acte incívic que ataca el pa-
trimoni local. “Recuperem 
la sensatesa”, afegeix Rodrí-
guez, qui sembla que, per 
les seves paraules, atribueix 
les pintades a l’elefant a al-
gun acte reivindica� u: “Tota 
reivindicació pot arribar a 
ser respectable. La falta de 
civisme sobre el patrimoni, 
mobiliari i paisatge urbà, 
no”.

Rodríguez ha anunciat a 

través de les xarxes socials 
que l’Ajuntament actuarà 
“molt aviat” perquè el Bò-
dum recuperi la seva imatge 
blava. 

Cal recordar que fa un 
any que l’Ajuntament va 
anunciar una actuació per 
millorar l’aspecte de l’escul-
tura, que necessitava des 
de fa temps urgent una mà 
de pintura correctament 
aplicada. / DdR

Aspecte de l’emblemà� ca escultura des d’aquest dimecres. / C.C.
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Ràdio Rubí organitza 
una recollida solidària 
a favor d’ASAV
REDACCIÓ

L’emissora municipal, Ràdio 
Rubí, ha posat en marxa 
una acció solidària que 
vol donar un cop de mà a 
l’Associació de Solidaritat i 
Ajuda Veïnal (ASAV) i reco-
llir productes per als seus 
usuaris. 

L’entitat es dedica a 
donar suport a la ciutada-
nia que més difi cultats té 
per arribar a fi nals de mes 
i ho fa a través d’accions 
forma� ves, inicia� ves d’in-
serció laboral i el seu rebost 
solidari, entre moltes altres 
ac� vitats.

Amb aquesta acció, Rà-
dio Rubí ajudarà a abas� r el 
magatzem d’ASAV d’aquells 

productes que més neces-
siten els seus usuaris, com 
per exemple l’arròs i pro-
ductes d’higiene infan� l.

Des d’aquest dimarts, 
els rubinencs i rubinenques 
que hi vulguin col·laborar, 
poden fer la seva aportació 
a l’Escardívol entre les 9 
i les 20 hores de dilluns a 
divendres i fi ns al mes de 
juliol.

La Llana, escenari de curses il·legals de 
cotxes que apleguen centenars de joves
CRISTINA CARRASCO

El polígon industrial La Llana 
és un lloc habitual de reunió 
de joves rubinencs els caps 
de setmana des de fa molts 
anys. En els últims mesos, 
però, i gràcies a les xarxes 
socials, s’estan organitzant 
curses de cotxes trucats que 
apleguen centenars de joves 
de Rubí, però també d’al-
tres localitats, com a públic, 
disposats a gaudir d’un es-
pectacle il·legal i que pot ser 
perillós per la manca de cap 
mesura de seguretat.

Les convocatòries es fan 
a través de les xarxes socials 
poc abans de l’hora de la 
quedada, fet que dificulta 
la reacció dels cossos de 
seguretat. 

Segons l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, l’Ajuntament 
treballa des de fa mesos amb 
els cossos de la Policia Local 
i els Mossos d’Esquadra per 
intentar acabar amb aques-
ta “perillosa pràctica”. En 
aquest sen� t, Oriol Sánchez, 
cap de la Policia Local, ha cor-
roborat que, des del mes de 

desembre, s’han pogut evitar 
tres concentracions a través 
de controls dissuasius.

Mar� nez, a més, ha anun-
ciat un paquet de mesures 
per impossibilitar l’organit-
zació d’aquestes curses en 
aquest espai. Entre aquestes, 
hi ha la instal·lació de bandes 
reductores permanents, bar-
reres de formigó i es valora la 
possibilitat de tancar alguns 
trams de manera perma-
nent els caps de setmana, 
sense perjudicar l’activitat 

seguretat viària, pel qual 
organitzadors i conductors 
podrien enfrontar-se amb 
penes d’1 a 6 anys de presó.

Per a l’inspector en cap 
de la Policia Local, el més 
preocupant és l’elevada as-
sistència de públic, cente-
nars de joves, alguns molt 
joves, que es troben a pocs 
cen� metres de distància de 
vehicles en plena acceleració. 
“Les famílies haurien de ser 
conscients que això és molt 
perillós”, apunta Sánchez. 

Fotogrames d’alguns dels vídeos de les curses que circulen per les xarxes socials. 

industrial. La primera edil 
també ha volgut deixar molt 
clar que aquestes curses no 
són exclusives de Rubí, sinó 
que es produeixen arreu del 
territori català.

David Ruiz, cap de la co-
missaria de l’APB dels Mossos 
a Rubí, ha apuntat que la gent 
no queda per fer fets delic� us 
com robatoris o danys mate-
rials ni s’ha detectat consum 
de drogues, més enllà d’una 
mica de botellón. Es tracta 
bàsicament d’un delicte de 

La campanya recull 
arròs i productes 
d’higiene infan� l 
que es repar� ran 
entre les famílies 
més necessitades
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C’s mostra el seu rebuig a 
la recollida porta a porta
Ciutadans (C’s) ha reiterat 
el seu rebuig a la proposta 
de recollida de residus 
porta a porta després de la 
publicació d’una enquesta 
d’opinió en la qual es recull 
que el 76% dels rubinencs 
estan en contra d’aquest 
sistema. Segons el por-
taveu del grup municipal 
taronja, José Abadías, “el 
sistema porta a porta és 
impossible d’assumir en 
una ciutat gran, seria una 
barbaritat”. Pel regidor, el 
sistema només pot funci-
onar en municipis pe� ts i 
“potser, en algunes urba-
nitzacions”.

Abadías tam-
bé creu que si el 
consistori opta 
per implantar el 
porta a porta “el 
servei s’encarirà 
i serà poc ú� l”.

Per aquest 
motiu, el por-
taveu de Ciuta-
dans demana a 
l’equip de go-
vern que escol�  
la ciutadania i 

creï “nous mecanismes de 
control municipals per so-
lucionar les defi ciències”.

Per últim, l’edil creu 
que el que és necessari és 
“millorar l’actual sistema 
de recollida de residus”.

Ciutadans va votar fa-
vorablement al Ple al nou 
plec de clàusules del siste-
ma de neteja i recollida de 
residus. En aquella votació, 
el portaveu de la formació 
taronja ja va adver� r que el 
seu suport en qües� ons de 
residus anava lligat al fet 
de no desplegar un sistema 
porta a porta. / DdR

Xavier Corbera encapçalarà les llistes 
d’ERC a les municipals del 2019
REDACCIÓ

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) a Rubí ja ha 
escollit qui serà el seu candi-
dat a l’alcaldia a les pròximes 
eleccions municipals que se 
celebraran el 2019. Xavier 
Corbera, actual portaveu del 
grup municipal d’ERC, serà 
qui encapçali la candidatu-
ra de la formació, després 
de rebre per unanimitat el 
suport de l’assemblea d’ERC 
divendres passat.

Corbera, que anava de 
número 2 a les llistes del 
2015, va agafar el relleu com 
a portaveu d’Arés Tubau, qui 
va renunciar a l’acta de regi-
dora el setembre del 2016 
per motius professionals i 
personals.

“Representar un partit 
sense cap cas de corrupció 
al llarg dels seus vuitanta 
anys d’història és un orgull”, 
ha afi rmat el nou candidat, 
qui ha afegit que “també és 
una responsabilitat fer-ho 
la primera vegada que ens 
presentarem a unes elecci-

Xavier Corbera serà l’alcaldable de la formació republicana a les 
pròximes municipals. / Arxiu

ons municipals amb la clara 
voluntat de guanyar-les”.

En aquest sen� t, a ERC 
hi ha el convenciment que, 
per primera vegada des de 

la instauració de la demo-
cràcia, estan en condicions 
de guanyar unes eleccions 
i capitanejar l’alcaldia de la 
ciutat. De fet, assenyalen que 

la formació viu un moment 
de creixement a Rubí, tant 
per l’augment del nombre 
de militants com per la par-
ticipació ciutadana a les 
diferents activitats i actes 
que organitzen.

Corbera assegura que 
ERC aposta pel canvi a la ciu-
tat, “posant a l’eix de les de-
cisions els valors republicans 
que defensem: la igualtat, la 
solidaritat, la jus� cia social, 
l’esforç i la llibertat”.

Segons el nou alcaldable 
republicà, “aplicaré els valors 
del meu dia a dia a la ges� ó 
polí� ca” i basarà la seva tasca 
en tres eixos: “Transparència, 
honestedat i treball.”

Pel que fa a la resta de 
noms que conformaran la 
llista electoral, encara no 
està definida però, segons 
Corbera, “estem treballant 
per fer un equip potent i 
ben preparat que pugui li-
derar i encapçalar el govern 
dels propers anys a Rubí, 
amb formació, experiència 
professional i capacitat de 
lideratge”.

Josep M. Enguix, qui va ser durant molts anys 
el líder de Plataforma per Catalunya (PxC) a 
Rubí, va morir dimarts als 43 anys a causa d’un 
càncer contra el qual lluitava des de feia me-
sos. Enguix va ser cap de llista per la formació 
xenòfoba a les eleccions municipals del 2011 
i del 2015, però mai va obtenir representació 
al Ple. L’any 2010 també va ser el candidat per 
Barcelona de PxC a les eleccions al Parlament 
de Catalunya. A fi nals del 2016, el rubinenc es 
va implicar en la secció local de Generación 
Iden� taria, un moviment europeu an� islàmic 
i an� imigració. / DdR

Mor Josep M. Enguix, 
la cara més coneguda 
de PxC a Rubí

Josep M. Enguix va encapçalar les llistes de Plataforma per Catalunya a Rubí. / Arxiu

José Abadías, portaveu de C’s. / Arxiu
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Quatre mesos d’estancament de l’atur
REDACCIÓ

El nombre de persones de-
socupades a Rubí ha tornat a 
baixar de forma molt lleuge-
ra en el mes de març, segons 
les dades facilitades pel 
Departament d’Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya. 
La disminució de les llistes 
de l’atur és de 12 persones, 
xifra que situa el nombre de 
desocupats en 4.902 i que 
consolida una tendència 
d’estancament iniciada el 
passat mes de desembre 

del 2017. Des d’aquell mes, 
la xifra de persones que bus-
quen feina i no en troben ha 
� ngut una variació de -22.

Tot i això, les dades in-
teranuals són posi� ves, ja 
que entre el març del 2017 
i el març d’aquest any s’ha 
rebaixat de forma signifi ca-
� va l’atur, concretament en 
468 persones.

Pel que fa a altres ciutats 
de l’entorn, hi ha diferents 
variacions dels registres 
d’aquest mes. Així, en al-
gunes ciutats la rebaixa de 

l’atur ha estat notable. És 
el cas de Castllbisbal (-27), 
Cerdanyola (-66) o Terrassa 
(-124). En canvi, altres han 
patit un increment de la 
població sense ocupació. 
En aquest augment hi tro-
bem municipis com Sant 
Cugat (+24), mentre que 
Sant Quirze (+2) o Sabadell 
(+9) seguirien la tendència 
estable de Rubí.

Pel que fa al conjunt de 
la comarca, ara mateix hi ha 
52.229 persones inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalu-

nya, 354 menys que el mes 
de febrer.

L’atur es redueix a Catalu-
nya i a l’estat
En relació a les dades de 
l’atur a Catalunya, aquestes 
són posi� ves, ja que hi ha 
hagut una disminució dels 
desocupats del 3,27% en 
un mes. Això signifi ca que 
hi ha ara mateix a Catalunya 
521.926 persones que bus-
quen feina i no en troben.

Pel que fa a la formalit-
zació de contractes, s’han 
signat 264.302 contractes 
de treball nous, dels quals 
només un 15,6% són inde-
fi nits. En relació a l’afi liació 
a la Seguretat Social, l’in-
crement ha estat del 0,9% 
respecte al mes de febrer.

A l’estat espanyol, les 
dades segueixen una ten-
dència força similar i per 
primera vegada en molts 
anys se supera el llindar dels 
18,5 milions d’afiliats a la 
Seguretat Social.

Pel que fa a l’atur, ha dis-
minuït en el darrer mes en 
un 3,42% i ara mateix hi ha 
a l’estat espanyol 3.422.551 
de persones sense feina.

Inscripcions obertes a 
l’Escola d’Emprenedoria
REDACCIÓ

L’Escola d’Emprenedoria 
de Rubí (EDER) proposa 
10 accions forma� ves en 
col·laboració amb l’Ajun-
tament de Sant Cugat per 
al segon semestre de l’any. 
La formació es realitzarà 
a la Masia de Can Serra o 
al Centre d’Emprenedoria 
de Ca n’Ametller, a Sant 
Cugat. 

Les accions previstes a 
Rubí s’han dissenyat pen-
sant en les necessitats de 
les empreses ja creades, 
mentre que en el cas de les 
propostes de Sant Cugat, 
responen a temes rela-
cionats amb l’emprene-
doria. D’aquesta forma, 
les dues administracions 
busquen complementar-se 
per donar un millor servei 
al teixit empresarial de 
l’àrea d’infl uència dels dos 
municipis. 

La primera formació ha 
estat ‘Emprenedoria Social 
en serveis basats en plata-
formes de les noves tecno-
logies’, que va tenir lloc el 

4 d’abril. També s’ha fet la 
formació ‘Com fomentar 
les habilitats comercials?’. 
Tots dos s’han fet a Sant 
Cugat. 

L’11 d’abril hi ha una 
sessió informa� va per em-
prendre en economia soci-
al, mentre que el 24 d’abril 
s’ofereix ‘Com aprofi tar les 
dades obertes a la meva 
empresa’. El 25 d’abril està 
prevista la formació ‘Conei-
xes el teu impacte social?’.

Al maig, es farà una 
sessió d’E-commerce, ‘Ten-
dències de consum: se-
guint la pista d’una oferta 
guanyadora’ i ‘Big Data: el 
negoci darrere les dades’.

Per últim, al juny es 
faran les píndoles ‘Sessió 
de noves tecnologies’ i ‘Sis-
temes Ciber-Físics i Internet 
de les Coses’.

Les inscripcions es po-
den fer a través del web 
de l’Oficina de Serveis a 
l’Empresa. Les accions es-
tan subvencionades per 
la Diputació de Barcelona 
i no tenen cap cost per als 
alumnes. 
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Font: Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
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Treballadors de l’ofi cina de Correus 
de la nostra ciutat han denunciat i 
s’han mobilitzat en els darrers dies 

sobre la situació laboral que pateixen, que es 
tradueix en un servei defi cient a la ciutadania 
rubinenca. A través del sindicat CGT, els 
carters expliquen que la reducció de personal 
–de vuit persones menys per a repartir– que 
van patir l’any 2014 va afectar greument el 
servei públic postal. Una situació que es 
veu agreujada pel creixement de la població, 
que ha comportat el lògic increment de la 
càrrega laboral.  

Altres factors externs com el tancament 
a la ciutat del servei privat d’Unipost i el 
creixement exponencial de les vendes per 
internet encara ha desbordat més un servei 
que ja era poc efi cient. A més, les baixes 
per estrès i ansietat entre els treballadors, 

que reben les queixes diàries dels ciutadans, 
s’han incrementat. Unes baixes que, segons 
el sindicat no s’arriben a cobrir.

Evidentment, els perjudicats fi nals són 
els usuaris, els ciutadans que pateixen retards 
considerables, un fet totalment injustifi cable 
i que, a més, pot comportar greus perjudicis 
als usuaris si es tracta per exemple de citaci-
ons per a proves mèdiques, per a cursos del 
Servei d’Ocupació o citacions judicials o 
de la Seguretat Social. El sindicat denuncia 
que en un rànquing intern de Correus, on 

es valora la qualitat del servei a diferents 
ciutats, a data de gener d’enguany, Rubí 
és el municipi de Catalunya amb més de 
15 seccions de repartiment amb el pitjor 
servei. És a dir, que la direcció de Correus 
és conscient de la problemàtica i hauria de 
prendre les mesures pertinents per solucio-
nar les mancances. 

Els treballadors han demanat suport a 
l’Ajuntament i a la ciutadania en general 
per tal de pressionar l’empresa i que aquesta 
doni resposta a les reivindicacions que, en 

defi nitiva, és més personal i recursos per 
oferir un millor servei. 

És molt lamentable que, ja entrat el segle 
XXI, hi hagi veïns d’urbanitzacions de Rubí 
que encara hagin de recollir les seves cartes 
a casetes postals i que algunes d’aquestes 
urbanitzacions ni tan sols estiguin contem-
plades en el servei. Tampoc es pot voler ser 
una ciutat industrial i professional compe-
titiva si els polígons no tenen tots els serveis 
adequats, entre ells el postal, especialment 
pel que fa a la paqueteria.

 L’administració local hauria de pressi-
onar el Ministeri de Foment, amb el suport 
de la ciutadania i de la plantilla, per obligar 
a solucionar un servei de Correus que, a la 
ciutat, sembla que encara no ha canviat de 
segle. O potser és que està patint una pri-
vatització encoberta. 

Correus del segle XX
EDITORIAL
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Segueix-nos a @DiarideRubi i també a Facebook

Visita’ns a www.diariderubi.com

El Tuit de la setmana                   4 d’abril

Aina MS @ainamila

La Llana: polígon industrial, poliespor� u amb goteres i ara també 
circuit de curses il·legals. #rubicity

Buenos días. Me dirijo a vosotros, ya 
que no se donde acudir. Hace tiempo 
fui a la OAC y me redirigieron a la 
Policía Local. Fui a la Policía Local 
para avisarlos y ellos vinieron a verlo 
y... lo dejaron tal cual. Se trata de un 
cadáver de un cerdolí de unos 60 kg en 
fase de descomposición a estas alturas 
severa. Está abandonado al margen del 
carrer de les Valls. Está allí desde hace 
unos 4 meses, pero como hacía frío se 
mantenía el cuerpo intacto. 

Ahora con el calor empezó a 
descomponerse y es un riesgo para 
la salud pública. Por este camino hay 
personas caminando con perros o en 
familia y ya que no se saben las causas 
de la muerte (pero sí es obvio que es 
abandono humano porque juzgando por el estado de sus pezuñas es evidente que estaba 
en cautividad dicho animal), puede ser también por alguna enfermedad, lo que agrava la 
situación. Hace unas 2 o 3 semanas, cuando vino la Policía Local después que la avisara 
personalmente no hicieron nada para eliminar este peligro, dejándolo tal cual como veis 
en la foto... ¿A dónde hay que acudir para resolver este asunto?

Veïna de Sant Muç En matèria laboral, les llistes 
de desocupació de Rubí no 
evolucionen. Només una 
persona aturada menys en-
tre febrer i gener, segons 
el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. En total, 4.914 
persones sense treball a 
Rubí. Tant de bo les xifres 
siguessin més encoratja-
dores! El món laboral és 
complex. Acomiadaments, 
conciliacions, incapacitats 
temporals i permanents, 
contractacions, prevenció de 
riscos laborals, inspeccions 
i auditories laborals… Hi 
ha molts conceptes que en 
aquest primer article que 
ens brinda aquest diari per 
col·laborar, ens agradaria 
analitzar. Des del punt de 
vista del ciutadà del carrer, 
en aquesta ocasió. Perquè de 
vegades, per exemple, quan 
ens acomiaden, no sabem 
com actuar. 

Encara que el problema 
urgent a la nostra ciutat és 
la falta de noves contra-
ctacions, prestem avui una 
atenció especial als atu-

rats. Concretament, als que 
acaben de sofrir aquesta 
situació. Abans de signar 
la devastadora carta d’aco-
miadament, hi ha alguns 
aspectes que hem de tenir en 
compte. Per exemple, haver 
rebut abans la quitança, 
perquè en aquest tipus de 
comunicacions declarem 
que no tenim ‘res més que 
reclamar a l’empresa’. Però 
pot ser que la reclamació la 
desitgis fer després de valo-
rar els detalls del teu acomi-
adament. És aquí quan pot 
començar l’anomenat procés 
de conciliació “ofi cial”, on 
l’empresari té l’oportunitat 
d’arribar a un acord amb tu. 
Això evitaria una demanda 
judicial. Però com a advo-
cats especialistes en Dret 
Laboral, ressaltem una altra 
opció potser menys conegu-
da: l’arbitratge. Un sistema 
que comporta menys costos 
i menys pressió a l’hora de 
resoldre confl ictes laborals. 
Es realitza de forma privada 
i informal. No obstant això, 
les decisions que es prenen 
són d’obligat compliment 
per a les parts en disputa. 

Es tracta d’una nova 

tendència que cada vegada 
s’empra més per resoldre 
enfrontaments entre ocupa-
dors i empleats. Els lletrats 
som en aquests moments 
només intermediaris entre 
uns i altres, per propiciar 
l’enteniment i que no es de-
sequilibri la balança. I potser 
no t ’han acomiadat però 
has viscut una desavinença 
amb la teva empresa. L’ar-
bitratge també està indicat 
en aquestes circumstàncies. 
I en el nostre bufet tenim 
comprovat que, en defi nitiva, 
quan aquest mètode soluci-
ona per fi  la problemàtica, 
sorgeix una major motivació 
laboral. Les empreses no 
solament han de mantenir-
se i prosperar, sinó que en 
elles ha d’existir una bona 
relació professional –i, si 
cap, personal, en la mesura 
del possible–entre plantilla i 
gerència. Una utopia? Potser, 
però un treballador motivat 
i una empresa amb una 
fi losofi a més fl exible en un 
moment donat poden unir-
se en un futur prometedor 
on hi hagi menys persones 
en les llistes de l’atur i més 
arbitratge en lloc de litigis.

FOTODENÚNCIA Rubí a l’ atur. Una refl exió sobre 
confl ictes i acomiadaments

MAAB CONSULTING 
ADVOCATS
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Fa unes setmanes, l’alcaldessa, 
Ana M. Martínez, anunciava 
que l’equip de govern vol que 
a partir del 2020 el servei de 
bus a Rubí sigui gratuït. Una 
setmana més tard, davant 
la crítica de pràcticament 
tota l’oposició que reclamava 
millores en el servei (més fre-
qüència i canvis en les línies), 
va dir que la nova licitació 
del servei també incorporarà 
aquestes millores. L’alcaldessa 
diu que la inclusió de la clàu-
sula de bus gratuït a la nova 
licitació, que teòricament ha 
de tenir lloc durant el 2019, 
representaria uns 800.000 eu-
ros/any addicionals de despe-
sa per a les arques municipals 
(actualment l’Ajuntament ja 
aporta 2 milions anuals). A 
aquesta quantitat cal sumar-
hi el cost de les millores de 
freqüència. 

Si l’usuari paga, aquest 
cost es redueix o queda con-
tingut, però si és gratuït, 
l’Ajuntament ha de pagar per 
tot el servei independentment 
del nombre d’usuaris, és a dir 
uns 2,8 milions d’euros en lloc 
de 2 milions. Al nostre enten-
dre, el que interessa o hauria 
d’interessar a l’Ajuntament (i 
als rubinencs i rubinenques 
com a contribuents) és que 
molta gent utilitzi l’autobús 
(pagant, encara que hi hagi 
tarifes socials) per no haver 
de pagar tant dèficit d’ex-
plotació.

Però amb quin objectiu 
l’alcaldessa anuncia aquesta 
mesura tal com ho fa? Segons 
Ana M. Martínez l’objectiu 
és reduir l’ús del cotxe privat 
i per tant reduir la contami-
nació atmosfèrica, el soroll, 
etc. objectius molt lloables i 
que sempre hem promogut 
des de l’AUP. Martínez, però, 
sembla oblidar un detall: per 
poder tirar endavant aquesta 
mesura li cal el suport d’una 
majoria del Ple (mínim 12 
vots tenint en compte el vot 
de qualitat de l’alcaldessa), 
i de moment sembla que 
només els dos regidors del 
PP donarien suport a aquesta 
mesura.

Cal recordar que cap par-
tit de l’oposició estava infor-
mat d’aquesta proposta abans 
que s’anunciés i de fet aquesta 
ni tan sols es contempla en el 
Pla de Mobilitat en redacció 
(encara pendent d’aprovar), 
on sí que es proposen altres 
mesures, molt més efectives 
al nostre entendre per tal de 
fomentar l’ús del transport 
públic i reduir l’ús del vehicle 
privat a la ciutat, com poden 

Bus gratuït: amb quin objectiu?
AUP ser la modifi cació del recor-

regut de les línies, l’increment 
de les freqüències i horaris, 
potenciar la intermodalitat 
amb el servei de FGC i Ren-
fe, millora de la infraestruc-
tura de les parades del bus 
urbà, etc. De fet, experiències 
prèvies a Europa demostren 
que la gratuïtat del transport 
públic no és la mesura més 
efectiva per reduir l’ús del 
cotxe privat i els mateixos 
experts no creuen que sigui de 
les primeres mesures a aplicar 
per assolir aquest objectiu.

Segons el diagnòstic del 
Pla de Mobilitat, només 
el 4% dels desplaçaments 
interns a Rubí es realitzen 
en transport públic, mentre 
que el 26% es fa en vehicle 
privat. I només el 25% de les 
voreres de la ciutat són ac-
cessibles. A més, a l’enquesta 
de satisfacció del servei de 
bus en cap moment es va de-
manar l’opinió sobre el preu 
del bus ni es va destacar com 
un aspecte negatiu per part 
dels usuaris. Creiem, doncs, 
que seria més útil invertir els 
més de 800.000 euros anuals 
addicionals que costarà la 
proposta de bus gratuït a 
millorar tot el sistema de 
mobilitat per promoure una 
mobilitat més sostenible 
i activa (a peu, bicicleta o 
transport públic), i en tot cas 
revisar, si s’escau, els criteris 
per aplicar descomptes per a 
col·lectius específi cs.

En definitiva, si expe-
riències prèvies no donen 
suport a la mesura del bus 
gratuït, i si hi ha un Pla de 
Mobilitat en redacció amb 
una visió global sobre com 
gestionar la mobilitat, i amb 
el que es pretén obtenir 
consens polític i ciutadà, 
com una alcaldessa s’arrisca 
a fer una proposta que té un 
impacte tan important per 
a les arques municipals, i 
per tant per a la ciutadania, 
sense saber si té un mínim 
suport del Ple? La resposta 
més probable és que sap per-
fectament que no tindrà els 
vots i que per tant utilitzarà 
electoralment la negativa 
de l’oposició, inclosa la de 
C’s, que ara ha passat a ser 
el principal rival de cara 
a les municipals del 2019. 
De fet, en les seves últimes 
declaracions ja va utilitzar el 
posicionament contrari a la 
proposta per atacar l’oposi-
ció, oblidant que ella encara 
no ha convocat cap reunió 
per explicar formalment, i 
amb detalls, la proposta. En 
defi nitiva, política de baixa 
estofa.

La mobilitat, com molts 
altres temes, no pot ser una 
qüestió que s’utilitzi amb 
caràcter electoral. És un tema 
que cal prendre’s seriosament 
i gestionar-lo des de l’exper-
tesa dels que hi entenen i 
l’evidència i experiència en 
altres ciutats. I sobretot cal 
gestionar-lo a partir del con-
sens polític i ciutadà, per tal 
que les mesures, sovint costo-
ses, tinguin sostenibilitat en 
el temps, governi qui governi. 
Assolir ciutats saludables, 
segures i equitatives des del 

punt de vista de la mobilitat 
és una tasca col·lectiva, i no 
pas el resultat de l’aplicació 
d’idees puntuals de polítics 
irresponsables que ni són 
experts en el tema ni tenen 
la capacitat d’assolir grans 
acords de ciutat. Per tant, el 
que cal de manera urgent és 
consensuar i aprovar el Pla 
de Mobilitat i començar a 
desplegar-lo com més aviat 
millor per tal d’assolir els 
objectius d’una ciutat més 
sostenible, saludable i justa en 
matèria de mobilitat.
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Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis de 96m2, tres habitacions, totes a exterior, menjador 
de 23m2, amb sortida a balcó, cuina independent de 6m2 
amb safareig i bany complet. Zona Av. Estatut.
Preu: 167.500€ Ref.: DV2303

Pis totalment reformat de 83m2, dues habitacions, menjador 
de 18m2 amb sortida a balcó, cuina indep. amb safareig i 
bany complet. Finca amb ascensor. Zona av. Estatut. 
Preu: 140.000€ Ref.: DV2281

Pis de 74m2 reformat, dues habitacions dobles, menjador 
de 18m2, cuina indep. i bany complet. Tot el immoble a 
exterior.Finca sense ascensor. Zona Plana del Castell. 
Preu: 79.000€ Ref.: DV2264

Pis seminou de 76m2, dues habitacions dobles amb 
armaris encastats i a exterior, gran menjador de 20m2 

amb sortida a balcó, cuina independent amb safareig  i 
bany complet. Plaça de pàrquing a la mateixa � nca. Zona 
Mossos d’Esquadra. Preu: 175.000€ Ref.: DV2242

Local comercial de 50m2 en planta baixa. Amb persiana, 
vidriera, lavabo i els subministraments donats d’alta. Ideal 
per a botiga o petita o� cina. Zona Centre.
Preu: 315€/mes  Ref.: D3035

 UIAG
IMMOBILIÀRIA DE RUBÍ

En el període més crític de la 
crisi, les persones pensionistes, 
en una important part dels 
casos, han hagut de sustentar, 
amb els seus modestos ingres-
sos les necessitats bàsiques de 
les famílies, és a dir dels seus 
fi lls i fi lles i nets i netes.

Per si això no fos sufi cient, 
reben una carta –una provoca-
ció de la ministra Báñez– per 
recordar-los que tornen a 
perdre poder adquisitiu amb 
l’aplicació del 0,25%.

Aquesta realitat és la que 
intenta amagar el PP. Una 
situació generada per les di-
ferents reformes i retallades 
que ens han anat imposant. 
Abans que res, per la majoria 
absoluta del PP durant la le-
gislatura passada, però també 
per la complicitat ideològica 
d’altres partits polítics, com 
està passant en aquesta.

És el PP qui trenca el 
consens en matèria de sistema 
públic de pensions l’any 2013, 
aplicant la reforma unilateral 
amb una base ideològica molt 
potent. Aquest consens ha es-
tat la tònica habitual, sobretot 
des del 1996.

Per això ja fa temps que 
diem que s’han de prendre 
mesures de manera urgent. 
Una d’elles és incrementar 
les pensions tant com l’evo-
lució de l’IPC i derogar la 
reforma del 2013. I és de 
vital importància el “factor 
de sostenibilitat” per evitar la 
rebaixa dràstica de les futures 
pensions i treballar des de 
la vessant d’incrementar els 
ingressos al sistema.

Tots i totes, excepte el PP, 
i Ciutadans depenent del dia, 
tenen dubtes electorals. Coin-
cideixen que el sistema és sos-

Enrique Rodríguez Ruiz
SECRETARI GENERAL 
CCOO DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 

Pensions dignes, vides dignes

tenible, però no n’hi ha prou 
amb les mesures urgents que 
he esmentat anteriorment. No 
fos cas que alguns “espavilats i 
espavilades” arribin a la con-
clusió que incrementant les 
pensions el 2018 tant com la 
previsió de l’IPC se solucioni 
el tema.

Necessitem que la con-
certació i el consens tinguin 
el paper protagonista que 
els pertoca i per això s’ha de 
situar el debat en el Pacte de 
Toledo. I és en aquest espai on 
s’ha de negociar i acordar amb 
agents socials i econòmics per 
tal de garantir la sufi ciència 
econòmica del sistema.

Per aquest motiu, dife-
rents organitzacions han fet 
propostes i se’n continuen 
fent. En el cas de CCOO les 
hem fet públiques i sempre 
que en tenim l’oportunitat les 
esgrimim. Per al nostre sin-
dicat, és primordial pujar les 
bases màximes, incrementar 
conjunturalment la cotitza-
ció, seguir fent evolucionant 
l’SMI i equiparar les bases 
mitjanes del règim especial 
de treballadors autònoms. I, a 
escala global, els pressupostos 
generals de l’estat han d’assu-
mir la despesa d’administració 
de la Seguretat Social, posar 

fi  a les tarifes planes i a la 
precarietat, augmentar els 
salaris, etc. Perquè sabem que 
totes aquestes propostes que 
plantegem suposarien uns 
ingressos de prop de 70.000 
milions d’euros.

Sabem que hi ha organit-
zacions i entitats que tenen 
propostes similars i és per 
això que creiem que són ne-
cessaris el diàleg, la negociació 
i l’acord.

Per avançar, però, cal 
derogar reformes, com per 
exemple la nefasta reforma 
laboral, que la negociació 
col·lectiva tingui el paper i 
el valor que li correspon i la 
negociació dels convenis situï 
els increments salarials per 
recuperar poder adquisitiu i 
incrementar els ingressos a la 
Seguretat Social, posar fi  a la 
precarietat, dotar de recursos 
la llei de dependència, etc.

A més, cal generar la con-
fi ança sufi cient en la ciuta-
dania que el nostre sistema 
públic de pensions té futur, 
perquè és cert que en té, mal-
grat les intencions del PP, de 
Ciutadans i companyia, que 
hi veuen negoci i aposten per 
això. Perquè totes i tots sabem 
que les pensions poden ser 
un negoci molt suculent per 

a la banca i les grans assegu-
radores.

A banda de generar la 
confi ança per al futur i des-
muntar mentides, tota refor-
ma del sistema s’ha de fer amb 
perspectiva de gènere. Totes 
les mesures han de tenir en 
compte la situació de la dona 
en matèria de pensions, per 
corregir, una vegada per totes, 
la discriminació vergonyo-
sa que pateixen les nostres 
companyes i que ve impo-
sada pel sistema patriarcal i 
capitalista.

Però per canviar la volun-
tat del PP i d’aquest govern 
–que, per cert, en matèria de 
pensions incompleix la legali-
tat– cal seguir mobilitzant-se. 
CCOO continuarà convocant 
els seus afi liats i afi liades i la 
societat en general, així com 
cridant-los a la mobilització, 
perquè acudeixin de manera 
organitzada a totes les con-
vocatòries en defensa del 
sistema públic de pensions. 
Perquè, de fet, aquesta mo-
bilització ha de ser unitària i 
també hem d’integrar-hi les 
persones joves.

El present i el futur de 
les pensions no són una llui-
ta exclusiva de les persones 
pensionistes. La defensa del 
sistema de pensions i la lluita 
per unes pensions dignes, tant 
les d’avui com les de demà, 
ha de ser del conjunt de la 
societat, de les classes passives 
i de les actives.

No oblidem que el sistema 
de pensions, a més de viable, 
és solidari, de repartiment i 
intergeneracional.

Per això, des de CCOO 
continuarem amb la nostra 
campanya en la societat i a les 
empreses per l’increment dels 
salaris, per l’ocupació estable 
i per unes pensions dignes. 
Per tot això, per defensar els 
nostres drets, seguim amb la 
mobilització. Per això, cridem 
a la participació.

Imatge de la passada manifestació per unes pensions dignes. / J.A. Capell



Montverd
c. Juan Ramón Jiménez, 1-9 
T. 650 96 96 62

HERBORISTERIA                          

Majó Herboristeria
T. 93 697 46 09
Merc. Municipal Rubí, 41-42 

DECORACIÓ LLAR               

Didal
T. 93 697 44 87 
Pg. Francesc Macià, 53

L’Estor
T. 93 588 71 01 
Pg. Francesc Macià, 82

Coype
T. 93 588 02 29
Av. de l’Estatut, 7

ACADÈMIA

ACUPUNTURA

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

AUTOESCOLA   

La Rubinense
T. 936 99 33 45
Pg. Pau Claris, 14

Autoescola Stel  
T. 936 97 25 51
Av. Barcelona, 62

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                           

BIJUTERIA                         

Corium
T. 680 467 504
c. Llobateras, 88

CALÇAT                           

Reparació del calçat 
T. 629 91 93 44
c. Llobateras, 88

Multiserveis Barrios
T. 93 024 83 42
c. Garcia Lorca, 35

COMPLEMENTS    

CRISTALLERIA                           

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

DISTRIBUIDORA
DE SAL     

FERRETERIA                           

Okalma
T. 93 164 86 03
Av. Castellbisbal, 60

FRUITERIA

Nogales Peñalvez 
T. 93 697 11 05
c. Sabadell, 8

Fruitadona
T. 93 588 99 59
Av.Barcelona, 3

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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PERRUQUERIA
CANINA                               

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

PINTURES                           

Iris Multicolor 
c. Abat Escarré, 51
T. 936 97 91 97

BricoRubi
T. 93 588 23 20
Av. Josep Ferrer i Domin-
go, 43-45

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

New Home PC
T, 93 667 74 87
c. Pintor Coello, 15

El Ratolí informàtic
T. 93 178 10 35
Travessera de Trafalgar, 38

AIR
T, 93 588 70 17
c. Llobateras, 18
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TOT EL QUE NECESSITES 
A UN COP D’ULL

HIPOTEQUES                          

Gestió Financera Rubí
T. 93 588 87 36
c. Múrcia, 20

INFORMÀTICA                           

IMMOBILIÀRIA                         

INSTAL·LACIÓ                           

Antelèctric 
T. 93 566 16 40 
c/General Castaños, 16

Specific Instans
T. 93 699 21 47 
Ctra. Sant Cugat, 27-29

MERCERIA                           

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

NETEJA

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

ÒPTICA                           

PERRUQUERIA                           

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

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



SERVEIS
ASSISTENCIALS                          

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

TALLERS COTXES                           

ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41

Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28

RENTAT VEHÍCLES                           

REPARACIÓ
VIDEO-TV 

Escayol
T. 93 697 07 15
c. Llobateras, 89

ROBA                           
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COM ET PODEM AJUDAR?

REFORMES                           

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

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

TINTORERIA                           

Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29

OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25

Clat Lavanderias  
T. 93 588 79 58
c. París, 1 - 7 

Lavo Lava S L 
T. 93 178 44 93
Av. Can Cabanyes, 13
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GUÀRDIES 
NOCTURNES

ABRIL 2018

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11

PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4

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

SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43

BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25

LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres

RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95

KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ Sa� r, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7

FARMÀCIES OBERTES 
TOTS ELS DIES DE L’ANY

Farmàcia Kronos: 
obert de 9 a 22 tots els dies de l’any

Farmàcia Xapellí: 
obert de 9 a 21 tots els dies de l’any
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Com evitar les avaries 
més freqüents en un cotxe 

Suspensió i barra estabilit-
zadora
Un dels motius més recurrents 
per haver de visitar el nostre 
mecànic de con� ança és la re-
paració de les nostres suspen-
sions i la barra estabilitzadora, 
que és la � xació que uneix 
dues rodes d’un mateix eix. 
En principi, tots dos elements 
estan dissenyats per aguantar 
tota la vida útil del vehicle, ja 
que tenen un deteriorament 
menor si no conduïm amb 
brusquedat.

Clar que, si els mecànics 
no paren de reparar tant 
aquests elements és perquè 
la nostra conducció no és 
la millor. La millor manera 
per garantir el manteniment 
d’aquests dos components és 
evitar les situacions en les que 
el cotxe pugui patir, com pujar 
sobre la vorera per aparcar o 
entrar als sots arti� cials que 
trobem a les zones urbanes 
sense reduir su� cientment la 

velocitat.
Amb aquestes pràctiques 

tan habituals acabem des-
gastant unes peces que no 
haurien de patir excessi-
vament i, � ns i tot, podem 
acabar partint la barra, i la 
seva substitució no és preci-
sament econòmica. Al marge 
d’aquestes dues peces, les 
pràctiques descrites anteri-
orment també poden danyar 
els nostres neumàtics o les 
llantes del cotxe.   

Sistema elèctric
Sent sincers, poques coses po-
dem fem davant d’una avaria 
del sistema elèctric. També 
és un element produït per 
aguantar la vida útil del cotxe, 
però una errada pot repercutir 
en un mal encès, en la injecció 
o en l’alçavidres, per exemple. 
En general, serà el primer 
element que revisaran al taller 
quan hi deixem el cotxe.

En situacions ideals, po-

dem solucionar el problema 
reprogramant la centraleta, 
amb un cost elevat però assu-
mible, però en algunes situa-
cions l’haurem de substituir. El 
més indicat en aquests casos 
és apropar-nos al nostre taller 
tan bon punt el nostre cotxe 
en enviï el més mínim avís.

Xassís
Si tenim l’opció d’aparcar 
el nostre cotxe en un espai 
tancat o en zones urbanes, 
no hauria de succeir, però els 
cotxes exposats a humitat i 

brutícia poden arribar a gene-
rar òxid en la part inferior del 
xassís. El problema d’aquesta 
avaria és que no és visible � ns 
que no comença a aparèixer 
pels laterals.

La solució passa per revi-
sar la part inferior del cotxe 
amb l’ajuda d’un elevador 
cada cop que haguem de pas-
sar una revisió. Una detecció 
a temps del problema ens 
permetrà reparar la zona sim-
plement polint l’espai afectat 
i repintant. Una solució molt 
més econòmica que no pas si 

actuem sobre el problema un 
cop l’òxid ha aparegut en les 
parts visibles del cotxe.

Motor
No hi dediquem gaire aten-
ció, però l’oli és un element 
essencial en el funcionament 
del motor i la utilització d’un 
producte en mal estat pot 
acabar afectant la salut del 
cotxe.

L’oli ha de afavorir la 
lubricació del motor i, per 
fer-ho, ha d’estar com més 
net millor. En cas contrari, el 
sistema de � ltratge del motor 
s’obstrueix. El millor és que 
la solució és senzilla: n’hi ha 
prou amb canviar l’oli un cop 
a l’any.

Hem de tenir compte tam-
bé amb possibles fugues, ja 
que pot afectar a la mecànica 
del cotxe. Per fer-ho, tan sols 
haurem de veure si el cotxe 
deixa taques al terra quan el 
deixem aparat o si el nostre 

vehicle ens indica nivells molt 
baixos a través d’una alarma. 
Resoldre aquestes fuites no 
hauria de suposar una gran 
inversió.

Aire condicionat
Potser no en som gaire cons-
cients, però les coses també 
s’espatllen per no utilitzar-les 
amb freqüència. I això és el 
que passa moltes vegades 
amb l’aire condicionat dels 
nostres cotxes. Una manera 
de detectar-ho és a través de 
l’olor que expulsa o si llença 
aire calent fins i tot quan 
seleccionem les temperatures 
més baixes.

En el millor dels casos, 
només caldrà canviar el gas 
del que s’alimenta l’aire i 
començar a pensar en acti-
var-lo amb més freqüència. 
Però si detectem el problema 
massa tard, podríem haver de 
canviar el compressor, el que 
dispararà la factura.

E S P E C I A L M O T O R
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OFERTES I 
DEMANDES

SE OFRECE SRA. para cuidar 
personas mayores. Interina. 
También plancha y limpieza por 
horas. 698.296.499 (Rosa)
SE NECESITA personal para 
trabajar en cocina en Sant 
Cugat, enviar CV a cv@xarlot.
com o Restaurant Matilda
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Rodamons de Rubí 
vuelve a ofrecer para 
este Sant Jordi 2018 
un servicio dirigido a 
empresas y comer-
cios ofreciendo la 
venta de rosas do-
blemente solidarias 
para los trabajadores 
y clientes de aquellos 
que deseen unirse a 
esta campaña.

¿Y por qué do-
blemente solidarias? 
Porque este año 
ofrecemos noveda-
des, ya que nuestro 
proveedor ti ene pac-
tado un convenio cu-
yos benefi cios de sus 
ventas también irán 
desti nados acciones 
de responsabilidad 
social colaborando 
con  LA FUNDACIÓ LA MA-
RATÓ DE TV3, además de 
poder parti cipar en sorteos 
y promociones. Así que, con 
un sencillo gesto también es-
tarás colaborando por parti da 
doble.

¿Y cómo colaboras con 
nosotros? Rodamons de Rubí 
es una asociación cuya misión 
es ayudar a animales en situa-
ción de desamparo, perros 
ancianos o enfermos crónicos 
ofreciéndoles bienestar en la 
últi ma etapa de sus vidas. Y 

esta época del año, 
las demandas de ayu-
da se multi plican, ga-
tas callejeras que dan 
a luz en propiedades 
privadas o en lugares 
públicos expuestos 
a riesgos, cachorros 
que son ti rados como 
simples deshechos 
en la basura o pe-
queños con apenas 
un hilo de vida que 
se separan de sus 
madres quedando en 
el desamparo, siendo 
su única esperanza 
que alguien se los 
encuentre a su paso. 
Luchamos contra el 
abandono, ésta es 
nuestra realidad y 
nuestro día a día, sin 

contar la canti dad de 
animales que atendemos 
sanitaria y alimentariamente 
tanto en nuestras casas de 
acogida como en las colonias 
controladas por la asocia-
ción.

Por ello, abrimos una 

nueva puerta para todas 
aquellas empresas y comer-
cios de Terrassa, Sant Cugat 
y Rubí que quieran parti cipar 
en este proyecto solidario 
regalando rosas a sus clientes 
y trabajadores, y cuyos be-
nefi cios íntegramente serán 
desti nados a la atención de 
los animales desamparados 
sin hogar de nuestras calles.

Precios rosas:
- De 01 a 25 uds.: 3€ ud.
- De 25 a 50 uds.: 2,50€ ud.
- De 50 a 100 uds.: 2,25€ ud.
- Más de 100 uds.: consultar.
Para más información, reser-
vas y pedidos podéis contac-
tar vía email a través de roda-
monsderubi@hotmail.es.

RODAMONS DE RUBI
Associació de Protecció Ani-
mal inscrita en el Registre de 
la Generalitat de Catalunya 
nº 43064.
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/roda-
monsderubi/

  Por un Sant Jordi 
doblemente solidario



El teatre municipal La Sala 
acollirà el divendres a les 21 
hores el concert de música 
clàssica ‘Reflexes’, una pro-
posta de la violoncel·lista 
Núria Puigbé, la violinista 
Diana Roche i la flautista 
Marta Redondo.

Les tres músics s’han 
format en conservatoris 
d’arreu d’Europa i formen 
part de diverses orquestres 
i grups vocals i instrumen-
tals amb criteris històrics. 
A ‘Reflexes’, Puigbé, Roche 
i Redondo porten a Rubí el 

so original dels instruments 
del període barroc.

El programa permetrà 
els assistents escoltar els 
diversos contrasts entre 
els estils dels diferents 
països europeus, des de 
la virtuositat italiana a la 
complexitat alemanya.

Al concert de petit for-
mat, en el qual el públic 
estarà sobre l’escenari, 
s’interpretaran peces dels 
compositors Georg Philipp 
Telemann, Francesco Maria 
Veracini, Johan Sebastian 

Bach i Arcangelo Co-
relli.

Les entrades tenen 
un preu de 10 euros 
i de 7,50 euros per a 
les persones jubilades, 
pensionistes i amb el 
carnet de la Bibliote-
ca. / DdR

Imatge promocional del concert ‘Re-
flexes’. / Cedida
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l’Escola ofereix concerts gra-
tuïts al Celler. / Cedida

literatura
tres rubinenques guanyen el premi Sambori Òmnium 
de narrativa escolar en català del Vallès occidental

La 12 edició del premi Sam-
bori Òmnium de narrativa 
escolar en català ha comp-
tat amb la participació d’uns 
41.000 alumnes de tot el 
territori de parla catalana. 
A la comarca del Vallès Occi-
dental, que inclou les quatre 
seus –Rubí, Sabadell, Sant 
Cugat i Terrassa– ha comp-
tat amb 18 finalistes, d’una 
participació de 40 centres i 
215 treballs presentats. Pel 
que fa a Rubí, han participat 
526 alumnes, dels quals 
s’han presentat 43 treballs 
de 7 centres educatius: 

Col·legi Balmes, Col·legi Re-
gina Carmeli, Escola Nostra 
Senyora Montserrat, Escola 
Pau Casals, Escola Schola, 
Escola Teresa Altet i Institut 
l’Estatut.

Les tres rubinenques 
premiades han estat Anna 
Cordero, de l’Escola Pau 
Casals, i Maria Arias i Ingrid 
Salas, del Col·legi Regina 
Carmeli.

Els 18 guardonats del 
Vallès Occidental passaran a 
la fase final del premi, on es 
decidiran els millors treballs 
de Catalunya el pròxim 25 

de maig.
El lliurament de premis 

d’enguany ha comptat amb 
una gran afluència de públic 
i ha estat amenitzat per 
l’Escola de Música i Dansa 
Fusió de Sant Cugat.

El premi Sambori, que va 
néixer el 1998 al País Valen-
cià, s’organitza des del 2006 
a Catalunya i ha comptat a 
l’última edició amb 140.000 
alumnes (sumat el premi a 
València i Catalunya), el que 
el converteix en el concurs 
literari escolar més gran 
d’Europa.

Concert de 
bandes sonores 
de l’Escola de 
música
L’Orquestra de Cambra 
de l’Escola de Música 
Pere Burés té previst 
oferir un concert aquest 
diumenge a les 12 hores 
al Celler. Es tracta d’una 
actuació musical que 
porta per títol ‘Programa 
de bandes sonores del 
cinema’. 

L’Escola Pere Burés 
ofereix amb una periodi-
citat mensual actuacions 
musicals al Celler obertes 
al públic de forma gratu-
ïta, però amb aforament 
limitat. / DdR

Guanyadors dels premis al Vallès occidental. / Cedida

l’arCa obre el període per presentar
poemes per la Festa de la Poesia
L’Agrupació Rubinenca Cultural i Artística (ARCA) ha obert 
el període per presentar poemes de cara a la pròxima Festa 
de la Poesia 2018. Els poemes es poden lliurar fins al dia 
30 d’abril al mail poesiaarubi@hotmail.com o bé en mà a 
l’ARCA (Neus). / DdR

breus
‘reflexes’ proposa un viatge per la 
música clàssica dels països europeus

música

ADRECES CULTURALS
antiga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
ateneu municipal. c. Xile, 1-3.
auditori del museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca municipal. c. Aribau, 5.
Casa de andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.
Celler. c. Pintor Coello, s/n.

Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’alternatives Culturals rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’art la Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de llibres lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositiu aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGt. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad rociera de rubí. ctra. 1413, 128.

masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
museu municipal Castell. c. Castell, 35.
museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala neus Català. c. Floridablanca, 23.
Societat teosòfica de rubí. c. Sant Pere, 8. 
teatre municipal la Sala. c. Cervantes, 126. 
torre Bassas. c. Sabadell, 18.

Exposicions

································································
DiVEnDREs 6 d’abril

-Contacontes
A càrrec d’Ester Farran i Jordi Sales. A les 18h a 
l’Espai de Llibres Lectors al tren!.

-‘Kundalini’
Conferència a càrrec de Pere Bel. A les 19h a la 
seu de la Societat Teosòfica de Rubí. 

-nit de jazz
A càrrec de la Zejeté Jazz. A les 20.30h a l’Espai 
sociocultural de la CGT. Org.: CGT Rubí. 

-‘reflexes’
Música clàssica a càrrec de Núria Puigbó, Marta 
Redondo i Diana Roche. A les 21h a La Sala. Preu: 
10€/7,5€.

-Classe magistral de ball
A càrrec d’Albert Pedroche. A les 21h a la seu de 
la Societat Teosòfica de Rubí.

AgendA
································································
DissabtE 7 d’abril

-Sortida fotogràfica
A l’Espanya industrial. A les 8h a l’Antiga Estació. 
Org.: El Gra.

-Hora del conte en anglès i arts&Crafts
A càrrec de British House. A les 11h a la Biblio-
teca. Per a infants d’1 a 7 anys. 

-marat/Sade
Teatre a càrrec de la Cia. Atalaya de Sevilla. A les 
21h a La Sala. Preu: 15€/11,25€.

································································
DiumEngE 8 d’abril

-Festa de l’autisme
Activitats diverses. De 9.30h a 14h a la pl. del Dr. 
Guardiet. Org.: RubiTEA.

-‘Programa de bandes sonores del cinema’
Concert a càrrec de l’Escola de Música Pere 
Burés. A les 12h al Celler. 

-Quo no vadis
Espectacle infantil a càrrec de la Cia. La Pera 
Llimonera. A les 12h a La Sala. Preu: 6€/5€.

-Show
Teatre musical a càrrec de Protagonistes Nosal-
tres. A les 18h a La Sala. Org.: APDIR.

-Concert de primavera
Cantata de Pentecosta a càrrec de l’Obrador 
Coral. A les 20.30h a l’Església de Sant Pere.

································································
DiLLuns 9 d’abril

-Queixes cognitives en les persones amb fi-
bromiàlgia
Conferència a càrrec d’Olga Gelonch. A les 18h 
a la Biblioteca. Org.: AVAN Rubí.

································································
DimaRts 10 d’abril

-‘Ciència i música, això sí que vibra’
A càrrec de FunBrain a les 18h a la Biblioteca. Per 
a infants de 6 a 10 anys. 

································································
DimEcREs 11 d’abril

-Hora del conte
A les 18h a la Biblioteca. Per a infants de 4 a 7 
anys. 

-il·lustració. rocio Bonilla. A l’Espai de Llibres 
Lectors al tren. Fins al 2 de maig.

-Col·leccionisme bíblic. Fins al 14 d’abril a 
l’auditori del Museu Vallhonrat.

-Col·lectiva del Grup Fotogràfic El Gra. Fins 
al 5 de maig a l’Antiga Estació.

-Història del Sàhara. Exposició sobre el Sàha-
ra. Fins al 20 d’abril a l’Ateneu. 
 
-Exposició Dones. Exposició de Pepe Farrés a 
l’Espai sociocultural de la CGT. Fins a l’abril.

-lola anglada: memòries 1892-1984. Fins al 
14 d’abril a la Biblioteca.

-Por Favor. una mica de memòria històrica. 
Exposició sobre premsa satírica. Fins al 14 
d’abril a la Biblioteca.

-la marca Hispànica. Fins al 22 d’abril al 
Museu Castell.

································································
Dijous 12 d’abril

-‘literatura en l’exili’
A càrrec de Maria Campillo. A les 18h a l’Ateneu. 
Org.: Aula d’Extensió Universitària. 

-Presentació del llibre ‘infinita felicidad’
A càrrec d’Ingrid Antolino. A les 18.30h a la 
Biblioteca.

-Free Jam Session
A les 19h a l’Espai sociocultural de la CGT. Org.: 
Espai Associació L’Aurora.



Divendres, 6 d’abril de 2018CULTURA 21
EXPOSICIONS

Exposició col·lec� va del 
Gra a l’An� ga Estació
REDACCIÓ

Els socis d’El Grup Fotogràfi c 
‘El Gra’ inauguraran aquest 
divendres una exposició col-
lec� va d’imatges a l’An� ga 
Estació. Es tracta d’una mos-
tra formada per 61 imatges 
realitzades pels socis i sòcies 
de l’en� tat i amb temà� ca 
lliure. 

Amb aquesta exposició, 
El Gra vol “apropar tothom 
a la fotografi a” tal com recull 
l’eslògan de l’en� tat ‘La fo-

tografi a és la nostra il·lusió’. 
A més, els socis de l’en� tat 
s’ofereixen a fer visites guia-
des per la mostra a aquelles 
persones o grups que pu-
guin estar interessats. Per 
concertar una d’aquestes 
visites, cal escriure un mail a 
elgrafoto@gmail.com.

L’acte d’inauguració serà 
divendres a les 19.30 hores i 
els horaris de visita seran de 
dilluns a divendres de 12 a 
14 hores i de dijous a dissab-
te de 17.30 a 20.30 hores. 

D’altra banda, a l’exposició El 
Gra presentarà un díp� c on 
es recullen totes les ac� vi-

tats que fan al llarg de l’any, 
com sor� des, monogràfi cs, 
cursos i altres. 

MÚSICA

Fes� val de música reggae i 
dub a l’aire lliure al Castell
L’Associació Juvenil Musi-
cal La SoniK organitza el 
Blessed Spring Festival, 
un festival de reggae i 
dub en format de Sound 
System a l’aire lliure i gra-
tuït. El festival tindrà lloc 
a l’amfiteatre del Castell 
el 20 d’abril a partir de 
les 18 hores i fins a les 2 

de la matinada. 
La SoniK, que orga-

nitza el festival amb la 
col·laboració de Dub Soull 
Sound System, porta fins 
a Rubí artistes com Kram 
Metsys, Monkey Warrior, 
Mighty Caño, Weedax, 
Dub String, Rub-i-Dub i 
JahWind. / DdR

El grup Kram Metsys. / Cedida

Concert de l’Obrador Coral 
a l’Església de Sant Pere
L’Obrador Coral oferirà 
el 8 d’abril el concert de 
primavera ‘Cantata de 
Pentecosta’, de Johan Se-
bas� an Bach. Es tracta de 
la Cantata número 34 de 
Bach, traduïda al català per 
l’Abadia de Montserrat. A 
més dels cantaires, l’actua-
ció comptarà amb 
la interpretació 
d’un orgue i dues 
fl autes. Tots ple-
gats dirigits per 
Jordi Boltes. 

A més, l’ac-
tuació musical 
comptarà amb la 
col·laboració del 
grup de Cambra 
de l ’Escola de 
Música Pere Bu-

rés, amb un quartet de 
corda dirigit per Montser-
rat Bertral. Els joves músics 
interpretaran la producció 
‘Jesu, meine Freude’, de 
Dietrich Buxtehude.

El concert serà a les 
20.30 hores a l’Església de 
Sant Pere. / DdR

L’ar� sta Sergi Marcos inaugurarà una mostra 
inspirada en poemes de Joan Margarit
CRISTINA CARRASCO

L’Aula Cultural acollirà di-
vendres 13 d’abril a les 
19.30 hores la inauguració 
de l’exposició tUna im-
mersió pictòrica inspirada 
en l’obra poè� ca de Joan 
Margarit’, darrer projecte 
ar� s� c del rubinenc Sergi 
Marcos.

La mostra consta de 
58 obres de 70x70 cm, 
cadascuna d’elles inspira-
da en un poema de Joan 
Margarit, seleccionats dels 
úl� ms llibres publicats pel 
poeta, excepte l’úl� m que 
tot just acaba de sor� r. La 
tècnica d’aquestes obres és 
oli sobre paper. A més, hi 
ha 10 obres de gran format 
(165x200 cm) inspirats en 
una selecció de poemes 
d’amor de Sam Abraham re-
alitzats en oli sobre llenç.

“És un treball sobre allò 
que m’han inspirat aques-
tes obres literàries, no són 
il·lustracions dels poemes”, 
apunta Marcos, que afegeix 

que “un cop he fet meu el 
poema, he plasmat lliure-
ment el que aquest m’ha 
fet sen� r”.

L’artista rubinenc ex-
plica que l’any 2010 va 
sen� r una entrevista a Joan 

Margarit per la ràdio i el 
va copsar el que va dir i 
alguns dels poemes que va 
llegir. “És un mestre, una 
persona que et transporta 
amb els seus poemes, que 
et donen llum i esperança”. 

En aquell moment, Marcos 
es va endinsar en la seva 
obra i ara, amb aquesta 
exposició, transforma els 
sen� ments que li produei-
xen els poemes de Margarit 
en art pictòric.

Coincidint amb la inau-
guració de la mostra, es pre-
sentarà un llibre, editat per 
l’Ajuntament, on es recullen 
tots aquests poemes i les 
imatges que han inspirat a 
l’ar� sta rubinenc. El llibre 
inclou un text introductori 
redactat pel poeta i assagis-
ta català Vicenç Altaió, que 
parla sobre Joan Margarit i 
l’ar� sta rubinenc.

Durant la inauguració 
també es presentarà un 
curt, realitzat per la direc-
tora de cinema Sílvia Quer 
i Ángel Leiro, a par� r del 
treball previ que va realitzar 
Marco abans d’endinsar-se 
en aquest procés crea� u.

L’ar� sta Sergi Marcos va 
estudiar a l’Escola Massana 
de Barcelona i exposa la 
seva obra des de 1975.

L’Obrador actuarà diumenge. / Arxiu

L’obra ‘Dona de primavera’, un dels quadres que forma part de la 
mostra. / Sergi Marcos



Divendres, 6 d’abril de 2018 CULTURA22
TEATRE

La companyia Atalaya de Sevilla posa 
en escena ‘Marat/Sade’ a La Sala
REDACCIÓ

La veterana companyia an-
dalusa Atalaya pujarà a l’es-
cenari del teatre municipal 
La Sala aquest dissabte a les 
21 hores per posar en escena 
‘Marat/Sade’, una peça fona-
mental de la dramatúrgia del 
segle XX.

L’obra, escrita per Peter 
Weiss, transcorre en tres 
èpoques: el 1793, quan el re-
volucionari Jean-Paul Marat 
és assassinat per Charlo� e 
Corday; el 1808, quan un 
grup d’interns d’un hospital 
psiquiàtric escenifi ca el crim 
sota la direcció del marquès 
de Sade; i el moment ac-
tual, en el qual els actors 
reals porten l’obra a escena 
implicant-hi fi ns i tot els es-
pectadors.

‘Marat/Sade’ és una de-
núncia del poder on s’opo-

sen les idees d’un Marat 
defensor del col·lec� visme i 
un Sade profundament indi-
vidualista. L’obra convida a 
refl exionar sobre la censura, 
l’opressió, les revolucions 
fallides i les fronteres entre 

la col·lec� vitat i l’individu, 
dilemes que continuen de 
rigorosa actualitat.

El preu de les entrades 
és de 15 euros, 11,25 per a 
grups i persones amb des-
compte.

Imatge d’un assaig de l’obra. / Companyia Atalaya

‘Quo no vadis’, una diver� da comèdia de 
teatre dins del teatre per a un públic familiar
REDACCIÓ

La companyia La Pera Llimo-
nera posarà en escena aquest 
diumenge 8 d’abril a les 12 
hores a La Sala l’obra ‘Quo no 
Vadis’, una delirant comèdia 
de teatre dins del teatre diri-
gida a un públic familiar.

El mestre escenògraf i el 
seu aprenent arriben al tea-
tre per acabar d’enllestir el 
decorat de l’obra ‘Marc Antoni 
i Cleopatra’, que està a punt 
d’estrenar-se. Sorpresos pel 
públic present a la sala, es ve-
uen abocats a posar a escena 
l’espectacle seguint el llibret 
de l’obra que troben al mig de 
l’escenari, ja que els assistents 
no volen marxar sense gaudir 
de l’espectacle.

Els protagonistes de ‘Quo 
no vadis’ transformen aquesta 
obra clàssica en una versió 
‘clownesca’ lliure, amb un 
diàleg frenè� cament diver� t i 
amb la constant transformació 

de qualsevol objecte quo� dià 
en element escenogràfi c.

Aquesta nova proposta de 
La Xarxa té un preu de 5 euros 
per als socis de l’en� tat i de 6 
per als no socis.

L’espectacle és un muntatge escènic de la companyia La Pera Llimo-
nera. / Cedida

Actors amb diversitat funcional
presenten una obra musical a La Sala

Ja es pot reservar 
plaça per a les 
representacions 
de ‘Retorn al 
microteatre’

L’Associació de Perso-
nes amb Diversitat Intel-
lectual de Rubí (APDIR) i 
l’AMPA de l’Escola d’Edu-
cació Especial Ca n’Oriol 
han organitzat la funció 
de teatre musical ‘SHOW 
Un programa de tele... 3, 
2, 1 i acció!’, represen-
tació que anirà a càrrec 
del grup de teatre Pro-
tagonistes Nosaltres, de 
la Fundació FUPAR. 

L’argument de l’obra, 
apta per a tots els pú-
blics, es basa en un pro-
grama de televisió en directe 
i l’obra conté cançons, coreo-
grafi es i moltes més sorpreses. 
L’entrada és gratuïta.

Protagonistes Nosaltres és 
la companyia teatral de la Fun-
dació FUPAR. El grup treballa 
des de la igualtat i la inclusió, 
potenciant les capacitats de 
les persones amb discapacitat 

Rubí Jove celebrarà la diada 
de Sant Jordi amb diverses 
ac� vitats que � ndran lloc del 
21 al 23 d’abril. Entre aquestes, 
destaca la proposta cultural 
‘Retorn al microteatre’, que 
sota aquest nou � tol intentarà 
reeditar l’èxit de la passada 
edició, i la primera Poetry Jam 
de l’Espai Jove Torre Bassas, 
organitzada en col·laboració 
amb l’en� tat La SoniK.

El 21 d’abril, l’equipament 
juvenil acollirà cinc obres inè-
dites de curta durada sobre els 
viatges en el temps o les eta-
pes de la història: ‘Silla al pasa-
do’ de Deku Producciones, ‘La 
huella del silencio’ d’Escena 
13, ‘Peça breu de teatre i sense 
� tol I’ de Fata Morgana, ‘Cómo 
(ex)plicarte’ de Microexplicar-
te, i ‘El número d’Ensemble’. 
Les representacions es faran 
simultàniament en cinc espais 
diferents, pels quals anirà ro-
tant el públic en grups de 12. 
En total s’han programat tres 
passis, a les 18, les 19.30 i les 
21 hores, per als quals ja es pot 
reservar plaça a través del web 
de Rubí Jove.

A banda dels grups de 
teatre mencionats, ‘Retorn al 
microteatre’ comptarà amb 
la participació del col·lectiu 
ar� s� c SiArt, que decorarà la 
Torre Bassas.

Per al 22 d’abril, l’espai ha 
preparat la seva primera Po-
etry Jam amb la col·laboració 
de l’en� tat musical La SoniK. 
La proposta s’iniciarà a les 17 
hores amb l’actuació del grup 
musical Arboledas i seguirà a 
les 18 hores amb una compe� -
ció de poemes. Els interessats 
a par� cipar a la Poetry Jam 
han de fer la inscripció entre 
l’1 i el 19 d’abril adreçant un 
correu a rubijove@rubijove.
cat. / DdR

intel·lectual. La Fundació FU-
PAR, APDIR i l’AMPA del centre 
educa� u promouen aquestes 
actuacions per tal que arribin 
a tota la societat i que es 
puguin veure els esforços d’in-
tegració d’aquest col·lectiu. 
L’obra es podrà veure aquest 
diumenge a La Sala a par� r de 
les 18 hores. / DdR

Escena 13 debuta amb ‘Y comieron 
perdices’ a Microteatre Barcelona
La companyia rubinenca Es-
cena 13 ha debutat amb 
l’obra ‘Y comieron perdices’ 
a Microteatre Barcelona, un 
projecte cultural entorn del 
gènere breu instal·lat des de 
l’any 2015 al barri de Gràcia 
de la capital catalana (c. Bai-
lén, 194).

‘Y comieron perdices’ ex-

plica com l’Aladí i la Ventafocs 
es van embolicar temps des-
prés d’estrenar les seves pel-
lícules, però el matrimoni no 
acaba de funcionar. Per això 
fan teràpia amb un conseller 
matrimonial, com a mínim, 
curiós. L’obra, dirigida i es-
crita per Ignasi Muñoz, dura 
15 minuts i es representa en 

una sala amb un afora-
ment de 15 persones. 
Es pot veure fi ns al 22 
d’abril tots els dijous 
(de 18.20h a 20.25h), 
divendres i dissabtes 
(de 19.2 h a 21.25h) i 
diumenges (de 17.20 a 
19h). El muntatge està 
representat per David 
Balart, Alba Luz i el ma-
teix Muñoz, tots tres 
rubinencs. En la primera 
setmana de representa-
ció, la van veure més de 
100 persones. / DdR

L’obra anirà a càrrec del grup de teatre 
Protagonistes Nosaltres de la Fundació 
FUPAR. / Cedida

Els tres actors de l’obra ‘Y comieron 
perdices’. / Cedida
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hoquei línia | copa de la reina

El Sènior Femení del Cent Patins revalida 
el títol de campió de la Copa de la Reina 

El Sènior Femení de l’HCR 
Cent Patins s’ha proclamat 
campió de la Copa de la Reina 
d’hoquei línia després d’impo-
sar-se al CPLV Panteras en la 
final. Les rubinenques revali-
den així per tercer any conse-
cutiu el títol de campiones, el 
quart de la seva història.

La final va ser molt emoci-
onant i va estar molt igualada. 
En la primera part, va marcar 
Judit Pareja per al Cent Pa-
tins, mentre que Sonia Abon 
va fer l’empat per a l’equip 
val·lisoletà. Ja al segon temps, 

El conjunt rubinenc va aconseguir per tercer any consecutiu la Copa de la Reina. / Cedida

el Rubí es va tornar a avançar 
amb un gol d’Ainhoa Merino, 
però Julia Fouz va tornar a 
empatar el matx a manca de 
cinc minuts del final.

Amb el 2-2 al marcador, 
es va disputar la pròrroga, 
on cap equip va aconseguir 
desfer la igualtat, així que 
es va arribar als penals. Les 
rubinenques van anotar dos 
llançaments per només un del 
conjunt de les de Valladolid, 
el que va donar el triomf a 
l’equip del Cent Patins.

El conjunt rubinenc, que 

es va classificar primer de 
grup en la fase de lligueta, va 
superar el Tres Cantos (5-0) en 
la semifinal.

Després d’aquest títol, les 
rubinenques hauran de lluitar 
per la Lliga Elit i per la Copa 
d’Europa, amb la intenció de 
reeditar el triplet.

Per la seva banda, el Sè-
nior Masculí, que també va 
disputar la Copa del Rei a Va-
lladolid, no va poder superar 
la fase de grups i es va quedar 
sense opcions en la competi-
ció. / DdR

El Centre Excursionista ultima els detalls 
per la 18a Cursa de Muntanya de Rubí
MaRta CabRERa

El Centre Excursionista de 
Rubí (CER) ja està preparant 
la 18a edició de la Cursa de 
Muntanya de Rubí, que tindrà 
lloc el 6 de maig al matí. Amb 
el suport de l’Ajuntament de 
Rubí, l’entitat ha previst una 
cursa d’11,7 km de distància 
que passa per corriols i zones 
de muntanya i amb 350 me-
tres de desnivell positiu. 

La sortida i l’arribada se-
ran des del pavelló de La Lla-
na, punt neuràlgic de la prova 
des de fa diversos anys. Les 
inscripcions ja estan obertes 
al web www.rubicer.cat i es 
tancaran el 3 de maig. El preu 
per participar és de 14 euros 
i de 10 euros per als socis del 
CER, que s’hauran d’inscriure 
a les instal·lacions de l’entitat. 
Aquells que s’inscriguin el 
mateix dia de la prova, si en-
cara hi ha inscripcions lliures, 
hauran de pagar 18 euros. 

Amb la inscripció, els or-
ganitzadors ofereixen, a més 
de la possibilitat de córrer la 
cursa, una samarreta tècnica, 
un obsequi i la ja tradicional 

Imatge de la Cursa de Muntanya del 2017. / Cedida

L’equip del CNR que va participar en el torneig. / Cedida

alguns dels participants, durant el campus. / Cedida

botifarrada. 

Variació del recorregut
L’itinerari de la cursa serà for-
ça similar al de la 17a edició 
però amb algunes novetats. 
Miquel Genollà, el director de 
la cursa, ha explicat que s’ha 

fet una variació per tal que el 
recorregut sigui “més ombrí-
vol i passi per més corriols”. 
Així, s’ha buscat un nou camí 
per evitar un tram de pista 
forestal que passava a prop 
de l’autopista, amb la intenció 
que el recorregut sigui més 

agradable.
Com ja va passar en l’edi-

ció anterior, a més dels premis 
per als primers classificats, hi 
haurà el premi especial Rubí 
d’Arrel, dins del seu projecte 
per donar a conèixer topò-
nims entre els ciutadans. Així, 
pel primer home i la primera 
dona rubinencs que arribin 
a les Fonts de Can Roig, si-
tuades al kilòmetre 8,8, hi 
haurà un premi especial. 
L’avituallament estarà situat 
al kilòmetre 6, a la Torre del 
Moro, el punt més elevat de 
la prova. 

L’organització espera que 
la participació superi els 300 
participants. 

Cursa infantil
Per tal de complementar la 
cursa de muntanya, l’organit-
zació també ha previst una 
cursa infantil no competitiva, 
destinada a nens i nenes d’en-
tre 8 i 12 anys. El recorregut 
serà de poc més d’un kilòme-
tre pels voltants del pavelló de 
La Llana. Les inscripcions, que 
seran gratuïtes, es podran fer 
durant el mateix matí. 

Entrenament previ amb Pau Capell
Per tal d’animar la prova, el Centre Excursionista de Rubí 
ha organitzat un entrenament previ pel recorregut amb 
Pau Capell, atleta de curses d’ultradistància. Capell oferirà 
als participants una classe pràctica de com utilitzar els pals 
en les curses de muntanya. L’entrenament previ serà el 15 
d’abril a les 9 hores i la sortida serà des del pavelló de La 
Llana. L’activitat està oberta a tothom. 

waterpolo | lliga

Jornada clau pels dos equips 
sènior de waterpolo del CNR
El Club Natació Rubí acollirà 
aquest dissabte dos partits 
transcendentals pels dos 
primers equips de waterpo-
lo. Tots dos s’enfrontaran al 
CN Sant Feliu. A partir de les 
18.15 hores, el Sènior Masculí 
intentarà assolir la victòria per 
mantenir-se igualat a punts al 
capdavant de la classificació 
amb el que serà el seu proper 
rival, l’AR Concepción Lineal 

de Madrid. Aquest serà el 
partit més important de la 
temporada pels jugadors 
de Toni Aguilar de cara a fer 
realitat l’objectiu de pujar a 
la màxima categoria.

Per la seva part, a les 
19.45 hores, el Sènior Femení 
s’enfrontarà també a l’equip 
del Llobregat, amb el repte 
d’aconseguir la permanència 
de forma matemàtica. / CNR

waterpolo | torneig

futbol | formació

Vuitè lloc per al CNR en el torneig 
internacional bCNWP Under 10

balanç positiu de la Penya 
del campus de Setmana Santa

La 6a edició del Torneig in-
ternacional BCNWP Under 10 
de waterpolo Benjamí Mixt 
s’ha celebrat durant aquesta 
Setmana Santa a la piscina 
Nova de l’Escullera del Club 
Natació Barcelona.

Enguany, uns 400 nens 
i nenes de fins a 10 anys, 
d’un total de 28 equips, han 

participat en aquest esdeve-
niment. 

L’equip presentat pel 
Club Natació Rubí ha assolit 
una més que meritòria vuite-
na posició, demostrant que 
pugen amb moltes ganes. 
Podeu consultar tots els 
resultats i classificacions a 
www.cnrubi.cat. / CNR

La Penya Blaugrana Ramon 
Llorens va organitzar per 
Setmana Sana un campus 
de tecnificació de futbol. 
Malgrat que l’assistència no 
va ser molt elevada, tant els 
entrenadors com els infants 
participants van gaudir fent 
esport i millorant la seva 
tècnica a través de jocs i exer-
cicis. L’últim dia de campus 

es va organitzar un torneig 
de FIFA i es van degustar uns 
pastissos artesans cortesia de 
l’organització del campus.

L’entitat agraeix la con-
fiança dipositada per les 
famílies i la col·laboració de 
l’Ajuntament i de la Unió At-
lètica Rubí (UAR) per cedir les 
instal·lacions per fer el cam-
pus. / PB Ramon Llorens

futbol | lliga

atletisme | muntanya

Es reprenen les 
competicions de 
futbol després de 
setmana santa
Els primers equips dels clubs 
de futbol de la ciutat repre-
nen aquest cap de setmana 
la competició de lliga, així 
com també ho farà el futbol 
formatiu. En el grup 3 de 
Segona Catalana, la UE Rubí 
rebrà a Can Rosés diumenge 
a les 12 hores el Gornal, men-
tre que l’Olímpic s’enfrontarà 
dissabte a les 19 hores en 
el Municipal de Can Fatjó al 
Prat B. Cal destacar que els 
de Can Fatjó comptaran amb 
el reforç d’un nou davanter 
Jonatan Sánchez, ‘Johnny 
el pistola’, jugador que va 
sortir del futbol formatiu del 
Rubí i que ha passat per di-
ferents equips com el Veinti, 
el Premià o el San Lorenzo. Es 
tracta d’un partit molt impor-
tant per als de Can Fatjó per 
allunyar-se del descens. 

A Tercera Catalana, en 
el grup 6, el Juventud 25 de 
Septiembre visitarà el camp 
del Sant Cugat dissabte a 
les 16.15 hores, mentre que 
l’Atlètic Rubí rebrà aquest 
diumenge a les 17 hores a 
l’EF Bonaire. / J. Verde-DdR
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