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L’Ajuntament inverteix mig 
milió d’euros en millorar 
tres polígons industrials
La setmana vinent co-
mençaran unes obres de 
millora a diversos carrers 
dels polígons industrials 
de la ciutat, que ascen-
deixen a prop de 500.000 
euros. La inversió respon 
a la voluntat del govern 
que els parcs industrials 
rubinencs donin una bona 
imatge, segons afi rma el 
regidor de Desenvolu-
pament Econòmic Local, 
Rafael Güeto: “Els polí-
gons són la millor carta de 
presentació del potencial 
industrial de la ciutat”.

Les obres contemplen 
millores als polígons de 
Can Jardí, Can Rosés i Cova 
Solera. Concretament, 
està prevista la reforma 
estructural del ferm dels 
carrers Carcassi i Strauss, 
uns treballs que � ndran 
una durada de tres mesos 
i que provocaran canvis de 
sen� t temporals. També 

es renovarà el ferm del 
carrer Atenes, que durarà 
tres mesos i que produirà 
afectacions de trànsit.

De forma paral·lela, es 
reformaran les voreres de 
l’avinguda de Can Rosés, 
de la carretera C-1413 –el 
tram que dona accés al 
tanatori i al cemen� ri– i 
d’un tram del passeig de la 
Riera. En aquest cas, l’ac-
tuació � ndrà una durada 
de dos mesos i mig.

Al carrer Puccini, es 
reordenarà l’espai de la 
calçada per generar apar-
cament, s’ampliaran les 
voreres i es condicionarà 
tot l’entorn. L’actuació 
s’allargarà durant dos me-
sos.

Per úl� m, s’urbanitza-
rà el passatge Schubert, 
que té un paviment de-
ficitari, unes obres que 
� ndran una durada de dos 
mesos. / DdR

Comencen les obres de millora 
de l’entorn del Mercat
REDACCIÓ

La setmana vinent s’inicia-
ran les obres de reurbanit-
zació dels carrers de l’illa de 
vianants propers al Mercat. 
Els treballs estan dins del 
paquet d’actuacions que 
inclou la millora dels carrers 
Maximí Fornés i Unió, que ja 
s’estan executant.

Les obres pretenen que 
els carrers al voltant del 

Mercat siguin més acces-
sibles i més segurs per als 
vianants. Concretament, 
els espais que es milloraran 
durant els pròxims quatre 
mesos seran la plaça Onze 
de Setembre; el carrer Magí 
Raméntol –entre la plaça 
Onze de Setembre i el car-
rer Cal Gerrer–; el carrer 
Torrent de l’Alba –entre el 
carrer Cal Gerrer i el carrer 
Magallanes– i la plaça de 
Bonaventura Josa.

Segons ha explicat el 
govern, la majoria d’aquests 
carrers es convertiran en 
vies de plataforma única, es 
crearan zones d’estar per als 
vianants, es potenciarà el 
caràcter d’illa de vianants 
d’alguns trams renovant la 
il·luminació i se subs� tuirà 
part de l’arbrat.

“La ciutadania es mereix 
uns carrers i places plens de 
vida, on es pugui passejar i 
gaudir de tot allò que ofe-
reix la ciutat”, considera la 
regidora de Serveis Territo-
rials, Maria Mas.

Una inversió de 600.000 
euros
Les obres, que � ndran una 
durada de quatre mesos, 
tenen una inversió prevista 

de 614.716,29 euros i les 
executaran Asfaltos Barcino 
SL, Catalana de Inversión y 
Construcción Tres SL, Ar-
tea Mediambient SL i Civil 
Stone SL.

A la plaça Onze de Se-
tembre es crearà una pla-
taforma única, es renovarà 
l’enllumenat i es faran can-
vis a l’interior de la plaça. 
Al carrer Magí Raméntol, 
també es crearà una plata-
forma única i es renovarà 
l’arbrat, a més de millorar 
la il·luminació. Al carrer Tor-
rent de l’Alba, s’ampliaran 
les voreres i es posarà nova 
il·luminació, mentre que a 
la plaça Bonaventura Josa 
s’instal·larà un nou parc 
accessible de 2.900 m².

Les obres comportaran 
restriccions de trànsit i la 
ciutadania que té un aparca-
ment en els trams afectats 
no el podrà utilitzar, per 
això l’Ajuntament ofereix 
als afectats abonaments a 
preus reduïts als aparca-
ments soterrats de Salva-
dor Allende i del Mercat. 
Comerç Rubí, per la seva 
banda, regalarà als clients � -
quets gratuïts als pàrquings 
de Salvador Allende, Onze 
de Setembre i Mercat.

Imatge virtual de com quedarà el carrer Magí Raméntol després de les obres. / Cedida
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REDACCIÓ

La festa més esbojarrada de 
l’any ja ha arribat a la ciutat. 
Durant els pròxims dies, els 
carrers de Rubí s’ompliran 
de colors, disfresses, músi-
ca i múl� ples ac� vitats per 
celebrar el Carnaval.

Com cada any, l’Ajunta-
ment ha organitzat la rua 
de Carnestoltes, en la qual 
hi par� ciparan una quinzena 
d’agrupacions inscrites en 
el Concurs de comparses. 
Aquesta vegada, i com a 
novetat, el jurat del pre-
mi no estarà ubicat en un 
únic punt, sinó que estarà 
d’incògnit i es repar� rà pel 
recorregut sense que ningú 
sàpiga qui en forma part. 
El premi del concurs són 
700 euros, 400 euros i 200 
euros pels tres primers clas-
sifi cats.

La rua � ndrà un i� nerari 
més curt i sor� rà aquest dis-

sabte a les 18.30 hores des 
de la plaça del Doctor Pear-
son per acabar una hora més 
tard a la plaça del Doctor 
Guardiet, on hi haurà guerra 
de confe�  i xocolatada amb 
l’animació deI grup de versi-
ons de Rubí Malakatones & 
Almeebar, al voltant de les 
19.45 hores. “El recorregut 

serà més curt per culpa de 
les obres, però estem segurs 
que no quedarà deslluït”, ha 
explicat el regidor de Cultu-
ra, Moisés Rodríguez.

Per tercer any conse-
cu� u, el consistori ha orga-
nitzat un Ball de Carnaval, 
que, com l’any passat, � ndrà 
lloc a Salvador Allende, on 

s’ubicarà una carpa. Per 
entrar, caldrà presentar 
el DNI i els menors de 
14 anys hauran d’anar en 
companyia d’un adult. 
L’Ajuntament ha comptat 
amb l’en� tat La Soni-K 
per confeccionar la pro-
gramació nocturna, que 
anirà a càrrec de Skizo 
Danzers i Virus.

Ja diumenge, durant 
tot el ma� , els infants tro-
baran ac� vitats a la plaça 
del Doctor Guardiet, la 
rambla del Ferrocarril i 
la plaça de Catalunya. A 
les 12 hores � ndrà lloc 
la rua infan� l, que, com 
a novetat, s’iniciarà al 
carrer Rafael Casanova; 
i que fi nalitzarà amb el 
ball infantil a la rambla 
del Ferrocarril.

Per tancar la festa de Car-
naval, el dimecres a la tarda 
hi haurà l’Enterrament de la 
sardina, que sor� rà des de 

“de forma sensata”.
Enguany, no hi ha hagut 

concurs de cartells de Car-
naval, ja que el consistori ha 
preferit encarregar-lo a un 
dissenyador per tal que el 
disseny � ngués mo� us rela-
cionats amb la infància.

la plaça del Doctor Pearson 
a les 18.30 hores i cremarà al 
solar davant de Correus a les 
19 hores. Moisés Rodríguez 
anima tots els rubinencs a 
què par� cipin en el Carnaval La desfi lada de comparses sempre atreu un nombrós públic. / Arxiu

Una quinzena de grups par� ciparan al popular 
Concurs de comparses de Carnestoltes 
> El recorregut de la rua s’escurçarà per les obres al centre de la ciutat
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L’Ajuntament de Rubí vol triplicar 
l’espai de l’skatepark de Can Sant Joan
REDACCIÓ

En el marc de la Taula d’oci 
i cultura juvenil celebrada 
aquest dilluns, el regidor 
d’Esports, Juan López, va in-
formar als joves presents que 
l’skatepark de Can Sant Joan 
triplicarà la seva mida actual 
i que, a l’hora de confeccio-
nar el disseny, es � ndran en 
compte les aportacions fetes 
per l’associació La Skatebo-
arding Rubí i el Consell dels 
Infants i Adolescents. Fonts 
de l’Ajuntament han explicat 
que el projecte encara s’es-
tà redactant. A més, López 
també va afi rmar que està 
previst potenciar activitats 
de dinamització en aquest 
espai. 

La Taula d’oci i cultura 
juvenil, que va comptar amb 
la par� cipació de l’alcaldessa 
de Rubí, Ana M. Mar� nez, i la 
regidora de Joventut, Marta 
García, a més de Juan López, 
va tractar també propostes 
de la Festa Major, que � ndrà 
lloc entre el 28 de juny i 
l’1 de juliol. Entre altres, es 
va plantejar la qüestió de 

l’encaix del festival RRan-
dom dins de la celebració, la 
potenciació i millor dotació 
d’infraestructures de l’Espai 
Jove de Salvador Allende, 
la possibilitat de programar 
grups locals a l’escenari de 
l’Escardívol o la posada en 
valor dels elements iden� ta-
ris rubinencs.

Alguns dels col·lec� us re-
presentats a la reunió també 
van reclamar major difusió i 
una ubicació més adient del 
servei d’atenció per a casos 

d’agressions masclistes que 
es va implantar per primer 
cop l’any passat, així com 
per demanar la con� nuïtat 
de les ac� vitats LGTBI apro-
fi tant que el 28 de juny es 
commemora el Dia de l’Orgull 
d’aquests col·lec� us. A banda 
de la Festa Major, la Taula 

de cultura i oci juvenil va 
intercanviar informació sobre 
el projecte Street Art, en el 
marc del qual es va celebrar la 
primera mostra Full Colors el 
passat mes d’octubre. Segons 
va confi rmar la regidora de 
Joventut als par� cipants de 
la reunió, després de l’èxit 
de l’any passat, la inicia� va 
es reeditarà amb la voluntat 
de reunir-hi més ar� stes. A 
més, es va informar que es 
cediran diversos murs als 
ar� stes grafi ters.

La trobada es va celebrar a la Torre Bassas. / Localpres

Josep Puigventós és escollit president del 
Consell Assessor de Ràdio Rubí

El dilluns es va cons� tuir el Con-
sell Assessor de Rubí Serveis Au-
diovisuals, òrgan que ges� ona 
Ràdio Rubí. La cons� tució ha ar-
ribat amb dos anys de retard, ja 
que s’havia de conformar pocs 
mesos després de les noves 
eleccions del 2015. L’òrgan està 
conformat per representants 
dels diferents grups municipals, 
representants d’en� tats, perio-
distes rubinencs i representants 
del teixit comercial i econòmic. 

A la sessió de cons� tució, es va 
escollir Josep Puigventós com a 
president del consell i Eric Laser-
na com a secretari. El consell és 
un òrgan de caràcter consul� u 
i orientador que exercirà les 
seves funcions durant 4 anys. 
Entre les seves tasques, hi ha 
la d’emetre informes precep-
� us, entre els quals valorar la 
idoneïtat de la nova direcció de 
l’emissora municipal, un càrrec 
vacant des de fa anys. / DdR

L’alcaldessa i la regidora, amb els membres del Consell que 
van assis� r a la reunió. / Localpres

Un camió d’obres mal frenat 
va topar aquest dimarts al 
ma�  contra quatre vehicles 
estacionats a la travessera 
de Trafalgar, al barri de La 
Serreta. L’impacte del camió 
va provocar que un dels ve-
hicles afectats xoqués con-
tra una canonada exterior 
de gas i aquesta es trenqués, 
provocant una fuita. 

Quatre dotacions de Bom-
bers i la Policia Local es van 
desplaçar fi ns al lloc dels fets 
i van tancar la clau de pas 
del gas de l’edifi ci afectat, 
van revisar els habitatges 
fent medicions per tal de 
detectar possibles concen-
tracions de gas i van ven� lar. 
L’accident no va provocar 
cap ferit. / DdR

Els veïns de Can Serrafossà, 
La Perla i Els Avets es van 
quedar sense subministra-
ment d’aigua pràc� cament 
24 hores com a conseqüèn-
cia d’una avaria.

Els tècnics de Sorea van 
iniciar la reparació a les 
16 hores del dimarts i tot i 
treballar de forma ininter-
rompuda durant tota la nit, 
els veïns es van llevar di-
mecres encara sense aigua. 
La companyia d’aigües va 

instal·lar un camió cisterna a 
la Residència Els Avets, però 
a l’escola Rivo Rubeo aquest 
servei no va arribar fi ns a les 
12 hores. Per aquest mo� u, 
el centre educatiu es va 
veure obligat a suspendre les 
classes fi ns a aquesta hora.

Sorea va aconseguir re-
parar l’avaria a les 14 hores, 
però el servei no es va res-
tablir completament a tots 
els veïns fi ns ben entrada la 
tarda. / DdR

El jovent va 
plantejar les seves 
propostes per 
la Festa Major

Una avaria deixa sense aigua Can 
Serrafossà, La Perla i Els Avets

Els operaris de Sorea van estar pràc� cament 24 hores treballant 
per solucionar l’avaria. / Iban Coca

Un camió s’estavella contra 
quatre cotxes aparcats 
i provoca una fuita de gas 

Així van quedar els cotxes afectats per l’impacte. / Talleres Moya
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Col·lectivament
repensem Rubí!
Dissabte 17 de febrer
10h a 14h
Castell de Rubí

L’AUP hem preparat un matí
ple d’activitats i reflexions
per RePensar Rubí entre tots i totes! 

DE QUÈ PARLAREM i QUÈ FAREM?
 

- Què és el municipalisme i què és i com funciona l'AUP. 
- Com afrontar el procés de confecció d’una candidatura.
- El Pla de Treball com a eina de participació i creació de
comissions de treball. 
- Vermut musical a càrrec de Malakatones.
- Hi haurà servei de Canguratge per la canalla!

VINE I PARTICIPA!
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Crisma dona 2.000 euros a 
la Fundació Vicente Ferrer
L’establiment de llenceria i 
roba interior Crisma ha re-
captat durant la campanya 
d’hivern 2.000 euros que ha 
entregat a la Fundació Vi-
cente Ferrer. Fa 11 anys que 
aquesta botiga, situada al 
carrer Lluís Ribas, col·labora 
de forma estable amb en� -
tats que vetllen pel desen-
volupament a l’Índia.

Fa uns dies, Crisma va 
fer entrega del xec per valor 
de 2.000 euros a l’entitat 
solidària, uns diners que ser-
viran per fi nançar 
la construcció d’un 
habitatge. De fet, 
és l’onzè habitatge 
que la bo� ga fi nan-
ça amb la Fundació 
Vicente Ferrer.

Crisma des� na 
un euro de cada 

pijama d’adult i 0,50 cèn� ms 
per cada pijama infan� l ve-
nut entre el 7 d’octubre i el 
6 de gener a aquest projecte 
solidari.

A més, l’establiment co-
mercial també impulsa una 
recaptació durant la cam-
panya de primavera, entre 
l’1 de març i fi ns a la Festa 
Major, a través del mateix 
sistema. En aquest cas, els 
benefi cis van des� nats a l’en-
� tat Sonrisas de Bombay.

El web municipal ja ofe-
reix el servei de presentació 
d’instàncies en línia. Fins 
ara, aquest tràmit només es 
podia realitzar de manera 
presencial.

Aquest servei permet 
presentar sol·licituds al con-
sistori telemà� cament o bé 
presentar recursos contra 
alguna actuació o decisió 
municipal. Per poder dur a 
terme el tràmit és necessari 
un certificat digital (iDcat, 
DNI electrònic o bé el siste-
ma FNMT).

Es tracta d’un model 
d’instància que només es 
podrà u� litzar si no es dis-
posa d’un tràmit específic 
que s’adap�  a l’objec� u del 
sol·licitant, és a dir, si hi ha 
un canal � sic per vehicular 
la pe� ció, s’hauria d’u� litzar 
aquest.

Les instàncies es poden 
cursar també per representa-
ció d’acord amb l’ar� cle 5 de 
la Llei 39/2015 d’1 octubre 
del Procediment Administra-
� u Comú de les Administraci-
ons Públiques. / DdR

Humana Fundación Pueblo 
para el Pueblo ha recollit du-
rant el darrer any 129 tones 
de roba u� litzada, una dada 
molt similar a la de l’any pas-
sat. La roba procedeix dels 
31 contenidors que l’en� tat 
té repar� ts per tota la ciutat 
i que recullen roba, calçat, 
complements i tèx� l de la llar 
que ja no s’u� litzen.

El tèx� l és una fracció de 
recollida que té un potencial 
de reutilització molt gran, 
superior al vidre, el paper 
o el plàstic. Tot i això, es 

calcula que només una de 
cada 10 peces es recicla. La 
reu� lització i el reciclatge del 
tèx� l contribueixen a l’estalvi 
de recursos, la protecció del 
medi ambient i la lluita con-
tra el canvi climà� c. Cada kg 
de roba que es reu� litza i no 
és incinerat evita l’emissió de 
3,169 kg de CO2, segons da-
des de la Comissió Europea. 
Això signifi ca que el 2017, 
gràcies a la recollida de roba 
feta a Rubí, hi ha hagut un 
estalvi de 408 tones de CO2 
a l’atmosfera. / DdR

El Liceu Politècnic trasllada l’ESO 
i obre el Batxillerat a Sant Cugat
M. CABRERA

Els grups de Secundària de 
l’escola concertada Liceu Poli-
tècnic es traslladaran a par� r 
del curs 2018-2019 a Sant Cu-
gat, concretament a un edifi ci 
de l’avinguda Can Graells, a 
prop de l’estació de FGC de 
Volpelleres. La direcció de 
l’escola ho va comunicar als 
pares i mares dels alumnes 
l’1 de febrer, que van rebre 
la no� cia amb disparitat de 
criteris, segons ha informat 
la mateixa escola.

Ara, els alumnes d’ESO 
estudien a la masia de Ca 
n’Oriol, un edifi ci llogat pel 
Bisbat de Terrassa al centre 
educatiu, mentre que els 
d’Infantil i Primària ho fan 
en unes instal·lacions del 
carrer Apel·les Mestres. Se-
gons explica el director del 
Liceu, Lluís Seguí, el trasllat 
ve motivat per la voluntat 
del propietari de l’edifi ci de 
Primària de vendre l’immo-
ble, així com pel fet que la 
fi nca de Ca n’Oriol on es fa la 

Secundària està afectada pel 
Pla d’Ordenació Urbanís� ca 
Municipal (POUM).

El POUM aprovat el 2010, 
que va ser tombat per la Ge-
neralitat de Catalunya, pre-
veia una ampliació de 2.000 
m2 de sostre edifi cable a prop 
de la Masia de Ca n’Oriol 
–ampliació que es manté 
en el text refós recentment 

aprovat–  per tal de poder 
crear un nou edifi ci i unifi car 
l’escola. Segons Seguí, “el 
POUM no s’acaba d’aprovar, 
no tenim cap garan� a i els 
tècnics municipals ens han 

dit que això trigarà almenys 
dos anys”. A més, en cas que 
� rés endavant, el director del 
centre tampoc ho veu clar, ja 
que “alguns par� ts han ma-
nifestat que volen impugnar 
el POUM”.

El trasllat suposarà que 
els alumnes d’Infan� l i Primà-
ria, que ara estudien a l’edifi ci 
ubicat a Apel·les Mestres, 
passaran a fer-ho a la masia 
de Ca n’Oriol, mentre que els 
de Secundària, que ara estan 
a la masia, ho faran a les 
noves instal·lacions de Sant 
Cugat. El canvi també perme-
trà al Liceu obrir el Batxillerat, 
que actualment no ofereix: 
“Nosaltres insistim que el 
més important és el projecte 
educa� u, no el lloc”. No obs-
tant això, Seguí ha afirmat 
que si algun dia s’aconsegueix 
desencallar el nou planeja-
ment urbanís� c, la intenció 
del Liceu és unifi car l’escola 
a Ca n’Oriol: “Mentrestant, 
anirem trampejant, no podí-
em esperar quatre anys per 
obrir el Batxillerat”.

El centre tornarà 
a Rubí si el POUM 
fi nalment s’aprova

El Liceu Politècnic abandonarà aquest edifi ci de Rubí. / Arxiu

Crimsa va fer entrega del xec al representant 
de la Fundació. / Cedida

L’Ajuntament ja ofereix la possibilitat 
de presentar instàncies per internet

Els rubinencs donen 129 tones 
de roba u� litzada a Humana
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Aprovació defi ni� va del pressupost en 
un Ple marcat per la marxa del PP
REDACCIÓ

El pressupost del 2018 
ha quedat definitivament 
aprovat després que el Ple 
deses� més les al·legacions 
que havia presentat Veïns 
per Rubí (VR). Un Ple en 
què el protagonista no va 
ser ni el pressupost ni la 
Relació de Llocs de Tre-
ball, que també va quedar 
aprovada, sinó un retard 
de més d’un quart d’hora 
a l’inici i l’absència a la sala 
dels dos regidors del grup 
municipal del Par� t Popular 
(PP), Jonatan Cobo i Noèlia 
Borque. Tant l’un com l’altre 
estaven a l’Ajuntament, 
tot i que no van assis� r al 
Ple, celebrat a la sala Enric 
Vergés, ja que just abans 
de l’inici de la sessió van 
marxar. Segons fonts mu-
nicipals, el Ple va començar 
amb retard perquè l’equip 
de govern estava discu� nt 
temes relacionats amb la 
mateixa sessió.

Cal recordar que a Cobo 
i a Borque se’ls ha no� fi cat 
de forma provisional la 

seva expulsió del partit 
per infraccions greus dels 
reglaments del PP. Segons 
els regidors, han recorre-
gut aquesta decisió, però 
si fi nalment la direcció del 
PP la ra� fi ca, els dos edils 
passarien a ser regidors 
no adscrits fi ns al fi nal de 
mandat.

En una altra situació, 
l’executiu local no podria 
haver aprovat els comptes 
del 2018, però en aquest 
cas el govern no va ne-

cessitar els dos vots dels 
populars perquè el regidor 
d’Esquerra Republicana 
de Catalunya (ERC) Xavier 
Corbera i la regidora de l’Al-
terna� va d’Unitat Popular 
(AUP), Mireia Gascón, no 
van poder assis� r al Ple per 
qües� ons d’agenda i labo-
rals. Així, el pressupost va 
recollir 11 vots a favor, els 
del PSC, Ciutadans (C’s) i els 
regidors no adscrits Sergi 
Garcia, J. Manuel Mateo i 
M. Dolores Marín. En con-

tra, hi van votar ERC, l’AUP, 
Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV), Convergència 
Democrà� ca de Catalunya 
(CDC) i VR, en total 10.

La votació va ser pràc� -
cament idèn� ca en el punt 
de la Relació de Llocs de 
Treball (RLT), el document 
que organitza els llocs de 
feina del personal laboral 
i funcionarial de l’Ajunta-
ment, amb l’única variació 
que Esquerra va optar per 
l’abstenció. 

Els dos regidors del PP van anar a l’Ajuntament, però no van par� cipar en el Ple. / Cedida
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L’executiu local ni nega ni reconeix un acord i emmarca les converses amb 
els dos regidors populars amb les trobades informals habituals amb l’oposició
Marta cabrera

Diversos grups de l’oposició 
han criticat en els darrers 
dies el govern local per les 
sospites d’un acord entre 
l’equip de govern, format 
pel Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC) i el regidor 
no adscrit Sergi García, i 
els dos regidors del Partit 
Popular (PP), Jonatan Cobo 
i Noèlia Borque, dos edils 
que estan pendents de la 
resolució final de la direcció 
nacional del seu partit sobre 
la seva expulsió. 

Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), l’Alternati-
va d’Unitat Popular (AUP), 
Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV), Convergència 
Democràtica de Catalunya 
(CDC) i Veïns per Rubí (VR) 
han exigit a l’alcaldessa, Ana 
M. Martínez, que expliqui 
en què van consistir les 
converses que va mantenir 
amb els regidors populars 
abans del Ple de dijous de 
la setmana passada. Els 
dos edils van estar reunits 
amb l’alcaldessa abans del 
plenari. Un cop finalitzada 
la reunió, Cobo i Borque van 
marxar del consistori sense 
participar en la sessió, que 
va acabar aprovant el pres-
supost del 2018. 

Segons marca la llei, si 
els dos regidors són for-
malment expulsats, l’Ajun-
tament ha de procedir, a 
través d’un decret signat 
per Ana M. Martínez, a la 
dissolució del grup muni-
cipal. Això provocaria que 
Cobo perdés part del sou i 
el grup municipal es quedés 
sense l’assignació econòmi-
ca mensual i sense assessor 
polític.

Tot plegat, ha aixecat 
tota mena d’especulacions 
i sospites entre els grups de 
l’oposició.

esquerra parla de “frau 
democràtic”
Per ERC, el que va passar 
el dijous de la setmana 
passada evidencia “la greu 
situació en la qual es troba 
la ciutat”, en paraules de la 
regidora republicana Mont-
se Soler. “Això suposa un 

frau democràtic i una crisi 
institucional que afecta la 
governabilitat de la ciutat, 
ara mateix el PSC manté el 
govern amb un trànsfuga i 
quatre regidors que només 
es representen a ells matei-
xos”, en referència a Sergi 
García, José Manuel Mateo i 
María Dolores Marín –actu-
alment no adscrits– i els dos 
regidors del PP pendents 
d’expulsió.

El regidor republicà Joan 
Puntí s’ha mostrat recelós 
dels “tractes” del govern 
amb els populars i ha carre-
gat contra l’alcaldessa per 
“acceptar com a interlo-
cutors persones que ja no 
tenen darrere cap partit, 
ni militància, i que poden 
sentir-se temptats, com ja 
va passar amb Sergi García, 
a negociar interessos perso-
nals i no polítics”.

L’AUP qualifica la situació 
“d’esperpèntica”
El portaveu de l’AUP, Jordi 
Muntan, demana a l’al-
caldessa que expliqui “en 
què van consistir les nego-
ciacions del dijous i quin 
va ser l’acord” al qual van 
arribar els dos regidors i el 
govern. “Estem parlant de 
diners públics, de qüestions 
importants per la ciutat i 
no sabem a canvi de què es 
negocien aquests vots”.

El portaveu qualifica la 
situació de l’executiu local 
“d’esperpèntica” i també 

recorda que “ara mateix, 
l’alcaldessa està governant 
amb el suport de set regi-
dors, dels quals n’hi ha cinc 
que no estan fiscalitzats per 
cap partit, els dos exregidors 
de C’s, Sergi García i els dos 
regidors del PP expulsats”.

Muntan també creu que 
Ana M. Martínez ha caigut 
en unes praxis “molt més 
dolentes que la seva ene-
miga, l’exalcaldessa Carme 
García”, i considera que 
el govern és “un projecte 
personal de supervivència 
d’Ana M. Martínez, amb 
episodis escandalosos on 
tot s’hi val”.

ICV diu que és una “falta de 
respecte a la institució”
Iniciativa considera que 
l’actitud que van mantenir el 
govern i els dos regidors del 
PP el dijous és “una falta de 
respecte a la institució i a la 
ciutadania”, segons afirma 
el portaveu ecosocialista, 
Ramon Capolat. El portaveu 
destaca que “el govern es 
pot reunir amb qui vulgui, 
però és inexplicable que ho 
faci a la mateixa hora que hi 
ha convocat un Ple i que els 
dos regidors després no es 
presentin al plenari”.

Capolat considera que 

l’actuació del govern és 
“perversa” i insisteix que 
se sustenta “amb cinc re-
gidors que no representen 
ni el partit ni el programa 
polític amb el qual es van 
presentar”.

El PDeCAT titlla Cobo i Bor-
que de “mercenaris”
El PDeCAT, representat al 
Ple per Convergència Demo-
cràtica de Catalunya (CDC), 
ha acusat els dos regidors 
populars de ser “mercenaris 
al servei de l’alcaldessa, que 
s’aprofita d’aquesta situa-
ció”, segons les paraules del 
president de la formació, 
Miquel Rubio. El dirigent del 
partit es pregunta si “l’alcal-
dessa està tapant la possible 
malversació de fons públics 
del grup municipal del PP 
per no quedar en minoria”. 

VR sospita que els regidors 
podrien entrar al govern
També VR ha demanat ex-
plicacions al govern sobre 
què va passar el dijous de 
la setmana passada. La for-
mació política afirma que ha 
tingut notícies que s’estava 
tramitant la dissolució del 
grup municipal del PP i creu 
que Jonatan Cobo “podria 
estar fent un moviment per 
negociar entrar al govern 
municipal”, un fet que hau-
ria de succeir abans que 
Cobo i Borque passessin a 
ser regidors no adscrits, ja 
que sinó seria il·legal.

Els dos regidors, pendents 
de la resolució de Madrid
L’Ajuntament de Rubí ja ha 
rebut el burofax en el qual 
el PP de Catalunya comuni-
ca l’expulsió del partit dels 
regidors Jonatan Cobo i 
Noèlia Borque, segons ha 
pogut saber Diari de Rubí. 
No obstant això, el proce-
diment d’expulsió del par-
tit està aturat, pendent del 
recurs que els dos regidors 
van presentar a la direcció 
nacional del partit. Ara, 
haurà de ser aquesta qui 

prengui una decisió, rati-
ficant l’expulsió o atenent 
el recurs, una resolució 
que podria arribar en dues 
setmanes, segons les ma-
teixes fonts.

Si la resolució és fer-
ma, l’Ajuntament hauria 
d’iniciar el procediment 
de dissolució del grup 
municipal, tot i que els dos 
edils podrien optar per 
portar el cas a la justícia 
ordinària. 

Fonts de l’executiu lo-
cal, en mans del PSC, han 
sortit al pas de les críti-
ques acusant els partits 
de “demagògia” i de voler 
“distorsionar el treball que 
fa l’equip de govern per 
millorar la ciutat”. Sobre 
la reunió que van mantenir 
l’alcaldessa i els regidors 

del PP, ni han confirmat 
ni desmentit un possible 
acord, i s’han limitat a 
recordar que les reunions 
informals entre l’executiu 
i la resta de forces políti-
ques són habituals i que el 
contingut de les mateixes 
no transcendeix als mit-
jans de comunicació. 

El govern acusa els partits de 
l’oposició de “demagògia”

L’oposició acusa el govern de tancar acords secrets 
amb el grup del PP, que podria ser dissolt aviat

Noves friccions entre el govern i l’oposició arran del darrer Ple. / M.C.

erc, l’aUP, icV, 
CDC i VR exigeixen 
explicacions a 
l’alcaldessa

També ha emès un comuni-
cat el Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC), que 
lamenta que tot sigui “in-
terpretat amb perversió” 
per part de l’oposició. 

En aquest comunicat, 
els socialistes afirmen que 
el govern municipal es reu-
nirà totes les 
vegades que 
c o n s i d e r i 
oportú amb 
e l s  g r u p s 
municipals o 
amb els par-
tits polítics 
que ho re-
quereixin. En aquest sentit,  
demanen responsabilitat 
a la resta de grups, als qui 
acusen de fer “afirmacions 
que es podrien considerar 
calúmnies o difamacions 
i que trenquen la convi-
vència política, busquen 

barroerament l’impacte 
mediàtic sense arguments 
i només pretenen atacar el 
govern socialista”. 

En aquest comunicat, 
el PSC defensa la “transpa-
rència de la gestió” i “el res-
pecte envers la difamació”. 
A més, apunten que “s’ini-

cien temps de 
c a m p a nya , 
però no tot 
s’hi val”. Final-
ment, conclou 
q u e  “ R u b í 
no és mereix 
una oposició 
així”.

Per la seva banda, Jo-
natan Cobo va justificar la 
seva absència al Ple per 
motius professionals i en 
declaracions a Ràdio Rubí 
va negar tenir cap intenció 
d’entrar a formar part del 
govern.

El PSC creu que l’actuació
dels partits és “barroera” i només 
busca “impacte mediàtic”

Els socialistes 
lamenten que 
l’oposició ho 
interpreti tot 

“amb perversió”
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Inicia� va vol que l’Ajuntament doni 
suport a la vaga feminista del 8 de març
REDACCIÓ

Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV) portarà una 
moció al Ple de febrer per 
tal que l’Ajuntament doni 
suport a la vaga feminis-
ta convocada pel pròxim 
8 de març pels sindicats 
majoritaris. “Entenem que 
és molt important que les 
ins� tucions assumeixin un 
paper clau en les accions 
per la igualtat de gènere”, 
explica la regidora d’Inicia-
� va, Ànnia García. L’aturada 
pretén posar de manifest la 
bretxa salarial entre homes 
i dones i la precarització i 
desvalorització de les feines 
tradicionalment femenines, 
entre altres.

La moció que es pre-
sentarà no demana única-
ment el suport a la vaga, 
sinó que també proposa 
que el consistori elabori 
un pla municipal per a la 
igualtat de gènere, “com 
tenen molts ajuntaments de 
l’entorn”, afi rma la regidora 
ecosocialista. “El pla ha de 
proposar accions concretes, 

tant internes com externes, 
que suposin passos concrets 
i decidits per a la igualtat 
i siguin generadors de la 
transformació social que els 
feminismes reclamen i que 
és tan necessària”.

La proposta inclou un 
tercer punt d’acord que 
consisteix en l’organització 
d’una jornada sobre eco-
nomia feminista: “La forma 
com produïm i consumim 

determina com vivim i es-
tem sa� sfetes que el femi-
nisme i el món del treball 
s’hagin trobat en aquestes 
reivindicacions”. La intenció 
d’Inicia� va és que la jornada 

Ànnia García i Ramon Capolat, regidors d’ICV, durant una roda de premsa. / Cedida

El govern recorda que les línies d’alta 
tensió són competència de la Generalitat
L’equip de govern s’ha de-
fensat de les crí� ques que 
va fer la setmana passa-
da Inicia� va per Catalunya 
Verds (ICV) per la ges� ó del 
trasllat i soterrament de les 
línies d’alta tensió. Segons 
els ecosocialistes, l’execu-
tiu ha deixat el tema “al 
calaix”. Fonts del govern re-
corden que el soterrament 
i trasllat de les línies d’alta 
tensió són competència 
de la Generalitat i que ara 
mateix no hi ha govern. No 

obstant això, afi rmen que 
estan treballant en aquesta 
qües� ó i destaquen que una 
de les reunions previstes es 
va ajornar perquè coincidia 
amb un ple del Parlament.

Pel que fa al funciona-
ment del Consell de Salut, 
que també va criticar Ini-
ciativa, fonts del govern 
diuen que el 2017 es van 
reunir dues vegades i que a 
par� r d’aquest any es faran 
reunions de treball cada dos 
mesos. / DdR

� ngui un abast comarcal i 
actuï com a punt de trobada 
per a agents del teixit em-
presarial, comercial i dels 
ajuntaments. “Seria un bon 
punt de par� da per treballar 
en els pressupostos muni-
cipals amb perspec� va de 
gènere, una proposta apro-
vada al ple sobre la qual no 
tenim constància que s’ha-
gi començat a treballar”, 
apunta García.

La formació 
ecosocialista 
proposa redactar 
un pla per a la 
igualtat de gènere

C’s proposa sancions als regidors que no 
assisteixin als plens o a les comissions
El grup municipal de Ciuta-
dans (C’s) proposa que en el 
nou Reglament d’Organitza-
ció Municipal (ROM) que el 
govern està elaborant es 
prevegin sancions per als 
regidors que no assisteixin 
als plens, a les comissions i 
a les taules de treball sense 
jus� fi cació.

El portaveu de la for-
mació, José Abadías, ha 

lamentat que en el darrer 
Ple extraordinari s’absen-
tessin quatre regidors: Jo-
natan Cobo i Noèlia Borque, 
del Partit Popular (PP) es 
van reunir amb el govern a 
l’Ajuntament però després 
van marxar; Xavier Corbera, 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC), va haver de 
marxar perquè tenia un acte 
de par� t, i Mireia Gascón, 

de l’Alterna� va d’Unitat Po-
pular (AUP), estava fora del 
país per mo� us laborals.

“Realitzar el nostre tre-
ball és una obligació i una 
responsabilitat amb els veïns 
que ens han escollit”, afi rma 
Abadías, que considera que 
no “s’haurien de prioritzar 
qües� ons par� distes”.

Segons aquesta pro-
posta, seria la secretària 

del consistori l’encarregada 
d’aplicar el règim discipli-
nari quan les absències no 
es� guin degudament jus� -
fi cades.

L’objec� u de la proposta, 
segons el portaveu de Ciuta-
dans, és “donar la màxima 
transparència a la tasca dels 
representants polí� cs” i que 
els rubinencs es “benefi ciïn 
d’una ges� ó millor”. / DdR
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L’atur baixa lleugerament a 
Rubí però con� nua sent elevat

Les més de 160 famílies que van assis� r als tallers sobre la factura 
elèctrica estalvien un 45% de la seva factura, uns 260 euros l’any

RERDACCIÓ

Rubí ha tancat el mes de 
gener amb una millora molt 
lleugera de les xifres de 
l’atur, que ara mateix es 
troba en 4.915 persones. 
Durant el darrer mes, la 
rebaixa ha estat de 9 perso-

nes que estaven inscrites a 
l’atur i que ja no ho estan. 
No obstant això, segons 
les dades publicades sobre 
l’atur registral, correspo-
nent al mes de gener, la taxa 
con� nua sent elevada, de 
13,39%. De les ciutats amb 
caracterís� ques similars a 

les de Rubí –sobretot pel 
que fa a la població–, la 
nostra con� nua destacant 
per l’elevat atur. Només 
Vilanova i la Geltrú presen-
ta un percentatge d’atur 
més elevat que Rubí, amb 
un 14,26%. La mitjana en-
tre aquestes poblacions, 

d’entre 60.000 i 80.000 
habitants és de l’11% i el 
12%, amb l’excepció de Cas-
telldefels, amb un 10,14%, 
i sobretot de Sant Cugat, 
amb un 6,61%. 

Pel que fa a les dades de 
la província de Barcelona, hi 
ha 305.568 persones inscri-
tes a l’atur, 2.999 persones 
més que en el darrer mes, 
el que signifi ca un augment 
del 0,99%.

Les dones continuen 
pa� nt més l’atur que els ho-
mes i el sector dels serveis 
és el que acumula un major 
nombre d’aturats, seguit 
per la indústria. 

Pel que fa a Catalunya, 
el nombre de persones 
aturades ha augmentat un 
1,16% i ara hi ha 422.866 
persones inscrites al Servei 
d’Ocupació de Catalunya. A 
l’estat espanyol, per la seva 
banda, la xifra d’augment 
ha estat de l’1,87% i hi ha 
3.476.528 persones atura-
des registrades. 

RERDACCIÓ

Les 166 famílies rubinen-
ques que van assis� r l’any 
passat als tallers mensuals 
sobre la factura elèctrica, 
organitzats des del Rubí 
Brilla, van aconseguir es-
talviar de mitjana un 45% 
de l’import de la seva fac-
tura, uns 260 euros l’any. 
A més, 98 llars s’han bene-
fi ciat de la cinquena edició 
d’Energia per a Tothom, un 
programa dirigit a famílies 
nombroses amb menors i 
a gent gran, tots ells amb 
difi cultat per poder pagar 
l’energia que necessiten. 
A través d’aquesta acció, 
54 famílies han op� mitzat 
el seu contracte energè� c 
i 32 més han accedit al bo 
social. Cada família ha fet 
una inversió mitjana de 59 
euros i ha estalviat uns 258 
euros. Pel que fa a les acci-
ons de cara a la ciutadania 
durant aquest 2018, es cre-
arà el Punt d’Assessorament 
Energè� c I� nerant.

Aquestes són algunes 
de les dades de la memòria 

del 2017 del Pla Director del 
Rubí Brilla, que es va pre-
sentar la setmana passada 
a la comissió de seguiment 
del pla, òrgan format pel 
comitè de direcció del Rubí 
Brilla, grups polí� cs munici-
pals, col·legis professionals, 
universitats, associacions 
empresarials i experts. Con-
cretament són dades de les 
accions realitzades en el 
sector domès� c, una de les 
línies estratègiques del pla 

d’acció del Rubí Brilla.
A la memòria també es 

recullen altres dades, com 
que el sector públic ha es-
talviat 83.161 euros a través 
del Rubí Brilla. El projecte 
50/50, implantat a 12 es-
coles públiques de la ciutat 
i set en� tats espor� ves, va 
aconseguir un estalvi de 
31.182 euros durant el curs 
2016-2017.

Pel que fa al sector in-
dustrial, l’any passat es van 

organitzar quatre reunions 
tècniques amb una assistèn-
cia mitjana de 25 empreses 
i 54 persones, a més de tre-
ballar perquè les empreses 
incorporin instal·lacions 
d’energia solar en les seves 
naus. Les previsions per a 
l’any 2018 és que les grans 
empreses puguin estalviar 
entre un 2% i un 4% de la 
seva factura energètica i 
les pimes entre un 20% i un 
30%. A més, es promourà 

Foment del Treball expulsa 
provisionalment Cecot
La Junta Direc� va de Foment 
del Treball ha decidit expul-
sar la patronal Cecot fi ns la 
fi  del mandat del president 
de la confederació, Joaquim 
Gay de Montellà, que acaba 
a fi nals d’aquest any. 

La mesura s’ha pres amb 
26 vots a favor, 12 en contra 
i 8 abstencions. Així s’ha 
resolt l’expedient obert a 
Cecot al gener, segons la 
confederació, per trans-
gredir les competències 
en l’àmbit territorial. Ce-
cot, molt arrelada al Vallès, 
va presentar al·legacions 
per evitar la suspensió i 
va afi rmar la seva voluntat 
de seguir formant part de 
Foment del Treball. 

Ara, l’Assemblea Gene-
ral de Foment, que compta 
amb uns 600 representants, 
haurà d’avalar la decisió de 
la Junta. 

Cal recordar que al 2016, 
Gay de Montellà ja va pro-
posar l’expulsió temporal 
de Cecot, que va acabar 
amb un acord al febrer del 
2017. També són públiques 
les discrepàncies polí� ques 
de les dues organitzaci-

ons, ja que el president de 
Cecot, Antoni Abad, s’ha 
mostrat par� dari del dret a 
decidir, mentre que Gay de 
Montellà és més proper al 
govern espanyol de Maria-
no Rajoy.

D’altra banda, cal tenir 
en compte que Abad va 
manifestar la seva intenció 
de presentar-se al càrrec de 
president de la confedera-
ció, que serà escollit a fi nals 
del 2018.

Cecot creu que és una ma-
niobra per apartar Abad de 
la presidència
La patronal catalana con-
sidera que és un acte “ir-
responsable” la decisió de 
Foment del Treball d’expul-
sar-la temporalment. De fet, 
Cecot va més enllà i acusa la 
Junta Direc� va “d’interferir 
en el procés electoral que 
Foment del Treball ha de 
celebrar abans d’acabar 
l’any”. 

La patronal també apun-
ta que la suspensió no està 
contemplada en els estatuts 
i que prendrà les mesures 
legals oportunes. / DdR
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la fi gura del gestor energè-
� c compar� t, és a dir, un 
professional format en efi ci-
ència energè� ca que dugui 
a terme accions d’estalvi 
a un grup d’empreses que 
podran fi nançar la contra-
ctació de més professionals 
de l’àmbit energètic amb 
l’estalvi aconseguit.

Quant a les accions re-
lacionades amb el comerç, 
l’any 2017 el Rubí Brilla 
va engegar el projecte de 
conver� r el Mercat Muni-
cipal en el primer Mercat 
Sostenible de l’estat i per 
aconseguir-ho s’han fet 
auditories a parades per 
millorar l’efi ciència energè-
� ca. Durant el 2018, el pla 
completarà la millora de 
l’eficiència energètica del 
Mercat i durà a terme una 
segona edició de Comerç 
Sostenible amb 40 noves 
bo� gues.

Durant el 2017, també 
s’ha tramitat l’adhesió de 
la ciutat a l’Any de la Ges-
tió Energètica Eficient, la 
inclusió de l’Ajuntament al 
Clúster de l’Energia Efi cient 

de Catalunya i s’ha creat un 
grup de prova pilot de Bike 
Sharing Electric, que ha fet 
aportacions de criteris de 
sostenibilitat al pla de mobi-
litat i ha estudiat les neces-
sitats de transport públic als 
polígons industrials.

Per úl� m, l’edifi ci Ressò 
de Sant Muç s’ha cons� tuït 
en el primer centre d’ener-
gia de barri i de cara al 2018 
es vol crear una xarxa de 
centres d’energia de barri i 
es vol apostar per la creació 
de polítiques fiscals que 
bonifi quin la rehabilitació 
energè� ca.

El regidor de Desenvo-
lupament Econòmic Local, 
Rafael Güeto, ha destacat 
que “Rubí Brilla avança a 
bon ritme amb l’aplicació 
del seu Pla Director, adap-
tant-lo quan cal a la realitat 
canviant del municipi” i ha 
assenyalat que en aquest 
2018 “entrarà la seva ac-
tivitat en l’apoderament 
ciutadà que creiem que és 
una eina indispensable per 
millorar la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes”.

La sessió ha � ngut lloc a la Masia de Can Serra. / Cedida



No és cap secret que les relacions 
entre la major part de l’oposició i 
el govern estan molt deteriorades, 
pràcticament trencades, des que 

el govern d’Ana M. Martínez va incorporar a 
l’executiu el regidor Sergi García a fi nals del 
2016. Lluny de curar les ferides, el Ple s’ha anat 
esquerdant cada vegada més entre dues faccions. 
El govern socialista, C’s i el PP han constituït 
un bloc, apuntalat pels dos exregidors de C’s; 
mentre ERC, l’AUP, ICV, CDC i VR, els ma-
teixos que van projectar una moció de censura 
fallida, han fet pinya contra el govern.

Els partits ‘opositors’ ho qüestionen pràcti-
cament tot, mentre que els que donen suport a 
l’executiu fan una oposició més aviat tèbia, per 
dir-li d’alguna manera. El govern, mentrestant, 
qui dia passa any empeny i el diàleg entre tots 
plegats és inexistent.

L’últim capítol de les tensions entre els dos 

grups ha arribat després d’un episodi insòlit 
en el darrer Ple, quan, segons diverses fonts, 
l’alcaldessa es va reunir amb els dos regidors 
populars a la mateixa hora de l’inici d’un plenari 
per aprovar defi nitivament el pressupost. La tro-
bada va retardar pràcticament 20 minuts l’inici 
de la sessió i va acabar amb els dos edils del PP, 
que podrien ser expulsats del seu partit,marxant 
cap a casa. La falta d’explicacions sobre el que 
va passar dijous ha motivat tot tipus de sospites 
i rumors entre l’oposició.

Fer política de rumors és perillós i irrespon-

sable, com també ho és el fet de no donar expli-
cacions i l’opacitat amb la qual s’està tractant tot 
el que té a veure amb la possible dissolució del 
grup municipal del PP. No hi ha millor manera 
d’apaivagar rumors que explicar amb claredat 
quina és la situació actual. Però no s’ha fet.

És probable que l’enrocament en el qual 
es troba la classe política rubinenca sigui el 
germen de tots aquests recels entre els dos 
bàndols. La situació en la qual es troben al-
guns representants polítics tampoc ajuda. És 
una anomalia democràtica el fet que hi hagi 

tres regidors no adscrits i que puguin arribar a 
ser cinc si fi nalment el grup municipal del PP 
s’acaba dissolent. I que precisament siguin la 
crossa, juntament amb Ciutadans, del govern 
d’Ana M. Martínez. Si bé la llei ho permet, 
és una disfunció evident que en un sistema de 
llistes tancades com el de l’estat espanyol, l’acta 
de regidor sigui personal.

És probable que l’actual clima de confron-
tació ja no remeti, sobretot perquè a un any 
vista hi ha les eleccions municipals. El fangar 
està servit des de fa mesos, un espectacle que 
els ciutadans rubinencs contemplen atònits, 
entre sorpresos, indignats i farts. Farien bé 
els líders polítics de tots els partits d’intentar 
rebaixar el to i la tensió, retornar al debat de 
les idees i actuar amb el respecte, l’honestedat i 
la transparència que es mereix la institució i la 
ciutadania. Com deia Aristòtil, “tot extrem és 
viciós, la virtut es troba al mig”.

Retornar a les idees
EDITORIAL
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El Tuit de la setmana                 3 de febrer

Salva @shevek77

Rubiwood 
#rubicity 

Cartes de la Ciutadania
Más dura será la caída
Vivim en un país on tothom és arquitecte, fi lòleg, 
nutricionista i metge alhora. Darrerament, també 
tothom és economista i politòleg, i ara ja també 
jurista. I a causa d’això hi ha hagut discussions i 
acusacions.

Doncs bé, la notícia és que no ho som. 
Cadascú és el que és, sap el que sap. Però no és 
cap defecte o límit. Som un grup de gent molt 
diversa i aquesta és la nostra força. Hem anat 
aprenent sobre economia i sobre política, gràcies 
a un esforç conjunt. I encara podem aprendre 
moltíssim. Sempre ens hem donat la informació 
que feia possible ampliar la base social i aprendre 
sobre temes que no coneixíem prou.

Hem demostrat que podíem aprendre 
sobre aquests temes. Ara toca aprendre sobre 
dret, sobretot el que afecta totes i cadascuna 
de les accions o inaccions que veiem ara. No 
som experts. I ara tot està contaminat per lleis i 
procediments judicials que se’ns escapen. Hem 
de compartir entre nosaltres qualsevol informació 
que ens doni llum. Ja tindrem temps de discutir 
entre nosaltres després.

El mal humor i l’enfrontament entre nosaltres 

només ens porta al fracàs com a societat, mentre 
alhora dona la victòria als del 155, a una gent que 
tot ho batalla amb enfrontament físic i verbal. I 
com diu la cita, en aquest camp “ens guanyen per 
experiència”. I no podem donar la victòria als que 
es posen medalles a una democràcia i un diàleg 
dels quals se’n foten a la pràctica real.

Seguim amb el nostre bon fer. De vegades la 
revolució dels somriures pot perdre el somriure 
temporalment, sí. Fa molt de temps que hi ha 
cansament i encara no hem arribat on volíem. 
Però hi arribarem. Recuperarem el somriure totes 
i cadascuna de les vegades que facin falta.

Ara no toca discutir ni emprenyar-nos entre 
nosaltres pel que fa a un polític o un altre, sinó 
construir coneixement col·lectiu per decidir i 
moure’ns com un poble unit, per aconseguir el 
nostre objectiu col·lectiu.

Si heu de descansar emocionalment, feu-ho. 
No és cap vergonya. Som humans i el desànim 
és natural. Però l’èxit radica en la resiliència, que 
consisteix a aixecar-se de nou. I en això som 
experts, ho mostra la nostra història.

A Espanya es castiga ser decidit i no aconseguir 
l’èxit a la primera. En diuen fracassats i en fan befa. 

A la resta del món tothom considera que no es pot 
arribar a l’èxit sense aprendre de cadascuna de les 
caigudes anteriors. I a diferència d’un emprenedor, 
diguin el que diguin, no estem sols.

Recolzeu-vos en la gent i amics que estan 
en el mateix camí que vosaltres. No som un 
poble que guanyi per la força, ni ho volem. 
No som un poble simbolitzat amb un animal 
entrenat per deixar-se endur per la fúria i atacar 
de manera cega, encara que li suposa la mort. 
El nostre símbol és un animal, intel·ligent, com 
tots, que destaca perquè treballa de valent i amb 
persistència.

La Fiscalia General de l’estat espanyol va 
titular “Más dura será la caída” la seva querella 
per rebel·lió. Pregunteu-vos de qui serà aquesta 
caiguda tan dura si mai parem d’aixecar-nos. La 
caiguda és dura per qui només s’enlaira, encara 
que només sigui en la seva ment i les seves 
amenaces. Nosaltres sabem què és caure, però no 
ens rendirem i ens aixecarem sempre, perquè som 
resilients i no estem sols.

Aprendrem sobre lleis i processos judicials de 
manera col·lectiva, com hem fet amb l’economia 
i la política. Compartirem aquest coneixement 

entre nosaltres, per aprendre’n tots. I amb aquesta 
informació farem el que fem sempre: decidir amb 
coneixement i moure’ns cap a la consecució de 
la República.

Andrea Quintana

La postguerra: Pobres y miseria
La desastrosa situación económica por la que 
pasaba el estado español después de la Guerra 
Civil y la larga Segunda Guerra Mundial 
marcaron una etapa tanto en el campo como 
en la ciudad. La pobreza, la desilusión y las 
enfermedades eran las notas protagonistas del 
paisaje español en los años 50. La sociedad estaba 
rota, cansada de penurias y miserias, aterrorizada 
bajo el control de una mano de hierro. La libertad 
de reunión, de excepción de opinión, de asociación 
y la mayor parte de derechos habían sido abolidos. 
Cualquier comentario, cualquier sospecha podría 
ser motivo de denuncia por traición a la patria y 
al glorioso movimiento nacional.

Cuanta miseria “Paquito”, cuanta miseria 
“Paquito”, cuanta miseria “Paquito”, cuanta 
miseria “Paquito”.

Juan Martínez, represaliado antifranquista
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Pares sense límits, 
joves sense control

MIQUEL RASO
Educador social

El proper dimecres 14 de febrer  a les 
19 hores donaré una conferència a la 
Biblioteca Municipal juntament amb 
Francesc Martínez, que aportarà 
els seus coneixe-
ments com a coach. 
Ara farà justament 
dos anys que he 
passat d’Educador 
Social amb treball 
directe en Centres 
de Justícia Juvenil 
a convertir-me en 
educador emèrit, és 
a dir, puc oferir tota 
la meva experiència 
com a professional 
de l’educació social al llarg de més 
de 35 anys, una experiència que estic 
molt convençut que pot ajudar a 
millorar la comunicació entre pares, 
adults, mestres i adolescents. Puc 
aportar eines que he après al llarg 
d’aquests anys i que sento l’obligació 
de compartir-les per tal d’enriquir i 
millorar la cohesió social.

No pretenc en cap moment posar 
en evidència situacions que plantegin 
males pràctiques educatives, sinó 
més aviat compartir experiències que 
aporten estratègies i eines educatives 
que tenen com a fi nalitat enriquir i 

millorar la relació entre pares i fi lls i 
conseqüentment defensar un nou es-
til educatiu, el qual s’està demostrant 
molt necessari i vital al segle XXI.

El darrer any previ a la meva 
jubilació, el Centre d’estudis Jurídics 
i Formació Especialitzada, adreçat a 

personal del Depar-
tament de Justícia i 
d’altres adminis-
tracions públiques 
i també altres per-
sones interessades 
en la matèria, em 
van proposar que 
participés en una 
trobada que tenia 
com a títol Bones 
pràctiques de retenció 
del coneixement de 

les persones que es retiren per jubilació.
La meva participació va ser molt 
reconeguda pels assistents i el que 
més em va impactar va ser l’encàrrec 
generalitzat dels assistents, ja que 
molts d’ells ja coneixien la meva 
trajectòria i implicació professional 
per tal que assumís el compromís 
de donar a conèixer públicament la 
meva metodologia educativa, reco-
neguda com a innovadora i efi caç en 
la millora de la relació entre adults i 
adolescents.Espero poder compartir 
amb vosaltres les meves experiències 
com educador social.

Des de l’Ajuntament hem iniciat 
unes obres de millora a l’illa de via-
nants, a l’eix Doctor Robert – Maxi-
mí Fornés. I a partir de la setmana 
vinent comencem les actuacions 
previstes a l’entorn del Mercat. Es 
tracta d’uns treballs amb els quals 
volem avançar cap a un dels nostres 
objectius de mandat: recuperar el 
carrer per a les persones. Volem fer 
de Rubí una autèntica ciutat dels 
infants, on els nens i les nenes puguin 
jugar i gaudir de l’espai públic de for-
ma segura. Ells, i també la resta de la 
ciutadania. Tots i totes mereixem uns 
carrers i places on puguem passejar 
i gaudir de tot allò que ens ofereix 
la ciutat. 

Aquestes obres, que ascendeixen 
a més d’un milió d’euros, són el 
paquet d’actuacions més important 
que s’ha fet al centre en els darrers 
anys. I estem segurs que represen-
taran una autèntica transformació 
a la ciutat, ja que homogeneïtzarem 
aquests carrers amb altres vies del 
centre incorporades fa temps a l’illa 
de vianants. 

Totes aquestes millores, que 
passen per convertir la majoria dels 
carrers inclosos al projecte en vies 
de plataforma única, crear zones 
d’estada pels vianants, renovar la xar-

xa d’il·luminació i substituir l’arbrat 
que es troba en males condicions, 
entre d’altres actuacions, tenen  per 
objectiu consolidar l’illa de vianants 
com a eix peatonal del centre de la 
ciutat. 

Les obres permetran tenir una 
illa amb un entorn urbà de qualitat 
i més accessible per a les persones 
amb mobilitat reduïda i, sobretot, 
permetran oferir més seguretat a les 
persones que hi transitin. 

Som conscients de les molèsties 

que unes obres d’aquestes caracte-
rístiques poden ocasionar als veïns i 
veïnes i al conjunt de la ciutadania, 
tenint en compte que el centre de 
Rubí és el lloc de major pas per part 
dels rubinencs i les rubinenques. Per 
aquesta raó hem sigut molt curosos 
a l’hora de planificar els treballs, 
dividint les obres en diferents fases 
per minimitzar els seus efectes sobre 
la ciutadania. També hem negociat 
amb els operadors dels aparcaments 
soterrats de Salvador Allende i Onze 
de Setembre uns abonaments a preu 
reduït pels afectats, perquè tinguin 
una alternativa per aparcar els seus 
vehicles mentre durin les obres del 
seu tram de carrer. 

Estem convençuts que aquestes 
actuacions acabaran repercutint en 
una millora notable per als comerços 
de Rubí. Mentrestant, però, és obvi 
que unes obres d’aquest tipus poden 
generar molèsties també als propis 
botiguers. En aquest sentit, celebrem 
la iniciativa de l’entitat Comerç Rubí, 
que ha posat a disposició dels clients 
de les botigues associades 4.000 
tiquets de pàrquing amb l’objectiu 
de mitigar aquests perjudicis, que 
són temporals. 

Des de l’Ajuntament confi em 
que aquest projecte acabarà signi-
fi cant una millora en la qualitat de 
vida dels rubinencs i rubinenques, 
així com una nova oportunitat per 
als comerços de la ciutat.  

Millorem l’illa de vianants
MARIA MAS
Regidora de l’Àrea de Serveis 
Territorials

“Aquestes obres 
suposaran 

una autèntica 
transformació a la 

ciutat”
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Juan Ramón Jiménez, 26 local 3 esq. Bartrina
T. 93 697 34 21 - 607 335 530

www.mrcasas.com

ESPECTACULAR CASA CAN MIR 
Casa unifamiliar con gran jardín de unos 440m2,160m2, 
3 hab. y una sala polivalente de 50m2, preciosa cocina 
office, 2 baños ¡NUEVA A ESTRENAR!  
PRECIO: 295.000€ REF.: D-03109

OPORTUNIDAD ZONA MARISTAS. 
75m2, 3 habitaciones, cocina y baño reformado, suelos 
de terrazo, todo exterior y muy soleado.
PRECIO: 126.000€ REF.: D-03092

AMPLIO PISO ZONA MERCADO. 
Piso 90m2 a reformar, muchas posibilidades, 4 Hab., 
dos balcones, ventanas de aluminio, bien ubicada, 
pocos vecinos. 
PRECIO: 100.000€  REF.: D-03012

GRAN OPORTUNIDAD.
Piso de 75m2, situado cerca del mercado. 3 hab. 
amplias, balcón de 8m2 tipo terraza, cocina ref., baño 
completo, comedor de 30m2, exterior y soleado. 
PRECIO: 136.000€ REF.: D-03025 

PISO A ESTRENAR CAN ROSÉS. 
Precioso piso 52m2, 1 habitación, 2 baños, cocina, 
terraza 29m2. Finca semi-nueva. 
PRECIO: 122.000€ REF.: D-03104 
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Ps. Francesc Macià 65-67 Rubí
T. 93 588 31 58 / 93 588 31 59

www.inmoeuropeas.com

Pis de 69m2, tres habitacions totes a exterior, menjador de 
20m2, cuina independent amb safareig i bany complet. 
Sense ascensor, primera planta real. Zona crta. Sabadell. 
Preu: 135.000€ Ref.: DV2260

Pis seminou de 76m2, dues habitacions dobles, gran men-
jador de 20m2 amb sortida a balcó, cuina independent 
amb sortida a safareig i bany complet. Plaça parking. Zona 
Mossos d’Esquadra. Preu: 175.000€ Ref.: DV2242

Xalet de 144m2 enclavats en una parcel·la de 467m2, tres 
habs. dues dobles, gran menjador més altell, cuina indep. i 
bany complet amb dutxa i banyera.  Piscina i zona chillout. 
Zona Castellnou. Preu: 280.000€ Ref.: DV2250

Xalet de 179m2, enclavats en una parcel.la de 400m2, tres 
habitacions dobles, menjador de 30m2, cuina indepen-
dent més estudi-golfes. Garatge de 109m2. Zona Vallès 
Park. Precio: 350.000€ Ref.: DV2257

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



ACUPUNTURA                           

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

AUTOESCOLA                           

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

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

ASSEGURANCES                           

BISUTERIA                         

CALÇAT                           

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

COSMÈTICA                          

Establiments Vilalta
T. 93 588 42 73 
c. Rafael Casanova, 12-14 

Núria Vilalta
T. 93 697 27 06
Pg. Francesc Macià, 15

COMPLEMENTS    

CRISTALLERIA                           

Cistalería Medina
T. 931 126 927
c. Bartrina, 9

DECORACIÓ LLAR               

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

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

ESTÈTICA                           

FERRETERIA                           

Ferretería El Mercado 
T. 93 699 22 13
c. Llobateras, 92

HERBORISTERIA                          

HIPOTEQUES                          

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

GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
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IMMOBILIÀRIA                         

INFORMÀTICA                           

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



SERVEIS
ASSISTENCIALS                          

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

MERCERIA                           

ÒPTICA                           

Òptica Rusiñol
T. 93 697 09 51
Pg. Francesc Macià, 8

Òptica Fàbrica 
T. 93 016 88 99
Cal Gerrer, 12

PERRUQUERIA                           

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

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

PERRUQUERIA
CANINA                               

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

PINTURES                           

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

REPARACIÓ
VIDEO-TV                               

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

ROBA                           
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COM ET PODEM AJUDAR?

INSTAL·LACIÓ                           

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

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

REFORMES                           

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

Projectes Immobiliaris
c. Paris, 1-5 Planta 2
T. 654 850 675
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E S P E C I A L M O T O R
Adaptar la conducció a les condicions meteorològiques
Pluja
En cas de pluja s’ha de tenir 
en compte les següents re-
comanacions:
· Extremar les precaucions, 
reduir la velocitat, augmen-
tar la distància de seguretat, 
ja que la calçada està molla 
i augmenta el perill d’ac-
cident.
· En caure les primeres gotes, 
la calçada es fa summament 
lliscant, per tant cal extre-
mar les precaucions.
· Augmentar la distància de 
seguretat per tenir més espai 
de frenada.
· Reduir la velocitat en revolts 
i paviments empedrats, asfalt 
brillant i capes o bassals d’ai-
gua, fang o fulles caigudes... 
Amb això evitem fenòmens 
com l’aquaplaning.
· En cas de patir aquaplaning: 
no s’ha de frenar ni accelerar, 

rodes patinin i s’enfonsin. 
Per evitar-ho, posar-les en 
línia recta i arrenca amb 
la segona marxa, deixant 
anar molt lentament l’em-
bragatge, mantenint una 
acceleració suau i constant, 
i sense moure la direcció � ns 
que el vehicle no estigui en 
moviment.

Gel
En cas de gel al paviment 
s’ha de tenir en compte les 
següents recomanacions:
· Conduir amb suavitat.
· No frenar bruscament.
· Reduir la velocitat per fa-
cilitar l’adherència i evitar 
lliscaments.
· Augmentar la distància de 
seguretat.
· Seguir les roderes o em-

el millor remei per no trobar-
s’hi és moderar la velocitat.
· Frenar amb suavitat i an-
telació per no bloquejar les 
rodes.
· Comprovar durant la marxa 
si els frens responen i al ma-
teix temps eixugar la humi-
tat que tinguin per recuperar 
la seva e� càcia.
· En cas d’haver de travessar 
un bassal gran: circular amb 
la primera marxa, lentament 
i un cop passat comprovar 
l’e� càcia dels frens.
· En cas de pluja torrencial: 
cal estacionar en un lloc 
segur i mantenir encesos 
els llums.

Neu
En cas de neu, s’ha de tenir 
en compte les següents re-
comanacions:
· Conduir amb suavitat.

· No frenar bruscament.
· Reduir la velocitat per fa-
cilitar l’adherència i evitar 
lliscaments.
· Augmentar la distància de 
seguretat.
· Seguir les roderes o em-
premtes deixades per altres 
vehicles.
· No avançar si no és ne-
cessari.
Portar les cadenes per si són 
necessàries.
· Quan cauen els primers 
� ocs de neu es produeixen 
els mateixos efectes que 
quan cauen les primeres go-
tes de pluja (barreja d’aigua, 
pols i greix) i transformen el 
paviment en una pista molt 
lliscant. I passa el mateix 
quan la neu és tova i acabada 
de caure.
· En arrencar el vehicle so-
bre neu, pot ser que les 

Anuncia’t 
en aquesta 

secció

Truca’ns al
93 588 46 14

premtes deixades per altres 
vehicles.
· No avançar si no és ne-
cessari.
Portar les cadenes per si són 
necessàries.
· La distància de frenada en 
gel pot augmentar � ns a 10 
vegades.

Boira
En cas de boira, s’ha de tenir 
en compte les següents re-
comanacions:
· Moderar la velocitat.
· Augmentar la distància de 
seguretat.
· No avançar si no és ne-
cessari.
· Augmentar la distància de 
frenada.
· Utilitzar almenys els llums 
d’encreuament.

· La prioritat és veure i ser 
vistos.
· Utilitzar els llums antiboira 
davanters i els posteriors 
només en cas de boira molt 
espessa, perquè enlluernen.

Vent
En cas de vent s’ha de tenir 
en compte les següents re-
comanacions:
· Reduir la velocitat, corregint 
les desviacions per mantenir 
la trajectòria del vehicle.
· En cas d’avançar vehicles de 
grans dimensions, vigilar es-
pecialment amb la distància 
de separació lateral.
· Fixar-se en la trajectòria 
del vent a través dels arbres 
i arbustos de la calçada.
· Subjectar el volant de ma-
nera segura i ferma.
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E S P E C I A L M O T O R Bona arrencada d’any del 
mercat d’automoció a Catalunya
Un anàlisi propi elaborat par-
tint de les dades facilitades 
per Marketing System Iberia 
(MSI) i pel Gremi del Motor/
FECAVEM indica un augment 
de les vendes de turismes i 4x4 
durant aquest mes de gener, de 
més d’un 14%.

A Catalunya, i segons 
aquestes dades, les matricula-
cions d’automòbils de turismes 
i 4x4 han tancat aquest mes de 
gener amb un total de 15.357 
vehicles, el que representa un 
14,27% més respecte el gener 
del 2017.

 De cara a aquest any que 
estem començant, el sector 
espera que es resolguin les 
incerteses que puguin afectar 
la con� ança dels consumidors 
i les empreses i s’aconsegueixi 
l’objectiu de creixement pre-
vist per la patronal espanyola 
Faconauto del 6%.

Pel que fa a la venda a 
particulars, la pujada es xifra 
en el 15,6%, en el conjunt 
d’Espanya.

Catalunya se situa en una 
mitjana molt semblant a la 
resta de l’estat espanyol, on 
l’increment ha estat del 20,3%, 
especialment esperonat pel 
bon comportament dels canals 
d’empresa i de lloguer.

El mercat de motocicletes
El mercat de motocicletes 
presenta una pujada de ma-
triculacions molt signi� cativa 
del 53,57% a Catalunya, un 
56,68% a la província de 

Barcelona. El mercat dels 
ciclomotors puja un 19,35% 
a Catalunya i un 37,85% a 
Barcelona i província.

Aquests augments tan sig-
ni� catius tenen caire conjun-
tural i el motiu està relacionat 
amb les normatives d’emissi-
ons Euro. A les motocicletes, 
aquest canvi de normativa va 
entrar en vigor l’any 2017 i 
per als ciclomotors, aquest any 
2018, de manera que abans de 
l’entrada en vigor es va accele-
rar el número de vendes.

En el sector, s’espera que 
sigui a mitjans d’any quan els 
indicadors re� ecteixin la rea-
litat del mercat, sense distorsi-
ons per canvis normatius.
 
Anàlisi de l’evolució del mer-
cat d’automoció
En conjunt, els indicadors glo-
bals del mercat mantenen una 
bona línia, tot i que els vehicles 
tipus furgons, articulats o bu-
sos re� ecteixen una baixada 
percentual.

Miquel Donnay, president 
del Gremi del Motor, manifesta 
el seu optimisme amb la xifra 
global de matriculacions, ja 
que estan per sobre de les pre-

visions del 6% augurades per 
a tot l’exercici. Adverteix però, 
que el problema veritable con-
tinua sent l’edat mitja del parc 
mòbil, que és de 12 anys i un 
clar re� ex de l’envelliment dels 
vehicles. Els motius principals 
d’aquesta millora els atribueix 
a la millora global de l’econo-
mia i l’ocupació. Aquests dos 
indicadors mantenen un bon 
comportament i es tradueixen 

en una major con� ança en la 
compra. Conclou demanant 
posar en marxa polítiques 
actives de renovació del parc 
mòbil amb incentius a la re-
tirada dels vehicles més vells 
amb incentius a la compra, 
per promoure la renovació del 
parc per un de més net, segur 
i e� cient en el desplaçament 
de persones i mercaderies 
terrestres.

El sector demana 
polítiques actives 
per incentivar la 
compra i renovar 

el parc dels 
vehicles més vells



Divendres, 9 de febrer de 2018 SALUT I BELLESA20

El uso de bastoncillos para 
la limpieza auditi va está bas-
tante extendido entre la 
población. De hecho, según 
el I Estudio de hábitos de 
cuidado auditi vo 2017, ela-
borado por GAES, el 47% de 
los españoles utiliza regu-
larmente bastoncillos como 
método de limpieza para los 
oídos, sobre todo la gente 
joven y las mujeres. 

No obstante, a pesar de 
la frecuencia de su uso, este 
tipo de utensilios pueden 
dañar los oídos e incluso, en 
los casos más extremos, llegar 
a afectar a la capacidad audi-
ti va. Según Juan Royo, doctor 
en Otorrinolaringología, más 
de la mitad de los pacientes 
que acuden a su consulta 
afi rman uti lizar bastoncillos 
para limpiar sus oídos. Pero 
advierte: “No es conveniente 
introducir ningún instrumen-
to en el conducto auditi vo, ni 
en niños ni en adultos. Para 
mantener la higiene de los 
oídos basta con limpiar la 
entrada del conducto que 
sale al pabellón auditi vo con 
el dedo al ducharnos o al 
lavarnos la cara. El oído ti ene 
un sistema de autolimpieza 
que expulsa al exterior me-

diante la cera”. 
Los daños causados por la 

introducción de bastoncillos 
en el pabellón auditi vo pue-
den ir desde las heridas en la 
piel del conducto hasta inclu-
so la perforación del tí mpano, 
dando lugar a síntomas como 
hemorragias, dolor, acúfenos, 
vértigo y pérdida de audi-
ción. Además, si existe un 
exceso de cerumen, pueden 
empujarlo hacia el tí mpano 
y provocar la formación de 
un tapón.

GAES aconseja revisar la au-
dición de forma periódica
Para una correcta salud au-
diti va, GAES recomienda la 
revisión de los oídos de forma 
periódica. Y es que según el I 
Estudio de hábitos de cuida-
do auditi vo 2017, el 89% de 
los españoles afi rma prestar 
poca atención a los oídos. De 
hecho, solo 1 de cada 10 es-
pañoles se somete periódica-
mente a revisión y 2 de cada 
10 nunca se ha hecho una, 
siendo 3 de cada 10 en el caso 
de los jóvenes. Los problemas 
más comunes por los que la 
población española acude al 
especialista vienen dados por 
tapones o por molesti as. 

Los bastoncillos para limpiar los 
oídos pueden perforar el tí mpano GUÀRDIES 

NOCTURNES

FEBRER 2018

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

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

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PONT - 93 697 34 56
C/ MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ NTRA. SRA. LOURDES, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ XERCAVINS, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ VICTOR CATALÀ, 22

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ SABADELL, 79

CONDAL - 93 699 87 09
CALDERÓN DE LA BARCA, 11

PIERA - 93 697 71 63
PLAÇA JOSEP SAPÉS, 4

SANSI - 93 697 62 73
CTRA. DE TERRASSA 16-18

BLANCA - 93 699 59 08
NTRA. SRA. DE LOURDES, 73

CUYÀS - 93 269 51 03
MILÀ I FONTANALS, 43

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

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

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

LOZANO - 93 699 10 72
PASSEIG LES TORRES

RUIZ - 93 699 50 12
CTRA. SABADELL, 95

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

BARADAD - 93 699 09 53
AV. BARCELONA, 5

ORIOL - 93 699 43 98
C/ SAFIR, 28

MAS - 93 699 68 99
C/ TORRES ORIOL, 4

BATLLORI - 93 699 03 88
C/ MILÀ I FONTANALS, 3

PONT - 93 697 34 56
C/ MAGÍ RAMENTOL, 7

GARCÍA - 93 697 49 42
C/ SEGÒVIA, 1

CALSINA - 93 699 22 81
C/ NTRA. SRA. LOURDES, 35

PARRILLA - 93 699 13 05
C/ XERCAVINS, 2

PROGRÉS - 93 697 79 93
C/ VERGE DE FÀTIMA, 13

XAPELLI - 93 588 07 08
C/ VICTOR CATALÀ, 22
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TOP tendències 2018
La Dra. Nicole Felicité ens 
parla dels tractaments TOP 
de la medicina estètica 
que segur seran tendència 
aquest any 2018.

BÒTOX: es posiciona en 
primer lloc com a tracta-
ment indiscutible per ate-
nuar les arrugues facials del 
contorn dels ulls, del front 
i periorals.

PLASMAGE®: és l’última 
tecnologia, sense cirurgia, 
aplicada a l’estètica per 
corregir l’excés de pell a 
les parpelles. Amb una re-
cuperació més ràpida que 
altres tractaments i resultats 
naturals.

FILS TENSORS: ajuden 
a lluitar contra la gravetat 
corregint la f lacciditat fa-
cial, fent un efecte tensor 
en la pell. Les zones més 
indicades són l’oval facial, 
les celles i les galtes. 

CARBOXITERÀPIA: el 
CO2 és el gas aplicat a l’es-
tètica per excel·lència que 
ens ajuda a tractar el color 
fosc de les antiestètiques 
ulleres. Aquest gas aconse-
gueix passar d’uns ulls can-
sats, tristos i apagats a una 
mirada nova proporcionant 
joventut i vitalitat a la cara. 
Els resultats són realment 
extraordinaris. També és 
excel·lent per tractar estries 
i greix submentonià.

SKINBOOSTERS®: com-
bat els efectes de l’exposi-
ció de la nostra pell a les 
inclemències del temps, 
la pol·lució i altres agents 
externs, aportant-li vitalitat, 

Els ulls i tota la zona que els envolta són un dels aspectes 
més representatius de la nostra imatge. A mesura que passen 
els anys l’envelliment d’aquesta zona es caracteritza per la 
flacciditat i arrugues al contorn dels ulls, la caiguda 
de la cella i l’excés de pell a les parpelles. Això afecta 
la nostra imatge aportant una aparença més envellida i una 
mirada cansada.

L’última novetat en tecnologia aplicada a la medicina estè-
tica es el Plasmage®, un tractament que es realitza 
a consulta i ens permet eliminar l’excés de pell a les 
parpelles sense haver de passar per quiròfan.

Es tracta de la tecnologia mèdica d’última generació 
basada en la sublimació, la vaporització de l’aigua del teixit 
localitzat  permetent una retracció del mateix sense mal-
metre el teixit adjacent. Ens permet així rejovenir la nostra 
imatge de forma ràpida i segura. Aquesta tècnica, a més, ens 
permet accedir i tractar zones difícils de la parpella amb més 
facilitat que altres tècniques existents.

El tractament amb Plasmage® dura uns 30 mi-
nuts amb anestèsia local, el realitza un metge de 
medicina estètica i el resultat és una mirada fresca, 
relaxada i descansada. Als 15 dies de realitzar el tractament 
notarem les primeres millores, podent gaudir del resultat 
final als 45 dies aproximadament.

Aquesta tecnologia també ens permet tractar altres as-
pectes del nostre rostre com marques d’acne, xantelasmes, 
lentígens solars (taques localitzades), arrugues del codi de 
barres, berrugues o taques amb resultats molt satisfactoris 
i naturals.

Rejovenir la mirada 
sense cirurgia

il·luminació i hidratació. És 
el secret millor guardat de 
moltes “celebrities” com 
per exemple Sharon Sto-
ne.

IPL I PEELING despig-
mentant: el Pack infal·lible 
per aconseguir una pell 
uniforme. Actua contra les 
taques i pigmentacions de 
la pell. Ja siguin hormonals 
o solars, les taques són un 
dels signes d’envelliment 
més evidents en la pell ja 

siguin a nivell facial, d’escot 
o de mans.

Làser fraccional de CO2: 
el tractament anti-aging per 
excel·lència per un rejoveni-
ment intens. Únicament dis-
ponible en centres mèdics 
de primer nivell i utilitzat 
per metges amb experièn-
cia, aconsegueix atacar les 
arrugues profundes i difícils 
com les del contorn de llavis 
o també conegudes com 
“arrugues del fumador”, 

Rejoveniment de la mirada 
SENSE CIRURGIA

amb tecnologia
PLASMAGE®

Elimina l’excés de pell a les parpelles

Tracta la flacciditat

1a. Visita 
informativa 
GRATUÏTA

T.93 697 80 40

POLICLÍNIC RUBÍ   T| 93 697 80 40  C/ Pere Esmèndia, 25 (al costat dels jutjats)    www.grup-policlinic.com           

així com les línies estàtiques 
al voltant dels ulls (que no 
s’aconsegueixen eliminar 
utilitzant toxina botulínica).
La majoria d’aquests trac-
taments només precisen 
d’1 sessió per obtenir un 
resultat satisfactori.

Dra. N. Felicité
Col. 50.710 COMB

Medicina estètica
Policlínic Rubí

Tel. 93 697 80 40
www.grup-policlinic.com



OFERTES I 
DEMANDES
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Quiromassatge, Biodinàmica 
Craneosacral i Massatge Tera-
pèutic i Relaxant. 676.999.879
TAROT. Lucy. 646 98 13 08

DIVERSOS

ALQUILO hab. 610.46.73.63
SRA. RESPONSABLE. Limpieza 
casas mañanas. 645.191.214
SE OFRECE Chica para limpie-
za y cuidado personas mayo-
res. 690.30.33.28
SRA. RESPONSABLE. Limpieza 
por horas. 605.081.843
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A menudo, por no decir a 
diario, recibimos peti ciones 
de adopción de gatos ca-
chorros. ¿Pero cuándo un 
gato deja de ser cachorro o 
resulta poco atrayente para 
dar el paso formalizar una 
adopción? 

La respuesta está en las 
propias demandas de adop-
ción:

-Busco gato cachorro pe-
queñito para educarlo desde 
bebé a nuestras costumbres 
y que se adapte a mi perro 
y/o gato.

Ahí tenéis la solución, en 
la propia solicitud, una solu-
ción errónea y totalmente 
equivocada como os explica-
remos a conti nuación:

-Ninguna asociación de 
protección animal que tra-
baje con unos protocolos 
firmes, dará a un gato de 
escasos días o semanas en 
adopción hasta que no coma 
por sí solo y que haya pasado 
por una cuarentena, despa-
rasitación, vacunas y test de 
virus.  Es la única garantí a de 
protección ante otros gatos 
que ya residan en nuestros 
hogares y que sean negati -

Cachorros con fecha de caducidad

vos a los virus.
-Educación, cuando un 

gato es bebé no ti ene desa-
rrollado su carácter, no po-
dremos educarlo en cuanto 

a términos de reconducir 
conductas, ni tampoco co-
nocer su comportamiento 
de adulto.

-Adaptación a un perro, 

es el primer error que nos 
encontramos ya que un gato 
de temprana edad es más 
vulnerable ante cualquier 
ataque de un cánido.

-Adaptación a un gato, 
siempre es aconsejable in-
troducir a un compañero de 
la misma edad al que ya está 
en casa, ya que la acti vidad 
y energía que pueda tener el 
más joven puede estresar al 
que ya convive con nosotros 
generando un problema de 
convivencia entre ellos.

¿Y qué ocurre cuando 
esos cachorros crecen y que-
dan atrapados en un cuerpo 
adulto?

Su fecha de caducidad ha 
llegado, ya no son atracti vos 
ni deseados para introducir-
los en un nuevo hogar, ha-
blamos de esos cachorros de 
7, 8 y 9 meses.  Es triste pero 
la realidad es ésta.  Aunque 
siempre nos encontramos 
con familias a las que esto 
parece no importarles, ya 
que la juventud de estos 
pequeños y el puesto que 
ocuparán en sus vidas es 
simplemente la de sus eter-
nos bebés. 

En Rodamons de Rubí 
contamos con muchos de 
estos gatos, descartados por 
muchos, eternos cachorros 
con un carácter definido 
que siempre nos permite 
derivarlos al hogar idóneo, 
valorando el entorno y con 
quienes va a convivir, porque 
una buena elección es la me-
jor decisión que una familia 
adoptante pueda llevar a 
cabo, siempre con nuestro 
asesoramiento y consejos 

para una convivencia exce-
lente.

Porque la juventud no 
ti ene edad..., si quieres co-
nocerlos contacta con Ro-
damons 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/roda-
monsderubi



ADRECES CULTURALS
Anti ga Estació. c. Historiador Serra, s/n.
Ateneu Municipal. c. Xile, 1-3.
Auditori del Museu Vallhonrat. c. Sant Pere, 77-79.
Biblioteca Municipal. c. Aribau, 5.
Casa de Andalucía. c. Orso, 2.
Casal de la Gent Gran de Rubí. c. Magallanes, 60.
Casal Popular. c. Pere Esmendia, 14.
Casino Espanyol. pl. de Catalunya, 1.

Celler. c. Pintor Coello, s/n.
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n. 
Centre d’Alternati ves Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3. 
Espai Expositi u Aula Cultural. av. Barcelona, 84. 
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.

Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3. 
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1. 
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Nuus Creati ve. c. Sant Sebasti à, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126. 
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.
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-Màscares de Carnaval
Fins al 28 de març a l’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa).

-Originals d’Albert Asensio
Exposició de l’il·lustrador. Inauguració 9 de 
febrer a les 18.30h. A Lectors al tren!.

-Las fl ores de Mariana
Exposició de pintures de Mariana Trinidad. 
Fins al 10 de febrer. A l’auditori del Museu 
Vallhonrat.

EXPOSICIONS

································································
DIVENDRES 9 de febrer
-Concert de blues
A càrrec d’Slam Allen. A les 20.30h a l’Espai socio-
cultural de la CGT. Org.: Societat del Blues.

-Assemblea oberta d’EUiA
Assemblea ordinària d’Esquerra Unida i Alternati va. 
A les 19h al CRAC.

································································
DISSABTE 10 de febrer
-Hora del conte en anglès
‘Valenti ne’s Day’, a càrrec de Briti sh House. A les 
11h a la Biblioteca. Per a infants d’1 a 7 anys.

-Taula rodona de templers
Reunió per dissenyar l’entrenament dels apre-
nents a cavallers templers. A les 10.30h al c. Santa 
Llúcia, 25.

CARNAVAL 2018
-Espai de maquillatge per la Rua
A les 18h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.
-Rua de Carnaval
A les 18.30h a la pla. del Dr. Pearson fi ns a la pl. 

AGENDA del Dr. Guardiet.
-Comparses a l’olla
Guerra de confeti  i xocolatada. A les 19.30h a la pl. 
del Dr. Guardiet.
-Ball de Carnaval
A càrrec de Malakatones&Almeebar. A les 19.45h 
a la pl. del Dr. Guardiet.
-Ball de mantons
A les 23h al Casino. Preu: 15€. Org.: Societat Sant 
Antoni Abat.
-Ball de nit de Carnaval
A càrrec de Skizo Danzers i Virus. De 22h a 4h a la 
pl. de Salvador Allende.

································································
DIUMENGE 11 de febrer
-Ball de Carnestoltes i difresses
A càrrec de Tago-Mago. A les 16.30h al Casal de la 
Gent Gran. Org.: Casal de la Gent Gran.

CARNAVAL 2018
-Jocs gegants 
A càrrec de La Xarranca. A les 11h a la pl. del Dr. 
Guardiet.
-Espai de jocs
‘Peixos, parc lúdic de la Mediterrània’, a càrrec de La 
Residual. A les 11h a la rbla. del Ferrocarril.
-Espai de tallers
Taller de maquillatge i disfresses i d’anti faços, a càr-
rec de La Xarranca. A les 11h a la pl. de Catalunya.

-Rua infanti l de Carnaval
A les 12h des del c. Rafael Casanova fi ns a la rbla. 
del Ferrocarril. 
-Ball infanti l
A càrrec d’Ambauka Animació. A les 13h a la rbla. 
del Ferrocarril.

································································
DILLUNS 12 de febrer
-‘El llibre de la vida’
Dins del cicle de cinema en català. A les 18h a la 
Biblioteca. A parti r de 4 anys.

-‘Hotels anti cs de Barcelona’
Conferència a càrrec de David Revelles. A les 18h a 
l’Ateneu. Org.: Aula d’Extensió Universitària.

································································
DIMARTS 13 de febrer
-Jam Session Blues
A les 18.30h a l’Espai sociocultural de la CGT. Org.: 
Societat de Blues de Rubí.

-‘Animals i animalons’
A càrrec de Rubí d’Arrel. A les 18h a la Biblioteca. Per 
a infants de 8 a 12 anys. Inscripció prèvia. 

································································
DIMECRES 14 de febrer
-‘Pares sense límits, joves sense control’

A càrrec de Miquel Raso i Francesc Martí nez. A les 
19h a la Biblioteca. 

CARNAVAL 2018
-Cercavila del seguici fúnebre
A les 18.30h a la pl. del Dr. Pearson.
-Foguera de Carnestoltes
A les 19h a l’Escardívol.

································································
DIJOUS 15 de febrer

-Trobada amb l’escriptora Roser Amills
Dins del club Veu de Dones. A les 19h a la Bibli-
oteca. 

-‘Romeo et Juliett e’
Cicle sobre òpera. A càrrec de Maria José Anglés. 
A les 19h a l’Ateneu. Inscripció prèvia

-‘La Llamada’
Projecció dins del Cicle Gaudí. A les 21h a La Sala. 
Preu: 4,5€.

Àries (21/3 al 20/4)
Entre poc i massa. Darrerament pots pas-
sar de l’esgotament per excés d’activitat a 
l’intent de desconnexió i necessitat d’aïlla-
ment. Trobar un terme mitjà seria millor.

Cranc (Del 22/6 al 21/7)
Ple d’energia però compte amb les presses 
o l’excés de feina, no cal arribar al límit. 
És important que asseguris el descans en 
aquest moment de tanta intensitat física.

Balança (Del 24/9 al 23/10)
Cansat de fer sempre el mateix, vols 
renovar el teu temps d’oci. Descobreixes 
activitats interessants, probablement en 
companyia de la parella. Sorpreses en 
l’àmbit sexual.

Capricorn (Del 22/12 i el 20/1)
Si has de posar ordre a la teva vida, ara ho 
faràs sense problemes. Adoptes una actitud 
més activa i si cal, optaràs per usar la via 
judicial en algun assumpte personal.

Taure (Del 21/4 al 20/5)
Necessitat de renovació en l’àmbit laboral, 
però perquè les coses es moguin tu hauràs 
de posar-te al dia. Enfoca’t en els teus ob-
jectius, que ara poden tenir alguna ajuda.

Lleó (Del 22/7 al 23/8)
Tens oportunitat de fer les coses d’una 
altra manera en tema de parella. Refl exiona 
sobre què fas i el que evites. De ben segur 
que t’adonaràs de què cal millorar.

Escorpí (Del 24/10 al 22/11)
Si no baixes el ritme mental, el cos pot 
demanar-te ajut. Descansar i evitar pen-
saments repetitius, que no porten enlloc 
serà el millor. No pots amb tot, també ets 
humà.

Aquari (Del 21/1 al 19/2)
Bon moment pel que fa a relacions i vida 
social en general. Si ho aprofi tes, aquests 
contactes donaran el seu fruit, però això sí, 
t’hauràs de desprendre d’algunes idees.

Bessons (21/5 al 21/6)
Pots veure’t fent plans interessants amb 
la parella o un grup de persones amigues. 
Viatges, sortides i certa activitat lúdica on 
es poden donar els afers i les conquestes.

Verge (Del 24/8 al 23/9)
T’ha costat i has trigat temps però fi nalment 
ets més conscient del que pots esperar de 
certes persones. Ara que ho saps, situa’t al 
teu terreny de joc i gaudeix-ne.

Sagitari (Del 23/11 al 21/12)
No t’enverinis amb idees tòxiques. Si notes 
que et poses trist perquè la ment s’omple 
de problemes inexistents, mou-te i canvia 
d’activitat. Moment d’especials refl exions.

Peixos (Del 20/2 al 20/3)
Potser ets conscient que has d’adoptar una 
vida més activa però no et resulta gaire 
fàcil canviar d’hàbits. Si t’organitzes, podràs 
començar a fer coses interessants.
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El grup Mishima torna a 
Rubí per presentar el seu 
darrer disc ‘Ara i res’
La banda catalana actuarà al teatre municipal 
La Sala el pròxim dissabte 17 de febrer 
M. CABRERA

Mishima, un dels grups de 
música més lloats per la 
crítica estatal en els dar-
rers anys, torna a aterrar 
a Rubí després d’actuar fa 
8 anys a la Festa Major. El 
concert, que servirà perquè 
la banda liderada per David 
Carabén presen�  ‘Ara i res’, 
� ndrà lloc el 17 de febrer a 
les 21 hores a La Sala i el 
preu de les entrades serà 
de 12 euros si es compra de 
forma an� cipada a Tiketea 
i de 15 euros si es compra 
a la taquilla.

‘Ara i res’ és el darrer 
àlbum de David Carabén, 
Marc Lloret, Dani Vega, Xavi 

Caparrós i Alfons Serra, pu-
blicat el 2017 després d’un 
parèntesi de 3 anys. Amb 
aquest treball discogràfi c, 
la banda de música pop 
d’autor s’ha retrobat amb 
la seva millor versió des 
que va recollir els elogis per 
part de la crí� ca, i també 
del públic, amb ‘Amor feliç’ 
i ‘Ordre i aventura’.

Al concert de Rubí, el 
grup català, que s’anomena 
així en homenatge a l’es-
criptor japonès Yukio Mis-
hima, portarà temes del 
darrer disc com ‘Qui més 
es� ma’, ‘Una sola manera’ 
o ‘Menteix la primavera’, 
juntament amb grans ‘hits’ 
de la banda, per exemple, 
‘Tot torna a començar’ o 
‘L’úl� ma ressaca’.

Mishima està ara ma-
teix immers en una gira per 
diverses ciutats catalanes 
que finalitzarà a l’abril, 
quan està previst que actuï 

a Madrid amb Joan Miquel 
Oliver, exlíder de la banda 
Antònia Font.

El darrer àlbum 
del grup català 
ha recollit bones 
crí� ques musicals

El grup català presentarà el seu darrer treball al públic rubinenc. / Alberto Polo

El fes� val Los 40 
Primavera Pop repe� rà 
a l’Escardívol al maig
REDACCIÓ

L’Escardívol es tornarà a 
convertir en un dels es-
cenaris del fes� val Los 40 
Primavera Pop després de 
l’èxit que va tenir l’actua-
ció musical l’any passat. Els 
primers detalls sobre Los 
40 Primavera Pop 2018 es 
van fer públics dijous pas-
sat en el programa ‘Anda 
Ya!’ de l’emissora musical. 
Per segon any consecu-
tiu, l’esdeveniment se 
celebrarà a tres úniques 
ciutats: el divendres 4 de 
maig a Madrid, el dissabte 
5 a Rubí i el diumenge 6 
a Màlaga. El concert de 
Madrid, que tindrà lloc 
al Wizink Center, serà de 
pagament mentre que la 
resta seguiran sent d’ac-

cés lliure.
L’alcaldessa de Rubí, 

Ana M. Mar� nez, ha re-
cordat que el concert de 
l’any passat “va ser una 
festa molt familiar en què 
rubinencs de totes les 
edats s’ho van passar molt 
bé”. A més, Mar� nez creu 
que el fes� val musical va 
ajudar a situar “Rubí en el 
mapa” i a “oferir una op-
ció de lleure als joves”.

L’actuació del Primave-
ra Pop de Los 40 de l’any 
passat va aplegar a l’Es-
cardívol prop de 12.000 
persones, segons l’Ajun-
tament, i va portar fi ns a 
Rubí ar� stes com Sweet 
California, Dasoul i Cali y 
el Dandee. De moment 
no es coneixen els ar� stes 
d’enguany. 

MÚSICA
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ENTITATS GUARDONS

El Centro Aragonés reconeix la feina de cinc 
rubinenques amb els Premis Santa Águeda
REDACCIÓ

El Centro Aragonés de Rubí 
ha lliurat aquest dissabte els 
Premis Santa Águeda, uns 
guardons amb els quals vol 
reconèixer la tasca de dife-
rents dones rubinenques 
en àmbits molt diversos 
com el social, l’econòmic, 
el comunica� u, el cultural 
o l’esportiu. El lliurament 
dels premis, que ja arriben 
a la 15a edició, ha � ngut lloc 
aquest dissabte a l’auditori 
del Museu Vallhonrat i ha 
comptat amb l’assistència 
de les regidores de Polí� -
ques d’Igualtat, Maria Mas, 
i de Serveis a les Persones, 
Marta García.

Enguany, les rubinen-
ques premiades han estat 
Rosa M. Calvo, voluntària 
de la Creu Roja Rubí-Sant 
Cugat ─àmbit social─; Ana 
Minchot, del Dispensari 
Veterinari del Vallès ─àmbit 
empresarial─; l’escriptora 
Núria Julià ─àmbit cultural─, 
la periodista Aina Miralles, 
directora de Rubitv.cat ─àm-

bit comunica� u─ i Susanna 
Cintas, vicepresidenta del 
Gimnàs Artístic Esportiu 
Rubí (GAER) ─àmbit espor-
� u─.

Les diferents guardo-
nades han agraït a l’en� tat 
aragonesa aquest reconei-
xement cap a la feina que 
fan les dones per la societat, 
tot reconeixent que encara 
queda molt camí per recór-
rer fi ns a arribar a la plena 
igualtat. L’escriptora Núria 
Julià, col·laboradora des de 
fa molts anys d’aquest mitjà 

de comunicació, ha dedicat 
el guardó a Diari de Rubí.

El president del Centro 
Aragonés, Francisco Gra-
cia, ha insis� t que fa molts 
anys que l’en� tat defensa la 
igualtat real de la dona a la 
societat, una aportació que 
es va concretar fa quinze 
anys amb la instauració 
d’aquests premis. Per la 
seva banda, Maria Mas 
ha felicitat totes les rubi-
nenques premiades i ha 
celebrat aquesta inicia� va 
de l’en� tat.

Exposició i concurs
L’acte també ha servit per 
inaugurar l’exposició de pin-
tura ‘Las fl ores de Mariana’, 
de Mariana Trinidad, que es 
podrà visitar al mateix espai 
fi ns al 10 de febrer.

Paral·lelament, l’en� tat 
ha obert el Concurs Infan� l 
de Cartells per San Jorge-
Sant Jordi, que l’en� tat or-
ganitza en col·laboració 
amb Bri� sh House. Enguany, 
el premi per als guanyadors 
serà un val de 300 euros per 
a estudiar anglès.

Les premiades, amb membres de l’en� tat i les regidores Maria Mas i Marta García. / J.A. Montoya

L’Asociación Rociera celebra 
la festa de la Candelera

L’Asociación Rociera An-
daluza de Rubí manté viva 
la tradició de la festa de la 
Verge de la Candelera, una 
celebració que commemora 
la presentació de Jesús al 
temple de Jerusalem i la 
purifi cació de la seva mare, 
Maria. La festivitat es va 
commemorar diumenge.

Per celebrar la fes� vitat, 
l’en� tat rociera va organit-
zar la tradicional ofrena a 
l’església de Sant Pere de 
Rubí. Posteriorment, es va 
oficiar una missa rociera 
amb la par� cipació del cor 

de l’Asociación, a la qual van 
assistirdiversos membres 
del govern. Després de la 
celebració religiosa, la festa 
va seguir al local de l’en� tat, 
amb la degustació d’un vi 
d’honor. L’alcaldessa, Ana 
M. Mar� nez, va assis� r a la 
cita i va destacar la impor-
tància de mantenir vives les 
tradicions: “Ens agrada que 
les en� tats de la ciutat tre-
ballin per mantenir vives les 
nostres tradicions. Aquestes 
celebracions són les que 
donen vitalitat i caràcter a 
la nostra ciutat”. / DdR

El vi d’honor va tenir lloc al local de l’en� tat. / Localpres

La colla infan� l Pe� ts Galzeran recull el premi 
de campiona de les comarques barcelonines

La colla infan� l de l’Escola 
de Sardanes Flor de Neu, 
Petits Galzeran, va rebre 
dissabte passat el guardó 
que la distingeix com a 
campiona territorial de les 
comarques barcelonines 
2017 en un acte celebrat 
al Casinet d’Hostafrancs de 
Barcelona. La colla  tam-
bé va guanyar el primer 
premi en el campionat de 
revesses. 

Pe� ts Galzeran es va im-
posar al concurs de sarda-

nes de Canet a  Pe� ta Blanca 
Espurna, de Sitges,  i Pe� ts 
Vilanovins, de Vilanova i 
la Geltrú, que han quedat 
en segona i tercera posició 
respectivament. La colla 
gran, Brots de Galzeran, 
també va recollir el guardó 
de quarta classifi cada de les 
comarques barcelonines i la 
tercera de revesses.  

Els integrants de la colla 
infan� l, juntament amb els 
monitors, van recollir el pre-
mi ves� ts amb les samarre-

tes de l’en� tat. El president 
de l’Escola de Sardanes Flor 
de Neu i alhora president de 
les colles de les comarques 
de Barcelona, Àlex Coca, va 
prendre la paraula durant 
l’acte dient que “ha estat 
una temporada més d’es-
forç, treball i emoció”.  L’ac-
te, que també va premiar les 
millors colles de Barcelona 
ciutat, va comptar amb la 
intervenció de la cobla Sant 
Jordi que va oferir un con-
cert. / DdR

SARDANES

La colla rubinenca va rebre el guardó a Barcelona. / Cedida
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El fi lm ‘La Llamada’, dels ‘Javis’, 
es projectarà al teatre municipal

CINEMA

El guitarrista nord-americà Slam 
Allen actuarà a l’Espai de la CGT

El musical còmic ‘La Llamada’ s’ha conver� t 
en un fenomen de l’escena teatral a Madrid 
de la mà dels coneguts popularment com 
a ‘Javis’, Javier Ambrossi i Javier Calvo, una 
parella de directors que ara ha fet el salt al 
cinema amb el seu primer llargmetratge, basat 
en el musical. 

‘La Llamada’, amb l’actriu Macarena García 
–germana de Javi Ambrossi–, Anna Cas� llo, 
Gracia Olayo i Belén Cuesta, és una comèdia 
protagonitzada per dues noies que assisteixen 
de forma anual a un campament catòlic, un 
fi lm que s’acaba conver� nt en un cant a la 

llibertat i l’amor. La pel·lícula es projectarà el 15 
de febrer a les 21 hores a La Sala dins el Cicle 
Gaudí i el preu serà de 4,5 euros. / DdR

En el marc d’una gira per 
l’estat espanyol, el reco-
negut músic Slam Allen, 
una de les grans figures 
del blues als Estats Units, 
recalarà aquest divendres 
9 de febrer a Rubí. Es tracta 
d’una visita organitzada per 
la Societat de Blues de Rubí 
durant la qual els rubinencs 
i rubinenques podran gau-
dir d’una màster class i un 
concert.

Allen fa servir els gè-
neres de blues, soul, R&B i 
un toc de rock and roll per 
oferir grans interpretacions 
de soul. L’intèrpret captura 

Sam Allen actuarà a l’espai cultural de la CGT. / Cedida

Fotograma de la pel·lícula. 

MÚSICA

EdRa acull l’exposició de les 
obres del Concurs de Màscares
L’Escola d’Art i Disseny de 
Rubí (edRa) acull com cada 
any per aquestes dates 
l’exposició del Concurs de 
Màscares de Carnaval, que 
arriba a la 31a edició. Fins 
al 28 de març es podran 
veure les 99 màscares que 
par� cipen en el certamen, 
que es divideix en tres ca-
tegories: entre 4 i 9 anys, 
de 10 a 15 anys i majors de 
16 anys.

En la categoria d’infants 
més pe� ts no hi haurà gua-
nyador, ja que es valora la 
par� cipació. En la categoria 

entre 10 i 15 anys hi haurà 
un premi de material ar-
� s� c valorat en 80 euros 
i un accèssit de 40 euros. 
Pels majors de 16 anys, el 
premi és de 300 euros en 
material artístic i de 100 
per l’accèssit.

El Concurs de Màscares 
de Carnaval està organitzat 
per edRa i per l’Associació 
+e, conformada per alum-
nes i exalumnes de l’escola 
municipal.

L’exposició es podrà vi-
sitar de dilluns a divendres 
de 9 a 21 hores. / DdR

L’actriu Vicky Peña portarà a La 
Sala ‘La visita de la vella dama’

REDACCIÓ

Victòria Maria Peña, més 
coneguda com a Vicky Peña, 
actuarà a l’escenari de La 
Sala per interpretar el pa-
per protagonista de l’obra 
‘La vella dama’, dirigida per 
Jordi Palet i inspirada en el 
text escrit pel dramaturg 
suís Friedrich Dürreanmat 
el 1955.

Peña encarnarà el per-
sonatge de Clara Zachanas-
sian, una dona que de jove 
va marxar de Güllen, un po-
ble europeu indeterminat, 
arruïnada i menyspreada 
pel fet de ser mare soltera.

L’argument de l’obra 
relata la set de jus� cia que 
acaba esdevenint venjança 
del personatge interpre-
tat per l’actriu catalana, 

que apareix com una dona 
summament rica, amb una 
mà de marbre i una cama 
de fusta.

Completen el reparti-
ment d’aquesta obra estre-
nada al Teatre Lliure Xavier 
Capdet, Jordi Farrés, Pep 
Farrés i Irineu Tranis. L’es-
pectacle es representarà a 
La Sala el 3 de març i el preu 
serà de 15 euros.

TEATRE

Vicky Peña, durant una de les escenes de la representació. / Cedida

BREUS

Trobada amb
l’escriptora
Roser Amills a 
la Biblioteca
La Biblioteca Municipal Mes-
tre Martí Tauler acollirà el 
dijous 15 de febrer una tro-
bada amb l’escriptora Ro-
ser Amills, autora del llibre 
‘La Bachillera’. En el marc 
del Club de Lectura Veus 
de Dona, Amills presentarà 
aquesta obra ambientada en 
el segle XIX a Mallorca. Allà, 
en el si d’una societat rígida 
i intolerant, una jove, valenta 
i avançada al seu temps, pio-
nera del moviment feminista, 
aconsegueix posar en marxa 
la primera escola per a nenes 
de l’illa. La trobada serà a les 
19 hores i estarà presentada 
per l’escriptora rubinenca 
Gracia Pérez. / DdR

Sor� da cultural al 
Museu Romàntic 
Can Papiol
Dins del cicle ‘Conèixer 
Catalunya’, el Grup de Col-
laboradors del Museu de 
Rubí-Centre d’Estudis Ru-
binencs (GCMR-CER) ha or-
ganitzat una sor� da cultural 
per visitar el Museu Romàn-
tic Can Papiol, a Vilanova 
i la Geltrú. Aquest museu 
és una mansió senyorial on 
s’evoca la vida quo� diana 
d’una família benestant del 
segle XIX a través de l’am-
bient de les seves estances, 
decorades amb mobiliari i 
ornaments de l’època. Els 
participants també visita-
ran la part més an� ga de 
la població. La sortida és 
ma� nal (dinar a casa). Per 
a més informació, cal trucar 
al 600793022 o enviar un 
correu a gcmr.cer@gencat.
cat. / DdR

ART

el públic amb una veu que 
es fa ressò d’O� s Redding, 
una guitarra que evoca BB 
King i una energia escènica 
que recorda James Brown, 
mentre cap� va amb la seva 
pròpia música original.

El músic, que estarà 
acompanyat per la gran Àlex 
Zayas Blues Band, oferirà 
la classe magistral aquest 
divendres a les 18 hores a 
l’Espai sociocultural de la 
CGT. Posteriorment, ja a 
les 20.30 hores � ndrà lloc 
l’actuació musical, oberta 
a tot el públic, en el mateix 
espai. / DdR



Amb motiu de les festes 
de Santa Eulàlia, la Coor-
dinadora de Geganters de 
Barcelona organitza una 
trobada de gegants d’escola 
a la seva ciutat. Un any més, 
la colla gegantera del Teresa 
Altet par� ciparà el dissabte 
a la cercavila que recorrerà 
els carrers principals de Bar-
celona com ara les Rambles 
i el carrer Doctor Ferran 
per acabar a la plaça Sant 

Jaume. Serà a par� r de les 
11 del ma�  i començarà a la 
plaça dels Àngels.

Els gegants de la colla 
rubinenca, però, ja estan 
exposats fi ns al mateix ma�  
de dissabte al Pa�  Manning 
de l’an� ga Casa de Caritat 
de Barcelona, al carrer de 
Montalegre, just al costat 
del Museu d’Art Contem-
porani, junt amb la resta 
de fi gures que par� ciparan 

en la trobada per tal que 
tothom pugui veure i gaudir 
d’un munt de gegants, ge-
gantons i capgrossos i com 
les escoles mantenen viva 
la tradició gegantera.

Sense gaire descans, la 
colla gegantera de l’escola 
Teresa Altet també parti-
ciparà com és tradició a 
l’Enterrament de la sardina 
que clourà dimecres el Car-
nestoltes 2018. / DdR

Divendres, 9 de febrer de 2018 CULTURA28
BREUS

La colla gegantera del Teresa Altet par� cipa  
a la desfi lada de les festes de Santa Eulàlia

Geganters de Rubí renoven la junta 
direc� va per als pròxims dos anys

CULTURA POPULAR 

La Colla de Geganters de Rubí 
va celebrar el dissabte la seva 
assemblea general ordinària 
anual, després de la qual es 
va procedir a escollir la nova 
junta direc� va de l’en� tat per 
als pròxims dos anys.

La nova junta està encap-
çalada per la cap de colla i 
presidenta, càrrec que ocupa 
Fina Hinojosa. La resta d’in-
tegrants de l’òrgan direc� u 
són Laia Barbero (secretària) 

i Mari Adell (tresorera), així 
com les vocals Irene Gallego 
(festes i tradicions), Jordi 
Turu (manteniment), Mar-
cos Saiz (noves tecnologies 
i web) i Marc Albert López 
(mitjans de comunicació i 
relacions públiques).

Pel que fa als temes que 
es van tractar a l’assemblea, 
cal destacar que els socis 
van debatre sobre la situació 
actual de la colla i la valora-

ció de la temporada 2017. 
També es va fer balanç de les 
diferents vocalies de l’en� tat 
i de la seva feina i es van 
presentar noves propostes 
de futur per a l’en� tat amb 
l’objec� u d’enfor� r la colla, 
el futur d’aquesta i el món 
geganter local i general. Tam-
bé es va establir el calendari 
geganter pel 2018, entre 
altres temes. / DdR

L’Aula d’Extensió Università-
ria de Rubí (AEUR) va cele-
brar el 29 de gener l’assem-
blea anual general de socis 
a l’Ateneu, seu oficial de 
l’en� tat. La trobada va servir 
per a ra� fi car la junta direc-
� va de l’en� tat, encapçalada 
per la presidenta Rosa M. 
Andrés, i per refermar els 
objec� us de l’Aula d’Exten-
sió Universitària: difondre la 
cultura, despertar l’interès i 
sa� sfer les inquietuds intel-

lectuals de les persones, així 
com ampliar coneixements 
en matèries diverses de 
manera amena, dinàmica i 
par� cipa� va.

Durant l’assemblea, es va 
presentar la primera memò-
ria d’ac� vitat amb el recull 
de les accions impulsades 
durant el 2017. La progra-
mació va comptar amb 700 
assistents i els resultats van 
ser molt sa� sfactoris segons 
valoren els par� cipants en-

questats sobre el grau de 
sa� sfacció i la qualitat de les 
conferències realitzades.

També es va repassar la 
situació econòmica, saneja-
da i solvent gràcies al control 
de despeses i al suport rebut 
per part dels col·laboradors 
com ara el comerç local, 
empreses i mitjans de co-
municació. Finalment, a la 
trobada es va exposar la 
programació del primer se-
mestre del 2018. / DdR

L’assemblea de l’AEUR ra� fi ca la junta 
direc� va i referma els objec� us de l’en� tat

L’Espai de llibres Lectors, 
al tren! inaugurarà aquest 
divendres 9 de febrer una 
mostra d’il·lustracions ori-
ginals del llibre ‘El banc 
blau’ d’Albert Asensio, obra 
guardonada amb el Premi 
Llibreter d’Àlbum Il·lustrat 
2017.

Il·lustrador i dissenyador 
gràfi c, Asensio es va formar 
a Eina i a l’escola Central 
Saint Martins College of 
Art and Design de Londres, 

entre altres. El 2007 va 
començar a treballar com 
a il·lustrador a editorials 
com Anaya, Joventut, Teide 
Cruïlla o Planet i diaris com 
La Vanguardia. Entre altres, 
ha il·lustrat la reedició de la 
col·lecció de contes d’Ana 
Maria Matute per a l’edito-
rial Des� no.

La seva obra ha rebut 
diversos reconeixements 
i guardons com el Premi 
Junceda a la millor coberta 

de llibre per l’obra Nu de Pri-
mavera de l’editorial Bambú 
(2010) o el Premi Junceda a 
la millor il·lustració cien� fi ca 
per la col·lecció ‘On viuen 
els animals’’ de l’Editorial 
Joventut (2012).

La inauguració, que 
� ndrà lloc a les 19 hores, 
comptarà amb la presència 
de l’il·lustrador i també de 
Mar González, editora de 
Babulinka Books, que ha 
publicat l’obra. / DdR

Exposició d’il·lustracions originals del llibre 
‘El banc blau’, d’Albert Asensio, a Lectors al tren!

Els Gegants rubinencs, amb els membres de la nova junta direc� va. / Cedida

Els Gegants del Teresa Altet, exposats al Pa�  Manning de l’an� ga Casa de Caritat de Barcelona. / Cedida
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Bon par� t de l’Olímpic, que aconsegueix 
la victòria davant del Sant Quirze
JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó va rea-
litzar contra el Sant Quirze 
un dels millors par� ts de la 
temporada. Els homes de 
Juan Carlos Rodríguez van 
sor� r molt concentrats i van 
sorprendre l’equip local, 
que potser no s’esperava 
aquest rival.

Tant en la primera part 
com en la segona, els de 
Can Fatjó van ser superiors 
als locals i van dominar tant 
el centre del camp, on Nil 
i Arnau van fer-se amb el 
control de l’esfèric; com les 
bandes, on Juanchu i Óscar 
Delgado, molt ràpids, van 
fer treballar de valent els 
laterals del Sant Quirze. A 
més, de nou, la defensa 
groga va estar a l’altura i va 
aconseguir mantenir la por-
teria defensada per Jaume 
Bracons a zero.

Poc perill va crear el 
Sant Quirze sobre la meta 
de l’Olímpic, ja que no va 
arribar amb claredat i no 
va aconseguir superar ni el 
mig camp ni la defensa con-
trària. L’equip santquirzenc 
va veure com avançava el 
par� t sense tenir oportu-
nitats clares.

Els dos tècnics van fer 
canvis en la segona part. 
Per part local, Heredia va 

substituir Jordi Puyol; Ai-
tor va entrar per Arnau, 
Oriol per Gargallo i Salsé 
per Maurici. A les fi les de 
l’Olímpic, Gerard va entrar 
per Dani García, David per 
Arnau, Marc Ruiz per Jonay, 
Mauri per Óscar Delgado i 
Charly per Rubén.

En el minut 70 de joc, 
una pilota llarga sobre el 
lateral dret, enviada des de 
la defensa de l’Olímpic, va 
obligar a sor� r a Mampel, 
el porter local, davant l’ar-
ribada de Mauri. El rebuig 
li va quedar curt i l’esfèric 
va arribar a David Vázquez 
que, des de mig camp, en 
terreny del Sant Quirze, va 
xutar de volea i va enviar la 
pilota al fons de la porteria 
local per fer el 0-1.

El gol dels de Can Fatjó 
va obligar a jugar a la de-
sesperada el Sant Quirze, 
però la bona posició en el 

camp dels de Can Fatjó va 
impedir que es fessin amb 
el control de l’esfèric. De 
fet, els visitants van estar 
a punt d’aconseguir un se-
gon gol. Després del temps 
afegit, l’àrbitre va xiular el 
fi nal del par� t amb el 0-1 
al marcador per a l’Olímpic, 
que donava la sorpresa de 
la jornada amb una victòria 
davant un equip que porta-
va cinc jornades consecu� -
ves sense perdre.

Amb la victòria, el Can 
Fatjó escala un punt més 
a la classifi cació i, a més, 
agafa confi ança de cara als 
pròxims compromisos. La 
setmana vinent no hi haurà 
compe� ció per la festa de 
Carnestoltes. La lliga es 
reprendrà el 18 de febrer 
quan l’Olímpic rebi la visita 
de l’Atlè� c Prat Delta en el 
municipal de Can Fatjó a les 
12 hores.

FUTBOL | SEGONA CATALANA

El Rubí guanya al Sant Joan 
Despí i es col·loca segon 
La Unió Esportiva Rubí va 
guanyar per golejada al 
camp del Sant Joan Despí 
(1-5) i s’ha col·locat segon a 
la classifi cació del grup 3 de 
Segona Catalana, després 
que el Sant Quirze perdés 
per la mínima contra l’Olím-
pic Can Fatjó. 

El Rubí es va avançar en 
el marcador amb un gol de 
Vicente en el minut 14 i 7 
minuts després, José Anto-
nio González, va aconseguir 
l’empat. Tot i que els de Sant 
Joan Despí van arribar en 
diferents ocasions, el porter 
rubinenc va aturar totes les 
oportunitats dels rivals i amb 
l’1-1 va arribar el descans. 

En la segona part, el Rubí 
es va fer amb el domini de 
l’esfèric. Uroz va fer el segon 
gol en el primer minut de 
la segona meitat. El gol va 
enfonsar el Sant Joan Despí, 
que ja no va reaccionar. Víc-

tor va fer l’1-3 en el minut 
64 de partit, mentre que 
Yu�  va tancar la golejada en 
l’úl� m quart d’hora amb dos 
gols més. 

La victòria situa el Rubí 
segon, amb 40 punts i a 8 
del Vilanova, que és líder. 
Després del Carnestoltes, el 
Rubí rebrà la visita del Sant 
Quirze, tercer, en un interes-
sant derbi vallesà. Serà el 18 
de febrer a les 12 hores a Can 
Rosés. / DdR

3a Catalana Grup 6 J Pts.
1 SAN LORENZO 20 46
2 JUV.25 SEPTIEMBRE 20 37
3 ATLÈTIC RUBÍ 20 36
4 ESCOLA PLANADEU 20 33
5 LA ROMÀNICA 19 33
6 TIBIDABO T. ROMEU 20 31
7 CASTELLBISBAL 20 31
8 SANT CUGAT B 19 31
9 BARBERÀ ANDALUCÍA 19 29

10 MIRASOL-BACO 20 29
11 CERDANYOLA B 20 28
12 BADIA DEL VALLÈS 20 27
13 JÚNIOR B 19 23
14 LLANO DE SABADELL 19 21
15 ESCUELA BONAIRE 20 20
16 LLORENÇÀ 18 19
17 PENYA PAJARIL 20 16
18 PUEBLO NUEVO 19 9

FUTBOL | TERCERA CATALANA

El Vein�  guanya al líder i 
l’Atlè� c perd amb la Romànica
El Juventud 25 de Sep� em-
bre va imposar-se per 0-1 
al Sant Lorenzo, líder del 
grup 6 de Tercera Catalana, 
donant la sorpresa de la 
jornada. El par� t va ser molt 
emocionant i igualat durant 
els 90 minuts, amb un Vein�  
plantant cara als de Terrassa. 
El gol del conjunt rubinenc 
va arribar en el minut 73, en 
un córner que va rematar 
de cap Sebas. Amb aquesta 
victòria se situa segon a 9 
punts del primer. 

Per la seva banda, l’At-
lè� c Rubí va pa� r una nova 
derrota, la tercera consecu� -

va, i va caure per 2-1 davant 
La Romànica, tot i començar 
el par� t avançant-se en el 
marcador. Ara és tercer a un 
punt del Vein� . / DdR

RESULTATS
CN Terrassa-Cadet Fem.      8-10
CN Sabadell-Cadet Fem. 14-12
CN Minorisa-Cadet Mas. 10-13
Juvenil Fem.-UE Horta      9-5
CN Terrassa-Infantil Fem.    12-5

WATERPOLO | DIVISIÓ D’HONOR

Tensió en l’úl� m par� t del Sènior Masculí del 
CNR, que cau per 11-13 contra el CN Montjuïc
El Sènior Masculí A del Club 
Natació Rubí (CNR) va jugar 
el passat divendres el par� t 
avançat corresponent a la 
13a jornada de la Primera 
Divisió Nacional contra el 
CN Montjuïc. Va ser un en-
frontament molt dur i amb 
molta tensió. L’equip barce-
loní es va acabar imposant 
11-13 en un par� t en el qual 
els rubinencs no van saber 
ges� onar les emocions i van 
caure en les provocacions 
rivals.

El resultat signifi ca la se-
gona derrota de forma con-
secutiva pel Club Natació, 
fet que fa que s’escurcin les 
distàncies entre els equips 
capdavanters. A l’espera de 
la celebració de la resta de 

Els rubinencs sumen dues derrotes consecu� ves. / Cedida

par� ts de la jornada, l’equip 
con� nua en la primera po-
sició, però sense l’avantatge 
que tenien fa tres jornades.

Per la seva part i des-
prés d’un pe� t descans, el 
Sènior Femení es desplaça 
aquest dissabte a Sevilla 
per disputar un par� t trans-
cendental contra el CD Dos 
Hermanas, úl� m equip de la 
classifi cació. L’objec� u de les 
rubinenques és  sumar punts 

RESULTATS
Ullastrell-Femení   2-6  
Daniela, Paula, Laia (2), Alba i 
en propia porteria.
Sant Andreu-Veterans            0-5 
Sènior B-Vallès FC   2-2  
Eloy i Manel. 
Viladecavalls-Juvenil A   2-7  
Rivas (4), Yosef, Marc i Víctor.
San Cristóbal CP-Juvenil B   1-1  
Pablo. 
Cadet A-Natació Terrassa    3-2  
Izan, Ayman i Isaac.
EF Planadeu-Cadet B   0-3 
Sergio i Joel (2).
Infantil A-Base Jabac   1-0  
Iker. 
Infantil B-Can Trias   6-1  
Unai. 
Sant Pere Nord-Infantil C   0-2  
Diego i Nicolás.
F. Terrassa-Aleví A                    2-4  
Axel (2) i Saúl (2).
Aleví B-San Lorenzo   5-2  
Xandry (2), Iván, Pau i Pol.
Aleví C-Castellbisbal   5-7  
Iker (4) i Hugo. 
Natació Terrassa-Aleví D   1-5  
Yovani, Izan (3) i Nabil.
25 de Septiembre-Aleví E    3-9  
Joan, Axel (2), Alejandro (3), 
Diego (2) i Víctor.
Sant Cugat-Aleví F   4-0 
Benjamí A-EF Sabadell   8-3  
Dídac (3), Joan (3), Bilal i Óscar.
Benjamí B-PB Sant Cugat     7-0  
Roger, Àlex (2), Ángel (2), 
Maher i Joel.
Benjamí C-Mercantil              7-1  
Iker (3), Biel, Erik, Pol i en 
propia porteria.
Benjamí D-Sant Cugat           3-9  
Lucas (2) i  Pedro.
Prebenjamí A-Base Jabac  0-6

OLÍMPIC CAN FATJÓ - JÚNIOR   1-0 SANT QUIRZE VALLÉS FC-CD OLÍMPIC CAN FATJÓ      0-1 

SANT QUIRZE FC: Mampel, Alonso, Soria, Santi, Puyol (Here-
dia), Arnau (Aitor), Rem, Andrés, Virgili, Gargallo (Benasco) 
i Maurici (Salsé). 
CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Armenteros, Dani 
García (Gerard), P. Borges, Óscar Molina, Nil, Arnau (David 
V.), Jonay (Marc Ruíz), Óscar Delgado (Mauri), Juanchu i 
Rubén (Charly). 
Àrbitre: Codina Casanovas, Xavier (Regular).
Gols: 0-1 David Vázquez (70’).
Targetes: Soria, Puyol, Rem, Aitor, Santi (2) / Armenteros, 
Dani García, Rubén, Charly, David Vázquez.

2a Catalana Grup 3 J Pts.
1 VILANOVA I LA GELTRÚ 20 48
2 RUBÍ UE 20 40
3 SANT QUIRZE 20 39
4 BEGUES 20 39
5 ATLÈTIC SANT JUST 20 35
6 FONTSANTA FATJÓ 20 34
7 ATLÈTIC VILAFRANCA 20 30
8 ESPLUGUENC 20 29
9 MARIANAO 20 29

10 PRAT B 20 29
11 CAN TRIAS 20 26
12 OLÍMPIC CAN FATJÓ 20 25
13 MOLINS DE REI 20 22
14 JÚNIOR 20 21
15 ATLÈTIC PRAT 20 20
16 SUBURENSE 20 19
17 SANT JOAN DESPÍ 20 14
18 GORNAL 20 6

1a Nacional Masculí J Pts.
1 CN RUBÍ 13 28
2 AR CONCEPCIÓN 11 24
3 CN MONTJUÏC 13 23
4 UE HORTA 12 20
5 CN LA LATINA 12 20
6 CW SEVILLA 12 19
7 CN GRANOLLERS 12 18
8 CN CABALLA 12 17
9 CN SANT FELIU 11 15

10 W. MALAGA 12 13
11 DOS HERMANAS 12 5
12 CN TRES CANTOS 12 4

per mantenir la categoria. 
A més, el par� t servirà de 
preparació per la fase fi nal 
de la Copa de la Reina que 
se celebrarà entre el 16 i el 
18 de febrer a Barcelona. 
/ CNR
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Bon paper de Fondistes Rubí a la 
Cursa de Muntanya de Castellbisbal

Els corredors de Fondistes Rubí que van par� cipar a la cursa. / Cedida

Tres corredors de Fondistes 
Rubí van par� cipar diumenge 
a la Cursa de Muntanya de 
Castellbisbal, organitzada pel 
Club Mindundis Team amb 
el suport de l’Ajuntament de 
la localitat veïna. La cursa va 
comptar amb dos recorreguts 
diferents, un de 21,6 km i un 
altre d’11,7 km. Totes dues 

per un circuit de trialeres, 
corriols, pistes i asfalt. A la 
duresa de la cursa, s’ha d’afe-
gir la pluja, que també hi va 
ser present.

Els tres representants de 
Fondistes Rubí van disputar 
la d’11,7 km. Cal destacar el 
bon temps de Simón Meca, 
que va aturar el cronòmetre 

en 1h22’3”, arribant a la meta 
en la 26a posició de la general 
i en l’11a posició de la seva 
categoria. També van oferir 
una bona actuació Alberto 
López, que va fer un temps 
d’1h45’35”, i Pedro Sánchez, 
que va aturar el cronòmetre 
en 1h49’30”. / Fondistes 
Rubí

Tres rubinencs, Haja Gerewu, 
Daniel Mar� nez i David Guer-
rero, van par� cipar el cap de 
setmana a Sabadell en el 
42è Campionat de Catalunya 
absolut en pista coberta. La 
compe� ció va comptar amb 
la par� cipació de 300 atletes 
catalans, que van compe� r 
en aquest campionat auto-
nòmic. Les principals fi gures 
de l’atle� sme català es van 
veure lluitant pel títol au-
tonòmic, entre ells els tres 
atletes rubinencs.

Així, la rubinenca Haja 
Gerewu, a les files de la 
secció d’atle� sme del Futbol 
Club Barcelona, va quedar 
campiona de Catalunya de 
llançament de pes amb un 
registre de 12,32 metres, 
una marca que li va permetre 
renovar el � tol.

Per la seva banda, Daniel 

Martínez, tam-
bé del Barça, va 
quedar subcam-
pió de Catalunya 
amb un registre 
de 16,37 me-
tres.

Els dos at-
letes del Futbol 
Club Barcelona 
tenen una gran 
carrera atlètica, 
hi han estat cam-
pions de Catalu-
nya en diferents 
ocasions, inclús 
han guanyat me-
dalles en Cam-
pionats d’Espa-
nya.

Pel que fa a 
David Guerrero, de la Unió 
Atlè� ca Rubí (UAR), va par-
ticipar en els 60 metres 
llisos, aconseguint classifi-

car-se per les semifi nals. En 
la compe� ció, Guerrero va 
millorar la seva millor marca 
personal, amb un registre de 
6ʹ 17ʺ’. / DdR

Un or i una plata per a dos atletes 
rubinencs en el Campionat de 
Catalunya absolut en pista coberta

ESCACS | CAMPIONAT DE CATALUNYA

El primer equip de la Rubinenca, més 
a prop de mantenir la categoria
Els tres equips de la Rubinen-
ca van disputar diumenge a 
Rubí la tercera jornada del 
Campionat de Catalunya per 
equips. El primer equip va 
estar de sort i va guanyar el 
seu enfrontament contra el 
club Jake de L’Hospitalet per 
5,5-4,5. El triomf facilita que 
l’equip A es mantingui a la 
Segona Divisió. 

Pel que fa al B, no va tenir 
res a fer contra un dels favo-
rits de la categoria, el Peña 
Mollet. Els rubinencs van per-
dre l’enfrontament de forma 
contundent per 1,5-6,5. Pel 

que fa a l’equip C, va rebre la 
visita del Vall del Tenes, equip 
contra el qual va perdre per 
un clar 0-4. Els joves jugadors 
de Rubí es van veure sorpre-
sos i tot i lluitar de valent no 
van tenir res a fer.

El proper diumenge, tots 
tres equips es desplaçaran 
fora de la ciutat per con� nuar 
amb la compe� ció. 

Campionat escolar
D’altra banda, el divendres 
passat es va disputar la terce-
ra jornada de compe� ció del 
Campionat Escolar a l’Escola 

Maria Montessori. Hi van par-
� cipar 26 infants de diferents 
categories. 

La categoria Benjamí està 
liderada per Joan Vilarasau, 
de l’escola Rivo Rubeo; l’Aleví 
està encapçalada per San� ago 
Capilla, del centre educa� u de 
la Torre de la Llebre; mentre 
que en la categoria Infan� l de 
moment hi ha molta igualtat, 
amb tots els par� cipants em-
patats a punts.

Els joves jugadors des-
cansaran aquest divendres, 
ja que coincideix amb la festa 
del Carnestoltes. / AER

Al centre, Haja Gerewu, campiona de Cata-
lunya en llançament de pes. / Cedida

Bons resultats per la UAR en 
nous controls en pista coberta
Atletes de la Unió Atlè� ca 
Rubí (UAR) van realitzar el 
dissabte 3 de febrer uns nous 
controls en pista coberta, 
obtenint bons resultats. En-
tre aquests, cal destacar la 
bona marca de Jan Badia als 
1500 metres, a la categoria 
Sub-18, amb un temps de 
4ʹ 07ʺ08 i l’obtinguda per 
Jan Soler en la mateixa ca-
tegoria, qui va fer un temps 
de 4ʹ 28ʺ34.

Grup de marxadores
Durant aquesta temporada, 
al si de l’escola de la UAR, 
ha sorgit un petit grup de 
marxadores, d’entre 10 i 
16 anys, que fan entrena-
ments específi cs de marxa 
els dimecres, dirigits pel 
gran atleta marxador Ignasi 
Melo. El grup ja comença 

Jan Badia, par� cipant en una prova d’atle� sme. / Cedida

La UAR ha impulsat una secció 
de marxa femenina. / Cedida

a compe� r i a obtenir bons 
resultats en una prova tan 
dura com aquesta. En aquest 
sen� t, dissabte a la marxa de 
Castellar cal destacar la bona 
marca de Gemma Velázquez, 
en 2.000 metres Sub-12, 
amb un temps de 15ʹ 14ʺ03 
i la seva germana Lucía, en 

la mateixa prova, amb una 
marca de 15ʹ 23ʺ03.

D’altra banda, el pro-
per diumenge tindrà lloc 
el Campionat de Catalunya 
de cros a Mollerusa, on una 
sèrie d’atletes competiran 
representant a la nostra 
ciutat. / UAR

ATLETISME | CAMPIONAT DE CATALUNYA

ATLETISME | PROVA
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NATACIÓ | LLIGA CATALANA

Bon paper del CNR en la tercera 
jornada de la lliga catalana de clubs
Les piscines del Club Natació 
Rubí van acollir dissabte la 
tercera jornada de la Lliga 
Catalana de Clubs en cate-
gories Sènior i Infantil. En 
aquesta competició, van 
participar un total de 131 
nedadors de clubs com el CN 
Minorisa, CN Gramenet, CN 
Santa Perpetua, CN Piera, CN 
Escola Europa i CN Rubí.

TRIATLÓ | COMPETICIÓ

La secció de triatló del CNR 
par� cipa en el Duatló del Prat

El Duatló del Prat per equips. 
es va celebrar diumenge 
amb par� cipació rubinenca. 
En categoria Oberta, hi van 
par� cipar dos equips del Club 
Natació Rubí i en categoria 
Elit puntuable pel Campionat 
de Catalunya, un equip. Tots 
tres equips van compe� r en 
unes condicions meteorolò-
giques molt complicades, que 
van difi cultar la prova.

L’equip mixt va par� cipar en categoria Oberta. / Cedida

L’equip A, que disputava 
el Campionat de Catalunya, 
va quedar en la 39a posició, 
L’equip B, que compe� a en la 
modalitat Oberta, va assolir la 
83a, i l’equip mixt, que també 
disputava la prova Oberta, 
va pujar al podi assolint la 
tercera posició dels 43 equips 
participants. Uns resultats 
que han estat molt ben valo-
rats per l’en� tat. / CNR

Més d’un centenar de nedadors i nedadores van par� cipar en la 
jornada. / Cedida

Les nedadores i neda-
dors rubinencs van tenir 
una bona actuació, ja que 
pràc� cament tots  van mi-
llorar els seus registres en 
les diferents proves en què 
van par� cipar. 

Aquest dissabte es des-
plaçaran fins a Caldes de 
Montbui per disputar el II 
Trofeu d’hivern. / DdR

BÀSQUET | CAMPIONAT D’ESPANYA

El rubinenc Gerard Villarejo disputarà 
el Campionat d’Espanya amb 
la selecció catalana de Bàsquet Mini 

El pavelló de La Llana acull per primera vegada 
un par� t de la Lliga Nacional de bàsquet inclusiu
La jornada, organitzada pel CEB Sant Jordi, també ha comptat amb un clínic 
per mostrar a les persones assistents les excel·lències d’aquest esport

El rubinenc Gerard Villare-
jo ha estat seleccionat per 
formar part de la selecció 
catalana de Bàsquet Mini 
Masculina, amb la qual par-
ticiparà en el Campionat 
d’Espanya que es disputarà 
a Sant Fernando, a Cadis, del 
24 al 28 de març.

Villarejo, d’11 anys i 180 

cm d’alçada, juga actualment 
a l’Infan� l B del FC Barcelona. 
El jove rubinenc va iniciar-
se en el món del bàsquet a 
l’escola del Regina Carmeli. 
D’aquí va passar dos anys a 
les categories inferiors del 
Joventut de Badalona, d’on 
va ser fi txat per la secció de 
bàsquet del Barça. / DdR

El CEB Sant Jordi va organitzar 
dissabte un par� t de Lliga Na-
cional de bàsquet en cadira de 
rodes al pavelló de La Llana. 
La cita, que va comptar entre 
el públic amb la regidora de 
Serveis a les Persones, Marta 
García, i el regidor d’Esports, 
Juan López, va enfrontar al 
CE Global Basket UAB contra 
el CEM L’Hospitalet.

El matx es va decantar a 
favor de l’equip vallesà, que 
va vèncer el club de L’Hospi-
talet per 57-40. A banda de 
la compe� ció, els assistents 
també van poder gaudir d’un 
clínic organitzat pel mateix 
CEB Sant Jordi, amb la volun-
tat de donar a conèixer als 

ESPORT ADAPTAT | BÀSQUET

jugadors més joves del club 
els valors d’aquest esport 
inclusiu.

“Actes com aquest de-
mostren la bona feina que 
s’està fent a Rubí a favor de 
la plena inclusió de les perso-
nes amb diversitat funcional. 
Vull agrair al CEB Sant Jordi 
l’encert a l’hora d’organitzar 
aquesta jornada”, va comen-
tar Marta García. Per la seva 
banda, el regidor d’Esports 
també va posar en valor 
que, per primer cop, s’hagi 
disputat un par� t d’aquesta 
categoria a la ciutat.

A banda de la cita del 
bàsquet inclusiu, el regidor 
d’Esports també ha assis� t 

aquest dissabte al 1r Open 
d’hivern Ciutat de Rubí orga-

nitzat pel Club Petanca Santa 
Rosa. / DdR

El Global Basket UAB i L’Hospitalet es van enfrontar dissabte a La 
Llana. / Localpres

El jove Gerard Villarejo, en acció. / Cedida
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