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«No és necessari fer el bé. Només es tracta de no fer el mal.» (Isaac Asimov, escriptor i bioquímic americà)

Nou episodi de crispació
entre govern i oposició
>> El Ple de l’estat de la ciutat se celebra aquest divendres
al matí enmig d’un clima de retrets i acusacions mútues
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La jutge dona la raó a l’excap de la Policia
Local i declara nul el decret que el des�tuïa
L’Ajuntament anuncia que recorrerà la sentència al Tribunal Superior
de Jus�cia de Catalunya perquè considera que el decret s’ajusta a dret
MARTA CABRERA

Pedrosa va ser cap de la Policia Local del 2003 al 2015. / Arxiu

Miquel Pedrosa, inspector
en cap de la Policia Local
durant 12 anys, va ser des�tuït del seu càrrec el setembre del 2015 a través d’un
decret d’alcaldia i poques
setmanes després de la

presa de possessió del nou
equip de govern. El seu lloc
el va ocupar Oriol Sánchez
ﬁns a la resolució d’un nou
concurs per proveir la plaça
de cap de Policia. Pedrosa
va denunciar el consistori per aquesta destitució
entenent que, sense cap

concurs, l’Ajuntament no
podia nomenar un nou cap
de la Policia Local.
La jutge del Jutjat Contenciós administra�u número 5 de Barcelona li ha donat
la raó, ha declarat nul·la la
des�tució i ha determinat
que l’Ajuntament va fer una
desviació de poder en l’exercici de les seves funcions.
La magistrada considera
provat que l’administració
va des�tuir Miquel Pedrosa i
va col·locar una altra persona en aquest càrrec “sense
donar cap raó”, un fet que
no té “suport legal”.
La sentència obliga al
consistori a pagar les retribucions que li correspondrien a Miquel Pedrosa com a
cap de la Policia Local ﬁns a
la resolució del concurs per
proveir la plaça, que va tenir
lloc a l’octubre del 2016.
Després de conèixer la
sentència, Miquel Pedrosa
considera que “la desviació

de poder no és un cas aïllat a les administracions”,
sobretot pel que fa a l’Ajuntament de Rubí, “que té el
trist privilegi de ser el que
es troba en una situació
més precària de totes les
administracions de l’estat”.
L’excap de la Policia Local
també ha assegurat que,
“amb aquest govern municipal”, no pot ni vol ser cap del
cos i conclou desitjant que
“algun dia l’Ajuntament de
Rubí sigui una administració
‘normal’”.
El consistori recorrerà la
sentència
L’Ajuntament ha anunciat
que recorrerà la sentència
al Tribunal Superior de Jus�cia de Catalunya (TSJC), ja
que considera que el decret s’ajusta a dret. També
apunta que no es pronunciarà sobre el cas ﬁns que
no ﬁnalitzi el procediment
judicial.

Iceta anima el PSC a enmirallar-se en
la ges�ó de les alcaldies socialistes
de Rubí i Terrassa
El primer secretari del Par�t
dels Socialistes de Catalunya
(PSC), Miquel Iceta, va assis�r dilluns al Consell de Federació del PSC Vallès Oest,
presidit per Ana M. Mar�nez, com a primera secretària de la Federació comarcal.
Iceta es va mostrar molt
orgullós del procés d’elecció
del PSC, que recentment ha
escollit les noves execu�ves
de les diferents federacions
i agrupacions, i va destacar
que “més d’un 75% de les
persones que conformen
les execu�ves del PSC a tot
el territori són gent nova,
això es traduirà amb més
potència i empenta per al
par�t”.
En la mateixa línia es va
manifestar Ana M. Mar�nez,
que va assenyalar que el PSC
és “un exemple de democràcia interna, preparat per encarar els propers anys, que
de ben segur estaran plens
de diﬁcultats, però que també ens oferiran oportunitats
per seguir treballant per
una Catalunya millor, més
progressista, més igualitària

i més justa socialment”.
Iceta va ressaltar la gran
importància que té la Federació del PSC Vallès Oest
dins l’organització “perquè
és un territori on viu molta
gent, evidentment, però
també perquè tenim dues
alcaldies destacades com
són Terrassa i Rubí i tenim
presència a molts governs
com a Vacarisses, Sant Cugat
del Vallès, Viladecavalls i
Ullastrell”. A més, el primer
secretari dels socialistes
catalans va destacar que als
ajuntaments on governen
els socialistes s’hi estan
duent a terme “polí�ques
capdavanteres”.
En aquest sentit, va
apuntar que “venim a demanar-los ajuda, a emmirallar-nos en la ges�ó de les
nostres alcaldies”, en referència a Rubí i Terrassa.
El dirigent socialista també va assegurar que el PSC
aposta per dos referèndums,
un per votar la reforma de la
Cons�tució i un segon per
votar el nou Estatut. / DdR
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El Ple extraordinari sobre l’estat de
la ciutat serà aquest divendres al matí
REDACCIÓ

L’alcaldessa, Anna M. Martínez,
ha convocat un Ple extraordinari
per debatre sobre l’estat de la
ciutat per aquest divendres a les
9 hores a la Sala Enric Vergés de
l’ediﬁci consistorial, espai on es
realitzen habitualment les sessions plenàries.
Una convocatòria que arriba obligada per la petició presentada per
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), l’Alternativa d’Unitat
Popular (l’AUP), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Veïns per Rubí
(VR) i el portaveu de Convergència
Democràtica de Catalunya (CDC) al
Registre Municipal sol·licitant que
es convoqués un Ple Extraordinari
per parlar sobre l’estat de la ciutat i
la gestió del govern municipal.
Els cinc partits de l’oposició
van fer ús de l’article 46 de la Llei
7/1985, del 2 d’abril, reguladora
de la Llei de Bases del Règim Local,
amb la intenció d’obligar l’alcaldessa a convocar aquesta sessió
plenària. ERC, l’AUP ICV CDC i VR
consideren que “davant els greus
fets que s’estan vivint en els últims
mesos de mandat i, en general,
davant de la situació de desgovern

La sessió tindrà lloc a la sala Enric Vergés, com és habitual. / Arxiu

que s’està vivint, entenem que
l’alcaldessa de la corporació ha de
donar explicacions davant del Ple
municipal.”
La celebració d’un Ple extraordinari sobre l’estat de la ciutat
es va aprovar en una moció sobre
transparència aprovada al juliol del
2015. Segons els partits, l’equip de
govern havia rebutjat la convocatòria del Ple en reiterades ocasions
i havia manifestat a l’Alternativa
d’Unitat Popular per escrit “que no

tenia previst convocar-lo”.
Alguns d’aquests partits havien
demanat que la sessió fos en una
sala àmplia, com ara la Biblioteca,
i que tingués lloc un dissabte per
poder facilitar l’assistència als ciutadans. Finalment, l’alcaldessa ha
decidit que la sessió sigui aquest
divendres a les 9 hores a l’Ajuntament. El Ple, amb temps limitat
per grup a 5 minuts i 2 minuts més
en el torn de rèplica, serà retransmès en ‘streaming’.
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El govern critica les formes de l’oposició
per demanar el Ple via instància
CRISTINA CARRASCO

La primera tinent d’alcalde i portaveu del govern local, la socialista
Maria Mas, ha mostrat la seva
“sorpresa” perquè ERC, l’AUP, ICV,
CDC i VR hagin presentat a través
d’una instància la sol·licitud de
convocatòria del Ple extraordinari
sobre l’estat de la ciutat.
Mas ha aﬁrmat que el govern
“no entén per què la petició no
ha arribat a través de la Junta
de Portaveus”, òrgan on ﬁns ara
s’havia tractat aquesta qüestió. La
socialista també ha volgut recordar
que l’executiu local ja havia ﬁxat
l’any passat dues dates per a la
celebració d’aquest Ple, el 31 de
maig i el 27 de setembre, i ha assegurat que, en tots dos casos, es
va acordar posposar-lo a demanda
de l’oposició.
“Prefereixen, com sempre, fer
de qualsevol tema que es podria
parlar i resoldre, un problema que
no hi és”, ha lamentat Mas, qui ha
afegit que el govern “no només no
te cap inconvenient en celebrar
aquest Ple, sinó que, a l’inrevés,
pensem que és una bona ocasió per
poder explicar l’acció de govern”.
Respecte a les demandes
d’aquests cinc partits de l’oposi-

ció que fos un espai més gran i
en dissabte, per tal de facilitar la
participació del públic, Mas ha
recordat que els plens s’han de fer
a l’Ajuntament i que “no serà un
ple participatiu, perquè aquesta
és una fórmula que encara no està
reconeguda”.
L’oposició nega haver demanat
ajornaments
Poc després de les declaracions de
Mas, ERC, l’AUP, ICV, CDC i VR van
emetre un comunicat conjunt en el
qual refuten les manifestacions del
govern. Segons els partits, la data
del 31 de maig es va rebutjar per la
proximitat de les eleccions generals
a proposta del govern i tots els partits que es presentaven als comicis.
VR i l’AUP, els únics grups d’àmbit
local, ho van acceptar.
També asseguren que no van
rebutjar la data del 27 de setembre,
sinó que van demanar un Ple amb
un horari, lloc i format que facilités
la participació ciutadana, petició
que també va subscriure el PP.
Segons els partits, tot i la negativa del govern al canvi de format,
no van demanar que s’ajornés
“però mai vam rebre cap correu
amb la convocatòria del 27 de
setembre”.
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L’AUP vol que Rubí aproﬁ� ajuts de la
Generalitat per millorar la deixalleria
REDACCIÓ

El portaveu del PDeCAT va cri�car l’estat del parc de La Serreta. / M.C.

El PDeCAT demana més recursos
pel manteniment de l’espai públic
M. CABRERA

El portaveu del Par�t Demòcrata Europeu Català
(PDeCAT), Víctor Puig, ha
cri�cat el consistori per no
mantenir en condicions
l’espai públic de la ciutat i
les zones enjardinades: “El
parc de La Serreta és un
exemple de la mala planiﬁcació i ges�ó del manteniment de la ciutat per part
de l’Ajuntament”.
El regidor de Convergència Democrà�ca de Catalunya (CDC) ha explicat
que “el parc no està prou
desbrossat, a la zona de
jocs per nens hi ha una
tanca de ﬁlferro i, a més, no
hi ha cap separació visual
entre la zona de tobogans
i els contenidors de l’empresa química que hi ha al

costat”.
El regidor considera que
la ciutat necessita que es
destini més personal al
manteniment de l’espai
urbà i lamenta que l’Ajuntament no �ngui voluntat
per solucionar aquests problemes: “L’es�mació de la
liquidació del pressupost
preveu un superàvit de
16 milions d’euros, no és
normal”.
En aquest sentit, Puig
aﬁrma que de tots aquests
diners, 4 milions son superàvit creat per places de
personal que ara mateix
estan vacants: “Rubí té una
gran capacitat per generar
recursos econòmics a través
dels impostos, però falta
personal i capacitat d’execució”.
El regidor liberal ha cri�-

cat el govern actual, format
pel Par�t dels Socialistes de
Catalunya i el regidor de
CDC Sergi García, per “estar
més preocupat per les picabaralles amb l’oposició i per
contractar persones pel gabinet de comunicació i propaganda que per ges�onar i
resoldre els problemes de la
ciutat, que són molts”.
Víctor Puig també lamenta que “en comptes de
contractar direc�us públics
professionals i independents, s’hagin ﬁtxat aﬁns i
persones properes al PSC,
complicant encara més la
ges�ó de l’Ajuntament”, i
creu que aquest és un dels
mo�us pels quals “acabarà
el mandat i totes les assignatures pendents que
hi havia quedaran sense
resoldre”.

L’Alternativa d’Unitat Popular (AUP) ha demanat al
govern local que aproﬁ� la
convocatòria d’ajuts que
ha obert l’Agència Catalana
de Residus (ACR) per a la
instal·lació de deixalleries
municipals, dotada amb dos
milions d’euros, i per executar projectes de prevenció,
preparació per a la reu�lització i reciclatge de residus
municipals, amb una dotació d’un milió d’euros.
L’AUP considera que
l’Ajuntament no pot deixar
escapar aquesta oportunitat i ha de presentar el projecte de millora que s’estava
redactant per a la ges�ó de
la deixalleria municipal, un
projecte que, a més, havia
d’involucrar usuaris de Font
del Ferro.

Per la formació, la deixalleria municipal “és un
servei municipal imprescindible per garantir una
correcta ges�ó d’aquelles
deixalles que, atenent les
seves caracterís�ques, no
es poden deixar als contenidors dels carrers”. Per
aquest mo�u, des de l’Alterna�va creuen que “cal
dotar el servei amb les
eines necessàries perquè
la ges�ó dels residus sigui
òp�ma i adequada”.
La formació recorda que
a l’inici del mandat va fer
arribar a l’execu�u local un
seguit de propostes per millorar i op�mitzar el servei.
Entre aquestes, l’AUP defensa la remunicipalització del
servei, actualment adjudicat a l’empresa TMA Grupo
Sánchez, responsable dels
abocadors de Can Carreras

i Can Balasc, “fet que ens
demostra que aquests serveis poden caure en mans
d’empreses que no tenen
precisament els aspectes
mediambientals i socials
entre les seves prioritats”.
Per l’Alterna�va, la ges�ó
directa permetria treballar
millor els aspectes mediambientals de la ges�ó de
residus i estalviar costos.
A més, aposten per
instal·lar una segona deixalleria ﬁxa a la Zona Nord,
potenciar la reu�lització de
mobles i estris vells recollits
a la deixalleria municipal
a través de l’impuls d’un
projecte d’integració social
i potenciar la recollida selec�va de l’oli de cuina usat,
tant en l’àmbit domèstic
com comercial, a través del
projecte d’integració social
Rubiclack.

La deixalleria de Rubí està ges�onada per TMA Grupo Sánchez. / Cedida

El PP es queixa de les males formes del
cessament del seu assessor del grup municipal
M.C.

El Par�t Popular (PP) ha lamentat les formes per com
l’Ajuntament ha cessat Isaac
Fernández, ﬁns ara assessor
del grup municipal del PP,
format pels regidors Jonatan
Cobo i Noelia Borque, que
estan enfrontats al seu par�t.
Segons Fernández, l’Ajuntament no li ha comunicat de
forma oﬁcial el cessament i
l’única comunicació que ha
rebut ha estat un missatge de text de la Seguretat
Social que indicava que se
l’havia donat de baixa el 24
de febrer.
No obstant això, segons
afirma el president del PP,
Rafa Páez, “el decret de cessament de l’alcaldessa està

signat el 28 de febrer, per
tant, a l’Ajuntament s’executen els decrets d’alcaldia ﬁns
i tot abans que es�guin signats, perquè després diguin
que l’administració va lenta”.
En dies posteriors, l’exassessor del grup municipal va
rebre un nou missatge de la
Seguretat Social corregint la
data de la seva baixa al 28
de febrer.
El nomenament i cessament dels assessors del
grup municipal correspon a
la ﬁgura de l’alcalde, però es
fa a pe�ció del grup municipal. Fernández va demanar
explicacions als dos regidors
populars sobre el seu cessament i, segons indica, la
resposta que va obtenir era
que se’l cessava per “ser

Isaac Fernández, a l’esquerra, acompanyat per Rafa Páez. / M.C.

seguidor dels Querol”, en
referència a Armand Querol
i Mònica Querol, membres
de l’executiva i exregidors
de la formació a Rubí. El nou
assessor del grup municipal
del PP és Cris�an Salazar.
La junta del PP ha tras-

lladat al Comitè de drets i
garan�es del par�t la situació
de crisi amb els dos edils de
Rubí, després d’acusar-los
“d’anar per lliure” i, de moment, està a l’espera que es
faci una valoració del cas i es
prengui una resolució.
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Incendi sense ferits en un pis
de la carretera de Sant Cugat
Un incendi que es va produir diumenge al migdia en
un pis d’un ediﬁci situat a
la carretera de Sant Cugat
va provocar l’alarma entre
els veïns de l’immoble. El
foc, que es podia veure
des del carrer, sembla que
va començar al balcó de
l’habitatge.

Fins al lloc dels fets, es
van traslladar tres dotacions de Bombers i dues
ambulàncies del Servei
d’Emergències. Els efectius
de Bombers van poder
controlar el foc en poc més
de mitja hora. L’incendi no
va obligar a evacuar cap veí
ni va causar ferits. / DdR

Vehicles cremats al carrer Castell

Dos vehicles van quedar totalment calcinats. / Antonio Martín

La matinada de dijous de
la setmana passada dos
vehicles van cremar totalment al carrer Castell. Els
Bombers van rebre avís
de l’incendi cap a les 00.35
hores i una dotació es va
traslladar al lloc per ex-
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tingir les ﬂames. La ràpida
intervenció dels Bombers
va servir per evitar que el
foc es propagués a la resta
de vehicles que hi havia
aparcats a la zona. Ara
s’investiguen les causes del
sinistre. / DdR

Una avaria deixa un centenar de
veïns sense aigua durant un dia
Una avaria a la xarxa d’abastament
d’aigua potable va
afectar dimecres el
carrer Castelló i va
obligatra tallar el
trànsit per aquesta
via de Ca n’Oriol.
El problema es
va produir al vol- Tècnics de Sorea van treballar per reparar
tant de les 3 hores l’avaria durant tot el dia. / Iban Coca
de la matinada de
dimecres i Sorea hi va tre- nats dels carrers Casteballar des de primera hora lló, Alacant, Barcelona i
del matí per solucionar Madrid. Segons Sorea, el
l’avaria. El problema va servei es va restablir a la
afectar un centenar d’abo- tarda. / DdR

El cantant Dasoul ofereix una xerrada als
alumnes del Cicles Formatius del Regina
L’artista ofereix consells professionals i anima els estudiants a
lluitar cada dia “amb actitud i tenacitat” per fer realitat els somnis
REDACCIÓ

Els estudiants dels Cicles
Formatius del col·legi Regina Carmeli de Rubí van
entrevistar dimarts Dasoul,
un dels cantants espanyols
del gènere llatí més importants de l’actualitat. En un
acte al teatre de l’escola, el
cantant i els alumnes van
poder compartir inquietuds
sobre la importància d’una
bona formació, l’esforç, la
gestió de l’èxit, l’actitud
professional i la tenacitat
per fer realitat els objectius
personals i professionals.
Uns 250 estudiants d’entre
17 i 25 anys van sortir molt
sorpresos i satisfets de la
xerrada.
Dasoul ha obtingut dos
discos de platí per les cançons ‘Él no te da’ i ‘Vuelacorazón’, i ha estat número
1, entre altres, a les llistes
de l’emissora Los 40 Prin-

El cantant, durant la xerrada al Regina Carmeli. / Cedida

cipales. L’artista, que va
cantar a cappella un dels
seus temes més coneguts,
va respondre les preguntes

dels alumnes sobre com es
gestiona l’èxit.
Dasoul els va explicar
que cal lluitar cada dia amb

“actitud i tenacitat” per
fer realitat els somnis, i
va afegir que no s’han de
conformar a fer una feina,
sinó que l’han de viure
amb passió. També els va
confessar que ha passat
per moments molt durs per
intentar gestionar la fama i
que s’ha sentit molt ajudat
per la seva família i amics.
El cantant els va dir que
intenta fer una vida tan normal com li és possible i que
és molt curós amb el que
publica a les xarxes socials
i molt professional amb els
seus compromisos.
La directora, Melchora
Quintana, va obrir l’acte
explicant la importància
d’escoltar els professionals
que més admiren els joves
per entendre l’esforç que hi
ha darrere de cada oﬁci. Un
grup de mestres i pares van
col·laborar per fer possible
la xerrada.

Marc Ollé, de Maristes Rubí, vuitè a
les Olímpiades estatals de Geologia
El rubinenc Marc Ollé López,
alumne de Maristes Rubí,
ha quedat vuitè en la fase
estatal de les Olimpíades de
Geologia 2017, disputades
el passat cap de setmana a
Béjar, a Salamanca.
Ollé, que va competir
contra uns 80 estudiants de
Geologia arribats des de tot
Espanya, formava part de la
delegació de Barcelona, integrada pels millors classiﬁcats
de la província. El rubinenc
havia quedat segon a la seu

de la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Les proves van consistir
en un examen individual tipus
test, de 50 preguntes, i una
part pràctica, anomenada
‘geoyincana’, que es realitzava en grups de tres estudiants
escollits a l’atzar. El grup de
Marc Ollé va rebre el premi a
millor grup en la part pràctica. Ara, els quatre millors de
la fase nacional disputaran
les Olimpíades de Geologia
internacionals. / DdR

Marc Ollé, primer a la dreta, amb la resta d’estudiants de la delegació
de Barcelona. / Cedida
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Queixes pel mal estat de la zona d’esbarjo
per a gossos situada al carrer Mallorca
MARTA CABRERA

Bassals d’aigua estancats,
falta d’il·luminació a les nits
i manca de desbrossament
són algunes de les queixes
dels usuaris de la zona d’esbarjo per a gossos ubicada al
carrer Mallorca, just al costat
de l’escola Teresa Altet, a Ca
n’Oriol.
Una de les queixes més
recurrents d’aquest grup
d’usuaris és el manteniment
de l’espai: “Quan plou hi
ha un forat molt gran que
s’omple d’aigua i els gossos
es banyen i hi veuen, una
aigua que no està en bon
estat i que a més provoca
que, ara que ve la calor, hi

hagi mosquits”, aﬁrma Mireia Giralt, una de les usuàries
de la zona d’esbarjo per a
gossos.
Fa unes setmanes, tècnics
de l’Ajuntament van intentar
solucionar aquest problema
avocant-hi sauló, però no ha
estat suﬁcient i s’ha tornat a
fer un toll. A banda d’això, el
col·lec�u, que va presentar
unes 200 signatures a l’Ajuntament demanant millores i
va demanar al Ple que se’ls
escol�, reclama que s’instal·lin fanals per tal d’il·luminar
l’àrea i poder-la u�litzar en
les hores en què no hi ha
sol: “Si no hi ha cap llum, no
podem deixar els animals
sense lligar, no podem estar
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aquí tranquil·lament i córrer
amb ells, sinó que els hem
de passejar lligats per la
ciutat”.
Segons l’ordenança de
tinença responsable d’animals, els gossos només poden anar sense lligar a les
zones d’esbarjo per a gossos,
mo�u pel qual aquests usuaris reclamen que aquestes
àrees tinguin uns serveis
adequats i un bon manteniment per tal de poder
fer-ne ús. “Els gossos s’han
de socialitzar, han de córrer
i consumir energia, i si l’espai
no és l’apropiat, no ho poden
fer”, explica Laura Domènech, una de les usuàries.
Per úl�m, els usuaris de la
instal·lació també demanen
al consistori que habili� una
font per tal que els animals,
sobretot a l’estiu, puguin
hidratar-se.
L’Ajuntament de Rubí
aﬁrma que el consistori neteja aquest espai del carrer
Mallorca, de més de 3.000
m2, tres cops per setmana i el
16:45
desbrossa entre 4 i 6 vegades
a l’any.

El consistori també ha
indicat que té previst collocar fonts en algunes de les
zones d’esbarjo per a gossos,
tot i que no ha determinat
en quines, així com fer un
arranjament general en totes
les instal·lacions.
Actualment, a la ciutat
hi ha prop d’una vintena de
zones d’esbarjo per a gossos
repar�des per diferents llocs
de la ciutat.

Els usuaris volen que l’espai �ngui un manteniment adequat. / M.C

8

Minut de silenci a Rubí
per condemnar l’atemptat
terrorista a Sant Petersburg
Una vintena de persones,
entre els quals hi havia
regidors de les diferents
forces polí�ques de Rubí,
es van concentrar dimarts
al migdia a la plaça Pere
Aguilera i van guardar
un minut de silenci per
mostrar la seva solidaritat amb les víctimes de
l’atemptat terrorista que
va tenir lloc dilluns al metro de Sant Petersburg, a
Rússia.

L’atac va deixar 14 morts
i gairebé una cinquantena
de ferits i es va produir
després que un home
fes explotar un artefacte
a l’interior d’un vagó de
metro d’una de les línies
de transport més freqüentades del centre de
la ciutat.
El govern rus assenyala que el responsable és
un ciutadà rus d’origen
kirguís de 22 anys. / DdR

L’Ajuntament s’il·lumina
de blau pel Dia mundial de
conscienciació sobre l’au�sme

L’ediﬁci consistorial es va tenyir de blau. / Cedida

Rubí s’ha sumat per segon any consecutiu a la
commemoració del Dia
mundial de conscienciació sobre l’au�sme, celebrat aquest diumenge.
L’edifici de l’Ajuntament
es va tenyir de blau amb
l’objec�u de sensibilitzar
la ciutadania en relació a
aquest trastorn.
El gest simbòlic de suport a les persones que
conviuen amb el Trastorn
de l’Espectre Au�sta (TEA)
es completarà amb una
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conferència que �ndrà lloc
el 26 d’abril a les 18 hores
a l’Ateneu. La xerrada anirà
a càrrec de Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil
(CSMIJ) de Rubí i es dividirà en una part informa�va
i una altra dedicada a l’intercanvi d’experiències.
Es calcula que aquest
trastorn afecta 1 de cada
100 infants que neixen
a Europa, i que a l’estat
espanyol hi ha més de
450.000 persones que el
pateixen. / DdR

Par�cipa�va jornada de portes
obertes de Font del Ferro
REDACCIÓ

La Font del Ferro va obrir
les portes el diumenge en
una jornada molt par�cipa�va en què va mostrar
la seva activitat social i
produc�va. Els rubinencs
van poder visitar el viver
acompanyats pels treballadors, comprar una gran
varietat de plantes i gaudir
de les propostes lúdiques.
La jornada de portes
obertes tenia com a objec�u que la Font del Ferro
donés a conèixer entre la
ciutadania la importància
de l’activitat comercial
que s’hi realitza, però especialment la seva missió
d’integrar les persones
amb diversitat funcional.
“Font del Ferro és un paraigua de tot allò que té a
veure amb la diversitat funcional a la ciutat. L’atenció

Els visitants van poder veure i comprar al viver de plantes de Font del Ferro. / Localpres

al col·lec�u és un objec�u
que estem perseguint amb
insistència”, va explicar
l’alcaldessa de Rubí, Ana
M. Mar�nez.
Les persones que van
comprar alguna planta es
van poder endur a casa
un barret de palla i caixes
pintades per usuaris de la

Font del Ferro. A més, tots
els visitants van poder endur-se gratuïtament pomes
subministrades pel Mercat.
Durant les portes obertes,
els assistents van poder
veure algunes millores que
s’han fet al centre i gaudir
d’un taller infantil i una
actuació musical.

Actualment, Font del
Ferro dona feina a 11 persones a través del seu Centre Especial de Treball i
compta amb dos serveis
assistencials, un Servei de
Teràpia Ocupacional i un
Servei Ocupacional d’Inserció, formats entre els dos
per 23 usuaris.

Unes 400 dones omplen el Casino
pel sopar del Dia mundial de les dones
El Casino va ser l’escenari
del sopar de dones, dins
del marc del Dia mundial de
les dones, i que va comptar
amb la par�cipació de prop
de 400 persones. L’ac�vitat,
exclusiva per a les dones,
va consistir en un sopar i
un ball al qual van assis�r
l’alcaldessa, Ana M. Mar�nez, la regidora de Serveis a
les Persones, Marta García,
i la regidora de Polítiques
d’Igualtat, Maria Mas.
Durant el seu discurs,
Mas va aﬁrmar que “encara
són necessaris molts 8 de

març, perquè encara hi ha
diferències importants entre
les oportunitats que tenen
els homes i les dones”.
La trobada s’ha recuperat després de 4 anys sense
realitzar-se. Segons ha explicat l’alcaldessa, tornar a
fer “el sopar i el ball” va ser
una de les prioritats que es
van marcar en la confecció
del programa del Dia de les
dones d’aquest 2017.
Durant el mes de març,
s’han celebrat diversos actes
relacionats amb el Dia de les
dones, que es commemora

La vetllada va consis�r en un sopar i un ball. / Localpres

el 8 de març. Alguns dels actes més destacats van ser la
presentació d’un monogràﬁc
dedicat a les dones treballa-

dores de la indústria tèx�l
de Rubí o un homenatge a
Montserrat Roig, entre molts
altres. / DdR
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Entra en vigor el Pla d’extrac�ves

El Pla especial d’extrac�ves i la seva restauració entra en vigor després
de la seva publicació al Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya
REDACCIÓ

La publicació per part del
Diari Oﬁcial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de
la resolució de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va marcar el dimarts l’entrada en vigor i
execució del Pla especial
d’extrac�ves i la seva restauració. El document, aprovat
al desembre, detalla les
circumstàncies especíﬁques
d’excepcionalitat que jus�ﬁquen el règim de limitacions
i restriccions per a les ac�vitats de dipòsits de residus
al municipi.
D ’a q u e sta m a n e ra ,
l’Ajuntament es dota de
competències per regular
aquesta activitat. Rubí es
converteix, segons afirma
el consistori, en el primer
municipi de Catalunya que
aprova un pla d’aquestes

El nou Pla permet a l’Ajuntament regular les ac�vitats extrac�ves i l’obertura d’abocadors. / Arxiu

caracterís�ques.
Es tracta d’un document
de gran importància per al
futur de la ciutat, ja que
regula de forma molt restric�va la posada en marxa

El document regula
de forma restric�va
l’obertura de nous
abocadors

L’Ateneu acull la mostra
‘Saharauís al mig del no-res’

A l’Ateneu es poden veure les imatges de Flaviano de Pablo sobre el Sàhara Occidental. / Iban Coca

REDACCIÓ

L’Ateneu acull des del passat divendres i fins al 13
d’abril la mostra ‘Saharauís
al mig del no-res’. Es tracta
d’una exposició de fotografies de Flaviano de Pablo,
col·laborador de Medicus
Mundi Mediterrània. De
Pablo va viatjar als campaments de refugiats per
documentar com és la vida
en aquest indret i l’ac�vitat

del laboratori de producció
de medicaments essencials,
un projecte engegat per
Medicus Mundi l’any 1998.
Les imatges permeten a
l’espectador veure com és
el dia a dia dels habitants del
Sàhara Occidental, un poble
que lluita contra l’oblit per
recuperar la seva terra, ocupada pel Marroc des de la
descolonització espanyola.
El mateix dia de la inauguració va tenir lloc una

xerrada informa�va sobre el
projecte ‘Vacances en Pau’,
que consisteix en l’estada a
Catalunya d’infants de campaments de refugiats sahrauís durant juliol i l’agost.
Les famílies rubinenques
que estiguin interessades
en fer una acollida a l’es�u
poden demanar més informació a Rubí Solidari a través del telèfon 935888643 o
del correu electrònic info@
rubisolidari.org.

de nous abocadors. La proposta va rebre el suport de
totes les forces polí�ques
amb presència al ple en
una sessió extraordinària
celebrada al desembre.

Èxit de la
jornada solidària
Meraky Day, tot
i el mal temps
Tot i les pluges de dissabte, la jornada solidària
Meraky Day va resis�r i
va ser un èxit. La inicia�va, promoguda pel grup
de Pioners i Caravel·les
de l’Agrupament Escolta
Albada de l’escola Maristes Rubí, tenia com a
objectiu recaptar fons
per al camp de refugiats
d’Eleonas, a Atenes.
La jornada va arrencar al ma� amb un torneig solidari de futbol
i bàsquet i una classe
de zumba. Ja a la tarda,
les pluges van obligar a
suspendre els concerts
solidaris que s’havien de
realitzar a la plaça Doctor
Guardiet. Els organitzadors van decidir traslladar
les actuacions a una sala
de l’escola Maristes, on el
públic assistent va poder
gaudir de les actuacions
musicals previstes, tot i
que en un format acús�c
i amb menys mitjans.
Embolingats, Suu, Roger Margarit, Explosión
Rítmica, Límite, Indiegenas i Tucsound Brothers
són alguns dels ar�stes
que van par�cipar. / DdR
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L’Espai Jove Torre Bassas
presenta la nova programació
Entre les novetats, s’ofereix un consultori
sexual i de parella conﬁdencial per al jovent
REDACCIÓ

L’Espai Jove Torre Bassas
ha presentat la nova programació amb les ac�vitats
que realitzarà ﬁns al juny
i que combina els tallers,
amb xerrades, concursos,
trobades i celebracions.
Com és habitual, l’espai
juvenil de la ciutat ofereix
diversos tallers de temà�ques variades als quals es
poden inscriure els joves
ﬁns al 21 d’abril a través del
web de Rubí Jove.
A banda d’aquests tallers, estan previstes dues
accions forma�ves gratuïtes de 30 hores cadascuna.
La primera és un curs de
llengua de signes (mòdul
A), mentre que la segona
és una formació relacionada amb el ‘mindfulness’, el
‘coaching’ i la intel·ligència
emocional. Les inscripcions es poden fer ﬁns al 19
d’abril en el primer curs i
entre el 24 d’abril i el 5 de
maig en el segon cas.
Entre les novetats de
la programació de Torre
Bassas, destaca un nou
consultori sexual i de parella pensat per ajudar
de forma conﬁdencial els
joves a gaudir de la seva
sexualitat i que s’oferirà el
darrer dimarts de cada mes
de 17 a 19 hores.
A banda, la Torre Bassas
disposa d’una assessoria
sociolaboral, un Punt Jove
LGTBI i una assessoria sobre mobilitat internacional
i immigració.
Ac�vitats de primavera
Durant el mes de maig,
l’Espai Jove Torre Bassas ha
previst diverses ac�vitats
per celebrar l’època primaveral. Aquestes inclouen la
xerrada ‘Sóc guap@?’, dedicada a reﬂexionar sobre
la imatge que volen projectar els joves i com això els
condiciona (3 de maig), un

L’equipament se
sumarà al Dia de la
terra, al Dia contra
l’assetjament
escolar i celebrarà
Sant Jordi

S’organitza
un curs de llengua
de signes i un
relacionat amb
l’intel·ligència
emocional
taller sobre cuina saludable (10 de maig), l’espai de
reﬂexió ‘On aprenem sexe
les noies? On aprenem
sexe els nois?’ (25 de maig)
i un par�t de bàsquet (30
de maig).
Pel que fa a les ac�vitats
culturals, l’equipament juvenil segueix apostant per
donar difusió als joves creadors rubinencs. Entre les
propostes programades,
ﬁguren l’original Exposició
sense ar�sta! que organitza el col·lec�u SiArt el 28
d’abril; el fes�val Addictes
al microteatre que �ndrà
lloc el 29 d’abril; un colloqui d’ar�stes rubinencs
de diferents disciplines (26
de maig) i una proposta de
‘happening’ que es farà el
16 de juny a la plaça del
Doctor Guardiet, també a
càrrec de SiArt.
La música també hi
serà present de la mà de
l’associació Musikgard,
que organitzarà dues noves jams (12 de maig i 2
de juny) i l’espectacle ‘Tu
kara(oke) me suena!’ (19
de maig).
Aquest trimestre, es
preveuen igualment dues
xerrades-debat sobre dansa centrades a l’Equador
(5 de maig) i el Senegal (9
de juny).
Com és habitual, l’Espai
Jove Torre Bassas també
es farà ressò de diverses
commemoracions. És el
cas del Dia de la Terra,
que se celebrarà el 27
d’abril amb la presentació
de l’hort de cul�u biològic
de l’equipament, i de la
commemoració el 2 de
maig del Dia Internacional
contra l’assetjament escolar, en el marc del qual es
presentarà un estudi amb
càmera oculta impulsat per
la Plataforma d’afectats pel
‘bullying’ AlanMón.
Amb mo�u de Sant Jordi, l’equipament juvenil

també ha previst un concurs de fotograﬁa a través
d’Instagram i un altre de
relats per Twi�er que �ndran lloc entre el 17 d’abril
i el 14 de maig. Per par�cipar-hi, només cal publicar
u�litzant les e�quetes #rubicity i #StJordiTB.

L’equipament oferirà diversos tallers i cursos. / Localpres
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n els darrers dies s’han produït
diverses notícies destacades en
el panorama cultural de Rubí,
entre les quals hi ha l’acollida
del lliurament dels Premis Nacionals de
Cultura 2017 a Rubí.
Que artistes de la talla d’Albert Serra,
Jaume Cots o Raimon, per posar només tres
exemples, trepitgin la nostra ciutat per recollir el premi cultural català més important
és una fantàstica notícia per la ciutat, que
ajuda a donar més visibilitat a la cultura i
que pot servir com a estímul als rubinencs
atrets per la creació artística.
Darrerament, la programació cultural
a la ciutat, sempre important, ha fet un
salt de qualitat, però no únicament per la
iniciativa de l’Ajuntament quant a les arts
escèniques o la programació del cinema,
sinó també per les iniciatives ciutadanes.
Especialment lloables són les propostes

Plaça Celso Ferreiro
Observant la plaça del poeta Celso Ferreiro,
l’any passat, vaig adonar-me que les persones
grans són la majoria que utilitzen els quatre bancs molt adequats que hi ha i també
vaig adonar-me de la possibilitat que pugui
ocórrer algun incident en el pas per arribar
fins al centre.
Vaig sol·licitar, a l’Ajuntament, per la via
adequada, el passat 10 de maig del 2016, o
sigui que ara farà un any, la possibilitat de
poder pintar uns passos de vianants per tal
que els conductors ho tinguessin en compte
i moderessin la marxa.
La contesta de la Sra. alcaldessa, i de la
regidora de l’Àrea corresponent, rebuda el 25
d’octubre passat, per mitjà de la Sindicatura
de Greuges, accepten pintar dos passos de
vianants. Em semblen pocs, ja que a la plaça
i desemboquen 4 carrers. Però almenys hi ha
la bona intenció d’actuar.
No obstant això, a última hora sembla
que per la normativa, que no discutiré, ara,
després de tants mesos, se n’adonen que del
parlat res de res. Sempre segons m’explica
la Sra. Síndica, convertiran la plaça en una
rotonda i els veïns ja estan conformes. Res

EDITORIAL

Cultura viva

dels col·lectius joves de la ciutat, que s’han
materialitzat aquesta mateixa setmana amb
la presentació de noves edicions de l’InFest
i el Peacock.
En el primer cas, es tracta d’un cap de
setmana dedicat als curtmetratges fantàstics, de terror i freaks, i que, a més, ofereix
un ventall d’activitats paral·leles. En el
segon cas, parlem d’un festival artístic de
moda, ‘performance’, audiovisuals, art i
música d’avantguarda.
Dues propostes culturals impulsades
pels joves que obren finestres a la creativitat entre els rubinencs i que permeten que
arribin a la ciutat obres d’artistes nacionals

Cartes de la ciutadania

més incert. El Sr. president de la zona de La
Serreta, que és a qui s’ha de parlar, no en sap
absolutament res d’aquesta resolució.
Ja sabem que anul·lant la plaça s’acaba
el problema. I el cost d’aquesta “millora”?
Treure els bancs i el monòlit dedicat al poeta?
I la mala imatge d’apartar unes persones del
lloc habitual de trobada, principalment en
temps de calor?
Voldria creure que la Sra. alcaldessa no en
sap res d’aquest canvi fora de lloc, ja que seria
impopular de totes totes i de tota normativa
ciutadana. S’ha de pensar en els veïns, que
són en definitiva els qui formen la ciutat.
En pròximes dates, informaré d’altres
casos de més transcendència i que porten
prop de quatre anys estudiant, els tècnics òbviament, i que donat a tècnics forans sembla
que en quinze dies podrem tenir un resultat.
El tema és seriós i no convé ara alarmar
ningú. La Sra. Síndica penso que s’ocuparà
d’activar el tema com més aviat millor. No
podem esperar més.
Albert Roma
República Catalana. Per què?
Progrés i benestar. Volem un estat del be-

El Tuit de la setmana

3 d’abril

sabuesognu @sabuesognu
El precio de los alquileres en #Rubicity cada dia mas cerca de
los de Sant Cugat. Increíble.

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

i, fins i tot, d’àmbit internacional.
Que Rubí té molt potencial cultural
és quelcom que ningú pot posar en dubte.
Ara bé, a la ciutat es porten a terme propostes culturalment molt interessants que
a vegades no tenen la resposta desitjada.
Exemple d’això són alguns dels espectacles
de La Sala, on malauradament es poden
veure moltes butaques buides tot i que els
muntatges programats són de gran qualitat, tan teatrals, com espectacles infantils
o concerts.
La difusió cultural a la ciutat és insuficient. Per potenciar la cultura a Rubí primer
cal donar-la a conèixer, que el ciutadà sàpiga

i també a Facebook

nestar. Confort i seguretat en tots els fronts.
Sistema de pensions sostenible, cobertura
d’atur merescut, educació d’excel·lència
enfocada en la convivència i personalitzada,
reconstruir la sanitat pública i optimitzar-la
sense restriccions. En definitiva, recuperar
els nivells de benestar que havíem gaudit els
catalans i millorar-los.
Hem d’incorporar ajudes en la maternitat i en la dependència. Necessitem un
habitatge social sostenible. Hem d’evitar els
desnonaments i els talls de subministraments
energètics bàsics com l’electricitat i l’aigua.
D’altra banda cal garantir la igualtat de
gènere i el dret a la llibertat individual. El
dret al treball, de ‘veritat’ i de qualitat. Pels
joves i per als de més de 50 anys, també. Una
persona que treballa ha de poder arribar a
final de mes, i més. El contrari és una nova
forma d’esclavatge. Això, no ho ha de permetre la nostra República!
La República Catalana és una garantia

què i quan pot consumir cultura i fer-ho a
través de diversos canals i missatges per arribar a un espectre de població el més ampli
i variat possible. No serveix de molt fer un
gran esforç per programar i organitzar grans
espectacles culturals si després els rubinencs
marxen a altres ciutats o, pitjor encara, es
queden a casa.
Menció a part mereixen les exposicions.
Ara mateix, hi ha una desena de mostres repartides per diversos espais de la ciutat, però
quina incidència tenen? Tampoc ajuda gens
l’horari reduïdíssim d’algunes sales, com és
el cas de l’Aula Cultural o del Celler.
Evitar la fuga cultural, tant de públic
com d’artistes, ha de ser una prioritat i per
fer-ho cal insistir en la promoció de la cultura a la ciutat i destinar-hi més recursos.
Mantenir la ciutat viva de cultura durant
tot l’any no és fàcil ni és barat, però és
absolutament necessari.

indiscutible per a les pensions i els ajuts als
dependents. Cal tenir coberta la vellesa amb
qualitat. I cal contemplar seriosament ‘la
renda bàsica’ garantida. Hem d’erradicar la
pobresa de la nostra terra!
La República, de moment, no serà per fer
volar coloms. Però ens presenta unes possibilitats fantàstiques que dins d’Espanya ens
són impensables. Amb la República Catalana
tenim un repte i un objectiu: Oferir un futur
real ple d’oportunitats per a tothom.
Disposant dels nostres propis recursos
podrem fer front a la part del deute que ens
pertoqui, tot quedant alliberats de la càrrega
del deute extern espanyol. Recaptaríem tots
els impostos i per tant podríem destinar els
diners a casa nostra.
Certament guanyarem felicitat, salut,
temps propi i solvència econòmica. Tancarem definitivament les portes del passat i
obrirem les del futur.
Joan Antoni Tort
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El ruiseñor
y la democracia

Hans Cristian Andersen,
dentro de su producción literaria, escribió un cuento titulado ‘El Ruiseñor’, cuento
que les recomiendo su lectura a los niños, pero puesto al
día. En resumen, se trata de
un emperador chino que en
los preciosos jardines de su
palacio tenía un ruiseñor con
un canto exquisito, tanto le
gustaba al emperador que se
lo hizo traer a palacio. Pero
el ruiseñor –que era muy
suyo– solo cantaba cuando
le apetecía y lo que le parecía
más apropiado. Al emperador esta actitud no le gustó y
se hizo construir un ruiseñor
mecánico para que cantase
lo que el emperador quería
oír y cuando él dijese.
En fin, el cuento sigue.
Pero, por un momento, imaginemos la similitud del

ruiseñor con la situación
socio-política actual; listas
cerradas, disciplina de voto,
Ley de Seguridad Ciudadana (mordaza), regulación
penal del enaltecimiento del
terrorismo, tuits de Cassandra, plenos municipales con
sonido cortado al preguntar
el público asistente, tránsfugas, cargos públicos nombrados a dedo y al servicio
del ‘emperador/a’, y un largo
etc. Aparentemente, las situaciones descritas están
muy lejos unas de otras, no
es lo mismo el Congreso de
los Diputados que un Pleno
Municipal, pero todas tienen
un denominador común y es
la evidente falta de interés
de la inmensa mayoría de
la clase política en respetar
la democracia de base y el
excesivo celo en mantener
el poder a toda costa.
Recientemente, un nuevo amigo, del que no citaré

el nombre para no comprometerlo, pero si diré que es
un olotense orgulloso de
serlo, me decía que es una
barbaridad pensar que todos
los políticos son corruptos.
Tenía razón, pero corrupción al margen, si a todos
ellos les aplicase ‘estrictu
sensu’ los arts. 404 y ss. del
código Penal, relativos a la
prevaricación, muy pocos
se salvarían de la inhabilitación.
A pesar de que el cuento
fue escrito por Andersen
en 1843, hace 174 años,
parece que en un viaje en el
tiempo vio la situación actual, aunque, es posible, que
entonces ya fuese parecida.
Con lo cual, llegamos a la
conclusión de que la historia,
no es que se repita, sino que,
sencillamente, no cambia.
Y eso, evidentemente, no
es democracia, tiene otro
nombre.

Un món millor comença
a casa teva. Recicla!
MOISÉS RODRÍGUEZ

Regidor de
Medi Ambient

Segons l’efecte papallona,
petits actes o variacions en
les condicions inicials poden
produir grans canvis en el
comportament del sistema a
llarg termini. La reflexió de
la teoria del caos determina
que som o podem ser artífexs, amb accions senzilles,
d’aconseguir canviar les
regles i alterar, d’aquesta
manera, el resultat. Reduir
i triar serien bons exemples
d’aquests actes que, significant poc, aconsegueixen
molt.
Així, amb determinació
de millora, amb voluntat
d’obtenir la pedagogia que
tu i jo, a casa, podem posar ordre, colors i sentits
a la selecció de residus,
s’inicia corporativament
una campanya anomenada
‘Recicla!’, que busca, entre
altres objectius, incrementar
els percentatges de recollida
selectiva, donar a conèixer
els serveis per a la correcta selecció i disposició de
residus i promoure hàbits

ambientalment sostenibles,
quant a la selecció de residus.
Lavoisier ens dictava,
com a regla universal, que:
“Res es crea, res es destrueix,
tot es transforma”, i és aquí
on comença el protagonisme que tots tenim a l’hora
d’incidir en aquesta transformació. Generant menys
residus i posant en valor
la selecció, com a recursos
generats, contribuirem a fer
del nostre entorn un medi
molt més saludable i un territori molt més sostenible.
L es administracions
hem de treballar per cultivar models de gestió de
residus facilitadors per a la
missió d’eficiència a la qual
volem arribar, accionant la
recollida selectiva. Sabem
el nord, però és un camí a
fer plegats.
S’han de conciliar factors de fiscalitat amb la importància que ens aporta la
identificació de l’usuari, fora
i dintre de l’àmbit domèstic,
petits i grans productors generadors de residus. Vistes
les experiències, a les ciutats,
la tecnologia jugarà un paper

rellevant. S’estudien i són
realitat sistemes intel·ligents
per detectar aprofitaments i
mals usos.
Tots els avenços són
benvinguts, però no seran
la solució total; són eines
d’ajuda, tinguem-ho clar.
Fan falta voluntats individuals per fer la millora
global. Cal trobar consensos
plurals de concepte i repte a
l’hora d’estudiar, dissenyar
i implantar canvis de model, sent conscients que els
‘tempos’ i les fórmules no
atribueixen èxits per igual.
El que sí que s’ha de fer,
ara ja, sense excuses (i ho
tenim a mà), és incidir en la
reducció del malbaratament
alimentari i en el foment del
triatge. Sense buscar culpables únics, perquè afecta
tota la cadena: productor–
consumidor–productor. Cal
consciència ciutadana per a
la reducció i selecció dels
residus com a acte d’inèrcia
necessari per fer créixer
brots d’un lloc millor on
viure, que transformem i
que comença a casa teva.
Un món, casa de totes
i tots.
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Serem el que vulguem ser
AITOR SÁNCHEZ i MONTSE SOLER
Regidor de l’AUP i regidora d’ERC

El país, i per tant també la
nostra ciutat, està a punt
d’encarar un dels moments
cabdals de la seva història.
I és que entre totes estem
generant un nou paradigma
que ens ha de dur a la construcció de la nova República
catalana. Entre totes estem
construint un nou país, i
això és i farà història. Ens
trobem, doncs, a les portes
de decidir el nostre futur
com a comunitat, com a
nació, i aquesta és una disjuntiva que ens interpel·la
a totes sense excepció. Les
properes generacions ens
observaran, som els actors
claus de la nostra història
com a país, i la història jutjarà els nostres actes.
Tenim l’oportunitat i
la sort de poder marcar
i de poder incidir en els
esdeveniments futurs, formem part de la generació
que construirà el món de
demà. I tothom hi té un
paper clau, tant les persones partidàries del no com
les partidàries del sí. Tant
aquelles que volen construir
un futur independent i nou,
com les que volen seguir
explorant el projecte unitari. Confrontació d’idees
però també de sentiments.
Decidirem amb el cap, amb
seny, però també des del cor
i des del fetge.
Arriba l’hora de posar
damunt la taula les nostres
raons, els nostres anhels, els
nostres desitjos, il·lusions i
esperances però també els
dubtes i les pors. No hi ha
canvi que no generi resistència, no hi ha canvi que no
generi por. La por legítima
a la incertesa, una por, però,
que mai pot ser legítima
quan és por al diàleg, a la
paraula o l’argument. No
hauríem de tenir recança
a la confrontació dialèctica
perquè de la discussió neix
la raó. Perquè la discussió
porta, inherent, el reconeixement a l’interlocutor.
Perquè el diàleg legitima els
relats i les persones.
Ens trobem a les portes de construir un món
nou. Tenim una oportunitat
única: l’oportunitat de començar una nova etapa, de
construir un país nou i millor. L’independentisme no
planteja un enfrontament
envers l’antic món, envers

la identitat espanyola, sinó
que anhela el reconeixement
d’una identitat pròpia i el
dret d’aquesta a accedir a
una interlocució d’igual a
igual.
El problema actual d’un
sector de l’unionisme espanyol és la negació de la
realitat identitària catalana.
Una llengua, una tradició i
un sentiment comú. Identitat pròpia que no esdevé ni
més ni menys que cap altre.
I que, per tant, hauria de poder relacionar-se i conviure
amb normalitat. Una part
important de l’unionisme
espanyol no tan sols nega la
identitat nacional i cultural
de Catalunya sinó que nega
el fet que és la voluntat
popular la que s’erigeix en
subjecte polític. Un subjecte polític divers en origen,
tradició i convicció vers el
seu futur.
La nova construcció
nacional catalana, la nova
República catalana, s’edificarà sobre els fonaments de

la multiculturalitat i la diversitat, des de l’acceptació
i enriquiment que suposa
una identitat que, com un
preciós vitrall, es compon de
realitats diverses i que, sense
supeditar una sobre l’altra,
conforma un tot.
Així, bastim la identitat
catalana des de les nostres
ciutats i pobles, conformats
a base de l’esforç de molta
gent vinguda d’arreu que va
haver de deixar els seus per
establir-se en aquesta terra,
i que l’han fet pròspera i
acollidora.
La República catalana es
construirà des dels nostres
barris i comunitats i tots,
tots sense excepció, estem
cridats a participar de la
fundació del nostre nou
país, un país nacionalment
lliure i socialment just. La
història ens observa i ens
interpel·la, no deixem que
la por ens faci covards. Defensem el dret a la paraula,
defensem el dret a la decisió, defensem ser lliures
i no sotmesos, defensem
el dret a decidir allò que
vulguem ser.
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Instituts i centres educatius mostren l’oferta de
Formació Professional existent a Rubí
REDACCIÓ

Instituts, centres educatius i
entitats col·laboradores van
participar dijous passat a la
tercera Jornada de Formació
Professional, en la qual es
va oferir tota la informació
sobre l’oferta d’FP a la ciutat. Més de mig miler de
persones, en la seva majoria
joves, van participar en la
jornada.
Tallers, demostracions
i xerrades van ser algunes
de les propostes de la jornada. Així, el Rubí Forma,
antigament ediﬁci Rubí+D,
que agrupa els serveis municipals al voltant de la formació per al treball, va oferir
tallers sobre els programes
formatius que es poden cursar en aquest equipament
municipal: instal·lacions
elèctriques, bar i cafeteria,
energies renovables, fabricació de mecànica, soldadura i el programa SEFED.
Els assistents també van
poder conèixer els tallers de
recerca de feina que ofereix
el servei.
L’institut L’Estatut va or-

Els centres educatius van mostrar la seva oferta. / Localpres

ganitzar demostracions del de dependència i els CFGS
Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Educació Infantil i Integra(CFGM) de sistemes micro- ció Social.
informàtics i xarxes i el Cicle
L’institut JV Foix va expliFormatiu de Grau Superior car la seva oferta de CFGM
(CFGS) d’Administració de de tècnic en electromecànisistemes inca de vehicles
formàtics en Mig miler de joves automòbils i
xarxa. Per la
CFGS de
s’interessen per el
seva banda,
tècnic supel’institut La l’oferta formativa rior en autoSerreta va
matització i
local d’FP
m o st ra r e l
robòtica inCFGM de perruqueria i cos- dustrial. A més, l’Escola d’Art
mètica capil·lar, tot i que en i Disseny de Rubí (edRa) va
aquest centre també s’hi realitzar tallers dels quatre
pot cursar el CFGM d’aten- cicles formatius que ofereix:
ció a persones en situació Assistència al producte gràﬁc

interactiu i Serigraﬁa artística, tots dos de grau mitjà; i
Projectes i direcció d’obres
de decoració i interiorisme
gràﬁc, de grau superior.
Des del Pla de Formació
Integral-Pla de Transició al
Treball, es van mostrar els
cursos d’auxiliar d’imatge personal i auxiliar de
vendes, oﬁcina i atenció al
públic.
L’escola Regina Carmeli
va participar amb una mostra de tres cursos de grau
mitjà: Auxiliar d’infermeria,
Gestió Administrativa i Conducció d’Activitats Físiques
i Esportives. Aquest centre
també ofereix tres cursos
de grau superior: Animació
d’Activitats Físiques i Esportives, Comerç Internacional
i Higiene Bucodental.
L’alcaldessa, Ana M. Martínez, va donar la benvinguda als primers alumnes que
es van acostar a la jornada
i va reiterar l’aposta per la
Formació Professional i la
voluntat de fer encaixar les
necessitats de les empreses
locals amb la formació que
s’ofereix a Rubí.

El uso de la vivienda familiar
en el divorcio. ¿Para siempre?
Como consecuencia
del divorcio o la separación, la ley prevé
que el uso del domicilio familiar será atribuido:
1. O bien al progenitor
a quien se atribuya la
guarda de los hijos
menores de edad,
2. O bien, si los hijos
son mayores de edad o
no hay hijos, al cónyuge más necesitado.
Cuando el uso se
atribuye a quien ostenta la guarda de los
hijos, este uso se limita
a la mayoría de edad
de los hijos. Es decir,
cuando el menor de los
hijos cumple 18 años,
el uso del domicilio
familiar queda extinguido, salvo pacto en
contrario.
Por otra parte, cuan-

do el uso se atribuye al
más necesitado, la ley
prevé que esta atribución debe hacerse
con carácter temporal,
aunque es susceptible
de prórroga, también
temporal, si se mantienen las circunstancias
que la motivaron.
Por tanto, el uso de

la vivienda familiar
siempre tiene, salvo
pacto de las partes
en contrario, carácter
temporal.

Edurne
Zunzunegui Lasa
Abogada de Familia
Sant Cugat del Vallès
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Març deixa 24 aturats menys a Rubí i
la xifra descendeix ﬁns als 5.370 desocupats
REDACCIÓ

24 ciutadans de Rubí han
trobat feina durant el mes
de març i han aconseguit
sortir de la llista d’aturats
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Amb aquesta
dada, la xifra de l’atur a la
ciutat se situa en els 5.370
desocupats.
D’aquesta manera, es
manté la línia positiva de
reducció de l’atur a Rubí. En
el primer trimestre de l’any,
el nombre de desocupats
s’ha reduït en 136 persones,
passant dels 5.506 aturats
del desembre del 2016 als
5.370 actuals.
Des del mes de març de
l’any passat, quan el nombre

L’atur ha anat baixant de forma progressiva. Font: Diputació BCN

d’aturats era de 6.189, 819
rubinencs s’han incorporat,
de nou o per primera vegada
al mercat laboral.
Pel que fa al conjunt
de la comarca, el nombre
d’aturats aquest mes de
març s’ha situat en 56.866, el

que suposa 563 desocupats
menys. En general, a totes
les ciutats vallesanes s’ha
produït aquesta reducció
de l’atur, amb l’única excepció de Badia del Vallès,
que puja en 6 nous aturats, i
Gallifa i Matadepera, que es

mantenen igual que el mes
anterior, amb 9 i 206 aturats,
respectivament.
Rubí es manté com la
tercera ciutat del Vallès Occidental amb més atur, només
superada per Terrassa, amb
16.079 aturats, i Sabadell,
amb 14.076 desocupats. La
quarta població amb més
atur és Cerdanyola, amb
2.972.
A Catalunya, el nombre
de persones registrades a les
llistes del SOC s’ha situat en
446.017 persones. Això representa que l’atur registrat
ha caigut en 6.325 persones.
En el conjunt de l’estat espanyol, l’atur s’ha reduït en
392.453 persones i se situa
en els 3.702.317 aturats.

Les empreses de la demarcació de Terrassa ja
poden presentar candidatures als Premis Cambra
REDACCIÓ

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
ha obert la convocatòria
dels Premis Cambra 2017,
als quals poden concórrer
totes les empreses ubicades en algun municipi de la
demarcació de Terrassa amb
projectes desenvolupats
dins del darrer any i corresponents a les diferents
categories que estableixen
els guardons.
La convocatòria per presentar candidatures es tancarà el 21 d’abril. Un jurat
multidisciplinari format per
persones de reconegut prestigi vinculades al món institucional, polític, empresarial
i periodístic valorarà durant
el maig cada candidatura
i procedirà a l’elecció dels

guanyadors. En el transcurs
del mes de juny se celebrarà l’acte de lliurament dels
Premis Cambra en el marc
d’una cerimònia de caràcter
empresarial i institucional.
Les categories dels reconeixements són Trajectòria
internacional consolidada; Iniciació a la internacionalització; Compromís
i sostenibilitat; Impuls de
la Innovació, la recerca i el
desenvolupament i Millor
iniciativa Comercial i de Serveis. Enguany, per primera
vegada, els Premis Cambra
incorporen una nova categoria orientada a realçar
les empreses que han desenvolupat accions destacables a l’hora de garantir
la seguretat i la salut dels
seus treballadors: el Premi
a l’Empresa saludable.

Aquesta edició dels Premis, que coincideix amb el
40è aniversari de la Cambra,
té la mirada posada en els
reptes de l’economia digital i
el coneixement. Així, el lema

d’enguany és ‘Interconnecta’t’, amb el qual es volen
reforçar dos aspectes claus
de la competitivitat empresarial: la internacionalització
i la connectivitat.

Les empreses es poden presentar per optar a algun dels premis que
atorga l’ens cameral. / Arxiu
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Declaración Renta 2016: aunque
no alquiles ni te desgraves,
debes declarar tu vivienda
Pis de 40m2, d’una
habitació, cuina-menjador
i bany. Amb balconada
a exterior. Ideal per a
parelles o solters/es sense
necessitat de deixar-se el
sou! Finançament 100%,
quota mensual 284,72€.
No perdis aquesta oportunitat. Zona Ca n’Oriol.
Preu: 82.500€ Ref.: DV1886
Pis de 75m2, tres
habitacions, menjador
de 18m2 amb sortida
a balconada, cuina
independent amb sortida
a safareig i bany totalment
reformat. Balconada de
7m2. Opció plaça de
pàrquing per llogar en la
mateixa finca. Amb tot tipus de serveis al teu al voltant.
Zona Mercat.
Preu: 160.000€ Ref.: DV1888
Encantador dúplex
de 110m2 amb dues
terrasses, tres habitacions,
dues dobles, una amb
sortida a terrassa,
menjador de 18m2 amb
sortida a balconada, cuina
independent i dos banys.
Finca del 2006, solament tres veïns. Zona Can Fatjó.
Preu: 180.000€ Ref.: DV1876
Fantàstic pis alt amb
terrassa de 50m2 en
planta, 4 hab., menjador
de 35m2 amb accés
directe a terrassa, gran
cuina independent i
dos banys. Totes les
habitacions són exteriors
i amb diverses balconades.Amb plaça de pàrquing.
Zona Plana de Can Bertran.
Preu: 230.000€ Ref.: DV1889
Local en lloguer de 130m2 amb dos aparadors. Té
divisions , lavabo i sortida de fums. Subministres
d’aigua i de llum donats d’alta. Amb escomesa de gas.
Preu: 500€/mes Ref.:D1184

PISO CON COCINA Y BAÑOS REFORMADOS
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

PISO CON PLAZA DE APARCAMIENTO
Piso conservado situado en zona ctra. Sabadell. Sup.
54m2. 2 Hab. Baño reformado. Cocina independiente.
Ventanas de aluminio. Gas natural. Párking exterior.
VENTA: 79.000€. Ref. 11023/D

DÚPLEX SEMINUEVO CON AMPLIAS TERRAZAS
Situado en zona de Can Fatjó. Sup. 110m2. 3 Hab.
(2 dobles ). 2 Baños completos. Suelos de gres.
Calefacción. Aire acondicionado en comedor y hab.
matrimonio. Gran cocina de 12m2. Sin ascensor. Finca
de pocos vecinos. VENTA: 180.326€. Ref. 11051

CASA SITUADA EN CAN ROSÉS CON AMPLIO JARDÍN
Sup. 200m2. 4 Hab. (1 suite y 2 hab.dobles) 2 Baños
completos y Aseo. Solarium 16m2. Jardín de 50m2 a
pie de comedor. Barbacoa. Garaje 2 coches. Trastero
20m2. Calefacción gas. Suelos de gres. Ventanas de
aluminio. Zona residencial.
VENTA: 293.552€. Ref. 11060/D

Disposem d’una àmplia cartera de terrenys en
venda per edificar la casa dels teus somnis!
Des de 60.000€

EXCLUSIVOS SOLARES PARA CASAS AISLADAS

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

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

La campaña de la declaración de la renta arrancó el 5 de abril. Desde
el citado miércoles, los
contribuyentes pueden
presentar su declaración
si lo hacen por internet,
ya que para hacerlo de
manera presencial hay
que esperar hasta el 11
de mayo. Y, como cada
año, la vivienda ocupará
un lugar destacado en la
misma.
La tributación de los
inmuebles varía en función del uso de los mismos, es decir, se pagan
diferentes impuestos si la
vivienda se alquila para
conseguir una renta, si es
una segunda vivienda o si
la vendemos.
En cualquier caso, e
independientemente de
que genere o no rentas, debemos incluirla en
nuestra declaración de
la renta si está a nuestro
nombre, en el porcentaje
que tengamos de la propiedad. Es decir, el simple
hecho de tener una vivienda en propiedad hay que
declararlo en la renta.
Teniendo en cuenta
que en España cerca del
80% de los hogares posee casa en propiedad,
vamos a centrarnos en
cómo debemos declarar
la que constituye nuestra
residencia habitual y si
tenemos derecho o no a
deducción.
¿Qué se entiende por
vivienda habitual?

1.-Aquella que constituya
su residencia durante un
plazo continuado de al
menos tres años.
2.-Aquella que se habite de manera efectiva y
permanente por el contribuyente en el plazo
de 12 meses, contados
a partir de la fecha de
adquisición o terminación
de las obras. El plazo de
tres años previsto en el
párrafo anterior se computará desde esta última
fecha.
¿Compraste antes o después de 2013?
Hay una fecha clave que
marca un antes y un después a la hora de poder
beneficiarse fiscalmente
–o no– de haber comprado una vivienda.
Hablamos del 1 de
enero de 2013. Todo
aquel que compró casa
después de esa fecha no
tiene derecho a ningún
tipo de deducción –los
residentes en País Vasco
y Navarra, que tienen su
propio IRPF, pueden seguir disfrutando de ella–,
aunque sí está obligado
a declarar en el IRPF la
propiedad de dicha vivienda, en el porcentaje
que le corresponda.
Si, por el contrario, la
adquisición de la vivienda (o construcción de la
misma) se realizó antes
de esa fecha, el o los propietarios tienen derecho
a unas deducciones muy
concretas.
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VOLS UN PIS, UNA CASA, UN TERRENY...?
DEIXA DE BUSCAR, TOT EL QUE NECESSITES, A UN COP D’ULL

PIS ESTACIÓ FGC
Magnífic pis de 2 habitacions dobles (abans 3). Cuina
molt àmplia amb sortida a safareig i bany reformats.
Preu: 135.000€ Ref. 686-1019

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: 138.000€ Ref.: 686-1011

PIS CARRER BARTRINA
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: 120.000€ Ref.- 686-1020

PISO Z. NORTE
3 hab (2 dob), salón 15m2 a balcón, cocina ref, lavad,
baño ref, gas, alum, roble, gres, soleado, para vivir.
Precio: 89.000€

PISO LAS TORRES
3 hab ext (2 dob), salón 17m2 a balcón, cocina ref,
lavad, patio 9m2, baño ref, gas, calef, alum, asc, sol
TD, en buen estado. Precio: 99.900€

DÚPLEX C. ORIOL
2 hab dob ext, vestidor,
salón 20m2 a balcón 6m,
cocina madera, 2 baños
(1 suitte), terraza 15m2 ,
gas, calef, a ac, parqué,
park y trast, pocos vecinos,
2.002. Precio: 159.000€

CASA AL CASC ANTIC
Casa cantonera de 208m². 3 plantes terrassa a cada
planta. 4 habitacions. Cuina office. Bany i lavabo.
Garatge i traster. Preu: 227.000€ Ref.: 679-1754

PISO CA N’ORIOL
3 hab. ext., salón 19m2 a balcón, gran cocina ext,
lavad, baño y aseo ref, calef, a ac, park incl, asc, sol
TD, pocos vecinos, 1998, MB estado.
Precio: 186.000€

CASA ADOSADA CANTONERA CAN ROSÉS
4 hab.(1 suite, 2 dobles i 1 individual). Cuina office.
Terrassa solàrium de 30m² amb precioses vistes. Jardí
amb barbacoa de 60 m². Pàrquing per 2 cotxes i traster.
Preu: 269.800€ Ref.- 679-1652

DÚPLEX Z NORTE
146m2, 4 hab, salón 25m2, cocina 8m ext, lavad, 2
baños, 2 trzas 15m2 y 9m2, gas, calef, a ac, park, asc,
ext, sol TD, MB estado. 2005. Precio: 227.000€

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

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

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€
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€
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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Mi nombre es Triana
Y al contrario de lo que todos podáis pensar, soy
un gato macho. Aparecí en las instalaciones de una
empresa, fruto del miedo y del dolor al haber sido
atacado, con secuelas de heridas por mordida en una
de mis patas. Sentía un dolor que me impedía seguir
con mis pasos habituales, así que allí me refugié libre
del peligro de cualquier acecho de las calles esperando que alguien pudiera socorrerme y atenderme.
Así fue como los trabajadores de esa empresa me
vieron, cojeando y lastimado, por lo que no dudaron
en pedir ayuda a Rodamons de Rubí. Éstos me instalaron en un espacio donde me realizaban las curas
de la herida de mi pata a diario y donde realizaría mi
proceso de cuarentena.
Y sí, soy un gato corriente, de los que abundan por
las calles y se denominan callejeros, pero no todos
los gatos tienen un nombre tan peculiar como el mío.
Se dice del barrio de Triana, que tradicionalmente
fue de marineros, obreros e industriales, así que eso
fue lo que me salvó, caer en las manos de aquellos
trabajadores.
Tras esa mirada, dicen de mí que soy un gatazo super sociable, cariñoso y joven, de un año aproximadamente, porque lo de guapo es bastante evidente. ¿Te
atreves a descubrir lo que hay tras esta imagen?
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

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

SALUT I BELLESA
Per què de vegades no aconseguim la desitjada ‘cura’?
Sovint intentem fer teràpia
per solucionar un problema
i podem pensar que no està
funcionant com caldria o no
ens està ajudant en la mesura
que ens agradaria.
Cada teràpia és diferent,
de manera que analitzar-ne
els motius pot no emmotllarse a tots els casos. Però sí que
sabem que moltes vegades les
persones creuen que serà senzill i no hauran d’esforçar-se, o
tenen limitats els recursos que
pensen usar i poden resistirse al canvi. En alguns casos,
pot ser que el diagnòstic no
estigui ajustat. El cas és que
sabem que algunes persones
abandonen el tractament
sense obtenir millores que els
resultin suﬁcients.
Abans d’abandonar la
idea de fer teràpia, hi ha alguns punts que val la pena
considerar sobre el procés que
hem viscut i potser pensar en
buscar un altre professional.
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I si no em funciona la
teràpia psicològica?
- Són adequats els recursos psicològics: sents que has
entrenat aquelles parts de
tu que necessitava el tractament? Pot ser que la ‘solució’
aportada sigui correcta, però
necessitem que el terapeuta
ens ajudi a buscar el pont
entre el que ens convindria
fer i el que sabem fer. Podem
fer-li-explícit: “Ho vull fer però
no sé”.
- Implicació i esforç del
pacient: la psicologia no és
una teràpia passiva, amb la
implicació del terapeuta i el
seu treball no és suficient.
Ens podem plantejar si hem
fet tot el que estava a les
nostres mans? Hem seguit el
ﬁl d’allò que el terapeuta ens
ha anat aconsellant? Potser
els suggeriments requereixin
de temps i de replantejar
idees llargament arrelades.

Tenim motivació suﬁcient per
canviar?
- Entorn afavoridor del
problema: si estem envoltats
de persones que mantenen les
nostres conductes problema
(per exemple beure alcohol en
excés) o les nostres idees (per
exemple ‘la vida és dura i no es
pot fer res’) potser ens resulti
molt més difícil implicar-nos
en el nostre procés i canviar.
- Manca de ‘feeling’ en la
relació terapèutica: pot no ser

un problema del professional
ni del pacient, de vegades la
comunicació no flueix o hi
ha falta d’enteniment. Potser
com a pacient no desenvolupem la conﬁança necessària
per fer un bon procés.
Has sentit algunes d’aquestes coses? Val la pena que ho
consideris i provis amb un altre professional. Hi ha diversos
tipus de teràpia i de terapeutes, pots trobar-ne alguna que
s’ajusti millor a tu.
Sílvia Rodríguez Díez
Col·legiada 16.572
KANTOR. Espai
d’Atenció Psicològica
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GUÀRDIES NOCTURNES

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

ABRIL 2017

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

CALSINA - 93 699 22 81
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
PARRILLA - 93 699 13 05
C/ Xercavins, 2
PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ Verge de Fàtima, 13
XAPELLI - 93 588 07 08
C/ Victor Català, 22
HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79
CONDAL - 93 699 87 09
Calderón de la Barca, 11
PIERA - 93 697 71 63
Plaça Josep Sapés, 4
SANSI - 93 697 62 73
Ctra. de Terrassa 16-18
BLANCA - 93 699 59 08
Ntra. Sra. de Lourdes, 73
CUYÀS - 93 269 51 03
Milà i Fontanals, 43
BATALLÉ - 93 699 04 30
Pg. Francesc Macià, 23

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ESPERT - 93 699 13 43
Pg. Francesc Macià, 86
FARELL - 93 699 02 91
C/ Sant Jordi, 25
LOZANO - 93 699 10 72
Passeig Les Torres
RUIZ - 93 699 50 12
Ctra. Sabadell, 95
KRONOS- 93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
BARADAD - 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
ORIOL - 93 699 43 98
C/ Safir, 28
GIBERT - 93 699 68 99
C/ Torres Oriol, 4
BATLLORI - 93 699 03 88
C/ Milà i Fontanals, 3

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

Arriba el moment de
començar l’operació biquini!

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

PONT - 93 697 34 56
C/ Magí Ramentol, 7
GARCÍA - 93 697 49 42
C/ Segòvia, 1

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
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

Prop Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant Floristeria Martinez

93 699 03 88

BLANCA

Ntra Sra de Lourdes, 73

Zona Can Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra Sra de Lourdes, 35

Zona Can Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderon de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca nova

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino Espanyol

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona Serreta

93 699 02 91

GARCIA

Segovia, 1

Zona Alta Can Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona Església Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant Congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra De Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Victor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

No sabem si ja has fet el
canvi d’armari o estàs a punt
de fer-ho, però és possible
que al emprovar-te la roba
de l’estiu passat comprovis
que ha passat un misteri digne d’Iker Jiménez a Cuarto
Milenio: l’armari ha encongit
la roba d’estiu!
Si aquest és el teu cas, si
durant l’hivern t’has passat
una miqueta i has guanyat
algun quilet, ara és el moment de baixar-lo. De cap
manera et recomanem que
facis una dieta d’aprimament
pel teu compte per perdre
molts quilos, en aquest cas
posa’t en mans d’un bon
nutricionista o dietista. Però

si només has de perdre uns
pocs quilos, pots demanar
consell al teu farmacèutic
perquè t’indiqui quins productes poden ajudar-te en
aquesta àrdua tasca... Això
al costat d’un pla d’exercici
físic realista –no val apuntarse al gimnàs i no anar-hi!– i
una dieta adequada a les
necessitats calòriques de
cada persona.
Com saps, una de les
nostres premisses és la salut. Mai promourem dietes
d’aprimament si no estan
justificades i guiades per
un professional de la salut,
però és que en una recent
presentació Arkopharma

ens va alertar sobre unes
dades extretes de les Conclusions del XVIII Congrés
de la Societat Espanyola de
Cirurgia de l’Obesitat Mòrbida i de les Malalties Metabòliques (SEC) realment
alarmants. Segons aquestes
conclusions, Espanya està
situada en segona posició a
Europa (darrere del Regne
Unit) pel que fa a nombre
de persones amb sobrepès.
El 17% de la població espanyola pateix obesitat (IMC
superior a 30), mentre que
un 53,7% té sobrepès (IMC
superior a 25).
Per Belleza Activa / AMIC
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Les celles també saben de modes.
Descobreix-les!
Les tendències de temporada no són una cosa exclusiva
per al cabell, el maquillatge
o les ungles. Ara més que
mai, les celles reivindiquen
un lloc de privilegi en el món
‘beauty’ i motius no els en
falten, ja que l’estil de les
celles determina el caràcter,
l’arquitectura i la bellesa de
la cara.
En concret, triomfen les
trucades celles ‘messy’, estudiadament despentinades
i poc depilades, la màxima
referent és la model Cara
Delevingne. Com explica
Bàrbara Torres, distribuïdora
oﬁcial a Espanya de la ﬁrma
britànica Nouveau Lashes,
“es tracta d’un despentinat
de celles totalment estudiat,
que s’aconsegueix pentinantles a contrapel amb algun
producte que les ﬁxi”.
També torna amb força la
tècnica ‘smokey’, un tipus de
maquillatge amb llapis i pols
que aconsegueix unes celles

més gruixudes i naturals,
com les que llueixen Emma
Watson, Soﬁa Vergara i Alessandra Ambrosio. “Si partim
d’escassetat de cabells a les
mateixes no importa, amb
l’ajuda d’un bon llapis i pols
per remarcar pots seguir el
traç que va del principi al ﬁnal, omplint allà on vegis una
o diverses calbes”, explica
Bàrbara Torres.
Tant les celles ‘messy’
com les ‘smokey’ guanyen
cada vegada més seguidores.
I és que lluir unes celles poblades i ben deﬁnides ajuda
a guanyar expressivitat facial
i a destacar la mirada, ﬁns al
punt de convertir-se en un
senyal d’identitat.
Però hi ha més motius
per sumar-te a la tendència
de les celles plenes i prominents, que segur que et
convencen. Com expliquen
des del centre Chi Spa, de
Madrid, fan semblar més
jove: “El borrissol ﬁ al cap o al

front aparenta que ho estem
perdent, encara que no sigui
el cas, i pot fer-nos semblar
més grans del que som”, i
afegeixen que “a mesura que
anem envellint, les coses comencen a sucumbir a la gravetat, incloent la nostra cara.
No obstant això, hi ha alguns
trucs simples per aixecar-la
sense cirurgia i jugar amb
les celles és un d’ells. Tots
els ulls se sentiran atrets cap
a la part superior de la cara,
especialment als ulls”.
Un altre motiu més és

que, segons Chi Spa, “és
una de les millors maneres
d’aconseguir el look ‘nomaquillatge’ o ‘nude’, que
advoca per l’ús de menys
maquillatge sobretot en
els ulls i la boca, ja que en
destacar les celles formem
un marc per a la cara i podem aplicar menys color a
la cara”.
Les celles, segons el teu
rostre
A l’hora de dissenyar les
teves celles, sempre has de

tenir en compte la forma del
teu rostre. Bàrbara Torres de
Nouveau Lashes dona algunes claus: “El rostre ovalat
accepta qualsevol disseny
en celles, tot li va bé. En un
rostre quadrat, les celles
en triangle són l’opció més
adequada, ja que ajudaran a
endolcir els trets. Si és allargat, unes celles simètriques
i en sentit horitzontal faran
que la cara es vegi més ovalada. En els rostres rodons,
el secret és esmolar la cara,
per la qual cosa les celles en
sentit ascendent seran la
millor opció”.
Si t’agrada el món de
les celles, has de visitar la
pàgina de web de Beneﬁt, on
trobaràs trucs, consells per a
la seva cura i vídeos tutorials.
No et perdis l’apartat amb les
transformacions de celles,
on podràs comprovar ﬁns a
quin punt pot canviar la teva
imatge triar un disseny de
celles o un altre.

D’altra banda, si has decidit sumar-te a la moda ‘messy’ és hora de deixar créixer
les teves celles. Per a això,
pots recolzar-te en productes que ajudin al creixement
i farcit de les mateixes, a més
de tècniques com el tatuatge
de celles o la micropigmentació. Una altra opció és la
nova tècnica de farciment
de celles ‘microblading’,
originària d’Àsia, que consisteix a aplicar un pigment
natural a la zona de les celles
amb l’ajuda d’una fulla, per
completar buits o donar
forma. Aquesta tècnica és
menys permanent que la
micropigmentació (sol durar
entre un any i un any i mig)
i promet unes celles poblades, naturals i deﬁnides. Una
sessió de ‘microblading’ pot
costar entre 150 i 200 euros,
i podràs reservar fàcilment a
través de Bucmi.
Per Belleza Activa / AMIC
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LLOGUER I VENDA
ALQUILO hab. 610.467.363
VENDO LOCAL de 180m 2.
Zona La Serreta. 654.161.954

OFERTES I DEMANDES
SE OFRECE SRA. para limpieza
casas, escalera o cuidado ancianos. 697.549.553
SRA. BUSCA limpieza de casas
con exp. 695.420.628

CHICA BUSCA TRABAJO limpieza o cuidado ancianos.
676.589.569

DIVERSOS
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

CULTURA
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TEATRE

L’actriu Carmen Machi porta l’obra
‘La autora de las meninas’ a La Sala

CINEMA

‘Contra�empo’, un ‘thriller’
amb l’actor Mario Casas

REDACCIÓ

La popular actriu Carmen
Machi arriba diumenge a La
Sala per protagonitzar l’obra
de teatre ‘La autora de las
meninas’, dirigida i escrita per
Ernesto Caballero, i acompanyada sobre l’escenari
per Mireia Aixalà i Francisco
Reyes.
Coneguda pel seu paper
d’Aída a la sèrie televisiva
que portava el mateix nom
i amb una llarga trajectòria
al cinema espanyol, Machi
puja a l’escenari per encarnar
una monja copista que rep
l’encàrrec de fer una rèplica
exacta de ‘Las Meninas’ de
Velázquez, just abans que
l’estat es vegi obligat a vendre
tot el seu patrimoni ar�s�c.
L’obra de Caballero és
una sà�ra sobre el paper que
ha d’ocupar l’art a la societat i
la ﬁgura de l’ar�sta medià�c,

Bárbara Lennie i Mario Casas, en una escena de la pel·lícula.

Carmen Machi és la protagonista d’aquesta corrosiva comèdia futurista. / Cedida

així com de les situacions
que es produeixen per la
democra�tzació de la cultura. Produïda per Focus i el
Centro Dramá�co NacionalINAEM, el muntatge teatral
té una durada d’1 hora i 40

Tallers de teatre
per a infants, joves
i adults als Casal
Popular de Rubí

MÚSICA

Rufcreacions, l’associació cultural impulsada per l’actor rubinenc Rubén Ferrer, i el Casal
Popular han organitzat tallers
de teatre per a infants, joves
i adults. Els tallers, que són
d’un màxim de 15 persones
per grup, es desenvoluparan
d’abril a juny durant una hora
i mitja setmanal. El preu dels
tallers és de 50 euros mensuals. Per a més informació
sobre horaris i inscripcions
es pot trucar al 605215382
(Núria) o contactar per correu
electrònic a través de rufcreacions@gmail.com. / DdR

Durant el 2017 se celebra
el 500è aniversari de la coneguda com a Reforma de
l’església o protestan�sme,
promoguda per Mar� Luter.
La reforma va suposar molts
canvis en la religió, la societat i la polí�ca, però també
en la música. Per aquest
mo�u, la Primera Església
Protestant de Rubí, situada
al carrer Colom, juntament
amb l’Escola de Música Pere
Burés, ha organitzat una
sèrie de concerts centrats
en la ﬁgura d’un dels compositors protestants més

minuts i es representarà el
9 d’abril a La Sala a les 18.30
hores. El preu de les entrades
és de 20 euros i de 15 per als
majors de 65 anys, pensionistes i jubilats i les persones
que �nguin el carnet de la

Biblioteca.
‘La autora de las meninas’, que ja s’ha estrenat
al teatre Lope de Vega i es
podrà veure al teatre Goya de
Barcelona entre el 22 d’abril i
el 4 de juny.

Concert de Bach per celebrar el 500è
aniversari de la Reforma Protestant

El cicle de cinema de primavera projecta a la pantalla de La Sala el llargmetratge ‘Contra�empo’,
del director Oriol Paulo i
amb Mario Casas com a
personatge protagonista, acompanyat per Ana
Wagener, Bárbara Lennie
i José Coronado.
Es tracta d’un ‘thriller’

d’estrena en el qual Adrián
Doria (Mario Casas) és
acusat de l’assassinat de la
seva amant. Per tal d’evitar
la presó contracta una de
les millors advocades del
país.
‘Contra�empo’ es projectarà aquest divendres a
les 21 hores i l’entrada té
un cost de 5 euros. / DdR

‘Astral’, el documental de
Jordi Évole sobre refugiats,
es projecta al CRAC
El CRAC acull la projecció
del ﬁlm ‘Astral’, el segon
documental del clicle Cinema Refugiat, organitzat
per Rubí Acull.
Es tracta d’un audiovisual dirigit per Jordi Évole
i Ramon Lara i que segueix
la història d’un veler de
luxe reconvertit en un
vaixell per a refugiats.

El documental mostra
el dia a dia dels socorristes de l’ONG Proactiva
Open Arms, que ha contribuït al rescat de milers de
persones al Mediterrani
en els darrers mesos.
La projecció del documental ‘Austral’ serà
aquest divendres a les
19.30 hores. / DdR

El pianista Xavier Pardo. / cedida

emblemà�cs, Johann Sebas�an Bach. El primer concert
serà el 22 d’abril a les 18.30
hores al Celler i comptarà
amb la par�cipació de Xavier Pardo i Mariona Sarquella

(piano); Aleksandar Krapovski (concer�no i director) i l’orquestra Ensemble
R22. L’entrada té un cost
de 5 euros i l’aforament és
limitat. / DdR

El vaixell ‘Open Arms’, protagonista del documental.
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CINEMA

El Gra recupera el cicle ‘Pugem
un esglaó’ per oferir tallers
i xerrades sobre la fotograﬁa
El Grup Fotogràﬁc El Gra
ha recuperat aquest any el
projecte ‘Pugem un esglaó’,
un cicle de xerrades i tallers per tal de millorar els
coneixements fotogràﬁcs
dels seus socis.
La primera ac�vitat va
ser un taller de gotes, que
va comptar amb la par�cipació de més d’una vintena
de persones. El segon acte
del cicle va ser ahir dijous
i va anar a càrrec del fotògraf Pep Adelantado.
El Gra també va organitzar la setmana passada
una nova edició del cicle
‘Explica’ns el teu rotllo’,
que va anar a càrrec d’Imma i Carles Pujol, que van
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mostrar fotos i audiovisuals
de l’Argen�na.
D’altra banda, es van
lliurar els guardons dels
premis socials individuals
del 2016. El guanyador va
ser Jaume Roura, seguit
per Paco González i Pere
Farré.
En el cas dels guanyadors socials de col·lecció
del 2016, el guanyador
també va ser Jaume Roura.
En segon i tercer lloc van
quedar Rosa Cívico i Boni
Mar�n. Per úl�m, pel que
fa als guanyadors de les
sor�des a caminar de l’any
passat, es va imposar Pere
Farré, seguit de Paco Mar�n i Paco González. / DdR

Guanyadors dels premis socials del 2016. / Cedida

Nova edició del Fes�val de
cinema de terror, fantàs�c i freak
MARTA CABRERA

Terror, fantasia i ‘frikisme’.
Aquestes són les tres temà�ques de la segona edició
de l’InFest, que se celebrarà
a Rubí el 14 i 15 de juny amb
la projecció de diversos curts
audiovisuals, concerts, xerrades i altres ac�vitats.
El Fes�val de cinema de
terror, fantasia i freak està
organitzat per un seguit

d’en�tats coordinades per
l’associació ARCAM Producciones. L’esdeveniment
també comptarà amb la collaboració del col·lec�u SiART,
que ambientarà el Celler de
la temà�ca d’aquest any: els
‘remakes’.
L’InFest es va realitzar
per primera vegada l’any
passat amb un notable èxit,
tant pel que fa a la qualitat
dels curts presentats al con-

curs, com per la resposta
ciutadana.
Enguany, els par�cipants
tenen temps ﬁns al 30 d’abril
per enviar les seves produccions audiovisuals. De moment, ja n’han rebut 300.
El guanyador del premi,
escollit pel jurat s’endurà 500 euros, mentre que
hi haurà un accèssit dotat
amb 250 euros. A més, hi
haurà un premi del públic,

Els promotors de l’InFest, durant la presentació de la segona edició. / M.C.

també de 250 euros. Entre
tots els curts rebuts, els organitzadors triaran els més
destacats per projectar-los
durant l’InFest.
Com l’any passat, hi
haurà la categoria de curts
rodats amb el mòbil, que
no podran superar els 90
segons i que hauran de ser
una escena d’una pel·lícula.
En aquest cas, les votacions
es faran per internet a través
de Rubitv.cat.
Pel que fa a les ac�vitats
paral·leles, està conﬁrmada
una xerrada del ‘youtuber’
El Chico Moreda, una sessió
de maquillatge zombie i un
correbars.
“El festival el que pretén és que la gent produeixi curts de cinema i que
els pugui gaudir”, explica
Imanol Fernández, un dels
organitzadors, que destaca
que un dels aspectes més
interessants del fes�val és
“la barreja entre els audiovisuals amateurs i els professionals”.

ART

El Peacock concentrarà tots els
actes en un sol cap de setmana
El Peacock Rubí Art Fes�val,
que basa el seu caràcter en
l’art mul�disciplinari, emergent, transgressor i contemporani, se celebrarà al Celler
i el seu entorn entre el 15 i el
17 de setembre.
En aquesta tercera edició
del Peacock, els organitzadors, un grup de joves
rubinencs, han volgut concentrar totes les activitats
de la programació en un sol
cap de setmana, per tal que
el caràcter mul�disciplinari
de l’ac�vitat sigui més visible. “Hem volgut reunir les
diferents disciplines, perquè amb la divisió temà�ca
quedava una mica aigualit
el caràcter mul�disciplinari
del festival i així el públic
es pot interessar per més
tipus d’activitats”, explica
Laia Ollé, organitzadora del
Peacock.
El festival està obert a
diversos formats, elaborats
tant per ar�stes locals com
d’altres indrets i vol oferir

El Peacock pretén ser una plataforma per ajudar a visibilitzar el nou art. / Localpres

sobretot propostes que es�guin fora del circuit habitual.
“Més enllà del gaudi o de la
bellesa, el que volem és que
les obres interpel·lin el públic, un art que sigui un reﬂex
de la societat actual”, aﬁrma
Víctor Ramos, organitzador
de l’esdeveniment.
Per l’edició d’aquesta

tardor, ja s’ha obert la convocatòria per tal que els
ar�stes interessats es posin
en contacte amb el Peacock.
Tenen de temps ﬁns al 10 de
maig per fer arribar les seves
propostes de moda, audiovisual, música, ‘performance’
i exposició. També està prevista l’organització del Pe�t

Peacock després de l’èxit de
la darrera edició.
D’altra banda, els organitzadors han decidit canviar
la imatge del fes�val. El nou
logotip ha estat creat pel
col·lectiu artístic 382, que
l’any passat va par�cipar en
el fes�val, amb la intenció de
promocionar l’art local.
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La Banda de Rubí engresca els rubinencs amb un
homenatge al món dels videojocs i les pel·lícules
LARA LÓPEZ

L’espectacle ‘Let’s play it!’
de la Banda de Rubí va
omplir de gom a gom el
Casal Popular el passat
diumenge. El grup de l’Associació Rubí Musical Segle
XXI, conjuntament amb
l’Obrador Coral, el cantant
Antonio Mar� i la pianista
Àgata Palencia, van atreure
centenars de rubinencs i
rubinenques de totes les
edats, gràcies al seu homenatge a les bandes sonores
de videojocs i pel·lícules.
El concert de primavera
de la banda, que enguany
arriba a la sisena edició,
va interpretar un repertori
amb temes de ‘The Legend
of Zelda’, ‘Mario Bros’, ‘Final Fantasy VII’, ‘Indiana
Jones’, ‘Assassin’s Creed’, o
els clàssics de jazz ‘I’ve got
you under my skin’ i ‘Blue
Monk’, entre altres.
El director de la Banda
de Rubí, Lluís Calduch, ha
manifestat a Diari de Rubí
la seva sa�sfacció perquè

Els integrants de la Banda van oferir el concert de primavera al Casal
Popular. / L. López

“el concert va ser tot un èxit
entre el públic”. De fet, van
rebre moltes felicitacions
dels espectadors i, fins i
tot, de bandes vallesanes
que van ser-hi presents a
l’espectacle. La Banda de
Rubí agrupa a músics amateurs d’instruments de vent
i percussió des del 2011,
dins de l’Associació Rubí
Musical Segle XXI.
El director musical explica que sempre pacten

el repertori general entre
tota la banda, ja que és un
element molt motivador
per a ells. Els components
del grup tenen una franja
d’edat dels 14 als 64 anys,
tot i que la majoria d’ells estan al voltant de la vintena.
Entre ells, molts aﬁcionats
als videojocs.
Com a director, Calduch
és el responsable de triar
les peces musicals que formaran part de cada reper-

tori. Per al concert de ‘Let’s
play it!’, la banda portava
assajant des de setembre
de l’any passat.
Sobre el seu homenatge
al món dels videojocs i el cinema, Lluís Calduch aﬁrma
que l’elecció forma part de
la ﬁlosoﬁa de la banda: fer
música que agradi tothom i
que pugui gaudir un públic
molt divers. En aquest sen�t, Calduch considera que
“les persones que no estan
acostumades a gaudir de
concerts, prefereixen música coneguda i espectacles
més amens”.
Els propers concerts de
la banda seran el 22 d’abril,
a la cercavila de Sant Jordi,
i a la Trobada d’Esbarts Infan�ls del 3 de juny, també
a la ciutat. Calduch explica
que estan treballant en
un repertori de folklore i
música tradicional catalana
per acompanyar l’Esbart
Dansaire, mentre que per
la Festa Major estan preparant una actuació per “tornar a impactar el públic”.

La rubinenca Carolina
Alabau, a la ﬁnal del
programa ‘Oh Happy Day’

Membres del grup ‘Sound Six’. / Cedida

L’ar�sta rubinenca Carolina
Alabau ha aconseguit arribar a la ﬁnal del concurs de
TV3 ‘Oh Happy Day’ amb el
seu grup ‘Sound Six’.
Alabau, que és pianista
i solista, par�cipa des del
gener en el popular programa musical de Televisió
de Catalunya i, amb la resta
de coralistes del grup, ha
aconseguit arribar ﬁns a la
ﬁnal i optar a la victòria.
A més de ‘Sound Six’
també han aconseguit

classiﬁcar-se per a la ﬁnal
els grups ‘Not Named’ i
‘Friendship’. El grup guanyador serà escollit aquest
dissabte a la nit durant
l’emissió del programa
després d’una votació popular per internet.
Carolina Alabau fa
molts anys que es dedica
a la música i ha ofert diversos concerts a Rubí, entre
els quals destaca una actuació al RubiSound durant la
Festa Major 2016. / DdR

Vermut amb la música
negra d’Eva del Canto

‘Doble o res’, una cita amb Blues de la mà de Sweet
el jazz a l’Espai de la CGT Marta i Johnny Big Stone

L’ar�sta Eva del Canto actuarà aquest diumenge en el marc dels
Vermuts Musicals a la plaça del Celler. Portarà la seva proposta
‘Black Nibble’, de temes gòspel, soul i funk, acompanyada per
Arecio Smith
al teclat, Víctor Ning a la
guitarra, Pol
Barbé al baix, i
José Luís Garrido a la bateria.
L’actuació està
programada a
les 12.30 hores. / DdR
Eva del Canto actuarà al Celler. / Cedida

L’Espai sociocultural de la
CGT organitza aquest divendres a les 20.30 hores
una doble actuació sota el
�tol ‘Doble o res’. En primer
lloc, hi haurà el concert de
Trebol Quartet, un nou grup
de jazz de Terrassa que es
presentarà per primera vegada al públic i que oferirà
un repertori de peces clàssiques del jazz en un format
acús�c. Durant el concert,
que inclourà temes com

‘So�ly...’, ‘Valse Hot’ o ‘Bea�ful Love’, el grup gravarà el
seu vídeo promocional.
Després de l’actuació
del conjunt terrassenc, serà
l’hora de l’actuació del quintet Estàncies&Estàndards,
que explorarà nous gèneres i que comptarà amb la
col·laboració d’un pianista
de luxe, Edu Fernández.
L’espectacle compta amb
servei de bar a preus populars. / DdR

La Societat de Blues de Rubí organitza un concert amb l’actuació de Sweet Marta (veu i armònica) i Johnny Big Stone (veu
i guitarra). L’espectacle de blues serà el dissabte a les 20 hores a l’Espai sociocultural de la CGT. Sweet Marta és una gran
harmonista que segueix
la tècnica dels grans ‘bluesman’ com Júnior Wells,
mentre que la seva veu
recorda a les grans dives
com Big Mama Thorton.
Johnny Big Stone és un
guitarrista amb inﬂuències
de T-Bone Walker i un es�l
‘west coast’. / DdR
Sweet Marta. / Cedida
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La rubinenca Ester Farran
presenta ‘Poca broma
amb les vacances’
Ester Farran presenta aquest dissabte
a les 12.30 hores al
Racó del Llibre la sevaa segona novel·la
infantil: ‘Poca broma
amb les vacances!’
dins de la sèrie ‘Els
embolics de la Judit
i el Johan’, d’edicions
Pirata. El llibre està
acompanyat per les
il·lustracions de Jordi
Sales.
L’autora local va
publicar al 2016 el
seu primer llibre de Portada del nou llibre d’Ester Farran.
caràcter infantil dinsde la mateixa sèrie: ‘Poca lar. La malaltia destrossa
broma amb la xocolata!’.
la seva família i la seva
carrera professional, però
‘Les defenses’
ell rebat el diagnòstic i s’hi
D’altra banda, el Racó del rebel·la.
Llibre acollirà també la
La presentació anirà
presentació del llibre ‘Les a càrrec de l’autor, que
defenses’, de l’autor Gabi estarà acompanyat pel
Martínez. La novel·la narra fotògraf rubinenc Carles
la història d’un neuròleg Mercader, el 12 d’abril a
de cinquanta anys que és les 19.30 hores al Racó del
diagnosticat com a bipo- Llibre. / DdR

José Liñan publica
‘Ciudad dormitorio’,
el seu segon poemari
L’escriptor rubinenc ha
publicat el seu segon poemari, ‘Ciudad dormitorio’, després d’aconseguir
el finançament necessari
gràcies a una campanya
de micromecenatge durant la tardor.
Uno Editorial publica
les 64 pàgines d’aquest
llibre de José Liñán, el
segon, després de l’obra
‘El día que murió Sergio
Algora’. Es tracta d’un
recull de prop de una
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trentena de poemes realitzats amb un llenguatge
urbà i contemporani i
que entaulen un diàleg
amb la ciutat, resseguint
mots com ‘urbanisme’,
‘polígon’, ‘gentrificació’ o
‘extrarradi’, entre altres.
La nova obra de Liñan
aprofundeix en la poesia urbana a través de
diversos personatges,
però on sempre, el més
important acaba sent la
ciutat. / DdR

José Liñan, durant la presentació del seu primer llibre. / Arxiu

‘La senyora Stendhal’, la Catalunya de
la postguerra a través dels ulls d’un nen
marta cabrera

El periodista i escriptor Rafel
Nadal va presentar al Racó
del Llibre la seva darrera
novel·la ‘La senyora Stendhal’, una obra ambientada
en la Catalunya de postguerra. Es tracta de la cinquena
novel·la d’aquest autor català, que va guanyar el premi
Josep Pla el 2012 amb l’obra
‘Quan érem feliços’.
Més d’una vintena de
persones no es van voler
perdre la visita de Nadal a
Rubí per presentar ‘La senyora Stendhal’ el dimarts
al vespre. L’acte va comptar amb la participació de
l’escriptor rubinenc Eduard
Puigventós, que va fer la
presentació de l’autor.
‘La senyora Stendhal’,
segons explica el periodista
i escriptor, “és una història
de la postguerra catalana,
una mirada infantil d’un nen
que observa i que, de mica
en mica, descobreix que
les coses succeeixen per

El Racó del Llibre va acollir la presentació, a càrrec de l’autor, Rafel Nadal, i l’historiador rubinenc Eduard
Puigventós. / M.C.

un motiu i que acaba prenent partit pels Stendhal,
la família que l’ha adoptat
i que són els hereus de la
República”.
Per Puigventós es tracta
d’un llibre “molt interessant
perquè, sense deixar de res
un relat de vida, fa referèn-

cia a episodis de la guerra,
com aquesta persegueix a
diverses generacions i com

Més d’una vintena
de persones
assisteixen a la
presentació

Anna Terrats presenta un llibre de
relats eròtics amb humor i tendresa
rEDACCIÓ

La rubinenca Anna Terrats
acaba de presentar el seu
primer llibre, ‘La teixidora
de contes’. Es tracta d’un
recull de gairebé una trentena de relats eròtics escrits
“amb molta imaginació i
bones dosis d’humor”.
Terrats, que havia estat mestra de professió i
narradora de contes, assenyala que fins ara sempre
s’havia centrat en els relats
infantils, però que els seus
companys de l’Ateneu Barcelonès la van animar l’any
passat a canviar de registre i dedicar-se al públic
adult. “Els meus companys
em van animar a escriure
aquest tipus de relats i així
ho vaig fer, sense pensar
mai que un dia es veurien
publicats”, explica l’autora,
de 82 anys.
Segons Terrats, “són
relats eròtics, en el seu
conjunt, però que tenen
una part educativa, com
mestra que sóc, i també
una part reivindicativa”.
En aquest sentit, assenyala

Anna Terrats, a l’esquerra, durant la presentació del seu llibre. / Cedida

que són un homenatge a
la sensualitat, però també
és una lluita contra la repressiva educació que van
patir moltes dones durant
la dictadura franquista.
El fet d’escriure ‘La teixidora de contes’ ha suposat
per a la rubinenca, a més
d’acomplir un somni, “haver gaudit molt mentre els
escrivia, però també enfrontar-me al meu passat,
amb l’educació que vam
rebre i els tabús de l’època
que tant ens va marcar”.

La presentació del llibre
va tenir lloc dijous passat
a la tarda a l’auditori de
la Biblioteca Mestre Martí
Tauler, que es va omplir de
gom a gom amb un nombrós públic. L’acte, conduït
per la també autora rubinenca Gracia Pérez, qui
l’ha ajudat en el projecte
d’edició del llibre, va ser
molt emotiu, però també
va tenir moments d’humor, i va comptar amb la
participació de Rous, de la
companyia Va d Teatre.

la guerra, tot i que gairebé
no l’ha viscut, afecta aquest
nen durant tota la seva
vida”.
L’autor va estar signant
exemplars del seu llibre i
la seva visita escalfa motors per a la Diada de Sant
Jordi.

Segona edició
del Concurs de
relats col·lectius
en línia de la
Biblioteca

La Biblioteca organitza
per segon any el Concurs
de relat col·lectius en línia, en el qual dos equips
competiran pel premi.
Tal com es va fer
l’any passat un escriptor redactarà les quatre
primeres línies, mentre
que la resta les haurà de
redactar el grup, format
per deu participants, a
través d’un fòrum. En
aquesta ocasió, l’escriptor que inicia les dues
històries és Joan Antoni
Martín Piñol.
Els guanyadors tindran entrades per les
activitats de Festa Major
i altres descomptes relacionats amb activitats
literàries. Les dues històries que competeixen
en aquesta edició són
‘La font de l’amor’ i ‘El
misteriós misteri’. Les
inscripcions per participar s’han de fer a través
del web de la Biblioteca
fins al 30 d’abril. / DdR
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Centenars d’infants participen en
la 5a edició de la Cantata escolar
MARTA CABRERA

Els alumnes de 4t de Primària de 19 centres escolars de
Rubí van participar el divendres al migdia en la cinquena
edició de la Cantata escolar,
que enguany va aplegar 900
infants i que va ser llargament aplaudida pel nombrós
públic assistent.
Els participants van interpretar set peces musicals,
entre les quals hi havia temes de David Bowie, Frank
Sinatra, Franz Schubert o
Mclan, i van oferir un recital
relacionat amb l’espai que
portava per títol ‘500 anys
de llum’.
La banda de l’Escola de
Música Pere Burés va posar la música a l’actuació,
que per primera vegada va
comptar amb la participació dels infants del Centre
d’Educació Especial de Ca
n’Oriol. Els infants, a més de
cantar, van oferir diverses
coreograﬁes en cada cançó,
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ENTITATS
La Casa de Andalucía en Rubí organitza
el segon ‘Cántaro ﬂamenco’ a La Sala
REDACCIÓ

La Casa de Andalucía en
Rubí ha organitzat el segon
‘Cántaro Flamenco Ciudad
de Rubí’, que es durà a terme aquest 8 d’abril a les 21
hores al teatre municipal La
Sala. L’espectacle comptarà
amb la participació de diferents artistes.
Entre aquests, els cantants Manuel Castro Román
“Lolo de Jerez”; Victor

Palacios; Manuel Gómez
García “El lentejuela” i Blas
Maqueda, que estaran
acompanyats ‘al toque’ pels
guitarristes Juan Gallardo i
Luís Reynaldos.
L’espectacle serà presentat per Toni Sevilla, director
del programa Raíces del Sur
de Ràdio Rubí. Les entrades,
que tenen un cost de 8
euros es poden adquirir al
mateix teatre o bé a través
de ticketea.

Uns 900 infants van cantar temes de David Bowie o Frank Sinatra, entre altres. / M.C.

en un colorit espectacle.
Al concert musical, que
va tenir lloc a l’amfiteatre
del Castell, hi van assistir
centenars de persones de
públic.
La Cantata és un treball
que coordinen els diversos

mestres de les escoles participants, que confeccionen
una història que il·lustren
a través de diversos estils
musicals. Posteriorment, els
alumnes treballen durant el
curs les cançons per poder
fer l’espectacle al costat de la

SARDANES

Bona estrena de temporada
de les colles Galzeran

Les colles infantil i gran queden en primera posició
en la seva sortida a Sant Feliu de Llobregat

Petits Galzeran, durant la seva actuació a Sant Feliu. / Cedida

REDACCIÓ

Les colles Petits Galzeran i Brots de Galzeran
de l’Escola de Sardanes Flor de Neu han fet
un excel·lent paper en el concurs de Sant
Feliu de Llobregat que s’ha disputat aquest
diumenge i que ha suposat l’inici de la temporada pels rubinencs.

La colla infantil Petits Galzeran ha quedat en primera posició en la modalitat de
colles lliures, empatada amb la colla Petits
Vilanovins, mentre que la colla Brots Galzeran ha quedat en segon lloc empatada
amb la colla Encís de Manlleu. La següent
sortida de les colles Galzeran serà l’1 de
maig a Òdena.

resta de centres educatius.
L’actuació musical es va
començar a realitzar fa 5
anys amb motiu de la commemoració dels 50 anys de
la rierada de Rubí i l’èxit ha
fet que des d’aleshores s’hagi realitzat cada any.

Manuel Castro ‘Lolo de Jerez’ és un dels artistes participants. / Cedida
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premis

Rubí acollirà el lliurament dels Premis Nacionals de Cultura

>> Raimon, Emma Vilarasau i Albert
Serra són alguns dels artistes guardonats

>> Els reconeixements, atorgats pel
CoNCA, es lliuraran el 15 de juny a La Sala

Redacció

La ciutat de Rubí serà la seu del
lliurament del Premis Nacionals
de Cultura 2017 el 14 de juny. El
Consell Nacional de la Cultura i
de les Arts (CoNCA) ha escollit el
teatre municipal La Sala per fer
entrega dels guardons, els més
importants del panorama cultural
i artístic català.
Els premiats en l’edició
d’aquests premis nacionals de
cultura són l’editor Josep Cots, la
fotògrafa Maria Espeus, l’escriptor
Joan Francesc Mira, el compositor
Héctor Parra, el cantautor Raimon,
el periodista Carles Santamaría,
el cineasta Albert Serra, l’actriu
Emma Vilarasau, la Fundació
Apel·les Fenosa i el Secretariat de
Corals Infantils de Catalunya.
E l C o N C A re co n e i x a m b
aquests guardons a figures i entitats que contribueixen a donar
més rellevància a la cultura catalana, ja sigui per la seva labor
intel·lectual, artística o d’identitat
compartida.

PREMIS 2017
• JOSEP COTS Fundador de l’editorial 1984.

• MARIA ESPEUS Fotògrafa i publicista.

• FUNDACIÓ APEL·LES FENOSA
Institució dedicada a la difusió de
les escultures de Fenosa.

• JOAN FRANCESC MIRA Assagista, novel·lista, crític literari i
articulista.
• HÉCTOR PARRA Compositor
musical.
• RAIMON Cantautor musical.

• CARLES SANTAMARÍA Impulsor
del Saló del Còmic i del Saló del
Manga.
Els premiats, amb membres del jurat. / Eva Guillamet

En el cas dels premis d’aquesta
edició, destaquen per l’excel·lència de la seva obra i carrera,
la tenacitat de la seva feina, la

Agenda
································································
DiVENDRES - 7 d’abril
-Jam Session de Dj’s
A les 18h a l’Espai Jove Torre Bassas (c.
Sabadell, 18).
-Tertúlia literària en viu
A càrrec de Tomàs Díaz. A les 18h a la Biblioteca (c. Aribau, 5).
-‘Astral’
Documental dirigit per Jordi Évole. A les
19.30h al CRAC (c. Sant Joan, 1). Org.: Rubí
Acull.
-‘Doble o res’
Actuació musical d’Estàncies&Estandards i
Trebol Quartet. A les 20.30h a l’Espai sociocultural de la CGT (pl. Anselm Clavé, 4-6).
Org.: CGT Rubí.
-‘Contratiempo’
Dins del cicle de cinema de primavera.
A les 21h a La Sala (c. Cervantes, 126).
Preu: 5€.
-Observacions astronòmiques nocturnes
A càrrec de l’Associació d’Amics de l’Astronomia TRI-A. A les 21.30h a l’Ateneu (c.
Xile, 1-3).

creativitat i l’empremta que han
deixat en l’àmbit cultural.
El jurat del Premis Nacionals
de Cultura està format per Carles

································································
DiSSABTE - 8 d’abril
-Sortida a caminar
A l’esplai de les Arenes. A les 8h a l’Antiga
Estació (c. Historiador Serra, s/n). Org.: El
Gra.
-Retrat de les persones de Rubí
Curs a càrrec de Carles Mercader. De 10h a
14h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3). Preu: 8€.
-Nascuts per llegir
‘Pim, pam instruments i repicam’, a càrrec
de Musinfant. A les 11h a la Biblioteca (c.
Aribau, 5).
-Contes de Pasqua
Activitat familiar a càrrec de La Minúscula.
A les 12h a l’Ateneu (c. Xile, 1-3).
-‘Poca broma amb les vacances’
Presentació del llibre de la rubinenca Ester
Farran. A les 12.30h al Racó del Llibre (c. Dr.
Robert, 12).
-‘El cos en l’espai’
Activitat familiar. A les 18h al Celler (c. Pintor
Coello, s/n).
-Concert de blues
A càrrec de Sweet Marta i Johnny Big Stone.
A les 20h a l’Espai sociocultural de la CGT
(pl. Anselm Clavé, 4-6). Org.: Societat Blues
Rubí.
-‘Cántaro flamenco’
Amb Lolo de Jerez, Víctor Palacios, El Len-

Duarte, que és el president, Gemma Sendra, David Albet, Mercè
Gispert, Pilar Parcerisas i Isona
Passola.

tejuela i Blas Maqueda. A les 21h a La Sala
(c. Cervantes, 126). Preu: 8€. Org.: Casa
d’Andalusia de Rubí.
-Acherón Delacroix
‘Demonia’, espectacle per a majors de 13
anys. A les 21h al Casal Popular (c. Pere
Esmendia, 14).
Preu: 12€ / 10€ (reserva).
································································
DiUMENGE - 9 d’abril
-Vermut musical
A càrrec de Black Nibble. Gospel, soul i
funk.A les 12.30h a la pl. del Celler.
-‘La autora de las meninas’
Amb Carmen Machi. A les 18.30h a La
Sala (c. Cervantes, 126). Preu: 20€/15€
reduïda.
································································
DiMECRES - 12 d’abril
-‘Les defenses’
Presentació del llibre a càrrec de l’autor
Gabi Martínez i el fotògraf Carles Mercader. A les 19.30h al Racó del Llibre (c. Dr.
Robert, 12).
································································
DiJOUS - 13 d’abril
-Lesctorsaltren
A càrrec de Montse Marcet. Club de lectura
per infants d’11 a 13 anys. A les 18h a la
Biblioteca (c. Aribau, 5).

• SECRETARIAT DE CORALS INFANTILS DE CATALUNYA Promotora del cant coral entre els infants.
• ALBERT SERRA Director de
cinema.
• EMMA VILARASAU Actriu.

Exposicions
-Materials sobre l’horticultura
Exposició del Dia de la terra a la Biblioteca
(c. Aribau, 5). Fins al 30 d’abril. De 16h a
21h. De dilluns a dimats de 16h a 21 hores,
de dimecres a divendres de 10h a 14h i de
16h a 21h i dissabtes de 10h a 14h.
-Saharauis al mig del no-res
Exposició de Medicus Mundi a l’Ateneu (c.
Xile, 1-3). Fins al 13 d’abril. De 16h a 21h.
-Records i llocs
Exposició de pintura de M. Eulàlia Matas.
Fins al 30 de juny al Centre Tècnic de Rubí
(av. L’Estatut, 130). De dilluns a divendres
de 9h a 14h i de 16h a 19h.
-Pell i pedra
Exposició fotogràfica de Josep Tobella.
Fins al 21 d’abril a edRa (c. Joaquim
Blume, 28). De dilluns a divendres de
10h a 21h.
-Maquillatges
A càrrec de l’artista Miquel Mas. A l’Aula
Cultural (av. Barcelona, 84). Fins al 13
d’abril. Dijous i divendres de 17.30h a
20.30h, dissabtes d’11h a 14h i de 17.30h
a 20.30h.
-El Museu de Rubí
Al Museu Vallhonrat (c. Sant Pere, 7779). Divendres i dissabtes de 18h a 21h,
diumenges d’11h a 14h i de 18h a 21h i
festius d’11h a 14h.
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futbol | segona catalana

futbol | primera catalana

Empat de l’Olímpic contra el Júnior

Sorprenent victòria del
Rubí contra el Lleida B

olímpic can fatjó - CF júnior

2-1

OLÍMPIC CAN FATJÓ: Buyo, Pol, Lolo, Mauri (C. Pereira),
Baby, Adri García, Genís (Nil) (Albert), Pablo Borges, Peroni,
Cabanas (Dani García) i Marc Ruiz.
CF JÚNIOR: Cosialls, Guix, Venegas, Moretones, Rión, Bartomeus, Mayol, Miki (Juan Torres), Pérez, Soler i García
(Cortés).
Àrbitre: Moreno Asensio, Sergio (Regular).
Gols: 1-0 Baby (22’); 1-1 Bartumeus (39’), 1-2 Mayol (68’),
2-2 Lolo (71’).
Targetes: Baby, Adri García, Genís i Cabanas / Pérez.
José Verde

L’Olímpic Can Fatjó no va
poder aconseguir el triomf
contra el Júnior tot i comptar
amb dos nous fitxatges: Gabriel Santiago ‘Baby’ i Pablo
Borges. Tot i això, les dues incorporacions van transmetre
més poder ofensiu per part
del conjunt rubinenc, que va
acabar empatant 2-2.
L’equip de Can Fatjó va
estar més motivat sobre el
terreny de joc, encara que
els canvis tàctics en defensa
no van produir els resultats
esperats, ja que el conjunt
de Sant Cugat va aconseguir
fer dos gols.
L’Olímpic va jugar bé en
la primera meitat i va aconseguir avançar-se al minut 22
amb un fort xut de Baby des
de fora de l’àrea.
El Júnior, amb el seu joc
d’esperar al darrere i sortir al
contracop, no va disposar de
massa arribades a la porteria
contrària, però en una jugada
al minut 39, Bartomeus va

rematar dins de l’àrea i va superar Buyo, el porter local.
La segona meitat es va
reprendre amb poques variacions. Va continuar sent
l’Olímpic el conjunt que tenia
el domini i la possessió de la
pilota, mentre que el Júnior
esperava al contraatac. De fet,
en una d’aquestes jugades,
Mayol va arribar fins a l’àrea
de Buyo i va aconseguir introduir la pilota a la porteria per
posar en el marcador l’1-2.
L’Olímpic no va abaixar
els braços i tres minuts més
tard Lolo va rematar de cap
un servei de córner per fer
el 2-2.
Més tard, Nil va haver
de marxar del terreny de joc

per culpa d’una lesió i el va
substituir Albert.
En els darrers quinze minuts de joc, l’Olímpic va empènyer i va intentar marcar
de pilota aturada en un parell
de llançaments de falta, però
el marcador finalment no es
va moure.
En la propera jornada,
l’Olímpic s’enfrontarà al Moja
a l’estadi municipal d’Els Pins,
en un partit que serà una autèntica final per l’Olímpic per
tal de mantenir la categoria.
El duel tindrà lloc el dissabte
a les 19 hores.
ViCatalà. Passat i present
de futur
Exposició sobre la vinya i el vi
a Catalunya. Fins al 23 d’abril
al Celler (c. Pintor Coello,
s/n). Divendres de 18h a 21h,
dissabtes de 12h a 14h i de
18h a 21h i diumenges d’11h
a 14h.
Acompanyament
Imatges sobre l’acompanyament a gent gran. Fins al 29
d’abril a la Biblioteca (c. Aribau, 5). De dilluns a dimats de
16h a 21 hores, de dimecres

a divendres de 10h a 14h i
de 16h a 21h i dissabtes de
10h a 14h.
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
60
U. BELLVITGE
55
ESPLUGUENC
51
SANT JOAN DESPÍ
50
ATL. SANT JUST
42
JÚNIOR
41
MARIANAO
40
FONTSANTA
38
ATL. PRAT
37
ATL. VILAFRANCA
37
M. IGUALADA
35
GORNAL
32
OLÍMPIC
31
SAN MAURO
29
MARTORELL
29
DINÀMIC BATLLÓ
26
MOJA
22
C. COOPERATIVA
18

resultats

Veterans-Pubilla Casas
Valldoreix-Sènior B

0-0
0-3

Cadet A-Sant Quirze

7-0

Rubin, Cortes i Linero.

Juvenil-Juv. 25 Sept.

Pau i Raúl.		
Siéguez (3), Nonis, Paqui (2) i
Moreno.

2-3

Cadet B-Sant Pere Nord
0-1
Jabac-Infantil A
2-0
Infantil B-Can Trias
1-2
Kike.		
Aleví A-Cerdanyola
1-2
Daniel.		
Aleví B-Maurina Egara
2-4
Figueras i Ruiz.

Juan XXIII-Aleví C
11-0
Mirasol-Aleví D
0-2
Rainer i Hakim.		
Benjamí A-G. Manresa
1-6
Maldonado.		
Benjamí B-Cerdanyola
1-6
Martínez.

Rubí-Benjamí C
5-1
Moreno.		
Prebenjamí A-G. Manresa 1-8
Mancheño.

L’Olímpic va intentar buscar sense èxit la victòria. / J. M. Villena

Prebenjamí B -Sant Cugat
Maher.

1-3

futbol | segona catalana

El Més Fusta Vòlei s’acomiada de
Primera Nacional amb una derrota
El Més Fusta Vòlei Rubí no
va poder acomiadar-se de
Primera Nacional amb una
victòria i va perdre al pavelló
de Can Rosés per 1-3 contra
el CN Sabadell.
El duel va començar
amb un set molt ajustat en
el qual cap dels dos conjunts
Primera Grup B
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EQUIP
PTS.
CV ESPLUGUES
55
CV SANT CUGAT
49
VALL D’HEBRON
49
CVB BARÇA
47
CN SABADELL
32
CECELL LLEIDA
32
SARAGOSSA
27
CH BORDILS
26
CV MONJOS
22
IBSA CV ACE GC
14
SANT ESTEVE
14
MÉS FUSTA RUBÍ
8

Imatge del Rubí-Lleida B a Can Rosés. / Lleida Esportiu

donava un punt per perdut. Les rubinenques van
estar més encertades i van
aconseguir avançar-se en el
marcador 1-0.
En la segona mànega,
el joc va ser molt similar,

amb els dos equips fent un
voleibol molt competitiu.
Aquesta vegada, però, el
triomf del set va ser pel
conjunt sabadellenc.
Amb l’1-1, la lluita pel
tercer set va continuar molt

renyida, però el CN Sabadell
va aconseguir endur-se el
tercer i també el quart set,
deixant a les noies de Rubí
sense opcions d’acomiadarse de la categoria amb un
triomf. / CVR

Imatge del Rubí-Lleida B a Can Rosés. / Lleida Esportiu

La Unió Esportiva Rubí va
aconseguir guanyar al Lleida B, una sorpresa per als
aficionats blanc-i-vermells
que van veure com el seu
equip tornava a aconseguir
un triomf després de 12
jornades sense fer-ho.
El partit es va posar molt
de cara per als rubinencs
després que al minut 12 de
partit Mario Domingo va
aconseguir avançar els locals després de transformar
un penal a favor.
El Rubí encara hauria
pogut fer un segon gol
durant la primera meitat si
una rematada de Joan Marc
no hagués sortit desviada,
però al descans el marcador
era favorable al Rubí.
A la segona meitat, el
Rubí va tenir clares ocasions
per sentenciar el partit al
contracop, tot i que el filial
del Lleida també va disposar d’opcions per marcar
que no va saber aprofitar.
En una de les ocasions
més clares dels rubinencs

al contraatac, Jan Lladó va
aconseguir fer el segon gol
del Rubí al minut 67.
Tot i els esforços del
Lleida B, els tres punts es
van quedar a Can Rosés. El
triomf, encara que reforça
la moral dels rubinencs, els
manté encara molt allunyats
de la zona de salvació.
El proper partit de la
Unió Esportiva serà al camp
del Reus Deportiu B el dissabte a les 18 hores. / DdR
1a Catalana Grup 2
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

EQUIP
SANTBOIÀ
SAN CRISTÓBAL
BALAGUER
REUS B*
ALMACELLES*
SANT ILDEFONS
RAPITENCA*
VISTA ALEGRE
LLEIDA B*
VILADECANS
ALPICAT*
VILANOVA
IGUALADA**
VILASECA**
SUBURENSE*
RUBÍ*
MORELL*

PTS.
52
50
50
47
43
43
37
37
36
36
31
31
29
28
23
17
2

*Equips amb un partit menys

futbol | tercera catalana

Derrota del Veinti a casa
contra la Barcelonista
El Juventud 25 de Septiembre va caure derrotat a
casa contra el Barcelonista,
situat en tercera posició a la
classificació.
Els rubinencs van veure
com el conjunt rival s’avançava al minut 15 de partit
amb un gol de Lario. Poc
després, els barcelonins
van fer el segon gol, que va
aconseguir Corchado.
Tot i els esforços del
‘Veinti’ per capgirar el marcador, al final només van
poder maquillar el resultat
amb un gol d’Eloy Blanco
al minut 88, insuficient per
sumar algun punt.
El proper partit serà al

camp de l’Esquerra de l’Eixample el diumenge a les 18
hores. / DdR
3a Catalana Grup 10
POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

EQUIP
PTS.
PRAT B*
55
IBERIANA 2013*
55
BARCELONISTA*
54
PUBILLA CASAS*
50
SANTS B
44
CAN BUXERES
44
ALMEDA
38
MBD LIONS*
35
25 SEPTIEMBRE
32
SARRIÀ B*
31
L’ESQUERRA EIX.*
30
LAS PLANAS*
28
ESPLUGUENC
25
BARCELONETA*
23
CAN ROCA*
23
LA FLORIDA
22
MOLÍ-VELL
20

*Equips amb un partit menys
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atletisme | marató

duatló | campionat d’espanya

Pedro Sánchez corre
la Marató de Sevilla

Mònica Crisol, del Club Natació Rubí,
campiona d’Espanya en duatló de carretera

L’atleta de Fondistes Rubí
Pedro Sánchez va particopar
en la Marató de Sevilla, una
de les més importants de la
competició nacional amb
prop de 14.000 corredors.
Sánchez va arribar a la
meta, situada a l’estadi de
La Cartuja, amb un temps de
4 h 29’. Es tracta de la 22a
marató que corre aquest
atleta rubinenc.
D’altra banda, el club
va tancar la temporada
de mitges maratons amb
la participació en la Mitja
de Murcia. Es tracta d’una
competició poc coneguda a
l’estat, però que ha crescut
molt en els darrers anys i
que va aplegar 2.500 atletes. La prova va comptar

Pedro Sánchez, a la Mitja de
Múrcia. / Cedida

amb la participació de Pedro
Sánchez, que va aconseguir
finalitzar la Mitja Marató en
2 hores. / Fondistes Rubí

arquers | competició

Sis medalles per Arquers
Rubí a la tercera Tirada IFAA
Bowhunter Cat
La localitat de Dosrius va
acollir diumenge passat
la tercera tirada de la lliga
IFAA Cat Bowhunter, organitzada pel Club Arquers
d’aquest municipi. La tirada
va comptar amb la participació de prop de 80 arquers,
entre els quals hi havia 8 del
club rubinenc. Aquests van
aconseguir un resultat molt
positiu amb sis medalles, el
que va fer que Arquers Rubí
estigués entre els clubs amb
més medalles de la tirada.

Cal destacar l’actuació
d’Albert Borrull, qui va aconseguir la primera posició en
la modalitat LB CUB, amb el
que va aconseguir pujar al
més alt del podi en les tres
tirades que es van realitzar
a la lliga. També cal destacar
César Flor que va aconseguir una gran segona posició
en la modalitat FU SH.
La propera tirada, que
serà la quarta, es portarà
a terme en la localitat de
Vilopriu. / Arquers Rubí

Resultados 4a Tirada
Albert Borrull Lucena
Rosa Maria Lucena Macias
José Nieto Garcia
Albert Borrull Arrabal
José Luis Ruiz Sanchez
Carlos Marco Rubio
Valentí París Pradas
César Flor Mayoral

1r Lb Cub
1r Lb Sm
3r Lb Sh
4t Lb Sh
3r Lb Vet Sh
2n Bhr
7è Bhr Vh
2n Fu Sh

Medallistes d’Arquers Rubí a la darrera tirada. / Cedida

Mònica Crisol, al centre, va pujar al graó més alt del podi. / Cedida

L’atleta Mònica Crisol, del
Club Natació Rubí (CNR),
s’ha proclamat aquest cap
de setmana campiona d’Espanya de duatló de carretera. En el campionat,
disputat al municipi valencià
de la Vall d’Uixò, a la Serra
d’Espadà, Crisol va realitzar
una prova excepcional i va

assolir la primera posició.
Una victòria que li suposa
el campionat d’Espanya
del seu grup d’edat (35-39
anys).
També Ricard Valenzuela, del CNR, va participar en
el campionat d’Espanya.
Valenzuela va obtenir una
meritòria vuitena plaça

Ricard Valenzuela, vuitè. / Cedida

en el seu grup d’edat (5054).
Altres proves
D’altra banda, altres triatles
del club van participar en
diverses proves. Així, Toni
Venteo va competir al primer triatló de la temporada,
el mig Ironman de Peñísco-

la, mentre que Rafa Trenado
i Xavi Matarín van disputar
l’últim duatló de carretera
de la temporada, organitzat
a Vic. Tots van finalitzar les
seves curses demostrant
el bon moment de forma
de cara a la temporada de
triatló que ara tot just comença. / CNR

hoquei lÍnia | lliga

El Sènior Masculí del Cent Patins
es proclama campió de la Lliga Or
Gran cap de setmana per
als equips de l’HCR Cent
Patins. Per una banda, el
Sènior Masculí s’ha proclamat campió de la Lliga Or
Nacional a falta d’un partit
per finalitzar la competició.
L’equip dirigit per Xavi Porqueras ha disputat una lliga
molt emocionant.
El primer partit el va
guanyar a Bilbao, una pista sempre difícil, per 2-3
i aconseguint el gol de la
victòria en els últims 30
segons. Després, en el desplaçament a Mallorca, els
rubinencs van perdre en
els penals i en la jornada
següent van encaixar una
contundent derrota per
11-2 contra el Valladolid.
En aquell moment, la
moral de l’equip estava
baixa, però es va refer de la
millor forma possible i en els
següents partits va guanyar
a Las Rozas i a Tsunamis,
avançant els dos equips i
escalant fins a la segona
posició de la classificació.

El Sènior Masculí de la Lliga Or s’ha proclamat campió. / Cedida

El Sènior Masculí va donar un cop sobre la taula
quan, a la segona volta i sense que el resultat de l’anada
els influís, va guanyar al
Valladolid, prenent-li així la
primera posició. A l’equip,
només li restava guanyar
dos partits més per proclamar-se campions.

En derrotar al Tsunamis
ja tenien mitja lliga i la pressió va afectar al Valladolid,
que aquest cap de setmana no va poder guanyar
contra l’Espanya, fet que
ha suposat la proclamació
oficial dels rubinencs com
a merescuts campions de
la lliga.

El Sènior Femení, a un pas
del títol
D’altra banda, el Sènior Femení ha remuntat l’eliminatòria contra el Tres Cantos
i s’ha classificat per la final
del playoff. En el partit de
dissabte, les jugadores del
Cent Patins van aconseguir
empatar l’eliminatòria amb
una ajustada victòria per 3-2 i
amb un gol d’or a la pròrroga
d’Eva.
El partit de diumenge va
ser molt similar a l’anterior,
amb les rubinenques dominant i atacant en camp contrari la major part del partit.
Tot i això, el resultat final va
tornar a ser molt ajustat, 2-1.
La victòria dona l’accés a la
final del playoff, que es jugarà
contra el Valladolid, segon
classificat a la lliga regular.
Pel que fa al Sènior Masculí de la Lliga Elit, es van
imposar en el seu últim partit
de lliga regular al Sant Andreu
per 4-1 i s’han classificat en
tercera posició per disputar
el playoff pel títol. / HCR
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WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

BÒCCIA | LLIGA CATALANA

Triomf del Sènior Femení i derrota
del Sènior Masculí del Club Natació

Cara i creu pels jugadors de
l’Horitzó a la Lliga Catalana

El Sènior Femení del Club
Natació Rubí va protagonitzar la sorpresa de la jornada
després de vèncer per 9-11 al
CE Mediterrani, quart classiﬁcat. Les noies de l’equip de
David Martín van aconseguir
el triomf a domicili gràcies
als gols de Gisela Farré (4),
Amanda Triviño (4), Allyson
Hansen, Lidia Escoda i Laia
Soriano.
Amb aquest triomf, les
rubinenques, que ja han assolit la permanència, continuen en la setena posició. El
proper partit de les rubinenques serà contra el CN Sant
Andreu de Barcelona, aquest
dissabte a les 18 hores a la
piscina barcelonina.
Per la seva banda, el
Sènior Masculí va perdre
per un ajustat 10-11 contra
el CE Mediterrani. El partit
va ser molt ajustat i el conjunt de Toni Aguilar es va
quedar sense recompensa
a tot el seu esforç contra un
dels equips de la zona mitja
de la taula. Els de Rubí ho

DIVISIÓ HONOR Fem.
EQUIP
PTS.
CN SABADELL
48
CN MATARÓ
42
CN SANT ANDREU
37
CE MEDITERRANI
27
CN MOSCARDÓ
25
CN TERRASSA
22
CN RUBÍ
15
DOS HERMANAS
9
EW SARAGOSSA
5
AR CONCEPCIÓN
5

POS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

EQUIP
PTS.
AT. BARCELONETA
57
CN SABADELL
53
CN TERRASSA
40
CN MATARÓ
38
CN BARCELONA
35
REAL CANOE
30
CE MEDITERRANI
29
CN SANT ANDREU
28
CDW NAVARRA
15
CN CATALUNYA
12
CN MOLINS
9
CN RUBÍ
7

DIVISIÓ HONOR Masc.

El Masculí té molt difícil la permanència. / Cedida

tenen molt difícil per assolir
la permanència a Divisió
d’Honor.
Els gols del conjunt rubinenc van ser obra de Sean
Grab (3), David Carrasco (3),
Nil Lenard, Alejandro Ortiz i
Xabier Orozco (2).
En la propera jornada,
els rubinencs jugaran contra
el CN Sabadell a la capital

vallesana el dissabte a les 18
hores. / CNR

Sènior Masculí B-CN Badia
Juvenil Masculí-CN Mataró
Juvenil Femení-CN Terrassa
Cadet Masculí-CN Mataró
AESE-Cadet Femení
CN Catalunya-Aleví B

Deu medalles per al Club
Balmes en l’Obert de Vinaròs

Els participants del club en l’Obert de Vinaròs. / Cedida

doun es va penjar l’or, mentre que les plates van ser per
Iván Cruz i Carla Fernández.
Les medalles de bronze van
ser per Ricardo Poyatos, Daniel Martos, Marta Moreno,
Sara Granell, Claudia Triviño,
Pol Hormigo i Adrià Martos.
La resta de participants
del club rubinenc, Thais
Martínez, Jessica Martínez,
Miriam Granell, Arianny
Martins, Unai Flores, Aleix

representar el ressorgiment
de José Antonio García que,
fins al moment, havia fet
una Lliga Catalana irregular. A El Prat, va guanyar
amb solvència els seus dos
partits, deixant ben clar
que segueix sent el jugador
competitiu que sempre ha
demostrat ser. El seu primer
partit, davant Pere Franquesa del C. E. Esbonat, el va
guanyar per 13 a 1 i en el seu
segon, davant Rubén Lao del
Boccia Team, va rubricar un
matí fantàstic, guanyant per
10 a 0.
Cara i creu per un equip
de boccia que segueix lluitant per assolir les posicions
més altes en les respectives
classiﬁcacions. / CE Horitzó

RESULTATS

TAEKWONDO | COMPETICIÓ

Un or, dues plates i set bronzes és el balanç de la participació del Club Balmes Rubí
en el IV Obert de Vinaròs de
taekwondo, disputat dissabte i que va comptar amb la
participació de més de 600
competidors.
Els 17 taekwondistes del
Balmes, més un participant
en la categoria més petita
d’exhibició, van oferir una
gran actuació. Hodaifa Aai-

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

Els jugadors del Club Esportiu Horitzó de boccia Ángel
Pérez i José Antonio García
van participar en la setena
jornada de la Lliga Catalana,
que va tenir lloc a El Prat el
diumenge.
Àngel Pérez, que es presentava a aquesta darrera
jornada de la Lliga Catalana
imbatut en la seva categoria,
no va tenir el seu millor dia
i va perdre els dos partits
que va disputar. El primer,
davant Oriol Miquel del C.
E. Esbonat ho va fer per un
tanteig ﬁnal d’1 a 5, mentre
que en el seu segon partit,
davant Benito Sánchez del
C. E. Boccia 360, va caure
per un contundent 20 a 0.
En canvi, aquesta jornada va

Hernández i Rafael Zaragoza,
es van enfrontar dignament
als seus oponents.
Cal destacar l’evolució
dels esportistes i la qualitat
dels seus combats. Durant
aquesta temporada, els esportistes del Balmes Rubí
han augmentat de manera
significativa la seva participació en campionats de
gran nivell i han millorat els
resultats. / Club Balmes

11-8
11-5
7-10
5-6
7-19
6-2

Jugadors de l’Horitzó disputant el partit de boccia. / Cedida

