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condis obrirà un supermercat dins 
del Mercat Municipal

L’alcaldessa i el regidor Rafael Güeto, amb el responsable de Vendipractic SL, l’empresa que ha aconse-
guit la concessió. / c.c.

CRiStina CaRRaSCo

L’empresa Vendipractic SL, 
responsable del supermer-
cat Condis a Can Fatjó i l’úni-
ca que ha optat a la licitació, 
ha aconseguit la concessió 
d’ús privatiu per explotar 
un establiment comerci-
al a l’interior del Mercat 
Municipal de Rubí. Aquest 
dimarts, l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, i el propietari 
de la firma, Roger Ribera, 
han signat el document de 
la concessió, que s’allargarà 
fins al setembre del 2048 a 
canvi d’un cànon de 600.001 
euros.

Segons ha explicat Ri-
bera, el supermercat, que 
respondrà al concepte Con-
disLive, comptarà amb tau-
lells de productes frescos 
–fruita, peix i carn– i serveis 
com el de compra a domicili. 
El seu horari s’ajustarà al 
màxim als del Mercat Muni-
cipal, ja que es concep com 
un servei complementari a 
l’oferta d’aquest.

Per la seva banda, Mar-

tínez s’ha mostrat molt 
satisfeta per la concreció 
d’aquesta adjudicació, que 
s’havia allargat en el temps 
per dificultats en el plec de 
clàusules tècniques. Per la 
màxima responsable muni-
cipal, el futur supermercat 
complementarà l’oferta 
de qualitat i proximitat del 
Mercat i el farà un espai en-
cara més atractiu per anar a 
comprar.

En aquest sentit, Ribera 
ha ressaltat que el Mercat 
és un punt de trobada on 
s’intercanvien experiències 
i idees, un espai de relació, 
més enllà de l’acte estricta-
ment comercial. Per al res-
ponsable de Vendipractic, 
el supermercat aportarà 
una continuïtat a l’oferta co-
mercial ja existent al Mercat 
i a més suposarà un valor 
afegit. “Serà beneficiós per 

a tothom”, conclou.
La previsió és que el 

supermercat, de 800 m2, es 
pugui obrir al públic a finals 
d’aquest any, per la cam-
panya de Nadal. En un ter-
mini màxim de tres mesos, 
l’operador ha de presentar 
el projecte executiu i la lli-
cència d’obres. Després, el 
concessionari disposarà del 
termini màxim de set mesos 
per executar-les.

Manifestació feminista 
durant la jornada de vaga
ReDAcció

Coincidint amb la jornada 
de vaga de dones, convo-
cada per aquest divendres 
8 de març, l’assemblea 
feminista ha convocat una 
manifestació feminista du-
rant la tarda.

Sortirà des de la rambla 
del Ferrocarril a les 19 ho-
res i les organitzadores de-
manen a les assistents que 
vesteixin de negre i portin 
mocadors de color lila. A 
més, demanen als homes 
que vulguin manifestar-se 
que ho facin a les files del 
darrere de la marxa, per 
tal que l’encapçalament 
de la mobilització sigui 
protagonitzat únicament 
per dones.

La manifestació també 
coincideix amb la jornada 
de vaga prevista per aquest 
divendres i que pretén de-
nunciar la bretxa salarial 
–a Catalunya els homes 
cobren de mitjana 6.000 
euros més a l’any que les 
dones–, la doble jornada 
laboral a la qual moltes 
dones es veuen obligades i 

la violència masclista.
En la vaga d’aquest 

2019, que es repetirà ar-
reu del territori de l’estat 
espanyol, es fa una especial 
incidència no només en la 
vaga laboral, sinó també en 
la vaga de cures, consum i 
educació. En el cas de les 
cures, la vaga pretén visi-
bilitzar unes tasques no re-
conegudes i que dificulten 
la vida laboral i la indepen-
dència de les dones.

A Catalunya, la vaga 
ha estat convocada per 
l’Intersindical-CSC, CGT, 
USTEC, COS i UGT, que dona 
llibertat per fer dues hores 
d’aturada, però també pro-
porciona cobertura per una 
jornada completa de vaga. 
En el cas de Comissions 
Obreres, ha optat per fer 
únicament una aturada de 
2 hores.

l’organització 
demana a les 
dones que 
vesteixin de negre i 
amb mocadors lila
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Inauguren una placa a 
Les Rambles en record 
dels atemptats del 17-A

L’Ajuntament de Barcelona ha 
inaugurat al costat del mosaic 
Joan Miró el Memorial per 
recordar els atemptats del 17 
d’agost del 2017 que van cau-
sar 16 morts, entre els quals 
hi havia dos rubinencs, un 
d’ells un infant. Precisament 
una familiar d’aquest, Mireia 
Martínez, va intervenir en 
l’homenatge i va cri� car “el 
tracte ins� tucional a les víc� -
mes”, demanant que aquestes 
mereixen “saber la veritat”. 
També hi va par� cipar el poeta 
Fèlix Pons, que va llegir un 
text de Federico García Lorca 
dedicat a Les Rambles i es va 
recitar un poema de Salvador 
Espriu.

Una placa de 12 metres
L’element recordatori de 
l’atemptat és una placa de 12 
metres de llargada incrustada 
a terra i que inclou una frase 
seleccionada entre els milers 
de missatges de solidaritat 
expressats per la ciutadania: 
‘Que la pau et cobreixi, oh 
ciutat de pau’, escrita ori-
ginàriament en àrab i que 
també es pot llegir en català, 
castellà i anglès. La frase ha es-
tat seleccionada pels afectats 
a través de l’associació Unitat 
Atenció i Valoració Afectats 
per Terrorisme (UAVAT).

La inscripció està acom-
panyada del dibuix de Barce-
lona de l’ar� sta Frederic Amat, 
un símbol que va fer en els mo-
ments immediatament poste-
riors a l’atemptat i que va cedir 
a la ciutat. També hi fi gura la 
data i hora exactes dels atemp-
tats: ‘17.08.2017.16.50h’. 
La proposta ha sorgit del 
comissionat de Programes de 
Memòria i l’equip KM-ZERO. A 
l’acte d’homenatge hi van as-
sis� r l’alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, la vicepresidenta 
del govern, Elsa Artadi, i la 
delegada del govern espanyol, 
Teresa Cunillera. / DdR

A la placa es pot llegir la inscripció ‘Que la pau et cobreixi, oh ciutat 
de pau’. / Cedida

Creix la par� cipació a Rubí en el programa 
de detecció precoç del càncer de còlon

Font: Ofi cina Tècnica de Cribatge de l’Hospital Parc Taulí. 

REDACCIÓ

Entre juny del 2018 i febrer 
del 2019 s’ha dut a terme la 
segona ronda del Programa 
de detecció precoç del càn-
cer de còlon i recte a Rubí, 
una iniciativa promoguda 
pel Departament de Salut 
de la Generalitat al Vallès 
Occidental i coordinada per 
l’Ofi cina Tècnica de Cribratge 
de l’Hospital Parc Taulí.

En aquesta segona ron-
da, han participat 2.404 
rubinencs i rubinenques, el 
que suposa un 35,5% de la 
població d’homes i dones 
entre 50 i 69 anys, a qui es di-
rigeix el programa. Aquestes 
xifres suposen un increment 
de la par� cipació d’un 4,48% 
respecte a la primera ronda 
del programa, que es va 
dur a terme entre l’octubre 
del 2015 i el desembre del 

2017.
Tot i això, encara està 

lluny d’assolir les xifres de-
sitjades, ja que la població 
rubinenca que es podria aco-
llir al programa de detecció 
precoç de càncer de còlon i 
recte és de 6.762.

Cal recordar que el càn-
cer de còlon i recte és el 
més freqüent en el conjunt 
d’homes i dones a Cata-
lunya, amb més de 6.000 
casos nous cada any. A més, 
suposa la segona causa de 
mort per càncer a Catalunya 

i s’ha demostrat que la de-
tecció precoç és fonamental 
per reduir la mortalitat per 
aquest � pus de tumor.

Resultats
Dels 2.404 rubinencs i ru-
binenques que van voler 
participar en el programa, 
es van fer la prova i la van 
portar a una farmàcia, es van 
detectar 114 posi� us en sang 
oculta en femta. D’aquestes, 
es van realitzar 106 colo-
noscòpies, que van perme-
tre diagnos� car 3 persones 
amb càncer invasiu, 28 amb 
lesions de risc alt, 26 amb 
lesions de risc intermedi i 20 
amb lesions de risc baix.

A la primera ronda, a 
Rubí, es van detectar 9 per-
sones amb càncer, 35 amb le-
sió d’alt risc, 33 amb lesions 
de risc intermedi i 32 amb 
lesions de baix risc.

En un 4,7% dels par� cipants, la prova ha estat posi� va i s’han 
pogut diagnos� car 3 persones amb càncer i 28 amb lesions d’alt risc

El Consell de Joventut tria Rubí per presentar 
la guia de prevenció del suïcidi juvenil
El Consell Nacional de Jo-
ventut de Catalunya fa unes 
setmanes va publicar una 
guia de prevenció del suïcidi 
juvenil sota el � tol ‘Encarem 
el suïcidi juvenil’. La Biblio-
teca de Rubí ha acollit per 
primera vegada la publica-
ció d’aquestes pautes que 
“presenta una radiografia 
sobre el tema, aborda la part 
d’acompanyament en el dol i 
fa èmfasi en la prevenció del 
suïcidi, incidint en la salut 
mental i emocional”, ha ex-
plicat Carles Pericas, secretari 
de Salut del Consell.

Segons les darreres dades 
del 2016, el suïcidi juvenil 

és la primera causa de mort 
entre els joves d’entre 15 i 
34 anys i es van produir a 
Catalunya, durant el mateix 
any, 491 suïcidis juvenils, 
gairebé  un cada 5 dies. Tam-
bé es calcula que el 90% de 
les persones que se suïciden 
presenten una afectació de la 
salut mental.

Entre els ponents de la 
taula rodona de la presenta-
ció, hi havia Cecilia Borràs, de 
l’Associació Després del Suïci-
di, que va explicar que el suï-
cidi “pertorba tothom perquè 
és una mort incomprensible 
i està carregada d’estigmes 
i tabús”. La psiquiatra Anna 

Plaza, que també va par� cipar 
en la taula rodona va iden� fi -
car factors de risc, com ara la 

discriminació “per homofòbia 
i la xenofòbia” i especialment 
“l’aïllament social”. / M.C.

Ponents de la presentació de la guia. / Lali Puig-Ajuntament
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Sessió de cinema per a 
famílies a l’escola Pau Casals
En el marc del projecte Mag-
net, les famílies dels alumnes 
de l’escola Pau Casals van 
tenir l’oportunitat la set-
mana passada de conèixer 
‘Els Cartells de cinema’, part 
del projecte relacionat amb 
la Filmoteca de Catalunya. 
Par� nt del nom de les aules, 
que fan referència a diferents 
pel·lícules o gèneres cinema-
togràfi cs, els infants van dis-
senyar un cartell, assessorats 

pels serveis educa� us de la 
Filmoteca. Van treballar de 
manera coopera� va i van do-
cumentar la presentació per 
donar a conèixer el procés 
de creació del cartell. També 
van preparar la rebuda de les 
famílies guarnint paperines 
de les crispetes i decorant 
l’entrada per tal d’accedir a 
la sala de projecció on van 
poder gaudir plegats d’una 
sessió de cinema. / DdR

Con� nuen les ac� vitats al voltant del Dia 
de la Dona amb la lectura del manifest
REDACCIÓ

Les activitats del Dia de la 
Dona van arrencar la setmana 
passada amb diversos tallers 
i xerrades i la inauguració de 
diverses exposicions, com la 
que es pot visitar a l’An� ga 
Estació de Mujeres Crea� vas 
del Vallès o la que es pot 
veure a la Biblioteca sobre 
sexualitat i dret reproduc� u 
a l’Índia.

Aquest divendres, � ndrà 

lloc l’acte central amb la 
lectura del manifest ins� tu-
cional, que anirà a càrrec de 
l’alcaldessa de Rubí, Ana M. 
Mar� nez, i diferents regidors 
de la resta de grups polí� cs. 
L’acte � ndrà lloc a les 12 hores 
a la plaça de Pere Aguilera.

A banda de les ac� vitats 
més culturals com el FemPop 
o el No Woman No Fest (més 
informació a la pàg. 21), les 
ac� vitats del Dia de la Dona 
continuaran amb una con-

ferència sobre migració el 
13 de març a les 19 hores la 
Biblioteca, un recital poè� c 
el 15 de març a les 20.30 
hores a l’An� ga Estació i una 
conferència sobre diversitat 
familiar el 18 de març a les 18 
hores a la Biblioteca.

També està prevista una 
xerrada sobre la separació a 
l’Ateneu el 19 de març a les 
18 hores o una altra sobre la 
cura, el 26 de març a les 17 
hores a l’Ateneu.

D’altra banda, a par� r de 
dilluns es poden recollir els 
� quets per poder assis� r al 
Ball de Dones, que enguany 
serà al Celler. Les dones que 
ho vulguin poden recollir les 
invitacions a la Regidoria de 
Polí� ques d’Igualtat, situada 
a la Rambleta Joan Miró, s/n, 
els dilluns, dimarts i dimecres 
de 10 a 12 hores fi ns a esgotar 
existències. El Ball de Dones 
està previst pel 29 i 30 de 
març a les 21 hores.

Actuacions al pont del carrer Cadmo 
per intentar que sigui “un passadís 
d’accés al Museu Municipal Castell”
L’Ajuntament ha encetat un 
seguit d’actuacions per donar 
rellevància al Museu Munici-
pal Castell (MMUC). Segons 
el consistori, la intervenció se 
centra en el pont del carrer 
Cadmo que es vol conver� r 
en un “gran passadís d’accés 
a l’equipament cultural”.

En el marc d’aquestes 
actuacions, el monument 
de Josep M. Subirachs en 
record de les víc� mes de la 
rierada de 1962 es vol con-
ver� r en la porta d’entrada 
al museu. Amb aquest objec-
� u, s’ha iniciat la neteja de 
l’entorn del monòlit i la seva 
reparació i repintat. També 
s’instal·larà una il·luminació 
de baix impacte, a l’edifi ci de 
l’Escardívol, per donar-li més 
visibilitat. 

Altres actuacions con-
templades són repintar les 
baranes del pont del carrer 
Cadmo i la col·locació d’uns 
nous pals amb banderoles 
que convidaran la ciutadania 
a encaminar-se cap a l’equi-
pament. En darrer terme, 
s’ha impulsat la creació d’un 
mural a les parets de la riera 
a càrrec de l’artista local 
Sandra Bea. L’obra, que ja 
està pràc� cament acabada, 
al·ludeix a la ciutat, repre-
sentada per un grup de cases 
entre les quals s’intercalen 
diverses peces del museu. 
Al mural, realitzat amb colors 
molt vius, també es plasma el 
moviment de la riera, esta-
blint una relació amb el Rivo 
Rubeo, que va donar origen 
al municipi. / DdR

Imatge virtual de com es vol deixar el pont. 

En el marc del Dia de les Dones, es pot visitar a la Biblioteca una 
exposició sobre sexualitat i dret reproduc� u a l’Índia. / Carla Abril
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Concentració contra l’espoli del Sàhara Occidental
Rubí per la Pau va convocar 
el dijous de la setmana pas-
sada una concentració per 
denunciar la situació d’espoli 
del Sàhara Occidental.

La Unió Europea (UE) 
i el Marroc han tancat un 
acord pesquer que inclou 
també les aigües del Sàhara 
Occidental, tot i que una 

sentència de l’alt tribunal 
europeu ja va dir el 2016 que 
el Marroc no podia negociar 
pel Sàhara, ja que es tracta 
d’un territori sense desco-
lonitzar i que només podria 
ser representat a través del 
Front Polissari. “Cap país 
ocupant pot espoliar la ri-
quesa del país ocupat, ho diu 
la legislació internacional, 
és incomprensible aquest 
acord”, ha explicat Núria Sa-
lamé, presidenta de la Fede-
ració Catalana d’Associacions 
Amigues del Poble Saharaui 
(FACAB), que va assisti r a la 
concentració. / DdRRubí per la Pau es concentra cada darrer dijous del mes. / M. López

Més senyalització a tres cruïlles de l’illa de vianants
L’Ajuntament està reforçant 
la senyalització horitzontal i 
verti cal a tres encreuaments 
de l’illa de vianants per recor-
dar als conductors que han de 
respectar la prioritat de pas 
de les persones que circulen 
a peu. Les cruïlles que se 
senyalitzen són carrer Doctor 
Robert amb Justí cia, avinguda 
Barcelona amb carrer Llobate-
res i avinguda Barcelona amb 
carrer Cervantes. En aquests 
punts es pinta una pasti lla de 
color vermell a terra on es lle-
geix ‘Atenció: illa de vianants’. 
L’actuació es complementa 
amb senyalització vertical 

Una de les cruïlles senyalitzades entre els carrers Doctor Robert i 
Justí cia. / Mariona López

que indica la prioritat de pas 
dels vianants, que prohibeix 

l’estacionament i que limita la 
velocitat als 20 km/h. / DdR
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Marta cabrera

El Ple del mes de febrer, ce-
lebrat dijous de la setma-
na passada, va aprovar per 
unanimitat demanar a la 
Generalitat de Catalunya la 
transferència de la titularitat 
de la via a l’Ajuntament de 
Rubí. L’aprovació arriba des-
prés que a principis de gener 
les dues administracions ar-
ribessin a un acord per fer 
efectiva la cessió i la sol·licitud 
de l’Ajuntament és el procedi-
ment administratiu necessari 
perquè la Generalitat accepti 
la transferència.

Tots els grups municipals 
es van felicitar per l’acord, ja 
que el traspàs permetrà trans-
formar una carretera interur-
bana en carrer, però també 
van demanar a l’Ajuntament 
que la transformació es faci 
de forma consensuada.

La intenció del consistori 
és eliminar un dels tres carrils 
que hi ha actualment, incor-
porar un carril bicicleta i fer 
que sigui una via agradable 
per passejar.

La sessió plenària, que 
va tornar a comptar amb les 
absències ja habituals dels 
regidors no adscrits Jona-
tan Cobo i Noèlia Borque, 
també va aprovar les tarifes 

del gimnàs municipal del 25 
de Setembre, gestionat per 
Duet Rubí, l’adhesió a la Xarxa 
Mundial de Ciutats i Comuni-
tats Amigables amb les Per-
sones Grans i es van ratificar 
els estatuts del Consorci per la 
Normalització Lingüística.

El govern, format pel Par-
tit dels Socialistes de Cata-
lunya (PSC) i el regidor no 
adscrit Sergi García, va entrar 
pel procediment d’urgència 
dos punts relacionats amb 

l’adjudicació del contracte de 
recollida de residus i neteja vi-
ària, però els grups municipals 
no van acceptar la urgència 
i els punts no es van poder 
sotmetre a votació.

rubí vol recuperar el camp de 
golf abandonat
A instàncies de l’Alternativa 
d’Unitat Popular de Rubí 
(AUP), el Ple va aprovar amb 
l’única abstenció de Veïns 
per Rubí (VR) una moció per 
recuperar els terrenys ac-
tualment abandonats que 
durant els darrers anys es-
taven ocupats per un camp 
de golf. La voluntat del Ple és 
convertir aquests terrenys, 

propietat de l’Incasòl i situats 
entre Rubí i Sant Cugat, en un 
parc interurbà. La majoria de 
portaveus van afirmar que es 
tracta d’una “oportunitat”, 
però també van subratllar que 
es tracta d’una qüestió difícil 
d’abordar i a llarg termini. VR 
va justificar la seva abstenció 
perquè considera que seria 
més adequat recuperar el 
bosc que hi havia anterior-
ment a la zona.

Amb molt menys consens 
es va aprovar una moció d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds 
(ICV) sobre la suspensió de 
llicències d’obres d’habitatges 
plurifamiliars. De fet, es va 
aprovar únicament amb el vot 

la sessió plenària va tenir lloc el dijous de la setmana passada. / carla abril

l’ajuntament sol·licita a la Generalitat la 
transferència de l’avinguda de l’estatut

La pacificació 
de la via és una 
demanda històrica 
de la ciutadania

MOCIONS 
APROVADES

-[AUP] per reconvertir els 
terrenys del camp de golf de 
Can Sant Joan en un gran parc 
interurbà de Rubí-Sant Cugat
Sí: PSC, ERC, AUP, C’s, ICV, CDC, 
Sergi García, José M. Mateo i M. 
Dolores Marín.
Abst.: VR.

-[ERC] per a la commemoració 
del Dia Internacional de les 
Dones
Junta de Portaveus

-[PSC, ERC, AUP, C’s i ICV] 
de denúncia de l’espoli dels 
recursos naturals al Sàhara 
Occidental
Unanimitat

-[ICV] per a la supressió tem-
poral de l’atorgament de lli-
cències d’obra
Sí: AUP i ICV
No: CDC i M. Dolores Marín
Abst.: PSC, ERC, C’s, VR, José M. 
Mateo i Sergi García

MOCIONS NO 
APROVADES

-[C’s] de rebuig de la impunitat 
i l’indult als encausats pel cop 
a la democràcia a Catalunya 
dels mesos de setembre i oc-
tubre de 2017
Sí: C’s, José M. Mateo i M. Dolo-
res Marín
No: PSC, ERC, AUP, ICV, CDC i 
Sergi García
Abst.: VR

dels ecosocialistes i de l’AUP 
després d’una llarga discus-
sió. El text demana iniciar un 
procediment de modificació 
del Pla General d’Ordenació 
(PGO) per introduir l’obliga-
torietat de reservar el 30% 
de l’habitatge nou al lloguer 
social, tal com demanava una 
moció aprovada per unanimi-
tat al novembre.

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), Ciutadans 
(C’s), Convergència Demo-
cràtica de Catalunya (CDC) 
i VR es van abstenir perquè 
consideren que suspendre 
les llicències pot provocar un 
“perjudici més gran”, mentre 
que la regidora socialista 
Marta García va afirmar en 
una explicació molt detallada 
que el nou POUM ja contem-
pla aquesta mesura i que 
introduir-la ara suposa un 
procediment administratiu 
molt complex.

La portaveu d’ICV, Àn-
nia García, va insistir en la 
proposta, ja que “el POUM 
no el tenim, ni sabem quan 
el tindrem ni si s’acabarà 
aprovant”.

Les altres dues mocions 
que es van aprovar van ser 
una d’ERC per la commemo-
ració del Dia Internacional de 
les Dones i una per denunciar 

la situació d’espoli que viu el 
Sàhara Occidental, especial-
ment en relació a un acord 
pesquer al qual ha arribat la 
UE amb el Marroc.

Ciutadans va presentar al Ple 
de febrer una moció per re-
butjar la concessió d’indults 
als líders independentistes 
que actualment estan sent 
jutjats al Tribunal Suprem 
en cas que aquests acabin 
condemnats. La discussió del 
text va tenir un clar clima pre-
electoral i amb tocs d’ironia, 
especialment quan el regidor 
d’ICV, Pau Navarro va dir que 
la moció era spielbergiana: 
“No hi ha ni sentència i vos-
tès ja s’avancen a l’indult, 
sembla la pel·lícula Minority 
Report”, va dir.

El diàleg, però, va anar 
pujant de to i al final el por-
taveu de C’s, José Abadías, 
va acusar el PSOE d’haver 
“pactat amb independen-
tistes i populistes, el més 
ranci d’aquest país, els amics 
d’ETA”. Tant PSC com Inicia-
tiva van demanar al porta-
veu que retirés les paraules 
per respecte a les víctimes, 
cosa que no va fer. Després, 
el portaveu d’Esquerra, va 
retreure als socialistes que 

durant tot el mandat “hagin 
estat governant amb C’s i el 
PP” i va dir que si ERC gover-
na, els socialistes passaran 
“quatre anys de purgatori” a 
l’oposició.

Sobre el contingut de la 
moció, el regidor de l’AUP, 
Aitor Sànchez, va criticar el 
fet que tant el PSOE com el 
PP han estat concedint in-
dults a polítics condemnats 
per corrupció i va afirmar 
que “C’s no té cap proposta, 
igual que els mediocres que 
governen, del PP i el PSOE”. 
Víctor Puig, portaveu de CDC, 
també va carregar contra el 
partit taronja, al qui va acusar 
de “mantenir un clima de 
malestar” i es va burlar del 
“circ ridícul” d’Inés Arrima-
das a Waterloo.

La moció va ser tombada 
amb els vots en contra del 
PSC, ERC, l’AUP, ICV, CDC i 
Sergi García. VR es va abs-
tenir i C’s, i els regidors no 
adscrits José M. Mateo i M. 
Dolores Marín hi van votar a 
favor. / M.C.

c’s acusa els socialistes de 
pactar “amb els amics d’eta”

ERC acusa el govern de mentir 
amb la reforma de l’Antiga Estació

A l’esquerra, Xavier Corbera, portaveu d’ERC; a la dreta, l’alcaldessa, Ana M. Martínez. / C. Abril

L’aprovació del projecte de 
remodelació de l’Antiga Es-
tació, pressupostat amb mig 
milió d’euros i que suposa 
una gran transformació de 
l’interior de l’equipament, 
va estar envoltada de polè-
mica i retrets. Tot i que es va 
aprovar amb només el vot 
en contra de C’s i l’AUP, va 
ser ERC el partit que més va 
criticar l’executiu local.

El portaveu republicà, 
Xavier Corbera, va acusar el 
govern d’haver mentit en una 
nota de premsa que va publi-
car, en la qual afirmava que 
l’Ajuntament i la Generalitat 
havien arribat a un acord per 

abordar aquesta reforma. Es 
dona la circumstància que la 
Direcció General de Patrimo-
ni, que és qui té la competèn-
cia en aquesta qüestió està en 
mans del rubinenc Francesc 
Sutrias, d’ERC. “Vostès van 
venent projectes que sembla 
que serveixin per guanyar 
vots i només serveixen per 
enganyar la ciutadania”, va 
afirmar Corbera.

El regidor socialista Moi-
sés Rodríguez va afirmar que 
hi havia un acord verbal i va 
acusar ERC de “deslleialtat 
política”. Al final, després 
d’una llarga discussió, la regi-
dora socialista Marta García 

va dir que l’acord s’havia 
tancat amb el director de 
Ferrocarrils.

Per la seva banda, l’AUP, 
que va votar en contra, va 
criticar que no s’hagués in-
format del projecte a les 
entitats amb seu a l’equipa-
ment com el Gra, l’Associació 
de Pessebristes i CEPNA. Per 
la seva banda, C’s va afirmar 
que la inversió és despropor-
cionada.

En canvi, tots els grups 
van aprovar el projecte per 
instal·lar una coberta a la 
tribuna del camp de Can Fat-
jó, que té un pressupost de 
69.604,84 euros. / M.C.

el rivo rubeo 
demana que el 
Ple es posicioni 
contra l’abocador 
de can balasc
En el torn de precs i preguntes 
del públic del Ple de febrer, 
la directora de l’escola Rivo 
Rubeo, Marina Llonch, va 
explicar que la comunitat 
educativa del centre està 
“neguitosa” per l’obertura 
de l’abocador de Can Balasc, 
que actualment es troba en 
un tràmit administratiu a 
l’Ajuntament. “Els infants del 
Rivo no volen un abocador a 
escassos 700 metres d’on pas-
sen un terç de la seva vida”, 
va explicar la responsable de 
l’escola, que a més considera 
que “no hi ha garantia del 
control en el tipus de residus 
ni de possibles ampliacions 
que queden obertes”. Llonch 
va demanar al Ple que “es 
posicioni fermament contra 
l’obertura de l’abocador” i a 
l’Ajuntament que respongui 
“les 1.800 al·legacions” que 
la comunitat educativa ha 
presentat en contra d’aquesta 
instal·lació de residus. / M.C.
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ERC, l’AUP i ICV volen que la regularització 
de la plan� lla municipal sigui consensuada
MARTA CABRERA

Esquerra Republicana de Ca-
talunya (ERC), l’Alternativa 
d’Unitat Popular (AUP) i Inicia-
� va per Catalunya Verds (ICV) 
s’han compromès a iniciar un 
procediment de regularització 
de la plan� lla municipal “con-
sensuat i acordat amb tots 
els representants sindicals” i 
“assegurant els drets i deures 
dels treballadors” si tenen 
responsabilitat de govern 
després de les eleccions mu-
nicipals del 26 de maig.

Les tres forces han cri� cat 
l’execu� u local, en mans del 
Par� t dels Socialistes de Ca-
talunya (PSC), que va anunciar 
fa uns dies que iniciaria el 
procediment de regularització 
de la plan� lla municipal a tra-
vés d’ofertes de contractació 
pública. CCOO i el Sindicat de 
Funcionaris de Policia (SFP) 
van manifestar el seu rebuig 
al procediment perquè consi-
deren que el consistori no ha 
negociat aquest procediment 
amb els sindicats.

Davant d’aquest anunci, 
les tres forces polí� ques han 
cri� cat la decisió del govern 
i han afi rmat que el procés 

ha de ser “just i igualitari, el 
que vol dir que no cal tenir 
carnet d’un par� t polí� c ni ser 
membre de cap llista electoral 
per fer carrera a l’Ajuntament, 
sinó que està relacionat amb 
els mèrits i les mo� vacions”, 
ha afirmat el portaveu de 
l’AUP, Jordi Muntan.

La portaveu d’Iniciativa, 
Ànnia García, ha lamentat que 
“el mandat acabi sense haver 
pogut resoldre tot el procés 
de consolidació de la plan� lla, 
és essencial no només perquè 

fa anys que s’intenta, sinó 
perquè és bàsic per tenir uns 
serveis públics de qualitat”.

Joan Pun� , regidor d’Es-
querra, ha qualifi cat de “tris-
ta” la situació i ha cri� cat que 
l’executiu hagi convertit el 
tema de la consolidació de 
la plan� lla en un “pur tràmit, 

quan en realitat és essencial, 
el diàleg amb les seccions 
sindicals no pot ser un tràmit, 
és la part fonamental del 
procés”.

Per úl� m, els tres par� ts 
han demanat a l’Ajuntament 
que no faci cap pas més i deixi 
en mans del nou govern la 
tasca d’arrencar l’oferta pú-
blica d’ocupació: “Fa 25 anys 
que estem sense consolidar 
la plan� lla municipal, no crec 
que ara ens vingui de tres 
mesos”, conclou Muntan.

Regidors d’Inicia� va, l’AUP i Esquerra, durant la roda de premsa. / Mariona López

VR carrega contra la ges� ó  del 
govern del contracte de neteja, 
que està caducat
REDACCIÓ

Veïns per Rubí (VR) ha cri� cat 
la ges� ó que fa el govern del 
contracte de recollida de resi-
dus i neteja, que està caducat 
des de fa tres anys i que fa un 
any que va esgotar el període 
de pròrroga forçosa. En el 
darrer Ple, el govern va voler 
aprovar dos tràmits vinculats 
a aquest contracte, que està 
en licitació, pel procediment 
d’urgència, però l’oposició 
ho va evitar. “És sorprenent 
que es por�  per tramitació 
d’urgència al Ple el contracte, 
evitant la convocatòria de la 
comissió informa� va corres-
ponent”, lamenta la formació 
en un comunicat, que creu 
que és una “actuació polí� -
ca poc transparent que pot 
amagar algun interès polí� c 
del govern del PSC o de la 
mateixa alcaldessa”.

En relació a aquest con-
tracte, VR ha mostrat la seva 
“preocupació” pel fet que 
algunes empreses que han 
par� cipat en el concurs “han 
manifestat que una de les 
empreses ha fet una oferta 
que pot manifestar una clara 
inviabilitat tècnica i econòmi-

ca en la prestació del servei”, 
i que a més “pot suposar un 
increment desproporcionat 
de la plan� lla que pot causar 
un dany patrimonial a l’Ajun-
tament”.

Per úl� m, Veïns per Rubí 
ha criticat la “lamentable 
ges� ó polí� ca del PSC, amb la 
connivència de Ciutadans i el 
Par� t Popular durant aquest 
mandat, en l’àmbit de la 
neteja diària a la ciutat”, una 
qües� ó “prioritària per VR”.

Les tres formacions 
es comprometen a 
fer un procediment 
“just i igualitari”
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El PP creu que els socialistes u� litzen 
l’hospital com a “arma electoral”
El Par� t Popular (PP) de Rubí 
ha cri� cat que la recollida de 
fi rmes a través de Change.org 
promoguda per l’alcaldessa, 
Ana M. Mar� nez, per exigir a 
la Generalitat la construcció 
de l’hospital de Rubí és una 
“arma electoral” de cara a les 
eleccions municipals.

L’alcaldable del PP, Juan 
José Giner, ha recordat que 
el febrer del 2005, el Ple va 
aprovar per unanimitat una 
moció on se sol·licitava a la 
Generalitat la construcció 
d’un centre hospitalari a 
Rubí. Un any després, la 
Generalitat confirmava la 
construcció de l’hospital 
a Cant Sant Joan. El 2009 
s’anunciava que l’hospital 
entraria en funcionament 
el 2013, però les retallades 
pressupostàries per la crisi 

va aturar el projecte.
Per a Giner, “la incapaci-

tat de negociació i la manca 
de visió del govern del PSC a 
Rubí” ha quedat demostrada 
durant tots aquests anys, ja 
que “entre 2003 i 2010 la 
Generalitat estava també 
en mans dels socialistes, i 
en tots aquests anys no van 
ser capaços d’aconseguir fer 
realitat el projecte”.

El candidat del PP creu 
que el fet que ara s’impulsi 
aquesta recollida de fi rmes 
és una nova prova “de la 
incapacitat de govern de 
l’actual alcaldessa del PSC, 
Ana M. Martínez, o bé de 
la seva supèrbia, perquè 
l’alcaldessa de Sant Cugat 
ja ha anunciat que el famós 
hospital es construirà a Sant 
Cugat”. / DdR

Ànnia García serà l’alcaldable 
de la coalició En Comú Podem
MARTA CABRERA

Catalunya en Comú i Po-
dem han formalitzat la seva 
candidatura conjunta per a 
les eleccions municipals de 
maig. La coalició ha decidit 
que Ànnia García, candidata 
dels comuns, sigui l’alcaldable 
de la formació polí� ca que es 
presenta a les eleccions “amb 
la intenció de guanyar-les”.

Els comuns i Podem han 
formalitzat aquesta setmana 
l’acord, tot i que encara res-
ten alguns detalls com ara el 
fi nançament de la campanya 
o la confi guració de la resta 
de la llista. La candidata ha 
manifestat que la relació 
entre les dues forces és “na-
tural” i que no és fruit de 
converses prèvies, sinó “de 
tot un any de treball”.

L’acord inclou que el can-
didat de Podem, Andrés Me-
drano, sigui el número dos de 
la llista d’En Comú Podem, 
qui ha explicat que les elecci-
ons municipals són només la 
confi rmació d’un projecte de 
col·laboració entre les dues 
forces: “Ja hem col·laborat 
junts a les autonòmiques i 
les generals, on un de cada 
tres vots apostava pel nostre 
projecte”.

Preguntat per un possible 
pacte postelectoral amb el 
PSC, Medrano ha dit que “el 

del PSC és un projecte esgo-
tat”, però que la candidatura 
En Comú Podem pretén “bas-
� r ponts” i fugir de “l’actual 
clima de fron� sme inneces-
sari”. Alhora, ha fet una crida 
al votant socialista: “Apel·lem 
al votant del PSC i d’esquerres 
que creu que les coses es po-
den fer diferents i que voten 
el PSC perquè confi en en el 
seu projecte social”. També 
ha acusat els socialistes de 
tenir un govern “sustentat en 
runes de par� ts, trànsfugues 
i la pura dreta”.

Ànnia García encapçalarà la llista d’En Comú Podem Rubí. / M. López

L’ANC es desmarca ara de la 
candidatura de Primàries Rubí

La secció local de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) ha 
comunicat que es desmarca 
de la candidatura Primàries 
Rubí, impulsada per l’en� tat 
amb l’objec� u d’aconseguir 
una candidatura unitària in-
dependen� sta a la ciutat. Tot 
i que al febrer ja es va veure 
clar que els par� ts rubinencs 
independen� stes no farien 
una candidatura unitària, 
els associats de l’ANC van 
apostar per con� nuar la via 

de Primàries Rubí i final-
ment es presentaran quatre 
formacions amb ideologia 
independen� sta. Tot i això, 
Jep Quintas, del secretariat 
de l’en� tat, ha explicat que 
l’ANC hagués “preferit menys 
candidatures”, objec� u inici-
al de l’arrencada de Primàri-
es. Davant aquesta situació, 
Quintas ha dit que “l’ANC 
dona suport a totes les for-
macions independentistes 
que es presenten”. / M.C. 

Membres del Secretariat de l’ANC de Rubí. /  Mariona López
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-Es presenta com alcaldable 
de Rubí, per què?
-Rubí necessita un nou go-
vern a l’Ajuntament. Em 
presento des del convenci-
ment que puc liderar aques-
ta alternati va i canvi, i que 
el podem aconseguir a tra-
vés d’un equip que treballi 
des del primer moment en 
el seu compromís amb la 
ciutat. Sóc conscient que 
governar demana dedicació 
plena. No n’hi ha prou amb 
mostrar presència arreu, cal 
treballar.
-Junts per Rubí és una can-
didatura que sorgeix a parti r 
del Parti t Demòcrata Català 
Europeu (PDeCAT). Quina 
diferència hi ha entre aquest 
i Junts per Rubí?
-Junts per Rubí és una can-
didatura transversal que 
aglutina persones de Rubí 
de diferents perfi ls, amb l’ob-
jecti u comú de treballar per 
la ciutat comparti nt també 
la defensa del nostre país. 
Aquest objectiu coincideix 
també plenament amb el 
que proposa el PDeCAT, en 
aquest senti t no deixa de ser 
el parti t que promou també 
el projecte políti c.
-Com serà la seva llista elec-
toral?
- Una llista plural amb perso-
nes de Rubí que compartei-
xen la necessitat del canvi a 
la nostra ciutat, per exemple 
membres d’enti tats que ens 
diuen que cal comptar més 
intensament amb elles per 
a defi nir programa i agenda 
municipal. Emprenedors i 
empresaris rubinencs que 
ens diuen que l’ajuntament 
viu d’esquena a la seva re-
alitat, o fi ns i tot gent gran 
que ens expliquen que hi ha 
una nul·la oferta municipal 
adaptada per a ells.
-Com valora el mandat ac-
tual del PSC amb Ana M. 
Martí nez al capdavant?
-Aquest ha estat un mandat 
concentrat en activitats i 
intervencions sense cap co-
herència i sense model de 
ciutat, s’ha deixat endur per 
l’objecti u d’anar arranjant i 
solucionant els temes amb 
immediatesa. També s’ha 
caracteritzat per la poca vo-
luntat d’arribar a acords amb 
altres parti ts i sectors de la 
ciutadania, tot i governar 
amb una clara minoria.
-Tot fa preveure de nou un 
Ple molt fragmentat. Amb 
quins parti ts estarien dispo-

“Rubí necessita un projecte de ciutat a llarg 
termini, que sigui clar, compromès i valent”

ENTREVISTA A JAUME BUSCALLÀ, CANDIDAT DE JUNTS PER RUBÍ

Jaume Buscallà, candidat de Junts per Rubí. / Mariona López

sats a pactar?
-El nostre objecti u és la go-
vernabilitat de la ciutat, 
sabent que amb un ple frag-
mentat tots els parti ts hauran 
d’actuar amb responsabilitat 
i senti t de ciutat. Anterior-
ment, jo ja vaig formar part 
d’un executi u municipal, i sé 
molt bé que governar vol dir 
estar capacitat per a generar 
consensos i pactes. La ciutat, 
però, necessita un canvi, això 
és evident, i en aquest senti t 
les nostres opcions passen 
per treballar en conjunt amb 
les forces sobiranistes. Espe-
ro que aquest també sigui el 
punt de trobada de les altres 
forces, i no pas el de perpe-
tuar el govern actual.
-Primàries Rubí també es 
presentarà a les eleccions. 
Què li sembla que es pre-
senti n tantes candidatures a 
favor de la independència?
-La nostra visió de la políti ca 
és la de la unitat de les forces 
i col·lectius que defensen 
la independència, ho hem 
reclamat i promogut sempre, 
i hi hem trobat sempre la 
negati va per part d’ERC, tal 
com la vàrem trobar també 
el 2015 quan es van negar 
a liderar el canvi a la ciutat. 
Al marge que aquestes són 
unes eleccions municipals, 
i per tant el programa ha 
de parlar sobretot de Rubí, 
no beneficia a ningú tenir 
encara més candidatures 
independenti stes.
-Què creu que necessita la 
ciutat?
-Un projecte de ciutat a llarg 
termini, un projecte clar, pro-
positi u, compromès i valent 
a l’hora de prendre decisi-
ons. Escoltem massa vega-
des propostes indefi nides i 
suposats models de ciutat 
sense concreció, potser per 
falta de programa o per falta 
de coratge.
-Expliqui’ns alguna de les 
seves propostes per Rubí.
-Cal tenir més cura de l’es-
pai públic, és l’entorn on 
majoritàriament ens trobem 
i retrobem tots i no té la 
qualitat suficient. Farem 
que la imatge de carrers i 
places sigui agradable i neta, 
també un pla de millora de 
l’enllumenat, expressament 
també als eixos de les urba-
nitzacions, incrementarem 
les zones verdes creant el 
parc al centre de la ciutat en-
derrocant els jutjats. També 
volem comptar amb les enti -
tats i la seva base cultural per 
a fer-los partí cips realment 

de l’acti vitat municipal i la 
seva programació. Millorar 
i incrementar els nostres 
equipaments esporti us i de 
lleure.
-I pel que fa al teixit indus-
trial i comercial?
-Volem donar un nou impuls 
a l’acti vitat industrial de la 
ciutat, no n’hi ha prou en 
dir que Rubí és industrial, 

cal definir mesures com 
per exemple uns protocols 
de manteniment diferents 
adaptats als nostres polí-
gons. També engegarem 
un pla de millora específi ca 
de la façana comercial de 
tota la ciutat. En defi niti va, 
treballar per fer una ciutat 
de la qual tothom es pugui 
senti r orgullós.



Les dones tornen a aturar-se coincidint 
amb el 8 de març, el Dia Interna-
cional de les Dones. Des de l’any 

passat, a més de commemorar la jornada 
amb activitats diverses, les dones organitzen 
vaga i aturades per reivindicar la igualtat. Les 
diverses concentracions que es van organitzar 
l’any passat a les principals capitals de l’estat 
espanyol van ser un toc d’atenció no només 
per als governs i les formacions polítiques, 
sinó per a tota la societat. 

Analitzant tres estudis recents, es pot 
comprovar com la teòricament assolida 
igualtat per alguns és en realitat un miratge. 
Segons la Generalitat de Catalunya, la bretxa 
salarial és del 23,9%. És a dir, que mentre 
l’home cobra de mitjana 27.514 euros anuals, 
la dona percep 20.946. Un estudi de La Caixa 
indica que les dones en les mateixes condici-

ons tenen un 30% menys de probabilitats de 
ser contractades per una feina, mentre que el 
percentatge s’enfi la a un escandalós 36% si 
tenen fi lls. I, més enllà encara, si analitzem 
l’àmbit juvenil, un estudi de la Universitat 
Autònoma de Barcelona apunta que les 
adolescents destinen 30 minuts més que els 
nois a fer tasques de la llar, un temps que en 
el període entre els 18 i 29 anys representa 
una desigualtat de 45 minuts i que quan les 
dones són mares es transforma en tres hores 

i mitja més de treball a la llar i una hora més 
de cures que els pares.

La igualtat entre homes i dones ni és real 
ni és efectiva i, per aquest motiu, el dia 8 de 
març cal continuar reivindicant polítiques 
públiques que donin suport a la transforma-
ció social que les dones estan protagonitzant: 
acabar amb la bretxa salarial, amb la doble 
jornada laboral i amb la violència masclista 
–a l’estat espanyol ja han estat assassinades 
8 dones des de principis d’any, la punta de 

l’iceberg de la resta de violències contra les 
dones que són moltes i molt variades–. 

Les dones han dit prou, però no serà fàcil 
transformar una societat masclista, que ha 
d’enfrontar problemes molt greus, com l’auge 
d’una extrema dreta que es passeja amb auto-
busos titllant de ‘nazi’ el col·lectiu feminista. 
Queda molt i molt de camí per recórrer i 
per això cal seguir lluitant i reivindicant que 
el gènere no pot ser determinant ni en les 
relacions socials, laborals ni afectives, que la 
societat ha avançat i avança, però no ho fa 
a una velocitat sufi cient encara per pensar 
que aviat s’assolirà una igualtat satisfactòria. 
Mentrestant, no és sufi cient sortir cada 8 de 
març al carrer a reivindicar la igualtat, sinó 
que cal aplicar-la realment, no només en 
paraules, sinó sobretot en fets, cada dia, en 
tots els àmbits de les nostres vides. 

Desigualtat real
EDITORIAL
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Visita’ns a www.diariderubi.com
Segueix-nos a les xarxes socials

Escondiendo las siglas
¡Cómo ha cambiado lo que era Conver-
gència Democràtica! No hace muchos 
años, formación dialogante y abierta, y en 
la actualidad, organización encerrada en 
sí misma con el único planteamiento del 
secesionismo. Ahora es que ni se atreven a 
concurrir a las contiendas electorales con 
sus siglas (PDeCAT), y en su sustitución 
utilizan la fórmula “Junts per …”. ¿Creen 
que ocultando sus siglas la ciudadanía no 
sabe quiénes son? ¿Tanto se avergüenzan 
de su pasado para no concurrir como 
PDeCAT? ¿Qué es verdaderamente lo 
que quieren ocultar? ¿Tanto miedo tienen 
a su actual denominación? Escondiendo 
las siglas, sinceramente pienso, que no 
se les viene encima un futuro muy pro-
metedor. Esconder la identidad signifi ca 
dos cosas : que ni ellos mismos se fían de 
sí mismos, y que es un partido político 
totalmente dividido.

José Antonio Avila López 

Persones vitamina
Us heu preguntat alguna vegada perquè 
hi ha persones que ens fan veure la vida 

des d’un prisma més positiu?, perquè 
ens canvia l’actitud quan quedem amb 
segons quines amistats?, no us fan sentir 
millor?... son persones que saben generar 
optimisme, bon rollo, que ens activen, 
que ens regalen autoestima, que ens fan 
somriure, que ens aporten seguretat i 
coses bones; persones amb les quals ens 
expressem de manera natural i amb les 
quals hi tenim vincles emocionals que 
valorem i cuidem.

Persones vitamina, perquè ens car-
reguen les piles, ens regalen entusiasme, 
saben activar el millor de nosaltres, ens 
omplen d’energia i ens fan ballar les 
endorfi nes fent que generem alegria i 
felicitat. Des d’aquest petit escrit, volia 
recomanar a tothom a provar aquest 
“medicament” que té noms ben diferents, 
tants, com persones necessitin consumir-
lo, sense recepta mèdica i de seguida que 
es pugui, perquè la diferència és notable 
des del minut u i ens ajuda a mantenir 
una actitud sana, desperta i alegre da-
vant la vida; això sí, no el trobareu en 
farmàcies.

Núria Julià

Cartes de la Ciutadania

El Tuit de la setmana                 5 de març

єsтα¢ιó єsρα¢ιαl ∂є sαηт єsтєνє ∂є lєs яσυяєs @EstacioSEDR

Tinc un dubte... Un Policia lesionat 
per una caiguda causada pel  #Fairy... 
És un “fairit”?

Plaça Celso Ferreiro
Aquesta plaça està pronosticada a ser testimoni 
d’algun accident greu. Per part de la població, 
hem procurat tot el possible per avisar a la màxima 
autoritat de la ciutat per tal que hi posés remei, 
sense cap resposta positiva. El perill està que la 
plaça va ser adequada per esbarjo de les persones 
grans, principalment, amb 
bancs i arbres. 

A causa de canvis del 
trànsit de vehicles a la zona, 
on confl ueixen cinc carrers, 
cada vega és més perillós 
accedir-hi ja que, com veiem 
a la foto, no hi ha cap pas 
de vianants que indiqui la 
preferència del vianant que 
hi vulgui anar a seure. 

No serà per no haver-ho comunicat de totes les 
formes possibles, tal com us volem informar, ja que 
fa quatre anys que preguem la seva urgència. 

El 24 d’abril del 2015, instància 2015009611, 
els veïns ho van sol·licitar en un escrit amb 99 
signatures. El 10 de maig de 2016, instància 
2016010642 es va tornar a demanar informant, per 
al coneixement del tècnic de torn, que una plaça 
com la de Tetuan de Barcelona disposa d’aquesta 
atenció al ciutadà. 

El 20 de setembre de 2016 és presentada 
la mateixa queixa a la defensora del ciutadà, 

altrament dita Síndica de Greuges. Malgrat que 
la contesta de la senyora Síndica va ser que es 
procediria a pintar dos passos de vianant abans 
del març del 2017, mai es van realitzar. Ni ningú 
va defensar la promesa que es fes. 

El 7 d’abril, recordem per mitjà d’aquestes 
pàgines, la manca de seriositat envers els ciutadans 

de la Zona Nord, i continuem 
igual. La senyora alcaldessa, 
en reunió a la Torre Bassas, 
també va prometre el mateix 
sense cap efi càcia. Per cert, 
que el president de la zona 
no hi va ser convocat. El 
passat 21 de gener d’enguany, 
envio a la senyora alcaldessa 
tot el que aquí escric i en 
més detalls, la inoperància 

i manca d’efectivitat en un tema tan important. 
Sense resposta. 

Per acabar, podem dir que a Rubí hi manca una 
sensibilitat envers el ciutadà. Hi ha una llarga llista 
de llocs perillosos demanant atenció i que precisen 
actuació ràpida. No cal dir el tema d’actualitat com 
són els patins i similars. 

Rubí necessita urgentment un canvi ràpid 
d’actuació i un organigrama que doni preferència 
a les persones i el seu benestar. Continuarem 
informant. 

Albert Roma
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CENTRE MÈDIC

CLÍNICA DENTAL

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

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

COPISTERIA

CRISTALLERIA                           

DECORACIÓ LLAR               

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ

ARRANJAMENTS    
DE ROBA

BIJUTERIA                         

ACUPUNTURA

ACADÈMIA

Kumon English

www.kumon.cat
Descobreix el seu potencial.

Kumon Rubí - Mercat
C/ Bartrina, 21
617 920 121

*Fins al 30 de juny del 2019. 
Consulta’n les condicions i la 

disponibilitat.

A Kumon English,  
15 dies de prova de franc 

sense compromís.*

I també Kumon Matemàtiques 
i Kumon Lectura

Learning time!

ARQUITECTURA

ASSEGURANCES                           

BICICLETES                         

CALÇAT                           

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES
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FERRETERIA                           

FRUITERIA

INFORMÀTICA                           

MÀRMOLS

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

PAPERERIA                           

TELEFONIA
 

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

ROBA                           

TALLERS COTXES                           

PERRUQUERIA
CANINA                               

REFORMES                           

REPARACIÓ
ELECTRODOMÈSTICS

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES

AQUEST 
ESPAI 

POT SER 
TEU
DES DE

30€
/MES

AQUEST
ESPAI POT 
SER TEU

DES DE

15€/MES
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GUÀRDIES NOCTURNES

MARÇ 2019

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

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

BATALLÉ - 93 699 04 30
PG. FRANCESC MACIÀ, 23

ESPERT - 93 699 13 43
PG. FRANCESC MACIÀ, 86

FARELL - 93 699 02 91
C/ SANT JORDI, 25

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

KRONOS- 93 586 06 26
PG. KRONOS, LOCAL 9-11

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28
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Ambients en un esquema tonal
És possible crear espais 
senzills i harmoniosos uti-
litzant una tècnica efectiva 
per combinar els colors, 
l’anomenat esquema tonal.

Utilitzar un esquema 
tonal és bàsicament utilitzar 
diferents “valors” clars o 
foscos d’un mateix to. 

En la pintura és comú 
destacar una paret en espe-
cial. Per escollir dos colors 
d’un mateix to és sufi cient 
d’utilitzar un mostrari de 
colors, les mostres que es 
troben en la mateixa tira per-

tanyen a un esquema tonal, i 
són de combinació ideal.

La guia també ens pot 
ser útil per escollir la resta 
dels colors pertanyents a te-
les, catifes i entapissats. No 
necessàriament hem de ser 
estrictes amb els colors, les 
variacions aporten riquesa 
al conjunt.

Si és possible, i per afa-
vorir la il·luminació de l’am-
bient, s’haurien d’acom-
panyar de tonalitats clares 
com blanc, cru o cendra. A 
més aquestes fan que l’espai 

no es vegi tan monòton o 
avorrit, i poden incloure’s en 
el revestiment del terra, els 
tèxtils o els mobles.

Però no tot s’ha de seguir 
al peu de la lletra, per això 
utilitzar algun que altre de-
tall en un color diferent pot 
realçar un espai o un racó 
en particular, és qüestió de 
provar què és el que millor 
li va a la combinació que 
haguem escollit.

Per Redacció / AMIC
casaycolor.com
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TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

SRA. SERIA Y RESPONSABLE 
busca trabajo en limpieza o cui-
dado ancianos. 681.173.424
SE BUSCA TRABAJO. Limpie-
za, cuidado niños y ancianos. 
692.869.810 - 603.324.282
REPARO persianas 694.506.473

OFERTES I 
DEMANDES

ALQUILO hab. 650.282.465

LLOGUER 
I VENDA
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CarnESTOLTES

Èxit de participació en el Concurs de Màscares
Més d’un centenar de creadors han par-
ticipat en el 32è Concurs de Màscares 
de Carnaval, unes composicions que ara 
es poden visitar a la Sala d’Exposicions 
de l’Escola d’Art i Disseny de Rubí (edRa) 
fins al 15 de març. El guanyador en ca-
tegoria adulta ha estat Carlos Tendero, 
amb una màscara que evoca la natura: 
“Volia fer alguna cosa relacionada amb 
la natura, amb un aspecte humà, com 
un vincle entre les persones i la natu-
ra”, ha explicat. L’accèssit ha estat per 
Blanca Granado. En categoria juvenil 
la vencedora ha estat Mireia Cortés, 
i l’accèssit, Judit Gallart. En categoria 
infantil, tots els participants han rebut 
un petit obsequi. / DdRExposició de les màscares a edRa. / Mariona López

La comparsa que va guanyar el segon premi era sobre la contaminació marítima. / Mariona López Les Barrufabelles van aconseguir el tercer premi del concurs. / J.A. Montoya

La rua va estar plena de color i animació. / Mariona López La desfilada va finalitzar a la plaça Doctor Guardiet amb l’activitat Comparses a l’olla. / Mariona López

Les comparses van estar acompanyades per grups d’animació. / Mariona López La sardina de Carnaval, cremant a la foguera de l’Escardívol. / Carla Abril

El JV Foix celebra una festa de Carnestoltes
Alumnes del JV Foix 
van celebrar el passat 
divendres una festa 
de Carnaval amb un 
revival musical. Els 
alumnes van ‘tornar’ 
als anys 60, 70 i 80 
amb actuacions per 
part dels estudiants. 
Els grups guanyadors a 
la millor comparsa van 
ser els de 3r d’ESO B i 
2n d’ESO B.

L’AMPA del centre 
va obsequiar  tots els 
assistents amb una xo-
colatada. / DdRL’institut va celebrar el Carnestoltes. / Cedida
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Música, ball i diversió protagonitzen 
la mul� tudinària rua de Carnaval

La comparsa guanyadora va ser la de l’escola Torre de la Llebre. / M. López

LARA LÓPEZ/MARTA CABRERA

Un total de 14 comparses van par-
� cipar enguany a la rua de Carnaval 
de Rubí, un esdeveniment que 
va congregar el passat dissabte a 
milers de rubinencs i rubinenques 
als carrers del centre de la ciutat. 
Astronautes, abelles, personatges 
d’Alícia en el País de les Merave-
lles, un club de jazz dels anys 20, 
l’arribada del ferrocarril a Rubí, 
Star Wars, els musicals, la pel·lícula 
Trolls, Chupachups i Oreos, o els 
animals marins van ser algunes de 
les temà� ques més destacades de 
la desfi lada.

La comparsa guanyadora va ser 
Torrecarrils, de l’escola Torre de la 
Llebre amb 90 punts. “La comparsa 
volia representar el Rubí de fa 100 
anys amb personatges com ara ca-
pellans, infants, pagesos, membres 
de la burgesia, ferroviaris, etc. i 
recreacions del comboi Brill”, ha 
explicat Pilar Ribes, de la comparsa 
guanyadora. En segon lloc va que-

Orkestra i Xanqués.
La cercavila va començar a les 

18.30 hores a l’avinguda Barcelona, 
seguint el recorregut pel passeig 
Francesc Macià i el carrer Montser-
rat i va fi nalitzar a la plaça del Doctor 
Guardiet una hora després. La plaça 
va acollir la tradicional xocolatada 
i guerra de confe�  que va fer les 
delícies dels més pe� ts i del públic 
familiar, seguides de la música de 
DJ Enka.

L’alcaldessa, Ana M. Mar� nez, 
va destacar la gran par� cipació i èxit 
de la desfi lada any rere any a Rubí, 
ja que s’ha conver� t en una de les 
ac� vitats que reuneix més públic als 
carrers de la nostra ciutat. Mar� nez 
va destacar la novetat d’enguany 
de celebrar el Ball de Carnaval al 
Celler, gràcies a les bones sensacions 
després de la Festa de Cap d’Any ce-
lebrada en aquest espai municipal. 
La festa, amb sessió dels DJ Amorós 
i Uri Farré, va reunir més de 4.000 
rubinencs de totes les edats fi ns a 
les 3.30 hores.

dar Un mar de plàs� c, quin fàs� c, 
amb 88 punts, protagonitzada per 
l’AMPA de l’escola 25 de Setembre 
i en tercer lloc Les Barrufabelles, 
amb 82 punts, de l’escola bressol 
Els Barrufets.

Tant adults com infants van 

participar en aquesta rua, grups 
provinents d’escoles de primària, 
escoles bressol, en� tats culturals, 
centres de dansa i de teatre de la 
nostra ciutat, acompanyats de la 
música, dansa i espectacles dels Di-
ables de la Riera, la Bandarra Street 

Rua infan� l
El diumenge al ma� , una mul� tud 
de persones van tornar a sor� r als 
carrers per seguir la Rua infantil 
de Carnaval, que va sortir de la 
rambla del Ferrocarril per acabar a 
la plaça de Pere Aguilera. Algunes 
comparses que havien par� cipat en 
la rua de la nit anterior, van tornar 
a repe� r. A més, abans hi va haver 
ac� vitats infan� ls en diferents es-
pais de la ciutat

Crema de la sardina
Com és tradicional, la darrera ac� vi-
tat del Carnaval ha estat la crema de 
la sardina, que va tenir lloc dimecres 
a la tarda al solar de l’Escardívol 
amb la par� cipació de centenars de 
persones que també van par� cipar 
en el Seguici Fúnebre. Amb la col-
laboració dels Diables de la Riera, 
els infants van cremar la seva pròpia 
sardina en una foguera on també va 
cremar la sardina que es va fer el 
dijous de la setmana passada en un 
taller a la Biblioteca.

Torrecarrils, la comparsa sobre el centenari de l’arribada del tren, guanya el concurs
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AGENDA
···········································
DIVENDRES 8 de març

Dia de les Dones
Lectura del manifest. A les 
12h a la pl. Pere Aguilera.

Conferència Dia d’Andalusia
A càrrec de Manuel Ruiz. A les 
19h a la Biblioteca. 

Concert de Diana Braithwai-
te i Chris Whiteley
A les 20.30h a l’Espai Cul-
tural CGT. Org.: Associació 
Aurora.

‘Othello’
Teatre a càrrec de Cia. Les An-
tonietes Teatre. A les 21h a La 
Sala. Preu: 15€ | 11,25€.

···········································
DISSABTE 9 de març

Sortida a caminar a Mo-
nistrol
A les 7.50h. Org.: Grup Foto-
gràfi c El Gra.

Dia d’Andalusia
Ofrena fl oral a la pl. Andalusia 
(10h). Cercavila (11h). Missa 
rociera al parc de Ca n’Oriol 
(12.30h). Paella popular al 

parc de Ca n’Oriol (14.30h). 
Espectacle del Dia d’Andalu-
sia (15.30h). Sopar (20h).

Foraestocs
A les 10h al centre de la ciu-
tat. Org.: Comerç Rubí. 

Trastlab
A càrrec de Drac màgic. A 
les 11h a la Biblioteca. Org.: 
Caçadors de Trastets.

‘Les cúpules de Leonardo’
Per a infants de 6 i 11 anys 
a càrrec d’Explorium. Ins-
cripció prèvia. A les 11.30h 
a l’Ateneu.

Festi val No Woman No Fest
De 12h a 1.30h al Celler. Org.: 
La SoniK.

···········································
DIUMENGE 10 de març

Jornada de convivència del 
Dia d’Andalusia
De 8h a 15h al parc de Ca 
n’Oriol. 

Trobada d’arti stes locals
A les 12h a l’Ateneu. 

Espectacle de ti telles

EXPOSICIONS
Màscares de Carnaval. Fins 
al 15 de març a edRa.

Les dones fem barri. Al 
local El Triangle del pg. 
Les Torres. 

Vicente Ferrer. Exposició 
sobre drets sexuals i re-
producti us a l’Índia rural. 
A la Biblioteca fi ns al 30 
de març. 

Vida. Exposició de Muje-
res Creati vas del Vallès. A 
l’Anti ga Estació fi ns al 30 
de març.

A les 12h al Castell. Per a 
infants de 3 a 12 anys. 

Festi val FemPop
A càrrec d’Aisha Burns, Eliza 
Shaddad i Liz Lawrence. A les 
12h a l’Ateneu.

‘Cantamúsicos’
Espectacle familiar a les 
12.30h i a les 17h a La Sala. 
Preu: 12€ anticipada / 15€ 
taquilla.

···········································
DIMARTS 12 de març

Hora del conte
A les 18.15h a la Biblioteca. 
Per a infants d’1 a 4 anys.

Trobada amb l’autor José 
Luis Ibañez
A les 18.30h a la Biblioteca.

···········································
DIMECRES 13 de març

‘Responsabilitat jurídica i po-
líti ca dels parti ts a Espanya’
A les 19h a la Biblioteca. Org.: 
Associació Amics de la UAB.

‘Migració i feminisme’
A les 19h a la Biblioteca.

···········································
DIJOUS 14 de març

Programa de suport a l’auto-
nomia de la pròpia llar
A les 17h a la Biblioteca.

‘Rodelinda’
Òpera explicada. A les 19h a 
l’Ateneu.

‘Moments territorials. Amè-
rica llati na i Catalunya’
A càrrec de Raúl Zibechi. A les 
19h al CRAC. Org.: AUP.
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Ca n’Oriol acull aquest cap de setmana 
la celebració del Dia d’Andalusia 
REDACCIÓ

El parc de Ca n’Oriol acollirà 
aquest cap de setmana els 
actes principals de la cele-
bració del Dia d’Andalusia 
a Rubí, una programació 
festiva promoguda per la 
Coordinadora de En� dades 
Culturales Andaluzas de 
Rubí (CECAR).

Les activitats arrenca-
ran aquest divendres 8 de 
març amb la conferència 
inaugural, que tindrà lloc 
a les 19 hores a la Biblio-
teca i que anirà a càrrec 
de Manuel Ruiz, doctor en 
Història Contemporània. 
Ruiz oferirà una xerrada 
titulada ‘Catalunya y An-
dalucía desde Blas Infante’. 
Per acabar l’acte, hi haurà 
un pe� t aperi� u entre els 
assistents.

Dissabte, a les 10 hores, 
tindrà lloc la tradicional 
ofrena a Blas Infante a la 
plaça d’Andalusia de Rubí i 
posteriorment començarà 
la cercavila fi ns al parc de 

Ca n’Oriol, amb l’acompa-
nyament de la banda de 
música Rubí Segle XXI.

Ja al parc de Ca n’Oriol, 
a les 12.30 hores s’ofi ciarà 
una missa rociera canta-
da pel cor de l’Asociación 
Rociera de Rubí i al mig-
dia tindrà lloc una paella 
popular, oberta a tothom. 
Durant la jornada, s’oferiran 
diverses actuacions de cant 
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i ball a càrrec de les en� tats 
andaluses de Rubí. Entre 
aquestes, actuaran l’Aso-
ciación Rociera de Rubí, la 
Casa de Andalucía en Rubí, 
la Peña Calixto Sánchez i el 
Centre Cultural Aromas del 
Sur. A més, també oferirà 
una exhibició Alborada de 
Carmelo, en� tat convidada 
aquest any. La jornada de 
dissabte fi nalitzarà amb un 

sopar campestre.
Diumenge tindrà lloc 

l’habitual jornada de convi-
vència al parc de Ca n’Oriol, 
on de nou, el folklore i la 
gastronomia andalusa seran 
les protagonistes. A més, a 
par� r de les 11 hores, s’ofe-
riran ac� vitats infan� ls del 
Dia de convivència, amb 
tallers, ludoteca, i infl ables, 
entre altres. 

La Casa d’Andalusia va commemorar el 28 de febrer el Dia d’Andalusia a la seva seu. / Carla Abril

LLENGUA

Nova edició del Voluntariat per la Llengua amb 60 parelles

La presentació de la nova edició va ser a la Biblioteca. / M. López

Prop d’una seixantena de 
parelles participaran a la 
30a edició del programa 
Voluntariat per la Llengua, 
que ja fa 15 anys que es va 
iniciar a Rubí de la mà del 
Servei Local de Català (SLC) 
i del Consorci per la Nor-
malització Lingüís� ca (CNL). 
En aquesta edició, prop de 
120 persones par� cipen en 
aquest projecte, que té per 
objec� u no només ampliar 
l’ús social del català, sinó 
també “fomentar la cohesió 

social”, segons ha explicat 
Teresa Garcia, directora del 
CNL de Rubí i Terrassa. 

Les parelles de volunta-
ris es reuneixen una hora a 
la setmana per conversar en 
català, un dels par� cipants 
és coneixedor de la llengua 
i l’altre l’està aprenent. A 
banda, hi ha comerços ad-
herits que es comprometen 
a contestar en català als 
aprenents i ac� vitats lúdi-
ques i culturals per coneixer 
millor l’entorn. / M.C.

MÚSICA

Arriba a Rubí el FemPop, 
un fes� val musical 
protagonitzat per dones
Dins de la programació del 
Dia de la Dona, el fes� val 
musical FemPop és una de 
les novetats més destacades 
d’enguany. L’Ateneu acollirà 
el 10 de març a par� r de les 
12 hores les actuacions mu-
sicals de Liz Lawrence, Eliza 
Shaddad i Aisha Burns. 

El FemPop és un festi-
val que denuncia l’enorme 
desigualtat que hi ha a la 
indústria musical. Segons els 
organitzadors, en el darrer 
any només el 15% de les 
bandes que han par� cipat 
en els fes� vals més impor-

tants de l’estat són de dones 
o tenen alguna component 
femenina.

Pel que fa a les actua-
cions, Liz Lawrence és una 
cantant anglesa amb arrels 
indiefolk; Eliza Shaddad és 
una de les grans promeses 
del pop-rock anglès; i Aisha 
Burns és una cantant, vio-
linista i compositora dels 
Estats Units, amb un so 
indie-folk in� mista. El Fem-
Pop, una inicia� va del segell 
Son Canciones, també � ndrà 
lloc dies abans a Granollers i 
Sant Feliu. / DdR

Ac� vitats mul� disciplinars 
al No Woman No Fest 

Concert benèfi c 
per la malal� a 
minoritària Re� 
L’Associació Aurora ha orga-
nitzat un concert amb Diana 
Braithwaite i Chris Whiteley  
en benefi ci de l’Associació 
Catalana Síndrome de Re� , 
una malaltia minoritària 
que afecta principalment 
les nenes. El concert serà 
aquest divendres a les 20.30 
hores a l’Espai Cultural de 
la CGT, a la plaça d’Anselm 
Clavé. / DdR

L’associació musical juvenil La SoniK ha organitzat un fes� val 
mul� disciplinari dins el marc del Dia de la Dona sota el � tol 
‘No Woman No Fest’. La jornada arrencarà aquest dissab-
te al Celler a les 12 hores amb una taula rodona sobre la 
dona migrant a càrrec de Salma Amazian, Fa� ha Elmouali 
i Carmen Juares. Durant tot el dia i fi ns a la 1.30 h hi haurà 
ac� vitats performa� ves, de música, poesia, arts gràfi ques, 
etc. amb el punt en comú que totes les ar� stes protagonis-
tes seran dones. També hi haurà tallers pels més pe� ts i un 
dinar popular. Les ac� vitats compten amb el suport de les 
en� tats Obre els Ulls i ARSI. / DdR

50 anys de la 
coreografi a del 
Ball de Gitanes 
El Ball de Gitanes de Rubí 
compleix 50 anys i per ce-
lebrar-ho l’Esbart Dansaire 
repe� rà a La Sala l’actuació 
que va fer el 1970 al teatre 
de la Faràndula de Sabadell. 
L’espectacle tindrà lloc el 
16 de març a les 21 hores. 
L’Esbart també té previst fer 
una celebració més fes� va 
dels 50 anys de les Gitanes 
a la Festa Major. / DdR
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L’Olímpic buscarà la seva segona victòria 
consecu� va a Sant Pere de Ribes
JOSÉ VERDE

Els jugadors d’Iban Tey bus-
caran diumenge vinent a les 
17 hores una nova victòria 
de l’Olímpic Can Fatjó. Serà a 
Sant Pere de Ribes davant la 
Juventud Ribetana, conjunt 
que s’ha conver� t en l’equip 
revelació de la temporada 
en aquest grup 3 de Segona 
Catalana i que actualment és 
tercer classifi cat. 

Els de Can Fatjó, que en 
la passada jornada van dei-
xar una molt bona impressió 
en la seva victòria davant el 
Vilafranca, han retornat la 
il·lusió al soci i afi cionat. Les 
incorporacions de jugadors 
de l’Olímpic B com Cris� an 
Pereira, Marc Maymó, Mois 
Sánchez, Pau Torrescusa i el 
debutant Aboubacar ‘Buba’ 
van permetre a l’equip ofe-
rir un millor joc i estar més 
encertat de cara al gol. 

Pel par� t contra la Ribe-
tana, el tècnic de Can Fatjó 
podrà comptar també amb 
Samuel Hanson ‘Samu’, ex-
pulsat a Esplugues de Llobre-
gat, amb Agus� n Peñarroya 

‘Agus’ i amb Jaume Bracons 
sota els pals. Qui no pot 
jugar encara és Mauri que 
continua en fase de recu-

FUTBOL | SEGONA CATALANACICLISME | CHALLENGE

ESCACS | COMPETICIÓ 

peració després de la seva 
operació. Serà un par� t molt 
important per a l’Olímpic, 
no només pels tres punts, 

Un grup de mares de jugadors i jugadores 
de l’Olímpic creen un equip de futbol

Un grup de mares de juga-
dors i jugadores de l’Olím-
pic Can Fatjó han creat un 
equip de futbol. Aquest 
nou conjunt femení està 

entrenat per David Galo-
bardes i Josep M. Pérez i la 
intenció és que competeixi 
en una lliga d’equips simi-
lars, segons ha informat el 

club, que ha mostrat la seva 
satisfacció perquè aquest 
grup de futboleres hagi 
tingut aquesta iniciativa. / 
J.A Montoya

El nou equip femení, amb David Galobardes i Josep M. Pérez. / J. A. Montoya

sinó per demostrar que es 
troba en el bon camí i pot 
deixar enrere el malefi ci de 
cara a gol.  

Segona sor� da del Club Ciclista Rubí

Bons resultats per a l’Agrupació 
d’Escacs Rubinenca

El Club Ciclista Rubí (CCR) 
organitza aquest diumenge 
10 de març la segona sor� da 
de la Challenge 2019. Els tres 
grups del club sor� ran a les 8 
hores des de la plaça Doctor 
Guardiet. El grup A farà un 
recorregut de 115 km fi ns a 
Dosrius, passant per Montca-
da, Martorelles, La Conreria, 
Tiana, Cabrera de Mar i Ar-
gentona. La tornada serà per 
El Collet, Cardedeu, La Roca, 
Montcada i Rubí.

El grup B i el C realitzaran 

un itinerari de 85 km que 
passarà per Molins, El Pla, 
Sant Boi, Viladecans i arribada 
a Castelldefels. A la tornada 
passaran per Viladecans, Sant 
Climent, Sant Boi, El Pla i Mo-
lins fi ns a arribar a la nostra 
ciutat. El grup B portarà una 
intensitat una mica més ele-
vada, mentre que el C serà 
més suau.

Els interessats a par� cipar 
en alguna sor� da poden sol-
licitar informació a clubciclis-
tarubi@gmail.com. / CCR

L’Agrupació d’Escacs Rubi-
nenca ha disputat tres noves 
jornades de la competició 
per equips. El primer equip, 
amb dues victòries i una 
derrota, depèn de si mateix 
per mantenir la categoria. 
Per la seva banda, el conjunt 
B, també amb dues victòries i 
una derrota, con� nua al grup 
capdavanter de la classifi ca-
ció. Finalment, el conjunt 
C, amb dues derrotes i una 
victòria, s’allunya dels llocs 
d’ascens per instal·lar-se al 
mig de la classifi cació,

Pel que fa al Campionat 
Obert de Sabadell, Anto-
ni Muñoz i Alfonso Mayo 
van donar la sorpresa de la 
primera ronda. Muñoz va 
aconseguir unes meritòries 
taules davant del jugador del 
Sabadell Fernàndez Aguilar, 
número 1 del torneig, men-
tre que Mayo va guanyar 
Richard Rahal. També van 
aconseguir la victòria Albert 
Mar� nez i Gerardo Palacios, 
mentre que F. Pina i F. Moles 
perdien els seus enfronta-
ments. / AER



Divendres, 8 de març de 2019ESPORTS 23

HANDBOL | PRIMERA CATALANA

Derrota del Sènior Femení de l’Handbol Rubí contra el Tortosa
El Sènior Femení de l’Hand-
bol Rubí va perdre a casa 
contra el Tortosa, en un 
par� t en el qual va estar poc 
afortunat amb el gol.

Durant els primers deu 
minuts de partit, els dos 
equips estaven especialment 
efec� us en defensa. Es van 
fer pocs gols i el Tortosa va 
aprofi tar les poques bada-
des de la defensa rubinenca 
per prendre avantatge. Però 
després, la defensa de les 
de Rubí es va desfer i van 

començar a concedir molts 
gols; i això va fer que les de 
Tortosa, encara fortes en 
defensa, s’allunyessin en el 
marcador. A prop del fi nal 
de la primera meitat, les 
rubinenques van aconseguir 
despertar i van frenar el 
Tortosa, encara que, amb 
poca punteria amb els llan-
çaments a gol, no van poder 
retallar distàncies.

La segona part va con� -
nuar amb aquesta dinàmica, 
fi ns que, passats 10 minuts, 

les de Rubí van fer una sèrie 
de bones accions d’atac i 
defensa, que els va permetre 
apropar-se al rival. L’equip 
tortosí, però, va saber reac-
cionar i defensar-se millor. 
Això va fer que, durant 5 
minuts, el marcador gairebé 
no es mogués. Cap als úl� ms 
minuts del par� t, semblava 
que les noies del Rubí seri-
en capaces de remuntar el 
par� t, però el poc encert de 
cara a gol no ho va fer pos-
sible, i tot plegat va acabar 

ATLETISME | CAMPIONAT

ATLETISME | DUATLÓ

David Jiménez i Gerard Merino par� cipen 
en el Campionat d’Espanya Sub-20

El CNR ul� ma 
els detalls del 
Duatló de Rubí

L’Op� ms Club Triatló, en el Campionat 
de Catalunya esprint per categories

Els atletes de la Unió Atlè� ca 
Rubí David Jiménez i Gerard 
Merino van disputar el passat 
cap de setmana a Madrid el 46è 
Campionat d’Espanya Sub-20. 

Jiménez va participar en 
salt de llargada i va quedar en 
desena posició. Va realitzar un 
millor salt de 6.38 m, millorant 
en cada registre, però els nervis 
no el van deixar estar en el seu 
màxim nivell.

Merino, per la seva part, va 
disputar l’heptatló i va quedar 
en 14a posició. El rubinenc va 
realitzar marca personal en la 
combinada en general amb 
4.375 punts i en 4 proves: 
60 mll (7”33), pes (10.78 m), 
alçada (1’74 m) i 60 m tanques 
(10”44). La resta de registres 
que va aconseguir va ser 3’40 m 
en perxa i 3’02”03 en els 1.000 
m. / UAR

El VI BFast Duatló de Rubí 
tornarà a recórrer els carrers 
de la ciutat el proper el 17 de 
març.  Rubí acollirà un dels 
duatlons més reconeguts del 
territori i una de les proves 
més importants de les que 
transcorren a la ciutat.

Els rubinencs podran gau-
dir a par� r de les 10 hores 
d’una competició que en-
guany tornarà a disputar-se 
en distància esprint, amb un 
circuit format per una prime-
ra cursa a peu de 5 km, 20 km 
de ciclisme per la carretera 
comarcal C-1413 i 2,5 km a 
peu per fi nalitzar la prova. 
En aquesta edició, s’espera 
una participació d’uns 400 
espor� stes.

La prova, organitzada 
pel Club Natació Rubí i es-
collida l’any 2014 com el 
segon millor duatló nacional 
als premis Finixer, compta 
amb col·laboració de l’Ajun-
tament de Rubí, la Policia 
Local, els Mossos d’Esquadra 
i diferents associacions i vo-
luntaris de la ciutat. Les ins-
cripcions estan obertes fi ns 
al 14 de març  al web www.
duatlorubi.com. / CNR

L’Op� ms Club Triatló va par� -
cipar en el Campionat de Ca-
talunya de Duatló esprint per 
categories, disputat a Girona. 
Els dos representants del 
club rubinenc van par� cipar 
en la categoria V1, en la qual 

van compe� r 63 duatletes. 
Enoc Navarro va fi nalitzar la 
prova en la 7a posició amb un 
temps d’1h 10’38’’, mentre 
que Álex Rahali, va ocupar 
la 33a posició amb un temps 
d’1h 19’47’’.  / OCT

amb derrota per 16-23.

El Masculí també cau
Per la seva banda, el Sènior 
Masculí també va perdre 
davant el CE Tortosa, tot i 
que per la mínima, 27-28. La 
derrota, però, va deixar gust 
a victòria per la gran demos-
tració de lluita i igualtat en el 
joc. Els de Rubí es van avançar 
en el marcador amb un parcial 
de dos gols per sobre en els 
primers quinze minuts. Una 
bona defensa i la velocitat 

en atac d’Adrián Vilchez van 
mantenir el marcador posi-
� u, però, diversos errors en 
atac per males fi nalitzacions 
i els llançaments exteriors 
que la defensa no va poder 
evitar, van fer que la primera 
part acabés amb un 14-17 
inesperat. 

En els primers 15 minuts 
de la segona part, el marcador 

es va mantenir amb aquesta 
diferència. Un canvi defensiu 
del conjunt rubinenc va anul-
lar la circulació del Tortosa i va 
permetre recuperar el marca-
dor fi ns al minut 57 amb un 
empat a 27. Els úl� ms atacs 
no van estar ben fi nalitzats 
i el Rubí va caure per un sol 
gol, tot i lluitar fi ns a l’úl� m 
alè. / H. Rubí  

Important victòria del Sènior 
Femení del Natació Rubí
El CN Rubí va superar una 
altra vegada –ja ho va fer 
fa un parell de setmanes 
en els quarts de fi nal de la 
Copa de la Reina– a l’Escola 
Waterpolo Saragossa, un 
equip que de nou no  es va 
donar per vençut, però que 
va veure com aquest cop les 
rubinenques es van mostrar 
bastant superiors. 

En els dos úl� ms quarts, 
i amb un parcial de 3-1 cada 
un, les jugadores de David 
Mar� n van deixar sentenciat 
el par� t (12-5) i la jugadora  
rubinenca Amanda Triviño, 
autora de cinc gols, va ser 
escollida millor jugadora del 
par� t. Amb aquest resultat, el 
Natació Rubí con� nua en una 
meritòria cinquena posició.

Per la seva part, el Sènior 
Masculí, en un partit molt 

igualat i vibrant, va caure per 
la mínima (11-12) contra el 
tercer classifi cat, el CN Mo-
lins. Ara, l’equip ocupa la ter-
cera posició a tres punts del 
líder, el CN Sant Feliu, equip al 
qual els de Rubí s’enfrontaran 
aquest dissabte a Can Rosés a 
par� r de les 18.30h. 
Triple compromís de la sec-

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

ció de natació a Badia del 
Vallès
Dissabte passat van coincidir 
a Badia del Vallès tres equips 
de la secció de natació. A 
la ciutat vallesana, es van 
celebrar la cinquena jornada 
de la lliga catalana alevina, la 
quarta jornada de la lliga in-
fan� l i el Trofeu de Primavera 
absolut.

Tot i que la majoria de 
nedadors van tenir una bona 
actuació, cal destacar Iago 
Verdú en la prova dels 200  m 
papallona, en la qual va acon-
seguir un nou rècord del club 
de 13 anys amb un temps de 
2’44”60. / CNR

RESULTATS CNR 

CN Mataró A - Cadet Masculí 15-10
CN Atlètic-Barceloneta A - Infantil Masculí 14-4
Aleví A - CE Mediterrani A 2-3
Cadet Femení - CN Mataró 10-10
Club Natació Poble Nou A - Sènior Masculí B 16-10
Infantil Femení - CN Sant Andreu 9-10
Club Natació Granollers - Juvenil Masculí 6-17

El Femení con� nua la seva ratxa victoriosa. / Cedida

SÈNIOR FEMENÍ - TORTOSA  16-23
SÈNIOR MASCULÍ - TORTOSA  27-28

HOQUEI PATINS | LLIGA ELIT

Derrota del Femení del Cent Pa� ns
El Sènior Femení del Cent 
Patins va desaprofitar la 
primera oportunitat per as-
segurar-se la classifi cació per 
al play-off  i, per tant, optar al 
� tol de la Lliga Elit. El conjunt 
rubinenc, tot i ser superior en 
les arribades a la porteria del 
Tucans, no va estar encertat 

i l’equip badaloní va aconse-
guir imposar-se El Cent Pa� ns 
� ndrà la darrera oportunitat 
per classificar-se el 16 de 
març a Mallorca, en un par� t 
que disputarà contra l’HC Es-
panya, on haurà de puntuar 
per poder lluitar pel � tol de 
lliga. / HCR
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