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Diverses ac�vitats al voltant del
Dia Internacional de les Dones
REDACCIÓ

Amb mo�u de la celebració
el 8 de març del Dia Internacional de les Dones, l’Ajuntament i diverses entitats
han programat diferents
ac�vitats lúdiques, socials i
culturals per reivindicar el
paper de la dona i lluitar per
la igualtat.
Una de les ac�vitats més

destacades és la que �ndrà
lloc aquesta tarda a l’Espai
Jove Torre Bassas, entre
les 17 i les 21 hores, sota el
títol ‘Torre Bassas té nom
de noia’. L’equipament juvenil projectarà documentals
feministes, oferirà tallers
sobre sexualitat femenina,
la privacitat a les xarxes socials i l’autodefensa verbal. A
banda, hi haurà una actuació

escènica, es presentarà el
grup de noies feministes de
Torre Bassas i es crearà una
peça teatral o performance
relacionada amb les dones.
El Centre Rubinenc d’Alterna�ves Culturals (CRAC)
també és un dels punts referencials de les activitats
del Dia de les Dones amb un
Cicle Feminista que compta
amb la col·laboració de diverses en�tats locals.
Aquest divendres a par�r
de les 23 hores, hi haurà
el concert ‘No woman no
CRAC’, a càrrec de diverses
DJ de La Soni-K, que és qui
organitza l’ac�vitat. A més,
el dissabte a les 19 hores
està prevista la projecció de
la pel·lícula ‘Pan y Rosas’, un
ﬁlm sobre una de les vagues
femenines més importants
de la història. Aquesta ac�vitat està organitzada per
l’Assemblea Feminista.
El 18 de març a par�r de
les 10 hores està prevista
una classe magistral d’autodefensa feminista, a càrrec
del col·lec�u Biterna. I el 17
de març hi haurà ac�vitats

Diferents en�tats
impulsen actes
per reivindicar
la igualtat entre
homes i dones
de sensibilització infan�l a
càrrec de Mube. Per cloure
les ac�vitats del CRAC, Rubí
d’Arrel està preparant un
recull de fotograﬁes per reivindicar el paper de la dona
en el món rural.
Ac�vitats a Les Torres
Un altre dels col·lec�us que
han programat activitats
diverses és l’Associació de
Veïns de Les Torres, que durant tota la setmana ha estat
treballant per inaugurar l’exposició ‘Les dones fem barri’,
que es pot visitar al local El
Triangle, al passeig de Les
Torres. En el marc d’aquesta
mostra, hi haurà una lectura
de poemes i una actuació
musical en directe aquesta
tarda de 19 a 21 hores.
També ha programat una
ac�vitat per aquest divendres la Joventut Nacionalista
de Catalunya (JNC), que ha
convidat a un sopar tertúlia
la presidenta de l’institut

Català de les Dones, Núria
Balada. La trobada serà a les
21 hores a la seu del PDeCAT
i el preu del sopar és de 8
euros.
Ball de Dones
L’Ajuntament ha programat
dos balls de dones –després
que els 400 �quets s’exhaurissin en pocs dies–, una
proposta que la regidora de
Polí�ques d’Igualtat, Maria
Mas, considera que “és una
de les de més èxit entre les
dones”.
La primera trobada �ndrà lloc el 15 de març les 21
hores al Casino, mentre que
la segona serà al mateix lloc
i hora l’endemà. Les invitacions per poder assis�r es
poden recollir ﬁns a esgotar
les existències a l’ediﬁci Rubí
Forma.
Ac�vitats culturals
L’Ajuntament també ha organitzat un conjunt d’ac�vitats
culturals per commemorar el
8 de març. El 16 de març està
previst un concert de música
clàssica a Rubí a càrrec de la
mezzosoprano Montserrat
Bertral, la violinista Laia Besalduch i la pianista Raquel
Portales. El concert serà a
les 21.30 hores a La Sala i
el preu de les entrades serà
de 10 euros i de 7,50 per
als jubilats, pensionistes i
persones amb carnet de la
Biblioteca.
D’altra banda, al ves�bul
de la Biblioteca es pot trobar
la mostra ‘Lola Anglada:
memòries 1892-1984’ fins
al 14 d’abril; i el 23 de març
hi haurà l’espectacle teatral
‘Lectorant Hemingway’ a
càrrec d’Eugenia ‘la Rosa’, a
les 19 hores a la Biblioteca.
Tallers
Un taller sobre el propi cos
i un de risoteràpia són dues
de les propostes que ha inclòs el consistori en aquesta
programació. ‘El meu cos és
meu’ es farà el 20 de març a
les 18 hores a l’Ateneu, mentre que el taller de risoteràpia �ndrà lloc el 22 de març a
les 18 hores a l’Ateneu.
L’última activitat de la
programació del Dia Internacional de les Dones serà una
trobada de dones socialistes
el 15 de març a les 18 hores a
la seu del Par�t dels Socialistes de Catalunya (PSC).
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Concentració multitudinària i vaga general
contra la discriminació i la violència masclista
afectacions a Rubí sobretot
en el sistema ferroviari quan
al matí, la línia BarcelonaVallès es va veure interrompuda per un piquet a
Sant Cugat. Al tancament
de l’edició, no constaven
més incidents i encara no
s’havien fet públiques les
dades de seguiment de la
convocatòria.

MARTA CABRERA

Unes 600 persones, segons
la Policia Local, van participar en la concentració de
protesta que va tenir lloc
ahir al matí amb motiu del
Dia Internacional de les
Dones. Com és habitual
cada any, es va llegir un
manifest per reivindicar la
igualtat d’oportunitats –les
dones cobren aproximadament un 20% menys que
els homes– i per rebutjar la
violència masclista –cada 8
hores una dona és violada a
Espanya–.
Diversos representants
dels grups municipals i
l’alcaldessa, Ana M. Martínez, van ser els encarregats
de la lectura del manifest
davant l’Ajuntament i amb la
plaça plena. Gran part dels
manifestants eren treballadors de l’Ajuntament, que
es van adherir a l’aturada
de dues hores convocada
pels sindicats majoritaris
CCOO i UGT.

Lectura del manifest del 8 de març. / M.C.

CCOO acusa el govern de no
fer polítiques per la igualtat
Durant la lectura del manifest, la secció sindical CCOO
de l’Ajuntament de Rubí va reivindicar millores al Servei
de la Dona i va lamentar que el govern no faci polítiques
per la igualtat: “Només hi ha dues persones que hi
treballen a través d’una empresa externa, que ofereix
atenció psicològica i de dret familiar”, va aﬁrmar Núria
Roselló, de CCOO. El sindicat també va denunciar que el
Pla d’Igualtat ha caducat i no s’està treballant en un de
nou. L’alcaldessa va contestar a les acusacions aﬁrmant
que “avui no toca”. / DdR

Noemí Casares, del sindicat CCOO de l’Ajuntament,
va explicar que la jornada
de vaga té per objectiu
denunciar “els assassinats
masclistes, la bretxa salarial
i la situació de desigualtat
de la dona al món”. Per la
seva banda, l’alcaldessa va
manifestar la seva satisfacció pel seguiment de la mobilització: “Si no fem res, és
evident que no canviarem
el món”.
Un cop ﬁnalitzada la lectura del manifest, CCOO va
organitzar una marxa ﬁns a

la plaça de la Nova Estació. A
la tarda, també estava prevista una Marxa de Torxes
convocada per l’Assemblea
Feminista.
Afectacions de la vaga
La jornada de vaga, convocada a 177 països de
forma simultània, va tenir
el suport dels sindicats CNT,
CGT, el COS i la Intersindical
Alternativa de Catalunya per
una aturada de 24 hores i
d’UGT i CCOO per una aturada parcial de 2 hores.
La convocatòria va tenir
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La Bricofesta del Pau Casals El Foraestocs dels comerciants
fa avançar la transformació torna dissabte amb grans rebaixes
del pa� del centre educa�u

Famílies, professors i alumnes van par�cipar en la jornada. / Cedida

Una cinquantena de persones, entre docents, alumnes
i famílies, van par�cipar en la
segona Bricofesta de l’escola
Pau Casals, que va tenir lloc
dissabte passat.
La jornada es va convocar
per tal de con�nuar avançant
en la transformació del pa�
d’acord amb el projecte que
es va iniciar el darrer curs i
que va obtenir una menció
especial a la Crida Hacktheschool, de la Fundació
Jaume Bofill. El projecte
es va dissenyar a par�r de
les aportacions de tots els

sectors de la comunitat educa�va amb el suport de dos
arquitectes.
Sota el nom ‘Espais simpà�cs’, el pa� està esdevenint un autèn�c referent en
la innovació educa�va. Ara,
l’alumnat d’Infan�l i el de Primària gaudeixen d’espais de
qualitat, diversiﬁcats i es�mulants: rocòdrom, pissarres
gegants, circuits de troncs,
jocs de carrer, etc. D’aquesta forma, els alumnes de
l’escola treballen en el pa�
la coeducació, la crea�vitat i
la cooperació. / DdR

Durant el dissabte, els comerços oferiran descomptes importants. / Arxiu

REDACCIÓ

Durant tot el dissabte, els
comerços i bo�gues de Rubí
oferiran una nova edició
del Foraestocs, una inicia�va comercial que ofereix
descomptes, promocions i
rebaixes extraordinàries.
L’objec�u del Foraestocs
és que els comerciants puguin acabar de vendre tots
aquells productes que els

Algunes bo�gues
sor�ran al carrer,
i altres oferiran
les promocions a
l’interior del local
han sobrat de la temporada
de tardor i hivern abans
d’iniciar la nova temporada
de primavera i es�u.
Per tal de fer més atrac�va la jornada, està prevista

una actuació al carrer d’una
banda musical i a les Galeries de Rubí �ndrà lloc un
taller de pintura de cares
d’11 a 13.30 hores i de 18
a 20 hores.
Algunes bo�gues s’instal·laran al carrer, per tal de
fer més visibles les seves
promocions, però d’altres
oferiran les seves ofertes a
l’interior dels establiments
comercials.

ACTUALITAT

Convocada una
nova reunió
de la Comissió
de la Festa Major
La Comissió de la Festa Major es reunirà el 14 de març
a les 19 hores al Castell de
Rubí. L’Ajuntament de Rubí
convoca el teixit associa�u
i la ciutadania en general a
par�cipar en la trobada, en
la qual es recolliran opinions
i propostes de cara a la propera Festa de Sant Pere.
En la darrera trobada, fa
vora un mes, una trentena
de persones van assis�r a la
reunió. Entre les propostes
de millora que es van poder
escoltar, hi havia una demanda per descentralitzar
les activitats de la Festa
Major, l’ampliació d’horaris
d’alguns dels espais o la
recuperació del cinema a
la fresca. Les propostes van
ser recollides pel Servei de
Cultura per estudiar-ne la
viabilitat. Per par�cipar en
la reunió no es requereix
inscripció prèvia.
La Comissió de Festa
Major es va posar en marxa
l’any passat per complir una
moció aprovada pel Ple municipal. / DdR
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Divendres, 9 de març de 2018

5

La Policia Local incorporarà
Posen en marxa diverses
actuacions per millorar l’entorn en els propers mesos 12 agents
natural del torrent de l’Oriol
REDACCIÓ

La intervenció contempla tant obres de rehabilitació
del torrent com tasques de millora paisatgís�ca
REDACCIÓ

L’Ajuntament ha engegat
un seguit de tasques per
millorar l’entorn natural de
l’espai ﬂuvial del torrent de
l’Oriol, a Ca n’Alzamora. Les
obres de rehabilitació del
torrent ja han ﬁnalitzat i ara
s’han iniciat els treballs de
millora paisatgís�ca.
La primera fase de la
intervenció, relativa a les
tasques de rehabilitació,
l’ha executat l’empresa
Hercal Diggest SL per un
import de 42.437,93 euros.
L’actuació ha consistit en
l’estabilització de talussos,
l’eliminació del rizoma de
la canya americana, la millora morfològica de l’espai
ﬂuvial, la re�rada de residus
i de sòls contaminants de
la llera i el condicionament
d’aquesta.
La segona fase, que s’es-

El torrent de l’Oriol discorre pel barri de Ca n’Alzamora. / Cedida

tà executant en aquests
moments, contempla la
millora paisatgís�ca de l’entorn amb la implementació
d’accions de bioenginyeria
i de revegetació. Concretament, es col·locarà una
xarxa de coco, s’aplicarà
hidrosembra amb una barreja de llavors d’herbàcies

d’espècies autòctones als
talussos i s’instal·larà feixina
viva i un biorotlle vegetalitzat a la base del talús.
Aquests treballs, que duu a
terme l’empresa Naturalea
Conservació SL amb un
pressupost de 22.608,38
euros, es realitzaran ﬁns a
ﬁnals de març.

Ja està en marxa el procés
de selecció per cobrir 12
places d’agent de Policia
Local de Rubí, 9 dels quals
ho faran pel procediment
de concurs oposició lliure i
tres pel de concurs de mobilitat interadministra�va.
Des de divendres passat, ja
es poden presentar les sollicituds per optar a aquests
llocs de treball.
Les places per concurs
d’oposició lliure estan obertes a la ciutadania en general que compleixi els requisits establerts a les bases
i les de mobilitat a agents
d’altres cossos de policia
des�nats a Catalunya.
Els interessats en les
places lliures han de tenir
nacionalitat espanyola, ser
majors d’edat i acreditar
el �tol de Graduat en Educació Secundària, Graduat
Escolar, Tècnic corresponent a cicles forma�us de
grau mitjà, Tècnic auxiliar
corresponent a formació
professional de primer grau

o un altre d’equivalent superior.
També hauran d’estar
en possessió dels permisos
de conduir de les classes
A2 i B així com disposar del
cer�ﬁcat de coneixements
del nivell intermedi de català, cer�ﬁcat de nivell B2
del MERC (an�c nivell B),
entre altres requisits.
Les persones que par�cipin en aquest procés i que
superin el tall del tribunal
qualiﬁcador hauran de dur
a terme un curs forma�u a
l’Ins�tut de Seguretat Pública de Catalunya i, després
d’aquesta formació, hauran
d’estar un total de 12 mesos
al cos municipal en període
de pràctiques, que seran
remunerades.

81 agents
Segones les dades del Portal
de Transparència de l’Ajuntament, a Rubí hi treballen
81 agents de la Policia Local
i hi ha 18 places vacants.
Dels que hi treballen, hi ha
64 que tenen una graduació
d’agent, 12 caporals, 3 ser-

gents i 2 inspectors.
I pel que fa a les vacants,
n’hi ha 2 que són de caporal, 2 més de sergent i 14
d’agents.
Tot i que la població ha
anat augmentant en els
darrers anys, va ser durant
els anys 2007 i 2008 quan hi
va haver el màxim nombre
d’agents treballant a la Policia Local, amb un total de
96 policies.
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Impulsen la campanya ‘La teva herba remeiera
preferida’ per promocionar el català
REDACCIÓ

Les plantes amb propietats
medicinals són les protagonistes de la nova campanya de coneixement de
la llengua que ha posat en
marxa el Servei Local de Català (SLC) i l’Ajuntament de
Rubí. Sota el �tol, ‘La teva
herba remeiera preferida’,
la iniciativa compta amb
la col·laboració de Comerç
Rubí, el Mercat Municipal
i el Pla Educatiu d’Entorn
i es duu a terme a través
dels comerços i els centres
educa�us.
A les bo�gues associades a Comerç Rubí i també
al Mercat Municipal hi ha
visibles uns cartells amb el
nom d’herbes remeieres
que els participants han
d’apuntar en una butlleta. L’última casella de la
butlleta és perquè cada
par�cipant posi el nom de
la seva herba preferida de
manera que, al ﬁnal de la
campanya, es pugui saber
quina és l’herba preferida
dels rubinencs.
La iniciativa també es

Les bo�gues de Comerç Rubí i del Mercat donen suport a la campanya.

Els par�cipants
en la campanya
podran guanyar
tauletes digitals
difon a les escoles: amb
el suport d’un material didàctic elaborat pel Servei
de Català, es treballa amb
l’alumnat com reconèixer
les herbes remeieres i en

quines malalties poden
ajudar.
El 22 de març, a les
18.30 hores, se celebrarà a
la Biblioteca l’acte de cloenda de la campanya, durant
el qual es donarà a conèixer
l’herba preferida de Rubí i
se sortejaran tauletes entre
els par�cipants.
El Servei Local de Català
organitza anualment la inici-

a�va ‘La teva cosa preferida’
amb l’objec�u de promoure
entre la ciutadania el coneixement de vocabulari
especíﬁc en català.
En anteriors edicions,
s’ha convidat els escolars i
el conjunt dels rubinencs a
triar la seva cosa preferida
en diversos àmbits: paraula,
frase feta, paraulassa, joc o
barbarisme.

El Servei Local de Català es traslladarà al Mercat
L’Ajuntament de Rubí treballa, juntament amb el Servei Local de Català (SLC) i el
Consorci de Normalització
Lingüís� ca, per traslladar
el servei a la planta superior del Mercat Municipal,
que està pràc�cament en
desús.
El trasllat del Servei Local de Català a un nou ediﬁci és una pe�ció del Ple,
ja que les actuals installacions del servei, ubicades
al carrer Santa Maria, 17,
no ofereixen condicions mínimes d’accessibilitat. Segons el regidor d’Educació
de l’Ajuntament, Sergi Gar-

cia, la decisió de traslladar
les oﬁcines i els cursos al
Mercat està presa i es�ma
que el trasllat es podria fer
efec�u durant el 2019.
De moment, però, fonts
municipals apunten que la
proposta de trasllat encara
està pendent de la forma
de ﬁnançament.
Preinscripcions pels cursos
de llengua catalana
Les preinscripcions per
als nous cursos del Servei
Local de Català, que tindran lloc entre els mesos
d’abril i juny, es poden
realitzar ﬁns al 15 de març.

Es tracta d’ensenyaments
subvencionats parcialment
per l’Ajuntament i la Generalitat.
Bona part dels cursos
que s’oferiran el proper trimestre són la con�nuació
dels que s’estan impar�nt
en aquests moments. Per
tant, són una bona opció
per a aquelles persones
que els fal�n pocs coneixements per aconseguir
una �tulació oﬁcial (A2, B2,
B2 o C1). A més, es manté
l’oferta formativa per a
aquelles persones que tot
just han de començar a
parlar català.

L’horari d’informació i
inscripció és de dilluns a
dijous de 9 a 13.30 hores
i de 16 a 18 hores, i els
divendres de 9 a 13.30
hores.
Voluntariat per la llengua
D’altra banda, dilluns passat a la Biblioteca va arrencar una nova edició del
programa Voluntariat per la
llengua, amb una setantena
de parelles lingüístiques,
formades cada una per un
voluntari i un aprenent que
compateixen estones per
parlar català en situacions
quo�dianes. / DdR

Rubí Acull envia més de 1.000 euros a
projectes que treballen amb persones refugiades
La plataforma ciutadana per
acollir persones refugiades
Rubí Acull ha des�nat 1.100
euros en ajudes a projectes
solidaris que es dediquen a
l’acollida de persones refugiades a Grècia i al salvament
marí�m a la frontera sud.
A Grècia, la plataforma
rubinenca ha col·laborat

econòmicament amb els
projectes ‘Jasmine School’
i ‘Acharnoon 22’, que han
u�litzat els diners per proveir d’alimentació bàsica les
famílies refugiades que hi viuen, comprar medicaments
i millorar les condicions de
l’edifici que habiten. ‘Elea
Project’ també ha estat una

altra de les iniciatives, en
la qual Rubí Acull ha enviat
diners per ﬁnançar la compra de material tecnològic i
educa�u.
A la frontera sud, els
diners s’han des�nat a ‘Caminando Fronteras’, una
organització dedicada especialment a coordinar el

salvament marí�m de persones refugiades i a oferir-los
assistència mèdica.
Tots els diners enviats
provenen de la venda de
polseres, calendaris, banderoles i altres ac�vitats solidàries que la plataforma ha
organitzat a la ciutat durant
l’any. / DdR
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Creen el Moviment per a
unes Pensions Dignes de Rubí

“L’habitatge és un
dret, no un negoci”

CRISTINA CARRASCO

Més de 250 persones, majoritàriament pensionistes
i jubilats, es van reunir dimarts passat al matí a la
plaça Pere Aguilera, on es
van constituir com el Moviment per a unes Pensions
Dignes (MPD) de Rubí. La
setmana passada, a través
d’una convocatòria per les
xarxes socials i arran de les
manifestacions que estan
tenint lloc a altres punts del
país, ja es va produir una
primera trobada.
E n l a co n c e nt ra c i ó
d’aquest dimarts, els assistents, més del doble que
en la primera convocatòria,
van acordar organitzar-se
com el MPD de Rubí. Entre
els seus objectius, hi ha el
de lluitar per unes pensions mínimes dignes i justes
i mostrar el seu rebuig a
la pujada del 0,25% i a la
pèrdua del poder adquisitiu
que estan patint els pensionistes.
Amb crits com “El pue-

Unes trenta persones es van manifestar per protestar contra
l’increment abusiu dels lloguers. / Mohammed Said

REDACCIÓ

Pensionistes i jubilats, protestant per la pèrdua de poder adquisitiu. / C.C.

blo unido jamás serà vencido”, “El 0,25 es una estafa”
i “Gobierne quien gobierne,
las pensiones se deﬁenden”,
jubilats i pensionistes també van manifestar-se contra
la precarietat laboral, especialment la que afecta el jovent, i per les retallades de
drets constants que pateix
la classe treballadora.
Tot i que en principi

sense consignes polítiques,
els assistents van ser molt
crítics amb els polítics corruptes i amb els “lladres de
guant blanc de les esferes de
poder”, i van estar d’acord
que cal mobilitzar-se per
lluitar pels seus drets.
Amb la voluntat d’aconseguir que cada cop siguin
més, les trobades per anar
organitzant-se seran en

indrets diferents i en barris
diversos de la ciutat i s’aniran alternant al matí i a la
tarda per facilitar que més
persones puguin afegir-se al
moviment. La propera cita
serà dimarts al matí. També
han decidit manifestar-se
cada primer dilluns de mes.
A l’abril serà el dia 9 perquè
el dilluns 2 és festiu per
Setmana Santa.

Una trentena de persones es van concentrar el
divendres de la setmana
passada per protestar contra l’augment del preu del
lloguer dels habitatges a
la ciutat. La manifestació,
convocada per l’Associació Rubí Sociocultural i
Integració (ARSI), tenia
com a objectiu fer visible
el problema actual al qual
s’enfronten moltes famílies
per l’escalada del preu dels
lloguers. Sota pancartes

de “l’habitatge és un dret,
no un negoci” o “lloguer
social”, els manifestants
es van trobar a la plaça
Pere Aguilera. ARSI ja es
va reunir fa uns dies amb
altres col·lectius per mirar
de trobar una solució a l’increment dels lloguers i està
intentant impulsant un
Sindicat de Llogaters, com
ja s’ha fet en altres municipis, com per exemple
Barcelona o Sant Cugat. A
més, l’entitat està recollint
signatures com a forma de
protesta.
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VR aprova el calendari de
primàries per escollir el
candidat a les municipals
Veïns per Rubí (VR) va
celebrar dilluns passat la
tercera assemblea general
ordinària de la formació, a
la qual estaven convocats
tots els aﬁliats de l’organització.
Entre els punts de
l’ordre del dia, d’acord
amb els estatuts de VR,
es va aprovar el calendari
d’eleccions primàries per
escollir la persona que
encapçalarà la candidatura
de la formació a les eleccions municipals del 2019.
L’organització del procés
de primàries correspon a
l’assemblea execu�va del
par�t i, en par�cular, a tres
responsables d’aquesta
que manifes�n que no es
presentaran com a candidats.
El calendari acordat estableix que entre el 19 de
març i el 8 d’abril d’aquest
any, tots dos dies inclosos,
es podran presentar les
candidatures. La campanya electoral de primàries
serà del 9 al 21 d’abril i les
eleccions �ndran lloc el 22
d’abril. Finalment, el 23
d’abril, s’organitzarà una
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reunió de l’execu�va per
formalitzar la candidatura
a l’alcaldia.
D’altra banda, durant
la sessió també es va renovar l’assemblea execu�va,
amb noves incorporacions.
Des del partit recorden
que fa mesos que l’assemblea treballa en les bases
d’un futur Pla d’Ordenació Urbanís�ca, en plans
d’inversions a mitjà i llarg
termini, en propostes de
polí�ques socials, i en els
sistemes de planiﬁcació i
control dels recursos pú-

El par�t renova
l’assemblea
execu�va, que
compta amb noves
incorporacions
blics, especialment aquells
que són serveis bàsics com
la neteja viària, la recollida
de residus o el manteniment d’espais urbans. “Tot
aquest treball servirà de
base pel programa electoral de VR i per un futur
Pla d’Actuació de Mandat”,
apunten. / DdR

L’AUP vol que el 0,5% de l’IBI es des�ni a
projectes de conservació del medi natural
REDACCIÓ

En el proper Ple, l’Alterna�va
d’Unitat Popular (l’AUP) presentarà una moció perquè
en els pressupostos es des�ni el 0,5% de la recaptació
líquida anual de l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI)
a activitats de protecció,
gestió i restauració de la
ﬂora, la fauna, els hàbitats
i els ecosistemes. Es tracta d’una proposta que ja
s’aplica a altres municipis de
Catalunya.
Des de la formació,
apunten que l’elevada demanda de sòl i dels recursos
naturals necessaris per al
nostre model de vida posa
en greu risc la conservació
dels valors naturals, el manteniment de les funcions
ecològiques imprescindibles
i, en conseqüència, tots els
beneﬁcis materials i immaterials que la natura ens
ofereix, sense els quals la
subsistència humana resulta
impossible.
Per aquest mo�u, l’AUP
reitera que són necessàries
polí�ques de caràcter local
per protegir el medi natural,
ges�onar-lo ac�vament per
a la seva millora i restaurar

La bassa del Torrent dels Alous és part de l’entorn natural de Rubí. / Iban Coca

aquells indrets que així ho
precisen, en el marc d’un
ús sostenible dels recursos
naturals municipals.
Donat que l’IBI és l’impost directament vinculat
a la transformació del sòl,
la formació considera que
“té tot el sen�t que sigui la
font de recursos que ajudi a
reequilibrar el territori”. Per
aquest mo�u, apunten que
des�nar el 0,5% de l’IBI a
polí�ques relacionades amb
el medi natural assegura
la dotació pressupostària

necessària per desenvolupar projectes potents amb
continuïtat, que en el cas
de Rubí seria d’uns 130.000
euros anuals, segons es�ma
la formació. A més, assenyalen que “és un instrument
de conscienciació ciutadana
sobre la necessitat de compensar l’impacte de l’home sobre el medi a través
d’aquesta inicia�va”.
La moció també inclou
la necessitat de contractar
personal municipal que sigui expert en la matèria per

tal d’assegurar l’adequada
execució dels projectes que
es duguin a terme, projectes que en�tats i persones
interessades de Rubí podran
presentar segons un procés
de participació ciutadana
que caldrà implementar.
Finalment, la moció també proposa que l’Ajuntament esdevingui membre
de la Xarxa de Custòdia
del Territori, xarxa que pot
assessorar en la implementació dels acords proposats,
entre altres.

Ciutadans porta de nou al Parlament el trasllat
i soterrament de les línies elèctriques de Rubí
CRISTINA CARRASCO

L’execu�va de Veïns per Rubí, al local del par�t. / Cedida

El grup parlamentari de Ciutadans (C’s) ha impulsat de
nou una proposta de resolució instant a la Generalitat
a complir immediatament
tots els convenis signats
per traslladar o soterrar
les torres elèctriques que
passen per Rubí, segons ha
explicat el portaveu municipal de la formació en el
consistori rubinenc, José
Abadías. El regidor ha recordat que fa un any es va
aprovar una proposta de
resolució, també de C’s,
però “la situació polí�ca en
aquest temps ens ha obligat
a insis�r perquè no quedi en
l’oblit i s’execu� al més aviat
possible”. El text ha estat
presentat pel portaveu de
C’s en el Parlament, Carlos
Carrizosa, i la diputada Munia Fernández-Jordán.
José Abadías ha destacat
que la situació geogràﬁca
de Rubí fa que sigui un punt

Les línies electriques de l’avinguda Can Fatjó. / Arxiu

estratègic en la distribució
d’electricitat a Catalunya,
amb un gran nombre de línies i torres elèctriques en la
població des de fa dècades.
Per aquest mo�u, considera
que “els veïns suporten una

elevada concentració electromagnè�ca que, segons
nombrosos informes i estudis, suposa un elevat risc
per a la salut”. Per Abadías,
a més, l’extensa presència d’aquests equipaments

“comporta també un major
perill d’accidents elèctrics
respecte a altres ciutats”.
Davant aquesta situació,
fa anys que el consistori va
acordar per unanimitat,
amb el suport també del
Síndic de Greuges de Rubí,
declaracions polí�ques i socials per solucionar aquest
problema. A més, el maig
de 2006 es va signar un
conveni entre l’Ajuntament
de Rubí, la Generalitat i Red
Eléctrica de España, que
indicava la conveniència
de desplaçar o soterrar els
trams de línies elèctriques
d’alta tensió que passen per
zones urbanes, sobretot a
l’avinguda de Can Fatjó. La
proposta de resolució de
C’s demana el “compliment
immediat dels acords amb
tots els agents implicats
(Xarxa Elèctrica d’Espanya,
empreses propietàries de
les línies i Institut Català
de l’Energia)”, ha conclòs
Abadías.
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Part de l’oposició proposa una comissió
de seguiment bimensual del Rubí Brilla

El PDeCAT insinua que ERC i
PSC podrien reeditar un pacte
de govern al proper mandat

redacció

Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), l’Alternativa
d’Unitat Popular (AUP), Iniciativa per Catalunya Verds
(ICV), el Partit Demòcrata
Europeu Català (PDeCAT) i
Veïns per Rubí (VR) tornaran
a portar a debat en el Ple el
projecte Rubí Brilla a través
d’una moció conjunta. En
aquesta ocasió, proposen
la creació d’una comissió
tècnico-política que es reuneixi de forma bimensual
i a través de la qual es faci
un seguiment acurat de les
accions del projecte.
La moció, que es portarà
al Ple del mes de març, té
per objectiu crear “un espai
adequat, eines i mecanismes per a fer una revisió a
fons de l’estat del projecte
i proposar millores significatives”. Els grups que presenten la moció consideren
que aquestes millores “són
necessàries per a assolir els
objectius que el Pla Director
del projecte es va plantejar
en el seu moment”, segons
explica el text. Actualment,
els grups municipals participen d’una reunió anual, tal
com es va acordar en una
moció aprovada el febrer
del 2017.

Membres del Partit Democràta, en una reunió. / Cedida

El projecte Rubí Brilla vol que la ciutat de Rubí esdevingui un referent nacional i internacional en l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en entorns industrials, comercials i domèstics. / Localpres

Segons ERC, l’AUP, ICV,
PDeCAT i VR, la primera
d’aquestes reunions va tenir
lloc a finals de gener i només
va servir per traslladar les
dades del projecte. “Unes
dades que els assistents
no coneixien prèviament
i per tant, sobre les quals
no es va poder generar cap
debat”, apunten aquests
partits. Davant aquest fet,
i “per la falta de diàleg del
govern pel que fa a les accions i prioritats del Rubí Brilla”, han decidit presentar
aquesta nova proposta. La

ERC, l’AUP, ICV,
PDeCAT i VR volen
fer un seguiment
més intens d’un dels
projectes ‘estrella’
del govern
idea és que a la nova comissió hi participin els tècnics
responsables del projecte
i els grups municipals i que
es pugui convidar membres
experts en les matèries
tractades.
Aquests grups de l’opo-

sició apunten que amb la
creació de la comissió es
pretén evitar alguns dels
problemes que detecten
en l’execució de Rubí Brilla,
“com ara manca de transparència i poca empenta en
les línies estratègiques que
haurien de ser centrals, com
ara la rehabilitació d’habitatges i l’autoabastiment
d’energia”. La moció demana que la primera reunió
de la comissió es reuneixi
aquest mes de maig i que
s’estableixi una metodologia de treball participativa.

Jenn Díaz (ERC): “Volem una República
que combati la bretxa salarial”
m. cabrera

Coincidint amb el Dia Internacional de les Dones,
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va organitzar
una conferència el dimecres
al vespre amb l’escriptora
i diputada Jenn Díaz com a
protagonista.
Prop d’una vintena de
persones van assistir al Centre Rubinenc d’Alternatives
Culturals (CRAC) per escoltar
la jove diputada d’Esquerra,
que va explicar quines són
les polítiques feministes de
la formació republicana.
“Volem una República que
combati la bretxa salarial,
volem parlar de corresponsabilitat i que la conciliació
no sigui només cosa de dones, volem coeducació dins
de les escoles, perquè els

El Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) ha
insinuat un possible pacte
entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i el
Partit dels Socialistes de
Catalunya (PSC) després de
les eleccions municipals,
arran de les manifestacions del diputat republicà
Joan Tardà, sobre un apropament al PSC i als comuns
i en relació al fet que “el
municipalisme pot ser un
bon laboratori”.
Els demòcrates recorden que ERC ja va governar amb el PSC del 2003
al 2014 i consideren que
Xavier Corbera, portaveu
dels republicans a Rubí,
podria reeditar el govern
amb els socialistes després
de les municipals. Segons
el PDeCAT, aquests recels
es veurien confirmats per
“alguns tuits recents d’alguns regidors d’ERC-Rubí
sobre aliances de futur
amb ICV”.
D’altra banda, els demòcrates també apunten
que “la campanya #FreeJunqueras centrada exclusivament en la figura del

líder d’ERC i no del conjunt
de presos polítics també
està sent sorprenent per
JxCat”.
En aquest sentit, el
portaveu del PDeCAT, Víctor Puig, insisteix en “la
importància de preservar
la unitat del sobiranisme
forjada en la campanya de
l’1 d’Octubre”. Així, reitera
que “no es pot renunciar a
l’1 d’Octubre i tot el que va
significar, no es pot caure
en enteses de caire autonomista amb aquells que
han avalat amb els seus
vots el 155, la violència
policial i l’empresonament
dels seus adversaris polítics”.
Segons la formació, el
PDeCAT va oferir fa poques
setmanes a Esquerra la
possibilitat de bastir una
candidatura conjunta del
sobiranisme a Rubí amb
l’objectiu d’evitar un nou
govern socialista a la ciutat
o un govern de Ciutadans.
Així ho ha explicat el PDeCAT en una nota de premsa, on també assegura que
ERC ha rebutjat considerar
la proposta. / DdR

Esquerra titlla “d’impossible”
el pacte amb el PSC

La regidora Ariadna Martín, al costat de la diputada Jenn Díaz, al CRAC. / M.C.

infants creixin sense rols”, va
afirmar Díaz, que va destacar
que “el més urgent és acabar
amb la violència masclista”.
La diputada d’Esquerra
va recordar que les dones

cobren més d’un 20% menys
que els homes i que una de
cada dues dones viu sota el
llindar de la pobresa: “Estem
lluny d’assolir la plena igualtat, que estiguem millor que

la generació de les nostres
mares i àvies no vol dir que
tinguem una igualtat, dir-ho
és un insult a les víctimes
de la violència, que són
moltes”.

Davant les afirmacions
del PDeCAT, Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC) ha afirmat que “ara
mateix un pacte amb el
PSC és impossible”, en
paraules del seu portaveu,
Xavier Corbera. El regidor
republicà ha aclarit que
la seva formació té una
posició “inequívoca” per
“poder fer un canvi a la
ciutat”.
Sobre l’opció d’una
candidatura sobiranista

conjunta, Corbera ho ha
refusat, ja que creu que
“la gent valora els matisos
de cada formació política”
i que “el més important
és sumar tots plegats per
aconseguir aquest canvi”.
D’altra banda, el regidor
afirma que “ERC és l’única
força que ara mateix pot
frenar l’embat de Ciutadans” i ha obert les portes
al “diàleg” a totes aquelles
forces que es vulguin “sumar al canvi”. / M.C.
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uia Immobiliària de

Gran pis de 120m2 en ple Centre de Rubí, 4 habitacions,
gran menjador de 29m2, balcó de 12m2, cuina independent, safareig i dos banys complets. Tot a exterior. Zona
Centre Rubí. Preu: 210.000€ Ref.: DV2302

Es poden reclamar les
despeses de constitució i
formalització d’hipoteca?

Pis de 110m2, 4 hab., dues dobles, menjador de 25m2,
cuina indep., pati interior tancat de 7.5m2, bany complet i
lavabo. Balcó de 7m2 accés des de menjador i hab. doble.
Z. Mercat-Escola Ribas. Preu: 165.000€ Ref.: DV2299

Pis seminou de 77m2, 3 habitacions, menjador amb
sortida a balcó, cuina independent i dos banys complets.
Finca de 2005 amb ascensor. Zona ca n’Oriol.
Preu: 158.000€ Ref.: DV1602

Xalet de 179m2, 3 habitaciones, menjador de 30m2, cuina
independent i dos banys complets. Garatge de 109m2.
Estudi-golfes de 33m2. Zona Vallés Park.
Preu: 350.000€ Ref.: DV2257

Preciós local comercial de planta baixa més planta primera condicionat com a oficina. En perfecte estat i llest
per entrar a treballar. Zona Sant Jordi Parc.
Preu: 950 €/mes Ref.: DL2271

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

Tota persona titular d’una hipoteca, per la compra
d’un habitatge, està afectada per aquest tema,
atès que ha hagut d’assumir les despeses de
constitució i formalització d’hipoteca en aplicació
de la clàusula que consta a l’escriptura de préstec
hipotecari, redactada unilateralment i imposada
per l’entitat bancària.
El Tribunal Suprem, en sentència de 23 de
desembre de 2015, ja va declarar abusiva la
clàusula de l’escriptura de préstec hipotecari
que imposa totes les despeses de formalització
de la hipoteca al prestatari; és a dir, al client/
consumidor.
Malgrat la sentència indicada, no existeix
una doctrina unificada sobre quines despeses
d’hipoteca ha d’assumir el consumidor i quines el
banc, el que implica que, depenent del criteri del
Jutge o de l’Audiència Provincial, en un mateix
supòsit (mateix banc, mateixa clàusula, mateixes
circumstàncies), podem obtenir una sentència
que acordi retornar, al consumidor, el 100% de
les despeses, el 50% d’alguns conceptes o alguns
conceptes sí d’altres no.
El passat 28 de febrer del 2018, el Ple de la
Sala Primera del Tribunal Suprem, respecte al
pagament dels impostos, ha conclòs que:
· L’impost de transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats l’ha d’assumir íntegrament
el consumidor.
· L’impost corresponent al timbre dels documents notarials, ha de ser abonat, a parts iguals,
entre el banc i el consumidor.
· L’impost del timbre corresponent a les còpies
de l’escriptura notarial l’ha de pagar la part que
l’ha sol·licitat.
Per tant, la resposta a la pregunta si es poden
reclamar les despeses de constitució i formalització d’hipoteca és afirmativa, tot i que el banc no
haurà d’abonar al client la totalitat d’aquestes
despeses.

Rubí
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l 8 de març commemora des de fa
molts anys el Dia Internacional
de les Dones, però aquest any per
primer cop s’ha impulsat una convocatòria
de vaga a escala mundial amb la intenció
de plantar cara a les desigualtats que, avui
en dia, encara pateixen les dones respecte
als homes.
Les dades són molt clares. Segons l’Institut Nacional d’Estadística, les dones cobren
un 22% menys que els homes i no només això,
sinó que tenen més dificultats per trobar feina.
En homes i dones amb una alta qualificació,
un 26% de dones no troba feina, mentre que
en els homes aquest percentatge baixa fins al
18%. A més, les feines de la casa continuen
sent un nínxol de desigualtat. Sense anar més
lluny, una enquesta realitzada per l’Ajuntament de Rubí assenyala que en el 57,8% de
les famílies rubinenques només cuina la dona,
mentre que les famílies en les quals només

Cartes de la Ciutadania

Pensions dignes
Últimament estem veient les diverses
manifestacions que estan fent els pensionistes a gairebé a tot el país reclamant unes
pensions dignes i una pujada d’aquestes
d’acord amb la pujada real del cost de la
vida. És admirable veure la seva lluita. I és
molt trist veure que, després de tants anys
que han estat treballant i cotitzant, ara ja
de grans han de tornar a sortir al carrer per
reclamar una cosa que els hi correspon. Si
els nostres polítics, aquests que viuen tan
bé i que cobren de per vida, fessin d’una
vegada per totes la feina ben feta, els números sortirien. Menys corrupció, que si
roben, paguin i retornin els nostres diners i
un repartiment dels diners de tots més just.
Uns tant i altres tan poc. Des d’aquestes
línies, vull fer saber als pensionistes que
estem amb ells i amb la seva lluita, que és
la nostra també.
Edu García

El Tuit de la setmana
Rubí Àgora
@AgoraRubi
Hoy las mujeres paramos
el mundo para cambiarlo
radicalmente.
#8M
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EDITORIAL

Dones en vaga

cuina l’home suposa només el 7%.
D’altra banda, i encara més important,
és lluitar contra la violència masclista, que
acumula mes rere mes una mitjana de 10.000
denúncies a Espanya. Les xifres a l’estat espanyol són demolidores: en el darrer any, cada
8 dies un home va matar una dona i cada 8
hores una dona va ser violada per un home.
Una situació desigual que ha empès les
dones a una vaga feminista, la primera a
l’estat espanyol, amb un ampli ressò mediàtic
i que té per objectiu fer que les polítiques
feministes arribin realment a la política i així

Fotodenúncia

transformar la societat perquè esdevingui
igualitària.
Això no és així quan el president del
govern espanyol, Mariano Rajoy, preguntat
sobre una possible llei per tal que els homes
i les dones cobrin el mateix per la mateixa
feina s’atreveix a contestar: “No ens fiquem
en això”.
Aquesta vaga té un únic precedent a
l’estat i és a petita escala: una vaga realitzada
el 1912 al barri del Clot, a Barcelona, i secundada principalment per dones de l’àmbit
del tèxtil. Aquell cop les dones van aconseguir

¿Incívicos, vagos, dejados, insolidarios...?
Hace unos días pude ver esta imagen de una papelera que
al parecer algún/a ciudadano/a había confundido con un
contenedor. El/la pobre no debió percatarse que, ni por su
tamaño ni por su color, la papelera era un contenedor de
basura. Igual, lástima de él/ella, ni siquiera ha llegado a ver
nunca un contenedor. De hecho, estoy convencida que además
debe sufrir problemas muy serios de visión puesto que apenas
están colocados unos metros más allá de la papelera. Seguro
que, en su ignorancia, ni siquiera se percató que sus bolsas
de basura no cabían en esta. Es muy probable que hasta se
sintiera satisfecho/a con él/ella mismo/a por cómo había
contribuido a mejorar el paisaje urbano con sus alegres bolsas
azules llenas de desechos sobresaliendo de la papelera. En su
corta inteligencia, pobre, seguramente tampoco entendió que
inutilizaba la papelera. Además, debe estar tremendamente
solo/a, sin familiares, ni amigos ni conocidos a los que en
alguna ocasión haya visto tirar la basura en un contenedor.
Y si quizás me equivoco, y este no es el caso, es que es un/a
incívico/a, un/a vago/a, un/a dejado/a, un/a insolidario/a, un/a
egoísta y un/a cochino/a, entre otros calificativos.
C. Sánchez

8 de març

que el govern apliqués una llei del 1900 que
regulava la jornada de treball de les dones i
els infants.
En l’àmbit internacional, sí que s’han
viscut importants vagues feministes: la vaga
de les camiseres a Nova York del 1909, la del
Pa i les Roses del 1912 també a Nova York,
la vaga de dones a Sant Petersburg del 1917
–considerada la primera gran mobilització
de la Revolució Russa–; la vaga de la Ford a
Londres del 1968; o la d’Islàndia del 1975.
Totes aquestes mobilitzacions van servir
per millorar no només les condicions de
les dones, sinó la societat, objectiu final del
feminisme. La d’ahir a Espanya també va ser
una vaga amb aquest objectiu, dir ben alt i ben
clar que les dones no només han de tenir els
mateixos drets que els homes, sinó també les
mateixes oportunitats.
I lamentablement, ara mateix les desigualtats continuen arrelades a la societat.

OPINIÓ

Manifest de l’advocacia
catalana per la garantia dels
Drets econòmics, socials,
culturals i ambientals
ADVOCACIA
CATALANA
Els Drets Econòmics, Socials,
Culturals i Ambientals (DESCA) són una condició material bàsica per a poder gaudir
d’una vida digna, desenvolupar
lliurement la personalitat i
participar dels afers públics de
la societat.
Volem recordar que aquests
drets juntament amb els civils i
polítics, es regeixen pels principis d’universalitat, indivisibilitat
i interdependència i entenem
que tots ells són inviolables i inherents a la dignitat humana.
Així doncs, aquesta mateixa
indivisibilitat i interdependència dels drets humans fa que
sigui impossible poder gaudir
completament dels drets civils
i polítics sense que els DESCA
estiguin garantits.
Per tot això des de l’Advocacia Catalana exigim:
• Per part dels diferents
operadors jurídics, el coneixement dels tractats i convenis
internacionals ratificats per
Espanya que fan referència
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al reconeixement dels drets
Econòmics, Socials, Culturals i
Ambientals i en conseqüència
la seva efectiva aplicació en
l’ordenament jurídic intern.
• Que l’Estat Espanyol ratifiqui la Carta Social Europea
revisada el 1996 del Consell
d’Europa i el seu protocol de
denúncies col·lectives, ja que
avui en dia aquesta constitueix,
juntament amb les conclusions
i decisions de fons de l’òrgan
que vigila el seu compliment,
el Comitè Europeu de Drets
Socials, l’estàndard de protecció
més elevat a escala internacional
en defensa als Drets Humans.
• Que l’Estat Espanyol
ratifiqui el protocol Núm. 16
del Conveni Europeu de Drets
Humans que crea un nou procediment que permet als tribunals nacionals sol·licitar del
TEDH opinions consultives
relatives a l’aplicació i interpretació del conveni Europeu de
DDHH.
Des de l’Advocacia Catalana seguirem treballant per
l’efectiu compliment dels DESCA.

Manifest dia internacional de
les Dones. 8 de març de 2018

Federació de Municipis
de Catalunya i Associació
Catalana de Municipis

Avui, Dia Internacional de les
Dones, com cada 8 de març, les
dones de tot el món alcem les
nostres veus per reivindicar la
igualtat efectiva entre homes i
dones perquè els nostres drets
socials, polítics i econòmics són
innegociables. Les dones, des
de les nostres diversitats, som
més de la meitat de la població
mundial i cal que formem part
de la presa de decisions en tots
els àmbits i estaments. Cal que el
nostre dret a la participació social i política sigui una prioritat.
Aquest any, a més a més,
també té lloc una Vaga Feminista organitzada per organitzacions socials i el moviment
feminista a la qual donen suport, entre d’altres, els sindicats
majoritaris que han convocat
“aturades laborals”de dues hores
per denunciar la desigualtat, la
precarietat i la violència vers
les dones, amb la voluntat que
aquesta afecti l’ocupació, el
consum i l’educació.
Des del món municipal do-

El potencial de Rubí,
a pesar de todo
ANTONI GARCÍA
Regidor de VR

Nos encontramos en la fase final de
un mandato lleno de turbulencias,
con cinco concejales de veinticinco
que no rinden cuentas a los partidos por los que se presentaron en
las elecciones municipales, con un
concejal tránsfuga en el equipo de
gobierno, con un programa censurado en la radio pública, con una
plantilla municipal que continua
en precario, con dudas respecto
a la contabilidad de algún grupo
municipal que apoya al gobierno,
con un nivel de inversiones ordinarias, durante lo que llevamos de
mandato, muy insuficiente en un
municipio como el nuestro, con
un pequeño incremento en el año
anterior a las elecciones, con una
ciudad sucia, donde el incivismo
reina a sus anchas, con un nivel de
mantenimiento del espacio público
deplorable, con la ausencia de un
nuevo plan de urbanismo, con la
ausencia de un plan de vivienda
municipal ambicioso, y así un largo
etcétera de deficiencias que venimos sufriendo en las dos últimas
décadas en nuestro municipio.
Sin embargo, queremos lanzar
un mensaje de optimismo: la situa-

ción es tan lamentable, la herencia
que va a dejar el PSC va a ser tan
negativa, que el margen de mejora
es muy elevado.
Desde Veïns per Rubí trabajamos ya en las bases de un nuevo
Plan de Ordenación Urbanística
Municipal, de un sistema riguroso
de planificación y control del mantenimiento del espacio público y de
la limpieza; un plan de lucha contra
el incivismo, o una reordenación del
espacio público que compatibilice
diferentes usos.
Apostamos también por la
mejora y modernización de nuestros polígonos industriales y por el
impulso del comercio en Rubí.
Transparencia, lucha contra la
corrupción, participación ciudadana
y gestión eficiente de los recursos
públicos son los pilares de nuestro
proyecto político para la ciudad
de Rubí. Un proyecto en el que
cabemos todos, sin depender de
estrategias o de intereses de política
supramunicipal: no dependemos
de las decisiones de partido que se
tomen en Barcelona o en Madrid.
A pesar de todo, miramos el
futuro de Rubí con optimismo,
porque entendemos que el cambio
político en Rubí, en las elecciones
de 2019, es inevitable.

nem suport a les reivindicacions
de la Vaga Feminista. Una vaga
que tal com diu el Consell Nacional de Dones de Catalunya
(CNDC)”va més enllà del que
s’identifica com atur laboral perquè la participació de les dones
és nuclear en totes les esferes de
la vida”, per això hi donem suport i us animem a participar en
les aturades previstes, en franges
de dues hores, matí i tarda que
han convocat els sindicats.
Avui , doncs, ens tornem a
trobar per commemorar el dia
internacional de les dones i per
reclamar, novament, la igualtat
entre dones i homes.
En ple S. XXI, les últimes notícies ens transporten
a principis del S. XX, quan
els governants, les persones
responsables de legislar, no són
conscients ni tenen cap mena
d’intenció d’actuar en relació a
la diferència real i existent entre
el sou, per la mateixa feina, de
les dones respecte als homes.
Concretament, segons les últimes dades de l’Eurostat és un
14,9%. Quan es creu que “això
no és important” o quan es manifesta que “en això nosaltres no

ens hi posem”és quan la societat,
el poble, les dones i els homes,
ens hem de rebel·lar, posar -nos
a peu dret i dir “NO, aquesta no
és la societat on vull viure. NO
aquestes no són les decisions que
ha de prendre el govern”.
És el que es diu la bretxa
salarial, la diferència de sou
entre els homes i les dones per la
mateixa feina. És una forma més
de violència envers les dones, la
violència econòmica.
Fa més de 20 anys, més de
20 anys!, que se celebra, any rere
any, el dia de la igualtat salarial;
“L’equal pay”. Organitzat per la
Federació Internacionl Business and Professional Women
(BPW) i que té per finalitat
lluitar per la igualtat salarial entre homes i dones. Però aquestes
campanyes no serveixen de res
si no van acompanyades de
normes específiques i sancions,
si són necessàries, per tal d’evitar
que es dilati aquesta injustícia.
Volem una societat igualitària, volem una societat justa,
rica, equilibrada, amb el foment
del talent com un dels eixos
de creixement i generació de
riquesa. Volem el mateix sou

per la mateixa feina, volem que
moviments com “#MeToo” no
hagin de reaparèixer perquè hi
ha persones que s’atreveixen a
demanar favors sexuals a canvi
de feina. A assetjar a les dones
pel fet de ser-ho, a entendre
que les dones són una “unitat
de canvi”, un objecte.
Les dones formen part de
la societat, part activa, principal
i bàsica pel desenvolupament
de la societat, del futur. Per
poder avançar, com a societat,
s’ha de tenir en compte a totes
les persones, indistintament,
del sexe que tinguin. Per això,
per reclamar aquesta necessitat
imperiosa, perquè els governants
reaccionin, perquè es legisli
allò que és injustícia, tornem a
alçar-nos i a manifestar-nos i
ho farem sempre. Sempre per
aconseguir una societat justa i
igualitària.
Aquest és el gran repte que
tenim al davant, i l’hem d’assolir
amb la col·laboració i la complicitat de totes les institucions,
agents socials i de les dones i els
homes dels nostres pobles i ciutats, perquè només així podrem
fer-ho realitat.

100 anys de l’arribada del
tren a la ciutat de Rubí

MUSEU VALLHONRAT

La línia Barcelona - Vallès es remunta a l’any 1863. La primera
línia de ferrocarril elèctrica de tot
l’estat espanyol. Va ser liderada pels
enginyers Carlos Emili Montañés
i Frank S. Pearson, batejant-la com
a companyia de Ferrocarrils de
Catalunya, S.A.
El 23 de juny de 1863 va començar a circular el primer tren de
la Companyia del Ferrocarril de
Barcelona a Sarrià, que va aprofitar
l’eliminació de les muralles de la
ciutat per estendre una línia que
connectés les dues viles, així com les
de Gràcia i Sant Gervasi.
A causa de les reiterades demandes dels veïns, els anys posteriors, es
va anar ampliant la línia a les actuals
estacions Provença, Tres Torres de
Vallvidrera, Muntaner, Sarrià fins
a arribar al tram de Sant Cugat i
Rubí l’any 1918 que es va inaugurar,
concretament el 13 de setembre de
1918 a la plaça Pearson. No és fins al
28 de desembre de 1919 que arriba
a Terrassa.
La plaça Pearson és un dels llocs
més transitats de Rubí des de fa més
de cent anys. Inicialment com la
plaça del Progrés però de seguida va
prendre el nom popular de la plaça

del Domènech pel teatre que es va
construir en la dècada dels vuitanta
del s. XIX. En aquells moments, la
resta del terreny era poc més que
una extensió sense urbanitzar que
arribava fins a la masia de Can
Cabanyes. L’arribada del ferrocarril
el 1918 va marcar per sempre la
història d’aquesta plaça, en la mida
que va obligar a refer la planificació
original per fer-la el doble de gran.
Aquest any 2018 es compleixen els cent anys de l’arribada del
tren a Rubí, i per això, l’Auditori

Vallhonrat ha organitzat una xerrada a càrrec de Lluís Garcia Majó
membre del GCMR que ens explicarà què va significar per Rubí. La
conferència està prevista pel 21 de
març. Es regalaran llibres de poesia
del pintor i poeta rubinenc Josep
Sanromà Mañà.
Des de l’Ajuntament, està prevista una exposició que es farà a la
sala d’exposicions de l’Antiga Estació del 21 de juny al 19 de gener
2019. Esteu tots convidats, l’entrada
és gratuïta i serà molt interessant.
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El 16 de març finalitza el termini
per optar als Premis Cambra
redacció

La Cambra de Comerç, In·
dústria i Serveis de Terrassa
ha posat en marxa una
nova edició dels Premis
Cambra. Les candidatures
de les empreses que optin a
alguna de les sis categories
establertes als guardons
es poden presentar fins al
pròxim 16 de març.
Als Premis poden con·
córrer totes les empreses
ubicades en alguns dels mu·
nicipis de la demarcació de
Terrassa (Castellbisbal, Ga·
llifa, Matadepera, Olesa de
Montserrat, Rellinars, Rubí,
Sant Cugat, Sant Llorenç
Savall, Terrassa, Ullastrell,
Vacarisses i Viladecavalls).
Les categories esta·
blertes són ‘ Trajectòria
Internacional Consolidada’;
‘Iniciació a la Internacio·
nalització’, ‘Compromís i
Sostenibilitat’, ‘Empresa
Saludable’, ‘Impuls de la
Innovació, la Recerca i el
Desenvolupament’ i ‘Millor
iniciativa comercial i de
serveis’.
Les bases es poden
consultar i descarregar a
www.premiscambra.com.
Les empreses interessa·
des poden enviar les seves
candidatures per correu
electrònic o sol·licitar més
informació al departament

Economia
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de comunicació de Cambra
de Terrassa.
Un jurat multidisciplina·
ri format per persones de
reconegut prestigi vincu·
lades al món institucional,
polític, empresarial i peri·
odístic valorarà el proper
mes d’abril cada una de les
candidatures i procedirà a
l’elecció dels guanyadors,
dos per cada categoria. En
el mes de maig, se celebrarà
l’acte de lliurament dels
Premis Cambra en el marc
d’una cerimònia de marcat
caràcter empresarial i ins·
titucional.
Enguany, els Premis
Cambra tenen com a lema
‘Ara, empresa’, eslògan que
al·ludeix al moment pre·
sent en què l’empresa es
reivindica com un actiu
determinant en el procés de
creixement econòmic i que
vol realçar la seva contri·
bució al desenvolupament
sostenible del territori com
a motor de transformació i
de canvi.
D’altra banda, i coinci·
dint amb el 41è aniversari
dels premis empresarials, la
institució ha dotat a l’esde·
veniment d’una renovada
imatge amb l’objectiu de
transmetre la seva con·
solidació i prestigi dins de
l’entorn empresarial de la
comarca.

L’atur s’estanca a Rubí durant el febrer
marta cabrera

L’índex d’atur a la ciutat del
mes de febrer s’ha que·
dat pràcticament al mateix
nivell que al gener, amb
només una persona menys
a les llistes de desocupats.
Rubí ha tancat el febrer amb
4.914 persones sense feina,
segons les dades del Servei
d’Ocupació de Catalunya,
(SOC) mentre que al gener
hi havia 4.915 persones a
l’atur.
Altres ciutats de la co·
marca sí que han vist com
el nombre de persones
inscrites en les llistes del
SOC disminuïa de forma
destacable. És el cas de
Badia, Barberà, Palau Solità,
Sabadell o Sant Cugat.
En general, les dades
de la comarca són positi·
ves, amb una reducció de
l’atur, que ara se situa en les
52.583 persones que bus·
quen feina i no en troben.
A Catalunya, la reducció ha
estat significativa, de més
de l’1%, probablement im·
pulsada pel Mobile World
Congress. Això significa que
hi ha 4.685 aturats menys i

El 80% dels rubinencs són assalariats
Agricultura
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Entre la població treballadora de Rubí, el 81,9% són persones assalariades, mentre
que el 18,1% són autònoms, segons les dades del darrer trimestre del 2017. Els assa·
lariats representen un 95% dels treballadors de la indústria, un 61% en la construcció,
un 75% en els serveis i un 16% en l’agricultura. Pel que fa als autònoms, són un 5% en
la indústria, un 38% en la construcció, un 25% en els serveis i un 84% en l’agricultura.
En nombres absoluts, el sector que acumula més persones autònomes i també més
assalariades és el de serveis.

418.181 persones desocu·
pades. Pel que fa a l’estat
espanyol, l’atur es va reduir

un 0,18%, el que vol dir que
hi ha 6.280 persones menys
inscrites com a aturades

que al gener i 3.470.248
milions de persones que no
troben feina.

Intersport demana a l’Ajuntament millores en
la mobilitat i l’accés al polígon de Cova Solera

L’alcaldessa, Ana M. Martínez, amb regidors de l’equip de govern, ha
Rubí impulsa l’Open Industry 4.0 realitzat una visita institucional a la multinacional de material esportiu
redacció

L’Open Industry és un punt
de trobada digital, una co·
munitat oberta, per a em·
preses i professionals de la
indústria 4.0 on es troben les
9 tecnologies 4.0: robòtica,
simulació 3D, integració
de sistemes, internet de
les coses, ciberseguretat,
tecnologies en núvol, ma·
nufactura additiva, realitat
augmentada i big data. Es
tracta de l’evolució de la
Fira d’Innovació Industrial
del 2016, impulsada pels
ajuntaments de Sant Quirze
i Barberà, la qual va ser un
èxit amb 1.000 assistents
provinents de 19 països,
més de 150 compradors i
27 estands.
La gran novetat d’aques·
ta edició és que la comunitat
que promouen els consis·
toris de Rubí, Sant Quirze,
Barberà, Sabadell i Terrassa,
amb el suport de la Dipu·

tació de Barcelona, estarà
oberta els 365 dies de l’any
tot i que els seus dies més
rellevants han estat des de
dimecres i fins divendres
amb una fira virtual oberta
als internautes que, a més,
oferirà conferències en di·
recte i xats interactius.
“Creiem que hem de
ser presents en tot allò que
impulsi la indústria 4.0 com
un element que pot ser
determinant per assegurar
la competitivitat i els llocs
de treball del nostre teixit
industrial”, ha explicat el
regidor de Desenvolupa·
ment Econòmic Local, Rafael
Güeto.
L’Open Industry 4.0 és la
primera comunitat en línia
d’àmbit tecnològic que con·
tribueix al treball en xarxa i
a la generació de negoci per
empreses proveïdores de
tecnologia 4.0, així com per a
empreses que l’apliquen en
la seva activitat principal.

redacció

L’alcaldessa, Ana M. Martí·
nez; el regidor de Desenvo·
lupament Econòmic Local,
Rafael Güeto i el regidor
d’Esports, Juan López van vi·
sitar dilluns les instal·lacions
de l’empresa Intersport al
polígon industrial de de Cova
Solera. El conseller delegat
de la companyia, Ignasi Puig,
el seu director general Patxi
Fernández i la responsable
de Recursos Humans, Anna
Ripollès, van acompanyat els
representants del govern en
una visita guiada per la nau
d’Intersport.
Els empresaris van tras·
lladat, entre altres, la neces·
sitat de millorar la mobilitat
d’aquest punt de la ciutat
que sovint es col·lapsa de
trànsit, especialment en
hores punta d’entrada i
sortida de l’horari laboral.
“La mobilitat és una de les
prioritats que ens dibuixa el

Trobada entre representants de l’Ajuntament i l’empresa. / Localpres

teixit industrial de la ciutat,
també pels polígons d’acti·
vitat econòmica. Així es va
concloure també en el marc
de la Taula per a la Compe·
titivitat Industrial de Rubí.
El Pla de Mobilitat Urbana
Sostenible que estem tre·
ballant va encaminat també
a donar resposta a aquestes

situacions fomentant l’ús
del transport públic col·
lectiu”, creu l’alcaldessa.
Des de l’empresa, tam·
bé s’ha posat de manifest
la conveniència de tenir
serveis de restauració o
hostaleria als polígons i s’ha
fet una breu presentació de
l’estructura de la companyia

i la seva xarxa de distribució
nacional i internacional.
Per la seva banda, tèc·
nics municipals han expli·
cat breument els diferents
serveis que s’ofereixen des
de l’Oficina de Serveis a
l’Empresa (OSE) i s’han po·
sat a disposició de la com·
panyia.

GUIA DE SERVEIS
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GUIA DE SERVEIS
DE RUBÍ
ACUPUNTURA

DECORACIÓ LLAR

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

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

AUTOESCOLA

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

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

CALÇAT

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

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

Sentits de vida
T. 93 587 31 88
c. Maximí Fornés, 44

COMPLEMENTS

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

FRUITERIA
Nogales Peñalvez
T. 93 697 11 05
c. Sabadell, 8
Fruitadona
T. 93 588 99 59
Av.Barcelona, 3

ASSEGURANCES
DISTRIBUIDORA
DE SAL

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

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

BICICLETES

INFORMÀTICA
FERRETERIA

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

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

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

BISUTERIA

HERBORISTERIA

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

Corium
T. 680 467 504
c. Llobateras, 88

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

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

PINTURES

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

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

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

IMMOBILIÀRIA

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

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

ÒPTICA

INSTAL·LACIÓ
Antelèctric
T. 93 566 16 40
c/General Castaños, 16
Specific Instans
T. 93 699 21 47
Ctra. Sant Cugat, 27-29

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

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

REFORMES
Reforbanys
c. Lumière, 18 Local
T. 660 642 232
Projectes Immobiliaris
T. 654 850 675
c. Paris, 1-5 Planta 2
B. Anguas
T. 626 22 36 76
c. Virgen de Fátima, 14
DYMIT Reformas
T. 647 81 65 40
Pg. de les Torres, 20

GUIA DE SERVEIS
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COM ET PODEM AJUDAR?

desde

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

REPARACIÓ
VIDEO-TV

4€ /mes

AQUEST ESPAI POT SER TEU

SERVEIS
ASSISTENCIALS

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

ROBA

TALLERS COTXES
ProService
T. 93 488 52 33
c. Ciclisme, 41
Hermanos Moya
T. 93 697 21 01
c. Lepanto, 28

TINTORERIA
Tintorería Morente
T. 647 445 956
Ctra. Sant Cugat, 27-29
OpenSec
T. 691 757 399
c. Pere Esmendia, 25
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A Catalunya, l’automoció evoluciona
positivament durant el mes de febrer
Un estudi elaborat partint de
les dades facilitades per Marketing System Iberia (MSI),
indica un comportament positiu globalment, però amb indicadors per mercats de signe
divers. El mercat d’automòbils
de turisme manté el seu
dinamisme, però el vehicle

industrial i comercial alenteix
la seva inèrcia de vendes.
Automòbils de turisme
Pel que fa a les dades de
matriculacions d’automòbils
de turisme (i 4 x 4) aquest
mes de febrer ha tancat amb
un total de 14.704 unitats, el

que representa una pujada
del 6% respecte al mes de
febrer de 2017. En l’acumulat
des de principi d’any, aquest
increment és del 10,1%, amb
un total de 30.066 unitats.
A Espanya, el mes de febrer ha tancat amb un total de
110.474 turismes matriculats
fet que suposa una pujada
del 13% mensual. L’acumulat
anual suma 212.135 unitats,
fet que suposa un increment
del 16,4% anual.
Per canals, el particular
ha pujat un 12,2% mensual,
posant de manifest el seu
dinamisme. Pel que fa al canal
empresa, en l’àmbit del conjunt d’Espanya puja un 16,2%
mensual. Quant al canal
llogater, s’incrementa en un
10,9% mensual, coincidint
amb la renovació de flotes de
cara a la Setmana Santa.
El mercat de les dues rodes,
a Catalunya
L’anàlisi del sector de les

dues rodes s’ha d’emmarcar
en “l’efecte fi de sèrie Euro
3”. L’any anterior, va ser el
mercat de la motocicleta el
que va presentar una baixada
de matriculacions per aquest
efecte i enguany, afectarà
el ciclomotor. Les matriculacions de ciclomotors han
baixat un 60% el mes de
febrer i un 34,82% acumulat
i atribuïm bàsicament aquest
efecte, la baixada en matriculacions.
La motocicleta presenta
increments percentuals importats de dos dígits, pels
voltants del 30% aquest mes
i un acumulat que supera el
40% des de principi d’any.
La motocicleta és un mercat
que guanya presència com
vehicle de desplaçament en
la mobilitat urbana.
Venda de vehicles industrials
En el seu conjunt, la venda
de vehicles industrials perd
impuls el mes de febrer, però

comparativament amb l’any
anterior, manté una evolució
d’estabilitat. La venda de derivats ha mantingut un signe
positiu amb una pujada del
2,9% mensual i un acumulat
del 14,3%, però en canvi, la
venda de furgons ha perdut
força.
Valoració del portaveu del
Gremi del Motor
Miquel Donnay, president del
Gremi del Motor, reitera la
seva satisfacció per l’evolució
del mercat de l’automoció,
que acumula major nombre
de matriculacions. Donnay
reitera la necessitat de posar
en marxa un nou pla d’ajudes
a la compra per combatre l’alarmant tendència de
l’envelliment del parc mòbil
de vehicles. L’edat mitjana
es xifra en 11,6 i aquesta
dada ha mantingut una línia
ascendent des de l’any 2005,
que es xifrava en 7,71 anys
de mitjana. Donnay destaca

la conscienciació ciutadana
a l’hora de renovar el seu vehicle, optant per una compra
més eficient energèticament
i amb menor impacte mediambiental. Cal accelerar
aquest procés de renovació,
sobretot si tenim present que
experts del sector estimen
que els vehicles dièsel -que
actualment representen el
57% del parc mòbil estatal-,
generen un consum de combustible del 84% del parc.
Finalment, Donnay destaca també l’enorme esforç
de marques i venedors, ja
que estan atraient el client
final gràcies a una oferta
cada vegada més àmplia de
gamma i molt ajustada en
preu. Conclou afirmant que el
sector aporta una solució de
mobilitat a mida dels usuaris
en unes condicions òptimes
de prestacions i preu, i ara
que la recuperació econòmica
pren força, ha despertat el
seu interès.
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5 retocs estètics ”invisibles” i efectius
Et veuràs i et veuran millor
Els Doctors de la Unitat
de Medicina estètica de
Grup Policlínic ens donen
alguns consells per gaudir
d’una pell ideal i un rostre
saludable.
Ens proposen un bon
pla amb tractaments mèdic-estètics adaptats a cada
tipus de pell que ens ajudarà a mantenir un look
natural i juvenil.

CONSELLS abans de
la cirurgia estètica

1. Peelings químics:
“El més important és retornar a la pell la hidratació,
la turgència i l’elasticitat”
comenten els doctors, i ho
aconseguim amb peelings
químics específics, ja que
cada persona té unes característiques diferents.
2. Mesoteràpia Facial:
Després ens aconsellen
aplicar mesoteràpia facial,
un còctel de vitamines,
oligoelements, aminoàcids
i àcid hialurònic formulat
segons les necessitats de
cada persona.

l’aspecte de cansament i les
ulleres i també aconsegueix
uns llavis naturals”.

3. Inductors de col·lagen:
En cas de tenir flacciditat
facial, ens recomanen inductors de col·lagen. En
1 o 2 sessions, “s’estimula el propi col·lagen amb
resultats immediats que
milloren en el temps” aconseguint un resultat natural
i eficaç.

5. Bòtox:
Si el que es necessita són
corregir les arrugues de
l’entrecella i de les “potes
de gall” el més adequat és
el Bòtox. Aquesta proteïna
natural purificada es pot
aplicar 2 vegades a l’any
per eliminar les arrugues
d’expressió.

4. L’àcid hialurònic:
Es tracta d’una substància
que ens aporta molts beneficis, ens dóna una “solució
immediata en la millora de

Sabies que...?
L’aparició d’arrugues es
produeix principalment per
una pèrdua de col·lagen.
El col·lagen és una pro-

8 de
MARÇ

teïna que el nostre cos
produeix de forma natural
i és l’encarregat de donar
estructura a les cèl·lules i
aportar elasticitat a la pell.
A partir dels 25 anys,
l’organisme disminueix la
producció de col·lagen, a
partir dels 40 anys la disminució és molt major i als 70

anys la pèrdua és d’aproximadament el 30%.
La visita informativa
amb el/la Dr./a. de la Unitat de Medicina estètica
és gratuïta i inclou una
proposta personalitzada
de tractaments. Només
cal reservar cita al 93 515
39 99.

Sovint veiem, a Internet o
als mitjans de comunicació,
l’abans i el després d’operacions estètiques, sobretot
de “celebrities”.
Algunes famoses queden fantàstiques, però n’hi
ha d’altres on el resultat és
decebedor. Això és el que
cal evitar.
L’equip de cirurgia plàstica i estètica de Policlínic
Rubí, ens aconsella que,
per petit que sigui el retoc
estètic, abans de sotmetre’ns a una cirurgia tinguem en compte aquests
aspectes.
Informa’t sobre el cirurgià que et realitzarà la
intervenció, així com la
clínica on es farà.
• És important que el
Dr./a. que t’explica com
serà la cirurgia i els resultats
que espera obtenir, sigui el
mateix que la realitzarà.
• Cerca les credencials del Dr./a. al col·legi de
Metges.

• Coneix al Dr./a. en
una entrevista personal,
sense presses, on puguis
fer-li totes les preguntes
que desitgis sobre la intervenció. Ha de crear-te
confiança i seguretat.
En el cas que la cirurgia
requereixi implants, ompliments, pròtesis o qualsevol
altre tipus de material has
de conèixer la seva qualitat,
i que estigui homologat per
la Unió Europea i el Ministeri de Sanitat.
També demana que
després de la intervenció et donin un document
acreditatiu del material
implantat.
Has de pensar en tu
mateix/a i no en terceres
persones. Ha de ser una
decisió personal, ja que
una operació estètica va
més enllà del físic, també
millora la seguretat i l’autoestima, i comporta un canvi
físic al qual necessitaràs
adaptar-te.

MÉS INFORMACIÓ A:
Policlínic Rubí
Telèfon 93 515 39 99
Carrer Pere Esmendia, 25, Rubí (Al costat dels Jutjats)
De dilluns a divendres de 8 a 14 i de 15 a 20 hores
www.grup-policlinic.com

Dia Internacional de la DONA
Avui i tot l’any, tenim cura de tu per dins i per fora.

Ara ﬁns al
31/03/2018
disposes de:

Diagnòstic estètic facial o corporal gratuït
Dte. 20€ en un tractament de medicina estètica
0% interès en ﬁnançament de cirurgia estètica
Prova de depilació làser gratuïta
1 Revisió + Higiene bucal gratuïtes

Més informació i reserva de cites al T.93 515 39 99

POLICLÍNIC RUBÍ T| 93 515 39 99 C/ Pere Esmèndia, 25 (al costat dels jutjats) www.grup-policlinic.com
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GUÀRDIES NOCTURNES Eduardo Sánchez t’ensenya

DE DILLUNS A DIUMENGE DE 21.00 A 9.00 DEL DIA SEGÜENT

MARÇ 2018

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

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

93 586 06 26
Pg. Kronos, local 9-11
12. KRONOS- 93 699 09 53
Av. Barcelona, 5
13. BARADAD
- 93 699 43 98
14. ORIOL
C/ Safir, 28
- 93 699 68 99
15. MAS
C/ Torres Oriol, 4
- 93 699 03 88
16. BATLLORI
C/ Milà i Fontanals, 3
- 93 697 34 56
17. PONT
C/ Magí Ramentol, 7
- 93 697 49 42
18. GARCÍA
C/ Segòvia, 1
- 93 699 22 81
19. CALSINA
C/ Ntra. Sra. Lourdes, 35
- 93 699 13 05
20. PARRILLA
C/ Xercavins, 2
- 93 697 79 93
21. PROGRÉS
C/ Verge de Fàtima, 13
- 93 588 07 08
22. XAPELLI
C/ Victor Català, 22

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

HIDALGO - 93 697 36 40
C/ Sabadell, 79

el pas a pas per fer-te
un recollit Nœud Romantique

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

FARMÀCIES OBERTES TOTS ELS DIES DE L’ANY
Farmàcia Kronos: obert de 9h a 22h tots els dies de l’any
Farmàcia Xapellí: obert de 9h a 21h tots els dies de l’any
FARMÀCIA

ADREÇA

UBICACIÓ

TELÈFON

BARADAD

Av. Barcelona, 55

A prop de l’Estació

93 699 09 53

BATALLÉ

Francesc Macià, 23

Carrer Major

93 699 04 30

BATLLORI

Milà i Fontanals, 5

Davant la Floristeria Martínez 93 699 03 88

BLANCA

Ntra. Sra. de Lourdes, 73

Zona Ca n’Oriol

93 699 55 08

CALSINA

Ntra. Sra. de Lourdes, 35

Zona Ca n’Oriol

93 699 22 81

CONDAL

Calderón de la Barca, 11

Mercadona-Biblioteca

93 699 87 09

CUYÀS

Milà i Fontanals, 43

Avinguda L’Estatut

93 269 51 03

ESPERT

Francesc Macià, 86

Zona Casino

93 699 13 43

FARELL

Sant Jordi, 25

Zona La Serreta

93 699 02 91

GARCÍA

Segòvia, 1

Zona alta Ca n’Oriol

93 697 49 42

GIBERT

Torres Oriol, 4

Zona Col·legi Maristas

93 699 68 99

HIDALGO-MOSCARDÓ Sabadell, 79

Zona La Serreta

93 697 36 40

KRONOS

Passatge Cronos, 9-11

Zona Rubí 2000

93 586 06 26

ORIOL

Safir, 28

Zona Can Fatjó

93 699 43 98

PARRILLA

Xercavins, 2

Zona església de Sant Pere

93 699 13 05

LOZANO

Passeig Les Torres

Zona Les Torres

93 699 10 72

PIERA

Plaça Josep Sapés, 4

Zona Sant Jordi Parc

93 697 71 63

PONT

Magí Ramentol, 7

Zona Mercat Municipal

93 697 34 56

PROGRÉS

Verge de Fàtima, 13

Davant congelats La Sirena

93 697 79 93

RUIZ

Ctra. Sabadell, 95

Zona Nord

93 699 50 12

SANSI

Ctra. de Terrassa, 16-18

Zona Centre

93 697 62 73

XAPELLI

Víctor Català, 22

Les Torres

93 588 07 08

Una cita romàntica,és una
bona excusa per experimentar
amb el nostre cabell i crear un
pentinat diferent amb el qual
sentir-nos guapes i seductores. Per això hem recorregut
a Eduardo Sánchez, director
artístic de Maison Eduardo
Sánchez, que ens ha explicat
el pas a pas d’un recollit Nœud
Romantique, que forma part
de la seva última col·lecció The
Hair Times Colòmbia.
Aplica el gel Fix Move
Tecni.Art de L’Oréal Professionnel sobre el cabell humit i
es realitza un brushing amb

moviment, però molt polit.
S’aplica de nou una mica
de Fix Move, per l’aspecte
marcat del cabell, i es divideix
la cabellera en dues parts
iguals amb una ratlla al mig
que s’inicia al front i arriba
ﬁns al clatell.
Després pentinar amb una
pinta de pues molt ﬁnes, es
retorça cada meitat sobre si
mateixa, molt atapeïda i les
dues cap a fora.
Després es nuen a la base
del clatell. Es tira dels extrems
del nus per fer-ho el més tirant
possible abans de tornar a

repetir tot el procés per fer
un segon nus.
Després es pren la més
curta de les dues seccions restants i s’introdueix dins dels
nusos, ﬁxant el conjunt amb
forquilles de monyo. El procés
es realitza de nou amb l’altre
extrem, buscant mantenir
aquest aspecte trenat.
El ﬁnal del cabell s’oculta
sota el recollit i es ﬁxa amb
una generosa quantitat de
laca Inﬁnium de L’Oréal Professionnel.
Per www.bellezaactiva.com
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Celles masculines: repassem els
encerts i els errors dels famosos
La cura de les celles fa temps
que va deixar de ser territori
inexplorat pels homes. Al contrari, ells cada vegada tenen
més clar que les celles no
només emmarquen la mirada,
sinó que tenen la facultat de fer
canviar totalment l’expressió
de la cara, per bé o per mal.
A Bellesa Activa hem dedicat
diversos articles a la depilació
de les celles masculines. Ha
arribat el moment de posar
els nostres coneixements en
pràctica! Com? De la mà de la
signatura Garda-me Lashes &
Brows, marca líder en tractaments de celles i pestanyes.
Com ens recorda Claudia
Romero, CEO de la marca,

“la cella masculina ideal ha
de ser definida de manera
harmònica, sense perdre per
això la naturalitat. Ha de ser
poblada (més que les celles
femenines) però de forma
acurada”. Pel que fa a la forma,
“cal respectar la línia natural de
l’arc (el que suposa un disseny
més atenuat), a diferència de
les dones, que solen buscar
alguna cosa més marcada o la
recta ascendent, tan de moda
amb Kendall Jenner”.
Malgrat aquestes petites
pautes, el disseny de celles
masculines ofereix un ampli ventall de possibilitats. Al
costat de Claudia Romero,
analitzem les celles de cinc dels

personatges més aclamats del
moment. Pren nota del que
has i no has de fer!
Les celles dels famosos a examen
Cristiano Ronaldo. Encara que
l’estil del futbolista ha anat
evolucionant al llarg dels anys,
“les seves celles solen ser
poc poblades i, de vegades,
massa deﬁnides, amb un arc
excessivament pronunciat per
ser un home. A més, no és
estrany que de vegades llueixi
una mica de color en elles
per marcar-les una mica més,
allargar-les o dissimular àrees
menys poblades. “
Jon Kortajarena. El model

és el clar exemple de com unes
celles ben portades poden ser
el complement perfecte de la
cara. “Jon sap que a les seves
celles molt poblades els va bé
poca deﬁnició, per això només
les treballa a l’entrecella i les
zones allunyades. Són perfectes i molt virils”
Fernando Alonso. Igual
que Kortajarena, forma part
del grup d’homes amb celles
molt poblades. “Al llarg del
temps, ha anat experimentant
alguns canvis en la forma,
passant d’una època on les
portava més deﬁnides, a l’actual en la qual són més naturals.
Nosaltres li recomanaríem
reduir una mica el volum.”

Rubén Cortada. El guapo
actor té unes celles molt llargues i voluptuoses. “Ha de vigilar les celles, no descuidar-les,
ja que la longitud de les seves
celles tendeix a això. A més, a
la part ﬁnal pot donar una mica
més de deﬁnició sense tocar
la forma, per tenir un aspecte
més polit i soﬁsticat.”
Fonsi Nieto. “És un dels
pocs casos en què el seu tipus
de rostre demana rebaixar i deﬁnir una mica la seva cella, sense deixar-la massa marcada.
En tenir uns ulls no molt grans
i una pell blanca, el protagonisme se l’emporten les seves
celles i no hem d’oblidar que
la seva funció és ser el marc

de la mirada, un element més
que faci que el nostre rostre es
vegi harmònic.”
Pel que fa a tu...
És possible, estimat lector de
Bellesa Activa, que t’hagis quedat amb el dubte de si les teves
celles són les adequades per al
teu rostre o no. El millor consell
que podem donar-te és que
acudeixis als especialistes. Ells
podran atendre el teu cas de
forma personalitzada, tenint
en compte els teus gustos, el
teu tipus de rostre i forma dels
teus ulls, les tendències, etc.
Segur que notes el canvi!
Per www.bellezaactiva.com
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CLASSIFICATS

LLOGUER
I VENDA
ALQUILO hab. 610.46.73.63

MASCOTES

Grande por fuera,
gigante por dentro
Filomeno fue encontrado por un ciudadano de
Rubí, a altas horas de la noche con diversas heridas en su cuerpo. ¿Qué podemos decir de este
pequeño gran felino? Digamos lo que digamos
nos quedaríamos cortos, ya que es un gatazo en
toda regla, grande por fuera y gigante por dentro,
amoroso en la máxima expresión, y cuando con
sus mullidas patas te abraza quedas rendido a sus
encantos.
¿Y por qué Filomeno sigue en Rodamons? Un
gato de estas características, un gato de anuncio,
tan zalamero y robador de corazones, no hubiese
permanecido tantos meses con nosotros de no ser
porque es positivo en inmunodeﬁciencia y además
actualmente presenta cistitis, la cual no sabemos
todavía si es de índole crónica o temporal. Por
ello, para llevar un control clínico de su evolución, buscamos un hogar de acogida donde esté
solo y pueda ser atendido con una alimentación
especíﬁca.
Si lo tuyo es dar sin ánimo de recibir, estás
de suerte, porque Filomeno te lo gratiﬁcará con
creces, porque tiene un corazoncito XXL.
Si quieres conocer a Filomeno, contacta con
Rodamons de Rubí de lunes a viernes de 18 a 20
horas al teléfono 639 679 777 o bien a través de
email, web o Facebook:
rodamonsderubi@hotmail.es
www.rodamonsderubi.com
www.facebook.com/rodamonsderubi
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art

il·lustració

Recital dialogat de música i poesia organitzat Exposició de la il·lustradora Lola
per Mujeres Creativas del Vallès
Anglada al vestíbul de la Biblioteca
L’entitat Mujeres Creati·
vas del Vallès, amb la col·
laboració de l’Escola Muni·
cipal de Música Pere Burés,
ha organitzat per aquest di·
vendres 9 de març un recital
dialogat de música i poesia.
Sota el títol de ‘Cosmopo·
eticomusical’ i coincidint
amb el Dia Internacional
de les Dones, l’activitat serà

un recital dialogat entre
instruments i veus de dones
que tractarà de manera
diferent, jugant amb els
sentits i amb el fet de sentir,
aspectes com la llibertat
d’expressió, la maternitat,
la relació home-dona o la
bellesa. La proposta tindrà
lloc a les 19 hores a l’Antiga
Estació, espai on es pot

veure des del passat 21 de
febrer la mostra ‘Energia
en moviment’. Posaran veu
al recital sòcies de l’entitat
com Montse Santó, Maria
Román, Carmen Moreno,
Carmen Pelegrín, Lola Daza
i Montse Clemente, mentre
que la selecció musical ani·
rà a càrrec de professors de
l’Escola de Música. / DdR

Una de les il·lustracions més famoses de Lola Anglada. / Cedida

història

Mostra sobre la Marca Hispànica al Castell
El Museu Castell de Rubí
acull fins al 22 d’abril l’ex·
posició ‘Marca Hispànica. La
Catalunya carolíngia (759987)’. Es tracta de la primera
mostra del 2018 que acull
aquest equipament cultural
durant. L’exposició consisteix
en diversos plafons en els
quals s’explica la divisió en
dues parts que va provocar
la Reconquesta de la penín·
sula Ibèrica. Per una banda,
hi havia el sector occidental
o cantàbric, de clar origen
visigot i del qual, a partir del
Regne d’Astúries, va sorgir

La mostra coincideix amb la celebració del Dia de les Dones. / Cedida

redacció

La mostra es pot visitar fins al 22 d’abril. / Cedida

el Regne de Castella. L’altra
banda, anomenat oriental
o pirinenc, estava dins de
l’Imperi Carolingi.

Agenda

L’exposició ha estat realitzada
pel Grup de Recerca Didàcti·
ca i Patrimoni de la Universi·
tat de Barcelona. / DdR

El vestíbul de la Biblioteca
Municipal Mestre Martí i
Tauler acull fins al 14 d’abril
una exposició dedicada a la
il·lustradora catalana Lola
Anglada, coincidint amb
el Dia Internacional de les
Dones.
La mostra porta per títol
‘Lola Anglada. Memòries
1892-1984’ i ensenya a tra·
vés de diversos plafons la
trajectòria artística i vital
d’una de les il·lustradores

més destacades de tot el
segle XX.
La mostra, que es po·
drà contemplar en l’horari
d’obertura de l’equipa·
ment, és una adaptació de
l’exposició-homenatge que
va acollir l’Escola Industrial
durant el 2016 i que està
basat en una publicació de
Núria Rius i Teresa Sanz.
Anglada va ser la il·
lustradora catalana més
prolífica de la primera mei·
tat del segle XX i la primera
dibuixant professional de

Catalunya i d’Espanya. A
banda de ser dibuixant il·
lustradora, la barcelonina
va ser una artista polifacè·
tica, esdevenint escriptora,
decoradora, pintora, cera·
mista i escultora.
Catalanista i republicana
A més, Lola Anglada va ser
una dona molt compro·
mesa amb el seu temps,
catalanista i republicana.
Un cop va acabar la Guerra
Civil, l’artista no es va voler
exiliar i va decidir traslla·
dar-se a Tiana. Allà, aïllada,
les seves obres van perdre
el compromís social que
les havia caracteritzat fins
al final del conflicte bèl·lic.

càrrec de Pau Tarruel. A les 11h a la Biblioteca. Per
a nens fins a 3 anys. Inscripció prèvia.

A càrrec del Grup de Teatre Almocafre de Montal·
bán. A les 18h al Casal Popular.

especials. A càrrec de Carme Pomareda. A les 18h
a la Biblioteca.

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

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

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

DIVENDRES 9 de març

-Concert de primavera ‘Arrels’
A càrrec de Rubí Musical Segle XXI. A les 19h a La
Sala. Preu: 5€.

-Torre Bassas té nom de dona
Projecció de documentals, tallers i teatre. De 17 a
21h a la Torre Bassas.

-Concert de jazz
A càrrec d’Álex Zayas Band. A les 20h a l’Espai soci·
ocultural de la CGT. Org.: CGT.

-‘Canta!’
Dins del Cicle de Cinema en Català. A les 18h a la
Biblioteca. A partir de 4 anys. Org.: SLC.

-‘Llegim? Com fer lectors entusiastes’
A càrrec de Joan Portell. A les 18h al Racó del Llibre
(c. Dr. Robert, 12).

-Cosmopoeticomusical
A les 19h a l’Antiga Estació. Org.: Mujeres Creativas
del Vallès.

-‘La estanquera de Vallecas’
A càrrec del Grup de Teatre Almocafre de Montal·
bán. A les 20.30h al Casal Popular.

-‘Pistolers a Barcelona’
A càrrec de David Revelles. A les 18h a l’Ateneu.
Preu xerrada+sortida 20€ socis/24€ no socis. Org.:
Aula d’Extensió Universitària.

-‘Elements de botànica popular’
Presentació del llibre a càrrec d’Àngel Manuel Her·
nández. A les 19h a la Biblioteca.

-‘20 anys de festa, lluita i llibertat’
Cinefòrum 20 anys d’Acampada. Amb Joan Solà. A
les 19.30h al CRAC. Org.: JERC

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

································································
DIMARTS 13 de març

-‘Andrea Chénier’
‘Conta’m una òpera’, a càrrec de M. José Anglés. A
les 19h a l’Ateneu. Inscripció prèvia.

-‘Alícia en terra de meravelles’
A càrrec de Viu el Teatre. A les 18.30h a La Sala.
Preu: 5€ socis/6€ no socis. Org.: La Xarxa.

-Recital de poemes
Amb l’il·lustrador Ignasi Blanch. A les 18.30h a
l’Espai de Llibres Lectors al tren.

-‘La pell freda’
Dins del Cicle de Cinema Gaudí. A les 21h a La Sala.
Preu: 4,5€

-Vermut musical
A càrrec de Big Band l’Antàrtida. A les 12h al Centre
Cívic del Pinar.

-La nit i el Parkinson
A càrrec de Miguel Aguilar. A les 19h a la Biblioteca.
Org.: Parkinson ARA.

Exposicions

-Matanza do porco
Dinar a les 13.30h al parc de Ca n’Oriol. Preu: 8€
socis/12€ no socis. Org.: Irmandade Galega.

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

-Sopar tertúlia de joves
A càrrec de Núria Balada. A les 21h a la seu del
PDeCAT (pl. Catalunya, 14). Preu: 8€. Org.: JNC.

································································
DISSABTE 10 de març

-Sortida fotogràfica a Rutes de les Tines
A Rocafort. A les 7.50h a l’Antiga Estació.
-Nascuts per llegir
‘Viatge amb instruments dels cinc continents’. A

ADRECES CULTURALS

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

DIUMENGE 11 de març

-‘La estanquera de Vallecas’
Centre Cívic del Pinar. ctra. 1413, s/n.
Centre d’Alternatives Culturals Rubí. c. Sant Joan, 1.
Escola d’Art i Disseny. c. Joaquim Blume, 28.
Escola de Música Pere Burés. c. Joaquim Blume, 28.
Església de Sant Pere. pl. del Dr. Guardiet, 9.
Espai d’Art La Claraboia. c. Sant Miquel, 8.
Espai de Llibres Lectors al tren. c. Magí Ramentol,3.
Espai Expositiu Aula Cultural. av. Barcelona, 84.
Espai Sociocultural CGT. pl. d’Anselm Clavé, 4-6.
Hermandad Rociera de Rubí. ctra. 1413, 128.

DILLUNS 12 de març

DIMECRES 14 de març

-Presentació de maleta de llibres
Dirigit a famílies amb infants amb necessitats
Masia de Can Serra. c. Can Serra, 3.
Mercat Municipal. c. Cal Gerrer, 1.
Museu Municipal Castell. c. Castell, 35.
Museu Vallhonrat. pl. Montserrat Roig, s/n.
Nuus Creative. c. Sant Sebastià, 9.
Primera Església Evangèlica. c. Colom, 6.
Rubí Forma. rbta. Joan Miró, s/n.
Sala Neus Català. c. Floridablanca, 23.
Teatre Municipal La Sala. c. Cervantes, 126.
Torre Bassas. c. Sabadell, 18.

DIJOUS 15 de març

-Lola Anglada: Memòries 1892-1984. Fins al 14
d’abril a la Biblioteca.
-Les dones fem barri. Treballs plàstics d’artistes
del barri. Al Triangle (pg. Les Torres).
-Bitàrtcoles. Fotografies de Laia Oller i Anna
Palau. Fins al 30 de març a la Torre Bassas.
-Sud-amèrica 3D. Fotografies de Joan Díez. Fins
al 31 de març a l’Aula Cultural.
-Por Favor. Una mica de memòria històrica.
Exposició sobre premsa satírica. Fins el 14 d’abril
a la Biblioteca.
-Energia en moviment. Exposició pel Dia de la
Dona. Fins al 24 de març a l’Antiga Estació.

CULTURA
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MÚSICA

L’Associació Rubí Musical S. XXI oferirà
dissabte a La Sala el concert ‘Arrels’
REDACCIÓ

L’Associació Rubí Musical
Segle XXI ja ho té tot a punt
per a oferir el seu tradicional concert de primavera.
La cita serà aquest dissabte 10 de març a les 18.30
hores al teatre municipal
La Sala.
El concert, batejat com
‘Arrels’, oferirà als assistents
un variat i interessant recorregut musical, amb peces provinents del folklore
popular romanès escrites
per Béla Bártok, passant
pel Concertino per trombó
op 45 de Lars-Erik Larsson,
executat pel solista Jaime
Muñiz, o Noche en Granada
d’Emilio Cebrián.
També inclourà temes
de la banda sonora de la
pel·lícula Forrest Gump,
pasdobles o el poema simfònic Puigsoliu, del mestre
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La Sala acull una comèdia musical
infantil aclamada per la crítica,
‘Alícia en terra de meravelles’
‘Alícia en terra de meravelles’ és el títol de l’espectacle familiar que ha
programat La Xarxa al teatre
municipal La Sala aquest
cap de setmana. Es tracta
d’una funció escrita per
Marta Buchaca sobre el text
original de Lewis Caroll, que
es va representar durant el
2017 al Pe�t Romea i que
va aconseguir molt bones
crí�ques.
Quatre actors, dirigits

per Jordi Andújar, posaran
en escena una versió contemporània i actualitzada
del famós compte d’Alícia,
una comèdia musical pensada per pe�ts, però també
per al públic adult.
La representació, de la
companyia Viu el Teatre,
�ndrà lloc l’11 de març a les
18.30 hores i el preu de les
entrades és de 6 euros i de
5 euros per als socis de La
Xarxa. / DdR

L’en�tat oferirà el tradicional concert de primavera amb un variat repertori musical. / Arxiu

Joaquim Serra, que serà
interpretat pels solistes
Edgar Rodríguez i Gerard
Montsech.
El preu de les entrades

és de 5 euros i es poden
reservar enviant un correu a
armrubi@gmail.com, indicant el nom i la quan�tat.
Des de l’en�tat han vol-

gut agrair públicament la
confiança i el suport per
part dels comerços de la
ciutat que han patrocinat
el concert.

L’obra de teatre es representarà a La Sala diumenge. / Cedida

Vermut musical
amb Big Band
l’Antàr�da

El cantant Pablo López se suma al cartell Alex Zayas actuarà a Rubí
del Fes�val Los 40 Primavera Pop
abans de la gira pels EUA

El Centre Cívic del Pinar
acollirà aquest diumenge
a les 12 hores un Vermut
Musical a càrrec de la Big
Band l’Antàrtida. Es tracta
d’un conjunt musical format per joves aficionats
que ofereixen actuacions
amb temes que van des
d’estàndards de jazz fins
a música llatina i gipsy.
Els Vermuts Musicals d’El
Pinar són una sèrie de
concerts amb els quals
s’aborda la multiculturalitat mitjançant la música
en directe. / DdR

El cantant Pablo López també estarà a Rubí el pròxim
5 de maig i pujarà a l’escenari del Festival Los 40
Primavera Pop, que �ndrà
lloc a l’Escardívol. L’ar�sta
malagueny va donar-se a
conèixer entre el públic
després de par�cipar en la
sisena edició d’Operación
Triunfo, on va quedar segon.
El cantant va publicar el
2013 el seu primer àlbum
‘Once historias y un piano’,
que va ser Disc d’Or a Espanya. Per aquest treball, va
rebre guardons de diferents

L’ar�sta Pablo López. / Cedida

mitjans de comunicació i
va ser nominat als Grammy
lla�ns.

El cantant també ha
estat compositor i collaborador de diferents ar�stes com Alejandro Sanz,
Juanes, David Bisbal o Manuel Carrasco.
El setembre del 2015
publica el seu segon disc
‘El mundo y los amantes
inocentes’, amb temes com
‘El mundo’, que va formar
part de la banda sonora de
la sèrie ‘El Príncipe’. A ﬁnals
del 2017 va presentar el seu
tercer àlbum ‘Camino, fuego y libertad’, un treball més
ín�m i emocional. / DdR

La Societat de Blues de Rubí
ha organitzat un concert
d’Alex Zayas i la seva banda
per aquest dissabte 10 de
maig. L’actuació permetrà al
públic rubinenc gaudir de la

Zayas, actuant. / Cedida

reconeguda formació abans
que aquesta marxi als Estats
Units i al Canadà, on aviat
iniciarà la seva gira. Allà, un
dels primers llocs on actuarà
serè el local de l’emblemà�c
Buddy Guy.
Alex Zayas Quintet, formada per una selecció dels
cinc millors músics de l’escena actual, oferirà al públic
una nova nit memorable
amb el blues més elèctric. El
concert serà a les 20 hores
a l’Espai sociocultural de la
CGT, situat a la plaça Clavé,
i serà gratuït. / DdR
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La Irmandade Galega
organitza la Matanza do Porco
La Irmandade Galega de
Rubí ha organitzat per
aquest diumenge la tradicional Matanza do Porco,
que celebra habitualment
la comunitat gallega per
aquestes dates.
A partir de les 13.30
hores al parc de Ca n’Oriol
�ndrà lloc el dinar, pel qual
s’ha comprat un porc de 90
kg, 14 costellams, 30 kg de
cansalada, 30 kg de xoriço i
150 kg de patates. Després
del dinar, a mitja tarda, es
repar�rà la també tradicional ‘queimada’ gallega i hi

CULTURA
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haurà música amb gaites i
panderetes.
El dinar té un preu de
8 euros per als socis i de
12 euros per als no socis.
Pel que fa als menors de
10 anys, els socis paguen
3 euros i els no socis, 6.
L’activitat està oberta a
tothom, però els organitzadors recomanen anar a
par�r de les 12.30 hores
per tal de comprar els �quets, ja que s’esgoten. Es
preveu una par�cipació al
voltant de les 300 persones. / DdR

Xerrada sobre l’islam de
l’Aula d’Extensió Universitària

Par�cipa�va celebració del
Dia d’Andalusia a la ciutat
LARA LÓPEZ

Les en�tats de cultura andalusa de Rubí han sumat
forces un any més per a
la celebració del Dia d’Andalusia a la ciutat, que ha
�ngut lloc aquest passat cap
de setmana i que ha estat
de nou molt par�cipa�va.
Enguany la festa organitzada per la Coordinadora
d’Entitats Andaluses de
Rubí (CECAR) va comptar
amb una vintena d’activitats per a tots els públics:
la tradicional ofrena ﬂoral
a Blas Infante, dinars i sopars populars, espectacles
de ball i música i ac�vitats
infan�ls, entre d’altres. La
programació d’actes va arrencar divendres a la tarda
a la Biblioteca amb una conferència sobre la llengua i la
cultura andaluses, conduïda
pel catedrà�c i escriptor gadità Tomás Gu�érrez.
Manuel Mar�n, nou president de la CECAR, es mostra orgullós de la varietat
d’ac�vitats organitzades per
la celebració i ha ressaltat

La música, el ball i i la gastronomia andalusa van ser protagonistes del Dia d’Andalusia durant tot el
cap de setmana. / El Grup Fotogràﬁc ‘El Gra’

L’ofrena ﬂoral
al bust de Blas
Infante i la jornada
de convivència,
moments destacats
de la festa
el caràcter obert de la festa
“que està oberta a tota la
població de Rubí”. Mar�n
aﬁrma que el conferenciant

La xerrada va aplegar un nombrós públic. / M.C.

L’Aula d’Extensió Universitària a Rubí (AEUR) va
organitzar el 26 de febrer
una conferència a càrrec
de Dolors Bramon sobre el
món islàmic a la Biblioteca.
Bramon és professora en
ﬁlosoﬁa semí�ca, medieval
i professora emèrita d’estudis àrabs i islàmics de la
Universitat de Barcelona
(UB).
Davant d’una seixantena de persones, la professo-

ra va exposar de forma clara
algunes de les claus per entendre i contextualitzar la
realitat del món musulmà.
Bramon va posar èmfasi en
el signiﬁcat i correcte ús de
paraules com ara món àrab,
moro, musulmà, gihad,
xiïta, sunnita o imam, ja
que és freqüent el desconeixement i l’error per part
de mitjans de comunicació,
en�tats i organismes en l’ús
d’aquests termes. / DdR

L’ofrena ﬂoral al bust de Blas Infante. / J. A. Montoya

va quedar “meravellat de
com celebrem a Rubí el Dia
d’Andalusia”. El president de
la Coordinadora explica que
per a ell és un honor dirigir
aquesta associació, de la
qual serà president durant
els pròxims dos anys.
Les ac�vitats de dissabte
van començar a les 10 hores
amb l’ofrena ﬂoral a Blas Infante, líder del nacionalisme
andalús, amb l’assistència
d’autoritats locals i ciutadania a la plaça d’Andalusia,
seguides d’una cercavila
amenitzada per l’Associació
Rubí Musical segle XXI que
va baixar ﬁns al centre de la
ciutat per ﬁnalitzar al parc
de Ca n’Oriol. En aquest
espai es van celebrar la resta
d’activitats de la jornada:
la missa Rociera a càrrec
de l’Associació Rociera de
Rubí, la paellada popular,
espectacles de música i dansa de cultura andalusa amb
actuacions de la Casa de
Andalucía de Rubí, el Cen-

tro Cultural Aromas del Sur
l’Asociación Rociera de Rubí
i la Peña Calixto Sánchez.
Finalment, a la nit va tenir
lloc un sopar camperol.
La festa es va allargar
fins diumenge al migdia
al parc amb la jornada de
convivència, on els protagonistes van ser els infants,
amb activitats dedicades
com jocs d’inﬂables i tallers
de maquillatge que es van
allargar entre les 11 i les 14
hores. Sis en�tats rubinenques van par�cipar amb paradetes pròpies en aquesta
jornada: la Peña Flamenca
Calixto Sánchez, la Hermandad Rociera, l’Associació de
Ca n’Oriol, la Casa de Andalucía, l’Associació Rociera de
Rubí i la Peña Bé�ca de Rubí.
Amb les seves paradetes de
menjar i beguda repar�des
pel parc, les associacions
andaluses rubinenques van
fer pinya per oferir el millor
de la gastronomia i el folklore andalús.

CULTURA
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ENTITATS

La creació del Bòjum, la bèstia festiva
de Rubí, avança amb pas ferm
El projecte, promogut per l’entitat Les anades d’olla, s’està
ﬁnançant gràcies a la col·laboració d’empreses i comerços

BREUS

Més d’un centenar de vehicles,
al III Ral·li Ciutat de Rubí
L’Associació d’Amics dels
Automòbils Antics de Rubí
va organitzar el dissabte
la III edició del Ral·li Ciutat
de Rubí, una prova que no
es realitzava des de feia 15
anys. Més d’un centenar
de vehicles van participar
en el Ral·li, que va tenir
trams diürns i trams noc-

turns passant per zones
mítiques de la comarca
del Vallès.
En total, els participants, qualsevol persona
que conduís un vehicle de
més de 25 anys, van completar 290 km, dels quals
160 km formaven part de
6 trams de regularitat.

A l’esquerra, part de la ﬁgura del Bòjum. A la dreta, membres de Les anades d’Olla treballant en el projecte. / Cedides

Els membres de l’Associació
Les anades d’Olla porten ja
uns quants dies invertint les
seves hores d’oci en fer realitat el Bòjum, germà de l’emblemàtic elefant Bodum. Es
tracta d’una bèstia festiva de
Rubí que aviat podrà sumarse a les activitats i cercaviles
de cultura popular i tradicional de la ciutat i que traurà
foc pels queixals, aigua per
la trompa i bombolles de
sabó i confeti.

El Bòjum va prenent
forma en un local annex
al Celler Cooperatiu, cedit
amb aquest objectiu per
l’Ajuntament. Si al desembre l’escultor rubinenc Rafa
Fernández presentava en
societat la ﬁgura en porexpan, en aquesta nova fase
del projecte, la ﬁgura ja és
de ﬁbra de vidre, de dimensions reals, una miqueta més
gran que el Bòdum, i ja s’ha
preparat per a la fase de

mecanització. En aquesta
etapa, els treballs han estat
dirigits per l’artista Núria
Sentís.
Des de Les anades d’olla,
reconeixen la complexitat
del projecte que van posar
en marxa l’any passat però
asseguren que estan molts
satisfets per la gran feina
feta.
La iniciativa del Bòjum
està sent possible gràcies a
la col·laboració d’empreses

i comerços de la ciutat, que
han ajudat al seu ﬁnançament amb les seves aportacions. Aquells que encara
vulguin participar en aquest
projecte cultural de ciutat
i formar part del grup de
patrocinadors encara són
a temps, ja que encara es
necessita més ﬁnançament.
Per contactar es pot enviar
un mail a lesanadesdolla@
gmail.com o a través de les
xarxes socials. / DdR

LITERATURA

El Racó del LLibre acull la presentació de
l’obra ‘Llegim? Com fer lectors entusiastes’
El Racó del Llibre ha organitzat pel 15 de març a les
18 hores la presentació
del llibre ‘Llegim? Com fer
lectors entusiastes’, escrit
per Joan Portell. L’autor és
un especialista amb tot el
relacionat amb la lectura
i, en aquest llibre, el pe-

dagog, l’escriptor, el crític
literari i el comunicador
que porta a dins s’han unit
per fer un assaig. Una obra
que conjuga elements de
divulgació científica amb
experiència, esperit pràctic
i molt d’humor.
A ‘Llegim? Com fer lec-

tors entusiastes’, el lector hi
trobarà apartats intercalats
amb experiències personals, pàgines de recomanacions de llibres de literatura
infantil imprescindibles o
cites concises d’altres escrits d’especialistes en la
matèria. / DdR

Portada del llibre. / Cedida

Un dels cotxes participants al Ral·li. / José Urbano

El GCMR organitza una sortida
a la Conca de Barberà
El Grup de Col·laboradors la Conca, on els visitants
del Museu de Rubí-Cen- contemplaran el castell i el
tre d’Estudis Rubinencs sindicat agrícola. La sortida
(GCMR-CER) ha organitzat acabarà a Pira, que té un
dins del cicle Conèixer Ca- sindicat agrícola.
Per a més informació,
talunya una visita a Sarral
es pot trucar al 600 793
el 18 de març.
Els participants de la 022 o enviar un correu
sortida visitaran el Museu electrònic a gcmr.cer@
de l’Alabastre i també altres gmail.com. / DdR
joies, com el carrer dels Jueus, el
celler cooperatiu
o l’ermita dels
Sants Metges.
Posteriorment,
està prevista una
visita al petit nucli rural de Sant
Pere d’Anguera
i a Barberà de Carrer dels Jueus de Sarral.
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DUATLÓ | PROVA

ATLETISME | CROS

Tot a punt pel Duatló de
Rubí, que serà diumenge

Obertes les inscripcions per
par�cipar en el 40è Cros Escolar
tegories femenina i masculina entre els nascuts en
els anys 2002 i 2009, amb
recorreguts adaptats segons
les edats.
Els tres primers classiﬁcats de cada cursa �ndran
un trofeu i es lliurarà una
cantimplora metàl·lica als
que quedin entre el quart i
el desè lloc. A més, tots els
par�cipants guanyaran una
medalla.

M. CABRERA

La rambla del Ferrocarril serà la meta del Duatló. / Arxiu

El Club Natació Rubí (CNR),
amb el suport de l’Ajuntament de Rubí i de Sant Cugat, ja ho té tot a punt per
al Duatló que serà aquest
diumenge 11 de març i que
arriba amb importants novetats. Entre aquestes, cal
destacar que en aquesta
5a edició s’ha apostat per
canviar la modalitat de
Duatló Olímpic a Duatló
Sprint. D’aquesta manera,
la prova no és tan exigent
i es fa més accessible per
al conjunt de la ciutadania.
Segons Aleix Janer, de l’organització del Duatló, “els
objectius d’aquest canvi
han estat dos: fomentar la
par�cipació rubinenca, ja
que és una prova de la ciutat, i apropar aquest esport
a la gent de Rubí”.
El 5è Duatló de Rubí
�ndrà sor�da i arribada a
la rambla del Ferrocarril,
on també hi haurà el box
de les bicicletes. La prova,
que ﬁgura en el calendari
de la Federació Catalana de
Triatló, enguany forma part
de la Copa Catalana.
La cursa s’iniciarà a les

10 hores amb un recorregut
que s’ha vist modiﬁcat arran del canvi de modalitat.
Els par�cipants hauran de
realitzar un recorregut de 5
km corrents (zona centre i
25 de Setembre), 20 km en
bicicleta (C-1413 entre El
Pinar i un tram del polígon
de Cova Solera) i 2,5 km
corrents (Les Torres i 25
de Setembre). Els organitzadors esperen arribar enguany als 375 par�cipants.
Talls a la C-1413 i afectació
als busos
Amb mo�u del Duatló, es
tallarà la circulació del trànsit entre les 9 i les 13 hores
a la C-1413 entre el carrer
Ample ﬁns a la rotonda del
Pinar, en diversos carrers
del polígon de Cova Solera
i en trams de l’avinguda Can
Cabanyes, el passeig del
Ferrocarril, el carrer Edison,
Cal Príncep, Abat Escarré i
Pintor Coello.
Això obligarà també
a modificar parades dels
busos urbans i interurbans,
que veuran afectat el servei. / DdR

La Unió Atlè�ca Rubí (UAR)
amb el suport de l’Ajuntament, impulsa la 40a edició
del Cros Escolar, que �ndrà
lloc el 18 de març al bosc
de Ca n’Oriol, com és habitual. La prova, oberta a
tothom, s’ha endarrerit en
el calendari, amb la intenció
d’augmentar la par�cipació
i evitar el fred del gener.
“Aquesta és una proposta
espor�va que ens fa sen�r
orgullosos, perquè l’atle�sme és important a Rubí”, ha
explicat el regidor d’Esports,
Juan López.
A més del canvi de dates,
també hi ha una altra novetat destacable en el Cros
Escolar 2018 i és que, per
primera vegada, es donaran
premis als tres millors equips
classiﬁcats. Així, els quatre
primers classiﬁcats de cada
escola o en�tat �ndran una
puntuació per tal de fer una
classificació. Una novetat

El Cros �ndrà lloc al bosc de Ca n’Oriol. / Arxiu

que, pel regidor d’Esports,
“dona més qualitat al Cros”.
Els circuits que es faran
pel bosc de Ca n’Oriol seran
similars al d’altres edicions i
les curses començaran ben
d’hora, a les 9.30 hores, amb
la sortida de la categoria
Oberta. En aquesta categoria, hi poden par�cipar les
persones nascudes el 1999 i
anteriors, consta d’un recor-

regut de 4.500 metres i té un
cost de 3 euros.
La resta de proves, dirigides principalment als escolars, són gratuïtes: “Intentem
fomentar el cros en l’àmbit
escolar, més que no pas
entre els federats”, apunta el
president de la UAR, Vicente
Blasco.
Durant tot el matí se
succeiran les curses de ca-

Inscripcions
Les inscripcions es faran
únicament en línia a través
d’un formulari que podran
trobar a www.inscripcions.
cat/40crosderubi. La data
límit per apuntar-se és el 16
de març i s’espera superar el
miler d’inscrits.
A banda, el Cros ja fa
anys que organitza en parallel a les curses una recollida
solidària d’aliments per a la
Taula d’entitats d’inclusió
social de Rubí. L’any passat
es van recollir 300 kg.

SENDERISME | TRAVESSA

Més de 200 persones completen
la travessa Rubí-Montserrat a peu
Al voltant de 240 persones van par�cipar diumenge en la setena edició de la travessa RubíMontserrat Memorial Pau Sánchez, organitzada
pel Centre Excursionista de Rubí (CER). Els par�cipants podien completar els 42 km i 2.300 m de
desnivell posi�u caminant o corrent, tot i que la
majoria van optar per fer-la caminant.
La travessa es va desenvolupar sense incidents i amb la col·laboració d’uns 250 voluntaris,
que van fer possible que hi hagues múl�ples
controls i avituallaments entre Rubí i Montserrat,
Protecció Civil i l’Ajuntament de Rubí. / DdR

Unes 200 persones van completar els 42 km. / Marta Casas
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Un altre empat amb regust agredolç El Vilanova s’imposa a l’Olímpic
per a la UE Rubí davant el Begues
en un partit molt accidentat
VÍCTOR ACEITUNO

OLÍMPIC
FATJÓ
UE
RUBÍ -CAN
BEGUES
CF- JÚNIOR

La Unió Esportiva Rubí va
rebre diumenge a Can Rosés
un rival directe com és el
Begues. Els rubinencs tenien clar que era l’oportunitat
idònia per allunyar-se del
tercer classiﬁcat i consolidar-se en la segona posició
a la classificació, però el
duel va acabar amb empat
a zero gols.
El partit va començar
amb un Begues dominador
i amb la intenció d’elaborar
les jugades des de la zona
defensiva. Aquest fet no va
deixar al Rubí disposar de
la seva habitual possessió
de la pilota i el va obligar a
efectuar jugades de contraatac per tal de sorprendre
2a Catalana Grup 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VILANOVA I LA GELTRÚ
RUBÍ UE
SANT QUIRZE
BEGUES
FONTSANTA FATJÓ
ATLÈTIC SANT JUST
CAN TRIAS
ATLÈTIC VILAFRANCA
MARIANAO
ESPLUGUENC
PRAT B
SUBURENSE
OLÍMPIC CAN FATJÓ
MOLINS DE REI
ATLÈTIC PRAT
JÚNIOR
SANT JOAN DESPÍ
GORNAL

J Pts.
23 54
23 45
22 43
23 43
22 40
23 39
23 35
23 34
23 33
23 33
23 32
23 28
23 28
23 25
23 24
23 22
23 14
23 6

1-0
0-0

UE RUBÍ: Uri, Kiki (c), Aitor Torres, Raventos, Víctor, Moussa, Yuti (Peque), Xavi (Kevin), Charly Lumbreras, Vicente
Bermúdez i Gurrea (Óscar Uroz)
BEGUES CF: Cristian, Tutu, Alejandro (Joel), Joan (c) , Adri,
Álex, Poty (Genís), Stepan (Rubén), Marcos, Esteban i Pau.
Targetes: Tutu (42’), Stepan (42’), Álex (56’), Peque (56’),
Charly Lumbreras (57’) i Rubén (78’).

a la defensa del conjunt
del Garraf. En els primers
45 minuts va haver-hi una
manca d’oportunitats per
part de tots dos equips i
així es va veure reﬂectit en
el marcador amb el qual va
concloure la primera meitat,
un empat a zero.
Al municipal de Can
Rosés, tothom esperava
una reacció per part dels
homes d’Alberto Fernández, i aquesta ﬁnalment va
arribar. A poc a poc, el Rubí
va anar recuperant el joc al
qual té acostumada l’aﬁció
i va començar a tenir la possessió de la pilota, fet que
va comportar un augment
de les ocasions.
En el minut 60 de partit,
va arribar la primera ocasió
de la segona meitat pel Rubí
quan Vicente Bermúdez,
després de deixar enrere un
defensa, va fer un gran xut,

El Rubí va empatar a Can Rosés. / Cedida

però aquest va ser desviat
per un adversari.
Cada minut que passava, el Begues es trobava
amb la línia defensiva més
separada de l’atacant. El
Rubí va intentar aprofitar
aquest fet a favor seu, però
no trobava els homes de la
zona ofensiva, en part per
l’absència del poderós Óscar
Uroz en atac.
Passada la mitja hora de
la segona meitat, va sorgir
de les cames de Peque la
millor oportunitat del partit. Una meravellosa paret
al primer toc amb Vicente
va ser suﬁcient perquè l’extrem rubinenc trenques la
línia defensiva del Begues
i es quedés sol davant el
porter, però el xut va sortir
fregant el pal esquerre de la
porteria de Cristian.
En els últims 10 minuts,
el partit es va trencar i l’enfrontament es va convertir
en un partit d’anades i tornades, cosa que posava en
perill tant la porteria rubinenca com la del Begues.
Finalment, el partit va
ﬁnalitzar amb el 0-0 inicial
i repartiment de punts.
D’aquesta forma, el conjunt
d’Alberto Fernández haurà
de continuar treballant per
tal de donar-ho tot davant
el Vilanova, el líder, en el
proper partit de lliga.

FUTBOL | TERCERA CATALANA

Golejada del Veinti i de l’Atlètic per
continuar a la zona alta de la taula
Els dos equips rubinencs
de Tercera Catalana van
aconseguir imposar-se per
3-0 en els respectius duels.
El Juventud 25 de Septiembre va imposar-se a casa a
l’Escuela Bonaire, un dels
equips més fluixos de la
lliga, amb gols de Miguel
Ángel Ramírez, Luis Gustavo
Suárez i Roger Martínez.
Per la seva banda, l’At-

lètic Rubí va fer el mateix,
també a casa, contra el
Pueblo Nuevo, el cuer de
la classiﬁcació. Els gols van
ser obra de Carles Gago i
de Carlos Esteban, que en
va fer dos. Amb aquests
resultats, el Veinti i l’Atlètic
continuen en la pugna per
ocupar la segona posició a
la lliga, que ara és propietat
de l’Atlètic. / DdR

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

SAN LORENZO
ATLÈTIC RUBÍ
JUV.25 SEPTIEMBRE
LA ROMÀNICA
TIBIDABO T. ROMEU
ESCOLA PLANADEU
BADIA DEL VALLÈS
SANT CUGAT B
CASTELLBISBAL
MIRASOL-BACO
BARBERÀ ANDALUCÍA
CERDANYOLA B
JÚNIOR B
LLORENÇÀ
LLANO DE SABADELL
ESCUELA BONAIRE
PENYA PAJARIL
PUEBLO NUEVO

J Pts.
23 51
23 45
23 43
23 43
23 40
23 39
23 36
21 35
22 34
23 33
23 32
23 30
23 24
22 22
23 21
22 20
23 19
22 12

JOSÉ VERDE

L’Olímpic Can Fatjó, que va
posar contra les cordes en
la segona meitat el Vilanova,
no va poder donar-li la volta
al marcador, i va veure com
els tres punts en joc marxaven amb el rival. En el minut
6 de joc, i quan més empenyien els locals, va arribar el
primer gol del Vilanova, molt
matiner.
El partit va ser molt accidentat. Només pocs minuts
després de començar, el
lateral visitant Lebrero va
tenir una topada amb el
davanter Rubén quan es va
tirar en planxa per treure
una pilota i va xocar amb la
bota de Rubén. Va haver de
ser atès i va jugar amb un
embenatge al cap.
En el minut 36, el debutant de l’Olímpic Daniel
Juan Pardo, en un intent de
rematada de cap dins l’àrea
petita, va rebre un cop de
genoll del porter visitant a
les costelles qui, a més, va
caure-li a sobre. Encara no
se sap l’abast de la lesió del
davanter de l’Olímpic, que
estava fent un bon partit.
El tècnic local va haver de
substituir-lo per Charly. Amb
el 0-1 al marcador, va arribar

OLÍMPIC
CANCAN
FATJÓ
- JÚNIOR
CD
OLÍMPIC
FATJÓ
- CF VILANOVA

1-0

1-2

CD OLÍMPIC CAN FATJÓ: J. Bracons, Gerard, Dani García, I.
Armenteros, O. Molins, Marc Ruiz (D. Vázquez), Nil, Pardo
(Charly), Juancho (M. Cornet), Claudio (Mauri) i Rubén.
CF VILANOVA: Arnalot, Lebrero (Aleix), Víctor, Marcel, Morilla (Pinilla), Iloie, Barragán (Ignasi), Moha (Iker), Codina,
Iván, Pascua (Martí).
Àrbitre: Cortés Aparicio, Adrià (Regular).
Gols: 0-1 Iloie (6’); 1-1 Claudio (59’); 1-2 Ignasi (72’).
Targetes: Rubén i D. Vázquez / Víctor, Iloie i Moha.

el descans.
En la segona part, el domini de l’Olímpic va ser absolut i va aconseguir empatar
el partit en el minut 59 per
mediació de Claudio, en una
rematada dins de l’àrea petita. El gol va deixar tocat el
Vilanova, que es va dedicar
a defensar mentre els locals
creaven ocasions sense encert de cara al gol.
Tot i això, quan més dominava l’Olímpic va arribar
un contraatac del Vilanova
amb una gran aturada de
Jaume Bracons, qui va rebutjar l’esfèrica, cosa que
va aproﬁtar Ignasi per posar
l’1-2 deﬁnitiu en el minut 72.
Els de Can Fatjó van insistir
buscant de nou l’empat,
però l’avantatge va tranquillitzar el Vilanova i les contínues aturades de joc va fer
que el marcador ja no es

Tot i dominar gran part del partit, l’Olímpic va perdre. / J.M. Villena

mogués.
Aquest dissabte a les 20
hores, l’Olímpic visitarà el
camp de l’Atlètic Sant Just,
sisè classiﬁcat.

RESULTATS
Incresa Molins-Veterans 2-3
EF Bonaire-Sènior B B 1-3
Andreu, Manel i Roger.
F. Terrassa-Juvenil A
2-1
Rivas.
PB St Cugat-Juvenil B
3-4
Gerard, Marc (2) i Pablo.
Can Trias UD-Cadet A
2-5 Izan (2), Alejandro (2) i
Isaac.
Cadet B-Sports Center 2-0
Russo i Torrens.
Infantil A-San Cristóbal 14-0
Lozada (2), Flores (3), Pozo
(2), Zhou (2), Perdices (3),
Martin i en propia porteria
Barcelona F.-Infantil C
4-0
Barberà Andalucía-Aleví A 3-3
Saúl.
Aleví B-Rubí UE
1-1
Pol.
Aleví C-Can Trias UD
4-2
Carlos, Hugo i Iker (2).
Júnior CF-Aleví D
0-4
Daniel, Izan i David.
EF Bonaire-Aleví E
3-3
Axel.
Thau Sant Cugat-Aleví F 7-0
Benjamí A-Rubí UE
3-0
Dídac.
Benjamí B-Pueblo Nuevo 1-4
Ángel.
Benjamí-Can Parellada 3-4
Biel, Reyes i Pérez.
Catellbisbal-Benjamí D 8-1
Nazan.
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Gimnàstica ARTÍSTICA | copa catalana

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

Arrenca la temporada
per a la secció
masculina del GAER

L’atleta veterà Francisco Aragón es proclama
subcampió d’Espanya en els 800 metres

Alguns dels gimnastes del GAER que disputaran la primera fase de
la Copa Catalana. / Cedida

Un total de 15 gimnastes del Club Gimnàstica
Artística i Esportiva de
Rubí (GAER) disputaran la
primera fase de la Copa
Catalana de Gimnàstica
Artística Masculina (GAM).
La competició arrencarà
el proper 11 de març al
pavelló Castell d’en Planes,
a Vic, i aplegarà les categories de Promoció i Nivells,
tan individuals com per
equips.

La quinzena de gimnastes rubinencs participaran
en diferents categories.
Tres ho faran en el Nivell
4, dos en Promoció 1, cinc
en Promoció 2 i uns altres
cinc en Promoció 4.
La segona fase serà el
cap de setmana del 7 i 8
d’abril al Parc Esportiu Pla
dels Llacs, a Olot; mentre
que la tercera es disputarà
els dies 21 i 22 d’abril a
Salt. / GAER

escacs | competició

Ple de victòries per a l’AER
en el Campionat d’Hivern
Els vuit representants de
l’Associació d’Escacs Rubinenca (AER) en el Campionat d’Hivern que es disputa
a Sabadell van aconseguir
l’èxit en els seus enfrontaments a la passada jornada.
A més, Adrián Campos se
situa líder solitari de la competició després d’aquesta
ronda.
Pel que fa al Campionat per Equips, el primer
equip del club rubinenc,
molt minvat d’efectius, es
va desplaçar a Cornellà
per enfrontar-se a l’equip
d’aquesta localitat. El conjunt rubinenc va perdre per
un contundent resultat
de 8-2.
Per la seva banda, el
segon equip va viatjar a
Sabadell per enfrontar-se
a un dels filials del Sabadell
Chessy i rival directe per
mantenir la categoria. El
conjunt rubinenc, que va
formar amb G. Carrera, H.
Serrano, M. Sierra, A. Aguilera, A. Muñoz, J. Arcas, A.
Martín-Caro i F. Moles, va

El campionat
escolar d’edats
enceta la recta
final amb molta
igualtat a totes
les categories
aconseguir una ajustada
victòria per 3,5-4,5 punts.
Amb aquest resultat, els
rubinencs se situen fora de
la zona de descens a falta de
dues jornades.
Finalment, els joves jugadors del tercer equip van
anar a Ripollet, líder destacat de la categoria, contra
el que no van poder fer
perdent per un clar 4-0.
Campionat escolar d’edats
A falta de dues jornades per
finalitzar la fase local continua l’emoció al capdavant
de les tres categories. Els
nens i nenes que disputen el
Campionat Escolar d’edats
estan molt motivats amb
aquesta competició que ha
retornat a la nostra ciutat
enguany. / AER

Kilian Miras, subcampió de Catalunya Sub-18 en llançament de pes

L’atleta de la Unió Atlètica
Rubí (UAR) Francisco Aragón va participar el passat
cap de setmana en el 29è
Campionat d’Espanya Màster en pista coberta, disputat a Salamanca amb una
gran participació.
Aragón, un dels millors
atletes veterans d’Espanya,
va disputar dues proves, els
800 metres llisos i els 1.500
metres llisos, en categoria M-60. En la primera va
ser segon amb un registre
de 2’26”19, proclamantse subcampió d’Espanya,
mentre que en els 1.500
va quedar tercer amb un
temps de 5’04”96.
Kilian Miras, subcampió de
Catalunya
També el passat cap de setmana es va disputar el 33è
Campionat de Catalunya
Sub-18 en pista coberta a
Sabadell amb grans marques. Per part de la UAR,
Kilian Miras es va proclamar
subcampió de Catalunya en
llançament de pes, amb una
marca de 14,60 m. La seva

A l’esquerra, Francisco Aragón, en una imatge d’arxiu. A la dreta, Kilian Miras, qui va pujar a la segona
plaça del podi en la prova de llançament de pes en el Campionat de Catalunya. / Cedida

companya d’entrenaments,
Marta Queralto, va ser 13a
amb un registre de 9,19 m.
Per la seva part, Gerard
Merino va participar en
dues proves, els 60 m tanques, on va quedar quart
de la seva semifinal, i en
salt de llargada, on va ser
setè, millorant la seva marca
personal amb 6,26 m. Finalment, Jan Soler va disputar
la prova dels 1.500 m, on va

quedar en novena posició
amb un temps de 4’22”86,
millorant també la seva
marca personal.
Final catalana de pista coberta
Sis atletes infantils Sub-14
de la UAR han arribat a la
final de Catalunya en pista
coberta després de classificar-se dissabte en la jornada
prèvia del Campionat de

Catalunya. Els atletes que
participaran aquest dissabte
en la final són Marc López,
Violeta Vilches, Aketza Sumell, Pol Cordero i Ona
Gombau.
També van fer una bona
actuació, tot i no aconseguir
classificar-se, Valeria Olalla, Ainhoa Cordero i Lucía
Velázquez, ja que totes tres
van fer uns bons registres
personals. / UAR

esport adaptat | bàsquet

El primer equip de bàsquet de l’Horitzó està
a un pas d’aconseguir aixecar el títol de lliga
Magnífica victòria de l’equip
A de l’Horitzó en la penúltima jornada de la Lliga
Catalana de Primera Divisió,
davant d’un rival coratjós,
però que no va poder frenar
els atacs de l’equip vallesà.
L’equip, conscient de
la importància que tenia
el partit per seguir al capdavant de la lliga, va sortir
molt concentrat, especialment en defensa. En atac, va

estar també molt encertat i
va agafar avantatge des del
principi del partit gràcies als
punts de Toni Torres i José
Roldán.
El control del joc va anar
sempre a càrrec de l’equip
dirigit per Enric Planas, gràcies a la feina feta pels bases
Sergi de la Torre i Helena
Corbella. Els punts anaven
caient a favor de l’Horitzó,
fins a agafar un avantatge

El segon equip del CE Horitzó. / Cedida

final de 12 punts.
Per l’Horitzó A van jugar:
Toni Torres (14), José Roldán
(10), Joan Lupión (8), Jordi
Pérez (2), Sergi De la Torre
(2), Efrain Escalona (2) i
Helena Corbella.
Victòria molt important
per seguir liderant la Primer
Divisió a l’espera del decisiu
partit davant dels Lluïsos de
Gràcia C, que es disputarà
d’aquí a dues setmanes i
que decidirà el títol de Lliga
Catalana.
L’equip B també guanya
L’equip B de bàsquet de
l’Horitzó va aconseguir una
important victòria en la
penúltima jornada de Lliga
Catalana de Quarta Divisió
davant l’equip femení B dels
Lluïsos de Gràcia. El conjunt
vallesà va anar sempre per
davant en el marcador, però
va ser a partir del tercer

quart quan va agafar l’avantatge definitiu amb un 6-0
de parcial.
Tot l’equip va estar molt
intens en defensa, però
especialment va destacar
la pressió feta per Adrià
Cubillas, que va robar moltes pilotes. Els punts els va
posar Pablo Plaza, sobretot
en la segona part.
Per l’Horitzó B van jugar
Pablo Plaza (10), Adrià Cubillas (4), Jonathan García
(2), Albert Almirall (2), Fidel
Peña, Daniel Latre, Ismael
Soubata, Seth Ortega, Yerai
Asensio i Sergi Andreu.
Amb aquest resultat,
l’equip es posa primer en
la classificació a manca del
partit que d’aquí a dues
setmanes l’enfrontarà a
l’Encert Gràcia i en el qual
es jugarà el títol de Lliga
Catalana d’aquesta Quarta
Divisió. / CE Horitzó

ESPORTS

31

Divendres, 9 de març de 2018

WATERPOLO | PRIMERA DIVISIÓ

Empat insuﬁcient del Sènior Masculí
del CNR contra el Dos Hermanas
El Sènior Masculí A del Club
Natació Rubí (CNR) no va
poder superar el CD Dos
Hermanas, un rival directe
per a la promoció. El par�t
va acabar amb empat a
16 i el Rubí s’allunya una
mica més del lideratge de
la Primera Divisió Nacional,
encapçalat per l’AR Concepción. L’empat només serveix
als jugadors de Toni Aguilar
per mantenir la segona
posició, amb quatre punts
d’avantatge respecte al Dos
Hermanas. El pròxim par�t
serà contra el CN Terrassa el
dissabte a les 16 hores a la
capital vallesana.

Natació a Can Rosés
Pel que fa a la secció de
natació del club, la piscina
de Can Rosés va acollir més

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

El par�t va acabar amb empat a 16. / Cedida

de 115 nedadors de quatre
clubs en la cinquena jornada de la lliga benjamina i la
tercera prebenjamina.
Els més pe�ts de l’escola
van demostrar que continuen progressant en tots
els elements necessaris per
fer front a la propera cita,

RESULTATS
Cadet Masculí - CN Sant Feliu
CN Sant Feliu - Cadet Femení
Sènior Masculí - CN Badia
CN Martorell-CN Molins de Rei - Juvenil Femení
CN Barcelona - Infantil

16-6
12-11
6-12
5-15
16-1

en la qual �ndran opcions
de classiﬁcar-se per la ﬁnal

1a Nacional Masculí
AR CONCEPCIÓN
CN RUBÍ
CW SEVILLA
CN MONTJUÏC
CN SANT FELIU
CN LA LATINA
UE HORTA
CN GRANOLLERS
W. MALAGA
CN CABALLA
DOS HERMANAS
CN TRES CANTOS

CICLISME | CHALLENGE

Bon inici de temporada
per al Club Ciclista Rubí

J Pts.
16 37
16 32
16 28
16 26
16 25
16 24
15 23
16 21
15 19
16 18
16 12
16 7

territorial del Campionat de
Catalunya. Ara mateix, els
benjamins estan classiﬁcats
en la 33a posició a la lliga,
mentre que els prebenjamins estan situats en el 47è
lloc. / CNR

Elena Ruiz i David de Requesens
par�ciparan en el Campionat d’Espanya
Els jugadors infan�ls
Elena Ruiz i David de
Requesens han estat
convocats per la Federació Catalana de Natació per disputar el
Campionat d’Espanya,
que �ndrà lloc a ﬁnals
de març a Madrid.
Elena Ruiz, en un par�t. / Cedida

Foto de família dels integrants del club. / Cedida

El Club Ciclista Rubí va arrencar diumenge passat la
temporada amb la primera
sor�da oﬁcial. Abans d’iniciar la sor�da, els membres
dels dos equips van fer-se
la foto amb l’equipació oﬁcial del 2018. En la propera sor�da, que �ndrà lloc
aquest diumenge, el grup
A realitzarà un recorregut
de 115 km, des de Rubí
ﬁns a Dosrius, passant per
Montcada, Martorelles, La
Conreria, Tiana, Cabrera de
Mar i Argentona, i tornada

per El Collet, Cardedeu, La
Roca, Montcada i Rubí.
La segona sortida del
grup B serà de 85 km, amb
anada de Rubí a Castelldefels i tornada per Viladecans, Sant Boi, el Pla, Molins
i Rubí, un recorregut força
similar al de la primera sor�da. Els dos grups sor�ran
a les 8 hores des de la plaça
Doctor Guardiet.
El club anima als aﬁcionats a la bicicleta a informar-se de les ac�vitats que
organitza. / DdR

DUATLÓ | PROVA

ATLETISME | SOLIDARITAT

Cinc atletes del Club
Natació par�cipen al
V Duatló de Girona

Fondistes Rubí par�cipa
en la Cursa benèﬁca per
a malal�es minoritàries

Cinc corredors del Club Natació Rubí (CNR) van
par�cipar en la cinquena edició del Duatló de
Girona, que va tenir lloc diumenge.
Eduard García va completar la prova en un
temps d’1h19’19” i va acabar 169è de la seva
categoria; Oriol Olivan va acabar amb 1h21’23”
i 191è lloc; Sergi Saura va quedar en la posició
193 amb un temps d’1h28’15”; Daniel Jiménez
va fer 1h29’56” i va acabar en 256è lloc de la
seva categoria; i per úl�m Maria Costas va ser
49a amb 1h37’11”. / CNR

Lorenzo Mar�n, membre de
Fondistes Rubí, va par�cipar
diumenge a Badalona en
la 7a Cursa benèﬁca per a
malal�es minoritàries en memòria de So�a. La cursa era
una prova de 10 km d’asfalt,
sobre un circuit totalment
pla, i va començar a les 10 del
ma� al passeig Marí�m de la
localitat. Mar�n va fer una

Atletes par�cipants en la prova gironina. / Cedida

bona actuació i va registrar
un temps de 43’57”.
D’altra banda, l’en�tat
vol aproﬁtar també per donar ànims a Nicolás López,
que a causa d’una lesió no
podrà par�cipar en la Marató de Barcelona, tot i estar
inscrit i haver entrenat molt
dur per a la prova. / Fondistes Rubí

